
 
ISIRI 

 
 
 
 

 جمهوری اسالمی ایران 
Islamic Republic of Iran  

 
 
 

استاندارد ملی ایران

 8996  صنعتی ایرانتمؤسسه استاندارد و تحقیقا 8996

1st.edition Institute of Standards and Industrial Research of Iran چاپ اول 

  
 
 
 
 
 

 ماشین های کشاورزی ـ تجهیزات آبیاری ـ 

 های  پلی اتیلن تحت فشار بست کمربندی پالستیکی لوله
 
 
 
 
 

 
Agricultural machinery – 

 Irrigation equipment - Plastics saddles 
 for polyethylene pressure pipes 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 31585-163کرج ـ شهر صنعتی، صندوق پستی :  ایران صنعتی مؤسسه استاندارد و تحقیقات نشانی 

  14155-6139:  صندوق پستی –تهران ـ ضلع جنوبی میدان ونک : مرکزی  دفتر

 0261-2806031-8:  مؤسسه در کرجتلفن  

 021-8879461-5:  مؤسسه در تهرانتلفن  

 021- 8887080-8887103 تهران ـ 0261-2808114کرج : دورنگار  

 0261-2807045:  دورنگار0261-2807045:  فروش ـ تلفنبخش  

 Standard @ isiri.or.ir:  نگارامپی  

  ریال1625 بهاء  

 

 Headquarters: Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran 

 P.O.Box : 31585-163 Karaj – IRAN 
 Tel (Karaj): 0098 (261) 2806031-8 
 Fax (Karaj): 0098 (261) 2808114 

 Central Office: Southern corner of Vanak square, Tehran 
 P.O.Box : 14155-6139  Tehran-IRAN 

 Tel (Tehran): 0098 21 8879461-5 
 Fax (Tehran): 0098 21 8887080, 8887103 
 Email: Standard @ isiri.or.ir 
 Price: 1625 RLS 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 »بسمه تعالی «

  ایرانآشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
 

 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعی بر این   .  سسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد          مراکز و مؤ  

است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                      
، تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان  :  آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد          
نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات                  

) رسمی(  دارد ملی   وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استان                
 .چاپ و منتشر می شود

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین                 
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان                           

ستانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد           بدین ترتیب ا  .  استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به             ))  5((مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در                    
تانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای                تدوین اس 

 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور                    
ف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصر

مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد                  
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای                   .  اجباری نماید 

 .ارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نمایداستاند

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه                     
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     

ن وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را           محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگا    
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                        

ترویج سیستم بین المللی    .  گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              
 لیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کا

.استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد



  

 
 بست کمربندی - تجهیزات آبیاری-ماشین های کشاورزی” کمیسیون استاندارد

 “های پلی اتیلن تحت فشار پالستیکی لوله
  

 یسرئ  نمایندگی
وزارت جهاد کشاورزی ـ دفتر توسعه منابع آب کشاورزی  

 و بهینه سازی مصرف

 جانباز ، حمید رضا

 )کشی فوق لیسانس مهندسی آبیاری ، زه(
 

 اعضاء 
 بحری ، فرخنده السادات وزارت صنایع و معادن

 )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(
 

دانشـگاه تـربیت مـدرس ـ هـیأت علمـی گـروه مکانـیک         
 ای کشاورزیه ماشین

 خوش تقاضا ، محمدهادی

 )های کشاورزی دکترای مهندسی مکانیک ماشین(
 

 شاه محمودی ، بهزاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 )لیسانس فیزیک(
 

 صحاف امین ، بیوک )سهامی خاص(شرکت آبیاری قطره ای ایران

 )فوق لیسانس مهندسی آبیاری(
 

 طایی ، خسرو  توسعه تکنولوژیجهاد دانشگاهی ـ پژوهشکده

 )فوق لیسانس مهندسی صنایع(
 

 طباطبایی ، سیدمحمد جهاد دانشگاهی ـ پژوهشکده توسعه تکنولوژی

 )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(
 
 

 فرخ ، محمد جهاد دانشگاهی ـ پژوهشکده توسعه تکنولوژی

 )فوق لیسانس مهندسی متالورژی(
 

  



  

 محمدی دوستدار ، محمد عه تکنولوژیجهاد دانشگاهی ـ پژوهشکده توس

 )لیسانس مدیریت صنعتی(
 

های  وزارت جهـاد کشـاورزی ـ دفتر بهبود و توسعه روش   
 آبیاری 

 مرادی ، علی اکبر

 )لیسانس مهندسی مکانیک(
 

 مهدی زاده ، علی جهاد دانشگاهی ـ پژوهشکده توسعه تکنولوژی

 )های کشاورزی لیسانس مهندسی مکانیک ماشین(
 

 بیرد 
دانشـگاه تـربیت مـدرس ـ هـیأت علمـی گـروه مهندسی        

 آبیاری و زه کشی

 میرلطیفی ، سید مجید

 )دکترای مهندسی کشاورزی و آبیاری(
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 گفتار پیش
های پلی اتیلن   کمربندی پالستیکی لولهماشـینهای کشـاورزی ـ تجهیـزات آبیاری ـ بست     ” اسـتاندارد 

کـه پیش نویس آن توسط پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی در کمیسیون             “ تحـت فشـار     
هـای مـربوط تهـیه و تدوین شده و در دویست و سی و دومین جلسه کمیته ملی استاندارد خودرو و                      

 قانون  3نک به استناد بند یک مادۀ       مورد تصویب قرارگرفته است، ای      21/12/85 نیـروی محرکه مورخ   
 بعنوان  1371اصـالح قوانـین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه                

 .استاندارد ملی ایران منتشر می شود

بـرای حفـظ همگامـی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و                     
 ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای        خـدمات، اسـتانداردهای   

اصـالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه      
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها            . قرار خواهد گرفت  

 .ستفاده کردا

در تهـیه و تـدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه،                    
 .درحد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

:منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است   
1- ISO 13460 :1998 ,Agricultural irrigation equipment__ Plastics saddles 
for polyethylene pressure pipes. 
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های        بست کمربندی پالستیکی لوله- تجهیزات آبیاری-ماشین های کشاورزی
 پلی اتیلن تحت فشار

 
 هدف و دامنه کاربرد  1

های کمربندی   های الزامی و روشهای آزمون بست      ، تعیـین مشخصـه    هـدف از تـدوین ایـن اسـتاندارد        
است، این استاندارد )  نامیده می شود "بست"کـه از ایـن پـس در ایـن استاندارد به اختصار              (پالسـتیکی 

اتیلن تحت فشار که روی     هـای کمـربندی پالسـتیکی جهت نصب بر روی لوله های پلی             بـرای بسـت   
 درجه سلسیوس   45ی آبیاری برای انتقال آب با دمای حداکثر         ها سـطح یـا زیرسـطح زمـین در سامانه         

 .شوند، کاربرد دارد مصرف می

 
 مراجع الزامی  2

بدین . مـدارک الزامـی زیـر حـاوی مقرراتـی اسـت که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است                     
/  تاریخ چاپ و   در مورد مراجع دارای   . تـرتیب آن مقـررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود             

معهذا بهتر است   . یـا تجدیـد نظـر، اصـالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست                 
کاربـران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها وتجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را                

 .مورد بررسی قرار دهند

یا تجدید نظر آن مدارک الزامی      / ظر، آخرین چاپ و   یا تجدید ن  / در مـورد مراجع بدون تاریخ چاپ و       
 . ارجاع داده مورد نظر است

 :   استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 
 

2-1  ISO 7-1:1974, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads__  
part1:, dimensions, tolerances and Designation 
 
2-2  ISO 1167:1996, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids__ Resistance to 
internal pressure __ Test method. 
 
2-3  ISO 2859-1: Sampling procedures for inspection by attributes __ Part 1: Sampling 
plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection. 
 
2-4 ISO 3459:1976, Polyethylene (PE) pressure pipe__ Joints assembled with 
mechanical fitting__  Internal under-pressure test method and requirements. 
 
2-5   ISO 4059:1978, Polyethylene (PE) pipes__ pressure drop in mechanical pipe-
jointing systems__ Method of test and requirements 

 



  

2-6   ISO 4427: 1996, Polyethylene (PE) pipes for water supply __ Specifications. 
 

2-8   ISO 12162: 1995, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure 
applications__ Classification and designation __ Overall service (design) coefficient. 

 
 ، پالستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبیاری 1383  سال 7607 استاندارد ملی ایران 2-9

 جانبی ـ ویژگی ها
 
   ، ماشین های کشاورزی ـ تجهیزات آبیاری ـ اتصاالت1386  سال 8989 استاندارد ملی ایران 2-10

 رای مصارف آبیاریمکانیکی مورد استفاده در لوله های پلی اتیلن فشار قوی ب
 

 

 تعاریف  3
 بست  3-1

اتصـاالتی اسـت، کـه جهت سوار کردن یک شاخه خروجی به لوله از طریق سوراخی در دیواره لوله                    
 . را ببینید1شکل . مورد استفاده قرار می گیرد

 
 شاخه خروجی  3-2

شده خروجـی یـک بست است که محور آن عمود بر محور لوله ای است که بست بر روی آن نصب                      
 . را ببینید1شکل . است

 
 اندازه اسمی  3-3

مقدار عددی مورد استفاده برای اشاره به اندازه یک بست می باشد و برابر است با قطر اسمی لوله ای                    
 . که برای نصب بر آن بست موردنظر، قابل استفاده می باشد

 
 (PN)فشار اسمی   3-4

ده قرار می گیرد و برابر است با، فشار اسمی          فشـاری اسـت که برای طبقه بندی یک بست مورد استفا           
 . لوله ای که برای نصب به آن بست موردنظر، قابل استفاده می باشد



  

 
 بدون پیشروی به درون لوله                      با پیشروی به درون لوله

 
  نمونه های بست های پالستیکی-1شکل 

 
 

 مواد  4
تمامی قسمتهای یک بست    . اوم به خوردگی ساخته شوند    قسـمت های فلزی یک بست باید با مواد مق         

که با آب در تماس هستند باید در برابر مواد شیمیایی کشاورزی که در آبیاری استفاده می شوند، مانند                   
ها و سامانه  کـودهای محلـول ، مـواد حفاظـت از گیاه، و مایعات برطرف کننده انسداد در قطره چکان               

 .وم باشندهای قطره چکان دار، مقا لوله

هـای پالسـتیکی یـک بسـت کـه در شـرایط کـاری در معرض تشعشعات ماوراء بنفش قرار                      قسـمت 
 .گیرند، باید در برابر تشعشعات ماوراء بنفش مقاوم باشند می

های پالستیکی که مجرای آب را احاطه می کنند، باید مات باشند یا باید برای آن روکش مات                   قسـمت 
 .تأمین شود

 
 ری و طرز کارخصوصیات ظاه  5

یـک بسـت، بایـد عـاری از هـرگونه ناصـافی یا دیگر خصوصیاتی که احتمال می رود به لوله آسیب                       
دهانه خروجی بست باید فاقد     . برسـاند یـا باعـث بـه مخاطره افتادن ایمنی در حین نصب شود، باشد               

 . هرگونه اختالالتی که ممکن است باعث محدود کردن جریان آب شود، باشد

طوری طراحی شود که اثر آن بر جریان آب لوله ای که بر روی آن نصب می باشد ناچیز                   بسـت بایـد     
سـطوح داخلی وخارجی بست باید تمیز و عاری از هرگونه شیار، سوراخ و حفرات و یا دیگر                  . باشـد 

 .خصوصیات که بر عملکرد استفاده از سامانه تأثیر می گذارند باشند



  

یی تولید شود، که بتوان آنها را با لوله های پلی اتیلن مطابق با             بسـت مـی بایـد بـا قطرها و رواداری ها           
 .استفاده نمود.  ...2استاندارد ملی ایرانو .  ...1استاندارد ملی ایراناستانداردهای مطابق 

شـاخه خروجـی بایـد دارای خروجـی رزوه دار و یـا خروجی مناسب برای اتصال به لوله پلی اتیلن                       
 .باشد. ...3ن ملی ایرامطابق استاندارد

 

 رزوه ها   6
به عنوان یک دنده پیچ کامل      .  ...4ملی ایران شاخه خروجی رزوه دار یک بست باید مطابق با استاندارد           

استاندارد در صـورتی کـه شـاخه خروجی دارای رزوه متفاوتی باشد یک تبدیل با رزوه مطابق                  . باشـد 
 .باید استفاده شود. ...5ملی ایران

 
 های پذیرش   آزموننمونه برداری و  7
 آزمون های نوع  7-1

 بست برداشته   50نمـونه های آزمون باید به صورت تصادفی توسط نماینده آزمایشگاه از میان حداقل               
 مشخص شده   1تعـداد نمـونه هـای آزمـون الزم بـرای هر آزمون باید همانطور که در جدول                   . شـوند 

 .است، باشد
 
 
 
 

                                           

 . مراجعه شودISO 8779 ی ایران، به استاندارد تا تدوین استاندارد مل-1

 . مراجعه شودISO 4427  تا تدوین استاندارد ملی ایران، به استاندارد-2

 . مراجعه شودISO 9625  تا تدوین استاندارد ملی ایران، به استاندارد-3

 .  مراجعه شودISO-7-1  تا تدوین استاندارد ملی ایران، به استاندارد-4

 .  مراجعه شودISO-7-1 استاندارد ملی ایران، به استاندارد تا تدوین -5



  

 
 م و عدد قبولی تعداد نمونه های آزمون الز-1جدول 

عدد 
 قبولی

تعداد 
های  نمونه

 آزمون

 بند نام آزمون

 5 خصوصیات ظاهری و طرز کار 3 0

 6 رزوه 3 0

 9-2 مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی داخلی 3 0

 9-3 مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی داخلی درازمدت 3 0

 9-4  1مقاومت در برابر فشار منفی داخلی 2 0

 9-5 مقاومت در برابر فشار در زمان اعمال گشتاور خمش در شاخه خروجی 2 0

 9-6-1 مقاومت در برابر حرکت چرخشی 3 1

 9-6-2 مقاومت در برابر حرکت محوری 3 1

 10 افت فشار 3 0
1-internal under pressure 

 از عدد قبولی ارائه شده      در صـورتی که تعداد نمونه های معیوب در نمونه های آزمون برابر و یا کمتر               
اگر تعداد  . هایی که نمونه آنها گرفته شده، باید مورد قبول تلقی شود             باشـند مقدار بست     1در جـدول    

هایی که نمونه از آن گرفته       نمـونه هـای معـیوب یافت شده در آزمون بیشتر از عدد قبولی باشد بست               
 .شده باید به عنوان مردود تلقی شود

 
 رش آزمونهای پذی  7-2

استاندارد ملی  های تولیدشده الزم باشد، نمونه برداری باید مطابق          وقتـی کـه قبولـی بهـرها یا محموله         
.  ...2استاندارد ملی ایران  تمام نمونه های آزمون که به صورت تصادفی مطابق با           . انجـام شود  . ...1ایـران 

  این 9-2 و بند 6 و   5قت با بندهای    انتخاب شده اند باید ابتدا برای مطاب      . )  ...3اسـتاندارد ملـی ایران    (
 .استاندارد مورد آزمون قرار گیرند

                                           

 مراجعه based on AQL 2.5 and Special Inspection Level S-4  ISO 2889-1  تـا تدوین استاندارد ملی ایران، به -1
 .شود

 . مراجعه شودtable 2-A ISO 2859-1  تا تدوین استاندارد ملی ایران، به-2

 .مراجعه شودtable II-A  ISO 2859-1:1989 ملی ایران، به تا تدوین استاندارد -3



  

در صـورتی کـه تعداد نمونه های معیوب یافت شده در این آزمون ها از عدد قبولی مشخص شده در                     
بیشتر نباشد آزمون ها را با انتخاب نمونه های آزمون به صورت تصادفی از              .  ...1اسـتاندارد ملـی ایران    

 .   ادامه دهید1ابق با جدول نمونه ها مط

محمـوله یـا بهـرها مورد قبول این استاندارد می باشد، به شرط این که تعداد نمونه های معیوب یافت                 
 .  بیشتر نباشد1شده در آزمونهای باقیمانده، از عدد قبولی مشخص شده در جدول 

 
 آزمون مواد  8

ری شده تزریقی با ابعاد نشان داده شده در ایـن آزمـون فشـار را بـر روی قطعـه ای از یک لوله قالبگی              
 . و ساخته شده از مواد پالستیکی بدنه بست اجرا نمایید2شکل 

 

 .ابعاد بر حسب میلی متر می باشد

 
  آزمونه-2شکل 

 
 برای تعیین تطابق آن با الزامات مقاومت مشخص شده در جدول            ...2 استاندارد ملی ایران   نمونه را طبق  

 نشان داده شده است نباید      2 که در شکل     (e)ضخامت دیواره نمونه آزمون     . دهید مـورد آزمون قرار      2
در حین آزمون نمونه نباید دچار ترک خوردگی        .  میلی متر باشد   6/4 میلی متر و بیشتر از       9/2کمتـر از    
 .ای شود و یا صدمه

 

                                           

 . مراجعه شود ISO 2859-1  تا تدوین استاندارد ملی ایران، به استاندارد-1

 . مراجعه شود ISO-1167  تا تدوین استاندارد ملی ایران، به استاندارد-2

 



  

  مواد- شرایط آزمون-2جدول 
حداقل دوره زمانی 

 )ساعت(

 فشار اعمال شده 

 )المگاپاسک(

 دما  

 )درجه سلسیوس (

 )1(مواد 

1000 

165 

165 

165 

1000 

1000 

1000 

1000 

10 

5/3 

6/4 

5/5 

5/3 

5/2 

10 

4 

60 

80 

80 

80 

95 

95 

60 

70 

PVC 

PE 63 

PE 80 

PE 100 

PP, Type I (homopolymer) 

PP, Type II (copolymer) 

POM 

ABS 

 .صورت کاربرد داشتن در …1اناستاندارد ملی ایرطبقه بندی شده مطابق با ) 1

 
در صـورتی کـه گواهـی شـخص ثالث یا ثانی قابل استفاده باشد اگر سازنده بست،              : یـادآوری   

آزمـون آزمایشـگاهی الزامات مقاومت را با یک گزارش آزمون قابل قبولی ارائه بدهد این آزمون          
 . را می توان حذف کرد

 
 خصوصیات هیدرولیکی و مکانیکی  9
 کلیات  9-1

 ، در حالیکه هر بست به یک 9-6 تا 9-2ا را مطابـق بـا آزمونهای مشخص شده در بندهای            نمـونه هـ   
فشار .   متصل است، مورد آزمون قرار دهید       PE32 و یا    PE40 و یـا     PE63لـوله پلـی اتـیلن از انـواع          

 .اسمی لوله استفاده شده در آزمون ها باید برابر یا بزرگتر از فشار اسمی بست باشد

برای اتصال به یک    .  ...2استاندارد ملی ایران  اخه خروجی بست دارای اتصالی مطابق       در صـورتی که ش    
  را با یک لوله از       9-6 تا   9-2اتـیلن باشـد، آزمـون هـای فشـار شرح داده شده در بندهای                 لـوله پلـی   

اندازه گرفته  )  قطر اسمی لوله است    Dکه  ( که از شاخه خروجی      D3قسـمت مناسـب بـا حداقل طول         
 .جرا نماییدشده باشد ا

                                           

  .د  مراجعه شوISO1216  تا تدوین استاندارد ملی ایران، به استاندارد-1

 . مراجعه شودISO 9625  تا تدوین استاندارد ملی ایران، به استاندارد-2



  

 
 مقامت در برابر فشار هیدرواستاتیک داخلی  9-2

بست را بر روی یک لوله پلی اتیلنی با قطر اسمی برابر با اندازه اسمی بست، مطابق با دستورالعملهای                   
لوله پلی اتیلن باید از هر طرف بست حداقل به اندازه سه برابر قطر اسمی خود                . سـازنده نصـب کنید    

 ). مراجعه شود3به شکل . (ادامه داشته باشد
 

 
 :راهنمای شکل 

  بست-1 

 شمایی از ادامه لوله پلی اتیلن از دو طرف بست-3شکل 
 

یک . شـاخه خروجی بست را توسط یک درپوش متناسب با شکل اتصال شاخه خروجی مسدود کنید               
شید که هوا   دقت داشته با  . طـرف لـوله را مسـدود کرده، و بست را از طرف دیگر لوله پر از آب کنید                  

فشار را تدریجاً افزایش داده و شرایط آزمون شرح داده شده در            . کـامالً از سـامانه خـارج شـده باشـد          
 . را حفظ کنید3جدول 

 
  شرایط آزمون برای مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک داخلی-3جدول 

 دوره زمانی آزمون 

 )ساعت(

 فشار

 )بار(

 دما

 )درجه سلسیوس (

 20 ± 2 2 ×فشار اسمی  1

 
خوردگی و یا دیگر عیوب، نباید در بست یا قسمتی از لوله که              دیدگی ، ترک   هـیچ گـونه نشت، صدمه     

 .بست بر روی آن نصب است، ایجاد شود
 
 مدت   مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک داخلی دراز  9-3

 .   اجرا نمایید4 را تحت شرایط آزمون ذکر شده در جدول 9-2آزمون شرح داده شده در بند 



  

 
  شرایط آزمون برای مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک داخلی درازمدت-4جدول 

دوره زمانی آزمون 
 )ساعت(

 فشار

 )بار (

 دما 

 )درجه سلسیوس(

 جنس بست

 PP 80 ± 2 5/0 ×فشار اسمی  170

 PVC 60 ± 2 4/0 ×فشار اسمی  170

 
و یا دیگر عیوب، نباید در بست یا قسمتی از لوله که            خوردگی   دیدگی ، ترک   هـیچ گـونه نشت، صدمه     

 .بست بر روی آن نصب است، ایجاد شود
 
 
 مقاومت در برابر فشار منفی داخلی  9-4

استاندارد   مورد آزمون قرار گیرد، بست باید با الزامات            ....1مطابق استاندارد ملی ایران   چـنانچه بسـت     
 .  تطابق داشته باشدمذکور

 
 در برابر فشار در زمان اعمال گشتاور خمشی بر شاخه خروجیمقاومت   9-5

بسـت را بـر روی یـک لـوله پلی اتیلن با قطر اسمی برابر با اندازه اسمی بست مطابق با دستورالعمل                       
 . لوله ای با طول مناسب را به شاخه خروجی لوله متصل کنید. سازنده نصب کنید

 نشـان داده شده، ثابت کنید،          4 در شـکل  مجمـوعه را محکـم بـر روی سـطحی سـفت همانطـور کـه         
 برابر قطر 10بـه طـوری کـه محل بسته شدن دو سر انتهائی لوله به سطح میز آزمون، به اندازه حداقل        

 . اسمی لوله از هر طرف بست فاصله داشته باشند
 

                                           

  مراجعه شودISO 3459 تا تدوین استاندارد ملی ایران، به استاندارد -1



  

 
 :راهنمای شکل 

  گشتاور خمشی-1

  موقعیت بستن لوله-2

 ار برای آزمون گشتاور خمشی شمایی از نحوه استقر-4شکل 
 

در .  مشخص شده، بر سامانه اعمال نمایید      5یـک مقـدار فشـار هیدرولیکـی همانطـور کـه در جدول               
حالـیکه یک گشتاور خمشی بر شاخه خروجی اعمال می شود که مقدار عددی آن از طریق رابطه زیر                   

 :محاسبه می شود
M = 0.4 D 

 :که در آن 

Mمتر می باشد  گشتاور خمشی بر حسب نیوتن . 

Dاندازه اسمی بست برحسب میلیمتر می باشد  . 

 .گشتاور خمشی را موازی با محور لوله اعمال کنید
 

  شرایط آزمون برای مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی داخلی -5جدول 

 در زمان اعمال گشتاور خمشی
 دوره زمانی آزمون

 )ساعت (

 فشار

 )بار(

 دما

 )درجه سلسیوس (

 20 ± 3 5/1 ×ار اسمی فش 1

خوردگی و یا دیگر عیوب، نباید در بست یا قسمتی از لوله که              دیدگی ، ترک   هـیچ گـونه نشت، صدمه     
 .بست بر روی آن نصب است، ایجاد شود

 



  

 مقاومت در برابر حرکت کردن بست روی لوله  9-6
، مطابق دستورالعمل   بسـت را بـر روی یـک لـوله پلـی اتـیلن با قطر اسمی برابر با اندازه اسمی بست                     

 نشان داده شده لوله را محکم روی یک سطح سفت، ثابت            4همانطور که در شکل     . سازنده نصب کنید  
 .نمایید

 
 مقاومت در برابر حرکت چرخشی  9-6-1

 را به   (T)در حالـیکه بسـت نصب شده، و لوله به طور محکم ثابت شده است، یک گشتاور چرخشی                   
 . با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شودTکه . نیدمدت یک دقیقه به بست اعمال ک

T = 0.01D 2 

 :که در آن 

Tگشتاور چرخشی برحسب نیوتن متر می باشد  . 

Dاندازه اسمی بست برحسب میلی متر می باشد  . 
 

 
 

 :راهنمای شکل 

  گشتاور چرخشی-1

  بست-2

  لوله-3

  در برابر حرکت چرخشی شمایی از نحوه اعمال گشتاور برای آزمون مقاومت-5شکل 
ای عمود بر محور لوله پلی اتیلن توسط لوله ای با طول مناسب که به                گشـتاور چرخشـی را در صفحه      

 .بست نباید در اثر گشتاور اعمال شده بر روی لوله بچرخد. شاخه خروجی وصل شده اعمال کنید
 
 مقاومت در برابر لغزش محوری  9-6-2



  

  را   F شـده، و لوله به طور محکم ثابت شده است، نیروی              نصـب  4در حالـیکه بسـت مطابـق شـکل          
نیرو را طوری اعمال کنید     .  در راستای محور لوله به مدت یک دقیقه به بست وارد کنید            6مطابق شکل   

 .که هیچ گونه گشتاوری ایجاد نشود

بست .   برحسب نیوتن باید برابر با مقدار عددی اندازه اسمی بست برحسب میلی متر باشد               Fنیـروی   
 .نباید روی لوله حرکت نماید

 
 
 

 
 

  :راهنمای شکل

  لوله-1

  بست-2

  شمایی از نحوه اعمال نیروی افقی به بست-6شکل 
 
 
 
 
 
 

 افت فشار  10
بسـت را بـر روی یـک لـوله پلی اتیلن با قطر اسمی برابر با اندازه اسمی بست مطابق با دستورالعمل                       

 . سازنده نصب کنید



  

افت فشار مجموعه بست و .   شرح داده شده استفاده کنید ....1دارد ملـی ایران  اسـتان از روشـی کـه در       
لـوله را در جهـت محـور لـوله و همچنـین در جهـت شـاخه خروجی بین ورودی و خروجی بست،                       

 . افت فشار نباید بیشتر از افت فشاری باشد که سازنده اعالم نموده است. گیری کنید اندازه
 

 عالمت گذاری   11
 :گذاری شود باید با عالئم زیر عالمتیک بست 

 .نام یا عالمت تجاری سازنده) الف

 .موادی که بدنه بست از آن ساخته شده است) ب

 .اندازه اسمی) پ

 .فشار اسمی) ت

 .اندازه اسمی شاخه خروجی) ث

 .اندازه رزوه شاخه خروجی در صورتی که شاخه خروجی رزوه دار باشد) ج
 
 

 ط سازنده تأمین شوداطالعاتی که باید توس  12
سـازنده باید به همراه برگه داده های فنی تمامی اطالعات الزم برای اینکه سوراخ کردن لوله که بست                   

در صورت لزوم سازنده باید ابزار موردنیاز       . روی آن نصـب می شود، صحیح انجام گیرد را تأمین کند           
هیچ باقیمانده ای از تکه ای بریده       جهت سوراخ کردن لوله به شکلی که تکه بریده شده خارج شود و              

سازنده باید بتواند ابزاری را که می باید استفاده شود،    . شـده از لـوله به داخل لوله نریزد را توصیه کند           
 .در صورت درخواست تأمین کند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 . مراجعه شودISO 4039 تا تدوین استاندارد ملی ایران، به استاندارد -1



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICS: 65.060.35 

 13 :  صفحه

 


