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پالستيك ها ـ لوله و اتصاالت گرمانرم
تعيين دماي نرمي ويكات ـ روش آزمون
چاپ اول
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آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ،تنها مرجع رسمي كشور است
كه عهده دار وظيفه تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان
مؤسسه ،صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي ،پژوهشي ،توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط
با موضوع صورت ميگيرد .سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي ،در جهت مطلوبيت
ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي ،فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه
و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل :توليدكنندگان ،مصرف كنندگان ،بازرگانان ،مراكز
علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس
از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت
تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت
ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در
صورت تصويب ،به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد .بدين ترتيب
استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره (())5
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد
ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص
كشور ،از آخرين پيشرفتهاي علمي ،فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي
استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در
قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان ،حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي،
حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ،اجراي
بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد .مؤسسه مي
تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور ،اجراي استاندارد
كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات
فعال در زمينه مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت
كيفيت ومديريت زيست محيطي ،آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ،مؤسسه
استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران
مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم ،گواهينامه تأييد صالحيت به
آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد .ترويج سيستم بين المللي يكاها ،
كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي
ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

كميسيون استاندارد ً پالستيك ها -لوله و اتصاالت گرمانرم -تعيين دماي نرمي ويكات -روش
آزمون ً ( تدديد نرر
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حقيقي نسب  ،منيژه( دكتراي مديريت )
سليماني  ،هايده( فوق ليسانس مهندسي شيمي )
كوشكي  ،اميد( فوق ليسانس پليمر )
گلچين  ،عبدالرضا( فوق ديپلم مكانيك )
مقري بيدگلي  ،مهدي( فوق ليسانس پليمر )

دانشگاه الزهرا
شركت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليكا نوين
شركت نوآوران بسپار
وزارت جهاد كشاورزي -شركت آب و خاك كشور
دانشگاه آزاد اسالمي -واحد كاشان
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مقامي  ،دمحمتقي( فوق ليسانس شيمي )
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مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

اعضاي سيصدو بيست و نهمين اجالسيه كميته ملي استاندارد ًً پالستيك ها -لوله و اتصاالت
گرمانرم -تعيين دماي نرمي ويكات -روش آزمون ًً

سمت يا نمايندگي

رئيس

بني اعمام  ،مهرناز( ليسانس شيمي )
حسني  ،مريم( ليسانس حسابداري )
خرازي فرد  ،دمحم حسن( ليسانس عمران )
سليماني  ،هايده( فوق ليسانس مهندسي شيمي )
گلچين  ،عبدالرضا( فوق ديپلم مكانيك )
محمودي نجفي  ،سيد حيدر( دكتراي شيمي آلي )
مقامي  ،دمحمتقي( فوق ليسانس شيمي )
مهدوي  ،آذر

مركز تحقيقات وزارت كار
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان
شركت پي وي سي ايران
شركت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليكا نوين
وزارت جهاد كشاورزي -شركت آب و خاك كشور
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

فتحي رشتي  ،ام البنين( ليسانس شيمي )
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خطيب زاده  ،داود( ليسانس شيمي )
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استاندارد ً پالستيك ها -لوله و اتصاالت گرمانرم -تعيين دماي نرمي ويكات -روش آزمون ً نخستين بار
در سال  3131تهيه شد .اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد كميسيونهاي
مربوط براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در سيصدو بيست و نهمين جلسة كميتة ملي
استاندارد شيميايي و پليمر مورخ  81/8/2تصويب شد .اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة  1قانون
اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  3133به عنوان
استاندارد ملي ايران منتشر ميشود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ،علوم و
خدمات ،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي
اصالح و تكميل اين استاندارد ارائه شود ،در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراين
براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.
در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه،
در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بينالمللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته
هماهنگي ايجاد شود.
منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
 -3استاندارد ملي ايران  : 2232سال  3131روش تعيين درجه حرارت نرمي ويكات لوله هاي پلي
وينيل كلريد سخت

2- ISO 2507-1: 1995, Thermoplastics Pipes and fittings – Vicat softening temperaturePart 1 : General test method
3- ISO 2507-2: 1995, Thermoplastics Pipes and fittings – Vicat softening temperaturePart 2 : Test conditions for unplasticized poly ( vinyl chloride ) ( PVC-U) or chlorinated poly ( vinyl
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هدف و دامنه كاربرد

مراجع الزامي
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هدف از تدوين اين استاندارد ارائه يك روش كلي براي تعيين دماي نرمي ويكات لوله و اتصاالت
گرمانرم است  .اين روش آزمون با استفاده از نيروي  55نيوتن انجام مي گيرد و روش ب  ،كه مطابق
با استاندارد بند  2-2است را نيز شامل مي شود .
اين روش تنها براي مواد گرمانرمي قابل استفاده است كه امكان اندازه گيري دمايي كه در آن سرعت
نرم شدنشان افزايش مي يابد  ،وجود داشته باشد  .اين روش براي پليمرهاي بلوري و نيمه بلوري
كاربرد ندارد .
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مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است .
بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود .در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و
 /يا تجديد نظر ،اصالحيهها و تجديدنظرهاي بعدي آن مدارك مورد نظر نيست  .معهذا بهتر است
كاربران ذينفع اين استاندارد  ،امكان كاربرد آخرين اصالحيهها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را
مورد بررسي قرار دهند .در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و  /يا تجديدنظر  ،آخرين چاپ و  /يا
تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
 3-2استاندارد ملي ايران  : 2333سال  3182پالستيك ها -شرايط محيطي استاندارد براي رسيدن به
شرايط تثبيت و آزمون
 2-2استاندارد ملي ايران  : 3882سال  3181پالستيك ها -مواد گرمانرم -تعيين دماي نرمي ويكات (
)  -VSTروش آزمون
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اساس روش آزمون عبارت است از تعيين دمايي كه در آن دما فرورونده ي استاندارد بتواند تحت
نيروي  55 ± 3نيوتن به اندازه يك ميلي متر در آزمونه اي تهيه شده از ديواره لوله فرو رود  ،در حالي
كه درجه حرارت با سرعت ثابتي افزايش مي يابد .
دمايي كه باعث شود فرو رونده به اندازه يك ميلي متر در آزمونه فرو رود به عنوان دماي نرمي ويكات
)  ( VSTبر حسب درجه سلسيوس بيان مي شود .

2

وسايل الزم

ميله
4-2
ميله به صفحه حمل بار مجهز بوده و در قابي از جنس فلز سخت نگهداري مي شود و مي تواند به
راحتي در جهت عمودي حركت كند  .پايه قاب فلزي براي نگهداري آزمونه كه در زير نوك فرو رونده
انتهاي ميله قرار مي گيرد  ،استفاده مي شود .

ite

ميله و قاب بايد داراي ضريب انبساط حرارتي يكساني باشند زير ا در غير اين صورت تغييرات اندك
در طول نيز باعث بروز خطا در اندازه گيري مي شود  .براي اطمينان از اين موضوع بايد يك نمونه از
ماده سخت با ضريب انبساط كم مورد آزمون قرار گيرد .اين آزمون تمام محدوده هاي دمايي را پوشش
داده و ضريب تصحيحي براي دماهاي ديگر ارائه مي دهد  .اگر فاكتور تصحيح بزرگتر يا مساوي
 5/52ميلي متر باشد  ،بايد با در نظر گرفتن عالمت جبري مناسب  ،مقدار ضريب تصحيح را به عدد
خوانده شده براي ميزان فرور رفتن سوزن  ،اضافه كرد  .توصيه مي شود كه دستگاه از آلياژ با ضريب
انبساط حرارتي پايين ساخته شود .
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سوزن فرو رونده
4-2
سوزن فرو رونده ترجيحا ً بايد از جنس فوالد سخت به طول  1ميلي متر و با سطح مقطع دايراه اي
و به مساحت  3 ± 5/35ميلي متر مربع باشد  .سوزن به انتهاي ميله متصل شده است  .سطح پاييني
سوزن بايد صاف و هم تراز و عمود بر محور لوله و عاري از ناهمواري باشد .
ميكرومتر با صفحه مدرج  ( يا هر وسيله اندازه گيري مناسب ديگر
3-2
ميكرومتر بايد داراي درجه بندي  5/53ميلي متر باشد و براي اندازه گيري مقدار نفوذ سوزن در نمونه
به كار مي رود .

m

صفحه اعمال بار
2-2
اين صفحه به ميله متصل بوده و وزنه هاي مناسب بايد به نحوي در مركز صفحه قرار گيرند كه كل
نيروي اعمالي بر آزمونه  55 ± 3نيوتن باشد  .نيروي كل اعمال شده بر آزمونه كه ناشي از وزن لوله
 ،سوزن و صفحه اعمال بار است نبايد بيشتر از يك نيوتن باشد .
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حمام گرم كننده
5-2
حمام گرم كننده بايد حاوي مايع مناسبي بوده و دستگاه مورد نظر به گونه اي در داخل حمام قرار داده
شود كه آزمونه مورد آزمون حداقل به اندازة  15ميلي متر زير سطح مايع قرار گيرد  .حمام بايد مجهز
به همزني با كارايي باال باشد  .همچنين حمام بايد مجهز به كنترل كننده دمايي بوده كه قادر به افزايش
دما با سرعت يكنواخت  55 ± 5درجه سلسيوس در ساعت باشد  .در حالتي كه ميزان افزايش دما براي
هر  3دقيقه  ،برابر  55 ± 5/5درجه سلسيوس باشد  ،سرعت افزايش دما رضايت بخش مي باشد .
يادآوري  -4آب  ،پارافين  ،گليسيرين و روغنهاي سيليكون براي انتقال گرما در حمام مناسب بوده  ،هرچند كه مايعات
ديگري نيز ممكن است مورد استفاده قرار گيرد  .در تمام موارد بايد توجه شود كه مايع مورد استفاده در دماي آزمون
پايدار بوده و بر روي آزمونه هيچ تأثيري  ( نرم شدن  ،متورم شدن  ،ترك خوردن بر جاي نگذارد  .اگر هيچ سيالي
براي انتقال گرما مناسب تشخيص داده نشود  ،مي توان از يك گرمخانه با گردش هوا استفاده كرد .
يادآوري  -4نتايج آزمون مي تواند به ضريب هدايت حرارتي محيط انتقال دما وابسته باشد .
يادآوري  -3سرعت افزايش دما كه به طور يكنواخت نيز اندام مي شود بايد به صورت دستي يا خودكار كنترل شود ،
به هر حال كنترل به صورت خودكار دقت بيشتري داشته و براي اين منرور توصيه مي شود  .يكي از روش هايي كه
نتايج قابل قبولي داده است  ،استفاده از گرم كن غوطه ور مي باشد  .اين گرم كن به گونه اي تنريم شده است كه دما را

در ابتداي آزمون به ميزان مشخصي افزايش مي دهد و سپس با تنريم رئوستات يا مبدل متغير  ،توان داده شده را مي
توان افزايش داد  .افزايش توان با استفاده از همان گرم كن و يا يك گرم كن كمكي ديگر اندام مي شود .
يادآوري  -2براي كاهش زمان سرد كردن بين دو آزمون متوالي مي توان از يك كويل سرد كننده استفاده كرد  .كويل
بايد قبل از اندام آزمون بعدي  ،از حمام بيرون آورده شود  ،زيرا ماده سرد كننده داخل آن ممكن است بر روي سرعت
افزايش دما تأثير بگذارد .

6-2
اين وسيله بايد داراي دامنه دمايي مناسب باشد  .دماسنج مورد استفاده بايد داراي درجه بندي حداقل 5/5
درجه سلسيوس باشد .
گرمخانه با گردش هوا
7-2
از گرمخانه براي قرار دادن آزمونه در دماي مشخص و انجام آزمون در دماي مورد نظر استفاده
مي شود .
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آزمونه ها

4-5

نمونه برداري

4-4-5

لوله ها

4-4-5

اتصاالت
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دماسنج جيوه اي شيشه اي  ( يا هر وسيله اندازه گيري ديگر
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آزمونه ها بايد به صورت قطعات حلقوي شكل از لوله بريده شده  ،داراي طول تقريبا ً  55ميلي متر و
پهناي  35تا  25ميلي متر باشند .

آزمونه هاي حلقوي شكل بريده شده از قسمت هاي مختلف اتصاالت بايد داراي ابعاد زير باشند :
براي اتصاالت با قطر كمتر يا مساوي  85ميلي متر  ،طول آزمونه را به اندازه طول بوشن 3در نظر

m

مي گيرند  .براي اتصاالت با قطر بيش از  85ميلي متر  ،طول آزمونه بايد  55ميلي متر باشد  .پهناي
آزمونه ها بين  35تا  25ميلي متر مي تواند متغير باشد .
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توجه داشته باشيد  ،بايد آزمونه ها از جايي بريده شوند كه هيچ خط جوش يا نقطه تزريقي وجود نداشته
4-5

آماده سازي

4-4-5

.c

باشد .

4-4-5

قطعات با ضخامت بين  2/2و  3ميلي متر براي اين آزمون مناسب مي باشند و نياز به

چنانچه ضخامت ديواره لوله يا اتصاالت بيش از  3ميلي متر باشد بايد به وسيله تراشكاري

سطح بيروني لوله و اتصاالت  ،را به  2ميلي متر كاهش داد  .در حالتي كه بوشن يا اتصال مورد نظر

om

رزوه شده باشد قسمت رزوه شده را بايد تراش داد تا سطح آن صاف و هموار شود .

ماشين كاري ندارند .

3-4-5

چنانچه ضخامت ديواره لوله و اتصاالت كمتر از  2/2ميلي متر باشد  .دو حلقه لوله بايد

روي يكديگر قرار داده شود تا حداقل ضخامت  2/2ميلي متر به دست آيد  .قطعه پاييني كه به عنوان

1- Socket

پايه است بايد تخت باشد  .براي اين منظور قطعه بااليي به همان حالتي كه هست  ،مورد استفاده قرار
مي گيرد .
تعداد آزمونه ها
3-5
براي هر آزمون بايد از دو آزمونه استفاده كرد  .در حالتي كه اختالف نتايج آزمونها زياد باشد تعدادي
آزمونه اضافي نيز براي آزمونهاي بيشتر بايد در دسترس باشد .
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شرايط تثبيت آزمون
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آزمونه بايد به مدت  5دقيقه در دماي حداقل  55درجه سلسيوس كمتر از دماي نرم شدن ماده مورد نظر
قرار داده شود .

روش آزمون
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سطوح داخلي و خارجي و سطح مقطع لولة مورد آزمون را بررسي كرده و تمام تغييرات را يادداشت
كنيد  .به ترتيب زير آزمون را انجام دهيد .
دماي حمام را به دماي  55درجه سلسيوس كمتر از دماي نرمي مورد انتظار ماده رسانده
4-7
و در اين دما ثابت نگهداريد .
آزمونه را به صورت افقي در زير سوزن ميله كه هنوز تحت بار نمي باشد قرار دهيد .
4-7
نوك سوزن بايد به طور آزاد روي سطح مقعر آزمونه قرار گيرد  .براي آزمونه هايي با ضخامت
ديوارة كمتر از  2/2ميلي متر  ،نوك سوزن بايد به طور آزاد روي سطح مقعر قطعه تخت نشده قرار
گيرد ( قطعه تخت بايد زير سطح مقعر واقع شود )  .فاصله نوك سوزن تا لبه هاي آزمونه در هيچ نقطه
اي نبايد كمتر از  1ميلي متر باشد .
دستگاه را در حمام گرمايي قرار دهيد  .مخزن جيوه دماسنج بايد هم تراز با سطح آزمونه
3-7
و حتي االمكان نزديك به آزمونه باشد .
سوزن را روي آزمونه قرار دهيد  .پس از گذشت  5دقيقه  ،به صفحه نگهدارنده  ،وزنه
2-7
هاي الزم را افزوده تا كل نيروي اعمالي به نمونه به  55 ± 3نيوتن برسد  .مقدار خوانده شده بر روي
ميكرومتر را يادداشت كرده يا در صورت امكان آن را صفر كنيد .
دماي حمام را به طور يكنواخت با سرعت  55 ± 5درجه سلسيوس در ساعت افزايش
5-7
دهيد  .در ضمن مايع درون حمام بايد به وسيله همزن به خوبي هم زده شود .
دماي حمام را هنگامي كه نوك سوزن به اندازه  3 ± 5/53ميلي متر نسبت به وضعيت
6-7
شروع در داخل آ زمونه فرو رفته است را يادداشت كنيد  .اين دما به عنوان دماي نرمي ويكات
)  ( VSTشناخته مي شود .
دماي نرمي ويكات از ميانگين عددي دماي خوانده شده از دو آزمون تعيين مي شود  .دما
7-7
بايد برحسب درجه سلسيوس بيان شود  .اگر دو دماي خوانده شده بيش از  2درجه سلسيوس با هم تفاوت

داشته باشد آزمون را با حداقل دو آزمونه ديگر تكرار كنيد  .اين مطلب بايد در گزارش آزمون ذكر شود
.
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گزارش آزمون
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گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد :
شماره استاندارد ملي كه براساس آن آزمون انجام گرفته است .
4-8
مشخصات كامل لوله و اتصال مورد آزمون
4-8
ضخامت آزمونه ها و اينكه آيا از دو قطعه استفاده شده است يا خير
3-8
سيال مورد استفاده در حمام گرمايي
2-8
شرايط تثبيت آزمونه و گرم و سرد كردن كنترل شده ي آن ( در صورت وجود )
5-8
دماي نرمي ويكات هر آزمونه برحسب درجه سلسيوس
6-8
هرگونه تغيير در ظاهر آزمونه پس از غوطه وري
7-8
بيان دماي نرمي ويكات مطابق بند ( ) 3-3
8-8
هرگونه عملياتي كه در اين استاندارد ذكر نشده و يا هر رويدادي كه ممكن است بر روي
9-8
نتايج آزمون اثر داشته باشد
تاريخ انجام آزمون
41-8

شكل  -4دستگاه تعيين دماي نرمي ويكات

پيوست الف
لوله و اتصاالت پلي وينيل كلريد سخت -ويژگي اساسي
 ( اطالعاتي

p
ch

ite

هنگامي كه آزمون طبق بند  3انجام شود دماي نرمي و يكات براي لوله و اتصاالت پلي وينيل كلريد
سخت به قرار زير است :
 براي لوله ها نبايد كمتر از  38درجه سلسيوس باشد . براي اتصاالت نبايد كمتر از  33درجه سلسيوس باشد .براي كاربردهاي ويژه اي كه نياز به الزامات سخت گيرانه تري است  ،مطابق با استاندارد محصول
مربوطه حداقل دماي نرمي بيشتر از مقادير ذكر شده در باال است .

پيوست ب
لوله و اتصاالت پلي وينيل كلريد كلرينه شده -ويژگي اساسي
 ( اطالعاتي
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هنگامي كه آزمون طبق بند  3انجام شود دماي نرمي و يكات براي لوله و اتصاالت پلي وينيل كلريد
كلرينه شده به قرار زير است :
 براي لوله هايي كه تحت فشار نيستند نبايد كمتر از  85درجه سلسيوس باشد . براي لوله هايي كه تحت فشار هستند نبايد كمتر از  335درجه سلسيوس باشد . براي اتصاالت نبايد كمتر از  351درجه سلسيوس باشد .براي كاربردهاي ويژه اي كه نياز به الزامات سخت گيرانه تري است  ،مطابق با استاندارد محصول
مربوطه حداقل دماي نرمي بيشتر از مقادير ذكر شده در باال است .
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پيوست پ
لوله هاي پلي وينيل كلريد با مقاومت ضربه اي باال  -ويژگي اساسي
 ( اطالعاتي
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هنگامي كه آزمون طبق بند  3انجام شود دماي نرمي و يكات لوله هاي پلي وينيل كلريد با مقاومت
ضربه اي باال نبايد كمتر از  33درجه سلسيوس باشد .
براي كاربردهاي ويژه اي كه نياز به الزامات سخت گيرانه تري است  ،مطابق با استاندارد محصول
مربوطه حداقل دماي نرمي بيشتر از مقادير ذكر شده در باال است .
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