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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(اي ملي استاندارده

نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجـب يكصـد و پنجـاه و دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ         
جهـت  اجـرا ابـالغ شـده      24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره  29/6/90

  . است 
 و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسان سـازمان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين

بـه   توجـه  با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،
 توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف

 مربـوط  فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي

 عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد
 مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين   .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة
 در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي ترتيب، استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه ملي استاندارد كميتة
المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس غـذايي   كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC) هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص
 كنندگان، حفظ مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري

 خـدمات  از كننـدگان  استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 ايـن  سازمان ملي استاندارد ايـران  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

 يكاهـا،  المللـي  بـين  دسـتگاه  تـرويج  .كنـد  نظـارت مـي   آن هـا  عملكـرد  بـر  و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة

 سـطح  ارتقـاي  بـراي  تحقيقـات كـاربردي   انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون 

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي
                                                 

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 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
مقاومت در  -فشاربدون  كاربردهايبراي  گرمانرمي گذاريهاي لولهسامانه - هاپالستيك"

  "روش آزمون  - چرخه دماييبرابر تغييرات 

  

  نمايندگييا / سمت و  :رئيس
  عباس، ابوالحسني

  )كارهاي آبي ليسانس مهندسي عمران(
  

  ركت پيشرو مصالح شرقمديرعامل ش

   :دبير
  راحله، ضرابي راد

  )فوق ليسانس زمين شناسي(
  

شركت پيشرو مصالح كيفيت كنترل مدير 
  شرق

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  فاطمه، ايزدي منش

  )فوق ليسانس شيمي(
  

  ، سعيدهحسيني
  )فوق ليسانس زمين شناسي(
  

  ، راضيهمحمديجان
  )ليسانس شيمي(
  

ر كنترل كيفيت شركت آبياران سازه مدي
  اسفراين

  
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور مركز 

  قوچان
  

شركت ساقه طاليي مدير كنترل كيفيت 
  اسفراين

  
  ، مصطفيرباني

  )ليسانس مهندسي عمران(
  

زيست شركت عمراني و محيط معاون
  خراسان شماليصنعتي هاي شهرك

  ، مهردادزابلي
  )كانيكفوق ليسانس مهندسي م(
  

طلوع  فني و مهندسيشركت كارشناس 
  معماران بيژن يورد

  احمدرضا، فرجي
  )هيدروژئولوژيفوق ليسانس (
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 
  صنعتي خراسان شمالي

  محمد، پورقلي
  )معماريفوق ليسانس (
  
  

  هيئت علمي دانشگاه آزاد مركز بجنوردعضو 
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  الهه، كريمي
  )شناسي ليسانس زمين(
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 
  صنعتي خراسان شمالي

  بهروز، گرمه
  )مهندسي مكانيكفوق ليسانس (
  

خراسان ساختمان نظام مهندسي كارشناس 
  شمالي

  زكيه، گريواني
  )شيميليسانس (
  

  مديرعامل پژوهشكده كيمياگران ارتيان

  فرهاد، محمدجعفري
  )فيزيكفوق ليسانس (
  

ئت علمي دانشگاه پيام نور مركز هيعضو 
  قوچان

  محمد، مهاجر
  )هاي هيدروليكيسازه مهندسي عمرانفوق ليسانس (
  

اداره كل كار و امور اجتماعي كارشناس 
  خراسان شمالي
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  گفتارپيش
مقاومت در برابر  -كاربردهاي بدون فشاربراي  گرمانرمي گذاريلوله هايسامانه -هاپالستيك" استاندارد
شركت توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويس پيش كه "نروش آزمو -چرخه دمايي تغييرات

 ملي كميتة اجالسمين ر هشتصد و هشتادد و شده تدوين و تهيهكيمياگران ارتيان بجنورد پژوهشكده 

 استناد به اينك ،است گرفته قرار تصويب مورد 24/11/1390 مورخ صنايع شيميايي و پليمر استاندارد

 بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

   .شودمنتشر مي اناير ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 و اصالح براي كه بستهاي راهنماپيشن هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد . گرفت
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
ISO 13257:2010, Thermoplastics Piping Systems for non-Pressure Applications- 
Resistance to Elevated Temperature Cycling- Test Method  
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 برابر در مقاومت -فشاربدون  يكاربردها يبرا يگرمانرم گذاريلوله هايسامانه - هاكيپالست"
  "روش آزمون  -  ييچرخه دما راتتغيي

  و دامنه كاربرد هدف   1
مورد  گرمانرمي گذاريلوله هايسامانهمقاومت  براي بررسي ي، روش آزموناستانداردهدف از تدوين اين 
صورت دفن شده در داخل زمين در ه ، يا ب(B) مصارف توكارفاضالب داخل ساختمان، استفاده براي تخليه 

  .باشدمي برابر تغييرات دماييچرخه در  1500، تا (BD ,UD) دفني ياروكار مصارف ساختار ساختمان، 

  .كندبررسي ميرا  1و مقاومت در برابر خميدگي) بنديميزان آب(كيپ بودن اين روش  -يادآوري

  مراجع الزامي  2
. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است

  .شوندبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي 

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
زير براي اين  مرجعتفاده از اس. هاي بعدي آنها مورد نظر استاصالحيهو است، همواره آخرين تجديد نظر 

  :استاندارد الزامي است
2-1   ISO/TS 7024, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 
temperature) inside building —Thermoplastics—Recommended practice for installation 

  هاماداصطالحات، تعاريف و ن       3
  اصطالحات و تعاريف  3-1

  :رودميت و تعاريف زير نيز بكار اصطالحا ISO/TS 7024تعيين شده در  نمادهايدر اين استاندارد، عالوه بر 
3-1-1  

  خارجي ناميقطر 
dn : شودمتر بيان مينامي كه بر حسب ميلي اندازه كي يشده برا نييقطر تع.   
3-1-2  

  درزانبساط 
E :  سازدجزء وروردي كه انبساط مجاز سامانه را ممكن مياز  يو نر يمادگ ته بينفاصله.  

                                                 
1-sagging 
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3-1-3  
  نقاط ثابت نيامآزاد طول 

lf  :باشددر نصب روكار مي ساتيتاس كيدر  هاگاهتكيه نيمجاز ب فاصله نيشتريب.  

  اصول  4
براي ب آب سرد و گرم كارگيري متناوه در معرض يك الگوي دمايي با بها ها و اتصالشامل لوله مجموعه

و ) نديبدرجه آب( كيپ بودناز نظر  اتصال هايدر طي آن محل و شودميقرار داده  دفعات مختلف
  .شودها بررسي و با حد مجاز آن مطابقت داده ميخميدگي لوله

 كيمقدار درز انبساط در  نيكمتر ياستاندارد برا يهااست كه آزمون الزم با استناد به روش نيفرض بر ا
   .رديپذانجام  ريز يبا پارامترها ياتصال مادگ درز ايلوله 

  وسايل  5
دماي ورودي با محدوده دمايي تعيين  بررسيقادر به  ديبا دما يرگياندازه وسايل ريسا اي دماسنج  1- 5

  .شود دماي مربوطه و زمان چرخه ثبت و كنترل شودباشد و توصيه مي شده
 سيلسيوس درجه )15 ± 5( يبا دما ذكر شده در زير،ب آ ريمقادتامين قادر به  ديبا د،منبع آب سر  2- 5

  ).شودمراجعه  3-7بند به (باشد  باركي هيقدق 4هر 
  هثاني )60 ± 2(در  تريل )5/0 ± 30(، A فرآيند يبرا) الف

  هثاني )60 ± 2(در  تريل) 5/0 ± 15( ،B فرآيند يبرا) ب 
 سيلسيوس درجه )93 ± 2( يبا دما ،زيرآب ذكر شده در  ريمقاد  نيقادر به تام ديبا منبع آب گرم،  3- 5

  ).شودمراجعه  3-7به بند (باشد  باركي قهيدق 4هر 
  هثاني )60 ± 2(در  تريل) 5/0 ± 30(، A فرآيند يبرا) الف

  هثاني )60 ± 2(در  تريل) 5/0 ± 15( ،B فرآيند يبرا) ب 
به (باشند خروجي آب مي در مواقع لزوم،، و آببند آوردن مسير  براي ،هاساير دريچهو ها درپوش  5-4 

  ).شودمراجعه  4-7و  1-7 بند
 هايكه در شكل صورتيلوله به  يدگيخم يرگيقادر به اندازه كه رمتيليم 1/0با دقت  ،ابزار دقيق  5- 5
  .است، باشدنشان داده شده  3و  2، 1
قادر به  دباي گاهيهاي تكيهبست ،2هاي راهنمابست و) حركت كنندهثابت( 1گاهيهاي تكيهبست  6- 5

 مانع حركتكه  شوند نصب طوري شده وگذاري لوله ريمس موجب حفظ هاي راهنمابستو  اجزاءمهار كردن 
  ).شودمراجعه  3 و 2 ،1 هايشكل و 6 بندبه ( شوندن هالوله يانبساط طول ناشي از

                                                 
1- Supporting brackets   
2- Guide brackets  
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  آزمونمجموعه   6
 همراهه ب ،نسبت به افق بيحداقل ش بالوله  مجموعه دو و يبخش عمود كيشامل  بايدآزمون مجموعه 

  :باشد شده نييمتناسب با اهداف از قبل تع ديمجموعه با. باشديم هااتصال
  .انددرنظر گرفته شده ،(B)، مصارف توكار ساختمان ياستفاده در قسمت داخل برايكه  اجزايي يبرا )الف
دفن شده در  هايسامانهاستفاده در  برايقبل ه از ك يياجزا يبرا، يليتكم آزمون برايمجموعه  كي )ب
  .انددرنظر گرفته شده ،(BD ,UD)، براي مصارف توكار يا دفني و در داخل ساختار ساختمان نيزم

و ) UDيا  BD، دفني يامصارف روكار ( 2، شكل )B،مصارف توكار( 1در شكل آزمون مجموعه  اي ازنمونه
 تيموقع در آنكه  است شده آورده) متريليم 40كوچكتر از  نامي هايرقط يبرا ،(B) مصارف توكار( 3شكل 

 دياجزاء با ، BD ,UD)( روكار و دفني ياستفاده در فضا يبرا. ستانشان داده شده  هااتصال ايو نوع درزها 
 يمادگ هاياتصال به سمت ينر هاياز سمت اتصال شهيهم انيكه خطوط جر كنار يكديگر قرار گيرند يطور

  .شدبا
جوش  يدرزها ،يچسب يدرزها(باشد  آزمون مجموعه يمناسب برا ديمورد استفاده با هاياتصالمحل و نوع 

مطابق با دستورالعمل كارخانه سازنده و هرگونه  ديمجموعه با هاياتصال). ياحلقه يدرزهابه خورده، ل
  .شوداعمال ن آزمون وعهبه مجم يديكه تنش جد ايگونهه ب ،نصب باشد يبرا توصيه شده دستورالعمل

هاي بست و گاهيهاي تكيهبستبا استفاده از  پايه، ايثابت  واريد كي يبر رو ديبا آزموننصب مجموعه 
  .انجام شود ياضاف هايگاههيتكبدون  راهنما
ار در طول هر لوله قر هايقبل از مادگ اي نييدر پا اينقطه يبر رو به طور مستقيم دباي گاهيهاي تكيهبست

  :ياستثناه ب رنديبگ
وجود  يدگيخم يرگيامكان اندازه كه يي، جاپس از دريچه ورودي لوله در مسير نزديك به افق نياول) ج

  .)شودمراجعه  3و  2، 1 هايشكل به(داشته باشد 
 400 دباي هاي راهنمابست انيحالت فاصله م نيدر ا متر،يليم 40كوچكتر از  خارجي ناميلوله با قطر ) د
  .باشد متريليم

از  هالوله ناميكه كمتر از ده برابر قطر  رنديقرار گ يطور ديبا نزديك به افقمجموعه  يبرا هاي راهنمابست
  .دنهم فاصله نداشته باش

 دي، و نباي نريهااتصال براي نه اما شود، گرفته نظر در هاهمه لوله يانتها يبرا دباي هاانبساط لوله يفضا برا
  .باشد كوچكتر ،به آن  اشاره شده 1- 2بند استاندارد كه در  درز انبساط يمقدار برا نياز كمتر

         دينبا ريكه در مس يمعن نيه اباشد، ب ميبصورت مستق ديبا آزمونآب گرم در داخل مجموعه  يورود
  ...).و  ااتورهيها، رادمبدل نظير(نصب شده باشد  يا عامل واسط ديگري دماعامل جذب كننده  گونهچيه

  روش كار  7
متر باالتر از ميلي 500يك ورودي واقع در از و  سيلسيوسدرجه  20را با آب حداكثر  آزمونمجموعه   7-1

  .ترين نقطه خط مركزي لوله افقي پر كنيدمرتفع
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متر استابعاد بر حسب ميلي    
 

  

  گيري خميدگينقاط اندازه  1                                       آب گرم   a            ندي                    بآب حلقه                       

      =dn مترميلي 50يا  مترميليG0، 40لوله   2                      سرد                  آب   b                             گاهيهاي تكيهبست                  

  متر         ميلي dn  ≤ 75≥متر ميليG1، 160لوله    α :·89 ≤ α ≤ ·85                        3زاويه    c                           هاي راهنمابست                  

  متر         ميلي dn  ≤ 75≥متر ميليG2، 160لوله    4                                                                                                                            

  .باشدن، به عنوان مثال، اتصال حلقه درزگيري، الستيكي ميمجموعه آزمواين در   -يادآوري        

داخل ساختمان  گذاريلهلوهاي  سامانهبراي   )چرخه 1500تكرار (باال  ي دما آزمونبراي  آزمونمجموعه  -1شكل 
  .))B(، مصارف توكار(
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  .متر استابعاد بر حسب ميلي    

  
  گيري خميدگينقاط اندازه  1   آب گرم                                   a  دي                         بنآب حلقه                   

      =dnمتر ميلي 50يا  G0، 40لوله   2        آب سرد                              b                    گاهيهاي تكيهبست                  

   متر        ميلي dn  ≤ 75≥متر ميليG1، 160لوله    α :·89 ≤ α ≤ ·85                       3زاويه    c                هاي راهنمابست                  

          مترميلي dn  ≤ 75≥متر ميليG2، 200لوله   4                                                                                                                

  .باشدبه عنوان مثال، اتصال حلقه درزگيري، الستيكي مي مجموعه،اين در   - يادآوري      

در و دفن شده در زمين  گذاريلوله  هايسامانهبراي  )چرخه 1500 ( باال يدما آزمونبراي  آزمونمجموعه  -2شكل 
  .))UDيا BD ( دفني يامصارف روكار ( ميان ساختار ساختمان 

  



     

6 

  

  
 گيري خميدگينقاط اندازه ١

 گاهيهاي تكيهبست ٢

 هاي راهنمابست ٣

a              دهانه ورودي آب  

با قطر  اجزاءمتشكل از  گذاريلوله  هايسامانهبراي  )چرخه 1500 (باال  يدما آزمونبراي  آزمونوعه مجم -3شكل 
  .))B( مصارف توكار(استفاده در داخل ساختمان  برايمتر ميلي 40كوچكتر از  خارجي نامي

  .ودشيم و ثبت كنترل ،يبررسنشت، گونه است و سپس هر قهيدق 15حداقل زمان درنظر گرفته شده 
 )مراجعه شود 6بند به ( دهنموو اصالح  ديدباز را ، محل اتصال مجموعهدر صورت مشاهده هرگونه نشت 7-2
  .ديرا تكرار كن 1- 7بند  بنديآب آزمونو 

  .ديگزارش ده 8بند  طبقو مشاهدات را بر  ديرا متوقف كن آزمونمشاهده شد،  ياگر دوباره نشت
  .ديكار را ادامه ده 5-7تا  3-7ق بند مشاهده نشد بر طب ينشت گونهچياگر ه

 ونآزم ياست برا ايمقدمه ،نامي راتييتغ اي ينشت عالئمهرگونه  يبرا مجموعهآزمون مشاهده  7-3
آمده  ريدر ز آن چنان كه ،Bو  A فرآيندهايدر  چرخه 1500 تكراري آب سرد برا و مجموعه با آب گرم

  :است
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  :متريليم 40بزرگتر از  ايبرابر  ناميبا قطر  اجزاء ي، برا)قهيقدر د تريل 30 1جريان ناميبا ( A فرآيند
 )60 ± 2( يدوره زمان كيدر  ينقطه ورود ،سيلسيوس درجه )93 ± 2( يبا دماآب  تريل) 30 ± 5/0( )الف
  .شود يرگياندازهاي هثاني
  هثاني )60 ± 2(آب  تخليهدوره استراحت و ) ب
 )60 ± 2( يدوره زمان كيدر  ينقطه ورود ،سيلسيوس درجه) 15 ± 5( يبا دماآب  تريل) 30 ± 5/0() ج

  .شود يرگياندازهاي هثاني
  هثاني )60 ± 2(آب  تخليهدوره استراحت و ) د
  تكرار دوباره از بند الف) ه

  :متريليم 40كوچكتر از  نامي ناميبا قطر  اجزاء يبرا )قهيدر دق تريل 15 نامي انيجر با(  B فرآيند
 )60 ± 2( يدوره زمان كيدر  ينقطه ورود ،سيلسيوس درجه )93 ± 2( يبا دماآب  تريل) 15 ± 5/0() و

  .شود يرگياندازهاي هثاني
  هثاني )60 ± 2(آب  تخليهدوره استراحت و ) ز
 )60 ± 2( يدوره زمان كيدر  ينقطه ورود ،سيلسيوس درجه) 15 ± 5( يبا دماآب  تريل) 15 ± 5/0() ح

  .شود يرگياندازهاي هثاني
از             سيلسيوسدرجه  20 حداكثر يدما با يرا با آب آزمون، مجموعه چرخه 1500در پايان  7-4

  .ديكنپرمجموعه قرار دارد،  قطهن نيباالتر از بلندتر متريليم 500اي كهدهانه
  .ودشيو ثبت م كنترل ،يبررس ،نشتگونه  و سپس هربوده  قهيدق 15حداقل زمان درنظر گرفته شده 

به  هالوله نامي قطر برابر ده فاصله با بستهاي تكيهگاهيدو  انيدر م يدر نقطه مركز يدگيهرگونه خم 7-5
به طوري  متريلمي 400 فاصله با بستهاي تكيهگاهيدو   اي ،نشان داده شده 2و  1 هايدر شكل طوري كه

در هر  ،نامي ناميقطر  1/0ر از بزرگت يدگيوقوع هرگونه خم. شود يبررس شده، نشان داده 3كه در شكل 
  .ثبت شود ديبا متريليم
در خط  تيقابل رو يشامل هرگونه بازشدگ ،نامي راتييهرگونه تغ يبرا هآزمون اجزاءاز هر يك  يبازرس -6- 7

  .شودانجام و همه ثبت  ديها بااتصال

  گزارش آزمون  8
  :باشد رياطالعات ز حاويحداقل  ديبا آزمون گزارش

  ايران ملي استاندارد نين مطابق با اروش آزمو 8-1
مورد  يكد فضاهاو ) آزمونمورد  هايلاتصا مجموعه، ها،، لولههااتصال يعني( اجزاءمشخصات كامل  8-2

  ))UDيا  BD( دفني يا، روكار )B( توكار( استفاده
  سيلسيوسدرجه دماي آزمون بر حسب  8-3
   آزمون چرخه قبل از يهرگونه نشتمشاهده  8-4
  شكل رييتغ اي ينشت عالئم، هرگونه آزمونچرخه هرگونه مشاهدات مربوطه در  8-5

                                                 
1- Nominal flow  
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  آزمونچرخه بعد از  بنديآب آزمون جهينت 8-6
  آزمونچرخه شده بعد از  ايجاد يدگيهرگونه خم 8-7
شامل هرگونه  ،بالفاصله بعد از آن اي آزمون يدر ط اجزاءمشاهده شده در ظاهر  راتييهرگونه تغ 8-8

  ر خطوط اتصال جوش د يبازشدگ
  .استاندارد به آن اشاره نشده است نيبگذارد و در ا ريتاث جينتا يه بتواند بر روعاملي كهر  8-9
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
  

  

  
  
  
  

 


