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 ب  

  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب ،سازمان کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  عنکوان  بکه  و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان . نماید

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می اا آن عملکرد

  .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  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 
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 استانداردتدوين  يون فنیسیکم

تحت فشار  يفاضالب و زهکش ي،کاربردهاي آبرسان يبرا يگذار لوله يها سامانه  –ها  کیپالست »

 « ها لوله: 2قسمت  -(PE) اتیلن يپل –

 (7)اصالحیه شماره 

 

 س: یرئ

 

 سمت و/ يا نمايندگي

 معصومی، محس 

 )دکترا  مهندسی پلیمر(

 

  ISIRI TC 138رئی  کمیته فنی متناظر 

  ر:یدب

  

 طلوعی، شهره

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(
 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 ): )اسامی به ترتیب حرو  الفبااعضاء

 

  

 ابریشمیان، مهسا

  )کارشناسی شیمی محض(
 

 شرکت رام پحست شرق

 احمد ، زااد 

 )دکترا  مهندسی پلیمر(
 
 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 اژدر ، نوید 

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(
 
 

 شرکت آبان بسپار توسعه 

  حسی ، افراز 

 مهندسی پلیمر( کارشناسی ارشد)
 
 

 ویژگان بسپار شرقشرکت 

  محدثه، اقطاعی

 (شیمی کاربرد کارشناسی )
 

  انهار حیات کرمانشرکت 
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 روشن ، برادران حسینی

 (کارشناسی ارشد شیمی آلی)
 

 زری  قطره شرقشرکت 

 توکلی، احمد رضا

 شیمی( کارشناسی )
 

و  لوله انجم  صنفی تولیدکنندگان

 اتصاالت پلی اتیل 

 جاویدزاده، محمدرضا

 فیزی ( کارشناسی )
 

 شرکت پحستی  پارس

 جبار ، حامد

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(
 

 شرکت پلی اتیل  سمنان

 مجید، داورپناه

 (مکانی مهندسی  کارشناسی)
 

 پی ا  اسشرکت 

 سنگ سفید ، الله

 شیمی آلی( کارشناسی ارشد)
 

 استاندارد ایرانپژواشگاه 

 مرضیه، شجیعی

 (کارشناسی شیمی کاربرد )
 

 شرکت خوشنام خراسان

 عابدزاده، کامران

 )کارشناسی مهندسی پلیمر(
 

 شرکت فراز پلیمر فردوس

 آسیه، عطارد 

 (ی آلیمدکترا  شی)

 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 احسانعلی، عیسی زاده

 )کارشناسی مهندسی پلیمر(

 

 گسترش پحستی شرکت 

 سحر، غفارلو

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 

 شرکت آریانام گستر

 مهد ، غنیمتی

 (شیمی کارشناسی ارشد)

 اداره ک  استاندارد استان البرز
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 الدن، قناد 

 )کارشناسی مهندسی پلیمر(

 

 آ  ا  ام شرکت 

 کبیر ، محمد اقبا 

 مهندسی صنایع( کارشناسی ارشد)

 

 پحستی  جهاد زمزمشرکت صنایع 

 مجید، کربحیی کریم

 مهندسی پلیمر(کارشناسی )
 

 گاز لولهشرکت 

 مژگان، مغزیان

 (کارشناسی شیمی)

 

 سنجش گستر صنعت سپااانشرکت 

 سید مهد ، موسو 

 مهندسی شیمی(کارشناسی )

 

 شرکت فرا پلیمر

 اانیه، میرزا ابوطالبی

 (کارشناسی شیمی)

 

 البرز اداره ک  استاندارد استان

 میرزاییان، نوراله

 مهندسی پلیمر( کارشناسی ارشد)
 

 شرکت بازرسی کاوشیار پژواان
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 و  

 ش گفتاریپ

 

  –اا   یپحست "با عنوان  1321: سا  12293-9ملی ایران شماره  استانداردای  اصححیه مربو  به 

: 9قسمت  -(PE) اتیل  یپل – ی تحت فشارفاضحب و زاکش ی،کاربرداا  آبرسان  برا  گیار لوله  اا سامانه

 هیته اا  فنی تدوی  مربو  بنا به ضرورت توسط سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون کهاست " اا لوله

 مور  شیمیایی وپلیمر استاندارد یمل تۀیکم اجحس سی و ششمی و  یکصدو  یکهزار در و شده  یتدو و

مقررات  و  یقوان اصح  قانون 3 ماد   ی بند استناد به ن یا است، گرفته قرار بیتصو مورد 99/19/1329

استاندارد  1اصححیه شماره  عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ران،یا یصنعت قاتیتحق و استاندارد مؤسسۀ

 شود.  منتشر می 1321: سا  12293-9ملی ایران شماره 

 ت: اس ریز شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد  یا ۀیته  برا که  منبع و ماخی

 

کاربرداا    برا  گیار لوله  اا سامانه  –اا   یپحست، 1321: سا  12293-9ملی ایران شماره  استاندارد

  اا لوله: 9قسمت  -(PE) اتیل  یپل – ی تحت فشارفاضحب و زاکش ی،آبرسان
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 يو زهکش فاضالبي، کاربردهاي آبرسان يبرا يگذار لوله يها سامانه  –ها  کیپالست

 ها لوله: 2قسمت  -(PE) اتیلن يپل –تحت فشار 

 (7)اصالحیه شماره 

 
  –اا   یپحست "با عنوان  1321: سا  12293-9استاندارد ملی ایران به شماره  1اصححیه شماره    

: 9قسمت  -(PE) اتیل  یپل – ی تحت فشارفاضحب و زاکش ی،کاربرداا  آبرسان  برا  گیار لوله  اا سامانه

 به شر  زیر است: " اا لوله

 

 

   يمراجع الزام 2

 به فهرست مراجع الزامی اضافه شود: ر یز یرک الزامامد
 
-درآبرسانی استفاده مورد اتیلنی پلی اا  لوله -، پحستی  اا 3133-3استاندارد ملی ایران شماره  2-7

  آزمون روش - محیطی عوام  و تنش ترکیب از ناشی ترک رشد برابر در مقاومت

 
2-2 ISO 6964, Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content by 

calcination and pyrolysis - Test method and basic specification 

2-3 ISO 18553, Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black 

dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds 

2-4 DIN 8074:2011, Polyethylene (PE) - Pipes PE 80, PE 100 - Dimensions 

 

 

 ها هاي آن هاي ديواره و رواداري ضخامت 6-9

 ارائه شده در صفحه بعد، اصح  شود. صورت  به 9جدو  
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 9 

 متر( ها )برحسب میلي هاي ديواره لوله ضخامت -2جدول 

 

 لوله يها يسر
6 SDR 2/3 SDR 2 SDR 11 SDR 6/13 SDR 

3/9 S 9/3 S 2 S 3 S 3/6 S 

 barبرحسب  PN، يرده فشار

08 PE 93 PN 99 PN 16 PN 3/19 PN 19 PN 

788 PE --- 93 PN 99 PN 16 PN 3/19 PN 

اندازه 
 اسمي

 ضخامت ديواره

emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax 
16   9/3 1) 2/3   3/9 1) 3/9   9/9 1) 3/9 -- -- -- -- 
99 2/3 2/3   9/3 1) 2/3 3/9 3/9   9/9 1) 3/9 -- -- 
93 9/2 3/2 3/3 9/2   9/3 1) 2/3 3/9 3/9   9/9 1) 3/9 
39 2/3 1/6 2/2 9/3 6/3 1/2   9/3 1) 2/3 2/9 3/9 
29 3/6 3/3 3/3 9/6 3/2 1/3 3/3 9/2 9/3 3/3 
39 3/3 3/2 2/6 3/3 6/3 3/6 6/2 9/3 3/3 9/2 
63 3/19 3/11 6/3 6/2 1/3 9/3 3/3 3/6 3/2 3/3 
33 3/19 2/13 3/19 3/11 2/3 2/2 3/6 6/3 6/3 3/6 
29 9/13 3/16 3/19 3/13 1/19 3/11 9/3 9/2 3/6 3/3 
119 3/13 3/99 1/13 3/16 3/19 3/13 9/19 1/11 1/3 1/2 
193 3/99 9/93 1/13 9/12 9/12 6/13 2/11 3/19 9/2 3/19 
129 3/93 3/93 9/12 3/91 3/13 2/13 3/19 1/12 3/19 3/11 
169 6/96 2/92 2/91 9/92 2/13 3/12 6/12 9/16 3/11 1/13 
139 2/92 9/33 6/92 9/93 1/99 3/99 2/16 9/13 3/13 3/12 
999 9/33 3/36 2/93 3/39 2/99 3/92 9/13 9/99 3/12 3/16 
993 2/33 3/21 3/39 9/32 9/93 2/93 3/99 3/99 6/16 2/13 
939 3/21 3/23 9/32 3/33 2/93 3/39 3/99 1/93 2/13 2/99 
939 3/26 3/31 3/33 3/29 3/31 6/32 2/93 1/93 6/99 3/99 
313 3/39 3/33 1/23 6/23 9/33 2/33 6/93 6/31 9/93 3/93 
333 9/32 9/63 3/23 3/33 3/32 3/23 9/39 6/33 1/96 2/93 
299 3/66 3/33 3/32 3/69 3/22 3/22 3/36 1/29 2/92 3/39 
239 -- -- 3/61 3/63 3/39 3/33 2/29 1/23 1/33 6/36 
399 -- -- 3/63 3/33 3/33 3/61 2/23 1/39 3/36 6/29 
369 -- -- -- -- 3/69 2/63 3/39 9/36 9/21 3/23 
639 -- -- -- -- 3/39 3/33 9/33 1/63 3/26 1/31 
319 -- -- -- -- 3/32 2/33 3/62 1/31 9/39 6/33 
399 -- -- -- -- 3/32 2/23 6/39 9/39 3/33 3/62 
299 -- -- -- -- -- -- 3/31 9/29 1/66 2/39 
1999 -- -- -- -- -- -- 3/29 9/199 2/33 2/39 
1999 -- -- -- -- -- -- -- -- 9/33 9/23 
1299 -- -- -- -- -- -- -- -- 2/199 3/113 
1699 -- -- -- -- -- -- -- -- 3/113 2/192 
1399 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 است.  گرد شده 9/3یا  3/9، 3/1،9/9تری  عدد به یکی از مقادیر  ( به نزدی ISO 4065)استاندارد  eminشده  محاسبه( مقدار 1
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 3 

 متر( ها )برحسب میلي هاي ديواره لوله ضخامت -2جدول ادامه 

 

 لوله يها يسر
13 SDR 91 SDR 96 SDR 33 SDR 21 SDR 

3 S 19 S 3/19 S 16 S 99 S 

 barبرحسب  PN، يرده فشار

08 PE 3 PN 6 PN 3 PN 2 PN 9/3 PN 

788 PE 19 PN 3 PN 6 PN 3 PN 2 PN 

اندازه 
 اسمي

 ضخامت ديواره

emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax 
16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
99 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
93 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
39   9/9 1) 3/9 -- -- -- -- -- -- -- -- 
29 2/9 3/9   9/9 1) 3/9 3/1 1) 1/9 -- -- -- -- 
39 9/3 2/3 2/9 3/9 9/9 3/9 3/1 1) 1/9 -- -- 
63 3/3 3/2 9/3 1) 2/3 3/9 2/9 9/9 3/9 3/1 1) 1/9 
33 3/2 1/3 6/3 1/2 2/9 3/3 3/9 3/9 9/9 1) 9/9 
29 2/3 1/6 3/2 2/2 3/3 9/2 3/9 9/3 9/9 6/9 
119 6/6 2/3 3/3 9/6 9/2 3/2 2/3 2/3 3/9 1/3 
193 2/3 3/3 9/6 3/6 3/2 2/3 2/3 2/2 1/3 6/3 
129 3/3 3/2 3/6 3/3 2/3 1/6 3/2 2/2 3/3 9/2 
169 3/2 6/19 3/3 6/3 9/6 9/3 2/2 3/3 9/2 3/2 
139 3/19 2/11 6/3 6/2 2/6 3/3 3/3 9/6 2/2 9/3 
999 2/11 9/13 6/2 3/19 3/3 6/3 9/6 9/3 2/2 3/3 
993 2/13 2/12 3/19 9/19 6/3 6/2 2/6 3/3 3/3 9/6 
939 3/12 2/16 2/11 9/13 6/2 3/19 3/3 6/3 9/6 9/3 
939 6/16 2/13 2/13 2/12 3/19 2/11 6/3 6/2 2/6 3/3 
313 3/13 3/99 9/13 6/16 1/19 3/13 3/2 3/19 3/3 6/3 
333 1/91 2/93 2/16 3/13 6/13 1/13 2/19 1/19 3/3 3/2 
299 3/93 9/96 1/12 9/91 3/13 9/13 3/19 3/13 3/2 2/19 
239 3/96 3/92 3/91 3/93 9/13 1/12 3/13 3/13 9/11 9/19 
399 3/92 3/39 2/93 2/96 1/12 9/91 3/13 9/13 3/19 3/13 
369 9/33 3/36 3/96 3/92 2/91 3/93 9/13 1/12 3/13 9/13 
639 2/33 3/21 9/39 1/33 1/92 3/96 3/12 2/91 2/13 1/13 
319 1/29 3/26 2/33 2/33 9/93 1/39 3/91 1/92 2/13 3/12 
399 2/23 3/39 1/33 1/29 6/39 3/33 3/92 1/93 6/12 3/91 
299 3/33 3/33 2/29 3/23 2/32 3/33 6/93 3/39 9/99 3/92 
1999 3/32 2/63 3/23 6/39 9/33 9/29 6/39 3/33 3/92 1/93 
1999 1/31 2/33 9/33 1/63 2/23 6/39 3/36 3/29 2/92 3/39 
1299 9/33 3/21 3/66 3/33 3/33 9/32 2/29 3/23 3/32 2/33 
1699 3/22 2/192 9/36 9/32 9/61 3/63 9/22 9/32 9/32 3/23 
1399 6/196 2/113 3/33 3/22 3/63 3/33 1/33 3/69 9/22 6/23 
9999 2/113 2/139 3/23 9/193 2/36 9/32 9/61 3/63 2/23 2/33 
9999 3/192 6/129 3/192 2/113 3/32 3/23 3/66 3/33 3/33 9/32 
9939 2/139 3/123 9/193 1/113 9/36 3/22 9/39 9/33 9/33 3/69 
9299 9/121 3/133 3/112 2/193 2/29 3/191 3/39 9/39 6/33 6/62 
9399 1/123 9/169 1/112 9/131 6/23 9/193 3/33 6/33 9/61 3/63 

 . است شدهگرد  9/3یا  3/9، 3/1،9/9 تری  عدد به یکی از مقادیر ( به نزدی ISO 4065)استاندارد  eminشده  ( مقدار محاسبه1
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 اضافه شود:   9پاراگرا  زیر پ  از جدو  

اا  ضخامت با  و تطاب  روادار  ISO 4065اا نیز درصورت تطاب  ضخامت دیواره با استاندارد  SDRسایر 

برا  ضخامت  Tگونه و کمتر و روادار   mm 39برا  ضخامت  Vگونه روادار  ) 19619استاندارد ملی 

  مجاز است.و کاربر،  ف  بی  تولیدکنندهتوا( و mm 39بیش از 

 

 لوله کالفي 4-6بند 

 صورت زیر اصح  شود:  پاراگرا  سوم به

اا   مجاز نیست. برا  لوله 91تر از  بزرگ SDRو کمتر،  mm 33اا  کحفی با اندازه اسمی  برا  لوله

 شود.  توصیه نمی 13تر از  بزرگ mm 119 ،SDRو  mm 29اا  اسمی  کحفی با اندازه

 

با توجه به احتما  ، SDR 91 صورت کحفی با به mm 119و  mm 29اسمی   اندازه بااا   لولهتولید   –يادآوري

لوله قرار  تولیدکنندهباید مورد تواف  کاربر و  ،اا  موضعی و ایجاد تنش موضعی )از قبی  کمانش و پیچش(اا   تغییرشک 

 . گیرد

 

 الزامات 2-1بند 

اضافه  3جدو  به  ، مورد استفاده در کاربرد فاضحب تحت فشار،با مستربچ اا  تولیدشده لوله برا زیر   آزمون

  شود:

 
 )ادامه( ها مشخصات مکانیکي لوله -9جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

ESCR (F 50) 6) زمان شرایط الف h 129 
 استاندارد ملی

3-3133 

 الزامی است.  با مستربچ، مورد استفاده در کاربرد فاضحب تحت فشار،اا  تولیدشده  برا  لولهفقط   ( ای  آزمون6

 

 الزامات 2-0بند 

 اصح  شود:  ،صفحه بعدارائه شده در به صورت  3جدو  
 

 

 

PARS ETHYLENE KISH

www.Parsethylene-kish.com info@parsethylene-kish.com

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



 3 

 مشخصات فیزيکي لوله ها -5جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

نر  جریان جرمی 

 ( MFRمیاب )

انحرا  مقدار پ  از فرایند، حداکثر 

گیر  شده برا  لوله نسبت به  اندازه

شده برا  آمیزه  گیر  مقدار اندازه

 (1باشد.  ±% 99باید 

 kg 3 وزنه

استاندارد ملی 

1-6239 

 Cº 129 دما  آزمون

 min 19 زمان

 6239-1استاندارد ملی  (9تعداد آزمونه 

 شیزمان القاء اکسا

(OIT ) 
 دقیقه 99تر یا مساو  با  بزرگ

  Cº 999 دما  آزمون

 استاندارد ملی

6-3136 

 اکسیژن محیط آزمون

 mg 9 ± 13 وزن نمونه

(3،9تعداد آزمونه 
 3 

 ISO 6964مطاب  با استاندارد  درصد وزنی 3/9تا  9 میزان دوده 
 استاندارد

 ISO 6964 

 پراکنش دوده

 
 3تر یا مساو  با  درجه کوچ 

ISO 18553مطاب  با استاندارد 
 استاندارد (2 

ISO 18553  نر  پراکنشA1 ،A2 ،A3  یاB 

 ی برا برگشت طول

  وارهیضخامت د

تر یا مساو   کوچ 

 mm 16با 

 درصد 3با   ا مساویتر  کوچ 

 

وضعیت ظاار  اولیه لوله باید حف  

 شود 

 Cº 119 دما  آزمون

 استاندارد
 ISO 2505 

 mm 999 طو  آزمونه

 ISO 2505استاندارد  مدت غوطه ور 

 آزاد روش آزمون

 ISO 2505استاندارد  (9تعداد آزمونه 

  3-3مطاب  با بند  اثر بر کیفیت آب

پایه )مواد   اتیل  شده برا  پلی گیر  نسبت به مقدار اندازه   تولیدشده با مستربچاا لوله MFRحداکثر مقدار انحرا  ( 1

  باشد. ± 99رنگ(، باید % بی

تعداد اا  ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبیت ی  مقدار برا  مشخصه تعریف شده در جدو  است.  تعداد آزمونه( 9

، ییمنظور راانما د شود. بهیدر طر  کیفیت تولیدکننده ق بایداا  الزم برا  کنتر  تولید کارخانه و کنتر  فرایند  آزمونه

 مشااده شود.  12293-3 یاستاندارد مل

 ( نمونه گیر  از سطو  درونی و بیرونی دیواره انجام شود. 3

 د.نروش فشار  تهیه شو اا برا  پراکنش دوده باید به ( در صورت اختح  نظر، آزمونه2
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