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  خدا نامبه
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

 و اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یـک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 اسـتانداردهای  نـشر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی (ملی
 مؤسـسات  و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
 یـدی، تول شرایط به توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،
 کننـدگان، مـصرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانۀ  و آگاهانـه  مـشارکت  از کـه  است تجاری و فناوری

 نـویس  پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
 از پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  های کمیسیون اعضای و نفع ذی عمراج به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

 ایـران  )رسمی( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت
  .شود می منتشر و چاپ
 کننـد  مـی  تهیـه  شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 ترتیـب،  بـدین  .شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
 ملـی  کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملـی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان
 المللـی  بـین  کمیـسیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سـازمان  اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کـدکس  کمیـسیون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 
 هـای  نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 
 .شودمی گیریبهره بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینـی  پـیش  موازین رعایت با تواند می انایر صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمـومی،  و فـردی  ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،
ـ  وارداتـی،  اقـالم  یـا  / و ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از بعضی اجرای اقتصادی،  تـصویب  اب

 اجـرای  کـشور،  محـصوالت  برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید اجباری استاندارد، عالی شورای
 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  بـرای  همچنـین  . نماید اجباری را آن بندیدرجه و صادراتی کاالهای استاندارد
 و کیفیـت  مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی (کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت
 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و کنـد  مـی  ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـایل  )واسـنجی  (کالیبراسـیون  یکاهـا،  المللی بین دستگاه ترویج .کند می نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت
 ایـن  وظـایف  یگرد از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
 .است مؤسسه

  

                                                 
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  پیش گفتار
  

 پیش که " ابعادورواداری ها-لوله های پالستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیاالت-پالستیک ها" استاندارد
 و شـده  تدوین و تهیه  نایرا تحقیقات صنعتی و استاندارد توسط مؤسسۀ مربوط های رکمیسیوند آن نویس

 گرفتـه  قـرار  تـصویب  مورد19/12/86 مورخشیمیایی وپلیمراستاندارد ملی کمیتۀ اجالس پانصدوششمین در
 صـنعتی  قـات تحقی و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک ، است
   .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ایران،
خـدمات،   و علـوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

ایـن   تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای
بنـابراین،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

   .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره باید
  

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برای که  و ماخذیمنبع
  

ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – 
Dimensions and tolerances – Part 1: Metric series 



  

  ابعاد و رواداری ها - انتقال سیاالت پالستیکی گرمانرم براییلوله ها -  ها پالستیک

   و دامنه کاربردهدف   1
برای قطر خارجی، دوپهنی و ضخامت دیواره لوله  های رواداری1هگونهدف از تدوین این استاندارد تعیین 

های پالستیکی گرمانرم انتقال دهنده سیاالت، که با قطر خارجی اسمی و فشارهای اسمی مطابق با استاندارد 
ISO 161-1:1996دیواره اسمی مطابق با استاندارد و ضخامت ISO 4065:1996 ،تولید شده اند  

  .)الف دیده شودپیوست  (مشخص می کند
این استاندارد برای لوله های پالستیکی گرمانرم با سطح مقطع ثابت دایره ای درامتداد کل طول لوله، 

  .صرفنظر از نوع تولید، جنس مواد یا کاربرد مورد نظر قابل استفاده است
  

تباس می کنند، جنس مواد و  گونه های رواداری مشخص شده در استانداردهای محصول که از این استاندارد اق–یادآوری 
 .کاربرد مورد نظر را لحاظ می نمایند

  

  مراجع الزامی  2
مدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که درمتن این استانداردملی ایران به آن هاارجاع شده است بدین  «

  .ترتیب آن مقررات جزئی ازاین استانداردملی محسوب می شود 
اصالحیه هاوتجدیدنظرهای بعدی آن ،انتشارارجاع داده شده باشددرصورتی که به مدرکی باذکرتاریخ 
درموردمدارکی که بدون ذکرتاریخ انتشاربه آن هاارجاع داده شده .موردنظراین استانداردملی ایران نیست

  .همواره آخرین تجدید نظرواصالحیه های بعدی آن هاموردنظراست،است
  »:است زیربرای این استانداردالزامی مراجعاستفاده از

 استفاده درآبرسانیلوله های پلی اتیلنی مورد-پالستیک ها،1383سال7175- 1رهاستانداردملی ایران شما- 1
  مونروش آز-اندازه گیری ابعاد–

2-ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Nominal 
outside diameters and nominal pressures – Part 1: Metric series. 
 
3-ISO 286-1, ISO system of limits and fits, Part 1: Bases of tolerances, 
deviations and fits. 
 
4-ISO 4065, Thermoplastics pipes – Universal wall thickness table. 
 

  

                                                 
1-Grade 



  

  تعاریف و اصطالحات  3
   : رودکار می ها با تعاریف زیر به   یا واژهدر این استاندارد اصطالحات

  )dn(قطر خارجی اسمی   3-1
برای تمام اجزاء سیستم لوله کشی از جنس پالستیک گرمانرم به غیر از  عددی، که یک نماد ا ب1معرفی اندازه

صورت ه ب ها،   در استانداردهای ویژگی ؛ که معرفی می شوند، متداول است2فلنج ها و اجزایی که با اندازه نخ
  .می شودیک عدد گرد شده مناسب ارائه 

  
میانگین  ، قطر خارجی اسمی، برحسب میلی متر، حداقل ISO 161-1 :1996 برای لوله های منطبق بر استاندارد–یادآوری 

  .مشخص شده در استاندارد قابل اجرای لوله است) dem,min(قطر خارجی 
  

  )dn(قطر خارجی   3-2

  )dem(قطر خارجی میانگین   3-2-1
 میلی متر به سمت رقم 1/0که با دقت  ،)π) 142/3ونی لوله تقسیم بر عدد طول اندازه گیری شده محیط بیر

  .بزرگتر گرد می شود

  )dem,min(قطر خارجی حداقل میانگین   3-2-2
معادل با قطر خارجی که  ، لولههای ویژگیحداقل مقدار میانگین قطر خارجی مشخص شده در استاندارد 

  .اسمی، برحسب میلی متر، می باشد

  )dem,max(قطر خارجی ثر میانگین کحدا  3-2-3
  .می باشد لوله های ویژگیحداکثر مقدار میانگین قطر خارجی مشخص شده در استاندارد 

  )dey ( در هر نقطهقطر خارجی  3-2-4
 میلی متر به 1/0که با دقت  ،مقدار اندازه گیری شده قطر خارجی در هر نقطه از سراسر سطح مقطع لوله

  . شودسمت رقم بزرگتر گرد می

  دوپهنی  3-2-5
  .تفاوت بین حداکثر و حداقل قطر خارجی اندازه گیری شده در یک سطح مقطع از لوله

                                                 
1-Size 
2-Thread size 



  

   ها1اصطالحات مربوط به رواداری  3-3

  رواداری  3-3-1
با آن صورت تفاوت بین مقادیر حداکثر و حداقل مجاز هب که ، مجاز از مقدار مشخص شده یک کمیتتغییر

  .شودکمیت بیان می

  انحراف مجاز  3-3-2
  .تفاوت بین مقدار حدی مجاز و مقدار مرجع

  گونه رواداری  3-3-3
  که برای تمام اندازه های اصلی ها، گروهی از رواداری ها2در سیستم استاندارد شده ای از حدود و برازش

  .شندبامی مشابه دارای دقتی 

  )e (ضخامت دیواره  3-4

  )ey (ضخامت دیواره در هر نقطه  3-4-1
 میلی متر به سمت رقم 1/0که با دقت  دیواره اندازه گیری شده در هر نقطه حول محیط لوله؛ ضخامت

  .بزرگتر گرد می شود

  )ey,min(حداقل ضخامت دیواره   3-4-2
  . لوله مشخص شده استهای ویژگیحداقل ضخامت دیواره برای لوله، که در استاندارد 

  )ey,max(حداکثر ضخامت دیواره   3-4-3
  . لوله مشخص شده استهایویژگیامت دیواره برای لوله، که در استاندارد حداکثر ضخ

  )em(میانگین ضخامت دیواره   3-4-4
 یک سطح پیرامونر اندازه گیری شده ضخامت دیواره، که در فواصل منظم امقدحداقل چهار میانگین حسابی 

گیری شده ضخامت دیواره ر اندازهمل حداقل و حداکثر مقادیکه شاطوریهمقطع از لوله قرار گرفته اند ب
  . میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود1/0 با دقت مقدار میانگین .دنبشو

  
تعداد واقعی اندازه گیری ها به این . های لوله قید خواهد شد  حداقل تعداد اندازه گیری ها در استاندارد ویژگی–یادآوری 

ید در فواصل منظم پیرامون یک سطح مقطع از لوله قرار گیرند و درعین حال نقاط اندازه گیری باواقعیت بستگی دارد که 
  .شامل حداقل و حداکثر مقادیر اندازه گیری شده ضخامت دیواره نیز بشوند

  

                                                 
1-Tolerance 
2-Fit 



  

  )en(ضخامت دیواره اسمی   3-4-5
ل  مشابه با حداقارائه گردیده است و ISO 4065:1996 استاندارددرضخامت دیواره، برحسب میلی متر، که 

  . می باشد) ey,min(ضخامت دیواره در هر نقطه 

  

  رواداری های قطر خارجی  4

  قطر خارجیمیانگین   4-1
 ، مقادیری که در آنجا به عنوان قطر خارجی اسمی ISO 161-1:1996برای لوله های منطبق بر استاندارد 

مجاز از این قطرها  است، حداقل میانگین قطر خارجی برحسب میلی متر بوده و انحراف های مشخص شده
+mmxبنابراین رواداری ها باید به شکل . باید مثبت باشد

 مقدار رواداری است که از mm بیان شوند، که 0
   . متناسب با گونه رواداری بدست می آید1جدول 

ت و مشخص شده در استاندارد ویژگی های محصول اس) dn( برمبنای قطر خارجی اسمی1مقادیر جدول 
  .همه ابعاد برحسب میلی متر بیان می شود

 میلی متر 1/0که با دقت  می باشد؛ 0.009dnبرای تمام قطرهای خارجی اسمی، رواداری برابر با  : Aگونه 
 میلی متر 10 میلی متر و حداکثر مقدار آن 3/0 حداقل مقدار رواداری .به سمت رقم بزرگتر گرد می شود

  . می باشد
 میلی متر 1/0که با دقت  می باشد؛ 0.006dnام قطرهای خارجی اسمی، رواداری برابر با برای تم : Bگونه 

 میلی متر می 4 میلی متر و حداکثر مقدار آن 3/0 حداقل مقدار رواداری .به سمت رقم بزرگتر گرد می شود
  . باشد
 میلی متر 1/0با دقت که  می باشد؛ 0.003dnبرای تمام قطرهای خارجی اسمی، رواداری برابر با  : Cگونه 

 میلی متر می 2 میلی متر و حداکثر مقدار آن 3/0 حداقل مقدار رواداری .به سمت رقم بزرگتر گرد می شود
  . باشد

می باشد؛ که ، رواداری ها برمبنای تجربیات عملی 1000 تا 10برای قطرهای خارجی اسمی از  : Dگونه 
  . ت گیرانه تر هستند سخCنسبت به رواداری های مشخص شده برای گونه 

تجربیات عملی و داده های آزمون نشان داده است که برای انواع مشخصی از اتصال که معموالً گونه  : Eگونه 
B رواداری استفاده می شود، مانند اتصال های جوشی مادگی در سیستم های پلی اتیلن، رواداری های 

خیلی بزرگ است و منجر به نقص نابهنگام  140 و 125، 110محاسبه شده برای قطرهای خارجی اسمی 
  . استفاده می شودEگونه بنابراین، برای چنین کاربردهایی، رواداری های . اتصال می شود



  

  های میانگین قطر خارجی  رواداری-1جدول 
 x( ،mm+(رواداری ها  قطر خارجی اسمی

dn ، mm گونهA گونهB گونهC  گونهD   گونهE  
1 0  3/0 3/0 3/0 2/0  --  

12  3/0 3/0 3/0 2/0  --  
16  3/0 3/0 3/0 2/0  --  
20  3/0 3/0 3/0 2/0  --  
        
25  3/0 3/0 3/0 2/0  --  
32  3/0 3/0 3/0 2/0  --  
40  4/0 3/0 3/0 2/0  --  
50  5/0 3/0 3/0 2/0  --  
        
63  6/0 4/0 3/0 2/0  --  
75  7/0 5/0 3/0 2/0  --  
90  9/0 6/0 3/0 3/0  --  
110  0/1 7/0 4/0 3/0  6/0  
        
125  2/1 8/0 4/0 3/0  6/0  
140  3/1 9/0 5/0 4/0  8/0  
160  5/1 0/1 5/0 4/0  --  
180  7/1 1/1 6/0 5/0  --  
        
200  8/1 2/1 6/0 5/0  --  
225  1/2 4/1 7/0 5/0  --  
250  3/2 5/1 8/0 6/0  --  
280  6/2 7/1 9/0 6/0  --  
        
315  9/2 9/1 0/1 6/0  --  
355  2/3 2/2 1/1 7/0  --  
400  6/3 4/2 2/1 7/0  --  
450  1/4 7/2 4/1 8/0  --  
        
500  5/4 0/3 5/1 9/0  --  
560  0/5 4/3 7/1 0/1  --  
630  7/5 8/3 9/1 1/1  --  
710  4/6 0/4 0/2 2/1  --  
        
800  2/7 0/4 0/2 3/1  --  
900  1/8 0/4 0/2 5/1  --  
1000  0/9 0/4 0/2 6/1  --  
1200  0/10 -- -- --  --  
        

1400  0/10 -- -- --  --  
1600  0/10 -- -- --  --  
1800  0/10 -- -- --  --  
2000  0/10 -- -- --  --  



  

  قطر خارجیدوپهنی   4-2
) dn(مقادیر رواداری برای هر گونه، از قطر خارجی اسمی.  ارائه گردیده است2چهار گونه رواداری در جدول 

های محصول محاسبه می شود و همه ابعاد برحسب میلی متر بیان می دارد ویژگیمشخص شده در استان
 برای لوله کالفی توصیه می Kگونه .  ضرایب محاسباتی مورد استفاده برمبنای تجربه عملی می باشد.شود

  .ها قرار می گیرد شود؛ که درمعرض عملیات آسودگی مناسب مشخص شده در استاندارد ویژگی
  و میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود1/0که با دقت  می باشد؛ 0.06dnاری برابر با رواد : Kگونه 

این گونه، فقط برای قطرهای خارجی اسمی کوچکتر یا مساوی با .  میلی متر است1حداقل مقدار رواداری 
  .  میلی متر قابل کاربرد می باشد160
  و میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود1/0ا دقت که ب می باشد؛ 0.05dnرواداری برابر با  : Lگونه 

  . است میلی متر 1حداقل مقدار رواداری 
  و میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود1/0که با دقت  می باشد؛ 0.024dnرواداری برابر با  : Mگونه 

  . است میلی متر 1حداقل مقدار رواداری 
   : Nگونه 
 می 0.008dn)  (1 +رواداری برابر با،  میلی متر75کوچکتر یا مساوی با می برای قطرهای خارجی اس - الف

 میلی متر 2/1 و حداقل مقدار رواداری  میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود1/0که با دقت باشد؛ 
   .است
داری  میلی متر، روا250 میلی متر ولی کوچکتر یا مساوی با 75 برای قطرهای خارجی اسمی بزرگتر از -ب

  .  میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود1/0که با دقت  می باشد؛ 0.02dnبرابر با 
که با دقت  می باشد؛ 0.035dn میلی متر، رواداری برابر با 250 برای قطرهای خارجی اسمی بزرگتر از -پ
  . میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود1/0
  

زمان : ، زمانی که باید دوپهنی اندازه گیری شود را مشخص می کند؛ به عنوان مثالهای لوله  استاندارد ویژگی–یادآوری 
  .اکستروژن، زمان خروج محصول از کارخانه یا زمان استفاده

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  دوپهنیهای   رواداری-2جدول 
 mmرواداری ها،   قطر خارجی اسمی

dn ، mm گونهK گونهL  گونهM   گونهN  
1 0  0/1 0/1 0/1  2/1  

12  0/1 0/1 0/1  2/1  
16  0/1 0/1 0/1  2/1  
20  2/1 0/1 0/1  2/1  
25  5/1 3/1 0/1  2/1  
32  0/2 6/1 0/1  3/1  
40  4/2 0/2 0/1  4/1  
50  0/3 5/2 2/1  4/1  
        
63  8/3 2/3 6/1  5/1  
75  5/4 8/3 8/1  6/1  
90  4/5 5/4 2/2  8/1  
110  6/6 5/5 7/2  2/2  
        
125  5/7 3/6 0/3  5/2  
140  4/8 0/7 4/3  8/2  
160  6/9 0/8 9/3  2/3  
180  -- 0/9 4/4  6/3  
        
200  -- 0/10 8/4  0/4  
225  -- 3/11 4/5  5/4  
250  -- 5/12 0/6  0/5  
280  -- 0/14 8/6  8/9  
        
315  -- 8/15 6/7  1/11  
355  -- 8/17 6/8  5/12  
400  -- 0/20 6/9  0/14  
450  -- 5/22 8/10  6/15  
        
500  -- 0/25 0/12  5/17  
560  -- 0/28 5/13  6/19  
630  -- 2/31 2/15  1/22  
710  -- 5/35 1/17  9/24  
        
800  -- 0/40 2/19  0/28  
900  -- 0/45 6/21  5/31  
1000  -- -- 0/24  0/35  
1200  -- -- 8/28  0/42  
        

1400  -- -- 6/33  0/49  
1600  -- -- 4/38  0/56  
1800  -- -- 2/43  0/63  
2000  -- -- 0/48  0/70  



  

  های ضخامت دیوارهواداریر  5

  )ey(ضخامت دیواره در هر نقطه   1- 5
که دربرگیرنده حداقل ضخامت دیواره طوریه ارائه گردیده است؛ ب5 و 4، 3سه گونه رواداری در جداول 

)ey,min ( میلی متر 50تا ) می توان در گونه رواداری را. دنمی باش) 5جدول ( میلی متر 46و ) 4 و3جداول 
  . های محصول مشخص نمود استانداردهای ویژگی

روابط یادشده .  از روابط زیر محاسبه و برحسب میلی متر بیان می شوند5 و 4، 3مقادیر رواداری در جداول 
مقادیر .  میلی متر می باشند50برمبنای تجربه عملی اکستروژن لوله های پالستیکی گرمانرم تا ضخامت 

 معموالً برای لوله هایی استفاده می شود که از طریق اتصال های مکانیکی 5ده در جدول رواداری مشخص ش
در این نوع اتصال دهی الزم است رواداری ضخامت دیواره سخت گیرانه تر باشد تا . به هم متصل می شوند

  .بند اضافی فراهم گردد آبهای لوله بدون نیاز به واشربندیآبامکان 
  : )ه شود دید3جدول ( Tگونه 
 میلی متر به سمت 1/0که با دقت  می باشد؛ 0.1ey,min)  (0.2 +، رواداری برابر با ey,min 4.6 ≥ برای - الف

  . رقم بزرگتر گرد می شود
 میلی متر به سمت رقم 1/0که با دقت  می باشد؛ 0.15ey,min ، رواداری برابر با ey,min 4.6 < برای -ب

  .بزرگتر گرد می شود
 1/0که با دقت  می باشد؛ 0.2ey,min، رواداری برابر با  ey,min 3.5 <برای : ) دیده شود4ل جدو( Uگونه 

  . میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود
که با  می باشد؛ 0.1ey,min)  (0.1 +، رواداری برابر با ey,min 46 ≥برای : ) دیده شود5جدول ( Vگونه 
  .رد می شود میلی متر به سمت رقم بزرگتر گ1/0دقت 

  : از معادله زیر استفاده می شودey,max بمنظور تعیین ey,minرواداری بدست آمده برای 
ey,max = (ey,min + ty) 

  . رواداری گونه و حداقل ضخامت مربوط می باشدtyکه 
  : بیان شودey,min باید بصورت انحراف مجاز مثبت نسبت به eyحدود 

ytyy ee += 0min,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  T گونه –ضخامت دیواره در هر نقطه های   رواداری-3جدول 
 mmرواداری،  ey,min ، mmحداقل ضخامت دیواره،  mmرواداری، ey,min، mmحداقل ضخامت دیواره، 

  ty مساوی با کوچکتریا بزرگتر از  ty مساوی بایا کوچکتر بزرگتر از
--  0/1 3/0 3/25 0/26  9/3  
0/1  0/2 4/0 0/26 6/26  0/4  
0/2  0/3 5/0 6/26 3/27  1/4  
0/3  0/4 6/0 3/27 0/28  2/4  

       
0/4  6/4 7/0 0/28 6/28  3/4  
6/4  3/5 8/0 6/28 3/29  4/4  
3/5  0/6 9/0 3/29 0/30  5/4  
0/6  6/6 0/1 0/30 6/30  6/4  

       
6/6  3/7 1/1 6/30 3/31  7/4  
3/7  0/8 2/1 3/31 0/32  8/4  
0/8  6/8 3/1 0/32 6/32  9/4  
6/8  3/9 4/1 6/32 3/33  0/5  

       
3/9  0/10 5/1 3/33 0/34  1/5  
0/10  6/10 6/1 0/34 6/34  2/5  
6/10  3/11 7/1 6/34 3/35  3/5  
3/11  0/12 8/1 3/35 0/36  4/5  

       
0/12  6/12 9/1 0/36 6/36  5/5  
6/12  3/13 0/2 6/36 3/37  6/5  
3/13  0/14 1/2 3/37 0/38  7/5  
0/14  6/14 2/2 0/38 6/38  8/5  

       
6/14  3/15 3/2 6/38 3/39  9/5  
3/15  0/16 4/2 3/39 0/40  0/6  
0/16  6/16 5/2 0/40 6/40  1/6  
6/16  3/17 6/2 6/40 3/41  2/6  

       
3/17  0/18 7/2 3/41 0/42  3/6  
0/18  6/18 8/2 0/42 6/42  4/6  
6/18  3/19 9/2 6/42 3/43  5/6  
3/19  0/20 0/3 3/43 0/44  6/6  

       
0/20  6/20 1/3 0/44 6/44  7/6  
6/20  3/21 2/3 6/44 3/45  8/6  
3/21  0/22 3/3 3/45 0/46  9/6  
0/22  6/22 4/3 0/46 6/46  0/7  

       
6/22  3/23 5/3 6/46 3/47  1/7  
3/23  0/24 6/3 3/47 0/48  2/7  
0/24  6/24 7/3 0/48 6/48  3/7  
6/24  3/25 8/3 6/48 3/49  4/7  

       
   3/49 0/50  5/7  



  

  U گونه –ضخامت دیواره در هر نقطه های   رواداری-4جدول 
 ، ey,minحداقل ضخامت دیواره، 

mm 

رواداری، 
mm 

 ، ey,minحداقل ضخامت دیواره، 
mm 

رواداری، 
mm 

   ،ey,min  دیواره،حداقل ضخامت
mm  

رواداری
mm  

 ty   باکوچکتریامساوی  بزرگتراز  ty کوچکتریا مساوی با بزرگتر از  tyکوچکتریا مساوی با  بزرگتر از
5/3 0/4  7/0 5/19 0/20 9/3  5/35 0/36  1/7  
0/4 5/4  8/0 0/20 5/20 0/4  0/36 5/36  2/7  
5/4 0/5  9/0 5/20 0/21 1/4  5/36  5/37  3/7  
0/5 5/5  0/1 0/21 5/21 2/4  0/37 5/37  4/7  

           
5/5 0/6  1/1 5/21 0/22 3/4  5/37 0/38  5/7  
0/6 5/6  2/1 0/22 5/23 4/4  0/38  5/38  6/7  
5/6 0/7  3/1 5/23 0/23 5/4  5/38 0/39  7/7  
0/7 5/7  4/1 0/23 5/23 6/4  0/39  5/39  8/7  

              
5/7 0/8  5/1 5/23 0/24 7/4  5/39 0/40  9/7  
0/8 5/8  6/1 0/24 5/24 8/4  0/40 5/40  0/8  
5/8 0/9  7/1 5/24 0/25 9/4  5/40  0/41  1/8  
0/9 5/9  8/1 0/25 5/25 0/5  0/41 5/41  2/8  

           
5/9 0/10  9/1 5/25 0/26 1/5  5/41 0/42  3/8  
0/10 5/10  0/2 0/26 5/26 2/5  0/42  5/42  4/8  
5/10 0/11  1/2 5/26 0/27 3/5  5/42 0/43  5/8  
0/11 5/11  2/2 0/27 5/27 4/5  0/43  5/43  6/8  

              
5/11 0/12  3/2 5/27 0/28 5/5  5/43  0/44  7/8  
0/12 5/12  4/2 0/28 5/28 6/5  0/44 5/44  8/8  
5/12 0/13  5/2 5/28 0/29 7/5  5/44  0/45  9/8  
0/13 5/13  6/2 0/29 5/29 8/5  0/45 5/45  0/9  

           
5/13  0/14  7/2  5/29  0/30  9/5  5/45  0/46  1/9  

0/14 5/14  8/2 0/30 5/30 0/6  0/46  5/46  2/9  
5/14 0/15  9/2 5/30 0/31 1/6  5/46 0/47  3/9  
0/15 5/15  0/3 0/31 5/31 2/6  0/47  5/47  4/9  

              
5/15 0/16  1/3 5/31 0/32 3/6  5/47  0/48  5/9  
0/16 5/16  2/3 0/32 5/32 4/6  0/48 5/48  6/9  
5/16 0/17  3/3 5/32 0/33 5/6  5/48  0/49  7/9  
0/17 5/17  4/3 0/33 5/33 6/6  0/49 5/49  8/9  

           
5/17 0/18  5/3 5/33 0/34 7/6  5/49 0/50  9/9  
0/18 5/18  6/3 0/34 5/34 8/6     
5/18 0/19  7/3 5/34 0/35 9/6        
0/19 5/19  8/3 0/35 5/35 0/7        



  

  
  V گونه –ضخامت دیواره در هر نقطه های   رواداری-5جدول 

 mmرواداری،  ey,min ، mmحداقل ضخامت دیواره،  mmرواداری، ey,min، mm، حداقل ضخامت دیواره
  ty  باکوچکتریا مساوی بزرگتر از  ty  باکوچکتر یا مساوی بزرگتر از

--  0/1 2/0 0/23 0/24  5/2  
0/1  0/2 3/0 0/24 0/25  6/2  
0/2  0/3 4/0 0/25 0/26  7/2  
0/3  0/4 5/0 0/26 0/27  8/2  

       
0/4  0/5 6/0 0/27 0/28  9/2  
0/5  0/6 7/0 0/28 0/29  0/3  
0/6  0/7 8/0 0/29 0/30  1/3  
0/7  0/8 9/0 0/30 0/31  2/3  

       
0/8  0/9 0/1 0/31 0/32  3/3  
0/9  0/10 1/1 0/32 0/33  4/3  
0/10  0/11 2/1 0/33 0/34  5/3  
0/11  0/12 3/1 0/34 0/35  6/3  

       
0/12  0/13 4/1 0/35 0/36  7/3  
0/13  0/14 5/1 0/36 0/37  8/3  
0/14  0/15 6/1 0/37 0/38  9/3  
0/15  0/16 7/1 0/38 0/39  0/4  

       
0/16  0/17 8/1 0/39 0/40  1/4  
0/17  0/18 9/1 0/40 0/41  2/4  
0/18  0/19 0/2 0/41 0/42  3/4  
0/19  0/20 1/2 0/42 0/43  4/4  

       
0/20  0/21 2/2 0/43 0/44  5/4  
0/21  0/22 3/2 0/44 0/45  6/4  
0/22  0/23 4/2 0/45 0/46  7/4  

  
  
  
  
  
  



  

  )em(میانگین ضخامت دیواره   2- 5
 میلی متر را در بر می 50تا ) ey,min( ، حداقل ضخامت دیواره 7 و 6دو گونه رواداری ارائه شده در جداول 

  . های محصول مشخص نمود گونه رواداری را می توان در استانداردهای ویژگی. گیرد
روابط یادشده .  از روابط زیر محاسبه و برحسب میلی متر بیان می شوند7 و 6مقادیر رواداری در جداول 

  .  میلی متر می باشند50برمبنای تجربه عملی اکستروژن لوله های پالستیکی گرمانرم تا ضخامت 
ی برابر با                     میلی متر، روادار50های دیواره تا  برای تمام ضخامت):  دیده شود6جدول  (Uگونه 

+ 0.2)  (0.1ey,min میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود1/0که با دقت  می باشد؛  .  
 میلی متر، رواداری برابر با        16های دیواره بزرگتر از  برای حداقل ضخامت):  دیده شود7جدول  (Vگونه 

+ 0.2)  (0.15ey,min میلی متر به سمت رقم بزرگتر گرد می شود 1/0که با دقت  می باشد؛.  
 می باشد؛ و درنتیجه رواداری بدست آمده، ey,min برابر با مقدار emبرای یک لوله استوانه ای، حداقل مقدار 

  .  را تعیین می کندey,min از emانحراف مجاز مثبت 
  : شود بیانey,minصورت انحراف مجاز مثبت نسبت به ه ب  باید emحدود بنمابراین، 

mtyy ee += 0min,  
 بسته به کاربرد، مقدار tmمتر مشخص می شود و های لوله برحسب میلی در استاندارد ویژگیey,minکه 

  . برحسب میلی متر است7 یا 6رواداری بدست آمده از جدول 
  

  اندازه گیری ابعاد  6
 روش مشخص شده در استاندارد ویژگیتمام اندازه گیری های قطر خارجی و ضخامت دیواره باید مطابق با 

  . انجام شود1383سا ل  :7175-1 ملی ایران شماره استانداردهای لوله یا مطابق با 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  W گونه – ضخامت دیوارهمیانگین های   رواداری-6جدول 
 mmرواداری،  ey,min ، mmحداقل ضخامت دیواره،  mmرواداری، ey,min، mmحداقل ضخامت دیواره، 

  tm   باکوچکتریا مساوی بزرگتر از  tm کوچکتر یا مساوی با بزرگتر از

--  0/1 3/0 0/25 0/26  8/2  
0/1  0/2 4/0 0/26 0/27  9/2  
0/2  0/3 5/0 0/27 0/28  0/3  
0/3  0/4 6/0 0/28 0/29  1/3  

       
0/4  0/5 7/0 0/29 0/30  2/3  
0/5  0/6 8/0 0/30 0/31  3/3  
0/6  0/7 9/0 0/31 0/32  4/3  
0/7  0/8 0/1 0/32 0/33  5/3  

       
0/8  0/9 1/1 0/33 0/34  6/3  
0/9  0/10 2/1 0/34 0/35  7/3  
0/10  0/11 3/1 0/35 0/36  8/3  
0/11  0/12 4/1 0/36 0/37  9/3  

       
0/12  0/13 5/1 0/37 0/38  0/4  
0/13  0/14 6/1 0/38 0/39  1/4  
0/14  0/15 7/1 0/39 0/40  2/4  
0/15  0/16 8/1 0/40 0/41  3/4  

       
0/16  0/17 9/1 0/41 0/42  4/4  
0/17  0/18 0/2 0/42 0/43  5/4  
0/18  0/19 1/2 0/43 0/44  6/4  
0/19  0/20 2/2 0/44 0/45  7/4  

       
0/20  0/21 3/2 0/45 0/46  8/4  
0/21  0/22 4/2 0/46 0/47  9/4  
0/22  0/23 5/2 0/47 0/48  0/5  
0/23  0/24 6/2 0/48 0/49  1/5  

       
0/24  0/25 7/2 0/49 0/50  2/5  

  
  
  
  
  



  

  X گونه –میانگین ضخامت دیواره های   رواداری-7جدول 
 mmرواداری،  ey,min ، mmحداقل ضخامت دیواره،  mmرواداری، ey,min، mmحداقل ضخامت دیواره، 

  tm کوچکتریا مساوی با بزرگتر از  tm کوچکتر یا مساوی با بزرگتر از

0/16  7/16 7/2 7/32 3/33  2/5  
7/16  3/17 8/2 3/33 0/34  3/5  
3/17  0/18 9/2 0/34 7/34  4/5  
0/18  7/18 0/3 7/34 3/35  5/5  

       
7/18  3/19 1/3 3/35 0/36  6/5  
3/19  0/20 2/3 0/36 7/36  7/5  
0/20  7/20 3/3 7/36 3/37  8/5  
7/20  3/21 4/3 3/37 0/38  9/5  

       
3/21  0/22 5/3 0/38 7/38  0/6  
0/22  7/22 6/3 7/38 3/39  1/6  
7/22  3/23 7/3 3/39 0/40  2/6  
3/23  0/24 8/3 0/40 7/40  3/6  

       
0/24  7/24 9/3 7/40 3/41  4/6  
7/24  3/25 0/4 3/41 0/42  5/6  
3/25  0/26 1/4 0/42 7/42  6/6  
0/26  7/26 2/4 7/42 3/43  7/6  

       
7/26  3/27 3/4 3/43 0/44  8/6  
3/27  0/28 4/4 0/44 7/44  9/6  
0/28  7/28 5/4 7/44 3/45  0/7  
7/28  3/29 6/4 3/45 0/46  1/7  

       
3/29  0/30 7/4 0/46 7/46  2/7  
0/30  7/30 8/4 7/46 3/47  3/7  
7/30  3/31 9/4 3/47 0/48  4/7  
3/31  0/32 0/5 0/48 7/48  5/7  

       
0/32  7/32 1/5 7/48 3/49  6/7  

  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ICS: 23.040 

  14:  صفحه  

  


