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  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 شکرایط  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    پکی   .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی  اا آنسازم 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   مکی  تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه  اا آنسازم و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

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

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند 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 شکده  بینی پی  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  بکرا   المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان . نماید

 فعا  مؤسسات و اا آنسازم 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 مؤسسکات  و اا آنسازم گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بکر  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   سکنج ،  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 



 ج 

 

 استانداردتدوين  يون فنیسیکم

 «ها ويژگي -آبیاريکاربردبراي  (PE) اتیلن پليي ها لوله – يگذار لوله يها سامانه  – ها پالستیک»
 

 

 س: یرئ

 

 سمت و/ يا نمايندگي

 معصومی، محس 

 )دکترا  مهندسی پلیمر(

 

  ISIRI TC 138رئی  کمیته فنی متناظر 

  ر:یدب

  

 کریمی، علیرضا

 مهندسی شیمی( کارشناسی)
 

 استاندارد استان تهرانک  اداره 

 

 ): )اسامی به ترتیب حرو  الفبااعضاء

 

  

 ابریشمیان، مهسا

  )کارشناسی شیمی محض(
 

 شرکت رام پحست شرق

 احمد ، زااد 

 )دکترا  مهندسی پلیمر(
 
 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 احمد  مطل ، امیر رضا 

 )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(
 
 

وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیاراا  

 فنی آب و آبفا

 اژدر ، نوید 

 مهندسی پلیمر()کارشناسی ارشد 
 
 

 شرکت آبان بسپار توسعه 

 افراز ، حسی  

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 
 
 

 شرکت ویژگان بسپار شرق



 د 

 

 برادران حسینی، روشن 

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(
 

 شرکت زری  قطره شرق

 جبار ، حامد

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(
 

 سمنان اتیل  پلیشرکت 

 جمالیان، محس 

 مهندسی صنایع( کارشناسی)
 

انجم  صنفی تولیدکنندگان لوله و 

  اتیل  پلیاتصاالت 

 سحمی حسینی، مهد 

 )دکترا  مهندسی پلیمر(
 

 شرکت تدبیرنوی  سازان

 سنگ سفید ، الله

 شیمی آلی( کارشناسی ارشد)
 

 ایران پژواشگاه استاندارد

 شجیعی، مرضیه

 )کارشناسی شیمی کاربرد (
 

 خراسانشرکت خوشنام 

 بیوک، صحا  امی 

 (خاک شناسی کارشناسی ارشد)

 

انجم  صنفی تولیدکنندگان لوله و 

  اتیل  پلیاتصاالت 

 فراادصدقیانی، 

 (دیپلم فنی)

 

انجم  صنفی تولیدکنندگان لوله و 

 اتیل   اتصاالت پلی

 صحا  امی ، علیرضا

 )کارشناسی ارشد مدیریت(

 

 گروه صنعتی وحید

 طلوعی، شهره

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(
 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 عابدزاده، کامران

 )کارشناسی مهندسی پلیمر(
 

 شرکت فراز پلیمر فردوس

 عیسی زاده، احسانعلی

 )کارشناسی مهندسی پلیمر(

 شرکت گسترش پحستی 



 ه 

 

 قلی زاده، رضا

 )کارشناسی آبیار  و زاکشی(

 

 شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 قناد ، الدن

 )کارشناسی مهندسی پلیمر(

 

 شرکت آ  ا  ام 

 کبیر ، محمد اقبا 

 )کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(

 

 شرکت صنایع پحستی  جهاد زمزم

 کوشکی، امید

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 

 شرکت نوآوران بسپار

 مراد ، علی اکبر

 )کارشناسی  مهندسی مکانی (

 

 وزارت جهاد کشاورز معاونت آب و خاک 

 میرزاییان، نوراله

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 

 شرکت بازرسی کاوشیار پژواان

 نظر ، لیح

 )کارشناسی ارشد شیمی تجزیه(

 

 شرکت رسا لوله پاسارگاد

 اارطونیان، اوسپ

 )کارشناسی  مهندسی شیمی(
 

 شرکت پی ا  اس

  



 و 

 

 فهرست مندرجات

 عنوان

 

 صفحه

 

 ب رانیا سازمان ملی استانداردبا  ییآشنا

 ج   استانداردیتدو یون فنیسیکم

 ز گفتار پی 

 1 اد  و دامنه کاربرد 1

 1 یمراجع الزام  9

 9  م اختصاری، نماداا و عحوتعاریف  اصطححات  3

 19 آمیزه  2

 19 مشخصات کلی  3

 19 مشخصات اندسی  6

 12 مشخصات مکانیکی  3

 16 مشخصات فیزیکی  3

 13 گیار  نشانه  2

 12 اا  آبیار  اصو  انتخاب لوله (الزامی) الفپیوست 

 91 نامه کتاب (اطحعاتی) بپیوست 

 



 ز 

 

 ش گفتاریپ

 

 " اا ویژگی -برا  کاربرد آبیار  (PE) اتیل  پلی  اا لوله - گیار  لوله  اا سامانه  – اا پحستی  "استاندارد

مان یشنهاداا  رسیده و بررسی توسط سازتدوی  شد. ای  استاندارد براساس پ 1333نخستی  بار در سا  

و  ازار ی  در و مورد تجدیدنظر قرار گرفت مربو  برا  اولی  بار  اا  نویسیکمملی استاندارد ایران و تأیید 

 شد. بیتصو 96/6/1323 مور  مریپل و ییایمیش استاندارد یمل تۀیکم اجحس پنجاه و اشتمی و  دویست

 ران،یا یصنعت قاتیتحق و استاندارد مقررات مؤسسۀ و  یقوان اصح  قانون 3 ماد   ی بند استناد به ن یا

  د. شویمنتشر م رانیا یمل استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب

خکدمات،   و علکوم  ع،یصنا نۀیزم در یجهان و یمل  اا شرفتیپ و تحوالت با یاماانگ و یامگام حف   برا

  یک ا  یتکم و اصح   برا که  شنهادیپ ار و شد خوااد نظر دیتجد لزوم مواقع در رانیا یمل  استاندارداا

 ، یبنکابرا  . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  یفن ونیسیکم در نظر دیتجد انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده یمل  استاندارداا دنظریتجد  یآخر از امواره دیبا

 

  .است 1333سا  : 3693استاندارد ملی ایران شماره جایگزی  ای  استاندارد 

 

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

 
ISO 8779:2010/Amd 1:2014, Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes for 

irrigation - Specifications 
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 -براي کاربرد آبیاري(PE) اتیلن پلي هاي لوله – يگذار لوله يها سامانه  –ها  کیپالست

 ها ويژگي

 

 و دامنه کاربرد هدف  3

 19با قطر خارجی اسمی ( 1)خط جانبی اتیل  پلی اا  لولهاا   ویژگی تعیی    استاندارد،یاد  از تدوی  ا   

  .است 9آبیار  برا  کاربردبه منظور انتقا  آب متر  میلی 39متر تا  میلی

 . شوند میپارامتراا  آزمون ارائه  امچنی ، برا  روش اا  آزمونِ مورد اشاره در ای  استاندارد،

 تحت شرایط زیر کاربرد دارد:  PE 40و  PE 32 ساخته شده از مواد  اا لولهای  استاندارد برا  

 ؛ 2بار 3( تا PN) 3اسمیفشار  -الف

 ؛مطاب  با پیوست الف C˚23 تا 3دما  کار  -ب
 

و برا   6333 ایران شماره به استاندارد ملیمتر  با ضخامت کمتر از ی  میلی 6دار قطره چکان نواراا برا   -يادآوري 

  .مراجعه شود 13329ملی ایران شماره  به استاندارد 3تاشو اتیل  پلی اا  لوله
 

   يمراجع الزام 2

ب آن ی  ترتیاا ارجاع شده است. بد   استاندارد به آنیاست که در مت  ا یمقررات  ر حاویز یمدارک الزام   

 .شود می  استاندارد محسوب یاز ا یجزئ مقررات

آن   بعد  نظراا دیتجد و ه اایاصحح ارجاع داده شده باشد، خ انتشاریتار ذکر با یکه به مدرک یدرصورت   

امواره  اا ارجاع شده است، خ آنیتار که بدون ذکر یمدارک مورد در ست.یران نیا یمل   استانداردیا نظر مورد

 اا مورد نظر است. نآ  بعد  ه ااینظر و اصحح دی  تجدیآخر

  است: یالزام  استاندارد یا  ر برایاستفاده از مراجع ز   

  تعیی  ابعاد -اجزاء پحستیکی -گیار    لولهاا سامانه – اا پحستی ، 9219شماره  رانیا یستاندارد ملا 2-3

و نر   (MFRجرمی میاب ) تعیی  نر  جریان – اا پحستی ، 6239-1شماره  رانیا یستاندارد ملا 2-2

  : روش استاندارد1قسمت  – اا ترموپحستی ( MVRحجمی میاب ) جریان

-درآبرسانی استفاده مورد یاتیلن پلی  اا لوله -، پحستی  اا 3133-3استاندارد ملی ایران شماره  2-1

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

                                                 
1- Lateral 

2- Irrigation 

3- Nominal pressure  

4- 1 bar = 10
5
 N/m

2
 = 0.1 MPa 

5- Operating temperature 

6- Emitting tape 

7- Collapsible pipe (Hydroflume) 
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تعیی  زمان  –( DSC) تفاضلی روبشی گرماسنجی -، پحستی  اا 3136-6شماره  رانیا یستاندارد ملا 2-4

 دینامیکی( OITامدما( و دما  القا  اکسای  ) OITالقاء اکسای  )

 PE 32اتیلنی    پلیاا لوله -تجهیزات آبیار  -، ماشینها  کشاورز 3233شماره  رانیا یستاندارد ملا 2-5

بر اثر تن  محیطی ناشی خوردگی  حساسیت در برابر ترک –  آبده آبیار  اا لولهمورد استفاده در  PE 40و 

 روش آزمون و الزامات –رونده  از اتصاالت نوع فرو

صا  برا  انتقا  سیاالت گرمانرم  یکیپحست  اا لوله –کها یپحست، 19619شماره  رانیا یستاندارد ملا 2-0

 : سر  اا  متری 1قسمت  –ابعاد و روادار  اا  –

  مونتاژ شده برا  اا سامانه، اتصاالت و اا لوله -اا پحستی ، 19131-1استاندارد ملی ایران شماره  2-7

 : روش کلی1قسمت  –تعیی  مقاومت در مقاب  فشار داخلی   –انتقا  سیاالت 

  مونتاژ شده برا  اا سامانه، اتصاالت و اا لوله -اا پحستی ، 19131-9استاندارد ملی ایران شماره  2-8

   لولهاا آزمونه: تهیه 9قسمت  –مقاب  فشار داخلی تعیی  مقاومت در   –انتقا  سیاالت 

، یکاربرداا  آبرسان  برا گیار  لوله  اا سامانه -اا پحستی ، 12293-9استاندارد ملی ایران شماره  2-3

 اا لوله: 9قسمت  -(PE) اتیل  پلی –ی تحت فشارو زاکش فاضحب

روش و پارامتراا   -برگشت طولی -اا  گرمانرم لوله -اا پحستی ، 13612استاندارد ملی ایران شماره  2-36

  آزمون
2-11 ISO 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table 

2-12 ISO 6964, Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content 

by calcination and pyrolysis - Test method and basic specification 

2-13 ISO 18553, Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black 

dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds 

 يم اختصاري، نمادها و عالفيتعار و اصطالحات 1

 به کار می رود. زیر نماداا و عحیم اختصار ، در ای  استاندارد، اصطححات و تعاریف

 فياصطالحات و تعار 1-3
  .رود یکار م به ریزف یو تعاراصطححات در ای  استاندارد، 

 مشخصات هندسي 1-3-3

1-3-3-3  
  3اسمياندازه 

DN 
با ابعاد تولید،  مناسب تقریبا برابر  عدد گرد شده ا، که گیار  لوله سامانه 9ی  از اجزاء ار عدد   گیار نام

  گیرد. شوند را در بر نمی می  نام گیار 3رزوه، اجزائی که با اندازه . ای  تعریفاست، متر میلی بر حسب

                                                 
1- Nominal size 

2- Components 

3- Thread 
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1-3-3-2  

 اسمياندازه 
DN/OD 
 . است یقطر خارج مرتبط با، اسمیاندازه 

1-3-3-1  

 اسميخارجي قطر 

dn 

 . اختصا  یافته است، DN/OD اسمی  اندازه یبه  که ،متر میلیبرحسب  ،خارجی مشخصقطر 

1-3-3-4  

 در هر نقطه يقطر خارج

de 

ی  اتصا   1دار  نرانتها  طه از سراسر سطح مقطع لوله یا قطر خارجی در ار نق شده گیر  اندازهمقدار 

  .شود میبه سمت رقم بزرگتر گرد  متر میلی 1/9که با دقت  ،است

1-3-3-5  

  ين قطر خارجیانگیم

dem 

 πی  اتصا  در ار سطح مقطع تقسیم بر عدد   نرانتها  محیط بیرونی ی  لوله یا  شده گیر  اندازهمقدار 

  .شود میگرد  تر بزرگبه سمت رقم  متر میلی 1/9که با دقت  ،است (129/3با برابر با ی)تقر

1-3-3-0  

 حداقل میانگین قطر خارجي 

dem,min 

  .است اندازه اسمی مشخصحداق  مقدار قطر خارجی تعیی  شده برا  ی  

1-3-3-7  

 حداکثر میانگین قطر خارجي 

dem,max 

  .است حداکثر مقدار قطر خارجی تعیی  شده برا  ی  اندازه اسمی مشخص

1-3-3-8  

  2يدوپهن

ی   دار  نرانتها  ا یلوله تفاوت بی  حداکثر و حداق  قطر خارجی اندازه گیر  شده در ی  سطح مقطع از 

  .استاتصا  

                                                 
1- Spigot end 

2- Out of roundness (Ovality) 
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1-3-3-3  

 ديواره اسميضخامت 

en 

 منطب  بربرا  اجزاء ترموپحستیکی  ، کهگیار  لوله سامانهء اجزی  از ا ارضخامت دیواره عدد    نام گیار

بوده و برحسب ( emin) با حداق  ضخامت مجاز دیواره در ار نقطه برابر قسمت اا  مختلف ای  استاندارد،

  .شود مین ابی متر میلی

1-3-3-36  

 واره در هر نقطه يضخامت د

e 
که با دقت ، گیار  لوله سامانه ءاجزی  از ا ارمقدار اندازه گیر  شده ضخامت دیواره در ار نقطه از محیط 

  .شود میگرد  تر بزرگبه سمت رقم  متر میلی 1/9
 
 . است Eنماد ضخامت دیواره در ار نقطه برا  اتصاالت و بدنه شیرآالت، حر   –يادآوري
 

1-3-3-33  

 حداقل ضخامت ديواره در هر نقطه 

emin 

  .است گیار  لوله سامانه ءاجزی  از ا ارضخامت دیواره در ار نقطه از محیط تعیی  شده مقدار حداق  

1-3-3-32  

 حداکثر ضخامت ديواره در هر نقطه 

emax 

  .است گیار  لوله سامانهء اجزی  از ا ارضخامت دیواره در ار نقطه از محیط تعیی  شده مقدار حداکثر 

1-3-3-31  

 واره ين ضخامت دیانگیم

em 

در  که در فواص  منظم از محیط و یر اندازه گیر  شده ضخامت دیواره استمیانگی  حسابی تعداد  از مقاد

گیر  شده  که شام  حداق  و حداکثر مقادیر اندازه به نحو اند؛  قرار گرفته مورد نظری  سطح مقطع از جزء 

  .باشنددر آن سطح مقطع ضخامت دیواره 
 . شود میانجام  9219 ایران شماره د ملیمطاب  با استاندار گیر  اندازه -يادآوري 

 

1-3-3-34  

  يروادار

صورت تفاوت بی  مقادیر حداکثر و حداق  مجاز بیان ه تغییرات مجاز مقدار مشخصی از ی  کمیت، که ب

  شود. می
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1-3-3-35  

 رواداري ضخامت ديواره

ty 

  .است (enدیواره ) اسمیو ضخامت  (eدر ار نقطه ) بی  ضخامت دیوارهمجاز  اختح 
 

ynn   -ي ادآوري teee  
 

1-3-3-30  

 لوله  يسر
S 

  .است لوله  گیار نام  بدون بعد برا  عدد

 
 :شود میمربو   معی ی  لوله  مشخصات اندسی به (1معادله )( از طری  Sسر  لوله ) – 3ي ادآوري

(1) 
n

nn

e

ed
S

2


 

 

  شده است. برگرفته ISO 4065استاندارد  6-3 بندف ی  استاندارد از تعریف مورد استفاده در ایتعر – 2ي ادآوري
 

1-3-3-38  

   3استاندارد ينسبت ابعاد
SDR 

به  (dn) اسمیتقریباً برابر با نسبت قطر خارجی مناسب ، که عدد گرد شده عدد  سر  ی  لوله  نام گیار

 باشد. ی( مen)دیواره  اسمیضخامت 

 
مربو   (S) به سر  لوله (9معادله )از طری  ( SDR) ، نسبت ابعاد  استانداردISO 4065مطاب  با استاندارد  –ي ادآوري

 :شود می

(9) SDR = 2 S +1 

 

 ف مربوط به مواديتعار 1-3-2

1-3-2-3  

  2مواد بکر

                                                 
1- Standard dimension ratio 

2- Virgin material 
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، قرار الزم استاا  آنبرا  تولید یند ، به غیر از آنچه که درمعرض ایچ کاربرد یا فرا 1دانهبه شک  مواد 

 .اا اضافه نشده است به آنز ین 3شدهیا بازیافت  9شدهایچگونه مواد فرآیند  ؛ ونگرفته اند

1-3-2-2  

  4داخلي فرايند شدهمواد 

اا  حاص  از  استفاده نشده و نیز پلیسه 3برگشتیِرآالت یو ش اتصاالت ،اا لوله از حاص زائداتی تمیز  مواد

 تزریقی  ریگ قالب  یاز قب ییاا، که قبح توسط خود تولید کننده در فرآیندرآالتیو ش اتصاالت ،اا لولهتولید 

 ، به نحو  که دچار تخریب نشده باشند. اند شدهیند یا اکستروژن فرا

1-3-2-1  

  0بیروني فرايند شدهمواد 

 :استندر یز  اا از شک  یکیکه به   مواد

اا  حاص  از  مردود استفاده نشده و نیز پلیسهرآالت یو ش اتصاالت ،اا لوله از حاص ضایعاتی مواد  -الف

 .اند شدهند یگر فراید  ا، که قبح توسط تولید کننده رآالتیو ش اتصاالت ،اا لولهتولید 

و  اتصاالت ،اا لوله ر ازیبه غ اتیل  پلیاز جن    ا استفاده نشده محصوالت از حاص ضایعاتی مواد  -ب

 . اند شدهد یکه تول ینظر از مکان رآالت؛ صر یش

1-3-2-4  

  شدهافت يمواد باز

 :استندر یز  اا شک از  یکیکه به   مواد

 آسیاب یا خرد شده باشند. و تمیزرآالت استفاده شده که یو ش اتصاالت ،اا لوله از حاص ضایعاتی مواد  -الف

و  اتصاالت ،اا لوله ر ازیبه غ اتیل  پلیاز جن    ا استفاده شده محصوالتآسیاب  از حاص ضایعاتی مواد  -ب

  .آسیاب یا خرد شده باشند و رآالت؛ که تمیزیش

1-3-2-5  

  3آمیزه

)پاد گی کسید شوندضد اعوام  اا )از قبی   اتیل ( و افزودنی شده از پلیمر پایه )پلی ساختهمخلو  امگ  

یند و استفاده به مقدار  معی  به منظور فرا، پایدارکننده در مقاب  پرتو فرابنف ( ، دوده اا ، رنگدانه3اکسنده(

 . است منطب  بر الزامات ای  استاندارد گیار  لولهسامانه اجزاء  در

                                                 
1- Granule 

2- Reprocessable material 

3- Recyclable material 

4- Own reprocessable material 

5- Rejected material 

6- External reprocessable material 

7- Compound 

8- Antioxidant 
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 ف مربوط به مشخصات مواديتعار 1-3-1

1-3-1-3  

 پیش بیني شدهاستحکام هیدروستاتیک براي  3اطمینانپايین حد 

LPLσ 
استحکام  برا  درصد 3/23 و نشانگر حد پایی  اطمینان ت ماده بودهیمنشأ آن مااکمیتی که 

  .است tو زمان  θدما   درپی  بینی شده  بلند مدتِایدرواستاتی  

 
 .شود میان ی( بMPaبرحسب مگاپاسکا  ) تن  بوده و از جن  پی  بینی  ییحد پا –ي ادآوري
 

1-3-1-2  

  2حداقل استحکام الزم
MRS 

عدد سمت به  باشد MPa 19 از که اگر کمتر، سا  39و  C˚99 دما  در (LPLσ) اطمینانمقدار حد پایی  

از سر   بعد  عدد کوچکترسمت به  باشد MPa 19 بزرگتر ازا ی  مساواگر و  R10از سر   بعد  کوچکتر

R20  شود میگرد.  

 
 ISO 497[2]و  ISO 3[1]مطاب  با استاندارداا   یحیاعداد ترج   هیپااا   سر ،  R20و  R10اا   سر  –ي ادآوري

  ند.می باش

 

1-3-1-1  

  1يب طراحيضر
C 

را که در حد  گیار  لوله سامانهو خواصی از اجزاء  بهره بردار بزرگتر از ی  که شرایط   با مقدارضریبی 

  ، لحاظ می کند.( درنظر گرفته نشدهLPLσ) اطمینانپایی  

1-3-1-4  

  4يتنش طراح

sσ 

 . شود میاست که برحسب مگاپاسکا  بیان  Cº 99  در دما تن  مجاز برا  کاربرد  مشخص

 

                                                 
1- Lower confidence limit 

2- Minimum required strength 

3- Design coefficient 
4- Design stress 
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 بدست می( 3با استفاده از معادله )( C( بر ضریب طراحی )MRSاز تقسیم حداق  استحکام الزم ) یتن  طراح – 3ي ادآوري

 :آید

(3) 
C

MRS
s  

 
 .شود میان ی( بMPaبرحسب مگاپاسکا  ) یتن  طراح – 2ي ادآوري

 

1-3-1-5  

  3مذاب نرخ جريان جرمي

MFR 
  .است g/10 minمشخص، برحسب   ا هوزندر دما و  میابمربو  به گرانرو  ماده عدد  مقدار  

 بهره برداريط يف مربوط به شرايتعار 1-3-4

1-3-4-3  

  اسميفشار 
PN 
به عنوان کمیت  که ،هابا توجه به خوا  مکانیکی آن  گیار لوله سامانهء اجزاز ای  ار عدد    گیار نام

 . کار می روده ب مرجع
 

 در ،بر حسب بار ،(MOP)فشار کار  حداکثر با  برابر اسمی، فشار آبیار  پحستیکی گیار  لوله  اا سامانهبرا   – يادآوري

  .دیآ ی( به دست م2از معادله )و  بوده بر مبنا  حداق  ضریب طراحی سا  39به مدت  Cº 99  دما 
 

1-3-4-2  

  2يفشار کارحداکثر 
MOP 

تواند  حی  کاربرد بصورت پیوسته می گیار  لولهسامانه ء اجزاز ای  ار ستاتیکی که حداکثر فشار ایدرو

  تحم  کند.

(2) 
)1(

20





SDRC

MRS
MOP 

1-3-4-1  

 دماي کاري 

 است.  دما  سیا  درون لوله

                                                 
1- Melt mass-flow rate 
2- Maximum operating pressure 
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1-3-4-4  

 شرايط کاري 

نحو   به ؛کاربرد است شرایط و سا  عمر مورد انتظار، با درنظر گرفت  دما 19به مدت  اا لولهبردار  از  بهره

و  تحت فشارساعت  1399 میانگی  مدت در مزرعه کارگزار  و نصب شده و سپ  در ار سا  به اا لوله که

 . باشندمابقی سا  بدون فشار 

1-3-4-5  

  1خط جانبي آبیاري

 9پاش اا  آب صورت مستقیم یا از طری  اتصاالت، پایه وسای  توزیع آب بهآبیار  که  سامانهدر  انشعابخط 

 . شوند میرو  آن نصب  3  با قطر کماا لولهیا 

 

  .نمونه اایی از وسای  توزیع آب استند 6اا پاش آبو  3اا و پاشنده اا گسیلنده، 2اا قطره چکان – 2ي ادآوري

 

1-3-5  

 (TT) 3آزمون نوعي

اا  اتصا  یا سامانه مونتاژ شده با الزامات  آزمونی که به منظور تأیید توانایی انطباق مواد، اجزاء سامانه، مح 

 .شود ارائه شده در استاندارد مربو  انجام می

 

 نمادها 1-2

 رود. یر به کار میز  در ای  استاندارد، نماداا

C   ضریب طراحی : 

de  قطر خارجی در ار نقطه : 

dem  میانگی  قطر خارجی : 

dem,min   :  میانگی  قطر خارجیحداق 

dem,max   : میانگی  قطر خارجیحداکثر 

dn  اسمیر خارجی : قط  

E  در ار نقطهاتصا  یا بدنه شیر : ضخامت دیواره 

                                                 
1- Irrigation lateral 

2- Riser 

3- Tube 

4- Dripper 

5- Emitter 

6- Sprinkler 

7- Type testing  
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e  نقطهدر ار لوله : ضخامت دیواره 

em میانگی  ضخامت دیواره : 

emin  : در ار نقطه( ضخامت دیواره حداق( 

emax  :در ار نقطه( ضخامت دیواره حداکثر(  

en  اسمی: ضخامت دیواره 

LPLσ :پی  بینی شدهستاتی  استحکام ایدروبرا   اطمینان  ییحد پا 

sσ تن  طراحی : 

ty  :  ضخامت دیواره روادار 

 يم اختصاريعال 1-1

DN  اندازه اسمی : 

DN/OD   قطر خارجی مرتبط با اسمی: اندازه  

LPL : حد پایی  پی  بینی 

MFR  :میاب نر  جریان جرمی 

FRR  نسبت نر  جریان : 

MRS حداق  استحکام الزم : 

OIT  : زمان القاء اکسای 

PE  :اتیل  پلی 

MOP  : فشار کار  حداکثر 

PN  اسمی: فشار 

S سر  لوله : 

SDR نسبت ابعاد  استاندارد :  
 

 آمیزه 4

 کلیات 4-3

 مواد باید تا حد امکان باعث رشد و نمو جلب  و باکتر  نشود. 

درصد  3فرایند شده داخلی به میزان حداکثر بکر اا باید از آمیزه بکر تولید شوند. استفاده از آمیزه سیاهِ  لوله

 وزنی فقط تحت شرایط زیر مجاز است: 

 باشد؛  ای  استاندارد 1مواد فرایند شده باید منطب  بر جدو   OITو  MFR -الف
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 شود یکسان باشد.  اتیلنی که امراه با آن استفاده می آمیزه مواد فرایند شده با آمیزه پلی -ب

 

 استفاده از آمیزه فرایند شده بیرونی و بازیافت شده مجاز نیست. – 3يادآوري 

 
یا مستربچ دوده،  اایی بجز پتروشیمی( ساز )شرکت اا  آمیزه شده توسط شرکتاستفاده از آمیزه سیاه تولید  – 2 يادآوري

آمیزه سیاه درصورت استفاده از  کننده لوله قرار گیرد. باتوجه به احتما  افت خوا  در لوله باید مورد تواف  کاربر نهایی و تأمی 

مستربچ باید مطاب  با  با تولید شدهیا مستربچ دوده، مشخصات آمیزه سیاه یا لوله  ساز اا  آمیزه تولید شده توسط شرکت

 استفاده شود. "مستربچ" یا" آمیزه" بوده و در نشانه گیار  رو  لوله نیز از واژه 9و  1جداو  

 

اا   لهو لو 12293-9 ایران شماره اا  کواکسترود شده باید مطاب  با پیوست ب استاندارد ملی الزامات لوله

  باشد. 12293-9 ایران شماره دار مطاب  با پیوست پ استاندارد ملی روک 

 رنگ 4-2

  کلیات    4-2-3

به منظور دوده مورد استفاده در تولید آمیزه باید از نوع دوده ویژه پحستی  باشد.  باید سیاه رنگ آمیزه

 باشد.  nm 93تا  nm 19بی   آنمیانگی  اندازه ذره )اولیه( بوده و محافظت در برابر پرتو فرابنف  

 باید سیاه باشد.  دار اا  روک  یا لولهاا  کواکسترود شده  رونی در لولهرنگ الیه بی

 مشخصات 4-1

 1باید مطاب  با جدو  یا لوله تولید شده با مستربچ  اا لولهتولید  مورد استفاده درسیاه مشخصات آمیزه 

 باشد. 
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 ناتیل پليسیاه مشخصات آمیزه  -3جدول 
 روش آزمون پارامترهاي آزمون (3الزامات مشخصه
 ISO 6964 ISO 6964مطاب  با  درصد وزنی 3/9تا  9 میزان دوده 

 پراکن  دوده
 3یا مساو  با  تر کوچ درجه   

ISO 18553مطاب  با 
 9) 

ISO 18553   نر  پراکنA1 ،A2 ،A3  یاB 

 زمان القاء اکسای 
(OIT) یا مساو  با  تر بزرگmin 99  

  Cº 999 دما  آزمون

 3136-6استاندارد ملی 
 3 تعداد آزمونه
 اکسیژن محیط آزمون
 mg 9 ± 13 وزن نمونه

نر  جریان جرمی 
 ( MFRمیاب )

3/9≤  MFR ≥ 9/9 
 kg 16/9 وزنه

 6239-1ملی استاندارد 
 Dشرایط 

 Cº 129 دما  آزمون
 (3اسمیحداکثر انحرا  از مقدار 

%93±  
 min 19 زمان

 6239-1استاندارد ملی  تعداد آزمونه
ESCR (F 10)  زمان الفشرایط h 1999  3133-3استاندارد ملی 

 شود.  ارائهآمیزه  تولیدکنندهتوسط الزامات و مقادیر حاص  از آزمون باید در قالب برگ مشخصات فنی ( 1
 د. نباید به روش فشار  تهیه شوو رنگدانه برا  پراکن  دوده  اا آزمونه( در صورت اختح  نظر، 9
 . شود میآمیزه ارائه  تولیدکننده( مقدار اسمی توسط 3

 گذاري بندي و نام رده 4-4

اتیل  و با توجه به نقا  مرجع ارائه شده  باید برحسب نوع مواد پلی سیاه یا لوله تولید شده با مستربچ  آمیزه

  گیار  شوند. نام 9در جدو  
 آزمون مطابق با نقاط مرجعو  آمیزه سیاه يا لوله تولیدشده با مستربچ بندي رده -2جدول 

 C˚86ساعت در دماي  C˚86 3666ساعت در دماي  C˚26 305ساعت در دماي  366 رده بندي
MPa MPa MPa 

PE 32 3/6 9/9 3/1 
PE 40 9/3 3/9 9/9 

 
  اند. اخی شده [5]و  [4]نقا  مرجع از منابع  –يادآوري

 مشخصات کلي 5

عار  از تمیز، ، صا  آند، باید سطو  داخلی و خارجی شو مشااده می نمایی بدون بزرگ لولهکه  انگامی

 شود.  میملی  استاندارد با ای  انطباقسطحی باشد که مانع  نواقصسایر شیار، حفره، و 

  .لوله باشندعمود بر محور صا  برش خورده و باید    لولهانتهادو ار 

 مشخصات هندسي 0

 اندازه گیري ابعاد 0-3

به سمت  متر میلی 1/9با دقت گیر  شده و  اندازه 9219 ایران شماره ملی باید مطاب  با استاندارد اا لولهابعاد 

ساعت پ  از تولید و سپ   92گیر  ابعاد باید حداق   در صورت اختح  نظر، اندازه شود.تر گرد   رقم بزرگ

 ، انجام شود. Cº (9 ± 93)ساعت در دما   2تثبیت شرایط به مدت حداق  
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 میانگین قطر خارجي، دوپهني و رواداري ها 0-2

 باشند.  3( و دوپهنی باید مطاب  با جدو  demمیانگی  قطراا  خارجی )

 

 متر( )برحسب میلي  ها لولهمیانگین قطرهاي خارجي و دوپهني  -1جدول 

 (2يحداکثر دوپهن  (3ين قطر خارجیانگیم اسمي يقطر خارج اسمياندازه 

DN/OD dn dem,min dem,max  

19 19 9/19 3/19 9/1 

16 16 9/16 3/16 9/1 

99 99 9/99 3/99 9/1 

93 93 9/93 3/93 9/1 

39 39 9/39 3/39 3/1 

 است.  B، گونه 19619 ایران شماره ( مطاب  با استاندارد ملی1

 شود.   انجام می قب  از کح  شدن ده و اندازه گیر  در مح  تولیدوب N، گونه 19619 ایران شماره ( مطاب  با استاندارد ملی9

 تعیی  شود.  اا  کحفی باید با توف  بی  تولیدکننده و کاربر نهایی  روادار  لولهحداکثر  –يادآوري 

 ها آني ديواره و رواداري هاي ها ضخامت 0-1

 باشد.  2ضخامت دیواره باید مطاب  با جدو  

 

 (متر میلي)برحسب  ها لولهي ديواره ها ضخامت -4جدول 

 

 لوله يها يسر

2 SDR 11 SDR 6/13 SDR 13 SDR 91 SDR 96 SDR 

2 S 3 S 3/6 S 3 S 19 S 3/19 S 

 (bar 1برحسب  PN، يرده فشار

12 PE 6 PN 3 PN 2 PN 9/3 PN 3/9 PN -- 

46 PE 3 PN 6 PN 3 PN 2 PN 9/3 PN 3/9 PN 

اندازه 

 اسمي

 (9 ضخامت ديواره

emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax 

19 2/1 3/1 1/1 2/1 -- -- -- -- -- -- -- -- 

16 3/1 1/9 3/1 3/1 9/1 3/1 9/1 3/1 -- -- -- -- 

99 3/9 3/9 2/1 3/9 3/1 3/1 9/1 3/1 9/1 3/1 -- -- 

93 3/9 9/3 3/9 3/9 2/1 3/9 3/1 3/1 9/1 3/1 9/1 3/1 

39 6/3 1/2 2/9 3/3 2/9 3/9 2/1 9/9 6/1 2/1 3/1 6/1 

 است.  93/1( Cمبنا  ضریب طراحی )( بر PN( مقادیر رده فشار  )1

 است.  19619 ایران شماره استاندارد ملی Vمنطب  بر گونه  9  ارائه شده در جدو  اا ضخامتاا   ( روادار 9
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 ارائه شده است.  12293-9 ایران شماره استاندارد ملی 1-در جدو  الف SDRو  PN  ،MRS ،Sارتبا  بی   –ييادآور

 

 3د )بند نکار کند، فشاراا  کار  باید کاا  یاب C˚33در دمااا  باال   گیار  لولهکه سامانه  درصورتی

 پیوست الف مشااده شود(. 

 باید طور  کح  شود که تغییرشک  موضعی )از قبی  کمان  و پیچ ( ر  نداد. لوله 

 ر نباشد. ت متر کوچ  میلی 299باشد و درارحا  از  dn 99از  تر بزرگحداق  قطر داخلی کح  باید 

 هاي لوله طول 0-5

  .کمتر باشدبی  تولید کننده و خریدار از طو  تواف  شده باید نلوله   طو 

 

  مشخصات مکانیکي 7

 تثبیت شرايط 7-3

تثبیت شرایط شوند؛ مگر اینکه  Cº (9 ± 93)در دما  ، 3باید قب  از انجام آزمون مطاب  با جدو   اا آزمونه

  طور دیگر  قید شده باشد. در روش آزمون مورد استفاده

 الزامات 7-2

با استفاده از پارامتراا  نشان داده شده  3که آزمون مطاب  با روش آزمون مشخص شده در جدو   انگامی

 باشد.  3، مشخصات مکانیکی لوله باید مطاب  با الزامات ارائه شده در جدو  شود میانجام 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 ها لولهمشخصات مکانیکي  -5جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

 ایدروستاتی  استحکام 

 Cº 99 دما  در

در مدت آزمون 

ا   ایچگونه نقیصه

در ایچ ی  از 

نباید ر   اا آزمونه

 داد

 الف نوع درپوش اا  انتهایی

 استاندارداا  ملی

1-19131 

 و

9-19131 

 19131-1استاندارد ملی  مدت زمان تثبیت شرایط

 3 (1تعداد آزمونه 

 آب در آب نوع آزمون

 Cº 99 دما  آزمون

 h 199 مدت آزمون

  :تن  محیطی برا 

PE 32 MPa 3/6 

PE 40 MPa 9/3 

 ایدروستاتی  استحکام 

 Cº 39 دما  در

در مدت آزمون 

ا   ایچگونه نقیصه

در ایچ ی  از 

نباید ر   اا آزمونه

 داد

 الف نوع درپوش اا  انتهایی

 استاندارداا  ملی

1-19131 

 و

9-19131 

 19131-1استاندارد ملی  مدت زمان تثبیت شرایط

 3 (1 آزمونهتعداد 

 آب در آب نوع آزمون

 Cº 39 دما  آزمون

 (h 163 9    مدت آزمون

  :تن  محیطی برا 

PE 32 MPa 9/9 

PE 40 MPa 3/9 

 استحکام ایدروستاتی  

 (Cº 39 3 دما  در

در مدت آزمون 

ا   ایچگونه نقیصه

در ایچ ی  از 

نباید ر   اا آزمونه

 داد

 الف نوع درپوش اا  انتهایی

 استاندارداا  ملی

1-19131 

 و

9-19131 

 19131-1استاندارد ملی  مدت زمان تثبیت شرایط

 3 (1تعداد آزمونه 

 آبآب در  نوع آزمون

 Cº 39 دما  آزمون

 h 1999 مدت آزمون

  :تن  محیطی برا 

PE 32 MPa 3/1 

PE 40 MPa 9/9 

تعداد   تعریف شده در جدو  است.    ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبیت ی  مقدار برا  مشخصهاا آزمونهتعداد ( 1

 د شود. یدر طر  کیفیت تولیدکننده ق باید  الزم برا  کنتر  تولید کارخانه و کنتر  فرایند اا آزمونه
 مشااده شود.  3-3بند  باز آزماییروش   شوند. برا یدرنظر گرفته نمساعت(  163زودانگام )پی  از  رِیشک  پی  اا صهینق( 9
 شود.  انجام می( TTصورت آزمون نوعی ) ( ای  آزمون رو  ی  آزمونه و به3
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 Cº 86در صورت ايجاد نقیصه در دماي  آزماييباز 7-1

شود؛ ولی اگر نمونه  ساعت نقص محسوب می 163ساعته، شکست در حالت تُرد در کمتر از  163در آزمون 

، باید بازآزمایی انجام شود. بازآزمایی باید در ساعت درحالت شک  پییر دچار نقص شود 163در کمتر از 

تر انجام شود تا بتوان به حداق  زمان الزم برا  تن  انتخاب شده از خط گیرنده از  انتخابی کوچ تن  

 دست یافت.  6زمان ارائه شده در جدو  -نقا  تن 
 

 Cº 86 يدر دمااستحکام هیدروستاتیک  ييباز آزماپارامترهاي آزمون براي  -0جدول 

PE 32 PE 40 

 مدت آزمون تنش مدت آزمون تنش
MPa h MPa h 
9/9 163 3/9 163 

2/1 993 2/9 939 

3/1 312 3/9 393 

3/1 236 9/9 263 

6/1 663 1/9 633 

3/1 1999 9/9 1999 

 

 مشخصات فیزيکي 8

 تثبیت شرايط 8-3

تثبیت شرایط شوند؛ مگر اینکه  Cº (9 ± 93)در دما  ، 3باید قب  از انجام آزمون مطاب  با جدو   اا آزمونه

 در روش آزمون مورد استفاده طور دیگر  قید شده باشد. 

 الزامات 8-2

با استفاده از پارامتراا  نشان داده شده  3که آزمون مطاب  با روش آزمون مشخص شده در جدو   انگامی

 باشد.  3 ، مشخصات فیزیکی لوله باید منطب  بر الزامات ارائه شده در جدو شود میانجام 
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 ها لولهمشخصات فیزيکي  -7جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

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

ISO 18553مطاب  با  3تر یا مساو  با  درجه کوچ  پراکن  دوده
 9) 

ISO 18553 

 (1 نر  جریان جرمی میاب
(MFR ) 

فرایند، حداکثر انحرا  پ  از 
گیر  شده برا  لوله  مقدار اندازه

گیر  شده  نسبت به مقدار اندازه
 باشد.  ±% 93برا  آمیزه باید 

3/9≤  MFR ≥ 9/9 

 kg 16/9 وزنه

استاندارد ملی 
1-6239 

 Cº 129 دما  آزمون
 min 19 زمان

 6239-1استاندارد ملی  تعداد آزمونه

  یزمان القاء اکسا
(OIT ) 

 دقیقه 99یا مساو  با  تر بزرگ

  Cº 999 دما  آزمون

 استاندارد ملی
6-3136 

 اکسیژن محیط آزمون
 mg 9 ± 13 وزن نمونه

 3 تعداد آزمونه

 طولیبرگشت 

 درصد 3با   ا مساوی تر کوچ 
 

وضعیت ظاار  اولیه لوله باید 
 حف  شود 

 Cº (9 ± 199) دما  آزمون

 ملیاستاندارد 
13612 

 mm 999 طو  آزمونه
 13612استاندارد ملی  مدت غوطه ور 

 آزاد روش آزمون
 13612استاندارد ملی  تعداد آزمونه

ESCR اا  مورد  برا  لوله
دای به  استفاده در اتصا 

 اتصاالت از نوع جازدنی

اا  آزمون  درصد خم 19کمتر از 
 شده دچار نقص شوند 

اا و  تعداد آزمونه
 شرایط آزمون

 3233استاندارد ملی 
استاندارد ملی 

3233 

ESCR (F 10) 9) زمان شرایط الف h 1999 
استاندارد ملی 

3-3133 

 شود.  رنگ سنجیده می اا  بی ترکیب گرانو  MFRنسبت به ، MFRعدد رنگ،  نوع گرانو  بی درصورت استفاده از بی  از ی ( 1
  شود. ( انجام میTTنوعی )صورت آزمون  ( ای  آزمون به9

 

 گذاري نشانه 3

 کلیات 3-3

ه طور  که پ  از انبارش، قرار باید به صورت دائمی و خوانا ح  شود، ب اا لولهگیار  تمام  نشانه  3-3-3

عحوه بر ای ،  .خوانایی حف  شود، و نصب و بهره بردار  شرایط جو ، حم  و نق گرفت  در معرض 

تأثیر منفی  رداباعث آغاز ترک یا سایر نقایصی شود که بر تطاب  با الزامات ای  استاندگیار  نباید  نشانه

  گیارند. می
 

از قبی   بردار  حی  نصب و بهرهگیار  که ناشی از وقایع پی  آمده  کننده در قبا  ناخوانا بودن نشانهتولید -يادآوري 

؛ مگر اینکه ولیتی نداردمسئ لوله است،رو   غیره کننده و اجزاء یا استفاده از مواد پاک پوش کار ، خراش خوردگی و  رنگ

  .توسط تولیدکننده قید شده یا مورد تواف  قرار گرفته باشد
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  د.نخوانا باش نمایی بدون بزرگاا باید طور  باشد که  اندازه نشانه  3-3-2

 الزم گذاري نشانهحداقل  3-2

متر  3/1حداکثر فاصله بی  نشانه اا نباید بی  از  باشد. 3الزم باید مطاب  با جدو   گیار  نشانهحداق  

 باشد. 

 شوند.  گیار  نشانه "آبیار " یا واژه CEN/TR 15438[6]مطاب  با استاندارد  Iنماد  با باید اا لوله

دار باید به صورت واضح نوع لوله را مشخص کند. در     کواکسترود شده یا روک اا لولهرو   گیار  نشانه

  ارائه شود. گیار  نشانهنیز باید در  اا لولهصورت لزوم، ارگونه دستورالعم  ویژه مربو  به ای  نوع 

 

دارا  توانند  د، مینگیر ای  استاندارد ملی، که توسط شخص ثالث مورد تأیید قرار می منطب  بر  اا لوله  -3 يادآوري

  .اضافی باشند گیار  نشانه

 

  الزامی است. پ  از اخی پروانه کاربرد عحمت استاندارد، درج عحمت استاندارد ملی ایران - 2 يادآوري

 
 ها لولهالزم روي  گذاري نشانهحداقل  -8جدول 

 نشانه يا نماد ويژگي ها

 INSO 3693 مثا ، برا  استاندارد ای  شماره
 999  عحمت تجار کننده یانام تولید

(en  ×dnابعاد )
 16×  9/1 مثا ، برا  

 SDR 6/13 مثا ، برا  SDR رده

 نوع کاربرد
I  یا آبیار 

 PE 29 مثا ، برا  مادهگیار   و نامجن  
 PN 3مثا ،  برا  برحسب بار رده فشار 

 3/3/1329مثا ،  برا    (1،9تولید تاریخ
 E1 مثا ، برا  شماره خط تولید

 دار روک ا یمثا ، کواکسترود شده  برا  ، نوع لولهصورت کاربرددر 

 "V"یا نماد  "بکر"استفاده از واژه  درصورت استفاده از آمیزه سیاه بکر

 "C"یا نماد  "میزهآ"استفاده از واژه  ساز درصورت استفاده از آمیزه سیاه تولیدشده توسط شرکت آمیزه

 "M"یا نماد  "مستربچ"استفاده از واژه  درصورت استفاده از مستربچ 

( تاریخ تولید باید طور  باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در محدوده سا ، ماه و روز فراام کند. اگر تولید کننده 1

 کند، نام مکان تولید نیز باید قید شود.    مختلف تولید میاا اندر مک

 قید شود.  گیار  نشانهکه شیفت تولید نیز در  شود می( توصیه 9
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الفپیوست   

 (الزامي)

 ي آبیاريها لولهاصول انتخاب 

 

 شرايط کاري کلي 3-الف

 باید به صورت زیر باشد:  اا لولهشرایط کار  متعار  

 .Cº 23آب تا ساعت در سا  در فشاراایی تا فشار اسمی لوله و دما   1399 میانگی الف( کارکرد به مدت 

تر بعد  لوله )یعنی   درصورت تجاوز از ای  شرایط کار ، به منظور فراام آوردن ایمنی اضافی، سر  پایی 

 لوله ا  با ضخامت بیشتر( باید استفاده شود. 

 . باشد بدون فشار، باید شود میلوله استفاده ن که انگامیب( 
 

سا   19تحت ای  شرایط کار ، عمر مورد انتظار لوله بسته به تن  اا  مکانیکی و سای  بیرونی وارد بر آن،   - يادآوري

  است. 

 

 عوامل مؤثر بر انتخاب لوله به غیر از فشار کاري 2-الف

 بین لوله و اتصاالت و بین لوله و وسايل توزيع 1ارتباطنوع    3-2-الف

 : نداردبر انتخاب لوله در موارد زیر تأثیر  ،ارتبا نوع    3-3-2-الف

دار امراه    دندانه استند )جاساز  شونده 9جاساز  شوندهکه اتصاالت یا وسای  توزیع از نوع  یمالف( انگا

 اا(؛  اا  تقویت کننده یا بدون آن با گیره

نظر از اینکه با گیره محکم شده  در لوله استفاده شود؛ صر  شونده  توزیعِ جاساز   که وسیله ب( انگامی

 باشد یا نه. 

 : داردبر انتخاب لوله در موارد زیر تأثیر  ،ارتبا نوع    2-3-2-الف

که وسای  توزیع درون سورا  رزوه نشده در دیواره لوله قرار گرفته و از طری  گیره محکم  ( انگامیپ

 باشد؛  متر میلی 9/1د. در ای  حالت، ضخامت دیواره لوله نباید کمتر از نشو نمی

 د. در ای  حالت، ضخامت دیوارهنگیر و درون لوله قرار میرزوه شده  اطرا که وسای  توزیع از  یم( انگات

 ؛ باشد متر میلی 3/1نباید کمتر از  لوله
 

ای  امر برا  ا  بی  ضخامت اسمی دیواره، قطر سورا  و قطر داخلی لوله پیدا شود.  برا  دقت بیشتر، باید رابطه  -يادآوري 

 ار دو مورد پ( و ت( ضرور  است. 

 

                                                 
1- Connection 

2- Insert 
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در ای  حالت، ضخامت دیواره لوله  اتصاالت از نوع فشار  با حلقه چنگ زنی ِ بیرونی باشند. که انگامی( ث

  تقویت کننده استفاده شود، ای  محدودیت  شوندهمتر باشد. درصورتیکه از جاساز   میلی 9نباید کمتر از 

 کاربرد ندارد. 

 شود مينوع سامانه آبیاري که خط جانبي به آن متصل    2-2-الف

بار استفاده  2ا  با فشار اسمی کمتر از  ، در خط جانبی نباید از لوله1دار ا  از نوع یدک در سامانه آبیار  قطره

 کرد. 

 ( لولهPNانتخاب فشار اسمي )اثر دماي آب بر  1-الف

پیوست الف  1)بند  شود می، فشار اسمی لوله از طری  حداکثر فشار کار  الزم تعیی  Cº 33برا  دمااا  تا 

 مشااده شود(. 

یا ضخامت  باالتر بعد  PNتر بعد  )یعنی  ی ی، لوله باید از سر  پاCº 23تا  Cº 33برا  دمااا  باال  

 مشااده شود.  1-در جدو  الف شده( انتخاب شود. مثا  ارائه باالتر
 

 PE 40مثال براي لوله  –اثر دماي آب  -3 -الفجدول 

 انتخاب
 محدوده دمايي

 Cº 23تا  Cº 36از  Cº 33تا 

 S (13 SDR) 3/6 S (6/13 SDR) 3 سر  لوله

 2 2 (PNفشار اسمی )

 2 2 (MOPحداکثر فشار کار  )

 

 
  

                                                 
1- Trailer 
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