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 استاندارد ملي ايران

1-16509 

  چاپ اول

  )خيتار(



ب  

   خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،سازمان كارشناسان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري
نـويس   پـيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي يها Ĥنسازم نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه يها Ĥنسازم و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمندي و كلي 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، هاي پيشرفت آخرين از ، كشور

 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با دتوان ميايران  سازمان ملي استاندارد

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجبـاري  عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به دتوان مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و ها Ĥنسازم خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسـات  و ها Ĥنسازم گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سـنجش،  وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي ها آن عملكرد

   .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي 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 
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ز  

  ش گفتاريپ

  
 –براي كاربردهاي فاضالب و زهكشي ثقلي  مدفون در خاك گذاري لولهي ها سامانه– ها پالستيك "استاندارد

 يها ونيسيدركم آن سينو شيپ كه" ، اتصاالت و سامانهها لولهي ها ويژگي: 1قسمت  - )PP( پروپيلن پلي
 هزار و هشتادمين يك در در و شده نيتدو و هيته رانيا يقات صنعتيتحق و استاندارد سازمان توسط مربوط

 به نكيا است، گرفته قرار بيتصو مورد 16/04/1392 مورخ شيميايي وپليمر استاندارد يمل تةيكم اجالس

 مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مقررات مؤسسة و نيقوان اصالح قانون 3 مادة كي بند استناد

  . دشويمنتشر م رانيا يمل استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خـدمات،   و علوم ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا

ن يا ليتكم و اصالح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم مواقع در رانيا يمل ياستانداردها
ن، يبنـابرا  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا
  
  :است ريز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نيا ةيته يبرا كه يبع و ماخذامن
  

1- BS EN 1852-1: 2009, Plastics piping systems for non-pressure underground 

drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings 
and the system  

 
2- ISO 8773: 2006, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 
sewerage - Polyethylene (PP) 
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مدفون در خاك براي كاربردهاي فاضالب و  گذاري لولهي ها سامانه  – ها پالستيك

   ، اتصاالت و سامانهها لولهي ها ويژگي: 1قسمت  -)PP( پروپيلن پلي –زهكشي ثقلي

  

  هدف  و دامنه كاربرد  1

براي  1جداره تك پروپيلن پلي گذاري لولهي ها سامانهي ها ويژگي تعيين ن استاندارد،يهدف از تدوين ا   
  : ثقلي تحت شرايط زير استو زهكشي  2فاضالبجمع آوري و انتقال  كاربردهاي مدفون در خاك به منظور

  ؛ و)Uناحيه كاربرد (بيرون از بناي ساختمان با فاصله بيش از يك متر) الف
  ). UDناحيه كاربرد ( كمتر از يك متربيرون از بناي ساختمان با فاصله ) ب
  

معموال سيفون يا حوضچه اتصال به عنوان مرز شبكه فاضالب ساختماني و شبكه فاضالب شهري  ،براي انشعابات - 1يادآوري 

 13822محسوب شده و الزامات آن مطابق با استاندارد ملي  BDبخش باالدست سيفون، ناحيه كاربرد . شود ميدرنظر گرفته 
  . است

  

  . اين استاندارد براي فاضالب صنعتي كاربرد ندارد
   .داردنكاربرد اصالح كننده معدني  با پروپيلن پليمواد براي اين استاندارد 

  . شوند ميپارامترهاي آزمون ارائه  همچنين، براي روش هاي آزمونِ مورد اشاره در اين استاندارد،
و الزامات  گيرد مي هاي سفتي لوله را در بر ها و رده سريطيفي از اندازه هاي اسمي، ، 16509ملي  استاندارد

   .دهد ميمربوط به رنگ را نيز ارائه 
  

برعهده  ها آندر چارچوب اين استاندارد و درنظر گرفتن الزامات خاص  ها ويژگيمسؤوليت انتخاب مناسب اين  -2يادآوري 

   .كاربر نهايي است

  

ي ها محلجداره،  تك پروپيلن پلي 3و اتصاالت ها لولهبراي  16509-2همراه با استاندارد ملي اين استاندارد 

مدفون  گذاري لولهي ها سامانهبا اجزائي از جنس ساير مواد براي  ها آني اتصال ها محلبا هم و  ها آناتصال 

  . در خاك به منظور جمع آوري و انتقال فاضالب و زهكشي ثقلي كاربرد دارد

  . يا بدون آن كاربرد دارد سرخودداراي مادگي  پروپيلن پليي ها لولهاين استاندارد براي 

ساز از قطعات لوله يا تزريقي ساخته  گيري تزريقي توليد يا به صورت دست ند به روش قالبتوان مياتصاالت 

  . شوند

                                                
1- Solid wall 
2- Sewerage 
3- Fittings 



  2

  : دارد ي اتصال زير كاربردها محلمورد استفاده در  پروپيلن پليو اتصاالت  ها لولههمچنين، اين استاندارد براي 

  ي اتصال داراي حلقه االستومري؛ ها محل) الف

   .ي اتصال جوش لب به لبها محل) ب

  

   .شود ميارائه  15و  8، 5در جداول  UDالزامات و مقادير حدي براي ناحيه كاربرد  -3يادآوري 

  

 پپيوست استانداردهاي محصول ارائه شده در  مطابق باكه  گذاري لولهسامانه  اجزاي، اتصاالت و ساير ها لوله - 4يادآوري 

و  ها لولهند با توان ميباشند،  15و الزامات جدول  6الزامات ابعاد محل اتصال ارائه شده در بند  مطابق باهستند، درصورتي كه 

   .اين استاندارد استفاده شوند مطابق بااتصاالت 

  

    يمراجع الزام  2

ب آن ين ترتيبد. ارجاع شده است ها آنن استاندارد به ياست كه در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارك الزام   
  .شود مين استاندارد محسوب ياز ا يمقررات  جزئ

آن  يبعد ينظرها ديتجد و ه هاياصالح ارجاع داده شده باشد، خ انتشاريتار ذكر با يكه به مدرك يدرصورت   
همواره  ارجاع شده است، ها آنخ يتار كه بدون ذكر يمدارك مورد در .ستيران نيا يمل ن استاندارديا نظر مورد
  .مورد نظر است ها آن يبعد يه هاينظر و اصالح دين تجديآخر
  :است ين استاندارد الزاميا ير براياستفاده از مراجع ز   
  
تعيين  -پالستيكي  اجزاي - گذاري  ي لولهها سامانه – ها پالستيك، 2412شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-1

  ابعاد
  ، نمادها و عاليم اختصاري پالستيك ها4946شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-2
و نرخ  )MFR(جرمي مذاب  تعيين نرخ جريان – ها پالستيك، 6980-1شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-3

  روش استاندارد: 1قسمت  – ها ترموپالستيك) MVR(حجمي مذاب  جريان
روش هاي تعيين چگالي پالستيك هاي غير  -، پالستيك ها 7090- 1استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  روش غوطه وري، روش پيكنومتر مايع و روش تيتراسيون: قسمت اول –اسفنجي 
تعيين زمان  –) DSC( تفاضلي روبشي گرماسنجي -، پالستيك ها 7186-6شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-5

  )ديناميكي OIT(و دماي القاي اكسايش ) همدما OIT(القاء اكسايش 
الزامات مواد سازنده درزگيرهاي محل  - درزگيرهاي الستيكي، 7491-1شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-6

  ه دالستيك ولكاني: 1قسمت  -  آب و فاضالباتصال لوله مورد استفاده در كاربردهاي 
الزامات مواد سازنده درزگيرهاي محل  –، درزگيرهاي الستيكي 7491- 2شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-7

  ترموپالستيك االستومرها  – 2قسمت  –اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهاي آب و فاضالب 
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لوله، اتصاالت و سيستم لوله كشي پلي وينيل كلريد  - ها پالستيك، 9118شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-8
  ها ويژگي -مورد مصرف در تخليه فاضالب زيرزميني بدون فشار  –) PVC-U( سخت 

صاف براي انتقال گرمانرم  يكيپالست يلوله ها –كها يپالست، 10610شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-9
  سري هاي متريك : 1قسمت  –ابعاد و رواداري ها  –سياالت 

سيستم هاي لوله كشي پالستيكي گرمانرم براي  – ها پالستيك، 11434شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-10
  روش آزمون -آب بندي  -كاربردهاي ثقلي

سيستم هاي لوله كشي پالستيكي گرمانرم براي  – ها پالستيك، 11435شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-11
   روش آزمون -تعيين مقاومت درمقابل چرخه حرارتي در دماي باال  -مايع و جامد فاضالب تخليه

تعيين سفتي  –ي پالستيكي گرمانرمها لوله – ها پالستيك، 11436شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-12
   روش آزمون - حلقوي

مقاومت تعيين  –ي پالستيكي گرمانرمها لوله – ها پالستيك، 11437شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-13
  آزمونروش  - درمقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلكاني

مقاومت تعيين  –ي پالستيكي گرمانرمها لوله – ها پالستيك، 11438شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-14
  روش آزمون - درمقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد

 - تعيين نسبت خزش –ي پالستيكي گرمانرمها لوله – ها پالستيك، 11439شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-15
  روش آزمون

ي مونتاژ شده براي ها سامانه، اتصاالت و ها لوله -ها پالستيك، 12181-1استاندارد ملي ايران شماره  2-16
  روش كلي: 1قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 

ي مونتاژ شده براي ها سامانه، اتصاالت و ها لوله -ها پالستيك، 12181- 2استاندارد ملي ايران شماره  2-17
  تهيه آزمونه هاي لوله : 2قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 

ي مونتاژ شده براي ها سامانه، اتصاالت و ها لوله -ها پالستيك، 12181-3استاندارد ملي ايران شماره  2-18
   اجزايتهيه : 3قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 

ي مونتاژ شده براي ها سامانه، اتصاالت و ها لوله -ها پالستيك، 12181-4استاندارد ملي ايران شماره  2-19
   تهيه سيستم هاي مونتاژ شده: 4قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 

مدفون  ثقليسيستمهاي لوله كشي براي كاربردهاي  -ها پالستيك ،12575استاندارد ملي ايران شماره  2-20
   روش آزمون – الستيكيدرزگير ي اتصال داراي واشر ها محل عدم نشتي تعيين –در خاك

براي كاربردهاي فاضالب و زهكشي ثقلي  گذاري لولهي ها سامانه، 16509- 2استاندارد ملي ايران شماره  2-21
  راهنماي ارزيابي انطباق : 2قسمت  -)PP( پروپيلن پلي ––مدفون در خاك

2-22 ISO 472, Plastics –Vocabulary 
2-23 ISO 580, Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics 
fittings – Methods for visually assessing the effects of heating  
2-24 ISO 2505, Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and 

parameters  

2-25 ISO 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table 
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2-26 ISO/TR 7620, Rubber materials - Chemical resistance 
2-27 ISO 13263, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground 

drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for impact strength 
2-28 ISO 13264, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground 
drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for mechanical strength 
or flexibility of fabricated fittings 
2-29 ISO 13967, Thermoplastics fittings - Determination of the short-term stiffness 
2-30 CEN/TS 14541, Plastics pipes and fittings for non-pressure applications - 
Utilisation of non-virgin PVC-U, PP and PE materials 

  اصطالحات و تعاريف، نمادها و عاليم اختصاري  3

   .به كار مي رود زير ، نمادها و عاليم اختصاريدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف

  اصطالحات و تعاريف  1- 3

، ISO 472و استاندارد  4946در اين استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريف ارائه شده در استاندارد ملي 
  . اصطالحات و تعاريف زير نيز به كار مي رود

3 -1-1    

  كد ناحيه كاربرد

آن به  و اتصاالت به منظور نشان دادن ناحيه كاربردي است كه براي ها لوله گذاري نشانهكد مورد استفاده در 
  : شوند ميصورت زير درنظر گرفته 

با فاصله بيش از يك متر از بناي ساختمان كه سامانه شبكه فاضالب شهري به آن  اي ناحيهكد براي : U) الف
  ؛ شود ميمتصل 

و اتصاالت در خاك مدفون  ها لولهبا فاصله حداكثر يك متر از بناي ساختمان كه  اي ناحيهكد براي : UD)  ب
  . شوند ميشده و به سامانه فاضالب داخلي ساختمان متصل 

  
   .نيز وجود دارد، عالوه بر نيروهاي خارجي از سوي خاك اطراف، گرماي فاضالب UDدر ناحيه كاربرد  –يادآوري 

  مشخصات هندسي  1-2- 3

3 -1 -2 -1    

   1اندازه اسمي
DN  

با ابعاد توليد،  مناسب تقريبا برابري  عدد گرد شده، كه گذاري لولهسامانه  2اجزاييك از  هر عددي نام گذاري
   .گيرد شوند را در بر نمي مي نام گذاري 3رزوه، اجزائي كه با اندازه اين تعريف. ميلي متر، است بر حسب

                                                
1- Nominal size 
2- Components 
3- Thread 
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3 -1 -2 -2    

  اندازه اسمي
DN/OD  

  . اندازه اسمي، مرتبط با قطر خارجي است

3 -1 -2 -3    

  اسميقطر خارجي 

dn  

  . اختصاص يافته است، DN/OD، كه به يك اندازه اسمي برحسب ميلي متر قطر خارجي مشخص،

3 -1 -2 -4    

  قطر خارجي در هر نقطه

de  

يك اتصال  1دار يطه از سراسر سطح مقطع لوله يا انتهاي نرقطر خارجي در هر نق مقدار اندازه گيري شده
   .شود تر گرد مي بزرگميلي متر به سمت رقم  1/0كه با دقت  است،

3 -1 -2 -5    

  ميانگين قطر خارجي 

dem  

يك اتصال در هر سطح مقطع تقسيم بر  دار ينرانتهاي محيط بيروني يك لوله يا گيري شده  مقدار اندازه

   .شود ميتر گرد  ميلي متر به سمت رقم بزرگ 1/0كه با دقت  است،) 142/3تقريبا برابر با ( πعدد 

3 -1 -2 -6    

  حداقل ميانگين قطر خارجي 

dem,min  

   .حداقل مقدار قطر خارجي تعيين شده براي يك اندازه اسمي مشخص است

3 -1 -2 -7    

  حداكثر ميانگين قطر خارجي 

dem,max  

   .حداكثر مقدار قطر خارجي تعيين شده براي يك اندازه اسمي مشخص است

3 -1 -2 -8    

  ميانگين قطر داخلي مادگي 

dsm  

   .تعداد اندازه هاي قطر داخلي مادگي در يك سطح مقطع استميانگين حسابي 

                                                
1- Spigot end 
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3 -1 -2 -9    

  ضخامت اسمي ديواره

en  

ترموپالستيكي منطبق  اجزايبراي  ، كهگذاري لولهسامانه  اجزاييك از  هرضخامت ديواره عددي  نام گذاري
برحسب ميلي متر بيان بوده و ) emin( با حداقل ضخامت مجاز ديواره در هر نقطه برابر با اين استاندارد،

   .شود مي

3 -1 -2 -10    

  ضخامت ديواره در هر نقطه 

e  

كه با دقت ، گذاري لوله سامانه اجزاييك از  هرمقدار اندازه گيري شده ضخامت ديواره در هر نقطه از محيط 
   .شود ميتر گرد  ميلي متر به سمت رقم بزرگ 05/0

3 -1 -2 -11    

  حداقل ضخامت ديواره در هر نقطه 

emin  

   .است گذاري لوله سامانه اجزاييك از  هرضخامت ديواره در هر نقطه از محيط تعيين شده مقدار حداقل 

3 -1 -2 -12    

  حداكثر ضخامت ديواره در هر نقطه 

emax  

   .است گذاري لوله سامانه اجزاييك از  هرضخامت ديواره در هر نقطه از محيط تعيين شده مقدار حداكثر 

3 -1 -2 -13    

  ميانگين ضخامت ديواره 

em  

در  كه در فواصل منظم از محيط و ير اندازه گيري شده ضخامت ديواره استميانگين حسابي تعدادي از مقاد
كه شامل حداقل و حداكثر مقادير اندازه گيري  به نحويقرار گرفته اند؛  مورد نظريك سطح مقطع از جزء 

   .در آن سطح مقطع باشندشده ضخامت ديواره 
  

  . شود ميانجام  2412د ملي اندازه گيري مطابق با استاندار - يادآوري 
  

3 -1 -2 -14    

  رواداري 

صورت تفاوت بين مقادير حداكثر و حداقل مجاز بيان ه تغييرات مجاز مقدار مشخصي از يك كميت، كه ب
   .شود مي
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3 -1 -2 -15    

  رواداري ضخامت ديواره

ty  
  

   .است) en(و ضخامت اسمي ديواره بين حداكثر ضخامت ديواره تغييرات مجاز 
  
ynn   - ي ادآوري teee +≤≤  

3 -1 -2 -16    

  سري لوله 
S  

   .عددي بدون بعد براي نام گذاري لوله است
  

  :شود ميمربوط  معينيك لوله  مشخصات هندسي به )1(معادله از طريق ) S(سري لوله  – 1ي ادآوري

)1(  
n

nn

e

ed
S

2

−
=  

  .برگرفته شده است ISO 4065استاندارد  6-3تعريف مورد استفاده در اين استاندارد از تعريف بند  – 2ي ادآوري

  

3 -1 -2 -17    

    1نسبت ابعادي استاندارد
SDR  

 )dn(اسمي تقريباً برابر با نسبت قطر خارجي مناسب  ي ، كه عدد گرد شدهعددي سري يك لوله نام گذاري
  .است) en(ديواره اسمي به ضخامت 

مربوط  )S( به سري لوله )2(معادله از طريق ) SDR( ، نسبت ابعادي استانداردISO 4065مطابق با استاندارد  –ي ادآوري

  :شود مي

)2(  SDR = 2 S +1  

3 -1 -2 -18    

    2طول طراحي
Zd  

 در صورت. است بدون در نظر گرفتن طول نري يا مادگي) اصلي مجرايبه عنوان مثال (طول يك اتصال 
، طول طراحي عبارت )گير يك انشعابسرويس  مجرايبه عنوان مثال در يك زانو يا (  تغيير جهت در اتصال

                                                
1- Standard dimension ratio 
2- Design length 
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از طول بين يك انتها تا محل تقاطع محور مستقيم اين انتها با محور مستقيم انتهاي ديگر اتصال، بدون لحاظ 
  .)مشاهده شود 11و  7در اشكال  Zd,2و  Zd,1به عنوان نمونه ابعاد ( است كردن هيچ طولي از نري يا مادگي

  تعاريف مربوط به مواد  1-3- 3

3 -1 -3-1    

   1مواد بكر

، قرار الزم است ها آنبراي توليد يندي، به غير از آنچه كه درمعرض هيچ كاربرد يا فرا 2به شكل دانهمواد 
  .اضافه نشده است ها آنبه نيز  4شدهيا بازيافت  3شدهيند هيچگونه مواد فرا ؛ ونگرفته اند

3 -1 -3-2    

   5داخلي مواد فرايند شده

 و ها لولههاي حاصل از توليد  استفاده نشده و نيز پليسه برگشتي اتصاالت و ها لوله از حاصلتميز  مواد
يا اكستروژن فرآيند  قالب گيري تزريقي هايي از قبيلكه قبال توسط خود توليد كننده در فرآيند اتصاالت

  . نشده باشند 6نحوي كه دچار تخريب، به اند شده

3 -1 -3-3    

   7بيروني مواد فرايند شده

  :ي كه به يكي از شكل هاي زير هستندمواد
 و ها لولههاي حاصل از توليد  مردود استفاده نشده و نيز پليسه اتصاالت و ها لوله از حاصلمواد ضايعاتي  - الف

  .شده اند اي ديگر فراينداتصاالت، كه قبال توسط توليد كننده 
؛ اتصاالت و ها لوله به غير از پروپيلن پلياي از جنس  استفاده نشده محصوالت از حاصلمواد ضايعاتي  -ب

  . صرفنظر از مكاني كه توليد شده اند

3 -1 -3-4    

  مواد بازيافت شده 

  :ي كه به يكي از شكل هاي زير هستندمواد
  .آسياب يا خرد شده باشند استفاده شده كه تميز و اتصاالت و ها لوله از حاصلمواد ضايعاتي  - الف
 و ها لوله به غير از پروپيلن پلياي از جنس  استفاده شده محصوالتآسياب  از حاصلمواد ضايعاتي  -ب

  . آسياب يا خرد شده باشند كه تميز و ،اتصاالت

                                                
1- Virgin material 

2- Granule 
3- Reprocessable material 
4- Recyclable material 
5- Own reprocessable material 
6- Degradation 
7- External reprocessable material 
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3 -1 -3-5    

   1آميزه

پاد (از قبيل عوامل ضد اكسيد شوندگي (افزودني ها و ) پروپيلن پلي(مخلوط همگن ساخته شده از پليمر پايه 
به مقداري معين به منظور فرايند و استفاده در ) ، پايداركننده در مقابل پرتو فرابنفش ، رنگدانه ها2)اكسنده
  . الزامات اين استاندارد است مطابق با گذاري لولهسامانه  اجزاي

  

  . تهيه شود) مانند شركت پتروشيمي(آميزه بايد از توليد كننده ي مواد بكر  –يادآوري

  

  و فيزيكي تعاريف مكانيكي  1-4- 3

3 -1 -4 -1    

   3اي اسمي سفتي حلقه

SN 

انجام  kN/m2 يك لوله يا اتصال كه با توجه به سفتيِ تعيين شده برحسب اي حلقهنام گذاري عدديِ سفتي 

يك لوله يا  اي حلقهمناسب بوده و نشانگر حداقل سفتي اي  عدد گرد شده ،اسمي اي حلقهسفتي . شود مي

  .  اتصال است

3 -1 -4 -2    

   4نرخ جريان جرمي مذاب

MFR  
  . است g/10 minمقداري عددي مربوط به گرانروي ماده ذوب شده در دما و وزنه اي مشخص، برحسب 

3 -1 -4 -3    

   5نسبت نرخ جريان

FRR  
. براي ماده اي است كه در دمايي يكسان ولي با دو وزنه متفاوت آزمون شده است MFRنسبت دو مقدار 

FRR عددي بدون بعد است .  

)4(  
)/(

)/(

2

1

MTMFR

MTMFR
FRR =  

  . است M2 > M1نوع وزنه و  Mكه در آن، 

                                                
1- Compound 
2- Antioxidant 
3- Nominal ring stiffness 
4- Melt mass-flow rate 
5- Flow rate ratio 
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  ي اتصال لولهها محلتعاريف مربوط به   1-5- 3

3 -1 -5 -1    

  با استفاده از وسايل گرماده  1جوش لب به لب

؛ به شود مييا اتصاالت ايجاد  ها لولهنوعي از محل اتصال كه از طريق گرم كردن سطوح انتهاي صاف شده 
نحوي كه سطوح جفت شونده به صورت كامال هم راستا در مقابل يك صفحه ي تخت گرم كن قرار داده 

سپس صفحه گرم كن به سرعت . برسد 2به دماي الزم براي جوش خوردگي پروپيلن پليتا آميزه  شوند مي
  . شوند ميبرداشته شده و دو سطح نرم شده به يكديگر فشرده 

3 -1 -5 -2    

   3جوش سازگاري

 مطابقيا نامشابه به يكديگر به منظور ايجاد محل اتصالي  4ي مشابهپروپيلن پليقابليت جوش خوردن دو ماده 
  . الزامات كارايي ارائه شده در اين استاندارد است با

  نمادها  2- 3

   .رود ير به كار ميز يدر اين استاندارد، نمادها
A   :طول درگيرشدن  
C   :عمق قسمت درزگيري   

de   :قطر خارجي در هر نقطه  

dem   :ميانگين قطر خارجي  

dn   :ر خارجي اسميقط  

dsm   :ميانگين قطر داخلي مادگي  

e  :ضخامت ديواره در هر نقطه  

em  :ميانگين ضخامت ديواره  

emin  :در هر نقطه( ضخامت ديواره حداقل(  

en  : اسميضخامت ديواره  

ty  : ضخامت ديواره رواداري  

e2  : مادگي ضخامت ديواره  

e3  : در ناحيه شياردار ضخامت ديواره  

l  :طول مؤثر لوله  

                                                
1- Butt fusion 
2- Fusion temperature 
3- Fusion compatibility 
4- Similar 
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L1  : طول نري  

M  : طول نريِ درپوش  

R  :1شعاع اتصاالت بدون ناحيه مرده  

Zd  : طول (طول طراحيZd (  

αn  :زاويه اسمي اتصال  

  عاليم اختصاري  3- 3

CT   :رواداريِ بسته  
DN   :اندازه اسمي  

DN/OD   : قطر خارجي مرتبط با اسمياندازه   

FRR  :نسبت نرخ جريان  

MFR  :نرخ جريان جرمي مذاب  

OIT  :زمان القاء اكسايش  

PP  :پروپيلن پلي   

S  :سري لوله  

SDR  :نسبت ابعادي استاندارد  

SN  : اسمي اي حلقهسفتي  

TIR  :نرخ صحيح ضربه  

  مواد  4

  پروپيلن پلي آميزه  4-1

  كليات     1- 1- 4

اتصاالت مورد استفاده  استفاده از آميزه فرايند شده داخلي در. و اتصاالت بايد از آميزه بكر توليد شوند ها لوله

  : درصد وزني فقط تحت شرايط زير مجاز است 5به ميزان حداكثر  ها لوله در انشعابات و

  باشد؛  1با جدول  مطابقمواد فرايند شده بايد  OITو  MFR - الف

  . يكسان باشد شود ميكه همراه با آن استفاده  يپروپيلن پليآميزه گونه آميزه مواد فرايند شده با گونه  -ب

  

ها و اتصاالت در فضايي مسقف بدون تابش نور خورشيد، استفاده از مواد ضد پرتو فرابنفش در  درصورت انبارش لوله  –يادآوري

   .  هاي ضد پرتو فرابنفش الزامي است آميزه الزم نيست؛ ولي درغير اينصورت استفاده از افزودني

                                                
1- Swept fitting 
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  الزامات آميزه     2- 1- 4

   .باشد 1و اتصاالت بايد مطابق با جدول  ها لولهبراي توليد به شكل دانه  پروپيلن پليمشخصات آميزه 

  

  به شكل دانه پروپيلن پليمشخصات آميزه  -1جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  )1الزامات  مشخصه

  زمان القاء اكسايش

)OIT(  
   min 8بزرگ تر يا مساوي با 

   Cº 200  دماي آزمون

  استاندارد ملي
6 -7186  

  3  )2تعداد آزمونه 
  اكسيژن  محيط آزمون

  mg 2 ± 15  وزن نمونه

نرخ جريان جرمي 
  ) MFR(مذاب 

5/1≤  MFR   
  kg 16/2  وزنه

  استاندارد ملي
1-6980  

  Cº 230  دماي آزمون

 )3اسميحداكثر انحراف از مقدار 
%20±   

  min 10  زمان
  6980- 1ملي  استاندارد   )2تعداد آزمونه 

  . شود ارائهتوسط توليد كننده آميزه الزامات بايد در قالب برگ مشخصات فني ) 1
تعداد آزمونه . تعداد آزمونه هاي ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبيت يك مقدار براي مشخصه ي تعريف شده در جدول است) 2

 16509-2د ملي استاندارراهنمايي،  براي. در طرح كيفيت توليدكننده قيد شود بايدهاي الزم براي كنترل توليد كارخانه و كنترل فرايند 
  . شود مشاهده

  .شود ميمقدار اسمي توسط توليد كننده آميزه ارائه ) 3

  

 ،شوند ميي اتصال از نوع جوش لب به لب استفاده ها محلبراي و اتصاالتي كه  ها لولهمواد مورد استفاده در 
  :بندي شوند ردهزير  صورتبه  نرخ جرمي جريان مذاببا توجه به  بايد
   A:         g/10min 3/0 ≤ MFR رده

  B:         g/10min 6/0 ≤ MFR  <g/10min 3/0 رده
  C:         g/10min 9/0 ≤ MFR  <g/10min 6/0 رده
  D:         g/10min 5/1 ≤ MFR  <g/10min 9/0 رده

  يكسان باشندو اتصاالت بايد داراي رده  ها لولهانجام جوش، آميزه هاي مورد استفاده در  براي

الزامات ارائه شده در  مطابق با، مشخصات آن بايد شود ميبه شكل لوله آزمون  پروپيلن پليهنگامي كه آميزه 

تثبيت شرايط شوند؛ ) Cº )2 ± 23، در دماي 2آزمونه ها بايد قبل از آزمون مطابق با جدول  .باشد 2جدول 

   .مگر اينكه روش آزمون ديگري قيد شده باشد
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  به شكل لوله پروپيلن پليمشخصات آميزه  -2جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

  هيدروستاتيك استحكام 
  Cº 80 ،h 140 دماي در

در مدت آزمون هيچگونه 
نقيصه اي در هيچ يك از 

  رخ دهد آزمونه ها نبايد

 نوع الف يا ب  درپوش هاي انتهايي

  استانداردهاي ملي
1-12181  

  و
2-12181  

  آزاد  آرايش يابي
  h 1    مدت زمان تثبيت شرايط

 3 تعداد آزمونه ها

 آب در آب نوع آزمون

 Cº 80 دماي آزمون

  h 140    مدت آزمون

  MPa 2/4 تنش محيطي 

  هيدروستاتيك استحكام 
  Cº 95 ،h 1000 دماي در

در مدت آزمون هيچگونه 
نقيصه اي در هيچ يك از 

  آزمونه ها نبايد رخ دهد

 نوع الف يا ب  درپوش هاي انتهايي

  استانداردهاي ملي
1-12181  

  و
2-12181  

  آزاد  آرايش يابي
  h 1    مدت زمان تثبيت شرايط

 3 تعداد آزمونه ها

 در آب آب نوع آزمون

 Cº 95 دماي آزمون

  h 1000    مدت آزمون

  MPa 5/2 تنش محيطي 

  

   يپروپيلن پليغير  اجزايمواد براي   4-2

  كليات     1- 2- 4

در صورتي كه استاندارد ملي . بايد مطابق با استانداردهاي ملي مرتبط باشند گذاري لولهسامانه  اجزايتمام 

  . ي بين المللي مرتبط استفاده كرداستانداردهااز  توان ميوجود نداشته باشد، 

بايد ) از قبيل االستومرها و هرگونه جزء فلزي(سازنده مورد استفاده در ساخت يا مونتاژ اتصال  اجزايمواد و 

همچنين تحت . در مقابل محيط هاي داخلي و بيروني مقاوم باشند گذاري لولهسامانه  اجزايهمانند ساير 

ي مطابق با اين استاندارد كه قرار است پروپيلن پليبايد حداقل برابر با لوله  ها آننگين عمر شرايط زير، ميا

  : استفاده شود، باشد ها آنهمراه با 

  حين انبارش؛ ) الف

  ؛ گذاري لولهتحت تأثير سيال جاري درون سامانه ) ب

  . با درنظر گرفتن عوامل محيطي و شرايط بهره برداري) پ

ي براي پروپيلن پليي بايد حداقل به اندازه الزامات آميزه پروپيلن پليغير  اجزايكارايي مواد براي الزامات ميزان 

  . باشد گذاري لولهسامانه 
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ي هستند نبايد بر كارايي لوله تأثيري پروپيلن پليساير مواد مورد استفاده در اتصاالت كه در تماس با لوله 

  . نشي شوندمنفي گذاشته يا منجر به آغاز ترك زايي ت

  فلزي اجزاي  2- 2- 4

  . مستعد خوردگي بايد بطور مناسب محافظت شوند اجزاي تمام

، بايد اقداماتي به منظور جلوگيري از شود ميدر تماس با رطوبت استفاده  1هنگامي كه از مواد فلزي نامشابه

  . خوردگي گالوانيكي انجام شود

  االستومرها  3- 2- 4

يا  7491- 1مواد االستومري مورد استفاده براي توليد درزگيرها برحسب كاربرد بايد مطابق با استاندارد ملي 

رده بندي مقاومت شيميايي االستومر درمقابل سيال فاضالب و گازهاي حاصل از آن بايد . باشند 7491- 2

   .باشد 1از گونه  ISO TR 7620مطابق با استاندارد 

   قطعات نگهدارنده حلقه درزگير   4- 2- 4

نگه داشته  پروپيلن پليقطعاتي ساخته شده از پليمرهايي به غير از ند با استفاده از توان ميحلقه هاي درزگير 

   .شوند
  

  مشخصات كلي  5

  وضعيت ظاهري  1- 5

، صاف ها آند، بايد سطوح داخلي و خارجي نمشاهده مي شو و اتصاالت بدون بزرگنمايي ها لولههنگامي كه 
  . شود ميملي  استاندارد با اين انطباقسطحي باشد كه مانع  نواقصساير شيار، حفره، و عاري از تميز، 

   .لوله باشندعمود بر محور صاف برش خورده و بايد  ي لولهانتهادو هر 

  رنگ  2- 5

   .و اتصاالت بايد رنگي باشد ها لولهكل ضخامت ديواره 

تقريباً (، طوسي )RAL 8023تقريباً معادل ( قهوه اي متمايل به نارنجيبايد ترجيحاً و اتصاالت  ها لولهرنگ 

   .مجاز استكننده  با توافق توليدكننده و مصرفها نيز  استفاده از ساير رنگ. باشديا سياه ) RAL 7037معادل
  

  اتصاالت طراحي  3- 5

  . سامانه، درزگيرها جابجا نشوند اجزايكه هنگام مونتاژ آن با لوله يا ساير بايد بگونه اي باشد  تطراحي اتصاال

                                                
1- Dissimilar 
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  مشخصات هندسي  6

  كليات  1- 6

در صورت اختالف نظر، اندازه گيري ابعاد بايد  .شوداندازه گيري  2412ابعاد بايد مطابق با استاندارد ملي 

، )Cº )2 ± 23اعت در دماي س 4ساعت پس از توليد و سپس تثبيت شرايط به مدت حداقل  24حداقل 

  . انجام شود

  
و الزاماً اجزاي  ؛هستندبه منظور نمايش ابعاد مربوط شكل هاي ارائه شده در اين استاندارد، تنها نشانگر َشماي كلي  -يادآوري

  . دهند نميتوليد شده را نشان 
  

  ها لولهابعاد   2- 6

  ميانگين قطر خارجي     1- 2- 6

  . باشند 3بايد مطابق با جدول ) dem(ميانگين قطرهاي خارجي 
  )برحسب ميلي متر(ميانگين قطرهاي خارجي   - 3جدول 

  ين قطر خارجيانگيم  )1اسمي يقطر خارج  اسمياندازه 
DN/OD dn dem,min dem,max  

110  110  0/110  4/110  
125  125  0/125  4/125  
160  160  0/160  5/160  
200  200  0/200  6/200  
250  250  0/250  8/250  
315  315  0/315  0/316  
355  355  0/355  2/358  
400  400  0/400  6/403  
450  450  0/450  1/454  
500  500  0/500  5/504  
630  630  0/630  7/635  
800  800  0/800  2/807  
1000  1000  0/1000  0/1009  
1200  1200  0/1200  0/1210  
1400  1400  0/1400  0/1410  
1600  1600  0/1600  0/1610  

براي اندازه هاي اسـمي   ده ووب 315كوچك تر يا مساوي با  اسمي براي اندازه هاي C، گونه 10610مطابق با استاندارد ملي ) 1
  .  شود مياندازه گيري در محل توليد انجام  .كاربرد دارد Aگونه  315بزرگ تر از 

  )CTنوع (ي بسته ها رواداريبا  خارجي هايقطر     2- 2- 6

اتصاالت، و  ها لولهدار  براي انتهاهاي نري 3هاي داده شده در جدول  استاندارد، عالوه بر ابعاد و رواداريدر اين 
  . د استفاده شودتوان مينيز  9118ي ارائه شده در استاندارد ملي ها رواداري
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 ميانگين قطر، باشدالزامي ) شوند ميي بسته دسته بندي ها رواداريكه به عنوان ( ها رواداريدرصورتي كه اين 
   .دنباش 4بايد مطابق با جدول  ها رواداريو ) dem(خارجي 

  
  )برحسب ميلي متر)  (CT نوع(ي بسته ها رواداريميانگين قطرهاي خارجي با  -4جدول 

  ين قطر خارجيانگيم  اسمي يقطر خارج  اسمياندازه 
DN/OD dn dem,min dem,max  

200  200  0/200  5/200  
250  250  0/250  5/250  
315  315  0/315  6/315  
355  355  0/355  7/355  
400  400  0/400  7/400  
450  450  0/450  8/450  
500  500  0/500  9/500  
630  630  0/630  1/631  

  
و  ها لولهند با توان مي 4جدول  مطابق باقطرخارجي  اتصاالت با ميانگين هايو  ها لوله دار نريانتهاهاي 
و اتصاالت  ها لولهاين ) هاي(استفاده شوند؛ مشروط بر آنكه مادگي  9118استاندارد ملي  مطابق بااتصاالت 

  . ي اتصال داراي حلقه درزگير االستومري استفاده شوندها محلبراي 

  ها آنضخامت هاي ديواره و رواداري هاي   3- 2- 6

برابر  25/1د تا توان ميحداكثر ضخامت ديواره در هر نقطه . دنباش 5ضخامت ديواره بايد مطابق با جدول 

   .باشد em,max، كمتر يا برابر )em( باشد، مشروط بر اينكه ميانگين ضخامت ديواره) emin( حداقل ضخامت
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  )برحسب ميلي متر( ها لولهضخامت هاي ديواره  -5جدول 

اندازه 
  اسمي

  )1،2ضخامت ديواره

2 SN 4 SN 8 SN  16 SN 

41 SDR 33 SDR 29 SDR 26 SDR 22 SDR 

20  S3(  16 S 14  S4( 5/12 S 5/10 S 

emin emax emin  emax  emin  emax  emin  emax  emin emax  
110  -  -  4/3  0/4  8/3  4/4  2/4  9/4  0/5  7/5  
125  -  -  9/3  5/4  3/4  0/5  8/4  5/5  7/5  5/6  
160  -  -  9/4  6/5  5/5  3/6  2/6  1/7  3/7  3/8  
200  -  -  2/6  1/7  9/6  8/7  7/7  7/8  1/9  3/10  
250  2/6  1/7  7/7  7/8  6/8  7/9  6/9  4/10  4/11  8/12  
315  7/7  7/8  7/9  9/10  8/10  1/12  1/12  6/13  4/14  1/16  
355  7/8  8/9  9/10  2/12  2/12  7/13  6/13  2/15  2/16  1/18  
400  8/9  0/11  3/12  8/13  7/13  3/15  3/15  2/17  2/18  3/20  
450  0/11  3/12  8/13  4/15  4/15  2/17  2/17  2/19  5/20  8/22  
500  3/12  8/13  3/15  1/17  1/17  1/19  1/19  3/21  8/22  3/25  
630  4/15  2/17  3/19  5/21  6/21  0/24  1/24  8/26  7/28  8/31  
800  6/19  8/21  5/24  2/27  4/27  4/30  6/30  9/33  4/36  3/40  
1000  5/24  2/27  6/30  9/33  2/34  9/37  2/38  3/42  5/45  3/50  
1200  4/29  6/32  7/36  6/40  1/41  5/45  9/45  7/50  6/54  3/60  
1400  3/34  0/38  9/42  4/47  9/47  9/52  5/53  1/59  7/63  3/70  
1600  2/39  4/43  0/49  1/54  7/54  4/60  2/61  5/67  7/72  2/80  

  . است ISO 4065استاندارد  مطابق با eminمقادير ) 1
  .است Wو از گونه  10610ي ضخامت ديواره مطابق با استاندارد ملي ها رواداري) 2
  . استفاده كرد توان مي، شود ميوارد ن پروپيلن پليمستقيما بر لوله  ،فقط براي كاربردهايي كه بار خاك SN 2از ) 3
 9جدول (با مدول باال استفاده شود  پروپيلن پليبه منظور براورده كردن الزامات سفتي براي اين سري لوله، بايد از مواد ) 4

  ). مشاهده شود

  

  ها لوله مؤثرطول   4- 2- 6

لوله نبايد از مقداري كه توسط ) l(انجام شود، طول مؤثر  1گيري مطابق با شكل  هنگامي كه اندازه

  . كمتر باشد ،توليدكننده اظهار شده
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  لوله داراي يك مادگي با حلقه درزگير ) الف

  
  انتهاي سادهلوله داراي ) ب

  :راهنما
l   طول مؤثر لوله             
a   همراه با پخ  
b   بدون پخ  

  ها لولهطول مؤثر  - 1شكل 
در انتهاي  باقيمانده حداقل ضخامت. باشد 45˚و 	15˚با محور لوله بايد بين  زني پخ، زاويه ايجاد پخدر صورت 

   .باشد eminلوله بايد حداقل يك سومِ 
  

  . وجود پخ براي اتصال دهي از نوع درزگير االستومري الزامي است -يادآوري
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  ابعاد اتصاالت  3- 6

   قطر خارجي     3-1- 6

   .دباش 4يا  3بايد مطابق با جدول  ، برحسب كاربرد،نري) dem(خارجي  ميانگين قطر

  طول هاي طراحي     3-3- 6

  . بايد توسط توليد كننده اعالم شود) Zd(طول هاي طراحي 
  

به منظور كمك به طراحي قالب ها استفاده شده و براي ) 19تا  14و  11تا  7در شكل هاي  Zd(طول هاي طراحي  –ييادآور

  . به عنوان راهنما استفاده كرد توان مي ISO 265-1[1] از استاندارد. كنترل كيفيت نيستند
  

  ضخامت هاي ديواره بدنه اتصاالت     3-4- 6

درصدي ضخامت  5كاهش . باشد 5جدول  مطابق بابدنه يا نري اتصاالت بايد ) emin(حداقل ضخامت ديواره 
دراين حالت، ميانگين دو ضخامت ديواره ي مقابل هم بايد برابر يا . مجاز است 1سمبهديواره ناشي از جابجايي 

  . باشد 6بيش از مقدار ارائه شده در جدول 
درصورتي كه اتصال يا تبديل به منظور انتقال بين دو اندازه اسمي استفاده شود، ضخامت ديواره ي هر يك از 

در اين حالت، تغيير . الزامات مربوط به اندازه اسمي مورد كاربرد باشد مطابق بامتصل شونده بايد  اجزاي
  . ه ديگري مجاز استتدريجيِ ضخامت ديواره بدنه اتصال از يك ضخامت ديواره ب

د از طريق فرايند ساخت به صورت توان ميضخامت ديواره اتصاالت دست ساز، به غير از نري و مادگي، 
موضعي تغيير كند؛ مشروط بر آنكه حداقل ضخامت ديواره بدنه اتصال براي اندازه و سري لوله مورد نظر 

  . باشد ، برحسب كاربرد،6يا  5ارائه شده در جدول  emin مطابق با
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Core shift 
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  )برحسب ميلي متر(  ضخامت ديواره - 6جدول 

اندازه 

  اسمي
DN/OD  

  emin، )1 حداقل ضخامت ديواره
2 SN 4 SN 8 SN 

20  S
2(

 16 S 3/13  S
3(

 

41 SDR 33 SDR 6/27 SDR 

110  -  4/3  0/4  
125  -  9/3  6/4  
160  -  9/4  8/5  
200  -  2/6  3/7  
250  2/6  7/7  1/9  
315  7/7  7/9  4/11  
355  7/8  9/10  9/12  
400  8/9  3/12  5/14  
450  0/11  8/13  3/16  
500  3/12  3/15  1/18  
630  4/15  3/19  8/22  
800  6/19  5/24  0/29  
1000  5/24  6/30  2/36  
1200  4/29  7/36  4/43  
1400  3/34  9/42  6/50  
1600  2/39  0/49  9/57  

  . است ISO 4065استاندارد  مطابق با eminمقادير ) 1
، شود ميوارد ن پروپيلن پليمستقيما بر لوله  ،فقط براي كاربردهايي كه بار خاك SN 2از ) 2

    . استفاده كرد توان مي
داشته و براي ساير گيري شده به روش تزريقي كاربرد  فقط براي اتصاالت قالب S 3/13سري ) 3

  . اتصاالت كاربرد ندارد

  

  االستومري اي حلقهداراي درزگير ي مادگي هانري ها و ابعاد   4- 6
  قطرها و طول ها      1- 4- 6

شكل (باشند  7جدول  مطابق باهاي نري ها بايد  ها داراي درزگير االستومري و طول هاي مادگي قطرها و طول
  ). برحسب كاربرد 5يا  4، 3، 2هاي 

بايد تا  Cو حداكثر مقدارِ  Aهاي درزگير محكم نگه داشته شوند، ابعاد براي حداقل مقدارِ  كه حلقه درصورتي
اين نقطه بايد امكان ). 4شكل (گيري شود  نقطه درزگيري مؤثر كه توسط توليد كننده تعيين شده، اندازه

  . درزگيري كامل را فراهم كند
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 مطابق بااالستومري مجاز است؛ مشروط بر آنكه  اي حلقههاي مختلف براي مادگي هاي داراي درزگير  طرح
  . باشند 15الزامات ارائه شده در جدول 

  
  )برحسب ميلي متر(قطرهاي مادگي و طول هاي مادگي ها و نري ها   - 7جدول 

  نري  )1مادگي  اسمي يقطر خارج  اسمياندازه 

DN/OD dn dsm,min 2(  Amin
  

Cmax  L1,min  
110  110  4/110  40  22  62  
125  125  4/125  43  26  68  
160  160  5/160  50  32  82  
200  200  6/200  58  40  98  
250  250  9/250  68  50  118  
315  315  1/316  81  63  144  
355  355  3/358  89  71  160  
400  400  7/403  98  80 3(  178  
450  450  2/454  108  90 3(  198  
500  500  6/504  118  100 3(  218  
630  630  8/635  144  126 3(  270  

  . طراحي شده است m 6مادگي براي لوله اي با طول مؤثر ) 1
  . باشد 9118بايد مطابق با استاندارد ملي  dsm,min، 200تر يا مساوي با  براي اندازه هاي اسمي كوچك) 2
 C  +Amin  =L1,minرا مطابق با معادله  L1,minدراين حالت، توليدكننده بايد مقدار واقعي . نيز مجاز است Cمقادير باالتر ) 3

  . در مستندات خود اعالم كند

  
و  dsm,min، Amin ،Cmax ، مقاديرmm 630براي مادگي ها و نري هاي با قطر خارجي اسمي بزرگ تر از 

L1,min  محاسبه شوند 4تا  1برحسب ميلي متر، بايد با استفاده از معادالت .  
)1(  nsm dd 0092.1min, =  

)2(  182.0min += ndA

  )3(  
ndC 2.0max =

  )4(  184.0min,1 += ndL

در مادگي برحسب ميلي متر، بايد از ) A(، طول درگير شدن m 6ي داراي طول بزرگ تر از ها لولهبراي   
  . محاسبه شود 5معادله 

)5(  ldA n ×+= 32.0

  . است mطول لوله برحسب  lكه در آن،   
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  :راهنما

a   همراه با پخ  اي حلقهمادگي داراي درزگير  
b   بدون پخ  اي حلقهمادگي داراي درزگير  

   االستومري اي حلقهي اتصال داراي درزگير ها محلبراي ابعاد مادگي ها  - 2شكل 

  

  
  االستومري اي حلقهداراي درزگير  يمادگي ها نمونه اي از طراحي هاي شيار براي -3شكل 
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  اندازه گيري نقطه مؤثر درزگيريمثالي از  - 4شكل 

  

  
  طول هاي نري - 5شكل 

  مادگي ها ضخامت هاي ديواره      2- 4- 6

  . باشد 8، به غير از دهانه مادگي بايد مطابق با جدول )2شكل ( e3و  e2ضخامت هاي ديواره مادگي ها، 
دراين حالت، ميانگين . مجاز است ،قالب سمبهناشي از جابجايي  e3و  e2درصدي ضخامت هاي  5كاهش 

  . دنباش 8ضخامت هاي ديواره مقابل بايد برابر يا بزرگ تر از مقادير مورد كاربرد در جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  24

  )برحسب ميلي متر(ضخامت هاي ديواره مادگي ها  -8جدول 

اندازه 
  اسمي

  )2 ضخامت ديواره

2 SN 1( 4 SN 8 SN 16 SN 

41 SDR 33 SDR 29 SDR 6/27 SDR 26 SDR 22 SDR 

20  S 16 S 14  S 3/13 S 3( 5/12 S 5/10 S 

e2min e3min  e2min e3min  e2min e3min  e2min e3min  e2min e3min  e2min e3min  
110  -  -  1/3  6/2  5/3  9/2  6/3  0/3  8/3  2/3  5/4  8/3  
125  -  -  6/3  0/3  9/3  3/3  2/4  5/3  4/4  6/3  2/5  3/4  
160  -  -  5/4  7/3  0/5  2/4  3/5  4/4  6/5  7/4  6/6  5/5  
200  -  -  6/5  7/4  3/6  2/5  6/6  5/5  0/7  8/5  2/8  9/6  
250  6/5  7/4  0/7  8/5  8/7  5/6  2/8  9/6  7/8  2/7  3/10  6/8  
315  0/7  8/5  8/8  3/7  7/9  1/8  3/10  6/8  9/10  1/9  0/13  8/10  
355  9/7  6/6  9/9  2/8  0/11  2/9  7/11  7/9  3/12  2/10  6/14  2/12  
يا  400

  بزرگتر
9/8  4/7  1/11  3/9  4/12  3/10  1/13  9/10  8/13  5/11  4/16  7/13  

  .استفاده كرد توان مي، شود ميوارد ن پروپيلن پليفقط براي كاربردهايي كه بار خاك مستقيما بر لوله  SN 2ز ) 1
  . است ISO 4065استاندارد  مطابق با eminمقادير ) 2
  .داشته و براي ساير اتصاالت كاربرد نداردفقط براي اتصاالت قالبگيري شده به روش تزريقي كاربرد  S 3/13سري ) 3

  
، ضخامت )6شكل (ي نگهدارنده درجاي خود قرار گيرد  درصورتي كه حلقه درزگير توسط درپوش يا حلقه

ديواره درپوش يا حلقه ي ديواره در اين ناحيه بايد از طريق جمع كردن ضخامت ديواره مادگي و ضخامت 
  . ي متناظر در يك سطح مقطع محاسبه شودها Ĥننگهدارنده در مك

  

  
  مثالي از محاسبه ضخامت ديواره مادگي هاي داراي درپوش يا حلقه نگهدارنده -6شكل 

  انواع اتصاالت  5- 6

  . يز مجاز استساير طراحي هاي اتصاالت ن. نمونه هايي از انواع رايج اتصاالت ارائه شده استدر زير 
  ) 11و  10، 9، 8 ،7 شكل هاي(خم ها ) الف

  ؛ )ISO 265-1[1]استاندارد (بدون ناحيه مرده و داراي ناحيه مرده  - 1
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 مادگي؛  -مادگي و مادگي -نري - 2

 ؛ )خم چند تكه( 1جوش شده به روش لب به لب از قطعات - 3

  . باشد 90˚تا  87˚ 30ʹو  45˚، 30˚، 15˚د توان مي) α(زاويه اسمي 
  ). 13 و 12شكل هاي ( 2جفت سازها و جفت سازهاي لغزشي )ب
  ). 14شكل ( 3كاهنده ها) پ
  ): 18و  17، 16 ،15 شكل هاي(هاي كاهنده گير و انشعاب 4هاگير  انشعاب) ت

  ؛ )ISO 265-1[1]استاندارد(بدون ناحيه مرده و داراي ناحيه مرده  - 1
 مادگي؛  -مادگي و مادگي -نري - 2

  .باشد 90˚تا  87˚ 30ʹو  45˚د توان مي) α(زاويه اسمي 
  ). 19شكل ( 5آستينيهاي داراي فلنج و گير انشعاب)  ث
  . )6جدول ( است Cmax + 10، برحسب ميلي متر، برابر با )M(حداقل طول نري ): 20شكل (درپوش ها ) ج
  ). 21شكل (براي جوش لب به لب به انتهاي لوله  6فيت - مادگي هاي پوش) چ

  
  )داراي ناحيه مرده(مادگي خم با يك  -7شكل 

  

                                                
1- Segment 
2- Slip coupler 
3- Reducer 
4- Branch 
5- Collar 
6- Push-fit 
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  )داراي ناحيه مرده(خم تمام مادگي  - 8شكل 

  

  
  )بدون ناحيه مرده(خم تمام مادگي  - 9شكل 
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  خمِ چند تكه براي جوش لب به لب -10شكل 

  
  خمِ چند تكه داراي مادگي و انتهاي نري -11شكل 
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  جفت ساز -12شكل 

  

  
  لغزشي جفت ساز - 13شكل 

  
  كاهنده -14شكل 
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  )داراي ناحيه مرده(گير  انشعاب -15شكل 

  

  
  )بدون ناحيه مرده(كاهنده گير  انشعاب - 16شكل 
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  )بدون ناحيه مرده( كاهنده تمام مادگيگير  انشعاب - 17شكل 

  

  
  )داراي ناحيه مرده( كاهندهگير  انشعاب -18شكل 
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  براي جوش لب به لب داراي فلنج و حلقه گير انشعاب -19شكل 

  
  درپوش - 20شكل 

  

  
  فيت براي جوش لب به لب به انتهاي لوله -مادگي پوش -21شكل 

  مشخصات مكانيكي  7

  ها لولهمشخصات مكانيكي   7-1

  الزامات كلي     1-1- 7

با استفاده از پارامترهاي نشان داده شده  9آزمون مشخص شده در جدول  هنگامي كه آزمون مطابق با روش

  . باشد 9، مشخصات مكانيكي لوله بايد مطابق با الزامات ارائه شده در جدول شود ميانجام 
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  ها لولهمشخصات مكانيكي  -9جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

سفتي 
  )1اي حلقه

  SDR:   SN≤  kN/m22 41براي 
  SDR:   SN≤  kN/m24 33براي 
  SDR:   SN≤  kN/m28 29براي 
  SDR:   SN≤  kN/m28 26براي 
SDR:   SN≤  kN/m 22براي 

216  

  )Cº )2 ± 23  دماي آزمون

  استاندارد ملي
11436  

 درصد 3  شكل تغيير

    :سرعت تغييرشكل براي
 mm100 ≤  dn  mm/min)1/0 ± 2(  
 mm200 ≤  dn≤  mm110   mm/min)25/0 ± 5(  
 mm400 ≤  dn<  mm200   mm/min)5/0 ± 10(  
 mm710 ≤  dn<  mm400   mm/min)1 ± 20(  
 mm710  > dn

 mm/min %)5± di03/0(  

ضربه به 
روش 
  گرد ساعت

 %10 ≤  TIR 

  Cº 0  دماي تثبيت شرايط

  استاندارد ملي
11438  

 آب  محيط تثبيت شرايط

 d 90  نوع ضربه زن

    : وزن ضربه زن براي
 mm110  = dn kg 0/1  
 mm125  = dn  kg 25/1  
 mm160  = dn  kg 6/1  
 mm200  = dn  kg 0/2  
 mm250  = dn kg 5/2  
 Mm315 ≥  dn kg 2/3  

  :ارتفاع سقوط ضربه زن براي

 mm110  = dn mm 1600  
 mm125 ≥  dn  mm 2000  

1 (di  شود ميتعيين  11436مطابق با استاندارد ملي .  

  تكميليالزامات   1-2- 7

، شود ميانجام  -Cº 10در دماي زير  معموال كارگذاري و اجراكه  نواحيدر  ها لولهدر صورت استفاده از 
   .برآورده سازند را 10جدول  مطابق با روش پلكانيبه بايد الزامات آزمون ضربه  ها لوله

   .شوند گذاري نشانه 16يخ، مطابق جدول - يك نشان كريستالبا بايد  ها لولهدر اين حالت، 
  

  ها لولهمشخصات مكانيكي تكميلي  - 10جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

ضربه به 
روش 
  پلكاني

 mm1 ≥  H50 

  mm5/0 حداكثر يك شكست زير 

  - Cº 10  دماي تثبيت شرايط

  استاندارد ملي
11437  

 d 90  نوع ضربه زن

    : وزن ضربه زن براي
 mm110  = dn  kg 4  
 mm125  = dn  kg 5  
 mm160  = dn  kg 8  
 mm200  = dn  kg 10  
 mm250 ≥  dn  kg 5/12  
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  مشخصات مكانيكي اتصاالت  7-2

با استفاده از پارامترهاي نشان داده  11آزمون مشخص شده در جدول  هاي آزمون مطابق با روشهنگامي كه 

  . باشد 11بايد مطابق با الزامات ارائه شده در جدول  اتصاالت، مشخصات مكانيكي شود ميشده انجام 
  

  مشخصات مكانيكي اتصاالت - 11جدول 

  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه
روش 

  آزمون

  سفتي 
  )1اي حلقه

  SDR:   SN≤  kN/m22 41براي 
SDR:   SN≤  kN/m 33براي 

24  
SDR:   SN≤  kN/m 29براي 

28  
SDR:   SN≤  kN/m 26براي 

28  
  SDR:   SN≤  kN/m216 22براي 

  )Cº )2 ± 23  دماي آزمون

  استاندارد 
ISO 

13967  

  درصد 3  تغيير شكل

    :سرعت تغييرشكل براي

 mm100 ≤  dn   mm/min)1/0 ± 2(  

 mm200 ≤  dn≤  mm110   mm/min)25/0 ± 5(  

 mm400 ≤  dn<  mm200   mm/min)5/0 ± 10(  

 mm710 ≤  dn<  mm400   mm/min)1 ± 20(  

 mm710  > dn  mm/min %)5± di03/0(  

انعطاف 
پذيري يا 
استحكام 

  )1مكانيكي

هيچ نشانه اي از شكاف، ترك، جدايش و 
  نشتي مشاهده نشوديا 

  min 15  آزمون مدت زمان

  استاندارد 
ISO 

13264  

  mm 170  )2 حداقل جابجايي

 يا

    :براي )2حداقل گشتاور

 mm250 ≤  [DN]  ×[DN]3×10-6 kNm15/0  

 mm250  >  [DN]   × [DN] kNm01/0  

استحكام 
   ضربه

آزمون (
  )سقوط

  بدون آسيب

  Cº 0  دماي تثبيت شرايط

  استاندارد
ISO 

13263  

    : ع سقوط برايارتفا

 mm110  = dn  mm 1000  

 mm125  = dn  mm 1000  

 mm160  = dn  mm 500  

 mm200  = dn  mm 500  

  دهانه مادگي محل ضربه

نگهدارنده حلقه درزگير به عنوان يك قطعه حلقه يا درپوش . فقط براي اتصاالت دست ساز ساخته شده از بيش از يك قطعه كاربرد دارد) 1
  . شود ميدرنظر گرفته ن

  .  برحسب كاربرد، بين حداقل جابجايي و حداقل گشتاور يكي انتخاب شود) 2
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  مشخصات فيزيكي  8

  ها لولهمشخصات فيزيكي   8-1

با استفاده از پارامترهاي نشان داده  12آزمون مشخص شده در جدول  هاي هنگامي كه آزمون مطابق با روش

  . باشد 12، مشخصات فيزيكي لوله بايد منطبق با الزامات ارائه شده در جدول شود ميشده انجام 

  
  ها لولهمشخصات فيزيكي  - 12جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

نرخ جريان جرمي 
  ) MFR(مذاب 

پس از فرايند، حداكثر انحراف 
مقدار اندازه گيري شده براي 
لوله نسبت به مقدار اندازه 
گيري شده براي آميزه بايد 

  . باشد ±% 20

  kg 16/2  وزنه

  ملي استاندارد 
1-6980  

  Cº 230  دماي آزمون
  min 10  زمان

  6980- 1ملي  استاندارد   )1تعداد آزمونه 

  شيزمان القاء اكسا
)OIT (  

  دقيقه 8بزرگ تر يا مساوي با 
   Cº 200  دماي آزمون

  استاندارد ملي
6 -7186  

  اكسيژن  محيط آزمون
  mg 2 ± 15  وزن نمونه

  برگشت طولي

  درصد 2با  يا مساويكوچكتر 
  

لوله نبايد داراي حباب يا ترك 
  شود 

  روش الف استاندارد  Cº 150  دماي آزمون
ISO 2505  

  )مايع(
  min 30  وري مدت غوطه

  ISO 2505استاندارد   )1تعداد آزمونه 

  يا

  Cº 150  دماي آزمون

  استاندارد بروش 
ISO 2505  

  )هوا(

    : مدت غوطه وري براي
 mm8 ≤  e   min 60  
 mm16 ≤  e < mm8  min 120  
 mm16  > e

  min 240  
  ISO 2505استاندارد   )1تعداد آزمونه 

تعداد آزمونه . تعداد آزمونه هاي ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبيت يك مقدار براي مشخصه ي تعريف شده در جدول است) 1
به منظور راهنمايي، استاندارد ملي . بايست در طرح كيفيت توليدكننده قيد شود هاي الزم براي كنترل توليد كارخانه و كنترل فرايند مي

  . ه شودمشاهد 2-16509

  مشخصات فيزيكي اتصاالت  8-2

با استفاده از پارامترهاي  14و  13ول اآزمون مشخص شده در جد هاي هنگامي كه آزمون مطابق با روش

، مشخصات فيزيكي اتصاالت يا قطعات قالب گيري شده براي اتصاالت دست شود مينشان داده شده انجام 

  .  باشد 14و  13ول اساز بايد منطبق با الزامات ارائه شده در جد
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 12و  9الزامات ارائه شده در جداول  مطابق باي مورد استفاده بايد ها لوله، ها لولهتوليد شده از  براي اتصاالت
  . باشند

  

  مشخصات فيزيكي اتصاالت -13جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

نرخ جريان جرمي 
  ) MFR(مذاب 

پس از فرايند، حداكثر انحراف 
مقدار اندازه گيري شده براي 
لوله نسبت به مقدار اندازه 
گيري شده براي آميزه بايد 

  . باشد ±% 20

  kg 16/2  وزنه

  ملي استاندارد 
1-6980  

  Cº 230  دماي آزمون
  min 10  زمان

  6980- 1ملي  استاندارد   )1تعداد آزمونه 

  )2اثرات گرمادهي 

عمق ترك ها، پوسته پوسته 
شدن يا تاول ها نبايد بيش از 

درصد ضخامت ديواره  20
  . حول نقطه تزريق باشد

هيچ قسمتي از خط جوش 
 20نبايد تا عمقي بيش از 

  . درصد ضخامت ديواره باز شود

  Cº 110  دماي آزمون

  استاندارد الفروش 
ISO 580  

  )هواآون (

    : مدت غوطه وري براي

 mm10 ≤  e   min 30  

 mm10  > e
 min 60  

تعداد آزمونه . تعداد آزمونه هاي ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبيت يك مقدار براي مشخصه ي تعريف شده در جدول است) 1
منظور راهنمايي، استاندارد ملي به . هاي الزم براي كنترل توليد كارخانه و كنترل فرايند مي بايست در طرح كيفيت توليدكننده قيد شود

  . مشاهده شود 2-16509
  . ند به صورت مجزا آزمون شوندتوان ميگيري شده براي اتصاالت دست ساز  قطعات قالب) 2

  

  مشخصات فيزيكي اتصاالت دست ساز - 14جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

  بدون نشتي  )1آب بندي 
   استاندارد ملي  bar 5/0  فشار آب

  min 1  مدت زمان آزمون  11434

ابزار نگهدارنده حلقه درزگير به عنوان يك قطعه درنظر . فقط براي اتصاالت دست سازِ ساخته شده از بيش از يك قطعه، كاربرد دارد) 1
   . شوند ميگرفته ن

  

  سامانه الزامات كارايي  9

با استفاده از پارامترهاي نشان داده  15آزمون مشخص شده در جدول  هاي هنگامي كه آزمون مطابق با روش
 15الزامات ارائه شده در جدول  مطابق بابايد  ي اتصال و سامانهها محلمشخصات كاراييِ ، شود ميشده انجام 

   .باشد
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  مشخصات كارايي سامانه - 15جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

ي ها محل عدم نشتي
درزگير اتصال داراي 

  االستومري

  

  )Cº )5 ± 23  دماي آزمون

 ب شرايط
ملي استاندارد 

12575   

  درصد 10حداقل   تغييرشكل نري
  درصد 5حداقل   تغييرشكل مادگي

  درصد 5حداقل   تفاوت
  bar 05/0(kPa  5(  فشار آب  بدون نشتي
  bar 5/0(kPa  50(  فشار آب  بدون نشتي

  يا مساوي باكوچكتر 
)bar 27/0 -(kPa  27 -  

  -bar 3/0 -(kPa  30(  فشار هوا

ي ها محل عدم نشتي
درزگير اتصال داراي 

  االستومري

  

  )Cº )5 ± 23  دماي آزمون

 ت شرايط
ملي استاندارد 

12575   

    : تغييرشكل زاويه اي براي
 mm315 ≤  dn  ˚2  
 mm630 ≤  dn  < mm315  ˚5/1  
 mm630  > dn

 ˚1  
  bar 05/0(kPa  5(  فشار آب  بدون نشتي
  bar 5/0(kPa  50(  فشار آب  بدون نشتي

  كوچكتر يا مساوي با
)bar 27/0 -(kPa  27 -  

  -bar 3/0 -(kPa  30(  فشار هوا

در دماي  گرماييچرخه 
  بدون نشتي  )2،1باال 

   11435مطابق با استاندارد ملي 
  )2شكل (ب حالت سامانه مونتاژ شده آزمون 

ملي استاندارد 
11435  

  . جوش لب به لب كاربرد ندارداز نوع ي اتصال ها محلبراي ) 1
2 (فقط براي اجزائي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد UD  ها آناستفاده شده و قطر خارجي اسمي )dn ( كوچك تر يا مساوي
  . باشد mm 200با 

  هاي درزگير حلقه  10

تأثير منفي گذاشته و همچنين نبايد مانع انطباق سامانه  تدرزگير نبايد بر خواص لوله يا اتصاالحلقه هاي 
  . شوند 15مونتاژ شده با الزامات ارائه شده در جدول 

ارائه  7491- 2يا  7491-1در استانداردهاي ملي برحسب كاربرد،  ،الزامات حلقه هاي درزگير االستومري
  . اند شده

  نشانه گذاري  11

  كليات  11-1

ه طوري كه پس از انبارش، قرار بايد دائمي و خوانا باشد، بو اتصاالت  ها لولهنشانه گذاري تمام   11-1-1

عالوه بر اين،  .يي حفظ شودخوانا، شرايط جوي، حمل و نقل، و نصب و بهره برداريگرفتن در معرض 

تأثير منفي  رداتطابق با الزامات اين استاندنقايصي شود كه بر  اري نبايد باعث آغاز ترك يا سايرگذ نشانه

   .گذارند مي
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از قبيل  حين نصب و بهره برداريتوليد كننده در قبال ناخوانا بودن نشانه گذاري كه ناشي از وقايع پيش آمده  -يادآوري 

؛ مسؤوليتي ندارد است، و اتصاالت لولهروي  ... يا استفاده از مواد پاك كننده و اجزاي پوششرنگ كاري، خراش خوردگي و 

   .مگر اينكه توسط توليد كننده قيد شده يا مورد توافق قرار گرفته باشد

  

   .دنخوانا باش بدون بزرگنماييها بايد طوري باشد كه  اندازه نشانه  11-1-2

  ها لولهروي  گذاري الزم حداقل نشانه  11-2

ها نبايد بيش از يك متر  حداكثر فاصله بين نشانه .باشد 16گذاري الزم بايد مطابق با جدول  حداقل نشانه

  . باشد

  
داراي د، مي توانند ناين استاندارد ملي، كه توسط شخص ثالث مورد تأييد قرار مي گير مطابق با يها لوله -1 يادآوري

   .اضافي باشند گذاري نشانه
  

   .استاندارد ملي ايران الزامي استپس از اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد، درج عالمت  - 2يادآوري
  
  

  ها لولهحداقل نشانه گذاري الزم روي  -16جدول 

  نشانه يا نماد  ها ويژگي

  000  استاندارد شماره
  000  عالمت تجاري نام توليد كننده يا
  UDيا  Uبرحسب كاربرد   كد ناحيه كاربرد

  200×  2/6 به عنوان مثال،  )en  ×dn(ابعاد 
  SDR  26 مثال، به عنوان SDR رده

  PPيا  پروپيلن پلي به عنوان مثال،  مادهو نام گذاري جنس 
 SN 4به عنوان مثال،   اسمي اي حلقهسفتي 

 5/8/1391به عنوان مثال،     )1،2توليد تاريخ

  E1 به عنوان مثال،  شماره خط توليد
 CT  نماد براي رواداري بسته، در صورت كاربرد

  )يخ - كريستال(*   )3 شرايط جوي سرد
  MFR-B به عنوان مثال،  )MFR 4رده 

اگر توليد كننده . تاريخ توليد بايد طوري باشد كه امكان رديابي بازه زماني توليد را در محدوده سال، ماه و روز فراهم كند) 1
  . ي مختلف توليد مي كند، نام مكان توليد نيز بايد قيد شودها Ĥندر مك

  . قيد شود گذاري نشانهكه شيفت توليد نيز در  شود ميتوصيه ) 2
  . كاربرد دارد 2-1-7بند  مطابق باي ها لولهاين نشانه فقط براي ) 3
  . يي كاربرد دارد كه قرار است در محل اتصال جوش لب به لب استفاده شوندها لولهفقط براي ) 4
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  روي اتصاالت حداقل نشانه گذاري الزم  11-3

بايد مورد  گذاري نشانهبراي اتصاالت دست ساز،  .باشد 17حداقل نشانه گذاري الزم بايد مطابق با جدول 

  . توافق توليد كننده و كاربر نهايي باشد

   .نبايد در حداقل طول نري اتصاالت انجام شود گذاري نشانههيچگونه 
  

  حداقل نشانه گذاري الزم روي اتصاالت -17جدول 

  يا نماد نشانه  ها ويژگي

  000  )1استاندارد شماره
 000  عالمت تجاري نام توليد كننده يا

  UDيا  Uبرحسب كاربرد   كد ناحيه كاربرد
  200  به عنوان مثال، dn، اتصالخارجي اسمي ) هاي(قطر
  SDR  26 به عنوان مثال،  )SDR1 رده

  PPيا  پروپيلن پلي به عنوان مثال،  مادهو نام گذاري جنس 

  SN 4به عنوان مثال،   اسمي اي حلقهسفتي 
  45˚ به عنوان مثال،  زاويه اتصال

  2/6  به عنوان مثال،  حداقل ضخامت ديواره بدنه اتصال
 CT  درصورت كاربرد رواداري بسته روي قطر خارجي نري

 5/8/1391به عنوان مثال،    )2،3توليد تاريخ

 I1 به عنوان مثال،  )1شماره خط توليد

 MFR-B به عنوان مثال،  )MFR 4رده 

  . روي برچسب همراه با اتصال يا روي كيسه يا كارتن حاوي آن چاپ كرد توان مياين اطالعات را ) 1
اگر توليد كننده . تاريخ توليد بايد طوري باشد كه امكان رديابي بازه زماني توليد را در محدوده سال، ماه و روز فراهم كند) 2

  . ي مختلف توليد مي كند، نام مكان توليد نيز بايد قيد شودها Ĥندر مك
  . قيد شود گذاري نشانهشود كه شيفت توليد نيز در  توصيه مي) 3
  .فقط براي اتصاالتي كاربرد دارد كه قرار است در محل اتصال جوش لب به لب استفاده شوند) 4

  

   .عالمت استاندارد ملي ايران الزامي استپس از اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد، درج  -يادآوري

  

  نشانه گذاري تكميلي  11-3-1

د روي يك برچسب چاپ توان مي) مانند زمان جوش و خنك كاري(مربوط به شرايط جوش اطالعات تكميلي 

  . د چسبيده به اتصال يا جدا از آن باشدتوان ميبرچسب . شود
  

داراي د، مي توانند ناين استاندارد ملي، كه توسط شخص ثالث مورد تأييد قرار مي گير با مطابق اتصاالت -يادآوري

   .اضافي باشند گذاري نشانه
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  الفپيوست 

  )اطالعاتي(

  پروپيلن پليو اتصاالت  ها لولهمشخصات كلي 

  

  اتيكل  1- الف

مورد استفاده در شبكه هاي فاضالب و زهكشي  گذاري لولهسامانه  اجزايالزامات كلي  EN 476 [2] استاندارد
 ENاين استاندارد ملي، الزامات استاندارد  مطابق باو اتصاالت  ها لوله. دهد ميي ثقلي ارائه ها سامانهرا براي 

  . شود مياطالعات اضافي زير نيز ارائه . را برآورده مي كنند [2] 476

  مشخصات مواد  2- الف

  . است 1-اين استاندارد ملي معموال مطابق با جدول الف مطابق باو اتصاالت  ها لولهمشخصات مواد 
  

  مشخصات مواد - 1- الفجدول 

  محدوده  ها ويژگي

  E( 1 min) < 2500 MPa ≤ 1250 MPa  خمشيمدول 
  ميانگين چگالي

900  kg/m3 

  mm/mK 0.14  ميانگين ضريب انبساط گرمايي خطي
WK 0.2  ضريب رسانايي گرمايي

-1
m

-1 

Jkg 2000  ظرفيت گرمايي ويژه
-1

K
-1 

 Ω 1012 بزرگ تر از  مقاومت ويژه سطح

  
كه به منظور بررسي هر يك از مقادير  شود ميبنابراين، توصيه . وابسته به ماده مورد استفاده است ،مقادير

  . مشاهده شودآميزه ارائه شده در جدول، مستندات توليد كننده 

  اي سفتي حلقه  3- الف

  . شود ميتعيين  11436اين استاندارد براساس استاندارد ملي  مطابق باي ها لوله اي حلقهسفتي 
سفتيِ اين اتصال به اين استاندارد با ضخامت لوله متناظر يكسان باشد،  مطابق باتيكه ضخامت اتصالِ ردرصو

  . دليل هندسه اش برابر يا بزرگ تر از سفتي آن لوله است
  . شود ميتعيين  ISO 13967مقدار واقعي سفتي اتصاالت مطابق با استاندارد 

  

  نسبت خزش  4- الف

تعيين شده و  11439اين استاندارد براساس استاندارد ملي  مطابق باو اتصاالت  ها لولهنسبت خزش براي 
آزمونه استفاده شده و ي كامل مادگي يا نري به عنوان  براي اتصاالت، طول استوانه. است 4كوچك تر از 

  . شود ميباتوجه به طول واقعي آزمونه افزايش داده ) F0(بارگذاري -نيروي پيش
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  مقاومت شيميايي  5- الف

با  محلول هاي آبيدرمقابل خوردگي توسط اين استاندارد،  مطابق با پروپيلن پلي گذاري لولهي ها سامانه
) از قبيل فاضالب شهري، آب باران، آب هاي سطحي و آب هاي زيرزميني( pHمحدوده وسيعي از مقادير 

  . مقاوم هستند
اين استاندارد براي فاضالب هاي آلوده به مواد شيميايي  مطابق با گذاري لولهي ها سامانهدرصورتي كه 

نماي مقاومت راه. استفاده شوند، مقاومت شيميايي و دمايي بايد درنظر گرفته شود) صنعتي فاضالبازقبيل (
و براي مواد االستومري در استاندارد  ISO/TR 10358 [4]در استاندارد  پروپيلن پليشيميايي براي مواد 

ISO/TR 7620  شود ميارائه .  

  مقاومت سايشي  6- الف

در شرايط خاص، . اين استاندارد، در مقابل سايش مقاوم هستند مطابق با پروپيلن پلي گذاري لولهي ها سامانه
  . تعيين شود EN 295-3 [5]زمون ارائه شده در استاندارد آد از روش توان ميسايش 

  زبري هيدروليكي  7- الف

طراحي  .از نظر هيدروليكي صاف استاين استاندارد،  مطابق با پروپيلن پلي و اتصاالت ها لولهسطح دروني 
   . ي اتصال، كارايي هيدروليكي خوب را تضمين مي كندها محلاتصاالت و 

  تغييرشكل قطري  8- الف

 8كوچك تر از  ها لوله، ميانگين تغييرشكل مورد انتظار در قطر خارجي و استاندارد عاديدر شرايط نصب 
  . درصد خواهد بود
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  بپيوست 

  )اطالعاتي(

  )FRR(نسبت نرخ جريان 

  
وزن پليمرهايي كه توزيع خواص مكانيكي . آن تأثير زيادي دارد خواصروي بر لكولي يك پليمر م توزيع وزن

 ،تـر باشـد   لكـولي پهـن  هرچقـدر توزيـع وزن م  . تـر اسـت   فرآورش آنها مشـكل بهتر ولي باريك دارند ملكولي 
  . يابد برش افزايش مي نرخمذاب پليمر به  گرانرويحساسيت 

 پروپيلن پليتأثير توزيع وزن ملكولي بر رفتار رئولوژيكي مواد  توان مي) FRR(ان نسبت نرخ جري با استفاده از
به منظور ارزيـابي   .شود ميانجام  6980-1استاندارد ملي ، آزمون مطابق با FRRبراي تعيين  .كردرا بررسي 

  :كردبه صورت زير تعريف  6980-1استاندارد ملي مطابق با  را FRR توان ميبهتر 

  )1-پ(
)16.2/230(

)6.21/230(

MFR

MFR
FRR =  

كنترل و مقايسه به منظور  توان مي FRRاز . استتر  پهنلي ملكودهنده توزيع وزن  نشان باالتر FRRمقدار 
يكسان مربوط به آميزه  بهرهايبين  فقطمقايسه كه الزم به ذكر است . كرداستفاده  آميزهلي ملكوتوزيع وزن 

     .شود ميانجام  هر تأمين كننده
لي پس از فرآيند توليد لوله ملكوبراي كنترل تغييرات ايجاد شده در توزيع وزن تواند  ميهمچنين اين آزمون 

  . به كار رود
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  پپيوست 

  )اطالعاتي(

   استانداردهاي محصول

  

لوله، اتصاالت و سيستم لوله كشي پلي وينيل كلريد  -  ها پالستيك، 9119شماره  رانيا يستاندارد ملا] 1[
  ها ويژگي -  ساختمانمورد مصرف در تخليه فاضالب  –) PVC-U( سخت 

لوله، اتصاالت و سيستم لوله كشي پلي وينيل كلريد  -  ها پالستيك، 9118شماره  رانيا يستاندارد ملا] 2[
  ها ويژگي - زيرزميني بدون فشارمورد مصرف در تخليه فاضالب  –) PVC-U( سخت 

 پروپيلن پليلوله، اتصاالت و سيستم لوله كشي  - ها پالستيك، 13822- 1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 3[

)PP ( ها ويژگي -  ساختمانمورد مصرف در تخليه فاضالب  

مدفون در خاك براي  گذاري لولهي ها سامانه– ها پالستيك، 16498- 1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 4[
   ، اتصاالت و سامانهها لولهي ها ويژگي: 1قسمت  -)PE(پلي اتيلن  –كاربردهاي فاضالب و زهكشي ثقلي 

مدفون در خاك براي  گذاري لولهي ها سامانه -پالستيك ها ، 9116-1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 5[
با ديواره ساختمند از جنس پلي وينيل كلريد سخت  گذاري لولهي ها سامانه –فاضالب و زهكشي ثقلي 

)PVC-U( ،پروپيلن پلي )PP ( اتيلن پليو )PE (–  ي مواد و معيارهاي كارايي براي ها ويژگي:  1قسمت
   ، اتصاالت و سامانهها لوله

مدفون در خاك براي  گذاري لولهي ها سامانه -پالستيك ها ، 9116- 2شماره  رانيا يستاندارد ملا] 6[
با ديواره ساختمند از جنس پلي وينيل كلريد سخت  گذاري لولهي ها سامانه –فاضالب و زهكشي ثقلي 

)PVC-U( ،پروپيلن پلي )PP ( اتيلن پليو )PE (–  و اتصاالت با سطح بيروني صاف، نوع  ها لوله:  2قسمتA  

مدفون در خاك براي  گذاري لولهي ها سامانه -پالستيك ها ، 9116-3شماره  رانيا يستاندارد ملا] 7[
با ديواره ساختمند از جنس پلي وينيل كلريد سخت  گذاري لولهي ها سامانه –فاضالب و زهكشي ثقلي 

)PVC-U( ،پروپيلن پلي )PP ( اتيلن پليو )PE (–  دار، نوع  ها و اتصاالت با سطح بيروني موج لوله: 3قسمتB   

مدفون در خاك براي  گذاري لولهي ها سامانه – ها پالستيك، 16659- 1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 8[
: 1قسمت  -)PP-MD(اصالح شده با مواد معدني  پروپيلن پلي –كاربردهاي فاضالب و زهكشي ثقلي 

   ، اتصاالت و سامانهها لولهي ها ويژگي

  
 [9] EN 1455-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 
temperature) within the building structure - Acrlylonitrile-butadiene-styrene (ABS) - 
Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 

[10] EN 1519-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 
temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications 

for pipes, fittings and the system 
[11] EN 1565-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 

temperature) within the building structure - Styrene copolymer blends (SAN+PVC) - 
Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 
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[12] EN 1566-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 
temperature) within the building structure - Chlorinated poyl(vinyl chloride) (PVC-C) 

- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 
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  )اطالعاتي(

  نامه كتاب
 
[1] ISO 265-1, Pipes and fittings of plastics materials - Fittings for domestic and 
industrial waste pipes - Basic dimensions: Metric series - Part 1: Unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U) 

 
[2] EN 476, General requirements for components used in discharge pipes, drains and 

sewers for gravity systems 
 
[4] ISO/TR 10358, Plastics pipes and fittings - Combined chemical-resistance-
classification table 
 
[5] EN 295-3, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers — 
Part 3: Test methods 

 
 


