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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج 

  

  استانداردتدوين  يون فنيسيكم
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  فهرست مندرجات
  عنوان

  
  صفحه

 
  ب  رانيا سازمان ملي استانداردبا  ييآشنا

  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد
  ح  گفتار پيش

  ط  مقدمه
  1  هدف و دامنه كاربرد 1
  1  مراجع الزامي  2
  2  اصطالحات وتعاريف ، نمادها و عاليم اختصاري  3
  7  الزامات  4

  22  تغيير آميزه پلي اتيلن ) الزامي(پيوست الف 
  24  تغيير در طراحي ) الزامي(پيوست ب 
  25  كتاب نامه) اطالعاتي(پيوست پ 
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  ش گفتاريپ
  

 تحت فشار يفاضالب و زهكش ،يكاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه  –ك ها يپالست "استاندارد
 توسط مربوط يها ونيسيدركم آن سينو شيپ كه راهنماي ارزيابي انطباق: 7قسمت  -)PE( لنيات يپل –

 يمل تةيكم اجالس نهصد و شصتمين در و شده نيتدو و هيته رانيا يقات صنعتيتحق و سازمان استاندارد
 مادة كي بند استناد به نكيا ،است گرفته قرار بيتصو مورد 17/07/1391 مورخ شيميايي وپليمر استاندارد

 به ،1371 ماه بهمن مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مقررات مؤسسة و نيقوان اصالح قانون 3

   . دشويمنتشر م رانيا يمل استاندارد عنوان
خـدمات،   و علـوم  ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا

ن يـ ا ليتكم و اصالح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم مواقع در رانيا يمل ياستانداردها
ن، يبنـابرا . تگرفـ  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا
  
  :است ريز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نيا ةيته يبرا كه يبع و ماخذامن
  

BS EN 12201-7: 2003, Plastics piping systems for water supply Polyethylene (PE) - 
Part 7: Guidance for the assessment of conformity  
 
BS EN 13244-7: 2003, Plastics piping systems for buried and above-ground pressure 
systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - 
Part 7: Guidance for the assessment of conformity  
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  مقدمه
  

، الزامات سامانه لوله گذاري و )استآن  هفتماستاندارد قسمت اين كه ( 14427سري استانداردهاي ملي 
اره در اين استاندارد، در سامانه لوله گذاري مورد اش. را مشخص مي كند) PE(پلي اتيلن اجزاء ساخته شده از 

آبرساني براي ساير مصارف، آبرساني براي مصارف انساني از جمله آب آشاميدني و آب خام قبل از تصفيه، 
  .استفاده مي شود تحت خألفاضالب و زهكشي تحت فشار، جمع آوري و انتقال فاضالب جمع آوري و انتقال 
-2، 14427-1 يمل يهااستاندارد در يلوله گذار سامانهاجزاء  مواد و يبرا آزمون يالزامات و روش ها

 14427- 5 يدر استاندارد ملسامانه  ييكارا الزامات. شوند يمشخص م 14427-4و  3-14427 ،14427
   .شود يارائه م

راهنماي ارزيابي انطباق براي روش هاي اجرايي و الزامات به منظور ارزيابي انطباق  اين استاندارد ملي ايران،
راهنماي ارزيابي انطباق براي  .را مشخص مي كند مواد، اجزاء، محل هاي اتصال و سامانه هاي مونتاژشده

  . بازرسي، آزمايشگاه ها و توليدكننده ها كاربرد دارد شركت هايگواهي دهنده،  سازمان هاي
  



1 

  

 يو زهكش فاضالب ،يكاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه  –ك ها يپالست
  راهنماي ارزيابي انطباق: 7قسمت  -)PE( لنيات يپل –تحت فشار 

  

  و دامنه كاربرد هدف   1
در طرح كيفيت توليدكننده به  است كه بايدي راهنماي ارزيابي انطباق  ارائه ،استاندارد نيا هدف از تدوين   

  . گنجانده شودكيفيت ي عنوان بخشي از سامانه 
  : اين استاندارد شامل موارد زير است

-1ملي  هايالزامات مربوط به مواد، اجزاء، محل هاي اتصال و سامانه هاي مونتاژ شده كه در استاندارد) الف
  ارائه شده اند؛  14427- 5تا  14427

  كيفيت توليدكننده؛ ي  سامانه الزامات مربوط به) ب
  
  . باشد ISO 9001 ]1[استاندارد  مطابق باكيفيت ي توصيه مي شود كه سامانه  -1 يادآوري
  

    .رودبكار شخص ثالث، تعاريف و روش هاي اجرايي  گواهيدرصورت نياز به ) پ
  
 ،برحسب كاربرد ،1گواهي دهنده سازمان اعتبارنامه شخص ثالث، توصيه مي شود كه گواهيدرصورت نياز به  -2 يادآوري

  . باشد EN 45012 ]3[يا استاندارد  EN 45011 ]2[استاندارد  مطابق با
  
مركز تأييد صالحيت مسؤوليت ارزيابي انطباق و صدور پروانه برعهده درصورت نياز به گواهي شخص ثالث،  - 3 يادآوري

  .  سازمان ملي استاندارد ايران است
  

لن يات يپلهاي لوله گذاري  سامانهبراي  14427- 5 تا 14427- 1استانداردهاي ملي اين استاندارد همراه با 
آب خام قبل از انتقال  ،براي مصارف انساني آبرساني، به منظور زميني براي كاربردهاي مدفون در خاك يا رو

، و آبرساني براي تحت خألفاضالب  هاي سامانهو زهكشي تحت فشار،  2فاضالبجمع آوري و انتقال تصفيه، 
    .كاربرد دارد ساير مصارف

  

    يمراجع الزام  2

ب ين ترتيبد. ن استاندارد به آن ها ارجاع شده استياست كه در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارك الزام   
  .شود ين استاندارد محسوب مياز ا يآن مقررات  جزئ

                                                 
1- Certification body 
2- Sewerage 
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آن  يبعد يدنظرهايتجد و ه هاياصالح انتشارارجاع داده شده باشد،خ يتار ذكر با يكه به مدرك يدرصورت   
 ،خ آن ها ارجاع شده استيتار كه بدون ذكر يمدارك مورد در .ستيران نيا يمل ن استاندارديا نظر مورد

  .ن ها مورد نظر استآ يبعد يه هايدنظر و اصالحين تجديهمواره آخر
   :است يالزام ن استاندارديا ير براياستفاده از مراجع ز   
، يكاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-1استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  اتيكل: 1قسمت  -)PE( لنيات يپل –ي تحت فشارو زهكش فاضالب
ي، آبرسانكاربردهاي  يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-2استاندارد ملي ايران شماره  2-2

   لوله ها: 2قسمت  -)PE( لنيات يپل – ي تحت فشارو زهكش فاضالب
ي، كاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-3استاندارد ملي ايران شماره  2-3

   اتصاالت: 3قسمت  -)PE( لنيات يپل – ي تحت فشارو زهكش فاضالب
ي، كاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-4استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  شيرآالت : 4قسمت  -)PE( اتيلن يپل – ي تحت فشارو زهكش فاضالب
ي، كاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-5استاندارد ملي ايران شماره  2-5

   كارايي سامانه: 5قسمت  -)PE( اتيلن يپل – ي تحت فشارو زهكش فاضالب
2-6 ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling 
schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 
2-7 ISO 3951, Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent 
nonconforming  
2-8 ISO 6259-1, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 1: 
General test method 
2-9 ISO 6259-3, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 3: 
Polyolefin pipes  
2-10 ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure 
applications - Classification and designation - Overall service (design) coefficient 
2-11 ISO 13954, Plastics pipes and fittings- Peel decohesion test for polyethylene (PE) 
electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90mm 
2-12 ISO 13955, Plastics pipes and fittings - Crushing decohesion test for polyethylene 
(PE) electrofusion assemblies 
2-13 ISO 13956, Plastics pipes and fittings - Determination of cohesive strength - Tear 
test for polyethylene (PE) assemblies 
2-14 ISO 16770, Plastics - Determination of environmental stress cracking (ESC) of 
polyethylene – full-notch creep test (FNCT)  
 

  اصطالحات و تعاريف، نمادها و عاليم اختصاري  3

- 1ملي  هايارائه شده در استاندارد ، نمادها و عاليم اختصارياصطالحات و تعاريفعالوه بر در اين استاندارد، 
    .به كار مي رودزير و عاليم اختصاري  اصطالحات و تعاريف ،14427-5و  14427-3 ،14427
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  اصطالحات و تعاريف   3-1
3-1-1    

  گواهي دهنده سازمان
انطباق  كه شايستگي و مسؤوليت الزم به منظور انجام صدور گواهيِ) غيردولتي دولتي يا(سازماني بي طرف 

   .و مديريت را دارد يروش اجراي معينِبراساس قوانين 
3-1-2    

  1بازرسي شركت
و بازرسي  3مميزيآزمون ، 2كه شايستگي آن براي تصديق يا انجام آزمون نوعي اوليهنهاد يا شركتي بي طرف 

  . مطابق با استاندارد مربوط، توسط يك سازمان گواهي دهنده تأييد شده است 4كنترل توليد كارخانه
3-1-3    

  5آزمايشگاه آزمون
آزمايشگاهي كه اندازه گيري، آزمون، كاليبراسيون يا تعيين مشخصات كاراييِ مواد و محصوالت را انجام مي 

  . دهد
3-1-4    

  6تسامانه مديريت كيفي
ساختار، مسؤوليت ها، روش هاي اجرايي، فرايندها و منابع سازماني براي پياده سازي مديريت است 

  ). مشاهده شود ISO 9000 ]4[استاندارد (
3-1-5    

  7طرح كيفيت
مستندي كه روش هاي ويژه كيفيت، منابع و توالي فعاليت ها را در رابطه با محصولي خاص يا طيفي از 

  . محصوالت طرح ريزي مي كند
3-1-6    

  )TT( 8آزمون نوعي
، محل هاي اتصال يا سامانه مونتاژ شده با الزامات سامانه كه به منظور تأييد توانايي انطباق مواد، اجزاء يآزمون

  . در استاندارد مربوط انجام مي شود ارائه شده
3-1-7    

  )PTT( 9آزمون نوعي مقدماتي
  . آزمون نوعي كه توسط توليدكننده يا به نيابت از وي انجام مي شود

                                                 
1- Inspection body 
2- Initial type testing  
3- Audit testing  
4- Factoty production control  
5- Testing laboratory 
6- Quality management system 
7- Quality plan  
8- Type testing  
9- Preliminary type testing  
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3-1-8    
  )ITT(آزمون نوعي اوليه 

  . آزمون نوعي كه توسط سازمان گواهي دهنده يا به نيابت از وي به منظور صدور گواهي انجام مي شود
3-1-9    

  )BRT( 1آزمون ترخيص بچ
و كامل آزموني كه توسط توليدكننده روي بچ محصول انجام شده و قبل از ترخيص بچ بايد به صورت مطلوب 

  . انجام شده باشد
3-1-10    

  )PVT( 2آزمون تصديق فرايند
، محل هاي اتصال يا سامانه هاي مونتاژ شده در بازه سامانه آزموني كه توسط توليدكننده روي مواد، اجزاء

هدف از اين آزمون، اثبات توانايي فرايند و تداوم آن براي توليد . هاي زماني مشخص انجام مي شود
  . استالزامات ارائه شده در استاندارد مرتبط  مطابق بامحصوالتي 

  
  . براي كنترل فرايند انجام مي شوند معياريده و به عنوان اين آزمون ها براي ترخيص بچ هاي محصول الزم نبو – يادآوري

  
3-1-11    

  )AT( 3مميزيآزمون 
، محل هاي اتصال يا سامانه سامانه كه توسط سازمان گواهي دهنده يا به نيابت از وي روي مواد، اجزاءآزموني 

ارائه شده در استاندارد مرتبط و هدف از اين آزمون، اثبات تداومِ انطباق با الزامات . مونتاژ شده انجام مي شود
  . سامانه كيفيت است 4فراهم سازي اطالعاتي به منظور ارزيابي اثربخشي

3-1-12    
  )IT( 5آزمون غيرمستقيم

براي مشخصه اي ويژه متفاوت بوده ولي  انجام مي شود و با آزمونِ تعيين شده آزموني كه توسط توليدكننده 
  . با آزمونِ تعيين شده قبال تصديق شده استارتباطش 

3-1-13    
  )WT( 6آزمون شاهد

آزمون مورد پذيرشِ سازمان گواهي دهنده براي آزمون نوعي اوليه يا آزمون مميزي، كه توسط توليدكننده يا 
سازمان گواهي دهنده انجام مي شود به نيابت از وي تحت نظارت نماينده واجد شرايط .  

  

                                                 
1- Batch release test  
2- Process verification test  
3- Audit test  
4- Effectiveness  
5- Indirect test  
6- Wittness testing  
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3-1-14    
   1موادبچ 

  . از موادي خاص استمقداري كامال مشخص 
3-1-15    

   2بچ آميزه
بچ آميزه . و همگن كه تحت شرايط يكنواخت توليد شده است معيناز آميزه اي  مشخصكامال  يمقدار

  . توسط توليد كننده ي آميزه تعريف و مشخص مي شود
3-1-16    

   3بچ توليد
كه به صورت متوالي يا پيوسته تحت شرايط يكسان و با  واحدهاي محصولاز  مشخصمجموعه اي كامال 

  . مشخصاتي يكسان توليد شده اند مطابق بااستفاده از مواد يا آميزه اي 
3-1-17    

   4بچ لوله
يك اكسترودر توليد شده ي لوله، با قطر اسمي و ضخامت اسمي يكسان، كه از آميزه اي يكسان توسط دتعدا
  . ه ي لوله تعريف و مشخص مي شودبچ لوله توسط توليد كنند .اند
3-1-18    

   5بچ اتصاالت يا شيرآالت
تعدادي از اتصاالت يا شيرآالت از يك نوع، با مشخصات ابعادي يكسان، با قطر اسمي و ضخامت اسمي 

رآالت توسط توليد كننده ي اتصاالت يا بچ اتصاالت يا شي. توليد شده انديكسان، كه از آميزه اي يكسان 
  . شيرآالت تعريف و مشخص مي شود

3-1-19    
   6بهر

  . از بچ كه براي بازرسي استفاده مي شود مشخصزيرمجموعه ي كامال 
3-1-20    

   7نمونه
يك يا چند واحد از محصول كه به صورت اتفاقي و بدون درنظر گرفتن كيفيت از يك بچ يا بهر انتخاب مي 

  . شوند
  
  . تعداد واحدهاي محصول در نمونه استنمونه،  مقدار – يادآوري

                                                 
1- Material batch  
2- Compound batch  
3- Production batch  
4- Pipe batch  
5- Fitting or valve batch  
6- Lot 
7- Sample 
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3-1-21    
  )AQL( 1پذيرش كيفي حد

 درصورتي كه سري هاي پيوسته اي از بهر ها يا بچ ها درنظرگرفته شوند،حد كيفي مورد نظر براي بازرسي، 
  ). مشاهده شوند ISO 3951و  ISO 2859-1استانداردهاي ( است بخش رضايت فرايندميانگين يك  برابربا حد

  
  . توسط توليدكننده نيست محصول نامنطبقهرگونه ي  آگاهانه توليدمجوزي براي ،  AQLيك تخصيص  – يادآوري

  
 3-1-22    

   2سطح بازرسي
  ). مشاهده شود ISO 2859-1استاندارد (نمونه است  مقداربهر يا بچ با  مقدارارتباط بين تعيين كننده 

3-1-23    
   3گروه

  . نمونه هايي براي انجام آزمون انتخاب مي شود ،مجموعه اي از محصوالت مشابه هستند كه از آن ها
3-1-24    

   4نوع محصول
  . لوله، اتصال، شير يا اجزاء اصلي آن ها با طراحي يكسان از آميزه اي يكسان است

3-1-25    
   5نوع بدنه

  . رابط هاي انتهايي متفاوت داشته باشدكه مي تواند  شيربدنه 
3-1-26    

   6محفظه
  . ده به روش تزريقي شكل مي دهدونبخشي از قالب تزريق كه به محصول قالب گيري ش

  عاليم اختصاري   3-2
AQL پذيرشكيفيت  حد  

AT  آزمون مميزي  
IT آزمون غيرمستقيم  

ITT آزمون نوعي اوليه  
PTT   آزمون نوعي مقدماتي  
PVT آزمون تصديق فرايند  

                                                 
1- Acceptebale quality limit 
2- Inspection level 
3- Gorup  
4- Product type  
5- Body type  
6- Cavity  
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TT  آزمون نوعي  
WT آزمون شاهد   

  

  الزامات   4

  كليات  4-1
 مطابق با، محل هاي اتصال و سامانه هاي مونتاژ شده، برحسب كاربرد،  بايد سامانه ، اجزاءمواد      4-1-1

  . باشند 14427- 5تا  14427-1الزامات ارائه شده در استانداردهاي ملي 
يا سامانه هاي مونتاژ شده بايد توسط توليدكننده تحت سامانه ي كيفيتي شامل طرح سامانه اجزاء       4-1-2

  . كيفيت توليد شوند

  اثر بر كيفيت آب  4-2
  . باشد 14427- 4تا  14427-1مطابق با بندهاي مرتبط در استانداردهاي ملي بايد اثر بر كيفيت آب 

  آزمون و بازرسي  4-3
  گروه بندي      4-3-1

  . براي لوله ها، اتصاالت و شيرآالت كاربرد دارد 1در اين استاندارد، گروه هاي ارائه شده در جدول 
  

    گروه هاي اندازه اسمي براي لوله ها، اتصاالت و شيرآالت -1جدول 

  
  گروه اندازه اسمي

1  2  3  4  
قطر خارجي اسمي، 

dn  
 16بزرگ تر يا مساوي با 

  75و كوچك تر از 
 75مساوي با بزرگ تر يا 

  250و كوچك تر از 
بزرگ تر يا مساوي با 

 710و كوچك تر از  250
بزرگ تر يا 

  710مساوي با 
  
  ) TT(آزمون هاي نوعي     4-3-2
  كليات    4-3-2-1

را اثبات  5تا  2انطباق محصوالت با تمام الزامات ارائه شده براي مشخصات درجداول آزمون هاي نوعي بايد 
  . كند

و گسترش طيف ) بجز تنظيمات رايج فرايند( درصورت تغيير در طراحي، مواد يا روش توليدعالوه براين، 
  . محصوالت، آزمون هاي نوعيِ مربوط بايد انجام شوند

مرتبط ارائه آزمون هاي نوعي براي ارزيابي مجدد،  ،2-ي پلي اتيلن مطابق با بند الف درصورت تغيير در آميزه
  . بايد به كار رود 3- در جدول الف شده
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 5و  4براي گسترش طيف محصول در رابطه با اتصاالت و شيرآالت، مشخصات مرتبط ارائه شده در جداول 
ي مواد بكر درصورت كاربرد، برنامه زمانبندي بايد بين سازمان گواهي دهنده و توليدكننده . بايد آزمون شوند

  . مورد توافق قرار گيرد) مانند شركت پتروشيمي(
  )PTT(آزمون نوعي مقدماتي     4-3-2-2

بايد انطباق آميزه با تمام الزامات ارائه ) مانند شركت پتروشيمي(در اين استاندارد، توليدكننده ي مواد بكر 
  . را اثبات كند 2شده در جدول 

  
بايد آزمون هاي چگالي، ميزان دوده، پراكنش دوده، ) لوله، اتصاالت و شيرآالت(توليد كننده ي اجزاء سامانه  –ي ادآوري

  .  انجام دهد 2مطابق با جدول  پراكنش رنگدانه، زمان القاء اكسايش، مقدار آب و نرخ جريان جرمي مذاب آميزه را
  

انطباق محصوالت با تمام الزامات ارائه شده براي بايد ) لوله، اتصاالت و شيرآالت(اجزاء سامانه توليدكننده 
  . را اثبات كند 5تا  3مشخصات درجداول 

  )ITT(آزمون نوعي اوليه     4-3-2-3
انطباق محصوالت با تمام الزامات ارائه شده درصورت نياز به گواهي شخص ثالث، سازمان گواهي دهنده بايد 

  . درا اثبات كن 5تا  2براي مشخصات درجداول 
در ارائه شده با استفاده از روش نمونه برداري  ،يا آزمون 1دراين حالت، ارزيابي بايد از طريق صحه گذاري

شده يا توسط آزمون شاهد صالحيت تأييد  ، در آزمايشگاه1- 3- 4با بند و گروه بندي مطابق  5تا  2جداول 
  . انجام شود

تهيه شده و قابل رديابي به توليدكننده داده هاي آزمون نوعيِ مقدماتي شامل خواص بلندمدت كه توسط 
و فرايند بوده و توسط سازمان گواهي دهنده صحه گذاري شده، بايد براي آزمون نوعي اوليه ) يا آميزه(مواد 

   . درنظر گرفته شوند
  
  . ارائه دهد ITTانجام داده باشد، نمونه هايي براي  PTT بدون اينكه قبالمي تواند توليدكننده  – يادآوري

  
  

  
  

                                                 
1- Validation  



9 

  

  مواد بكرتوسط توليدكننده ي  TTمشخصه هاي الزم آميزه براي انجام آزمون  - 2جدول 

ارجاع به قسمت و بند  مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  )1آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

  1  3  يك بار براي هر بهر آميزه  3-4، بند 1قسمت   چگالي آميزه
  1  3  يك بار براي هر بهر آميزه  3-4، بند 1قسمت   ميزان دوده

  6  1  يك بار براي هر بهر آميزه  3-4، بند 1قسمت   پراكنش دوده
  6  1  يك بار براي هر بهر آميزه  3-4، بند 1قسمت   پراكنش رنگدانه

  1  3  يك بار براي هر بهر آميزه  3-4، بند 1 قسمت  زمان القاء اكسايش
  1  1  يك بار براي هر بهر آميزه  3-4، بند 1قسمت   ميزان مواد فرار

  1  1  يك بار براي هر بهر آميزه  3-4، بند 1قسمت   )2مقدار آب
نرخ جريان جرمي 

  1  3  يك بار براي هر بهر آميزه  3-4، بند 1قسمت   مذاب

  5-4، بند 1قسمت   رده بندي
لوله اي با (آميزه بهر يك بار براي هر 

 mmاندازه اسمي بزرگ تر يا مساوي با 
  )1جدول  1انتخاب شده از گروه  32

 ISO 12162مطابق با استاندارد 

  3-4، بند 1قسمت   رشد آهسته ترك
لوله اي با (آميزه بهر يك بار براي هر 

با  mm 125يا  mm 110اندازه اسمي 
11 SDR(  

3  1  

مقاومت درمقابل  
RCP 3(   3-4، بند 1قسمت  

لوله اي با (آميزه بهر يك بار براي هر 
با  mm 500يا  mm 250اندازه اسمي 

11 SDR(  
1  1  

مقاومت درمقابل 
  )5  1/1/1  )5  3/3/5  آميزهبهر يك بار براي هر   3-4، بند 1قسمت   )4هوازدگي

ESCR  1  10  آميزهبهر يك بار براي هر   3-4، بند 1قسمت  
  1  3  آميزهبهر يك بار براي هر   4-4، بند 1قسمت   )6جوش سازگاري

  5بند  1قسمت   5، بند 1قسمت   اثر بر كيفيت آب
، ESCRدر آزمون . بايد در آزمون هاي مربوط قبول شوند ها تمام آزمونه. تعداد آزمونه هاي ارائه شده در جدول حداقل است) 1

  . درصد آزمونه ها بايد قابل قبول باشند 50حداقل 
در صورت اختالف نظر، . نباشد، كاربرد دارد مطابقالزامات مشخص شده با فقط در صورتي كه ميزان مواد فرار اندازه گيري شده ) 2

   .الزامات مقدار آب بايد اعمال شود
براي  RCPارزيابي  .كاربرد دارد mm 32لوله داراي ضخامت بزرگ تر يا مساوي با آميزه ي مورد استفاده در توليد براي فقط ) 3

  . آميزه هاي مورد استفاده در توليد اتصاالت كاربرد ندارد
قطر آزمونه بايد در گزارش . بايد از سطح هوازده برداشته شوند OITنمونه هاي آزمونِ . فقط براي آميزه هاي آبي كاربرد دارد) 4

  . آزمون قيد شود
، نمونه هاي استحكام هيدروستاتيك، نمونه هاي كرنش در شكست؛ همراه با يك OITنمونه هاي : اعداد به ترتيب عبارتند از) 5

  . اندازه گيري روي هر نمونه
  . ي هر دو لوله بايد يكسان باشدبراي جوش لب به لبِ لوله به لوله، آميزه ) 6
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  لولهتوسط توليدكننده ي  TTانجام آزمون  به منظورآميزه لوله براي هر مشخصه هاي الزم  -3جدول 

ارجاع به قسمت و بند   مشخصه
  تعداد   روش اجرايي نمونه برداري  از استاندارد ملي

  )1آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

   هاي، بند2قسمت   رنگوضعيت ظاهري و 
  1  1  دو قطر براي هر گروه از اندازه اسمي  2-5و  5-1

  1  1  دو قطر براي هر گروه از اندازه اسمي  6، بند 2قسمت   هندسي اتمشخص
  هيدروستاتيك استحكام 

  1  3  )2دو قطر براي هر گروه از اندازه اسمي  2-7، بند 2قسمت   Cº 20 ،h 100 دماي در
  هيدروستاتيك استحكام 

  1  1  )2دو قطر براي هر گروه از اندازه اسمي  2-7، بند 2قسمت   Cº80 ،h 1000 دماي در

  1  )3  )3دو قطر براي هر گروه از اندازه اسمي  2-7، بند 2قسمت   كرنش در شكست
  1  3  )4  4و  3، 2يك بار براي گروه هاي   2-8، بند 2قسمت   زمان القاء اكسايش

  1  3  يك بار براي هر گروه از اندازه اسمي  2-8، بند 2قسمت   نرخ جريان جرمي مذاب
  1  3  يك بار براي هر گروه از اندازه اسمي  2-8، بند 2قسمت   برگشت طولي
  1  1  يك بار براي هر گروه از اندازه اسمي  11، بند 2قسمت   نشانه گذاري
  . مشاهده شود 14427-5استاندارد ملي  ،براي تهيه سامانه هاي مونتاژ شده، آزمون ها و توالي  كارايي سامانه

  . ها بايد در آزمون هاي مربوط قبول شوند آزمونهتمام . هاي ارائه شده در جدول حداقل است آزمونهتعداد ) 1
هاي اسمي را دربرگيرد، نمونه ها بايد شامل كوچك ترين و بزرگ ترين قطر اندازه درصورتي كه طيف محصول بيش از يك گروه) 2

آزمون با نتيجه قابل قبول، براي تمام قطرهاي درون طيف . توليد شده به اضافه ي نمونه اي از هر گروه ميانه ي اندازه اسمي باشند
كوچك تر، براي تمام لوله  SDRآزمون با نتيجه قابل قبول روي لوله داراي . محصولِ مورد آزمون قابل صحه گذاري خواهد بود

كه درصورتي  .قابل صحه گذاري خواهد بود) يعني ضخامت ديواره ي كوچك تر(بزرگ تر  SDRي و داراي هاي با همان قطر خارج
  . گسترش دهد، بايد آزمون نوعي اضافه انجام شود صادر شدهتوليدش را فراتر از گواهي  توليدكننده بخواهد

آزمونه ها از محيط . باشد ISO 6259-3و  ISO 6259-1استاندارهاي  مطابق باتعداد آزمونه ها و شكل آزمونه به ترتيب بايد ) 3
  . يك نمونه لوله برداشته مي شوند

  . نمونه ها بايد از سطح ديواره ي داخلي برداشته شوند) 4
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  تتوسط توليدكننده اتصاال TTآزمون  مشخصه هاي الزم اتصاالت براي هر آميزه به منظور انجام-4جدول 

 ارجاع به قسمت و  مشخصه
  ملي بند از استاندارد

روش اجرايي نمونه
  تعداد   تغيير آميزه پلي اتيلن  برداري

  )1آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

، بندهاي   3قسمت   وضعيت ظاهري و رنگ
  3-5و  5-1

يك بار براي هر اندازه 
اسمي، هرنوع محصول، 

  هر محفظه

گروه اندازه / يك قطر
  1  1  محفظه/ نوع محصول/

  6، بند 3قسمت   هندسيمشخصات 
يك بار براي هر اندازه 
اسمي، هرنوع محصول، 

  هر محفظه

گروه اندازه / يك قطر
  1  1  محفظه/ نوع محصول/

 هيدروستاتيك استحكام
يك بار براي هر اندازه   3-7، بند 3قسمت  Cº20 ،h 100 دماي در

  اسمي، هرنوع محصول
گروه اندازه / يك قطر

  1  3  محفظه/ نوع محصول/

 هيدروستاتيك استحكام
يك بار براي هر اندازه   3-7، بند 3قسمت   º80 ،h 1000 دمايدر

  اسمي، هرنوع محصول
گروه اندازه / يك قطر

  1  1  محفظه/ نوع محصول/

استحكام ضربه سه راهي 
يك بار براي هر اندازه   3-7، بند 3قسمت   انشعاب

  اسمي، هرنوع محصول
گروه اندازه / يك قطر

  1  1  محفظه/ نوع محصول/

  )2عدم نشتي

  تحت فشار داخلي ) الف
تحت فشار داخلي و ) ب

  درمعرض خمش

يك بار براي هر اندازه   3-4، بند 5قسمت 
  1  1  ---  اسمي، هرنوع محصول

  مقاومت در مقابل 
يك بار براي هر اندازه   4-4، بند 5قسمت   )2بيرون آمدگي

  1  1  ---  اسمي، هرنوع محصول

يك بار براي هر گروه از   2-8، بند 3قسمت   القاء اكسايشزمان 
  1  3  گروه اندازه/يك قطر  اندازه اسمي

يك بار براي هر گروه از   2-8، بند 3قسمت   نرخ جريان جرمي مذاب
  1  3  گروه اندازه/يك قطر  اندازه اسمي

  11، بند 3قسمت   نشانه گذاري
يك بار براي هر اندازه 
اسمي، هرنوع محصول، 

  محفظههر 
---  1  1  

  . مشاهده شود 14427-5براي تهيه سامانه هاي مونتاژ شده، آزمون ها و توالي، استاندارد ملي   كارايي سامانه
درصورت كاربرد، سامانه هاي . ها بايد در آزمون هاي مربوط قبول شوند آزمونهتمام . هاي ارائه شده در جدول حداقل است آزمونهتعداد ) 1

  . تهيه شوند 14427-5مونتاژ شده ي آزمون بايد مطابق با استاندارد ملي 
  .  كاربرد دارداين آزمون ها فقط براي اتصاالت مكانيكي ) 2
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  آالتتوسط توليدكننده شير TTمشخصه هاي الزم شيرآالت براي هر آميزه به منظور انجام آزمون -5جدول 

ارجاع به قسمت و بند   مشخصه
   ملي از استاندارد

روش اجرايي نمونه
  تعداد   تغيير آميزه پلي اتيلن برداري

  )1آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

 بندهاي،4قسمت  وضعيت ظاهري و رنگ
 2-5و5-1

يك بار براي هر اندازه
 اسمي، هرنوع محصول

گروه اندازه / يك قطر
  1  1  نوع محصول/

يك بار براي هر اندازه  6، بند 4قسمت   هندسيمشخصات 
 اسمي، هرنوع محصول

گروه اندازه / يك قطر
  1  1  نوع محصول/

  هيدروستاتيك استحكام
يك بار براي هر اندازه  3-7، بند 4قسمت    Cº20 ،h 100دمايدر

 اسمي، هرنوع محصول
نوع /گروه اندازه / دو قطر
  1  3  محصول

  هيدروستاتيك استحكام
يك بار براي هر اندازه  3-7، بند 4قسمت   )Cº80 ،h 1000 2دمايدر

 اسمي، هرنوع محصول
نوع /گروه اندازه / دو قطر
  1  1  محصول

و  نشيمنگاه عدم نشتي
يك بار براي هرنوع  3-7، بند 4قسمت  كاسه نمد

  1  1  --- بدنه

يك بار براي هرنوع  3-7، بند 4قسمت   گشتاور كاري
  2  1  --- بدنه

يك بار براي هرنوع  3-7، بند 4قسمت   توقفعامل مقاومت 
  2  1  يك بار براي هرنوع بدنه بدنه

           عدم نشتي
تحت خمش بين ) الف

يك بار براي هر اندازه    3-7، بند 4قسمت   تكيه گاه ها 
  اسمي، هرنوع محصول

يك بار براي هر اندازه  
  هرنوع محصول /اسمي

1  1  

  1  1 3-7، بند4قسمت  تحت كشش)ب
عامل باز  درمقابل مقاومت
يك بار براي هرنوع  3-7، بند 4قسمت  و بست

  1  1  --- بدنه

تحت خمشِ عدم نشتي
وارد بر اجزاء كاري و پس 

  از خمش
يك بار براي هر اندازه   3-7بند  ،4قسمت 

  اسمي، هرنوع محصول
يك بار براي هرنوع 

  1  1  محصول

يك بار براي هر اندازه  3-7، بند 4قسمت   مقاومت به ضربه
  1  1  يك بار براي هرنوع بدنه اسمي، هرنوع محصول

و سهولت كار عدم نشتي
پس از اعمال فشار داخلي 

 بلندمدت
براي هر اندازه يك بار   3-7، بند 4قسمت 

  1  1  يك بار براي هرنوع بدنه  اسمي، هرنوع محصول

  1  3  يك بار براي هر اندازه  يك بار براي هر اندازه 2-8، بند4قسمت  زمان القاء اكسايش
  1  3  يك بار براي هر اندازه  يك بار براي هر اندازه 2-8، بند4قسمت  )2نرخ جريان جرمي مذاب

بندهاي  ،4قسمت  نشانه گذاري
 2-10-4و4-10-1

يك بار براي هر اندازه
  1  1  --- اسمي، هرنوع محصول

درصورت كاربرد، سامانه هاي . ها بايد در آزمون هاي مربوط قبول شوندآزمونهتمام.هاي ارائه شده در جدول حداقل است آزمونتعداد)1
  . تهيه شوند 14427-5مونتاژ شده ي آزمون بايد مطابق با استاندارد ملي 

 . كاربرد داردبدنه ي شيرآالت از جنس پلي اتيلناين آزمون فقط براي )2
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  ) BRT(آزمون هاي ترخيص بچ     4-3-3
فهرست  9تا  6 جداولمشخص شده و در  14427-5تا  14427-1مشخصه هايي كه در استانداردهاي ملي 

تحت آزمون هاي ترخيص بچ قرار  9تا  6ارائه شده در جداول  نمونه برداريِ شده اند بايد با حداقل تواترِ
  . گيرند

  
  توسط توليدكننده ي آميزه BRTمشخصه هاي الزم آميزه براي انجام  -6جدول 

ارجاع به قسمت و بند  )1مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  ها آزمونه
تعداد اندازه گيري 

  آزمونهبراي هر 
  1  1  يك بار براي هر بچ آميزه، هر هفته  3-4، بند 1قسمت   چگالي آميزه
  1  1  يك بار براي هر بچ آميزه، هر هفته  3-4، بند 1قسمت   ميزان دوده

  6  1  يك بار براي هر بچ آميزه، هر هفته  3-4، بند 1قسمت   پراكنش دوده
  6  1  هفتهيك بار براي هر بچ آميزه، هر   3-4، بند 1قسمت   پراكنش رنگدانه

  1  1  يك بار براي هر بچ آميزه، هر هفته  3-4، بند 1قسمت   زمان القاء اكسايش
  1  1  يك بار براي هر بچ آميزه، هر هفته  3-4، بند 1قسمت   ميزان مواد فرار

  1  1  يك بار براي هر بچ آميزه، هر هفته  3-4، بند 1قسمت   )2مقدار آب
  1  1  بار براي هر بچ آميزه، هر هفتهيك   3-4، بند 1قسمت  نرخ جريان جرمي مذاب

  . توليدكننده ي آميزه بايد گواهي انطباق هر محموله را به درخواست توليد كننده ي محصول فراهم كند) 1
در صورت اختالف نظر، . نباشد، كاربرد دارد مطابقالزامات مشخص شده با فقط در صورتي كه ميزان مواد فرار اندازه گيري شده ) 2

   .الزامات مقدار آب بايد اعمال شود
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  توسط توليدكننده ي لوله BRTمشخصه هاي الزم لوله براي هر آميزه به منظور انجام آزمون  - 7جدول 

ارجاع به قسمت و بند   مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  )1آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

، بندهاي   2قسمت   وضعيت ظاهري و رنگ
  2-5و  5-1

  . h 2 هر
  اگر زمان توليد يك محصول بيش از

h 2 2باشد، مالك هر محصول است(  
1  1  

  6، بند 2قسمت   هندسيمشخصات 
  . h 2 به صورت پيوسته يا هر

  اگر زمان توليد يك محصول بيش از
h 2 2باشد، مالك هر محصول است(  

1  1  

  هيدروستاتيك استحكام 
  1  1  )3،4يك بار براي هر بچ لوله، هر هفته  2-7، بند 2قسمت   Cº80 ،h 165 دماي در

  1  5زيرنويس   يك بار براي هر بچ لوله  2-7، بند 2قسمت   كرنش در شكست
  1  1  يك بار براي هر بچ لوله  2-8، بند 2قسمت   )6زمان القاء اكسايش

  1  1  يك بار براي هر بچ لوله  2-8، بند 2قسمت   )6نرخ جريان جرمي مذاب
  h 2   1  1 هنگام راه اندازي، سپس هر  11، بند 2قسمت   نشانه گذاري
  . مشاهده شود 14427-5براي تهيه سامانه هاي مونتاژ شده، آزمون ها و توالي، استاندارد ملي   كارايي سامانه

  . ها بايد در آزمون هاي مربوط قبول شوند آزمونهتمام . هاي ارائه شده در جدول حداقل است آزمونهتعداد ) 1
  .  محصول مي تواند  به صورت شاخه اي يا كالف توليد شود) 2
  . است 4و  3يك بار براي هر بچ از گروه هاي اندازه اسمي ) 3
مي توان به جاي آزمون استحكام هيدروستاتيك، آزمون ) mm 710بزرگ تر يا مساوي با ( 4براي لوله هاي گروه اندازه اسمي ) 4

  . انجام داد ISO 16770مطابق با استاندارد ) FNCT( آزمونه شكاف دار روي خزش
آزمونه ها از محيط . باشد ISO 6259-3و  ISO 6259-1استاندارهاي  مطابق باتعداد آزمونه ها و شكل آزمونه به ترتيب بايد ) 5

  . يك نمونه لوله برداشته مي شوند
  . هنگامي كه از مواد فرايند شده داخلي استفاده مي شود، بايد اين آزمون ها انجام شوند) 6
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  توسط توليدكننده اتصاالت BRTمشخصه هاي الزم اتصاالت براي هر آميزه به منظور انجام آزمون -8جدول 

ارجاع به قسمت و بند   مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  )1آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

، بندهاي   3قسمت   وضعيت ظاهري و رنگ
  3-5و  5-1

اندازي، سپس بعد از ساعت  هنگام راه
براي هر  h 2 اول، و پس از آن هر

  اندازه اسمي
1 2(  1 2(  

  6، بند 3قسمت   هندسيمشخصات 
اندازي، سپس بعد از ساعت  هنگام راه

براي هر  h 2 اول، و پس از آن هر
  اندازه اسمي

1 2(  1 2(  

  هيدروستاتيك استحكام 
  1  1  )3اتصاالتيك بار براي هر بچ   3-7، بند 3قسمت   Cº80 ،h 165دماي  در

  1  1  اتصاالتيك بار براي هر بچ   2-8، بند 3قسمت   )4زمان القاء اكسايش
  1  1 ، هرهفتهيك بار براي هر بچ اتصاالت  2-8، بند 3قسمت   )4نرخ جريان جرمي مذاب

  1  1 هر يك از اتصاالت  4-5، بند 3قسمت   )5مقاومت الكتريكي
  1  1  يك بار براي هر بچ اتصاالت  11، بند 3قسمت   نشانه گذاري
  . مشاهده شود 14427-5براي تهيه سامانه هاي مونتاژ شده، آزمون ها و توالي، استاندارد ملي   كارايي سامانه

  . تمام آزمونه ها بايد در آزمون هاي مربوط قبول شوند. تعداد آزمونه هاي ارائه شده در جدول حداقل است) 1
با  ISO 2859-1استاندارد  مطابق با مي تواند به عنوان روشي ديگر براي نمونه برداري توسط توليد كننده، روش اجرايي) 2

AQL  و سطح بازرسيِ  4برابر باS3 باشد.   
مي توان به جاي آزمون استحكام هيدروستاتيك، آزمون ) mm 710بزرگ تر يا مساوي با ( 4براي اتصاالت گروه اندازه اسمي ) 3

  . انجام داد ISO 16770مطابق با استاندارد ) FNCT(خزش روي آزمونه شكاف دار 
  . هنگامي كه از مواد فرايند شده داخلي استفاده مي شود، بايد اين آزمون ها انجام شوند) 4
  . اين آزمون براي اتصاالت مادگي الكتروفيوژني و كمربند الكتروفيوژني كاربرد دارد) 5
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  توسط توليدكننده شيرآالت BRTمشخصه هاي الزم شيرآالت براي هر آميزه به منظور انجام آزمون  - 9جدول 

ارجاع به قسمت و بند   مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  )1آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

، بندهاي   4قسمت   وضعيت ظاهري و رنگ
  2-5و  5-1

اندازي، سپس بعد از ساعت  هنگام راه
براي هر  h 2 اول، و پس از آن هر

  اندازه اسمي
1 2(  1 2(  

  6، بند 4قسمت   هندسيمشخصات 
اندازي، سپس بعد از ساعت  هنگام راه

براي هر  h 2 اول، و پس از آن هر
  اندازه اسمي

1 2(  1 2(  

  هيدروستاتيك استحكام 
  1  1  يك بار براي هر بچ شيرآالت  3-7، بند 4قسمت   Cº80 ،h 165دماي  در

  )2 1  )2 1 هر يك از شيرآالت 3-7، بند4قسمت  Cº23گشتاوركاري دردماي

عامل باز و مقاومت درمقابل  
  1  1  يك بار براي هر بچ شيرآالت  3-7، بند 4قسمت  بست

و  نشيمنگاه عدم نشتي
          كاسه نمد

  1  1 شيرآالتهر يك از  3-7، بند 4قسمت    bar 6در)الف
  1  1  ، هر هفتهشيرآالتبار براي هر بچ يك   mbar 25در)ب

  1  1  يكبار براي هر بچ شيرآالت 2-8، بند4قسمت  )3زمان القاء اكسايش
  1  1  يك بار براي هر بچ شيرآالت 2-8، بند4قسمت  )3نرخ جريان جرمي مذاب

، بندهاي  4قسمت  نشانه گذاري
  1  1  براي هر بچ شيرآالتيك بار  2-10-4و4-10-1

  . مشاهده شود 14427-5براي تهيه سامانه هاي مونتاژ شده، آزمون ها و توالي، استاندارد ملي   كارايي سامانه
  . تمام آزمونه ها بايد در آزمون هاي مربوط قبول شوند. تعداد آزمونه هاي ارائه شده در جدول حداقل است) 1
با  ISO 2859-1استاندارد  مطابق بابه عنوان روشي ديگر براي نمونه برداري توسط توليد كننده، روش اجرايي مي تواند ) 2

AQL  و سطح بازرسيِ  4برابر باS3 باشد.  
  .  هنگامي كه از مواد فرايند شده داخلي استفاده مي شود، بايد اين آزمون ها انجام شوند) 3
  

  . در طرح كيفيت خود، بچ يا بهر را مشخص كندتوليدكننده بايد 
فقط هنگامي بايد ترخيص شود كه تمام آزمون ها و بازرسي ها حداقل يك بار در تواترهاي محصول  بچ يا بهرِ

  . الزامات وجود داشته باشد بامشخص شده انجام شود و انطباق 
دچار نقص شود، بچ  9تا  6ر جداول درصورتي كه محصولي در رابطه با هر يك از مشخصه هاي ارائه شده د

  . يا بهر بايد مردود شده يا براي مشخصه هايي كه محصول دچار نقص شده است بايد بازآزمايي انجام شود
  : بوده و به يكي از روش هاي الف يا ب انجام شود 9تا  6جداول  مطابق باروش اجرايي بازآزمايي بايد 
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 14427- 5تا  14427- 1الزامات ارائه شده در استانداردهاي ملي  مطابق باآخرين محصولِ : روش الف) الف
  . تمام محصوالت قبل از آن نقطه ترخيص و محصوالت بعد از آن نقطه مردود شود. مشخص شود

 AQLبا  ISO 3951 يا ISO 2859-1 استاندارد از روش هاي اجراييِ بازآزمايي مطابق با: روش ب) ب
درصورتي كه در بازآزمايي، انطباق با الزامات وجود داشته  .استفاده شود S3و سطح بازرسيِ  4برابر با حداقل 

  . باشد، بچ يا بهر ترخيص و درصورت عدم انطباق، مردود شود
روش هاي اجرايي مربوط به محصوالت مردود شده بايد با ذكر جزئيات در طرح كيفيت توليدكننده ارائه 

  . شود
  ) PVT(آزمون هاي تصديق فرايند     4-3-4

 13تا  10ل مشخص شده و در جداو 14427-5تا  14427-1مشخصه هايي كه در استانداردهاي ملي 
تحت آزمون هاي تصديق  13تا  10ارائه شده در جداول  نمونه برداريِ فهرست شده اند بايد با حداقل تواترِ

   .فرايند قرار گيرند
  آميزهتوسط توليدكننده ي  PVTبراي انجام  آميزهمشخصه هاي الزم  -10جدول 

ارجاع به قسمت و بند  مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

  1  )2  سال، هر آميزه 2يك بار براي هر   5-4، بند 1قسمت   )1رده بندي
  1  1  يك بار براي هر سال، هر آميزه  3-4، بند 1قسمت   رشد آهسته ترك
  1  1  سال، هر آميزه 5يك بار براي هر   3-4، بند 1قسمت  RCPمقاومت درمقابل 

پيش بيني شده  LCLكه از منحني  Cº20دو مقدار تنش در دماي ). 1جدول(انجام شود  1گروه اندازه اسمي  برايآزمون بايد ) 1
  . گرفته شده، بررسي شوند h 100 و حداقل h 2500 از مجموعه داده هاي رده بندي متناظر با

   .زمان هاي متناظر، نبايد نقص ايجاد شود تا قبل از رسيدن به. سه آزمونه در هر مقدارِ تنش آزمون شود) 2
  

  توسط توليدكننده ي لوله PVTمشخصه هاي الزم لوله براي انجام  -11جدول 

ارجاع به قسمت و بند  مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

  هيدروستاتيك استحكام 
يك بار براي هر گروه اندازه، هر   2-7، بند 2قسمت   Cº80 ،h 1000دمايدر

  1  1  )2،1 آميزه MRS، هر ردهسال

گروه هاي اندازه اسمي يك بار براي   2-8، بند 2قسمت   زمان القاء اكسايش
  1  1   ، هر سال 4و  3، 2

  . شود جابجاو آميزه  SDRبرحسب كاربرد، اندازه اسمي ها، ) 1
   .مشاهده شود 14427-1استاندارد ملي  4براي رده بندي و نام گذاري آميزه، جدول ) 2
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  توسط توليدكننده ي اتصاالت PVTمشخصه هاي الزم اتصاالت براي انجام  -12جدول 

ارجاع به قسمت و بند  مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

  هيدروستاتيك استحكام 
  يك بار براي هر گروه اندازه،   3-7، بند 3قسمت   Cº80 ،h 1000دمايدر

  1  1 سالهر

يك بار براي گروه هاي اندازه   2-8، بند 3قسمت   زمان القاء اكسايش
  1  1   ، هر سال 4و  3، 2اسمي 

  . شود جابجا در هر سالو آميزه  SDRاندازه اسمي ها، ) 1
  

  توسط توليدكننده ي شيرآالت PVTمشخصه هاي الزم شيرآالت براي انجام  -13جدول 

ارجاع به قسمت و بند  مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

  هيدروستاتيك استحكام 
  يك بار براي هر گروه اندازه،   3-7، بند 4قسمت   )Cº80 ،h 1000 1دمايدر

  1  1 سالهر

  يك بار براي هر گروه اندازه،   3-7، بند 4قسمت   توقفعامل مقاومت 
  1  1 )2هر سال

تحت خمش بين  عدم نشتي
  يك بار براي هر گروه اندازه،   3-7، بند 4قسمت   تكيه گاه ها

  1  1 )2هر سال

  يك بار براي هر گروه اندازه،   3-7، بند 4قسمت   تحت كشش عدم نشتي
  1  1 )2هر سال

  يك بار براي هر گروه اندازه،   3-7، بند 4قسمت   مقاومت به ضربه
  1  1 )2هر سال

يك بار براي گروه اندازه اسمي   2-8، بند 4قسمت   زمان القاء اكسايش
  1  1   ، هر سال 2

  . اين آزمون فقط براي شيرآالتي با بدنه پلي اتيلن كاربرد دارد) 1
  . شود جابجا در هر سال SDR ا واندازه اسمي ه) 2
  

دچار نقص شود،  13تا  10درصورتي كه محصولي در رابطه با هر يك از مشخصه هاي ارائه شده در جداول 
 .روش هاي اجرايي بازآزمايي بايد مطابق با جزئيات ذكر شده در طرح كيفيت توليدكننده انجام شود

  . درصورت نياز به گواهي شخص ثالث، بايد به سازمان گواهي دهنده در اين زمينه اطالع رساني شود
درصورتي كه پس از روش اجرايي بازآزمايي، عدم انطباق محصول با الزامات حاصل شد، فرايند بايد مورد 

  . ه اصالح شودبررسي قرار گرفته و مطابق با روش هاي اجرايي ذكر شده در طرح كيفيت توليدكنند
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  ) AT(آزمون هاي مميزي     4-3-5
درصورت نياز به گواهي شخص ثالث، . مي تواند مميزي شود سامانه اي الزامات مربوط به اين استانداردتمام 

انتخاب آزمون ها بايد مورد توافق توليدكننده و سازمان گواهي دهنده قرار گرفته و بايد حداقل حاوي 
مي  .بوده كه مي تواند از طريق مميزي صحه گذاري شود 17تا  14در جداول  مشخصه هاي فهرست شده

آزمون مميزي كه توسط سازمان گواهي دهنده صحه گذاري شده است، براي  توان فرض كرد كه داده هاي
  . نيز قابل پذيرش است PVTمقاصد 

  
اندازه هاي اسمي، انواع و رده هاي انتخاب شده براي آزمون ها بايد آن هايي باشند كه قبال براي آزمون مميزي  – يادآوري

  . انتخاب نشده اند
  

  . هر گروه اندازه اسمي انجام شود نمونه برداري بايد ترجيحا از حجيم ترين توليد براي
  توسط توليدكننده ي آميزه ATمشخصه هاي الزم آميزه براي انجام  -14جدول 

ارجاع به قسمت و بند  مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري از استاندارد ملي

  آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

  1  )2  سال 2يك بار براي هر آميزه، هر  5-4، بند1قسمت  )1رده بندي
  1  1  آميزه، هر ساليك بار براي هر 3-4، بند1قسمت  رشد آهسته ترك
  1  1  سال 5يك بار براي هر هر آميزه،  3-4، بند1قسمت RCPمقاومت درمقابل 

پيش بيني شده  LCLكه از منحني  Cº20دو مقدار تنش در دماي ).1جدول(انجام شود1گروه اندازه اسمي برايآزمون بايد )1
  . گرفته شده، بررسي شوند h 100 و حداقل h 2500 از مجموعه داده هاي رده بندي متناظر با

   .تا قبل از رسيدن به زمان هاي متناظر، نبايد نقص ايجاد شود.سه آزمونه در هر مقدارِ تنش آزمون شود)2
  

  توسط توليدكننده ي لوله ATمشخصه هاي الزم لوله براي انجام  -15جدول 
ارجاع به قسمت و بند   مشخصه

  تعداد   برداري حداقل تواتر نمونه  از استاندارد ملي
  آزمونه ها

تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

 ، بندهاي2قسمت  وضعيت ظاهري و رنگ
  1  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال 2-5و5-1

  1  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال 6، بند2قسمت  هندسيمشخصات 
  هيدروستاتيك استحكام 

  1  )2 3  )1يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال  2-7، بند 2قسمت   Cº20 ،h 100دمايدر

  هيدروستاتيك استحكام 
  1  1  )1يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال  2-7، بند 2قسمت   )Cº80 ،h 1000 3دمايدر

  1  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال 2-8، بند2قسمت  زمان القاء اكسايش
  1  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال 2-8بند،2قسمت  نرخ جريان جرمي مذاب

 .شودجابجابايد در هر سال SDR اندازه اسمي ها و)1
   .، تعداد آزمونه ها برابر با يك است4و  3براي گروه هاي اندازه اسمي ) 2
  . مونه ها شامل لوله جوش خورده به لوله به روش لب به لب و لوله جوش خورده به اتصال نري دار به روش لب به لب استن)3
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  توسط توليدكننده ي اتصاالت ATمشخصه هاي الزم اتصاالت براي انجام  -16جدول 
ارجاع به قسمت و بند   مشخصه

  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي
  آزمونه ها

تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

 ، بندهاي3قسمت  وضعيت ظاهري و رنگ
  1  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال 2-5و5-1

  1  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال 6، بند2قسمت  هندسيمشخصات 
  هيدروستاتيك استحكام 

  1  )2 3  )1براي هرگروه اندازه،هر ساليك بار   3-7، بند 3قسمت   Cº20 ،h 100دمايدر

  هيدروستاتيك استحكام 
  1  1  )1يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال  3-7، بند 3قسمت   Cº80 ،h 1000دمايدر

مقاومت هم چسبي براي 
اتصاالت الكتروفيوژني از نوع 

  مادگي و كمربند
  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال  3-4، بند 5قسمت 

  استانداردهاي
 ISO 13954  ،

ISO 13955  و
ISO 13956  

مقاومت درمقابل بيرون 
  1  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال  3-4، بند 5قسمت   آمدگي اتصاالت مكانيكي

مقاومت ضربه براي اتصال 
  1  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال  3-7، بند 3قسمت   نوع كمربند الكتروفيوژني

تحت خمش  نشتيعدم
  1  1  يك بار براي هر گروه اندازه، هر سال  3-4، بند 5قسمت   براي اتصاالت مكانيكي

 .جا شودبايد در هر سال جاب SDRاندازه اسمي هاو )1
 .، تعداد آزمونه ها برابر با يك است4و  3براي گروه هاي )2
  

  توسط توليدكننده ي شيرآالت ATمشخصه هاي الزم شيرآالت براي انجام  -17جدول 

ارجاع به قسمت و بند  مشخصه
  تعداد   حداقل تواتر نمونه برداري  از استاندارد ملي

  آزمونه ها
تعداد اندازه گيري 
  براي هر آزمونه

 ، بندهاي4قسمت  وضعيت ظاهري و رنگ
  1  1  يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال 2-5و5-1

  1  1  بار براي هرگروه اندازه،هر ساليك 6، بند4قسمت  هندسيمشخصات 
  هيدروستاتيك استحكام 

  1  )1 3  يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال  3-7، بند 4قسمت   Cº20 ،h 100دمايدر

  هيدروستاتيك استحكام 
  1  1  يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال  3-7، بند 4قسمت   )Cº80 ،h 1000 2دمايدر

  1  1  يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال 3-7بند،4قسمت  توقفعامل مقاومت
  1  1  يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال 3-7، بند4قسمت  گشتاور كاري

  1  1  يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال 3-7، بند4قسمت  تحت خمش عدم نشتي
  1  1  يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال 3-7، بند4قسمت  تحت كشش عدم نشتي
  1  1  يك بار براي هرگروه اندازه،هر سال 3-7، بند4قسمت  اعمال ضربه

  . شود جابجادر هر سال  SDRاندازه اسمي ها و ) 1
  . اين آزمون فقط براي شيرآالتي با بدنه پلي اتيلن كاربرد دارد) 2
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  ) IT(آزمون هاي غيرمستقيم     4-3-6
-5تا  14427-1هاي ملي دآزمون ها بايد مطابق با روش هاي آزمون مورد ارجاع در استاندار بطوركلي
ارائه شده در  PVTو  BRTغير مستقيم مي توانند براي مشخصه هاي  هاي آزمون. انجام شوند 14427
  . استفاده شوند ATو  TTآزمون هاي غيرمستقيم نبايد براي . استفاده شوند 13تا  6جداول 
آن با آزمون موردنظر بايد در طرح  مطمئنِزمون غيرمستقيمِ مورد استفاده و همبستگي يا رابطه ي روش آ

صحه گذاري مداومِ آزمون غيرمستقيم بايد در بازه هاي زماني منظم . كيفيت توليدكننده مستندسازي شود
  . بررسي شود

استفاده  بايد 13تا  6مطابق با جداول  PVTيا  BRTدر حالت هايي كه اختالف نظر وجود داشته باشد، 
  . شود

  . بايد توسط سازمان گواهي دهنده قابل پذيرش باشد ITدرصورت نياز به گواهي شخص ثالث، 
  
؛ ولي قرار نيست كه مي تواند استفاده شودآزمون غيرمستقيم تعيين شده،  PVTو  BRTبه منظور كاهش تواتر  – يادآوري

  . بطور كامل جايگزين اين دو آزمون شود
  
  سوابق بازرسي و آزمون     4-3-7

  . داري شوندهسال نگ 10درصورتي كه طور ديگري قيد نشده باشد، تمام سوابق بايد به مدت حداقل 
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  الفپيوست 
  )الزامي(

  تغيير آميزه پلي اتيلن
  

  اتيكل  1-الف
در اين استاندارد، تعاريف زير براي تغييرات فرموالسيون آميزه و آزمون نوعيِ الزم براي ارزيابي مجدد، بايد 

  . استفاده شود
  

  تغيير   2-الف
  تغيير پليمر پايه  1- 2-الف

  . يا ماهيت شيميايي كومنومر بايد به عنوان تغيير پليمر پايه درنظر گرفته شود فرايند پليمريزاسيون
  گونه تغييرِ  2- 2-الف
  : به عنوان تغييرِ گونه درنظر گرفته مي شود خارج از محدوده هاي زير MFRنوع تغيير در چگالي يا  هر 

، هركدام كه بزرگتر g/10min 1/0 تغييردرصد يا  20به ميزان بيش از ) kg 5با وزنه ( MFR تغيير )1
  است؛ 

 . g/cm3 003/0تغيير چگالي بيش از  )2

  رنگدانه تغييرِ  3- 2-الف
  : درنظر گرفته مي شوند رنگدانهموارد زير به عنوان تغييرِ 

    تغيير در ماهيت شيميايي يا رنگ رنگدانه؛  1-3-2-الف
   .درصد 30افزايش مقدار رنگدانه به ميزان بيش از   2-3-2-الف
  )بجز رنگدانه(ساير افزودني ها  تغييرِ  4- 2-الف

  : درنظر گرفته مي شوند) بجز رنگدانه(موارد زير به عنوان تغييرِ ساير افزودني ها 
  تغيير در ماهيت شيميايي يا حذف و اضافه ي هر افزودني؛    1-4-2-الف
  درصد؛  30به ميزان بيش از ) UVبجز پايدار كننده هاي ضد (تغيير مقدار هر افزودني   2-4-2-الف
  . درصد 50درصد يا افزايش بيش از  30به ميزان بيش از  UVر كننده ضد كاهش مقدار پايدا  3-4-2-الف
  آزمون نوعي الزم براي ارزيابي مجدد  3-الف
  1- 3- 2-و الف 1- 2-بندهاي الفمطابق با تغييرات   1-3-الف

آميزه به عنوان آميزه جديد معموال ، 1- 3-2-و الف 1-2-ق با بندهاي الفات مطابتغييردرصورت وجود 
درصورتي كه از بسته ي يكساني از  1- 2-تنها استثنا اين است كه در حالت الف. درنظر گرفته مي شود

 4- 2-و الف 3-2-رنگدانه ها و افزودني استفاده شده و تغييرات در محدوده هاي ارائه شده در بندهاي الف
فهرست  5و  4 جداولت و شيرآالت، الزامات بازآزمايي در براي اتصاال. باشد، آزمون هاي هوازدگي الزم نيست

  . شده است
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   4- 2-و الف 2- 3- 2-، الف2- 2-تغييرات مطابق با بندهاي الف  2-3-الف
، 3-4-2-و الف 2- 4- 2-، الف1- 4- 2-، الف2- 3- 2-، الف2- ات مطابق با بندهاي الفدرصورت وجود تغيير

  . انجام شوند 10و  2و در تطابق با جداول  1-آزمون ها بايد مطابق با جدول الف
  . براي تغييري معين، عدم تطابق با الزامات مشخص شده قابل پذيرش نيست

  
   مطابق با بند مرتبط و آزمون هاي الزم غييرت -1- جدول الف

 طابق با بندم تغيير  آزمون
  3-4-2-الف  2-4-2-الف  1-4-2-الف  2-3-2-الف  2-2-الف

 × × × × × )1فيزيكي 
 × × × × ×  رشد آهسته ترك
  --   --  × × ×  رشد سريع ترك
 × × × × ×  جوش سازگاري

 ×  --  ×  --   --   هوازدگي

  --   --  ×  --  ×  )Cº20 2دمايدر استحكام هيدروستاتيك
 × × × × ×  )Cº80 2دمايدر استحكام هيدروستاتيك

  . است) MFR، مقدار آب، ميزان دوده و پراكنش آن، پراكنش رنگدانه و  OITچگالي، (اين استاندارد  2مطابق با جدول ) 1
 LCLكه از منحني  Cº80و  Cº20دو مقدار تنش در دماهاي ). 1جدول(انجام شود  1آزمون بايد براي گروه اندازه اسمي ) 2

قبل از رسيدن به . گرفته شده، بررسي شوند h 100 و حداقل h 2500 پيش بيني شده از مجموعه داده هاي رده بندي متناظر با
عدم انطباق با اين الزام بدين معناست كه آميزه تغيير قابل توجهي داشته و ارزيابي مجدد . زمان هاي متناظر، نقص نبايد رخ دهد

  .  الزم است
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  بپيوست 
  )الزامي(

  طراحيتغيير در 
  

  : اتصاالت و شيرآالت محسوب مي شود طراحيدر اين استاندارد، تغيير مشخصات زير به معناي تغيير 
  تغيير در ابعاد يا تغيير در هندسه؛ ) الف
  . محل اتصال، براي مثال، تغييرِ مقاومت سيم كشي در اتصاالت الكتروفيوژني طراحيتغيير در ) ب

درصورتي كه تغييرات ابعادي خارج از رواداري هاي تعريف شده در طرح كيفيت توليدكننده  در مورد ابعاد،
  . درنظر گرفته مي شود يحاباشد، تغيير در طر

براي خواصي كه تحت تأثيرِ تغيير  14427-5به منظور ارزيابي مجدد، اتصاالت بايد مطابق با استاندارد ملي 
  . قرار گرفته، آزمون شوند

نسبت به اتصاالتي كه قبال آزمونِ نوعي شده اند گسترش طيف محصول وجود داشته باشد،  درصورتي كه
  ). 1-2-3-4بند (انجام شوند  5و  4آزمون هاي نوعي بايد مطابق با جداول 
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  پپيوست 
  )اطالعاتي(
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