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 به نام خدا
 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ راتمقر و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران استاندارد یملسازمان 

 بره را )رسمی( ایرران یملاستانداردهای  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

ز و مؤسسرات کرنظرران مراصراحب ،ارشناسان سرازمانکب از کمر یفن یهاونیسیمکهای مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

، یدیرط تولیو با توجه به شررا یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می یو اقتصاد یدی، تولی، پژوهشیعلم

ننردگان، کننردگان، مصرر کدیصراحبان حرو و نفرع، شرامل تول ۀت آگاهانره و منصرفانکو تجاری اسرت کره از مشرار یفناور

س ینروشیشرود. پردولتری حاصرل مریو غیر یدولت یها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افرت یشرود و پرس از دریمربوط ارسرا  مر یهاونیسیمک ینفع و اعضایبه مراجع ذ یایران برای نظرخواه یمل یاستانداردها

( ایران چرا  و ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیرت تصومرتبط با آن رشته طرح و در صو یمل ۀتیمکشنهادها در ینظرها و پ

 شود.یمنتشر م

کننرد یه میرن شرده تهیریت ضروابط تعیرنیز با رعا صالحذیمند و عالقه یهاه مؤسسات و سازمانک ییس استانداردهاینوشیپ

ب، یرن ترتیشرود. بردمیچرا  و منتشرر  ایرران یملر ب، بره عنروان اسرتانداردیو درصرورت تصرو یبررسر ،طرح یملدرکمیته 

اسرتاندارد مربروط  یملر ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  راتمقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شودیل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

 2(IEC) المللی الکتروتکنیرککمیسیون بین ،ISO(3( استاندارد یالمللنیسازمان ب یاصل یران از اعضایاد استاندار یملسازمان 

در کشرور  CAC(9( کمیسیون کدکس غراایی 5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین

ن یشرور، از آخررکخرا   یهایازمنردیو ن یلرکط یایران ضرمن ترروجه بره شررا یمل ین استانداردهایکند. در تدوفعالیت می

 شود.گیری میبهره یالمللنیب یجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم یهاشرفتیپ

کنندگان، حفر  سرالمت ت از مصر یشده در قانون، برای حما ینیبشین پیت موازیتواند با رعایران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضر ی، اجررایو اقتصراد یطیمحسرتیمحصروتت و مالحظرات زت یرفکینران از ی، حصرو  اطمیو عموم یفرد یمنیو ا

 یایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد، اجبرار یملاستانداردهای 

و  یصرادرات یاتهراک اسرتاندارد یشرور، اجرراکمحصروتت  یبررا یالمللرنیبر یتواند به منظور حف  بازارهرای. سازمان مکند

ها و مؤسسرات فعرا  در نندگان از خدمات سازمانکبه استفاده بخشیدننان ین برای اطمی. همچنکند یآن را اجبار یبنددرجه

هرا و گاهآزمون، یطیمحسرتیت زیریت و مردیرفکیت یریمرد هایسامانه یگواه و صدور یزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

د ییرها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظرام ت گونه سازماننیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (واسنجی)مراکز واسنجی 

ها نظارت رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ ت یط تزم، گواهیکند و در صورت احراز شرامی یابیران ارزیت ایصالح

 یبررا یاربردکرقرات یار فلزات گرانبهرا و انجرام تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیب وسایلج یکند. ترو یم

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل یسطح استانداردها یارتقا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 گفتارپیش

که « روش آزمون -مثبت  ای)خالء(  یمنفهوای فشار  در برابر یبتن یفاضالب بهداشت یهالوله»استاندارد 

اجالسیه  مینصد و چهل و هشتهفتهای مربوط تهیه و تدوین شده است، در نویس آن در کمیسیونپیش

تصویب شد. اینک  33/33/3159مورخ های ساختمانی فراوردهمهندسی ساختمان و کمیتۀ ملی استاندارد 

و تحقیقات صنعتی  استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه  1این استاندارد به استناد بند یک مادۀ 

 شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193ایران، مصوب بهمن ماه 

ساختار و شیوۀ  -)استانداردهای ملی ایران 9دارد ملی ایران شمارۀ استانداردهای ملی ایران بر اساس استان

 ۀهای ملی و جهانی در زمینتحوتت و پیشرفت باحف  همگامی و هماهنگی  برای شوند.نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشنهادی که نلزوم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملیهای صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قرار  توجه مربوط مورد هایاین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون تکمیلح و برای اصال

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 ح زیر است:و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر که برای تهیهمنبع و م خای 

ASTM C1618: 2013, Standard Test Method for Concrete Sanitary Sewer Pipe by Negative 

(Vacuum) or Positive Air Pressure (Metric) 
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 روش - مثبت یا( 9خالء) منفیهوای  فشار در برابر بتنی 2بهداشتی 6فاضالب هایلوله

 آزمون

در صورت مواجهه با چنین مواردی،  .در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است -هشدار

 مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

 هدف و دامنۀ کاربرد 6

های )لوله 5ساختهپیش بتنی لوله مقاطع آزمونبرای هایی ارائه روش ،این استانداردهد  از تدوین  6-6

 .است شده مشخص آب نشت میزان حداکثر آن در که ،باشدمی تحویل از قبل ،فاضالب بهداشتی(

 برای و گیرندمی قرار استفاده مورد بتنی هایلوله ساخت برای استاندارد این در شده بیان هایآزمون 6-2

 ASTM استانداردهای به ،میدانی هایآزمون )برای گیرندنمی قرار استفاده مورد شده نصب هایلوله آزمون

C924، ASTM C969 و ASTM C1214 و  تکی مقاطعشود که در صورت امکان شود(. توصیه می مراجعه

چندگانه لوله آزمون  مقاطعکه زمانی ،این بر عالوه ومورد آزمون قرار بگیرد  9چندگانه از نظر غال  لوله 

 گیرد. مورد آزمون قرار نیز  9تراز مستقیم در اتصاتت ،شودمی

 طو  هر برای و نسبت دارد لوله قطر با تنها بنابراین و است 9نشت هاینرخ براساس ،آزمون هایزمان 6-9

 .است ثابت ،لوله خط یا آزمون لوله

ملی،  استاندارد این در هوا دادن دست از نرخ )سرعت( و شودبندی میجدو  ،آزمون هایزمان 6-4

 خوا  دارای آب و هوا جاکهآن از حا ، این با .شودبنا می ،شده نصب لوله خطوط موفو آزمون براساس

 کنند،ت مین می را 4هوا هایآزموناستاندارد  که لوله خطوط از بعضی بازآزمایی هستند، متفاوت فیزیکی

 2CMM/m 888523/8و  2CMM/m 888921/8 5نشتی نرخ. هستند موفو شوند،می آزمون آب با کههنگامی

 به سرعت آزمون رسیدن منظوربه ،لوله برای حداکثرهای مشخص شده عنوانبه تجربی صورتبه ترتیببه

                                                 

3- Sewer Pipe 

2- Sanitary 

1- Vacuum 

5- Precast concrete pipe 

9- Pipe barrel  

9- Joints in straight alignment 

9- Leakage rates 

4- Air tests 

5- Leakage rates 
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 ساعت( است. 25فاضالب( ) متر شبکه( )داخلی قطر متر) هر در لیتر 92/34 و 91/5

 مشاهده کنید. ،خا  احتیاطی هایاقدامبرای را  5 بند 6-5

طور بههوا و در مقابل  1نفوذناپایر 2های جداسازتیغه با 3خروجی انتهای در باید ،آزمون مورد لوله 6-1

 هایروش از تحویل، از قبل لوله برای سنجش وضعیت انتخاب کند که باید سازنده. مناسب مسدود شده باشد

-اندازه برای معین زمان یک طی در داخلی فشار در تغییر. کند استفاده( خالء) منفی هوا فشار یا هوا فشارکم

 .شودمی استفاده لوله 5قابلیت پایرشگیری 

ریزی است که پایه تولیدکننده کارخانه در شده انجام 9کیفیت کنتر  آزمون یکاین استاندارد ملی،   6-7

های نشتی مندرج در دفترچه محدودیت ،9ساخته شده و قابل بارگیریشده است تا نشان دهد که لوله 

 کند.مشخصات را ت مین می

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده است.صورت الزامی به آن در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

های بعدی آن تجدیدنظرها و هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  صورتی در

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرای این استاندارد الزام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ASTM C822, Terminology Relating to Concrete Pipe and Related Products 

2-2 ASTM C924, Practice for Testing Concrete Pipe Sewer Lines by Low-Pressure Air Test 

Method 

2-3 ASTM C969, Practice for Infiltration and Exfiltration Acceptance Testing of Installed 

Precast Concrete Pipe Sewer Lines 

2-4 ASTM C1214, Test Method for Concrete Pipe Sewerlines by Negative Air Pressure 

(Vacuum) Test Method 

                                                 

3- Outer ends 

2- Bulkheads 

1- Sealed 

5- Acceptability 

9- Quality test control 

9- Shippable 
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 و تعاریف اصطالحات 9

 .رودمیکار هب ASTM C822 استاندارد در تعاریف ارائه شدهدر این استاندارد، اصطالحات و 

 6ایمنی احتیاطات 4

 شود:می توصیهایمنی زیر در ارتباط با این آزمون،  موارد 4-6

 خطرناک تواندمی آزمون این ،دنبا  نشود مناسب هایروش و نشده آماده درستیبه لوله اگر 4-6-6

 .باشد

ی طی دوره ،مورد آزمون 2های جداسازبه انتهای لوله یا تیغهاجازه نزدیک شدن  نباید کس هیچ 4-6-2

 را داشته باشد. آزمون

 9ابزارآالت 5

 باشد 5از راه دور دارای کنتر  سوپا  یک شامل باید ،تیغه جداساز یک هوا، مثبت فشار آزمون برای 5-6

 .خواهد کرد اعما  شده در زمان آزمون را خارج داخلی فشار که

 نیروی برابر در برای مقاومتخارجی  آزمون قاب یک یا 9اتصالی هایمیله ،فشار کمهوای  آزمون برای 5-2

-سرهم. در شونداستفاده  ،های جداسازبرای نگهداشتن تیغه، باید شود، طراحی میداخلی هوایفشار  از ناشی

توسط سوپا  اطمینان محافظت شود تا در هنگام ایجاد باید مجموعه  ،قطعات آزمون هوای کم فشار بندی

به  منفی فشار هایآزمون برای استفاده های جداساز موردفشار اضافی خارج شود. تیغه ،kPa 52فشار باتتر از 

 خارجی نیاز ندارد.  9هاینگهدارنده

 .باشند داشته را نیاز مورد فشار ت مین برای کافی ظرفیت باید ،9خالء یا فشار هایپمپ 5-9

گیری اندازه برای کافی اندازه به که شود گیریاندازه 5فشارسنج یا 4سنجه یک با باید آزمون فشار 5-4

                                                 

3- Safety Precautions 

2- Bulkheads 

1- Substrate 

5- Remote controlled valve 

9- Tie rods 

9- Restraints. 

9- Pressure or vacuum pumps 

4- Gage  

5- Manometer 
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 دقیو باشد. ملی، استاندارد این توسط شده مشخص فشار تغییرات افزایش

 بدون هااین دستگاه که جایی باشند، داشته قرار امن منطقه یک در باید فشار گیریاندازه هایدستگاه 5-5

 قابل رویت باشد. ،آزمون پرسنل برای داشتن خطر

 

 لوله سازیآماده 1

 سرد شود. 3تا دمای محیط، اجازه دهید آزمونمورد  لولهبه  1-6

 طریو از تواندمی هوا. کندمی تولید را تری(سازگارتری )همسان آزمون نتایج و است مطلوب ،2شدهمرطوب لوله -یادآوری

 .کند عبور 1خشک لوله هایدیواره

 باید 5واشر یاتاقان سطوح ابعاد .شود بررسی صورت دیداریاز نظر صافی و همواری به باید لوله اتصاتت 1-2

 مورد بررسی قرار گیرند. ،است لحاظ شده طراحی معیار در مجاز که محدودهاز نظر قرار داشتن در 

 .شود مستقر لوله )های(بخش خروجی انتهای روی بر باید های جداساز آزمونتیغه 1-9

های جداساز مورد استفاده برای باید مورد استفاده قرار گیرد تا تیغه طولی 9اتصالی های میله 1-4

 . ببینید(را  9 )بند های فشار پایین را محافظت کندآزمون

 (خالء)منفی ی هوا فشار آزموناجرای  روش 7

 .شوداستفاده می ترکوچک و mm2588 لوله با قطر منفی درهوای  فشار هایآزمون 7-6

 ،فشارسنج تا شود استفاده 9های دارای تیغه جداسازلوله منفی فشار افزایش برای باید خالء پمپ یک 7-2

 .را ببندید 9ءمبنع خال ،به محض رسیدن به این عدد .را نشان دهد kPa 9/29حدود  یعدد

 رسید، kPa 3/25 به آزمون ابتدای فشار از کمتر منفی فشار و شد دما تثبیت و منفی فشار کههنگامی 7-9

 زمان ثبت این نقطه، در. شروع کنید kPa 3/25 رسیدن به تا منفی فشار افزایش دادن اجازهآزمون را با 

                                                 

3- Ambient air temperature 

2- Wetted pipe 

1- Dry pipe 

5- Gasket bearing surfaces 

9- Longitudinal tie rods 

9- Bulkheaded pipe 

9- Vacuum source 
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تفاوت  3با زمان آزمون مشخص شده در جدو   kPa 1999/8بیش از  فشار در تغییر اگر. شودمی آغاز آزمون

 نداشته باشد، لوله قابل قبو  است.

 ،3 جدو  یاد شده آزمون زمان کاهش و kPa 3/25 حد مورد نیاز از باتتر آزمون از افزایش فشار کننده تولید -یادآوری

 .شود حف  باید kPa 1999/8فشار  مجاز تغییر. شودمنع نمی ،آزمون فشار افزایش با متناسب

 

 

 

 منفی )ثانیه( هوای آزمون فشار برای های آزمونزمان -6جدول 

999326/9 
2CMM/m 

999529/9 
2CMM/m 

 لوله اندازه
mm 

34 12 188 

21 53 199 

24 55 598 

12 99 929 

19 95 988 

53 91 999 

59 43 998 

93 58 429 

99 59 588 

95 335 3898 

92 324 3288 

42 359 3198 

52 392 3988 

382 348 3998 

338 355 3488 

334 285 3598 

324 229 2388 
این امر مربوط به تغییر که  شده است انتخاب دلیلبه این kPa 1999/8فشار  افزایش -6یادآوری 

( و تغییر در ارتفاع ستون mm 5839/19 صورت دقیو)به mm 14 در حدود 3در ارتفاع ستون آب

 تری دربیش تغییرات اگر. است mm 32 یبه اندازه (559/2)وزن مخصو   2فشارسنجروغن 

 زمان آزمون باید به تناسب افزایش یابد.  ،نیاز باشد فشارسنج ستون ارتفاع

 قرار استفاده مورد آزمون زمان محاسبه در که ،شده داده نشان نشت سرعت دو -2یادآوری 

                                                 

3- Water column 

2- Manometer oil column 
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 .شوندانتخاب می ،شدهپایرفته خالء و آزمون هوا معیار دو اساس بر گیرند،می

به قطر لوله وابسته  تنها بنابراین و باشدمی نشت سرعت براساس ،آزمون هایزمان -9یادآوری 

 .است ثابت لوله خط یا لوله طو  هر برای و است

 هوای مثبت فشار آزموناجرای  روش 8

 .در نظر گرفته شده است ترکوچک و mm 988با قطر  هایلوله برای مثبت فشار هوای هایآزمون 8-6

تا  ،شودمیی دارای تیغه جداساز استفاده هوای داخلی لوله فشار افزایش برای 3فشار پمپ یکاز  8-2

را مبنع فشار هوا  ،به محض رسیدن به این عدد .را نشان دهد kPa 9/29فشار عدد حدود  ،سنجهکه زمانی

 .ببندید

 آزمون رسید، kPa 3/25 ،آزمون ابتدایبه باتتر از فشار زمان  فشار و شد دما تثبیت و فشار کههنگامی 8-9

 در افت اگر. شودمی آغاز آزمون زمان ثبت ،لحظهاین  در. ، شروع کنیدkPa 3/25 تاکاهش فشار  اجازهرا با 

 نباشد، لوله قابل قبو  است. 3مطابو با زمان آزمون مشخص شده در جدو   kPa 1994/8بیش از  فشار

 2اریبیدقت و  3

 زیرا شود، بیان روش این اریبی یا و دقت روی بر تواننمی 1حاضر هیچ بیانیه قابل توجیهی حا  در 3-6

 به توجه شده مطابقت دارد یا خیر. با تصریح موفقیت لوله با معیارهای آیا که کنندمی بیان صرفا آزمون نتایج

 .نیستند 5تجدیدپایر هاآزمون نتایج و شرایط لوله، خط در داخلی جریان و زیرزمینی هایآب بندیآب اثرات

 تعمیرات 69

مجدد  آزموناز تعمیر و  شود رامیرد  هوا نشت آزمون که در بتنیلوله  هایبخش استاندارد ملی، این 69-6

 منع نکرده است.

 های آزمون برای آزمون فشار مثبت هوا )ثانیه(زمان -2جدول 

999326/9 
2CMM/m 

999529/9 
2CMM/m 

 لوله اندازه
mm 

34 12 188 

21 53 199 

                                                 

3- Pressure pump 

2- Bias 

1- Justifiable 

5- Reproducible 
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24 55 598 

12 99 929 

19 95 988 
صرورت )بره mm 14 این فشار مربوط به تغییر در ارتفاع سرتون آب در حردود زیرا شده است انتخاب kPa 1999/8 فشار کاهش -6 یادآوری

 درترری بیش تغییرات اگر. است mm 32 یبه اندازه (559/2)وزن مخصو   فشارسنج( و تغییر در ارتفاع ستون روغن mm 5839/19دقیو 

 نیاز باشد زمان آزمون باید به تناسب افزایش یابد.  فشارسنج ستون ارتفاع

 و هرواآزمرون  معیرار دو اساس بر گیرند،می قرار استفاده مورد آزمون هایزمان محاسبه در که شده داده نشان نشت سرعت دو -2 یادآوری

 .شوندانتخاب می ،شده پایرفته خالء

 .است ثابت لوله خط یا لوله طو  هر برای و به قطر لوله وابسته است تنها بنابراین و هستند نشت سرعت براساس آزمون زمان -9 یادآوری

 


