
 

 

   
  
   

 
 

    ايران اسالمى جمهورى 

  ايران ملى استاندارد

 ISIRI  Islamic Republic of Iran 

 14141                  ايران استاندارد ملى سازمان    ١٤١٤١      

1st. Edition   Institute of Standards and Industrial Research of Iran  اول چاپ  

      

های گذاری برای شبکههای لولهنهساما -پالستیک ها 

آوری و انتقال فاضالب و زهکشی ثقلی، مدفون در جمع

پروپیلن پلی (PVC- U) پی وی سی سخت  -خاک 

(PP)  پلی پروپیلن اصالح شده با مواد معدنی ،

(PPMD)   و پلی اتیلن(PE) -  روها و های آدمویژگی

 های بازدید در مناطق ترافیکی و تأسیساتاتاقک

  زیرزمینی

Plastics - Piping systems for non-pressure 

underground drainage and sewerage - 

Un plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), 

polypropylene (PP), polypropylene with 

mineral modifiers (PPMD) and 

polyethylene 

(PE)  Specifications for manholes and 

inspection chambers in traffic areas and  

underground installations 
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   خدا نام به

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و قانون اصالح قوانین و مقررات  3مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده 

تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر  ۱3۳۱تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 .ایران را به عهده دارد( رسمی)استانداردهای ملی 

 ۶/ 92نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه ودومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 

. جهت اجرا ابالغ شده است 29/ ۳/ 9۳مورخ  3۳۳3۳/99۶به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  29/

های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به ط انجام میمؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتب

ع، شامل تولیدکنندگان، مصرف نفشرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و 

-اصل میهای دولتی و غیر دولتی حکنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان

 . شود

-های فنی مربوط ارسال مینویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیونپیش

شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد 

صالح مند و ذیپیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه .شودایران چاپ و منتشر می( رسمی)ملی 

کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می

اد نوشته شده در استاندارد شوند که بر اساس مفبدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می. شودایران چاپ و منتشر می

دهد به تصویب تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می ۳ملی ایران شماره 

 . رسیده باشد

 سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد
۱
(ISO) المللی الکتروتکنیک، کمیسیون بین 

(IEC) 9شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین 
3
(OIML) یی  کمیسیون کدکس غذا  است و به عنوان تنها رابط

۳
(CAC) های خاص در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی. کندر کشور فعالیت مید

سازمان ملی . شودگیری میتانداردهای بین المللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و اس، از آخرین پیشرفتکشور

تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و استاندارد ایران می

ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از 

داردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، استان

المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای تواند به منظور حفظ بازارهای بینسازمان می. اجباری نماید

ها و کنندگان از خدمات سازمانرای اطمینان بخشیدن به استفادههمچنین ب. بندی آن را اجباری نمایدصادراتی و درجه

                                                           
 International Organization for Standardization  -

1
 

5- International Electro Technical Commission  
4
 -  International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legale)   

3
 - Contact point 

2
 - Codex Aliment Arius Commission 



 

  

 های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم

ها و سازمانوسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه ( واسنجی)ها و مراکز کالیبراسیون محیطی، آزمایشگاه

کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

وسایل ( واسنجی)المللی یکاها، کالیبراسیون ترویج دستگاه بین. کندها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت میصالحیت به آن

نبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف سنجش، تعیین عیار فلزات گرا

 .این سازمان است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 له گذاری برای شبکه های جمع آوریسامانه های لو -پالستیک ها »کمیسیون فنی تدوین استاندارد 

، پلی پروپیلن (PVC- U)پی وی سی سخت  -در خاک  و انتقال فاضالب و زهکشی ثقلی مدفون

(PP) پلی پروپیلن اصالح شده با مواد معدنی ،(PPMD) و پلی اتیلن (PE) روها و های آدمویژگی

 «بازدید در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیرزمینی هایاتاقک

  

   نمایندگى یا /و سمت  :رئیس 

   محسن معصومى،   ISIRI TC ۱3۳ متناظر فنى کمیته رئیس             

   (پلیمر مهندسى دکتراى)

   

   :دبیر   

 علیرضا کریمى، تهران صنعتى استان تحقیقات  و  استاندارد  اداره                      

   (شیمى مهندسى لیسانس)

   
      

   (الفبا حروف ترتیب به اسامى) :اعضاء

    فرهاد ساز، قنداق داحم    قدس مهاب مشاور مهندسى شرکت   

   (عمران مهندسى لیسانس)

   
   

   نیرو وزارت                    

    
   سایه زاده، ایمان

  (فاضالب و آب لیسانس فوق)

   
   مصطفى بارانى،    پلیمر پارس شرکت                   

   (شیمى مهندسى لیسانس)

   
   افسر باقرى،    صنعت دنا شرکت                     

   (کشاورزى مهندسى لیسانس)

 

   علیرضا ابراهیم، پور   کشور فاضالب و آب مهندسى شرکت                  

   (عمران مهندسى لیسانس فوق)

   
   رضا مسعود ثامنى،   تهران فاضالب شرکت                      

   (عمران مهندسى لیسانس فوق)

   



 

  

   رضا رحمانیان،   اسارگادپ صنعت کیان شرکت

   (مکانیک مهندسى لیسانس)

   
   سمانه رسولى،   اتیلن پلى اتصاالت و لوله صنفى انجمن

   (شیمى لیسانس فوق)

   
   مسعود مؤخر، رشیدى   پالست روداب شرکت                                   

   (عمران مهندسى لیسانس)

   
   آرش کندرى، سعیدى   آب رى مشاور مهندسى شرکت                                 

   (عمران مهندسى لیسانس)

   
   مهدى حسینى، سالمى   سهند تبریز صنعتى دانشگاه                               

   (پلیمر مهندسى دکتراى)

   
   رضا محمد سلیمى،   آب طوس مشاور مهندسى شرکت                            

   (عمران مهندسى لیسانس فوق)

   
   رضا محمد خو، شایسته   سازان نوین تدبیر شرکت                            

   (صنایع مهندسى لیسانس)

   

   سعید شفیعى،  پلیمرى  صنایع مشاور                            

   (پلیمر مهندسى دکتراى)

   

   شمسایى، سعید   اصفهان فاضالب و آب شرکت                             

   (عمران مهندسى لیسانس فوق)

   
  ابوالفضل سید فخرى، کاظمى   قدس مهاب مشاور مهندسى شرکت                         

   (عمران مهندسى لیسانس فوق)

  

   جم پتروشیمى شرکت   رضا مسعودى،                     

   (عمران ىمهندس لیسانس)

   
   پژوهان کاوشیار شرکت   نوراله میرزاییان،                     

   (پلیمر مهندسى لیسانس فوق)

   
 



 

  

   مندرجات فهرست

   عنوان   صفحه                                

   

   نايرا صنعتى تحقيقات و استاندارد مؤسسه با آشنايى   ب                              

   استاندارد تدوين فنى كميسيون   ج                             

   گفتارپيش   ز                               

                                                                                         كاربرد دامنه و هدف ١    ١  

   الزامى مراجع ٢ ٢  

   اختصارى عاليم و تعاريف و اصطالحات ٣ ٥  

   مواد و رو آدم طرح ٤ ٨  

   كلى مشخصات ٥ ١١  

   هندسى مشخصات ٦ ١١  

   مكانيكى خواص ٧ ١٢  

   فيزيكى خواص ٨ ١٤  

   كارايى الزامات ٩ ١٥  

   تكميلى مستندسازى و گذارى نشانه ١١ ١٧  

   پايه بخش خاص هاى طرح در استفاده مورد وادم دوام (الزامى) الف پيوست ١٩  

   پايه بخش ساختارى يكپارچگى (الزامى) ب پيوست ٢١  

   اتاقك پايه بخش روى ضربه آزمون (الزامى) پ پيوست ٢٢  

   رو آدم مختلف هاى طرح از هايى نمونه (طالعاتى) ت پيوست ٢٣  

   نامه كتاب (اطالعاتى) ث پيوست ٢٦  

 

   



 

  

   گفتارپيش

 مدفون ثقلى  زهکشى و فاضالب انتقال و آورىجمع هاىشبکه براى گذارىلوله هاىسامانه – هاپالستیک" استاندارد

 پلى و (PPMD) معدنى مواد با شده لن اصالحپروپی پلى ،(PP) پروپیلن پلى ،(PVC-U) سخت سى وى پى  - خاك در

 آن نویسپیش که "زیرزمینى تأسیسات ترافیکى و مناطق در بازدید هاى اتاقک و روهاآدم هاىویژگى – (PE) اتیلن

 و آب فنى معیارهاى و مهندسى دفتر - کشور آب صنعت فنى معیارهاى و ضوابط تهیه طرح به مربوط هاىدرکمیسیون

 پلیمر و شیمیایى استاندارد ملى کمیتة اجالس و دومین  و سى  صد هشت در و شده تدوین و تهیه نیرو وزارت آبفاى

 مؤسسة مقررات و قوانین اصالح قانون 3 مادة یک بند استناد به اینک است، گرفته قرار تصویب مورد 39/۳/۱329 مورخ

   . شودی م منتشر ایران ملى استاندارد عنوان به ،۱3۳۱ ماه بهمن مصوب ایران، صنعتى تحقیقات و استاندارد

 استانداردهاى خدمات، و علوم صنایع، زمینة در جهانى و ملى اىهپیشرفت و تحوالت با هماهنگى و همگامى حفظ براى

 شود، ارائه استانداردها این تکمیل و اصالح براى که پیشنهادى هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملى

 تجدیدنظر ینآخر از همواره باید بنابراین،. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنى کمیسیون در نظر تجدید هنگام

  .کرد استفاده ملى استانداردهاى

   :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براى كه ماخذى و منابع

   
1) ISO 14535: 5011, Plastics Piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage – Un plasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP), polypropylene 

with mineral modifiers (PPMD) and polyethylene (PE) - Specifications for manholes and 

inspection chambers in traffic areas and underground installations  

  
  

  



 

 ١ 

   

 ثقلى زهکشى فاضالب و انتقال و آورىجمع اىهشبکه براى گذارىلوله هاىسامانه -هاپالستیک

 مواد با شده اصالح پروپیلن پلى ،(PP) پروپیلن پلى ،(PVC-U) سخت سى وى پى ـ خاک در مدفون

 و ترافیکى مناطق در بازدید هاىاتاقک و روهاآدم هاىویژگى ـ (PE) اتیلن پلى و (PPMD) معدنى

 زیرزمینى تأسیسات

   

   دکاربر دامنه و  هدف  ١

 غیر یا اى دایره مقطع  سطح با) 9بازدید هاىاتاقک و ها ۱روآدم براى الزامات و تعاریف ى ارائه استاندارد این تدوین از هدف

 از و شده نصب (3اصلى اتاقک رو فاضالب تا زمین سطح از) متر ۶ حداکثر عمق تا که است درخاکى مدفون (شکل اى دایره

 اتیلن پلى و  (PPMD) معدنى مواد  با  شده پروپیلن اصالح پلى ،(PP) پروپیلن ىپل ،(PVC-U) سخت سى وى پى جنس

(PE) استاندارد در شده داده کلى الزامات با مطابق زیرزمینى تأسیسات و ترافیکى مناطق درمحصوالت  این .باشندمىEN 

 فقط استاندارد این (.”U” کاربرد حوزه کد) دارد کاربرد نیز بنا بیرون ىمحوطه براى استاندارد این .شوند مى استفاده ۳۶ 

 ساخت براى را اجزاء مونتاژ چگونگى خود مستندات در تولیدکننده که شودمى استفاده بازدیدى هاىاتاقک یا روهاآدم براى

   :ر هستندزی موارد شامل استاندارد این مشمول بازدید هاىاتاقک .است نموده اعالم وضوح به ها آن

 و  فاضالب انتقال و آورىجمع هاى شبکه به پاکسازى و بازرسى تجهیزات دسترسى ى کننده فراهم بازدید هاى اتاقک-

   .ثقلى زهکشى

 و فاضالب انتقال آورى و جمع هاى شبکه به انسان دسترسى ىکننده فراهم هاى رو آدم صورت به که هایى اتاقک-

   .شوندمى گرفته درنظر ثقلى زهکشى

 فشار با گیرىقالب چرخشى، قالبگیرى تزریقى، قالبگیرى قبیل از مختلفى هاىروش توسط را بازدید هاىاقکات یا هاروآدم

   .د کردتولی توانمى استانداردها سایر با مطابق شده ساخته اجزایى از ساز دست صورت به یا پایین،

   :داد انجام زیر هاى روش به توان مى را اجزاء دهى اتصال

  ؛۳االستومرى واشر درزگیر نوع زا دهى اتصال -

  ؛PVC-U براى چسبى نوع از دهى اتصال -

  ؛PE و  PP ،PVC-U براى جوشى نوع از دهى اتصال -

  اکستروژن؛ روش به جوشکارى -

                                                  
1- Manhole  
5- Inspection chamber  
4- Invert of the main chamber  
3- Sewerage  
2- Elastomeric ring seal joint  

 

 



 

 ٢ 

   

  .مكانيكى نوع از دهى اتصال -

   
    .ندارد کاربرد صنعتى فاضالب براى استاندارد این -١ یادآورى

   

 را آنها ولى داد؛ انجام ۱اجرا محل در توانمى را مختلف اجزاء از بازدید هاى اتاقک یا رو آدم مونتاژ - ٢ یادآورى

   :داد تشخیص توانمى را زیر عملکردى اجزاء حالت، هر در .د کردتولی توانمى یزن 9واحد یکپارچه یک بصورت

  .دارد وجود همیشه که ،3بخش پایه (١

-مى خاتمه اصلى مجراى باالى از مترمیلى 399 فاصله در پایه بخش باشد، یکپارچه بازدید اتاقک یا روآدم که حالتى در

   .یابد

   .اردد بستگى عمق به که ، ورودى میله (٢

  .دارد بستگى طراحى به که ،۳تلسکوپى بخش (٣

  .دارد بستگى هاآن براى شده توصیه نصب نحوه و زمین سطح نزدیک اجزاء طرح به که ،۶مخروطى (٤

  .زمین سطح نزدیک اجزاء سایر (٥

   
 باید ،۱ یادآورى در شده ذکر اجزاء سایر بر عالوه متر، ۶ تا   بین عمق با درخاك مدفون هاىروآدم براى - ٣ یادآورى

     .شودمى ارائه مشاور مهندس توسط میانى دال الزامات .شود استفاده نیز میانى دال از

     الزامى مراجع  ٢

 جزئى مقررات آن ترتیب بدین .است شده ارجاع هاآن به استاندارد این متن در که است مقرراتى حاوى زیر الزامى مدارك

   .شودمى محسوب استاندارد یناز

 این نظر مورد آن بعدى نظرهاى تجدید و هااصالحیه باشد، شدهارجاع داده  انتشار تاریخ ذکر با مدرکىکه به  درصورتى

-اصالحیه و تجدیدنظر آخرین همواره است، شده ارجاع هاآن تاریخ ذکر بدون که مدارکى درمورد. نیست ایران ملى استاندارد

   .است نظر مورد هانآ بعدى هاى

   :است الزامى استاندارد این براى زیر مراجع از ادهاستف

 :اول قسمت - غیراسفنجى هاىپالستیک چگالى تعیین هاىروش-، پالستیکها۳929-۱ شماره ایرانملى  استاندارد ۱- 9

    تیتراسیون روش و مایع پیکنومتر روش ورى،غوطه روش

1- Site  
5- Single unit  
4- Base  
3- Riser  



 

 ٣ 

   

2- Telescopic part  
6- Cone  

قسمت  -هاى غیراسفنجىپالستیک چگالىروشهاى تعیین  -هاپالستیک ، ۳929-9شماره  ایران ملىاستاندارد   9- 9

   چگالى گرادیان ستون روش :دوم

   

القاء  زمان تعیین - (DSC) تفاضلى روبشى گرماسنجى- هاپالستیک ،۳۱۳۶-۶ شماره ایران ملى استاندارد 3- 9

 (دینامیکى OIT)ماى القاى اکسایش و د( همدما OIT)اکسایش 
 

 لوله اتصال محل درزگیرهاى سازنده مواد الزامات  - الستیکى درزگیرهاى ،۳ ۱2-۱ شماره ایران ملى استاندارد  - 9

   ولکانیده الستیک :۱ قسمت - فاضالب و آب کاربردهاى در مصرف مورد
 

 لوله اتصال محل درزگیرهاى سازنده مواد الزامات - کىالستی درزگیرهاى ،۳ ۱2-9 شماره ایران ملى استاندارد ۳- 9

   االستومرها ترموپالستیک :9 قسمت - فاضالب و آب کاربردهاى در مصرف مورد
 

 لوله اتصال محل درزگیرهاى سازنده مواد الزامات - الستیکى درزگیرهاى ،۳ ۱2- 3 شماره ایران ملى استاندارد ۶- 9

   اسفنجى ولکانیده الستیک :3 قسمت - ضالبفا و آب کاربردهاى در مصرف مورد
 

 مورد لوله الزامات مواد سازنده درزگیرهاى محالتصال - ، درزگیرهاى الستیکى۳ ۱2- استاندارد ملى ایران شماره  9-۳

   گرىریخته یورتان پلى :  قسمت - فاضالب و آب کاربردهاى در مصرف

   

 براى آزمونه تهیه - سخت کلرید وینیل پلى اتصاالت و لوله - هاتیکپالس ،۳9۶9۱ شماره ایران ملى استاندارد ۳- 9

   K عدد محاسبه و گرانروى عدد تعیین

   

 فاضالب تخلیه براى گرمانرم پالستیکى کشىلوله هاىسامانه – هاپالستیک ،3۳ ۱۱ شماره ایران ملى استاندارد 2- 9
   آزمون روش -باال دماى در حرارتى چرخه درمقابل مقاومت تعیین ـجامد و مایع

   

 ضربه مقابل در مقاومت تعیین- گرمانرم پالستیکى هاى لوله - ها پالستیک ،۱۱ ۳3 شماره ایران ملى استاندارد ۱9- 9

   آزمون روش -گرد ساعت روش به وزنه سقوط توسط

   

 - زیرزمینى تجهیزات و ضالبفا هاى شبکه براى رو آدم فلزى هاىپلکان ،۳999۱ شماره ایران ملى استاندارد ۱۱- 9

   انطباق ارزیابى و آزمون هاى روش گذارى، نشانه الزامات،

   

 به شده گیرى قالب گرمانرم اتصاالت -کشىلوله سامانه و پالستیکى هاىلوله ،۱9۱۳۳ شماره ایران ملى استاندارد ۱9- 9

  گرمایش اثرات چشمى ارزیابى هاىروش - تزریقى روش

   
 -خاك در مدفون ثقلى کاربردهاىبراى  کشىلوله  هاىسامانه -هاپالستیک ، ۳۳۳9۱ شماره ایران ملىارد استاند ۱3- 9

   آزمون روش - الستیکى درزگیر واشر داراى اتصال هاىمحل نشتى عدم تعیین



 

 ٤ 

   

  

5-13 ISO 1034-1, Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their 

special characteristics1  

  

5-12 ISO 1144-1, Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt 

volume-flow rate (MVR) of the thermoplastics  

  

5-16 ISO 4156, Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions5  

  

5-13 ISO 3342, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 

Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U)  

  

5-11 ISO 1335, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 

Polyethylene (PE)  

  

5-10 ISO 1134, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 

Polypropylene (PP)  

  

5-50 ISO 14564, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for impact strength   

  

5-51 ISO 14566, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - 

Determination of resistance against surface and traffic loading   

  

5-55 ISO 14563, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Thermoplastics inspection chamber and manhole bases - Test methods for 

buckling resistance   

  

5-54 ISO 14561, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - 

Determination of ring stiffness   

  

5-53 ISO 51141-1, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Structuredwall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVCU), 

polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Material specifications and performance 

criteria for pipes, fittings and system  

 

 

                                                   

   .است شده منتشر ٤٩٤٦ ملى استاندارد شماره با و تدوين ٧٩٩١ سال منبع با تاندارداس اين -١

   .است شده منتشر ٢٤١٢ ملى استاندارد شماره با و تدوين ٤٧٩١ سال منبع با استاندارد اين -٢



 

 ٥ 

   

5-52 ISO 51141-5, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Structuredwall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVCU), 

polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 5: Pipes and fittings with smooth external 

surface Type A  

   

5-56 ISO 51141-4, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Structuredwall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVCU), 

polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4: Pipes and fittings with smooth internal and 

profiled external surface Type B  

  

5-53 EN 13406, Fixed ladders for manholes  

  

5-51 CEN/TS 13231, Plastics pipes and fittings for non-pressure applications    

Utilization of non-virgin PVC-U, PP and PE materials  

  

5-50 EN 13321-1, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage 

- Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: Specifications for pipes, fittings 

and the system  

  

5-40 ASTM F1320:5010, Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene  

(HDPE) Manholes for Subsurface Applications  

  

 اختصارى و عالیم  تعاریف اصطالحات،   ٣

 ISO   3۳، ,ISO ۳۳۳9 استانداردهاى درشده  ارائهاصطالحات، تعاریف و عالیم اختصارى  بر عالوه استاندارد این در  

,ISO ۳۳۳3 ISO 9۱۱3۳-۱ ,EN ۱ ۳۳۳-۱،ISO 9۱۱3۳-3 ،ISO 9۱۱3۳-9 ،  ISO ۱9 3-۱ عالیم و اصطالحات تعاریف،از 

 .شودمى استفاده زیر اختصارى

   
     تعاریف و اصطالحات  ١ -٣

  اتاقک بازدید   ١ -١ -٣

 جهت تغییر براى و یا ثقلى زهکشى و فاضالب آورى جمع تأسیسات کردن متصل منظور به که اتصاالت از نوعى 

 و مترمیلى 999 خارجى قطر حداقل با ورودى میله طریق از که شود؛مى استفاده ثقلى زهکشى و فاضالب مسیرهاى

    .شودمى منتهى زمین سطح به مترمیلى ۱999 داخلى قطر حداکثر

   
 .باشندمى ورودى میله باالى تا رو فاضالب از متر ۳9/۱ عمق حداکثر داراى عمق کم بازدید هاىاتاقک – یادآورى

    .شوندمى نصب متر ۳9/۱ از فراتر هاى عمق در عمیق بازدید هاىکاتاق

 

 
   



 

 ٦ 

   

   رو آدم  ٢ -١ -٣

 شیب، جهت، تغییر براى یا و ثقلى زهکشى و فاضالب آورىجمع تأسیسات کردن متصل منظور به که اتصاالت از نوعى

 ۱999 داخلى قطر حداقل ورودى با میله طریق از که شود؛مى استفاده ثقلى زهکشى و فاضالب مسیرهاى قطر و ارتفاع

    .شودمى منتهى زمین سطح به متر میلى

   
 شکل داراى بیضى ورودى هاىمیله و mm ۱999 mm× ۳99داخلى ابعاد حداقل داراى ورودى میله چهاروجهى مقاطع - ١ یادآورى

    .هستند mm ۱999 mm×  299 محورهاى حداقل

   
 .دهدمى را هاالآشغ خروج نیز و تهویه آزمون، و بازرسى پاکسازى، تجهیزات ورود اجازه زمین سطح در رو آدم ورودى - ٢ یادآورى

   .سازدمى فراهم یزنرا   انسانى نیروى دسترسى امکان همچنین

   
 .باشند مى انسان ورود محدودیت با رابطه در محلى مقررات و ایمنى ملى استانداردهاى تحت رو آدم و بازدید اتاقک اجزاء - ٣ یادآورى

 .نماید بررسى را مربوط قوانین و استانداردها با تطابق نصب، عملیات از قبل بایست مى نصاب

   

   پایه بخش  ٣ -١ -٣

 سازد و مى فراهم را ثقلى زهکشى و فاضالب هاىلوله به مستقیم اتصال امکان بازدید، اتاقک یا رو آدم یک ىهپای بخش

    .سکو است با همراه یکپارچه مجارى شامل

   
   ورودى میله  ٤ -١ -٣

 سازه این .سازدمى فراهم زمین سطح نزدیک اجزاء و پایه بخش بین عمودى مجرایى که شکل اىدایره معموال اىسازه

   .باشد ١مدوالر یا یکپارچه صورت به تواندمى

  

 پایه بخش با یکپارچه صورت به یا اجرا محل در پایه بخش به دهى اتصال براى مجزا جزئى بصورت تواند مى ورودى میله - یادآورى

    .شود تهیه کننده تولید توسط

  

   ٢زمین سطح نزدیک اجزاء  ٥ -١ -٣

    .کنندمى فراهم آن قاب و درپوش براى نشیمنگاهى و شده متصل ورودى میله باالى به که هستند اجزائى

  

 حداقل و زمین به خودرو چرخ بار توزیع منظور به و خودرویى ترافیکى بار با نواحى در فقط معموال زمین سطح نزدیک اجزاء - یادآورى

   .شوندمى استفاده ورودى میله به بار اانتقال ین  سازى

 

    ٣تلسکوپى بخش  ٦ -١ -٣

1- Modular  
5- Near surface components  
4- Telescopic part  



 

 ٧ 

   

   .سازدمى را فراهم اتاقک ارتفاع نیز تنظیم و  نصب از پس احتمالى نشست جبران امکان که مجموعه از بخشى

   
 استفاده نصب از پس سازى همسطح براى صرفا  شده و محسوب زمین سطح نزدیک اجزاء از مخروطى باالى سکوپىتل بخش- ١ یادآورى

    .است cm ۶9 حداقل آن قطر و cm ۳9 حداکثر زمین سطح تا آن نصب عمق و شده
 

متر  9 حداکثر زمین تا سطح  نآنصب  عمقو  شدهاستفاده  اتاقک ارتفاع تنظیم براىمیله ورودى  باالىتلسکوپى  بخش -  ٢ یادآورى

     .است

  

   ١مخروطى  ٧ -١ -٣

-مى فراهم را سطح نزدیک اجزاء به تلسکوپى بخش/ورودى میله یا ورودى میله و پایه بخش اتصال امکان که تبدیلى

    .سازد

   

   .شوندمى نصب زمین سطح از مترى 9 محدوده در معموال هامخروطى – یادآورى
   

    ٢مهارى لقهح    ٨-١ -٣

 قرار (بتنى مهارى حلقه قبیل از) شناورى ضد سازه یک آن روى ورودى که میله به متصل رو آدم اتاقک جنس از اىحلقه

     .گیردمى

  

    ٣سکو   ٩-١ -٣

 .شودمى استفاده افراد ایستادن براى مکانى منظور به معموال و گیردمى قرار رو فاضالب باالى که رو آدم یک داخلى کف

   

    ٤کف  ١١-١ -٣

   .هستند یکى اغلب ته و کف .باشدمى رو آدم داخلى سطح ترینپایین

 

    ٥خروجى/ورودى   ١١-١ -٣

    .گذردمى رو آدم ىدیواره از که مجرایى یا لوله

   
    ١رو فاضالب   ١٢-١ -٣

 

 

                                                  
1- Cone  
5- Anchor connection ring  
4- Benching  
3- Floor  
2- Inlet/outlet  



 

 ٨ 

   

 

 

   .باشد لوله یک پایینى نیمه شامل تواندمى که رو آدم کف در جریان مجراى

   

    ٢رو آدم ته  ١٣-١ -٣

 یا 3...( نبشى، ورق،) پروفیل با همراه شکل اىدایره و تخت اىصفحه معموال ته، .باشدمى رو آدم بیرونى سطح ترینپایین

   .کندمى عمل نیز رو آدم کف عنوان به حاالت، اغلب در که است؛ آن بدون
   

   ٤اتاقک ىمجموعه  ١٤ -١ -٣

   .دهندمى تشکیل را خاك در مدفون بازدید اتاقک یا رو آدم یک که مجموعا اقالمى

   
   ٥بکر غیر مادهى ١٥ -١ -٣

 که است شده فرموله اىگونه به فرآیندى هاىروش و هاافزودنى از استفاده با پذیرکهفرایند دوباره یا پذیربازیافت ىماده 

     .سازد برآورده را CEN/TS ۱ ۳ ۱ در شده فهرست استانداردهاى ویژگیهاى

 پودر یا پرك دانه، شکل به شده فرموله دوباره ماده .شودمى استفاده غیره و هارنگدانه ها،پایدارکننده قبیل از هایىافزودنى معموال - یادآورى

    .ثابت است فیزیکى خواص با اىشده تولید بچ به متعلق که بوده همگن

 

  اختصارى عالیم  ٢ -٣

DN/ID، داخلى قطر به مربوط اسمى، اندازه   

DN/OD، خارجى قطر به مربوط اسمى، اندازه   

PVC-U، سخت کلراید وینیل پلى    

PE، اتیلن پلى   

PP، پروپیلن پلى   

 

   و مواد  رو آدم طرح  ٤

    رو آدم طرح ١-٤

    .است شده ارائه پيوست در رو آدم هاىطرح از هايىنمونه

   
    پايه بخش مواد ٢-٤

1- Invert  
5- Manhole bottom  
4- Gussetting  
3- Chamber assembly  
2- Reformulated material  



 

 ٩ 

   

 را (رو آدم و بازدید ه هاى اتاقکپایفقط براى تولید ) ۱ جدول در شده فهرست از استانداردهاى الزامات یکى باید اولیه  مواد 

 در شده مشخص ىساعته ۱999 دوام آزمون با انطباق باید ،۱ جدول الزامات بر عالوه عمیق اتاقکهاى براى .سازند برآورده

   .شود حاصل نیز 9 جدول

    هامخروطى و تلسکوپى هاى بخش ورودى، هاى میله براى مواد  ٣-٤

 هاىمیله تولید براى تواندمى هستند، ۱ جدول در شده فهرست استانداردهاى از الزامات یکى منطبق با که اى اولیه دموا

    .شود استفاده مواد براى اضافى الزامات هرگونه بدون هامخروطى و ورودى

   

 (۱ جدول الزامات بر منطبق) متفاوت مواد از شده تولید طعاتىق مونتاژ از تواندمى روآدم و اتاقک بازدید هاىمجموعه مختلف اجزاء - یادآورى

     .شوند تولید

 بر مشروط شوند؛ مجموعه نهایى استفاده هاىزیر بخش به صورت توانندتولیدى، مى یادست ساز  پالستیکى،سایر اجزاء 

    .شوند تولید ۱ جدول در شده فهرست استانداردهاى با مطابق آنکه

   
  مرتبط استانداردهاى و پالستیکى اجزاء جنس -١ جدول

   پالستیکى اجزاء جنس   مرتبط استاندارد

 ISO 51141-4    و ISO 51141-5   ، ISO 3342 سخت کلراید وینیل پلى (PVC-U)   

 ISO 51141-4    و ISO 51141-5   ، ISO 1334 پروپیلن پلى (PP)   

 ISO 51141-4    و ISO 51141-5   ، ISO 1335 اتیلن لىپ (PE)   

  EN 13321-1 معدنى مواد با شده اصالح پروپیلن پلى (PP-MD)  

   
  رو آدم ىپایه بخش الزامات -٢ جدول

   آزمون روش   الزامات

   آزمون پارامترهاى

   مشخصه پارامتر   مقدار

   :دوام       

  ترك بدون

  و الف پیوست

  استاندارد

9 

 ISO ۱39۶۳  

   (-9.۱× H/R) bar آزمون فشار   

 (متر ، برحسب) ۱شده اعالم مقدار با برابر

 متر 9  مساوى با یا بزرگتر یا

  باالى سطحى آب عمق حداکثر

 H  رو، فاضالب

 R  بندى،رتبه فاکتور  باشد ۱-الف جدول با مطابق باید

 t  زمان آزمون،   باشد ۱-الف جدول با مطابق باید

   T آزمون، دماى  باشد ۱-الف جدول با مطابق باید

   .کند اعالم باید را سطحى آب مجاز عمق حداکثر کننده تولید (۱

 جوش تواند مى پایه بخش به پایه بخش ه یا پای  بخش و وروردى میله بین الستیکى واشر اتصال هاى محل مواد، دوام آزمون هنگام (9
   .شود



 

 ١١ 

   

    غیربکر مواد از استفاده  ٤-٤

   .نیستند بکر غیر مواد از استفاده به مجاز کنندگان،یدتول

   

    درزگیر هاىحلقه ٥-٤

 2۱ ۳-  و 2۱ ۳-3 ،2۱ ۳-9 ،2۱ ۳-۱ ملى  با استانداردهاى کاربرد، باید مطابق برحسب درزگیر، ىسازنده حلقه مواد 

   .باشد

 در شده داده الزامات کارایى در نقص ایجاد باعث نباید و باشد داشته نامطلوب اثرات اجزاء خواص بر نباید درزگیر ىحلقه

    .شود 2 بند

  

   .شوند داشته نگه رو آدم یا بازدید اتاقک مواد از غیر به موادى از شده ساخته اجزائى توسط توانندمى درزگیر هاى حلقه - یادآورى

 

   کلى مشخصات  ٥

    کلیات  ١ -٥

 و صاف، تمیز باید هاآن خارجى و داخلى سطوح شوند،مى دیده مسلحرچشم غی با هاورآدم و بازدید هاىاتاقک که هنگامى

 روهاآدم و بازدید هاىاتاقک در لوله انتهاى دو ها یانرى .شودمى استاندارد این با تطابق مانع که باشد نقصى هرگونه از عارى

   .جزء باشند انتهاى دو محور بر عمود برش، ناحیه محدوده در و شده بریده پلیسه بدون و صاف باید

 

    رنگ  ٢ -٥

 براى .باشد یکنواخت ها بایدهاى سطحى آنالیه سراسر در رنگشوند،  تولید اىیهاتاقک به صورت ال اجزاء که درصورتى

    .شود استفاده تواندمى رنگى هر بیرونى، سطح

 

 فرابنفش پرتو ضد هاىافزودنى حاوى باید هاآن اجزاء ىسازنده مواد ازدید،ب هاىاتاقک و روهاآدم انبارش نحوه به توجه با - ١ یادآورى

 رو آدم پایدارى زمان مدت و فرابنفش پرتو ضد افزودنى درصد .شود اجتناب خورشید نور معرض در روآدم انبارش از که شودمى توصیه .باشد

   .شود اعالم کننده تولید توسط بایستمى فرابنفش پرتو مقابل در

   

     .باشد روشن باید ها آن اجزاء درونى سطح رنگ بازدید، هاى اتاقک و روهاآدم در بازرسى عملیات انجام به توجه با - ٢ یادآورى



 

 ١١ 

   

     هندسى مشخصات ٦

      ابعاد  ١ -٦

   کلیات  ١ -١ -٦

   .شود انجام ورودى میله داخلى قطر براساس باید روها آدم یا بازدید هاى اتاقک اندازه نامى بندى دسته

    .شود گیرىاندازه ISO 3۱9۶ استاندارد با مطابق باید ابعاد تمام

 

   افقى نرى طول و (Amin) درگیرى طول دیواره، هاىنرى ضخامت و مادگى قطرهاى  ٢ -١ -٦

 نحوى هب بایست مى ها آن هاىروادارى و هانرى طول درگیرى، طول دیواره، هاى ضخامت نرى، و مادگى قطرهاى

 اتاقک یا رو آدم به شونده متصل هاى لوله محصول استانداردهاى با مطابق گذارى لوله با سامانه سازگارى که باشند

 کف با خروجى و ورودى هاىلوله کف ارتفاع اختالف) ۱رو فاضالب پیوستگى حداکثر پله اینصورت در .شود فراهم بازدید

   :دباش مى زیر شرح به (رو آدم به اتصال محل

   ؛mm ۶ با برابر کوچکتر، و DN/ID 399 یا DN/OD 3۱۳ اسمى اندازه با هاىلوله براى -

 و مترمیلى (DN  ×9.99) با برابر ،DN/ID 399 یا DN/OD 3۱۳ اسمى اندازه از بزرگتر هاىلوله براى -

  .باشد (است کمتر که هرکدام) مترمیلى 39حداکثر

  

    اضافى الزامات  ٢ -٦

   بازدید اتاقک و رو آدم هاى دریچه  ١ -٢ -٦

 دیگر بصورتى که مواردى بجز باشد،  EN ۱9 استاندارد در مناسب طرح با مطابق باید مشبک، درپوش یا درپوش قاب،

   .باشد شده قید

 

   روها آدم هاى نردبان و ها پله  ٢ -٢ -٦

 EN استاندارد یا ۳999۱ ملى مطابق با استاندارد باید هاى ملى ایمنى نامه به آیین توجه با نردبان هاى آدم رو و پله

    .باشند 32۶ ۱

 تمام ىسازه یک در هاپله فاصله عمودى  .متر باشدمیلى 9 ۱ ورودى باید میله داخلى سطح از هاپله زدگى بیرون حداقل

 باید تکى هاىپله .باشد مترمیلى 3۳9 تا مترمیلى 9۳9 ىمحدوده در و (۶ شکل) بوده مرتبط اجزاء داخلى ارتفاع با باید شده

 با و مترمیلى 399 تا متر میلى 9۳9 محدوده در عمودى صفحه در هاآن مراکز فاصله که شوند ثابت طورى متناوب بصورت

   .شوند گر ثابتییکد باالى عمودى صورت به باید دوتایى هاىپله .باشد متر میلى ± ۱9 روادارى

 

 

 

 

 

                                                  



 

 ١٢ 

   

1- Maximum invert continuity step    
 

 

 
   چهاروجهى واحد در دوتایى پله :طرح       (Elevation A-A) بیضوى یا اىدایره واحد در تکى هاىپله :طرح

   
   

      مترمیلى 399 تا مترمیلى 9۳9 محدوده : 1

      ترممیلى 3۳9 تا مترمیلى 9۳9 محدوده : 9

      شود استفاده تواندمى دوتایى یا تکى هاىپله :یادآورى

   هاپله -٦ شکل

 

   مکانیکى خواص  ٧

 ارائه الزامات با مطابق باید رو آدم/بازدید اتاقک شود،مى انجام کاربرد، برحسب ،  و 3 جداول با مطابق آزمون که هنگامى

  .باشد   و 3 جداول در شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 ١٣ 

   

  بازدید هاى اتاقک و ها رو آدم ىبخش پایه  مکانیکى خواص  -٣ جدول 

   آزمون روش   الزامات
   آزمون پارامترهاى

   مشخصه پارامتر   مقدار

   ساختارى یکپارچگى        

            :عمیق هاى اتاقک

   .ترك یا فروپاشى بدون

  براى شده  بینى  پیش  عمودى   H هاى  تغییرشکل 

 اصلى  لوله خارجى قطر  ۳  مساوى با کوچکتر یا  سال، ۳9
 فاصله از کوچکتر  الیه  دو  ساختار  براى  یا    فاضالب

   .جریان کانال فاضالبرو و پایه بخش به ین اولی 

 سال، ۳9 براى شده بینى پیش افقى H تغییرشکل
 لوله اصلى  خارجى قطر  ۱9  مساوى با کوچکتر یا
  . فاضالب

 و پ پیوست

 استاندارد

ISO ۱39۶۳ 3 

   (-9.۱× H) bar آزمون فشار   

 ۱شده اعالم  مقدار  با  برابر 

 ،9متر  9 یا  (متر برحسب )
 است بزرگتر هرکدام

  آب عمق حداکثر

  فاضالبرو، باالى سطحى

 H 

 سلسیوس درجه ۳9  تا 99

 
   T آزمون، دماى

  999۱  مساوى با بزرگتر یا 

   t زمان آزمون،   ساعت

            :عمق کم هاى اتاقک

 ۳عملکرد کننده تضعیف ساختارى آسیب بدون  

 ملى استاندارد

۱9۳۳۳    
 الف شرایط

(93 ± 9) ºC آزمون، دماى T   

   t زمان آزمون،  ساعت ۱99

   منفى داخلى فشار بار  -3/9

 کننده تضعیف  هاى  آسیب  سایر  یا  ترك  بدون 
   پایه بخش عملکرد

 وست پپی

9شعاع  ؛   /۳ m ۱؛   kg    ۳9؛  

mm = (r)  زن ضربه    T= 

(93 ± 9) º C 

   ضربه استحکام

   ٦(رهایش آزمون) ضربه استحکام      

   ها آسیب سایر یا ترك بدون
  استاندارد

  EN ۱99۶۱ 

   رهایش ارتفاع متر میلى ۳99

 ضربه مکان ۳نقطه ترین ضعیف

(-۱9 ± 9) ºC آزمون، دماى  T 

  .کند اعالم را رو آدم نصب و کارگذارى منظور به آب زیرزمینى  سطح مجاز عمق حداکثر باید کننده تولید (۱

 چنین در .است زیرزمینى آب حضور عدم صورت در تضمینى ساختارى یکپارچگى به نیاز برمبناى بار، 9/9 فشار متر یا 9 حداقل مقدار (9
 زیرزمینى، آب بدون نواحى در این بر عالوه .دارد نیاز نصب بارهاى و (عمق متر ۶) خاك مقابل در مقاومت به اتاقک پایه خشهاىب حالتهایى
   .کنند وارد بار پایه، هاى بخش به کوتاه نسبتا مدتى در توانند مى ها سیالب

 تضمین گیرى اندازه این .است نیاز بیرونى دیواره مرکز در داخل تسم به تغییرشکل براى اى اضافه گیرى اندازه دوجداره، ساختارهاى براى (3
  .گذاشت نخواهد اثر جریان کانال (H) عمودى شکل تغییر بر بیرونى جدار براى سال ۳9 به شده یابى برون تغییرشکل که کند مى

  .شود مشاهده پیوست ب - هستند سال ۳9 به شده برون یابى ینىبش پی به مربوط مقادیر، ( 

 بوسیله باید منفى فشار آزمون، ساعت ۱99 مدت درسراسر .باشد اتاقک بازدید  ه ىبخش پای  کلِ حداقل شامل باید آزمون مجموعه (۳
  .گیرد قرار ۶ جدول با مطابق بودن کیپ هاى آزمون منفى فشار تحت لوله، اتصال هاىمحل اینکه از پیش شود؛ حفظ بیرونى ابزارهاى

 توان مى آزمون، در پذیرش از پس .است -C۱9° از کمتر نصب دماى که مناطقى در استفاده مورد پایه هاى بخش براى اختیارى، آزمون (۶
   .افزود گذارى نشانه به کریستال یخ شکل به عالمتى

   :است زیر موارد از یکى حداقل شامل نقطه ترین ضعیف (۳

  هار اتصاالت، خط تقسيم در لولهمكانى با حداقل ضخامت، محل تزريق در اتصاالت، خط جوش د



 

 ١٤ 

   

 

   بازدید اتاقک و روها آدم تلسکوپى بخش و ها نردبان ورودى، هاىمیله کارایى و مکانیکى خواص -٤ جدول

   آزمون روش   الزامات
   آزمون پارامترهاى

   مشخصه پارامتر   مقدار

٢تلسکوپى بخش و ورودى میله     
 

   kPa 9 با مساوى بزرگتر یا 
  استاندارد

  EN ۱ 2۳9 
 9حلقوى سفتى   

            نردبان هاىپله

 مترمیلى ۱9  مساوى با کوچکتر یا هاىشکل تغییر
  بار تحت

  ملى استاندارد   متر میلى ۳ با  مساوىیا  کوچکترباقیمانده  شکل غییرت

   استاندارد ،۱999۳

  EN ۱ 32۶ 

  :استحکام

   ىعمود بار یوتننلو کی 9

   :کشیدگى یرونبمقاومت    

   افقى کشیدگى بیرون نیروى یوتننلو کی ۱   کشیدگى یرونببدون  

 و گیرد؛ قرار حلقوى سفتى آزمون تحت نیست الزم شود،مى نصب زمین سطح از متر 9۳/۱ ى محدوده در تلسکوپى بخش که هنگامى (۱
  .یستناز نیمورد  سفتى حداقل براى مشخصات لذا

   (.3 -۱9 زیربند) است الزم باالتر سفتى متر،   از بیشتر هاىعمق و چسبنده هاىخاك در (9

   خواص فیزیکى  ٨

 روش به شده گیرىقالب جزء هر مى شود، انجام ۳ جدول در شده داده شرح آزمون روش با مطابق آزمون که هنگامى

   .باشد ۳ جدول در شده ارائه الزامات با مطابق سخت باید سى وى جنس پى تزریقى از

   
    سخت سى وى پى جنس از تزريقى روش به شده گيرىقالب اجزاء فيزيكى خواص -٥ لجدو

   آزمون روش   الزامات
   آزمون پارامترهاى

   مشخصه پارامتر   مقدار

 ٢ 

  

 اثر     ºC (9 ± ۱۳9)  آزمون دماى  آون هوا الف، روش ،۳۳۱9۱ ملى استاندارد

   گرمادهى مدت  ۱9۱۳۳ شماره به ایران ملى استاندارد با مطابق ١هیگرماد

   .داد برش آون، در دادن جا منظور به توانمى را بزرگ هاىآزمونه (۱

  (9 

 ۳9 از دنبای ها تاول شدن یا پوسته پوسته ها،ترك عمق تزریق، نقاط یا نقطه اطراف در دیواره ضخامت برابر ۱۳ شعاع به اىمحدوده در  -الف
   رود؛ فراتر مکان آن در دیواره ضخامت درصد

 ضخامت درصد ۳9 از نباید ها تاول شدن یا پوسته پوسته ها، ترك عمق دیافراگم، ناحیه از دیواره ضخامت برابر ۱9 شعاع به اىمحدوده در  -ب
   رود؛ فراتر مکان آن در دیواره

   شود؛ دیواره باز ضخامت درصد ۳9 از یشبد نبای جوش خط -پ

  .رود فراتر مکان آن در دیواره ضخامت درصد 39 از نباید هاشدن پوسته پوسته و هاترك عمق سطح، هاىبخش سایر در -ت

  .رود فراتر دیواره ضخامت برابر۱9 از نباید ها تاول طول



 

 ١٥ 

   

 

   کارایى الزامات  ٩

    کلى کارایى  ١-٩

 شود،مى انجام ، ۶ جدول پنجم و چهارم سوم هاىستون در شده صمشخ پارامتر و هاروش با مطابق آزمون هنگامیکه

   .باشد ۶ جدول دوم و اول هاى ستون در شده ارائه الزامات با مطابق باید رو آدم اجزاء سامانه اتصال هاىمحل

   
  کلى کارایى مشخصات  -٦ جدول

   آزمون روش
   آزمون پارامترهاى

   مشخصه   الزامات مقدار              پارامتر                         

     

 پایه بخش

 ملى استاندارد

۱9۳۳۳  
 ”ت” شرایط

  (93 ± ۳) ºC آزمون دماى      

   بدون نشتى 

   نشتى بدون

  مساوى یا کوچکتر

   بار  -۳9/9 با

   

 هاى محل بودن کیپ

 اى حلقه درزگیر با اتصال

 لوله اتصال براى االستومرى
۱93ایهپ بخش به

 

   لوله تغییرشکل ۱91 با مساوى یا بزرگتر

 ۳1 با مساوى یا بزرگتر

   بار 9۳/9

   بار ۳/9

   بار  -3/9

   مادگى تغییرشکل

   آزمون پایین فشار

   آزمون باالى فشار

   منفى آزمون فشار

 :براى اى زاویه انحراف

  9º 
de≤412 

  ۱/۳º 
412< de≤640 

  ۱º 
de>640 

  ملى استاندارد

۱9۳۳۳  
   ”الف” شرایط

   بار۳/9

 

   بار  -3/9

   نشتى بدون  آزمون فشار
  بخش اتصال بندى آب

   ورودى میله به پایه

  ملى استاندارد

  ،9 شکل ،3۳ ۱۱

   (ب آزمون چیدمان

   نشتى بدون   باشد 3۳ ۱۱ ملى نداردبااستا منطبق باید
 چرخه گرمایى

  باال دماى در

   ورودى میله   

 آب با شده پر اتاقک

 آب تراز عمق حداکثر تا
 شده توصیه

  (9.۱× H) bar ۳ آزمون فشار   

   نشتى بدون

 عناصر بین بندى آب

     همراه اجزاء و

     آزمون زمان   دقیقه ۱۳ تولیدکنندهتوسط 

    بار   ١ / ١٥



 

 ١٦ 

   

   
   

   ٦ جدول ادامه

   آزمون روش
   آزمون پارامترهاى

   مشخصه   الزامات پارامتر                          مقدار             

    دارد قرار زمین سطح زیر متر ٥/١ از بیش که هنگامى تلسکوپى بخش

 
 

                       زمان آزمون                             دقیقه ۱۳ پرشده باآب تلسکوپیبخش اتاقک با
                                          

                                                                

 آب بندی بدون نشتی          

   مخروطى

 
 

 روطی پرشده با آباتاقک با مخ
 

 دقیقه ۱۳
 

 آب بندى   بدون نشتى   زمان آزمون

 
 ISO 14566استاندارد 

 
استاندارد ۱جدول   

ISO 14566 

 
 بار آزمون برای هر رده

 بدون فروپاشى  

 ظرفیت تحمل بار   بدون ترك زایى  

   زمین سطح نزدیک اجزاء

 
 

 
 ISO 14566استاندارد 

 
 

استاندارد ۱جدول   
ISO 14566 

 
 

 بار آزمون برای هر رده

 بدون فروپاشى  

 ظرفیت تحمل بار  

 بدون ترك زایى  

   .کرد استفاده متفاوت محصولى روى ولى طرح همان مادگى با یک آزمون هاى داده از توان مى الزام این تأیید منظور به (۱

 .شود انجام درصد ۳ تفاضلى تغییرشکل از استفاده با آزمون نباشد، عملى نرى یا مادگى در شکل غییرت ایجاد اتاقک، طرح دلیل به درصورتیکه (9
   .شود انجام ۱9۳۳۳ ملى استاندارد استاندارد از ”پ” شرایط با مطابق آزمون نبود، پذیر امکان هم اخیر روش اگر

 با مطابق بندى آب هاى آزمون شود، ایجاد رو آدم پایه هاى بخش و اتاقک با غیرپالستیکى مواد بین مستقیم اتصال درصورتیکه (3
   .شود انجام مواد آن از شده ساخته لوله هاى ویژگى استانداردهاى

 درزبند توانایى و شده داشته نگه عمودى بصورت باید پایه بخش شود؛ مى استفاده عمق کم هاىاتاقک ىپایه بخش براى فقط آزمون این ( 
   .باشد داشته را فشار آزمایش در (عدم نشتى) بودن

 فشار .باشد مى متر برحسب H که ،(مثبت فشارهاى) تراوش و (منفى فشارهاى) نفوذ با رابطه در پایه هاىبخش براى بودن کیپ هاىآزمون (۳
 آب تراز باالى در ستفادها براى ها اتاقک که هایى حالت در .شودمى مربوط زیرزمینى آب تراز زیر در نصب عمق حداکثر به آزمون واقعى

  .داشت نگه هم کنار تسمه طریق از توان مى را پایه بخش و ورودى میله .شود انجام =H  9 mدر باید آزمون شوند،مى گذارىنشانه زیرزمینى

   
   کارایى آزمون منظور به چرخشى روش به شده گیرى قالب محصوالت مشخصات تعیین  ٢-٩

 وزن .شود تعیین شده به روش چرخشىقالبگیرىى محصوالت اولیه وزن باید ،۶ جدول باق مطاب کارایى آزمون از پیش

   :شود حفظ زیر هاى محدوده در باید بعدى تولیدات

   محصول؛ اولیه وزن درصد 2۶ اززرگتر ب بعدى وزن تولیداتکیلوگرم، ۱9 از  کوچکتر محصولاولیه  وزنبراى  -



 

 ١٧ 

   

 بعدى وزن تولیدات کیلوگرم، ۳9 مساوى با یا کوچکتر و کیلوگرم ۱9  مساوى با ای بزرگتر محصول اولیه وزن براى -

   محصول؛ اوليه وزن درصد ٩٧ از بزرگتر

   .محصول اوليه وزن درصد ٩٨ از بزرگتر بعدى وزن توليدات كيلوگرم، ٥١ از بزرگتر محصول اوليه وزن براى -

 

     تکمیلى مستندسازى و گذارى نشانه   ١١

    گذارى نشانه  ١ -١١

    .شوند گذارى نشانه ۳ جدول با مطابق باید روها آدم و بازدید هاىاتاقک سطح درونى

 انبارش، از پس که نحوى به شود؛ حک یا چاپ نظر مورد جزء روى برچسب بصورت ما یایمستق د یابای گذارىنشانه موارد

   .شدبا بادوام استفاده حین و شده حفظ الزم خوانایى نصب و حمل

 

 از استفاده یا (اجزاء روى پوشش و خراشیدگى، چاپ، قبیل از) استفاده و نصب عملیات از ناشى شدن ناخوانا قبال در تولیدکننده -یادآورى

    .باشد شده قید کننده تولید توسط یا شده توافق کننده تولید با اینکه مگر ندارد؛ مسؤولیت اجزاء روى ها شوینده

 

 طریق  ازگذارى نشانه .گذارندمى منفى اثر اتصاالت کارآیى بر که باشند نقایصى سایر یا هاترك آغازگر دنبای گذارى نشانه

 ضخامت براى شده قید الزامات بر منطبق  کاهش ندهد ومترمیلى 9۳/9 از  بیشرا  دیوارهدرصورتیکه ضخامت  کردنحک

   .باشد خوانا بزرگنمایى بدون هاشانهن که باشد طورى باید گذارىنهنشا ىاندازه  .است مجاز باشد، استاندارد این در دیواره

   
   پایه بخش از غیر به اجزائى گذارى نشانه ٢ -١١

 مشخصات با باید (ورودى هاى میله و ها مخروطى مانند) شوندمى مونتاژ اجرا محل در و بوده مجزا بصورت که اجزائى تمام

-نشانه اصلى جزء ىماده مشخصات با بایستمى نیز ساخته پیش اجزاء .شوند گذارىشانهن تولید سال و کنندهتولید و ماده

   .شوند گذارى

 

   مستندسازى تکمیلى  ٣ -١١

   :باشد زیر اطالعات شامل حداقل باید کننده تولید توسط شده ارائه نصب راهنماى

    مجاز؛ کوبیدگى و خاك نوع بدترین -

   ز؛مجا ترافیکى رده باالترین -

   اتاقک؛ روى پوشش براى مشخص حل راه ارائه -

   شد؛ خواهد وصل آنها به اتاقک که هایى لوله مشخصات و ها اندازه -

 میزان که خروجى، و ورودى هاىارتفاع یا اختالف جزئى زوایاى لوله جزئىکردن اختالف برطرف منظور به حلراه ارائه -

   گردد؛مى اعالم رمشاو مهندس توسط فوق هاىاختالف مجاز

   زمین؛ سطح نزدیک اجزاء شامل شده مونتاژ اتاقک از طرحى -

   .اجرا شرایط و باال موارد به توجه با طراحى محاسبات کامل ارائه -



 

 ١٨ 

   

 

   
   

  رو آدم و اتاقک بازدید ىهپای هاى بخش براى الزم گذارى نشانه حداقل  -٧ جدول 

   ویژگى   نمادها یا نشانه

   استاندارد این شماره ......... 

   تجارى نشان یا/و کننده تولید نام ......... 

   اسمى (هاى) اندازه  ۳99 مثال عنوان به

  PE ،PP-MD ،PP ،PVC-U ماده  

   تولیدکننده اطالعات ۱  

  باالى سطحى آب مجاز عمق حداکثر   متر x :سطحى آب عمق حداکثر

 9فاضالبرو 

   استاندارد نصب عمق حداکثر    m ۶ :نصب عمق حداکثر

 3سرد هواى و آب در کارایى   یخ بلور

   :شود ارائه باید زیر جزئیات ردیابى، امکان سازىفراهم منظور به (۱

   ا کد؛ی عدد بصورت تولید سال -

 .تولید مکان براى کدىا ی نام کند،مى تولید المللى ینبا وی/ملى بصورت مختلف هاى مکان در تولیدکننده صورتیکه در

 شکل زیر. می باشد 9mبرابر با  bar،  X 9/9به عنوان مثالهنگام آزمون با فشار ( 9

 

 
مشاهده  3جدول )را براورده سازند ( EN 15061)این نشانه فقط برای محصوالتی کابرد دارد که الزامات آزمون اختیاری ضربه( 3

 (.شود

   
  

 



 

 ١٩ 

   

 

 

   الف پیوست

   (الزامى)

  پایه بخش خاص هاى طرح در استفاده مورد مواد مدوا

   

   کلیات ١-الف

 با مطابق باال دماى در باید مواد دوام .شود مى ارزیابى پایه بخش دوام خاص، طرحى در استفاده مورد مواد دوام بررسى با

   .شود تعیین 3- الف و 9-الف بندهاى

 عنوان به دیگرى و پایه بخش ى ماده دوام تعیین منظور به ها آن از ىیک که شود؛ گرفته باید نمونه دو دوام، تعیین براى

    .شود استفاده باید 9-الف جدول و  -الف بند با مطابق ماده خواص تعیین براى مرجع

   
    .هستند فشارى بارهاى تحت اصوال اجزاء سایر است، ترکیبى بار متحمل که پایه، بخش از غیر به - یادآورى

 

   آزمون اجراى روش  ٢-الف

 ضریب و آزمون شرایط از استفاده با ،ISO ۱39۶۳ استاندارد در شده ارائه آزمون روش با مطابق باید پایه بخش دوام

   .شود تعیین ۱-الف جدول در شده داده تصحیح

   
   آزمون شرایط  -١ -جدول الف 

   آزمون فشار
 R  ماده تصحیح ضریب

   ساعت ١١١١ براى

   دما

 T 

  ºC 

   ماده

 PVC-U  9 ± ۶9   3/۳      9 جدول با مطابق

و  PP-MD   9 ± ۳9    /3      9 جدول با مطابق PP 

 PE   9 ± ۳9    /۱      9 جدول با مطابق

   چرخشى روش به شده قالبگیرى PP 9 ± ۳9   3/۶      9 جدول با مطابق

   چرخشى روش هب شده قالبگیرى PE 9 ± ۶9   3/۶      9 جدول با مطابق

 ISO ۱۳ 23[۱] در استانداردهاى شده تعریفاستاندارد  رگرسیونهاى  منحنىاز  PEو PP ،PVCراى  تصحیح  ضرایب - یادآورى

  . شوندمى تعیین  ISO ۱۳ 2 [9] و  
 



 

 ٢١ 

   

   هاداده ارزیابى  ٣-الف

 یا ماده ترکیب دوام نداشت، وجود ترکى گونه هیچ که صورتى در .شود بازرسى کامل بطور آزمون از پس باید آزمونه

   .شودمى گرفته درنظر سال ۳9 مدت به حداقل طراحى

   مواد مشخصات  ٤-الف

        .شوند استفاده 9-الف جدول با مطابق مواد، مشخصات مقادیر تعیین منظور به باید دوم نمونه از شده گرفته هاىآزمونه

  (، 9 -2 بند) چرخشى روش به شده قالبگیرى اجزاء وزن و تولیدکننده یفیتک طرح ابعاد با همراه مشخصات این - یادآورى

   .باشد مى اى، کارخانه کنترل اجرایى هاى روش با مطابق انطباق، ارزیابى انجام منظور به ابزارى ى کننده فراهم

   
   شود تعیین باید که مواد از مشخصاتى  -٢ -جدول الف 

١)  

 تزریقى
   چرخشى

   مشخصه   آزمون روش   الزامات
  PVC  PP-MD3 PP9  PE   PP  PE 

  ± 9۳   ± 9۳   ± 9۳   ± 9۳   ± 9۳   ± 9۳ 

 انحراف حداکثر

 مجاز از مقدار

(kg/m3) 

 هاى استاندارد

 ۳929 -۱ ملى

 ۳929 -9 و

 
)  

 چگالى

 کاربرد

 ندارد
  ۳ ≤   ۳ ≤   99 ≤   ۳ ≤   ۱9 ≤ 

 مقدار

(min) 
  ملى استاندارد

  ۳۱۳۶ -۶ 

 در حرارتى پایدارى

ºC 999 
 اندازه)

 شده گیرى
 (محصول روى

  ± 3 
 بدون

 کاربرد

 بدون

 کاربرد

 بدون

 کاربرد

 بدون

 کاربرد

 بدون

 کاربرد

 انحراف حداکثر

 مجاز مقدار از

  ملى استاندارد

   K عدد ۱9۶9۳  

  کاربرد

   ندارد

 X > ۱/۳ 

  + 99   
 X > ۱/۳ 

  + 99   
 X > ۱/۳ 

  + 99   
 X > ۱/۳ 

  + 99   
 X > ۱/۳ 

 حد حداکثر   99 +  

 از انحراف باالى

۶) 

 X مجاز مقدار
 (٥ 

ISO١-١١٣٣ 

  جریان شاخص

   (MFR) مذاب

 X ≤ ۱/۳   

+9/3 

  g/۱9min 

 X ≤ ۱/۳   

+9/3 

  g/۱9min 

 X ≤ ۱/۳   

+9/3 

  g/۱9min 

 X ≤ ۱/۳   

+9/3 

  g/۱9min 

 X ≤ ۱/۳   

+9/3 

  g/۱9min 

  آزاد  آزاد  آزاد  آزاد  آزاد
  پایین حد

   انحراف

   .باشد مى پایین فشار در شده قالبگیرى و متعارف روش به شده قالبگیرى مواد شامل گزینه این (١

   .اشدب درصد ١١١ تواند مى انحراف باالیى حد حداکثر ،MFR <٢ با پایین فشار در شده قالبگیرى اجزاء براى (٢

   .باشد دقیقه ٨ باید OIT حداقل ،PP-MD  و PP پایه با مواد براى (٣

 درصورت .شود استفاده تواند مى ٧١٩١-٢  و ٧١٩١-١ ملى هاى استاندارد از هریک شود، اشاره استفاده مورد روش به چگالى تعیین نتایج در صورتیکه در (٤

   .ندارد کاربرد چگالى پایین، فشار تحت قالبگیرى براى .شود استفاده باید ٧١٩١ -١ ملى داستاندار در شده ارائه ورى غوطه روش نظر، اختالف

     ؛T شرایط ، ٥ ºC ١٩١ ، kg : PEبراى (٥

     ؛M شرایط ، ١٦/٢ ºC ٢٣١ ، PP kg :براى   

   ؛D شرایط ، ١٦/٢ ºC ١٩١ ،   kg :چرخشى روش به شده قالبگیرى PE براى   

   .است مشخص مقدارى X آزمون، هنگام (٦



 

 ٢١ 

   

 
   

   ب پیوست

   (الزامى)

  پایه بخش ساختارى یکپارچگى

   

   کلیات  ١-ب

 با مطابق محیط، دماى در سال ۳9 از پس شده بینى پیش تغییرشکل صورت به باید پایه بخش ساختارى یکپارچگى

   .شود تعیین زیر روش

 

   آزمون اصول ٢-ب

    .شود تعیین ISO ۱39۶۳ استاندارد در شده ارائه آزمون روش با مطابق باید پایه بخش یکپارچگى ساختارى

   ها داده ارزیابى ٣-ب

   .شود مى محاسبه ISO ۱39۶۳ استاندارد با مطابق سال، ۳9 از پس تغییرشکل

   
 در و (۱) معادله با طابقم عمودى جهت در شده بینى پیش نهایى تغییرشکل براى محاسبه، روش این با مطابق نهایى نتیجه - ١ یادآورى

  :باشد مى (9) معادله با مطابق افقى جهت

   

  
   .است جریان رخ نیم عرض نامى  d آن، در که

 سال ۳9 از پس شده بینى پیش افقى تغییرشکل یا درصد 9  سال بیشتر از  ۳9 از پس شده بینى پیش عمودى تغییرشکل اگر

   .شود پوشى چشم باید همبستگى ضریب از حاالت، سایر در .باشد 2/9 حداقل باید همبستگى ضریب باشد، درصد   از بیشتر

   
 متعارف پاکسازى و بازرسى تجهیزات است، درصد 9۱ از کمتر (جریان رخ نیم  عرض) افقى جهت در تغییرشکل که  هنگامى - ٢ یادآورى

 توانمى جریان کارایى بر اثرات از است، درصد ۳ از کمتر ودىعم جهت در تغییرشکل که هنگامى .نمود وارد فاضالب سامانه در توانمى را

   .نمود صرفنظر

   



 

 ٢٢ 

   

       
  

 پ پیوست

 (الزامى)

 اتاقک پایه بخش روى ضربه آزمون

   

   وسایل  ١-پ

    .باشد ISO 3۱9۳ استاندارد با مطابق باید آزمون وسایل

   آزمون اصول ٢-پ

 بخش بین فاصله متر میلى 39 حداقل ضربه، مکان در که شود داده رارق طورى شکل V ىقطعه روى اتاقک پایه بخش

   .باشد داشته وجود شکل V قطعه و پایه

 شود؛ فراهم اتاقک شدن جور و جفت امکان که شود اصالح طورى تواند مى دستگاه بزرگتر، ى پایه هاى بخش براى

 زمین بین نیز و ضربه مکان و راهنما لوله انتهاى بین باید متر میلى 39 فاصله ولى شود، حذف تواندمى شکل V ىقطعه

    .بماند باقى ضربه مکان در پایه بخش و

 در لوله این انتهاى یک .شود استفاده متر ۳/9 طول و متر میلى ۱9۶ تا متر میلى ۱99 داخلى قطر با مستقیم اى لوله از

 با مطابق) 29d نوع زن ضربه  .شود داده قرار اتاقک پایه بخش بر قائم عمودى، موقعیت در اتاقک پایه بخش وسط

    .شود رها متر 9/ ۳ ارتفاع از کیلوگرم  ۱ وزن با (ISO 3۱9۳ استاندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٣ 

   

  

 پیوست ت

 (اطالعاتى)

 رو آدم مختلف هاى طرح از هایى نمونه

 

 :نشان دادشده است ١-نمونه ای ازطرح آدم رو در شكل الف

 
 

 راهنما

   ىمخروط  ١ 
   

 

   ورودى ميله ٢ 
   

 

       سكو ٣ 

      مهارى حلقه ٤ 

      خروجى يا ورودى ٥ 

       رو فاضالب ٦ 



 

 ٢٤ 

   

   آن هاىبخش از برخى و رو آدم یک از طرحى -١-شکل الف 

   
 شده داده نشان  -تا الف 9- الف هاىشکل در رو آدم انواع از برخى هاىطرح از دیگرى هاىنمونه فوق، طرح بر عالوه

   .است

 و داشته کاربرد (سطحى هاىآب و فاضالب) مختلط هاىشبکه دسترسى یا گیرآب هاىدریچه براى جانبى روهاىآدم – ١ یادآورى

 ۱999با مساوى یا بزرگتر خروجى لوله قطر و بوده لوله پرشدگى درصد ۳۳ از باالتر باید سکو تراز مجزا، فاضالب درشبکه استفاده درصورت

    .باشد مترىمیل

 

 گردابه صورت به داخلى ریزشى روهاىآدم از استفاده .شوند استفاده خارجى و داخلى صورت دو به توانندمى ریزشى هاىرو آدم - ٢ یادآورى

    .شودمى توصیه ١اى

 

 

   جانبى روى آدم طرح از اى نمونه -٢-شکل الف 

 

 

      
                                                  

1- Vortex  



 

 ٢٥ 

   

 

 

 
   خروجى یک و ورودى دو رو، آدم طرح از اى نمونه  -٣-شکل الف 

 
   

    ریزشى روى آدم طرح از اى نمونه -٤-شکل الف 

 

 



 

 ٢٦ 
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