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 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي و تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(داردهاي ملي استان

 و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

 شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجـاري  و فنـاوري توليـدي،   به شـرايط 

 دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان،

 اعضـاي  و نفـع  ذي مراجـع  بـه  نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و

 رشـته  آن بـا  مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح

 تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت اب نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 .شـود  مـي  منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة مي

 5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شـده  نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ملي استاندارد كميتة در و تدوين

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 بـين  كميسـيون  1

2المللي الكتروتكنيك 
(IEC) 3قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  تنهـا  به عنوان و است
 

 كدكس غذايي  كميسيون
5
(CAC) بـه  توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 اسـتانداردهاي  و جهـان  صـنعتي  و فنـي  علمـي،  پيشـرفتهاي  آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط

 .شودمي گيريبهره بينالمللي

 از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 زيسـت  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ مصرف

 اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي

 المللـي  بـين  بازارهـاي  حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب اتي،وارد

 اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي

 و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال تمؤسسا و زمĤن ها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن

 )واسـنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي

 ايـران  تأييد صـالحيت  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل

نظـارت   آن هـا  عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي

 انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد

  -پلي پروپيلنو داغ گرم  ،سيستم لوله كشي آب سرد  –پالستيك ها  «

  » راهنما براي ارزيابي انطباق : هفتم قسمت 

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  جواد پور ، سيروس 

  )دكتراي مهندسي مواد(

  

  عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي 

  انشگاه شيرازد 

    :دبير

  عبادت ، شهرزاد

  )ليسانس شيمي(

  

  رئيس اداره امور آزمايشگاه ها 

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس 

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  جاسبي ، سيدمهدي

  ) ليسانس صنايع(

                                                                                                       

  شركت ساوه صنعت بسپار

  جعفري ، ذاكرحسين  

  )ليسانس شيمي(

  

  شركت يزد بسپار

  حجت پناه منتظري ، بهاره

  )ليسانس شيمي(

  

  شركت لوله سبز ارس شيراز

  خاكپور ، مازيار     

  )  دكتراي پليمر(

                                    

  تصال بسپارشركت ا

  دلشاد ، زهرا

  )ليسانس شيمي(

  

  شركت توليد بهنام شيراز

  ديداري ، كورش 

  )ليسانس شيمي(

  

  شركت سبز گستر شيراز

  روزدار ، شقايق 

  )ليسانس شيمي(

  

  شركت لوله پاسارگاد 

  زماني ، حميد 

  )ليسانس شيمي(

  

  

  

  شركت آذين لوله سپاهان

  

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



د 

  سراواني ، جواد 

  ) ليسانس صنايع(

  

  وه شركتهاي توليدي آريا كاوان  گر

  

  شفيعي ، سعيد 

  )دكتراي پليمر ( 

  

  گروه صنعتي وحيد 

  صحاف امين ، عليرضا 

  ) فوق ليسانس مهندسي مكانيك ( 

  

  گروه صنعتي وحيد 

  عطاردي ، آسيه 

  ) فوق ليسانس شيمي ( 

  

  كارشناس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن  

  كوشكي ، اميد 

  )يمرفوق ليسانس پل(

  

  شركت نوآوران بسپار

  كاظمي ، حميد رضا

  )ليسانس شيمي (

  

  شركت لوله آبفشان ساحل 

  مصالئي ، مهرداد

  )فوق ليسانس شيمي(

  

  كارشناس 

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس

  مطهري نسب ، اعظم 

  )ليسانس مهندسي مواد ( 

  

  كارشناس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 

  محمد تقيمقامي ، 

  )فوق ليسانس شيمي (

  

  كارشناس مسئول گروه پژوهشي پتروشيمي 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  مهدي زاده ، منصور 

  )ليسانس شيمي(

  

  شركت يزد لوله 

  نجيمي ، مهدي 

  )ليسانس شيمي(

  

  مجتمع توليدي پليمر شيراز جم گستر 

  نظر بلند ، عباس علي 

  )واددكتراي مهندسي م(

  

  عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي 

  دانشگاه شيراز

  هژبر ، سارا 

  )ليسانس شيمي(

  شركت لوله سبز بستر شيراز
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  پيش گفتار

راهنمـا   : مهفـت قسمت   پلي پروپيلنو داغ گرم  ،سيستم لوله كشي آب سرد  –پالستيك ها  "استاندارد

تحقيقـات   و استاندارد توسط مؤسسة مربوط يها دركميسيون آن نويس پيش كه " ارزيابي انطباق براي

استاندارد شيميائي  ملي كميتة پانصد و هشتاد و سومين  اجالس در و شده تدوين و تهيه  ايران صنعتي

 قـانون  3 مـادة  يـك  بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد  26/11/1387مورخ  و پليمر 

 عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و داستاندار مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد

 و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملـي  هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 اصالح رايب كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي ، استانداردهاي خدمات

 خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل و

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديد نظر آخرين از همواره اين، بايد بنابر . گرفت

  

 :است يرز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه مĤخذي منبع و

 

1- ISO 15874-7 : 2003 , Plastics piping systems for hot and cold water 

installations – Polypropylene , Part 7: Guidance for the assessment of 

conformity  
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  فهرست مندرجات
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 صفحه

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  و  پيش گفتار

  ه  مقدمه

  1  هدف و دامنه كاربرد     1

  1  مراجع الزامي     2

  2   اختصارات ، اصطالحات وتعاريف     3

  6  الزامات      4
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  و داغ گرم  ،سيستم لوله كشي آب سرد  –پالستيك ها 

   انطباق راهنما براي ارزيابي : هفتم قسمت   -پلي پروپيلن

 

  هدف ودامنه كاربرد    1

 

راهنما براي ارزيابي انطباق مجموعه لوله واتصاالت پلي پروپيلن  تعييناين استاندارد هدف از تدوين 

  .است سيستم مديريت كيفيت  مشتمل بر طرح كيفيت توليد كننده به عنوان قسمتي از

  :است اين استاندارد شامل بندهاي ذيل 

هـاي مختلـف    قسـمت  اجزاء ، مجموعه هاي اتصال  و ملحقات  اشاره شـده در  مواد ،الزامات ) الف

  .  "پلي پروپيلن و داغ گرم  ،سيستم لوله كشي آب سرد  –پالستيك ها  "استاندارد ملي  

  .الزامات سيستم  مديريت كيفيت توليد كننده) ب 

  .ه كارگرفته شودبروش اجرائي  ،تعاريف و د باش كه مميزي سوم شخص مورد نظر درصورتي) پ

آبرساني آب سرد  در مورد استفاده) PP(تعاريف اين استاندارد براي سيستم لوله كشي پلي پروپيلن 

تحت فشار و دماي طراحي براسـاس  گرمايشي ، سيستم  ها بمنظور شرب انساني و وگرم ساختمان

  .اردكاربرد د 1387سال :  6314-1استاندارد ملي ايران شماره  1جدول رده كاربري 

  

  مراجع الزامي   2

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است 

در صورتيكه به مدركي بـا  . ، جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود بدين ترتيب  آن مقررات 

هاي بعدي آن مورد نظر اين ، اصالحيه ها و تجديد نظر  ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن هـا ارجـاع داده    .استاندارد ملي ايران نيست 

  .شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است 

  : الزامي است  استفاده ار مراجع زير براي اين استاندارد

  

سيستم لولـه كشـي آب    –ها  پالستيك 1387سال : 6314- 1: لي ايران شماره استاندارد م   2-1

  اصول كلي  : قسمت اول -سرد،گرم و داغ پلي پروپيلن

  

سيستم لولـه كشـي آب    –ها  پالستيك1387:سال :  6314 -2: استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  ويژگي ها -لوله ها : قسمت دوم  -سرد،گرم و داغ پلي پروپيلن 

  

 ،سيستم لوله كشي آب سرد  –ها  پالستيك 1387سال  : 6314 -3استاندارد ملي ايران  2-3

  ويژگي ها -اتصاالت  :قسمت سوم  -پلي پروپيلن و داغ گرم 
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2-4   ISO 2859-1 : 1999 , Sampling procedures for inspection by attributes – Part1 : 

Sampling Plans indexed by acceptable quality level (AQL) or lot – by – lot inspection  

 
2-5    ISO 3951 : 1999 , Sampling procedures and charts for inspection by variables 

for percent nonconforming  

 

 

  اختصارات  ، اصطالحات وتعاريف        3

ده در قسمت هاي اول و دوم و سوم اين در اين استاندارد ، عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين ش

 .استاندارد ، اصطالحات و تعاريف زير نيز به كار مي رود 

  

    اصطالحات وتعاريف      3-1

3-1-1   

  مرجع تائيد صالحيت  

است كه داراي صالحيت الزامـي و مسـئوليت تاييـد ارزيـابي     )  دولتي يا غيردولتي(مرجع بي طرف 

  . مي باشدهاي مديريتي ارائه شده  براساس قوانين موجود در روش

  

  .باشد  9000كه سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ملي ايران  ايزو  شود پيشنهاد مي  -1يادآوري 

صـالح   هاي تاييد شده  توسط مراجع  ذي مميزي كنندگان سوم شخص از شركت شود پيشنهاد مي  -2يادآوري 

 .و معتبر باشد 

 

 3-1-2   

 مرجع بازرسي  

كننـده ، بـا دارا بـودن     سازمان يا شركت بي طرفي است كه از سوي يـك مرجـع تاييـد صـالحيت    

  . يا  انجام بررسي  اوليه ، تائيد صالحيت شده باشد/ صالحيت الزامي براي مميزي و

بررسي مميزي و بازرسي كنترل توليد كارخانه هاي توليدي در ارتباط با استاندارد ملي مرتبط جزء 

  .است مرجع وظايف اين 

  

 3-1-3    

  آزمايشگاه آزمون  

اوليـه و   آزمايشگاهي است كه اندازه گيري ، آزمون ، كاليبراسيون يـا تعيـين مشخصـه هـاي مـواد     

  . محصوالت را بر عهده دارد

  

  

3-1-4   
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  سيستم كيفيت   

منـابع  هاي اجرايـي و   ها ، فرآيندها ، دستورالعمل ها ، روش سازماني ، مسئوليت عبارت از ساختار

  . است معتبر براي استقرار سيستم مديريت كيفيت 

  

3-1-5    

  طرح كيفيت   

هـا ي اختصاصـي كيفيـت وتقـدم      ها ، دسـتورالعمل  عبارت از مستندات تهيه شده  براساس روش

  .است هاي مرتبط با يك محصول مشخص يا دامنه اي از محصوالت  وتاخر انجام فعاليت

  

3-1-6  

           TT    (1(ري انطباق پذيهاي آزمون   

ها با الزامات داده شـده   تائيد انطباق مواد ، اجزاء ، اتصال يا ملحقات آن انجام شده به منظور آزمون

  .استاندارد مربوطه  در

  

3-1-7    

  PTT ( 2(  انطباق پذيري مقدماتي هاي  آزمون 

  .  آزمون انجام شده  توسط توليد كننده يا  از طرف آن 

  

3-1-8   

  ITT  (3( انطباق پذيري اوليه هاي ون آزم  

  . به منظور تاييد  آزمون انجام  شده توسط مرجع تائيد صالحيت  يا  از طرف آن ،

  

  

  

  

  

  

  
1- Type testing  
2- Preliminary type testing 

3- Initial type testing 

 

3-1-9   
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          BRT  (1( بچ ترخيص هاي  آزمون 

تـرخيص محصـول از    ه كه بايد بصورت رضـايت بخـش قبـل از   توسط توليد كنندانجام شده آزمون 

  .محصول انجام شده باشد بچ كارخانه توليد كننده  بر روي 

  

3-1-10   

  PVT    (2(تصديق فرايند هاي آزمون   

يـك   روي مواد، اجزاء ، مجموعه هاي اتصال و ملحقات ، در توسط توليدكننده برانجام شده آزمون 

ارزيابي و تائيد اينكه در صورت  ادامه توليد ، توليد كننده قادر به توليـد   بازه زماني مشخص ، براي

  . مطابق  با استاندارد ملي مرتبط باشد بچ  اجزاء
  .   هستنديا اندازه گيري كنترل فرايند الزم بچ هايي براي ترخيص  چنين آزمون- وريآياد

  

3-1-11   

  AT( 3(مميزي هاي آزمون   

اجـزاء  ،   ، مرجع تاييد صالحيت  يا از طرف آن ، براي تاييـد مـاده  اوليـه   توسط انجام شده آزمون 

مجموعه اتصال وملحقات و ادامه تطابق الزامات داده شده دراستاندارد مـرتبط و ارائـه اطالعـات در    

  .ارتباط با اثربخش بودن سيستم مديريت كيفيت 

  

3-1-12    

  IT  (4(  غيرمستقيم هاي آزمون  

انجـام  توليد كننده ، متفاوت از آنچه كه براي آن مشخصه خـاص تعيـين شـده ،    آزموني كه توسط 

  .هاي مشخص ، قبال تائيد شده باشد  و ارتباط اين آزمون با آزمونشده 

  
  

  

  
1- Batch release test    
2- Process verification test 

3-   Audit  test  
4-   Indirect test 

 

  
  
  
  
  

3-1-13   
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  WT ( 1( شاهد هاي آزمون  

آزمون مورد قبول مرجع تاييد صالحيت كه براي تائيد آزمون انطباق پذيري اوليه يا آزمون مميزي  

، توسط توليدكننده  يا از طرف آن انجام  شده  و با نظارت نماينده مرجع تاييد صـالحيت كنتـرل   

  .شودمي 

  

3-1-14   

  آميزه بچ ماده يا   

  .ضوح قابل شناسايي باشد كه به وآميزه يك ماده يا  مشخص از مقدار

  
3 -1-15  

  توليد  بچ 

مجموعه اي از واحدهاي توليد شده بصورت پيوسته تحت شرايط يكسـان  ازمـواد وتركيبـات داراي    

  .كه به وضوح  قابل شناسايي باشد  مشخصه هاي يكسان 

  

3-1-16  

2بهر 
 

  .براي اهداف بازرسي كه به وضوح قابل شناسايي باشد  بچ زيرمجموعه اي از 

  

3-1-17  

   آزمونه   

نظرگرفتن كيفيت انتخاب مي  كه بصورت تصادفي بدون در بهر يا بچ محصول  يك يا چند واحد از

  .شوند 

  
  .  ستا آزمونه، اندازه آزمونهتعداد واحدهاي محصول در - يادآوري

  

  

  

  

  

  
1- Witness testing 

2-  Lot 

  

3-1-18   
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  AQL( 1(قابل قبول كيفيت سطح   

،  اسـت نظرگرفته شود ، سطوح كيفي كه هدف نمونه برداري  در بهر يا بچه هاي پيوست وقتي سري

  .ميانگين قابل قبول است  حد

  

3-1- 19   

  سطح بازرسي  

  .ست ا اه آزموناندازه و  بهريا بچ ارتباط بين اندازه 

  

3-1-20    

  گروه   

  .مي شوند اب براي اهداف آزمون انتخاز آن ها ايي هنه آزمواجزاء مشابه كه  مجموعه اي از

  

   ي اختصارعالئم   3-2

AQL    قابل قبول  كيفيت سطح  

AT      آزمون مميزي  

BRT     بهرآزمون ترخيص  

IT        آزمون غيرمستقيم  

ITT     آزمون انطباق پذيري اوليي  

PTT     آزمون انطباق پذيري  مقدماتي  

PVT   آزمون تصديق فرايند  

TT      آزمون انطباق پذيري  

WT     آزمون شاهد  

  

  الزامات        4

  كليات     4-1

ملحقات لوله و اتصاالت پلي پروپيلن بايـد مطـابق بـا     مواد ، اجزاء ، مجموعه هاي اتصال و  4-1-1

  . قسمت هاي اول و دوم و سوم و پنجم اين استاندارد باشد 

  

  

  
1- Acceptable quality level  
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ط توليد كننده تحت يك سيستم مـديريت كيفيـت كـه شـامل     توس يا ملحقات بايد/اجزاء و 4-1-2

  . طرح كيفيت بوده توليد شده باشد

  

  بازرسي  آزمون و     4-2

  

  گروه بندي     4-2-1

  : براي اين قسمت از استاندارد ، گروه بندي زيركاربرد دارد 

  

  فشار هاي گروه    4-2-1-1

آزمـون   ميان آنها بمنظـور  از ،PD  ،ص طراحي خا  گروهي از فشارهاي طراحي است كه يك فشار

  .بايد انتخاب شود 

  .نام گذاري شوند  1بايد براساس جدول  گروه فشار دو

                                     

  هاي فشار گروه -1جدول 

  برحسب بار PD فشارطراحي  گروه

1  4;6  

2  8;10  

   

  

  اندازه هاي گروه     4-2-1-2

ميان آنها براي  از،  dn ،اتصاالت ، كه بايد يك قطراسمي خاص ي لوله ها وقطرهاي اسم يك گروه از

  .آزمون انتخاب شود 

  .نام گذاري شوند  2بايد براساس جدول  دو گروه اندازه

  

  

  اندازههاي گروه  -2جدول 

  برحسب ميليمتر  dnقطراسمي   گروه

1  63  ≤     dn    ≤   10  

2  63 <    dn     ≤     160 
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  گروه هاي  اتصاالت  4-2-1-3

گروهي از اتصاالت داراي طراحي مشابه مي باشد كه به موجب آن يك اتصال خـاص از ميـان آنهـا    

  . نام گذاري شوند 3چهار گروه  اتصاالت بايد بر اساس جدول .  شودبراي آزمون انتخاب مي 

  

  

  هاي اتصاالتگروه  - 3جدول 

  نوع اتصاالت  گروه

  خمدار  1

 زانو ، سه راه  2

 تبديل ها، درپوش انتهائي ، بوشن  3

  يا قطعات پالستيكي ديگر/ مهره ماسوره، فلنج دار، روپيچ توپيچ و   4

  

  

  )TT(آزمون انطباق پذيري   4-2-2

  

  كليات   4-2-2-1

مشخصـات داده شـده در    براي  آزمون انطباق پذيري بايد نشان دهد كه محصوالت با تمام الزامات

  .اردمطابقت د 7الي  5جداول 

يـا   /آزمون هاي انطباق پذيري مربوطه در هنگام تغيير طراحي ، تغيير مـواد اوليـه و  ، عالوه بر اين 

  .يا افزايش دامنه محصول بايد اجرا شود / روش هاي توليد به جز تنظيمات رايج فرايند و 

و مشخصه هاي  توليد كننده بايد مقادير. استفاده مي شود  4براي تعريف تغيير مواد اوليه از جدول 

X   ) كند را در طرح كيفيت خود مشخص )  4بر اساس جدول.  

  

  شرايط تغييرمواد  -4جدول 

  و محدوده  Xمشخصه ها ، مقدار   نوع تغييرمواد

  تغييرتامين كننده   - )  M1(  پليمر تغيير -

  پليمريزاسيون تغيير   -

   منومرها  -كوتغيير خواص شيميايي   -

  ها  افزودني تغيير

  )(M2ضد اكسايش ها   مانند رنگدانه ها و

  هرافزودني   ±X) 30 % (مقاديربيش از -

  خواص شيميايي يا طبيعت افزودني -

 

اگر هر مشخصه تغيير كند يا هر گونه خروج از محدوده رخ دهد ، كه اين تغييرات باعـث تغييـر در   

آزمون هاي مربوط به ايـن   ، شود 6و  5جدول  از M2يا M1 مواد و مشخصات داده شده در ستون 

  .انجام شود  "جداول بايد مجددا
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  . نمي شودآميزه باعث تغيير در مواد اوليه يا  "پايدار كننده ها الزاما ياتغيير تامين كننده مواد اوليه 

گواهي سوم شخص موجود باشد تكرار آزمون بايد مورد توافق مرجع تاييد صـالحيت  كه در صورتي 

  . باشدو توليد كننده 

  :است  طراحي شامل مشخصات زير تغيير

  ابعاد  �

 هندسه اجزاء �

 سيستم اتصال �

طبق الزامات مربوطـه  حداقل رفته  بايد  هندسه ، ابعاد و رواداري بكار طرح كيفيت توليد كننده ، در

  . قسمتهاي مختلف اين استاندارد باشد  در

، در صـورت  بايـد   7الـي   5 چند مشخصه تغييركند ، مشخصه هاي داده شده درجـداول  يك يا اگر

  . شوندآزمون " مجدداعملي بودن 

آزمون بايـد مـورد توافـق مرجـع تاييـد       تكرار كه گواهي تاييد سوم شخص موجود باشد ، درصورتي

  .توليدكننده باشد  صالحيت و

 

  )PTT( انطباق پذيري مقدماتي هاي آزمون   4-2-2-2

مطابقت  7الي  5الزامات مشخص شده درجداول  توليد كننده بايد نشان دهد كه محصوالت با تمام

  .دارد 
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 ١٠

  مشخصه هاي لوله هاي مورد آزمون انطباق پذيري  -5جدول 

  مشخصه ها

ارجــاع بــه قســمت ، بنــد و 

ايران  جدول استاندارد ملي

  6314-2شماره      

  1گسترش/تغييرات/ اوليه 

  روش نمونه برداري 
I M1  M2 E 

ي آب براي اثر بر رو

  مصارف انساني
  يك ارزيابي براي هر ماده  -  +  +  +  2- 5بند  -1قسمت 

خواص تنش 

  )2(هيدرواستاتيك مواد
  يك ارزيابي براي هر ماده  -  )3(+  +  +  2- 4بند  -2قسمت 

  وضعيت ظاهري

  
  وگروه فشاري dnيك آزمونه براي هر   +  +  +  +  1- 5بند  -2قسمت 

  عبور نور

  
  -  +  +  +  2- 5بند  -2قسمت 

يك آزمونه با كمترين ضخامت ديواره 

  توليدشده

  ابعاد

  
  وگروه  فشاري dnيك آزمونه براي هر   +  +  +  +  6بند  2قسمت 

  مقاومت به فشار داخلي

  
  +  +  +  +  14جدول  2قسمت 

در هرگروه  dnسه آزمونه براي يك 

  ابعادي

  برگشت طولي

  
  +  +  +  +  15جدول  2قسمت 

وه در هرگر dnسه آزمونه براي يك 

  ابعادي

  نرخ جريان مذاب جرمي
MFR 

  +  +  +  +  15جدول  2قسمت 
در هرگروه  dnيك آزمونه براي يك 

  ابعادي

  پايداري حرارتي

  
  يك آزمونه براي هر ماده  -  +  +  +  15جدول  2قسمت 

  مقاومت ضربه اي

  
  +  +  +  +  15جدول  2قسمت 

در هرگروه  enيك آزمونه براي يك 

  ابعادي

  نشانه گذاري

  
  وگروه  فشاري dnيك آزمونه براي هر   +  -  -  +  16بند  2قسمت 

  -1يادآوري 
         I    :نوع آزمون انطباق پذيري اوليه در سيستم جديد  
   M1   :تغيير پليمر  
   M2   :تغيير افزودني  
   E     :  افزايش دامنه محصول  
  آزمون بايد انجام شود+  :      

اد ويژگي هاي تنش هيدرو استاتيك را بر اساس قسمت دوم اين استاندارد ارزيابي كرده باشد ، توليد كننده لوله فقط بايد اگر تامين كننده مو - 2يادآوري 
كمترين سطح تنش بايد . كنترل كند C˚95آزمونه  در دو سطح متفاوت از تنش در دماي  3قسمت دوم اين استاندارد يا آزمون 4و 3،2،1با منحني هاي 

 تمام نقاط شكست بايد روي منحني يا باالي منحني مرجع مربوط باشند. ساعت داشته باشد  2500 زمان شكست حدود
بايد  C˚95آزمونه  در دو سطح متفاوت از تنش در دماي  3به منظور كنترل اثر تغيير مواد افزودني بر روي خواص تنش هيدرواستاتيك   -3يادآوري 

  . تمام نقاط شكست بايد روي منحني يا باالي منحني مرجع مربوط باشند. ساعت بدهد 2500دودي حدود كمترين سطح تنش بايد زمان مر. آزمون شوند
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 ١١

  مشخصه هاي اتصاالت مورد آزمون انطباق پذيري  -6جدول

  

  مشخصه ها

ارجاع به قسمت ، بند و 

ايران  جدول استاندارد ملي

  6314-2شماره      

  )1(گسترش/تغييرات/ اوليه 

  برداري  روش نمونه
I D M1  M2  E 

اثر بر روي آب براي 

  مصارف انساني
  يك ارزيابي براي هر ماده  -  +  +  -  +  2- 5بند  -1قسمت 

خواص تنش 

  )2(هيدرواستاتيك مواد
  يك ارزيابي براي هر ماده  -  )3(+  +  -  +  1- 4بند  -3قسمت 

  پايداري حرارتي

  
  )4(مادهيك آزمونه براي هر   -  +  +  -  +  2-2- 1-4بند  3قسمت 

  وضعيت ظاهري

  
  +  +  +  -  +  1- 5بند  -3قسمت 

وگروه  dnيك آزمونه براي هر 

  اتصاالت

  ماتي

  
  -  +  +  -  +  2- 5بند  -3قسمت 

يك آزمونه با كمترين ضخامت 

  ديواره توليد شده

  ابعاد

  
  +  +  +  +  +  6بند  3قسمت 

و گروه   dnيك آزمونه براي هر 

  اتصاالت

  مقاومت به فشار داخلي

  
  +  +  +  +  +  7بند  3قسمت 

يك آزمونه براي هرگروه ابعادي و 

گروه اتصاالت براي فشار طراحي 

  مرتبط و كالس مختص كاربردي

  نرخ جريان مذاب جرمي
MFR 

  +  +  +  -  +  8بند  3قسمت 
در  enيك آزمونه براي يك 

  هرگروه ابعادي و گروه اتصاالت

  نشانه گذاري

  
  +  -  -  -  +  11بند  3قسمت 

وگروه   dnهر  يك آزمونه براي

  اتصاالت
  -1يادآوري 
         I    :نوع آزمون انطباق پذيري اوليه در سيستم جديد  
   M1   :تغيير پليمر  
   M2   :تغيير افزودني  
   E     :  افزايش دامنه محصول  
  آزمون بايد انجام شود+  :      

ك را بر اساس قسمت دوم اين استاندارد ارزيابي كرده باشد ، توليد كننده لولـه فقـط   اگر تامين كننده مواد ويژگي هاي تنش هيدرو استاتي -2يادآوري 
كمترين سطح تنش . كنترل كند C˚95آزمونه  در دو سطح متفاوت از تنش در دماي  3قسمت دوم اين استاندارد يا آزمون 4و 3،2،1بايد با منحني هاي 

 نقاط شكست بايد روي منحني يا باالي منحني مرجع مربوط باشندتمام . ساعت داشته باشد  2500بايد زمان شكست حدود 
بايـد   C˚95آزمونه  در دو سطح متفاوت از تـنش در دمـا ي   3به منظور كنترل اثر تغيير مواد افزودني بر روي خواص تنش هيدرواستاتيك   -3يادآوري 

  . م نقاط شكست بايد روي منحني يا باالي منحني مرجع مربوط باشندتما. ساعت بدهد 2500كمترين سطح تنش بايد زمان مردودي حدود . آزمون شوند
  .فقط اگر مواد اتصاالت متفاوت از مواد لوله باشد -4يادآوري 
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  مورد آزمون انطباق پذيري سازگاري سيستم لوله كشي : 7جدول

  

  مشخصه ها

ارجاع به قسمت ، بند و 

ايران  جدول استاندارد ملي

  6314-5شماره      

/ اوليه 

  روش نمونه برداري   )1(گسترش/تغييرات

I D E  

  مقاومت به فشار داخلي

  
  +  +  +  2-4بند  5قسمت 

يك ارزيابي در هر گروه اندازه و سيستم 

اتصالي يراي فشار طراحي مربوط و گروه 

  مختص كاربري 

نشتي در فشار خارجي و 

  خمش
  +  +  +  3- 4بند  -5قسمت 

اندازه و سيستم يك ارزيابي در هر گروه 

اتصالي يراي فشار طراحي مربوط و گروه 

  مختص كاربري

  مقاومت به بيرون كشيدن

   
  +  +  +  4- 4بند  -5قسمت 

يك ارزيابي براي كوچكترين و بزرگترين 

dn  در هر گروه اندازه و سيستم اتصالي

براي هر فشار طراحي مربوط و گروه 

  مختص كاربري  

  مقاومت به چرخه گرمائي  

  
  +  +  +  5- 4بند  -5مت قس

و سيستم اتصالي  dnيك ارزيابي در هر 

براي هر فشار طراحي مربوط و گروه 

  مختص كاربري  

  مقاومت به چرخه فشار

  
  +  +  +  6- 4بند  -5قسمت 

يك ارزيابي در هر گروه اندازه و سيستم 

  اتصالي يراي فشار طراحي مربوط

  +  +  +  7- 4بند  -5قسمت    خالء عدم نشتي تحت 
ارزيابي در هر گروه اندازه و سيستم  يك

  اتصالي در هر گروه فشاري
  -يادآوري 
        I  :نوع آزمون انطباق پذيري اوليه در سيستم جديد  
    D  :تغيير در طراحي  
   E    :  افزايش دامنه محصول  
  آزمون بايد انجام گيرد+ :      
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  )ITT( آزمون انطباق پذيري اوليه   4-2-2-3

الزامـات   بـا  انطبـاق محصـوالت را   بايد مرجع تاييد صالحيت تاييديه سوم شخص موجود باشد  اگر

  .ارزيابي كند  7الي  5مشخصه هاي داده شده درجداول 

طبـق   و 7الي  5روش نمونه برداري داده شده درجداول  ارزيابي بايد با تاييد يا آزمون با استفاده از

  .شاهد انجام گيرد  آزمون  ابتاييد  گاه مورديك آزمايش در  1-2-4بند 

مرجـع تاييـد   كـه توسـط   اسـت  آزمون انطباق پذيري مقدماتي شامل مشخصه هاي طوالني مـدت  

مرجـع تاييـد   فرايند توليـد قابـل رديـابي باشـد  و بايـد توسـط        ارائه مي شود تا ماده و صالحيت 

  . براساس آزمون انطباق پذيري اوليه تاييد شود صالحيت 

  

  بچ آزمون ترخيص    4-2-3

:  6314 - 3و  1387سـال :  6314 -2طبـق اسـتاندارد ملـي شـماره     مشخصه هـاي تعيـين شـده    

نمونـه بـرداري داده شـده    نوسـان  بـا حـداقل   بچ بصورت آزمون ترخيص  دباي 8جدول  1388سال

بـرداري   هـاي نمونـه   كننده مي تواند از دسـتورالعمل  جاي آن توليده ب ياو انجام شود  8درجدول 

   S-3با سطح   بازرسـي   ISO 3951: 1989  يا  S-2با سطح بازرسي ISO 2859 -1: 1999 طبق 

  .ند كاستفاده 

  .دشودرصد ، بايد استفاده  5/6وچكتر از ك AQLهرحال  در

  .طرح كيفيت خود مشخص كند  در رابچ يا  كننده بايد بهر توليد

 در ها حداقل يك بار بازرسي م آزمون هاي مربوطه وكه تما شودبايد فقط زماني ترخيص  بچ يا  بهر

  .مطابق با الزامات خواسته شده باشد  مشخص شده انجام شود و نوسان هر

بايـد   بـچ  مردود باشـد ، بهريـا    8اگر محصول براساس هركدام ازمشخصه هاي داده شده درجدول 

  .هيه  شود آزمون مجدد براي مشخصه اي كه مردود شده است ت وروش  يا مرجوع شود

  :دو روش الف يا ب به شرح ذيل انجام شود  به يكي از 8روش آزمون مجدد بايد مطابق با جدول 

طبق استاندارد ملي قسمت دوم كه مطابق با الزامات مشخص شده  آخرين محصول را - روش الف

  . همشخص نمود مي باشد را1387سال : 6314و سوم شماره 

مرجوع   ترخيص كرده و توليدات بعد از اين نقطه را اين قطعه را تمام محصوالت توليد شده قبل از

  . كنيد

بـر اسـاس    ISO 3951: 1989يـا  ISO 2859 -1: 1999 طبـق   يك روش نمونه برداري - روش ب

AQL  3حداقل سطح بازرسي  درصد و 4حداكثر-S استفاده كنيد  باشد.  

 اينصـورت آن را  درغيـر  تـرخيص كنيـد و   را  بـچ يـا   الزامات با آزمون مجدد مطابق هستند بهر اگر

  .كنيد مرجوع 

طراحي كيفيت توليد كننده بايـد مشـخص    فرايندهايي كه مرتبط با محصوالت مرجوعي هستند در

  .شود 
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  BRTنمونه برداري براي  نوسان و حداقل  مشخصه ها -8جدول

  ويژگي ها
ارجاع به قسمت ، بند و جدول 

     6314- 2ايران شماره  ملي استاندارد
  حداقل نوسان نمونه برداري

روش  آزمون 

  مجدد

  لوله ها

  وضعيت ظاهري

  

و براي  h 8يك آزمونه در هر   1-5بند  2قسمت 

  هر دستگاه

  الف يا ب

  قطر خارجي

  

و براي  h 8يك آزمونه در هر   13الي 9جدول   1-2-6بند  2قسمت 

  هر دستگاه

  الف

  ضخامت ديواره

  

و براي  h 8يك آزمونه در هر    13يال  9جدول  2-2-6بند  2قسمت 

  هر دستگاه

  الف

  مقاومت به فشار داخلي

 )C ۫95  وh 22(  

و براي  h 24يك آزمونه در هر   14 جدول 2قسمت 

  هر دستگاه

  الف يا  ب

  يا

  مقاومت به فشار داخلي

)C ۫95  وh 165(
)1(  

يك آزمونه در هر هفته و براي   14 جدول 2قسمت 

  هر دستگاه

  

  يبرگشت طول

  

يك آزمونه در هر هفته و براي   15 جدول 2قسمت 

  هر دستگاه

  الف يا ب

  مقاومت ضربه اي

  

يك آزمون در هر هفته و براي   15 جدول 2قسمت 

  هر دستگاه

  ب

  نشانه گذاري

  

و براي  h 8يك آزمونه در هر   16بند  2قسمت 

  هر دستگاه

  الف يا ب

  اتصاالت

  وضعيت ظاهري

  

و براي  h 8ه در هر يك آزمون  1-5بند  3قسمت 

  هر حفره

  الف يا ب

مگر آن اندازه ها (ويژگي هاي هندسي

كه تغيير مي كند با فرآينـد كارخانـه   

اي  و اثر مي گـذارد بـر روي كـارايي    

  )  محل اتصال و اتصاالت

و براي  h 8يك آزمونه در هر   6بند  3قسمت 

  هر حفره

  الف

  مقاومت به فشار داخلي

 )C ۫20  وh 1(  

يك آزمون در هر هفته و هر   7بند  3قسمت 

  دستگاه

  الف يا ب

و هر  h 8يك آزمونه در هر   11بند  3قسمت   نشانه گذاري

  حفره

  الف يا ب

  تكرار شود   "در صورت مردود شدن آزمون بايد مجددا  -1يادآوري 
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  )PVT(آزمون تصديق فرايند   4-2-4

طبق استاندارد ملي قسـمت دوم و سـوم   ن شده آزمون تصديق فرايند بايد روي مشخصه هاي تعيي

  .با كمترين تعداد نمونه برداري انجام شود  9 جدول و1387سال:  6314شماره 

تطابق نداشته باشد بايد جزئيات دستورالعمل آزمون مجـددي   9هاي جدول  محصول با ويژگي اگر

  . آورده شده است اجرا شود طرح كيفيت توليد كننده به صورت تغيير كه در

  .شودتاييد صالحيت سوم شخص موجود باشد بايد مرجع تاييد صالحيت مطلع  واگر

طبـق   بايـد نگـاه فراينـد   ،آدستورالعمل آزمون مجدد بيانگرعدم انطباق محصول با الزامات باشد  اگر

  .و اصالح شود طرح كيفي توليد كننده بازبيني  هاي داده شده در دستورالعمل

  

 PVTنمونه برداري براي  نوسان  و حداقل مشخصه ها -9 جدول

  

  مشخصه ها
ارجاع به قسمت ، بند و جدول 

  ��٣١- � ايران شماره ملي استاندارد
  حداقل نوسان نمونه برداري

  لوله ها

  مقاومت در برابر فشار داخلي

 )C ۫95  وh000 1(  

 enو هر dnيك آزمونه در هر سال ،هر   14جدول  2قسمت 

  اتصاالت

  شار داخليمقاومت در برابر ف

 )C ۫95  وh000 1(  

يك آزمونه در هر سال ، گروه ابعادي و   7بند  3قسمت 

  گروه اتصاالت

  

  

 ATآزمون هاي مميزي   4-2-5

طبق استاندارد ملي قسمت دوم و تعيين شده الزامات باشد  تاييد صالحيت سوم شخص موجود اگر

يـزي بـا كمتـرين بسـامد نمونـه      بايد مورد آزمون مم 10جدول  و 1387سال :  6314سوم شماره 

  .شود برداري انجام 

( مراجع تاييد صالحيت درصورت حضورنماينده خود ممكـن اسـت آزمـون هـا ي تصـديق فراينـد       

PVT (بعنوان آزمون مميزي  را)AT (بپذيرد.  

  

زمـون مميـزي   قـبال بـراي آ   هآنهايي باشند كـ بهتر است هاي انتخابي براي آزمون  وگروه اندازه ها و انواع - يادآوري

  . توليد درگروه نمونه گيري شود حجمترجيحا از بيشترين  بهتر است ها  آزمونه اتنخاب نشده اند و
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 ATنمونه برداري براي نوسان و حداقل  مشخصه ها  -10جدول

  

  مشخصه ها
ارجاع به قسمت ، بند و جدول استاندارد 

  6314-5ملي ايران شماره 
  حداقل نوسان  نمونه برداري

  لوله ها

  وضعيت ظاهري

  

 سه آزمونه در هر سال و هر گروه ابعادي  1-5بند  2قسمت 

  ا� �د
  

  سه آزمونه در هر سال و هر گروه ابعادي   13الي 5جدول   2قسمت 

  مقاومت به فشار داخلي

)C ۫95  وh 1000(  

  سه آزمونه در هر سال و هر گروه ابعادي  14 جدول 2قسمت 

  برگشت طولي

  

  سه آزمونه در هر سال و هر گروه ابعادي  15 جدول 2قسمت 

  مقاومت ضربه اي

  

  و هر گروه ابعادييك آزمون در هر سال   15 جدول 2قسمت 

  نشانه گذاري

  

  سه آزمونه در هر سال و هر گروه ابعادي  16بند  2قسمت 

  اتصاالت

  وضعيت ظاهري

  

وه سه آزمونه در هر سال و هر گروه ابعادي و هر گر  1-5بند  3قسمت 

  اتصاالت

  ابعاد

  

سه آزمونه در هر سال و هر گروه ابعادي و هر گروه   6بند  3قسمت 

  اتصاالت

  مقاومت به فشار داخلي

 )C ۫95  وh 1000(  

سه آزمونه در هر سال و هر گروه ابعادي و هر گروه   7بند  3قسمت 

  اتصاالت

  نشانه گذاري

  

ادي و هر گروه سه آزمونه در هر سال و هر گروه ابع  11بند  3قسمت 

  اتصاالت

 

  

  )IT(آزمون هاي غيرمستقيم    4-2-6

 1387سـال  :  6314اسـتاندارد ملـي شـماره    هاي مختلـف   اساس قسمت بايد بر "ها عموما آزمون

  .انجام شود 

 9و 8  اولمطـابق بـا جـد    BRTو  PVTمستقيم ممكن است براي مشخصه هـاي   هاي غير آزمون

  .انجام شود 

  .انجام شودآزمون غيرمستقيم نبايد  ATو TTبراي 

هـاي   مسـتقيم بـه آزمـون    مستقيم مورد استفاده يا ارتباط مطمـئن آزمـون غيـر    روش آزمون غير

  .طراحي كيفيت توليد كننده مكتوب شود  مشخص شده بايد در
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 ١٧

صورت  در وشود محدوده هاي كلي كنترل  مستقيم بايد در اطمينان آزمون غير قابل انجام بودن و

  .بايد استفاده شود  9و  8مشخص شده درجدول   BRTيا    PVT،  ظراختالف ن

بايد براي مراجع تاييد صالحيت قابل پـذيرش     IT، تاييد صالحيت سوم شخص انجام مي شود اگر

  .باشد 

 قـرار   استفاده شود امـا   PVTو  BRTاز   استفاده نوسان آزمون غيرمستقيم ممكن است براي كاهش :  يادآوري

  .ها جايگزين شود  بجاي اين آزمون  كامالنيست كه 

  

  گزارشات بازرسي و آزمون   4-2-7

  سال باقي بماند  10هرحال تمام گزارشات بايد براي حداقل  به جز مواقعي كه مشخص شده در
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