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 (پیص گفتبض)زیجبچِ 

 وِ هطثَـ ثِ سیستن ّبی لَلِ وطی ثطای هػبضف GB/T 19472.2.2004العاهبت فٌی ایي استبًساضز اظ هطخغ  

 .ظیطظهیٌی اظ خٌس پلی اتیلي ٍلَلِ ّبی ثب خساضُ ی پلی اتیلي ٍ فلع هی ثبضس، اذص گطزیس

 استبًساضز فٌی پَضص پلی اتیلي ثطای لَلِ ّبی فلعی SY/T 0413.2002العاهبت هطثَـ ثِ هحبفظت اظ ذَضزگی اظ هطخغ 

 .سبیط هَاضز ثط اسبس هطرػبت ػولىطز ایي هحػَل ثبثت ضسُ اًس. ، پیطٍی هی وٌٌس

 . ایي استبًساضز لبًَى هی ثبضٌسA، B،Cپیَست ّبی -

 . ایي استبًساضز خْت اقالع هی ثبضسDپیَست -

 . اٍلیي ٍیطایص استCJ/T 225.2006ًسرِ -

 .ایي استبًساضز تَسف اًستیتَ تحمیمبت استبًساضزّب ٍ لَاًیي ٍظاضت سبذتوبى وطَض چیي تْیِ ضسُ است-

 

 لَلِ پلی اتیلٌی هَج زاض هسلح ضسُ ثب فلع ثطای فبؾالة ظیط ظهیٌی

 محذوده کلی-1

ایي استبًساضز العاهبت ولی اظ تؼبضیف ، ًوبزّب ٍ ػالین اذتػبضی ،هَاز اٍلیِ، قجمِ ثٌسی ،ػالهت گصاضی ، سبذتبض لَلِ ٍ ضیَُ 

ّبی اتػبل ،العاهبت فٌی ، ضٍش ّبی تست، ثبظضسی ٍ وٌتطل ویفیت ،ثستِ ثٌسی ، حول ٍ ًمل ٍ اًجبض لَلِ ّبی پلی اتیلٌی 

 .هَج زاض هسلح ضسُ ثب فلع ضا هطرع هی وٌس

لَلِ هَج زاض هبضپیچی پلی اتیلٌی هسلح ضسُ ثب فلع وِ زض ایي استبًساضز گٌدبًسُ ضسُ ثِ هٌظَض استفبزُ زض زهبّبی ثبثت ووتط 

 زضخِ سبًتیگطاز ثطای سیستن ّبی لَلِ وطی ظیط ذبن ثب ّسف خبثدبیی ضجىِ فبؾالة ضبهل آة ثبضاى ، ذبن ٍ 45اظ 

 .فبؾالة ّب هی ثبضس

 منابع و مزاجع قانونی-2

ثطای هٌبثغ تبضید زاض ؾویوِ .هتي ایي استبًساضز ضبهل العاهبت لبًًَی هی ثبضس وِ زضایي هسضن ثِ ػٌَاى هطخغ شوط ضسُ است

ّیچ اغالحیِ ای زض ًظط گطفتِ ًطسُ است اگطچِ قطفیي لطاض زاز ثط اسبس استبًساضز تطغیت (ثِ خع اغالحیِ ّب)ّبی ثبًَیِ 

هی ضًَس تب ًسجت ثِ اهىبى ثِ وبضگیطی آذطیي ٍیطایص ایي هسضن لبًًَی وِ زض شیل آهسُ است ّوت گوبضًس ثطای هطاخغ 

 .ثسٍى تبضید ًیع آذطیي ٍیطایص هٌتطط ضسُ ثطای استفبزُ اضخبع زازُ ذَاّس ضس

GB/T 228 :  تست وطص زض زهبی هحیف–هتطیبل فلعی 

GB/T 1033 :  ضٍش تست ثطای چگبلی ٍ چگبلی ًسجی پالستیه(eqv ISO/DIS1183:1984)  

GB/T 1824 : ضىست هحیكی پالستیه ّبی پلی اتیلٌی–ضٍش تست ثطای تٌص  

GB/T 2828 : ِ(ثطای ثِ وبضگیطی زض ثبظضسی هحوَلِ ّب)فطایٌس ًوًَِ ثطزاضی ٍ خساٍل ثطای ثبظضسی هطرػبت ّط هحوَل 

GB/T 2918 : فؿبّبی استبًساضز ثطای اغالح ٍ تست –پالستیه (idt ISO 291:1997) 

GB/T 3682 : تؼییي زثی خطهی شٍة(MRF )  زثی حدوی شٍة ٍ(MVR)                             تطهَپالستیه ّب
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(idt ISO 1133:1997) 

GB/T 6111 : ضٍش تست–همبٍهت زض همبثل فطبض زاذلی -لَلِ ّبی تطهَپالستیه ثطای اًتمبل سیبل 

GB/T 8804.3 : لَلِ ّبی پلی اٍلفیي3ثرص ........تؼییي ذَاظ وططی –لَلِ ّبی تطهَ پالستیه  

GB/T 8806 :ضٍش اًساظُ گیطی اثؼبز لَلِ ّبی پالستیىی 

GB/T 9341 : تؼییي ذَاظ اًؼكبف پصیطی:پالستیه ّب 

GB/T 9647-2005: تؼییي سرتی حلمَی - لَلِ ّبی تطهَ پالستیىی(idt ISO 9969:1996) 

GB/T 14152 :تؼییي همبٍهت زض ثطاثط ؾطثبت ذبضخی ضٍش سبػتگطز                      - لَلِ ّبی تطهَ پالستیىی

(round – the -clock) 

GB/T 17391  : لَلِ ّب ٍ اتػبالت پلی اتیلي (گطهبیی)ضٍش تست پبیساضی حطاضتی(eqv ISO/TR 837:1991) 

GB/T 18042 :تؼییي ًطخ ذعش– لَلِ ّبی تطهَ پالستیىی 

ISO 13968:  تؼییي اًؼكبف پصیطی ضیٌگ– لَلِ ّبی تطهَ پالستیه –سیستن ّبی لَلِ گصاضی ٍ لَلِ وطی پالستیىی 

 تؼبضیف ، ًوبزّب ٍ ػالین اذتػبضی- 3

 

  تعاریف1-3

  لَلِ هَج زاض پلی اتیلٌی هسلح ضسُ ثب فلع1-1-3

 ثِ ػٌَاى هبزُ اغلی ، ثب تسوِ فلعی هبضپیچ ضسُ ثِ ػٌَاى سبذتبض زیَاضُ هَج زاض ٍ هتػل وطزًطبى ثِ HDPEاستفبزُ اظ 

 .یىسیگط ثَسیلِ پلی اتیلي تب لَلِ هَج زاض هبضپیچی پلی اتیلٌی هسلح ضسُ ثب فلع ضىل ثگیطز

 (de) لكط ذبضخی 2-1-3

 (mm)همساض اًساظُ گیطی ضسُ لكط ذبضخی اظ قطیك سكح همكغ اش زض ّط ًمكِ اظ یه لَلِ ثِ هیلیوتط

 (dem) هیبًگیي لكط ذبضخی 3-1-3

 تمسین هی ضَز ٍ ػسز ثِ زست آهسُ ח3.142=همساض اًساظُ گیطی ضسُ هحیف ذبضخی لَلِ یب تَپی زض ّط سكح همكغ وِ 

 . هیلیوتط ثِ سوت ثبال گطز هی ضَز 0.1تب 

 (di) لكط زاذلی 4-1-3

 (mm)همساض اًساظُ گیطی ضسُ لكط زاذلی اظ قطیك همكؼص زض ّط ًمكِ اظ لَلِ ثِ هیلیوتط 

 (dim) هیبًگیي لكط زاذلی 5-1-3

 (mm)همساض هیبًگیي اػساز اًساظُ گیطی ضسُ فبغلِ زاض هَاظی لكط زاذلی زض سكح همكغ یىسبى لَلِ ثِ هیلیوتط 

 

 (e) ؾربهت زیَاضُ الیِ زاذلی 6-1-3
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 (mm)ؾربهت زیَاض اًساظُ گیطی ضسُ زض ّط لَلِ پلی اتیلٌی ثیي زٍ ثسًِ هبضپیچی ثبالی لَلِ ثِ هیلیوتط

 (ei) ؾربهت زیَاضُ الیِ زاذلی ظیط سكح تَ ذبلی 7-1-3

 (mm)ؾربهت زض ّط ًمكِ زیَاضُ زاذلی ثیي سكح تَ ذبلی ٍ سكح زاذلی لَلِ ثِ هیلیوتط 

 (p) اًساظُ گبم هبضپیچ 8-1-3

 (mm)ثِ هیلیوتط  (وٌبض ّن)فبغلِ ثیي ّط زٍ هبضپیچ ثبالی لَلِ 

 (e2) ؾربهت الیِ ؾس ذَضزگی 9-1-3

 (mm) ثیطًٍی ٍ الیِ هتػل ثِ لَلِ ثِ هیلیوتط  PEؾربهت ول الیِ 

 (SN)اسوی حلمَی  (غلجیت) سرتی 10-1-3

 .حلمِ لَلِ وِ یه ػسز گطز ضسُ هی ثبضس ، حسالل همساض سرتی هَضزًیبظ ضا هطرع هی وٌس(غلجیت)ػسز سرتی 

  ًوبزّب2-3

 :ثطذی ًوبزّبی ثِ وبض ضفتِ

DN/ID:لكط زاذلی اسوی 

de:لكط ذبضخی 

dem : لكط ذبضخی هتَسف 

dim :لكط زاذلی هتَسف 

e:ؾربهت زیَاضُ الیِ زاذلی 

ei: ظیط یه سكح تَ ذبلی  ؾربهت زیَاضُ الیِ زاذلی ، 

P:گبم هبضپیچ 

  ػالین اذتػبضی3-3

SN :اسوی حلمِ (غلجیت)سرتی 

PE :پلی اتیلي 

MRP :لَلِ هَج زاض هبضپیچی پلی اتیلٌی هسلح ضسُ ثب فلع 

OIT:ظهبى المب ضسُ اوسیژى 

TIR:استحىبم ؾطثِ ای ٍالؼی 

 :مواد-4

تسوِ فلعی ٍ ضظیي چست هی (PE)هَاز ثِ وبض ضفتِ خْت تَلیس لَلِ ّب وِ ثب ایي استبًساضز ٍفك زازُ ضسُ، ضظیي پلی اتیلٌی 

 .ثبضس

 پلی اتیلن1-4
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هَاز . ثبضس% 90هبزُ اغلی پلی اتیلي هی ثبضس وِ ثمیِ هَاز افعٍزًی ثِ آى اؾبفِ هی ضَز وِ حدن پلی اتیلي ًجبیس ووتط اظ 

تویع زٍثبضُ وبضی ضسُ وِ اظ تَلیس لَلِ تَسف یه تَلیس وٌٌسُ هطبثِ ایدبز هی گطزز ، هوىي است ثِ وبض آیس ٍلی ًجبیس ثیطتط 

 . هی ثبضس ضا زاضا ثبضس1ول هَاز ثبضس ایي پلی اتیي ثبیس العاهبتی وِ زض خسٍل % 10اظ 

 

 "هطخصات رسیي پلی اتیلي "1خسٍل 

 ضوبضُ هَاضز العاهبت ضٍش تست

GB/T 6111 * 

 

GB/T 6111* 

 گسستگی یب ضىستگی ًساضتِ ثبضس

 

 ضذٌِ یب ًطتی ًساضتِ ثبضس

3.9Mpa80 هوبس  تٌص°c همبٍم زض ثبثط فطبضزاذلی

(165) 
3.9Mpa 80تٌص هوبس°cهمبٍم زض ثطاثط فطبض زاذلی 

1000h 

1 

GB/T 3682 1.0≥ (kg 190°c g/10min 5 )2 دبی خزوجی هذاب 

GB/T 17391 20 ≤ OIT(200°c) 3 و پایذاری گزهایی 

GB/T 1033 930≤ Kg/m3)
 4 (چگالی)جزم حجوی (

GB/T 1842 1000≤  هقاوم در بزابز تٌص و تزک خوردگی هحیطی

(F50()condt b/h) 

5 

GB/T 9341 800≤  هذول خوطی(Mpa) 6 

 .ایي تست تَسف سبظًسُ هَاز اٍلیِ اًدبم هی پصیطز*

 

 ضا زاضا ثبضس سكَح ذبضخی تسوِ فلعی ًجبیس ضٍغٌی،ذَضزُ ضسُ ثبضٌس 2 ذَاظ فیعیىی تسوِ فلعی ثبیس العاهبت خسٍل 2-4

 .ثلىِ ثبیس تویع ٍ غبف ثبضٌس

 

 "هطخصات تسوَ فلشی  "2خسٍل 

 ضوبضُ هَاضز العاهبت ضٍش تست

GB/T 228 160-210  همبٍهت تسلین(Mpa) 1 

GB/T 228 270-350  استحىبم وططی(Mpa) 2 

GB/T 228 38≤  %3 اظزیبز قَل ًسجی 

 

  رسین چسبنذه 3-4

، تسوِ ّبی فلعی (PE)ضظیي چسجٌسُ ثبیس اظ آى زستِ ضظیي ّبی پلیوطی ثبضس وِ ًیطٍی چسجٌسگی ذَثی هبثیي پلی اتیلي 

 . ضا زاضا ثطس3ذَاظ فیعیىی ضظیي چسجٌسُ ثبیس العاهبت خسٍل . ایدبز وٌس ٍ لبثلیت ثیطٍى آهسى اظ لبلت ضا زاضتِ ثبضس
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 "هطخصات رسیي چسبٌذٍ" 3خسٍل 

 ضوبضُ هَاضز العاهبت ضٍش تست

GB/T 1033 0.910-0.950 Kg/m3)) 1 (چگالی)جزم حجوی 

GB/T 3682 ≤5.0 kg 190°c g/10min) 5 )2 دبی خزوجی هذاب 

See annex A 70≤  هقاوهت جذایص(N/cm) 3 
 

 طبقه بنذی و عالمت گذاری -5

  قجمِ ثٌسی 1-5

 . هطبّسُ هی وٌیس 4حلمِ قجمِ ثٌسی هی ضَز وِ زض خسٍل (غلجیت )لَلِ ّب ثط اسبس سرتی 

 

 "اسوی حلمِ (غلجیت)سرتی" 4خسٍل 

SN 16 SN 12.5 SN 8 طبقَ بٌذی 

KN/m2 )حلقَ(صلبیت)سختی  ≥8 ≥12.5 ≥16
) 

 

                            MRP عالمتگذاری                                                                                                    2-5

     

 

                          استبًساضز هَضزًظط 

                                  

 حلمِ (غلجیت)                          سرتی 

                                                         اثؼبز اسوی 

 

                                                                                   لَلِ هَج زاض هبضپیچی پلی اتیلي هستحىن فلعی

 

 ،سرتی mm800وِ تحت ایي استبًساضز هی ثبضس ثب لكط زاذلی اسوی  MRPیه ًَع لَلِ وبهپَظیت : هثبل

 . ػالهت گصاضی ضَزMRP DN/ID 800 SN16 CJ/T ثبیس ثِ غَضت 16حلمِ  (غلجیت)

 ضایح /تؼییي سبذتبض زیَاضُ ٍ ضٍش ّبی اتػبل هؼوَل- 6

  تعیین ساختار دیواره 1-6

  نطان داده می ضود1ساختار دیواره در ضکل 
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 ضایح اظ ًَع سبذتبض زیَاضُ/هثبل ّبی هؼوَل : 1ضىل 

 

 
 

 

  روش های اتصال 2-6

ضٍش ّبی اتػبل هی تَاًس ثِ ػٌَاى ،اتػبالت ّودَش ثیطًٍی ، اتػبالت ّودَش گطهبی ، اتػبالت ًػف ضسُ ٍ 

 .اتػبالت الىتطٍز خَضىبضی ضسُ ٍ غیطُ

 5-4-3-2ضایح زض ضىل /ضٍش ّبی اتػبل هؼوَل . زض غَضت لعٍم زٍ ضٍش اتػبل ثب یىسیگط ثِ وبض ثطزُ هی ضَز

 .ًوبیص زازُ هی ضَز

 هثبلی اظ اتػبالت ّودَش ثیطًٍی: 2ضىل .  ًوبیص زازُ هی ضَز2 اتػبل ّودَش ثیطًٍی زض ضىل 1-2-6
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 هثبلی اظ اتػبالت ّودَش گطهبیی: 3ضىل .  ًطبى زازُ هی ضَز3اتػبل ّودَش گطهبیی زض ضىل 2-2-6

 
 (½)هثبلی اظ اتػبالت ًػف ضسُ:6ضىل . ًطبى زازُ هی ضَز4زض ضىل (½) اتػبالت ًػف ضسُ 3-2-6

 
 

4 

ًَاض /هثبلی اظ اتػبالت تسوِ:5 ًطبى زازُ هی ضَز ضىل5ًَاض ّودَش الىتطیىی زض ضىل /اتػبل تسو2-6ِ-

 ّودَش الىتطیىی



 ککککککدذد

 
 

 
 00/00/1391: تاریخ 

 : ............شماره 

 : ........... پیوست 

 
 العاهبت فٌی-7

 ضًگ1-7

 .ضًگ لَلِ ّب ثبیس هطىی ٍ یىسبى ثبضس

 (فطم) ٍؾؼیت ظبّطی 2-7

a) سكَح زاذلی ٍ ذطٍخی لَلِ ّبًجبیس .سكح زاذلی لَلِ ثبیس ًطم ثبضس ٍ هَج ّبی ذبضخی ثبیس هٌظن ثبضس

 .ثطآهسگی یب فطٍ ضفتگی زاضتِ ثبضس زضظّبی ّودَش ًجبیس خسا ضَز

b) اًتْبی لَلِ ثبیس ثِ غَضت تویعی ثطیسُ ضَز. 

C) ثطضْب زض اًتْبی لَلِ ثبیس ػوَز ثط هحَض لَلِ ثبضس. 

 اثؼبز ٍ تلطاًس ّب3-7

 . ثبضس5 اثؼبز لَلِ ثبیس قجك خسٍل ضوبضُ 1-3-7

 "اثؼبز لَلِ "5خسٍل 

 ضخاهت دیوارٍ

  الیَ

  داخلی

 emin 

 ضخاهت دیوارٍ 

 الیَ دروًی 

 سیزسطح   

  تو خالی 

e1min 

    

 

 قطز

  داخلی 

 هتوسط 

 dim.min 

 

 

 قطز داخلی 

 اسوی 

DN/ID 

 حذاقل ضخاهت 

 الیَ 

 ضذ خوردگی

e2min 

 حذاقل 

 ضخاهت

  تسوَ استیل

tmin 

 هاکشیون اًذاسٍ 

 گام

  هارپیچی

pmax 

 ضوارٍ

4.0 2.5 294 300 2.5 0.4 55 1 

4.5 3.0 392 400 2.5 0.4 65 2 

5.0 3.5 490 500 3.0 0.5 75 3 

6.0 4.0 588 600 3.0 0.5 85 4 
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 : ............شماره 

 : ........... پیوست 

6.0 4.0 673 700 3.5 0.5 110 5 

6.5 4.5 785 800 3.5 0.7 120 6 

7.0 5.0 885 900 3.5 0.7 135 7 

7.0 5.0 985 1000 3.5 0.7 150 8 

7.0 5.0 1085 1100 3.5 0.7 165 9 

7.0 5.0 1185 1200 3.5 0.7 180 10 

7.0 5.0 1285 1300 4.0 1.0 190 11 

7.0 5.0 1385 1400 4.0 1.0 200 12 

7.0 5.0 1485 1500 4.0 1.0 210 13 

7.0 5.0 1585 1600 4.0 1.0 210 14 

7.0 5.0 1785 1800 4.0 1.0 210 15 

8.0 7.0 1985 2000 4.0 1.0 210 16 

 هتط ثبضس قَل لَلِ ّبی ذبظ هتٌبست ثب لطاض زاز ثیي ذطیساض ٍ 6،8،10،12قَل لَلِ هستمین هی تَاًس : تَخِ

 . اًساظُ گبم هبضپیچ ثبضس2/1تلطاًس قَل شوط ضسُ ثبیس ووتط اظ . تَلیس وٌٌسُ تبهیي هی ضَز

 ؾربهت الیِ ؾس ذَضزگی2-3-7

 5ؾربهت الیِ ؾس ذَضزگی ثطاثط است ثب ؾربهت ضظیي چسجٌسُ ٍ پلی اتیلي الیِ ثیطًٍی ، ٍ ثبیس هكبثك ثب خسٍل 

 .ثبضس

 مطخصه های مکانیکی و فیشیکی4-7

 . ثبضس6هطرػبت هىبًیىی ٍ فیعیىی لَلِ ثبیس هتٌبست ثب العاهبت خسٍل 

 "هطرػبت هىبًیىی ٍ فیعیىی لَلِ "6خسٍل 

 ضوبضُ هطرػبت الشاهات روش ُای تست

GB/T 9647-2003 8≤ SN 8  ِسرتی حلم

KN/m2)) 

1 

12.5≤ SN 12.5 

16≤ SN 16 

GB/T 14152 TIR≤10% 2 استحىبم ؾطثسضی 

Annex A ≥70  استحىبم خسا پصیطی(5°C+20°C)N/CM 3 

GB/T 9647  ضکاف در قسوت ُای ساختار

دیوارٍ و ُوچٌیي الیَ الیَ 

 ًباضذ

 4 اًؼكبف پصیطی حلمِ

 5 تست گطم ذبًِ الیَ الیَ یا ضکاف ًذاضتَ باضذ 5-4-8بٌذ 
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 : ............شماره 

 : ........... پیوست 

GB/T 8804 ≥1460 6 همبٍهت وططی زضظ ّودَش 

GB/T 18042 ≤2 7 ًطخ ذعش 

 

 

  فطم اضظیبثی ّسف5-7

 العاهبت فطم اضظیبثی ّسف:7 ثبضس خسٍل 7فطم اضظیبثی ّسف ثبیس قجك خسٍل ضوبضُ 

 "ارسیابی ُذف"7خسٍل 

 ضوبضُ هطرػبت الشاهات روش ُای تست 

زضظ یب ضىبف  1-5-8ثٌس 

 ًساضتِ ثبضس

 (min 15)سرتی آة

0.1 Mpa 

 1 اتػبالت ّودَضی ثیطًٍی
 2 اتػبالت ثب الىتطٍز خَضىبضی
 3 اتػبالت ّودَضی گطهبیی

 4 اتػبالت ًػف ضسُ

زضظ یب ضىبف  3-5-8ثٌس 

 ًساضتِ ثبضس
سرتی آة تحت 

اًحطاف ضسیس ٍ 

اًحطافبت ظاٍیِ ای 

زض غَضت )اتػبالت 

 (لعٍم

 5 اتػبالت ّودَضی گطهبیی
 6 اتػبالت ًػف ضسُ

زض لسوت ّبی  2-5-8ثٌس 

هتػل ضسُ 

ضىست یب ایطاز 

 ًساضتِ ثبضس

 7 همبٍهت وططی زضظّب ّودَش ضسُ 1460≤

 

 روش های تست -8

ثبضس هكبثك ثب   c 2± c°23° ضطایف ًوًَِ تست ثدع هَاضز تؼیي ضسُ ،ًوًَِ تست ثبیس زض ضطایف زهبیی1-8

 .  ثبضسh 48ضطایف ظهبًی ثبیس حسالل. GB/T 2918ًیبظهٌسیْبی 

 (ظبّط ٍ ضًگ)ضىل ٍ ضًگ2-8

 .ٍ زاذل سكح ضا هی تَاى تَسف الهپ چه ًوَز (ثِ غَضت چطوی چه ضَز)ظبّط ثبیس تَسف ضرع زیسُ ضَز 

 (اًساظُ گیطی)زیوبًسیَى3-8

 اثؼبز زض ضاستبی هحَض mm 1اًساظُ لَلِ ثب استفبزُ اظ هتط گطفتِ ضَز ثب حسالل وبلیجطاسیَى ووتط اظ:قَل1-5-8

 .لَلِ لطاض گطفتِ ضَز

 (.اظ هیبًگیي هحبسجبتی ووتطیي ٍ ثیطتطیي قَل اًساظُ گیطی ضسُ لَلِ استفبزُ ًوبئیس)
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زض ثطش هتمبقغ ثطاثط یه لَلِ ، ثطای اًساظُ گیطی لكط زاذلی لَلِ اظ یه ٍسیلِ اًساظُ : هتَسف لكط زاذلی2-3-8

هی  (اًساظُ) اثؼبز4زضخِ،45استفبزُ هی وٌین لَلِ ضا هی چطذبًین زض ظاٍیِ mm 1گیطی ثب وبلیجطاسیَى ووتط اض

 . ظًین

ضبهل ؾربهت زیَاضُ لَلِ زض زضٍى پَستِ زاذلی لَلِ ظیط ثرص ػویك ٍ ؾربهت زیَاضُ زض )ؾربهت زیَاض3-3-8ُ

 ؾربهت زضٍى(+ظیط ثرص ػویك)پَستِ زاذلی لَلِ =ؾربهت زیَاضُ   (زضٍى پَستِ 

ووتطیي همساض mm 0.02اًساظُ پَستِ ؾربهت زیَاضُ ضا ثب استفبزُ اظ ٍسیلِ ای حسالل ثب وبلیجطاسیًَی ثطاثط ثب

 mm 0.5(تلطاًس)اًسظُ ضا ثِ ػٌَاى ًتیدِ ثجت هی وٌین ثب زضستی 

 گبم زًساًِ گیح4-3-8

 ٍثیطتطیي همساض ثؼٌَاى ًتیدِ mm 0.5اًساظُ گیطی گبم زًساًِ گیح ثَسیلِ استفبزُ اظ ٍسیلِ ی ثب وبلیجطاسیَى

 mm 1(تلطاًس)ثجت هی گطزز ثب زضستی 

  ؾربهت پَستِ ؾس ذَضزگی 5-3-8

ؾربهت پَستِ ؾص ذَضزگی 0.02اًساظُ گیطی ؾربهت ثب استفبزُ اظ ٍسیلِ ثب ووتطیي وبلیجطاسیَى ثِ اًساظُ 

 (تسوِ ّبی فَالزی)ووتطیي ؾربهت زیَاضُ زض ثرص وَچىی اظ ضیبض هٌْبی ؾربهت ًَاض فَالزی 

 ؾربهت پَستِ ؾس ذَضزگی=(ؾربهت زیَاضُ)-(ؾربهت ًَاض استیل)

 mm 0.5 همساض هیٌین ثؼٌَاى ًتیدِ ذَاّس ثَز ثب زضستی تلطاًس3ثجت وطزى 

 ؾربهت تسوِ ّبی فَالزی6-3-8

 mmاًساظُ گیطی ؾربهت تسوِ ّبی فَالزی ثب استفبزُ اظ ٍسیلِ ای وِ زاضز ووتطیي وبلیجطاسیَى ثِ اًساظُ

 mm 0.5هی ثبضس ثجت حسالل همساض ایي اًساظُ ثؼٌَاى ًتیدِ ثب تلطاًس اثؼبزی0.02

 هطرػبت فیعیىی ٍ هىبًیىی 4-8

 (سفتی ضیٌگ)چمطگی ضیٌگ1-4-8

 اظ  c°120 سِ ًوًَِ اظ یه لَلِ تْیِ ٍ ثِ تطتیت ثِ اًساظGB/T 9647-2003ُتست هكبثك ثب استبًساضز

 . همساض هدعا ضا ثجت هی وٌین3یىسیگط آًبى ضا هی چطذبًین ٍ ثؼٌَاى ًتیدِ ًْبیی هیبًگیي 

ٍلتی لَلِ زض زهبی هحیكی .  هٌمجؽ ٍ هٌجسف ضسى ٍظى ٍ اضتفبع سمَـ سَظى ًطبى زازُ ضسُ است8زض خسٍل 

 .ثبیس حه ضَز(*) ًطبى زازُ هی ضَز ٍ ثطای ایي ًَع لَلِ ّب هبضن 9زضخِ هی ثبضس زض خسٍل - 10ظیط 

 

 

 

 "وسى و ارتفاع سقوط سوسى" 8خسٍل 

 (mm)قطز داخلی Mass(kg) (mm)ارتفاع
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 : ............شماره 

 : ........... پیوست 

2000 3.2 DN/ID≥300 
 

 

 

 "وسى و ارتفاع سقوط سوسى در هحیط سزد"9جذول 

 ((mmقطز داخلی mm)) Mass(kg)ارتفاع

500 12.5 DN/ID≥300 

  ثیبى ًتبیح 3-4-8

 TIRثب ثبظضسی چطوی ثؼس اظ تست ،اوط ضىستگی ٍ یب پبضگی زاضتِ ثبضین تست هب ضز ضسُ هی ثبضس همساض 

 . هطرع وٌیسGB/T 14152-2001 ٍیب خسٍل استبًساضز 2ضا هكبثك ثب ضىل 

  تست ؾطثِ 3-4-8

ثبضس ثبیس ثطای سكح لَلِ اظ اضگَهتط ػوَزی استفبزُ وٌین وِ پَستِ  annex Aًوًَِ تست ثبیس هكبثك ثب 

PEضا ثب سطػتmm/min 10 ضسن هیىٌسثجت ًیطٍی وططی ٍ هحبسجِ ًیطٍی خسایی ثَسیلِ ی تمسین 

 همساض هتفبٍت خْت ثجت ًتیدِ 3 استفبزُ اظ هتَسف N/cmزض اثؼبزPEثبضگصاضی وططی ثب پٌْبی پَستِ 

 .ًْبیی

  ضیٌگ اضتدبػی 4-4-8

 ًوًَِ تست1-4-4-8

 GB/T9647ًوًَِ تست ثط اسبس استبًساضز 

 ضٍش ٍ ًتیدِ تست2-4-4-8

لكط ذبضخی % 30 ًوًَِ تست ضا ثكَض هساٍم هٌمجؽ وٌیس ٍ ٌّگبهی وِ ثِ اًحطاف  ISOقجك استبًساضز 

ضسیسین ًیطٍی ٍاضزُ ضا تؼسیل ثرطین زض ایي سكح ّیچ ًَع ضىستی زض ّیچ لسوت اظ زیَاض ًرَاّین 

 یب        dem %75زض ضاستبی ًوًَِ تست ثطش زازُ ضسُ ووتط اظ همساض(avulsion)خسایص.زاضت

mm 75(ّط وسام وِ وَچىتط هی ثبضس)لبثل لجَل است. 

 (گطهبیی)تست فط 5-4-8

 ، ًوًَِ تست ثػَضت mm c°20±c°300لسوت اظ ًبحیِ ّبی هرتلف یه لَلِ ثطیسُ ضَز ثب قَل3

 . ثبضس DN/ID >400mm سبیع ثطاثط هوىي است ثطیسُ ضَز اگط 2هساٍم زض 

 ضٍش ٍ ًتیدِ تست2-5-4-8

 زضخِ ثطسس ثبیس قَضی تیىِ ّب زض فط لطاض زاز وِ زض توبس ثب یىسیگط ًجبضس ٍ یب 110ٍلتی وِ زهبی ؾطثِ 
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 ضسیسُ ثبضسًوًَِ ّبضا زض c°110زض توبس ثب سكح فط ًجبضس ظهبى ضا ثجت وٌیس ٍلتی وِ زهب ی فط ثِ همساض

 ضسیسُ ثبضس ثیطٍى ثیبٍضیسٍلتی وِ ثِ زهبی هَضز ًظطضسیس ًوًَِ ّب c2±°c110° زلیمِ ثِ زهبی 90هست 

ضا ثیطٍى ثیبٍضیس ًوًَِ ّبضا ذطه وٌیس تب ثِ زهبی هحیف ثطسس ّط ًوًَِ ضا تست وٌیس وِ آیِ زض آًْب 

 ،خسایی ٍ یب زیگط ًمػی ٍخَز زاضز یب ذیط؟(crack)ضىستی 

 همبٍهت وططی زضظ خَش6-4-8

 هی ثبضس ًوًَِ تست ثب ًوًَِ سطػت وططی Annex Bزضfigure B.1هكبثك ثب استبًساضز 

mm/min 15زض استبًساضزGB/T 8804.3 

 ًطخ ذیع7-4-8

ًطخ ذیع زض زٍ سبل ضا هحبسجِ هی  GB/T 18042 زض استبًساضز c°2±c °23ًوًَِ ی تست زض زهبی

 وٌس 

 (اضظیبثی ّسف)ّسف اظ تٌبست 5-8

 سرتی آة 1-5-8

 .7 ًٍتیدِ هكبثك ثب خسٍل Annexتست هكبثك ثب 

  همبٍهت وططی زضظ خَش یب اتػبل خَش 2-5-8

ًوًَِ تست ثبیس ثػَضت ػوَز ثط زضظ خَش ثطیسُ ضَز لكؼِ .  Annexزض  B.2ًوًَِ هكبثك ثب ضىل 

 .تست ثبیس ضبهل سكح اتػبل ٍ ثبیس زاضای قَل وبفی ثبضس تب ثتَاى زض ٌّگبم وططتست آى ضا ًگِ زاضت

 . ،اًدبم زّیسmm/min 15 ثب سطػت وططیGB/T 8804.3تست وطص ضا قجك استبًساضز 

  سرتی آة تحت اًحطاف لكطی ٍ ظاٍیِ ای3-5-8

 Annex Dتست هكبثك ثب استبًساضز 

 ثبظضسی ویفی -9

اًدبم ضَز زض توبهی  BRTلَلِ هی تَاًس فمف زض ضطایكی لبثل لجَل ثبضس وِ توبهی تست ّب زض 1-9

 .هحػَالت ثب هسَلیت ویفی اظ قطف سبظًسُ ٍ ثب هْط سبظًسُ ثبضس

 زستِ ثٌسی لَلِ ّبیی وِ زاضای ضزیف هَاز ، زستَضالؼول ٍ ضٍش تَلیس یىسبى هی ثبضس زض یه 2-9 

 30 تي ثبضسثبیس هحػَالت تَلیسی زض ایي 300 ضٍظ ووتط اظ 30اگط تَلیس زض . تٌی لطاض هی گیطز300زستِ 

 .ضٍظ ضا ثؼٌَاى یه زستِ ثِ حسبة آٍضین

  گطٍُ ثٌسی3-9

 لَلِ ّب زض لكط ًبهی گطٍُ ثٌسی هی ضًَس
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 " لكط ًبهی"10خسٍل 

 اًذاسٍ گزوٍ DN/IDلكط ًبهی

DN/ID<1 200 1 

DN/ID>1 200 2 

 

 تست پصیطش زستِ 4-9

 ٍ سرتی ضیٌگ ٍ اًؼكبف پصیطی ضیٌگ ٍ 703 تْیِ ضس ٍ تستْبی اثؼبزی زض 701 702ٍتستْبیی وِ زض 

 .، توبهی تستْب ثطای پصیطش زستِ ثٌسی لَلِ هی ثبضس704تست وَضُ ٍ همبٍهت وططی زضظ خَش زض 

اظ . ثىبض ثجطین701،702،703 ثطای تْیِ لسوت GB/T 2828 اظ ضٍش تست هكبثك ثب استبًساضز 2-4-9

 هی ثبضس   IL=I ٍ سكح ثبظضسی ًطهبل  AQL=6.5 (اسبس )ضٍش تست یه هطحلِ ای ًطهبل وِ ثط پبیِ 

 . هی ثبضس11استفبزُ هی وٌین  ضٍش تست ًوًَِ زض خسٍل 

 "روش تست ًووًَ" 11خسٍل 

 زستِ ثٌسی تىطاض ًوًَِ تؼساز لبثل لجَل تؼساز ضزی

2 1 8 150≥ 

3 2 13 151≈280 

4 3 20 281≈500 

6 5 32 501≈1200 

8 7 50 1201≈3200 

11 10 80 3201≈10000 

 گصضاًسُ ثبضس 9- 4-2 یه ًوًَِ ضا ثػَضت تػبزفی اظ ًوًَِ ّبی لَلِ ثطزاضیس وِ تستْب ضا زض ضٍش 3-4-9

 .ٍ تستْبی سرتی ضیٌگ ٍ تست وَضُ ضا ثط ضٍی آى اًدبم زّیس

یىی اظ اثؼبز . ثبضس7فػل  (احتیبخبت)ثبیس هكبثك ثب هلعٍهبت  TTآیتن ّبی تست  (TT) ًَع تست 5-9 

 اًدبم ّیس 9-4-2 ضا هكبثك ثب ضٍش 701،702،703ثطزاضیس تستبی تطویجی 9-3لَلِ ضا ثػَضت هدعا اظ گطٍُ 

 ضا 705 ٍ 704ٍ یه ًوًَِ ثػَضت تػبزفی اظ ًوًَِ ّبیی وِ تستْبی فَق ضا گصضاًسُ اًس ثطزاضیس ٍ تستْبی 

ظهبًیىِ هطرػِ ّبی ظیط . ثػَضت قجیؼی ایي ًَع تست ثبیس زض ّط سبل یىجبض اًدبم ضَز.ضٍی آى اًدبم زّیس

 :ثبیس اًدبم گیطز (تستْب )ضا زاضتِ ثبضین ایي وبض 

a) گستطش هحػَالت خسیس زض هیعاى تَلیس ٍ ًْبیی وطزى قطاحی 
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b) هَاز ذبم ٍ ضٍضْبی تَلیس تغییط زازُ ضَز ٍ ایي تغییط زض هطرػِ ّبی لَلِ تبثیط گصاض ثبضس 

c) ٍلتی وِ سبظًسُ تَلیسات ضطوت ذَز ضا زض ٍلفِ ّبی ظهبًی ثیص اظ ًین سبل ثبظیبثی وٌس 

d) ًتبیح تستBRT  ثب آذطیي تست TTاذتالف ذیلی ظیب زاضتِ ثبضس  

e) تَسف هطوع ثیي الوللی ثطای ًظبضت ویفی هلعم ضَز 

  لبًَى ثبظضسی 6-9

 استفبزُ وٌین یىی اظ آیتن ّبیی وِ اظ ًظط هطرػبت هىبًیىی یب 701،702،703 ثطای تست 11اظ خسٍل 

فیعیىی زض تست ضز ضسُ اًس ثبیس ثب زٍ ًوًَِ تست ثطای آیتن ّبی ضزی زٍثبضُ تست ضًَسٍ ًوًَِ ّبی 

 ضا گصضاًسُ  اًتربة ضًَس اگط زٍثبضُ تست 9-4-2زٍثبضُ تست ضسُ ثػَضت تػبزفی اظ ًوًَِ ّبیی وِ تست 

 .ضز ضس ول زستِ ضا ضز هی وٌین

 هبضن وطزى،حول ًٍمل ، شذیطُ وطزى -10 

 هبضن وطزى1-10

 :لَلِ ثبیس زاضای هبضویٌگ ثب پبیساضی ثبال هكبثك هحتَای ظیط ثبضس 1-1-10

a)  503هؿوَى ضطح زازُ ضسُ زض  

b) ًبم ضطوت سبظًسُ یب ًبم تدبضی آى 

 زٍضُ تَلیس لَلِ ثبیس ضٍی آى حه ضسُ ثبضس2-1-10

 حول ٍ ًمل2-10

 زض قَل حول ٍ ًمل لَلِ ًجبیس آسیت ثجیٌس ٍ یب ثِ ضست فططزُ ٍ تحت تٌص ثبضس1-2-10

ٍلتی اظ خطثمیل ثطای ثلٌس وطزى لَلِ ّب استفبزُ هی ضَز زض ضیٌگ ًگِ زاضًسُ خطثمیل ثبیس حسالل 2-2-10

 . قَل لَلِ فبغلِ زاضتِ ثبضس¼اظ اًتْبی لَلِ ثِ اًساظُ

لَلِ ّب زض تِ وبهیَى یب وطتی ثبیس زض سكح غبف لطاض گیطز ٍ ثبیس اظ چطذص ٍ ؾطثِ ثِ آى 3-2-10

 ذَززاضی گطزز اضیبی تیع ًجبیسزض توبس ثب لَلِ ثبضس

  شذیطُ وطزى3-10

هىبًی وِ ثطای شذیطُ وطزى لَلِ استفبزُ هی گطزز ثبیس ّوَاض ٍ زٍض اظ هٌبثغ گطهبیی ثبضسٍ اضتفبع ًجبیس 

 هتط ثبضس ٍ اظ ًَض هستمین ذَضضیس زٍض ثبضس ٍ ثطای هحبفظت ٍ تَْیِ َّا اظ ًَاضّبی پالستیىی 3ثیطتط اظ 

زٍض لَلِ استفبزُ هی ضَز زٍضُ ظهبًی شذیطُ وطزى لَلِ ًجبیس اظ یه سبل تدبٍظًوبیس اگط ثیطتط اظ یىسبل 

 . ثبیس ثط ضٍی لَلِ اًدبم ضَز BRTقَل ثىطِ تست 

              Annex A                                            
 روش تست مقاومت جذایص                                              
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A-1: ُزستگب 

A-1-1 اضگَهتط ثب ثطز اًساظُ هبوعینN500 وبلیجطُ ی هیٌیون ٍ N10 

A-2-1ذكىص استیل ثب وبلیجطُ هیٌیونmm 1 

A-3-1وبتط ثب ًفَشپصیطی ثِ پَستِ پلی اتیلي 

A-4-1 تطهَهتط سكحی ثب زضخِ وبلیجطاسیَىc°1 

A-2ضٍش 

 ٍ قَل ثیطتط اظ mm30-20زض ضاستبی قَلی لَلِ پلی اتیلي یه الیِ اظ آى ضا ثِ ضىل تسوِ ثب پٌْبی 

mm100 ثطیسُ ضَز ٍ یه لسوت اًتْبیی آى ثط ضٍی لَلِ ثبلی ثوبًس پس اظ هبضیي وطص ثطای وطیسى 

استفبزُ ضَز ًیطٍی وطص اضگَهتط ضا ثجت mm/min 10ػوَزی الیِ پلی اتیلي زض سكح لَلِ ثب سطػت

 (A-1ضىل ).وٌیس

 
A-3ًِتید 

 هحبسجِ وٌیس زض پبیبى N/cmهمبٍهت خسایص ضا ثَسیلِ تمسین ثبضوطی ثب پٌْبی الیِ پلی اتیلي زض ٍاحس 

 . ػسز ثسست آهسُ ضا ثؼٌَاى هیبًگیي ثجت هی وٌین3هیبًگیي 

 Annex B                                                          

  استانذارد                                                                   

 (آهبزُ سبظی ًوًَِ تست)همبٍهت وططی زضظ خَش یب اتػبل خَش فطاّن وطزى 

B-1ضىل ظبّطی ٍ اثؼبز ًوًَِ ّبی تست  

ضىل ظبّطی ٍ اثؼبز ًوًَِ . B-2 ضىل ظبّطی ٍ اثؼبز ًوًَِ تست ثط همبٍهت وططی زضظ خَش زض ضىل 

ًوًَِ تست ثبیس ضبهل ؾربهت ولی لَلِ .  آهسُ استB-2تستْب ثطای همبٍهت وططی زضظ اتػبل زض ضىل 

 .ًطبى زازُ ضسُ زض ضىل ثبیس زاضای حسالل زٍ زًسُ گبم گیح ثبضس Bاثؼبز .ثبضس (اضتفبع سبذت)
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  ضىل ٍ اثؼبز ًوًَِ تست ثطای همبٍهت وططی زضظ اتػبلB-1ضىل 

 
Annex C                                                           

                                                         ضٍش تست سرتی آة  

C-1 ولی  

 سیستن ّبی لَلِ وطی پالستیه ، سیستن ّبی EN 1277:1996ایي ضٍش تست هكبثك ثب استبًساضز 

لَلِ وطی تطهَ پالستیه ثطای وبضثطزّبی ثسٍى فطبض ظیط ذبن ، ضٍش ّبی تست ثطای همبٍهت ًفَشی لَلِ 

 .ٍ تطویجی اظ اخطای ػولی هَسس قطاحی ٍ سبظًسُ ّبی لَلِ هی ثبضس. ٍ آة ثٌسی اتػبالت ٍاضطی است
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C-2ضٍش ّبی تست  

C-2-1 لَاًیي 

 است یه Pًوًَِ تست سط ّن ضسُ اظ لَلِ ّب یب اتػبالت وِ زض هؼطؼ فطبض ّیسضٍاستبتیىی زاذلی اٍلیِ 

 .ظهبى هطرع ضا پطتیجبًی هی وٌس ًطتی لَلِ ضا ثطای اضظیبثی آة ثٌسی سیستن لَلِ وطی چه وٌیس

C-2-2 ُخوغ آٍضی ضسُ ثبیس ایي اقویٌبى ضا ثِ هب ثسّس وِ اتػبل زض ضاستبی هحَض  (ٍسیلِ ) ایي زستگب

ٍ ثِ یه هٌجغ فطبض  (خبیی وِ ًیطٍی هحَضی زض سكح اتػبل ضخ ًسّس )قَلی لَلِ حطوتی ًساضتِ ثبضس

ّیسضٍاستبتیىی ثب لبثلیت ػولىطز ٍ پطتیجبًی فطبض هطرع هتػل ضَز ّوچٌیي ایي زستگبُ ًیبظ ثِ یه 

ضیط ثب لبثلیت َّاگیطی اظ هدوَػِ زستگبُ تست ٍ ًیع یه ٍسیلِ تست فطبض ثب لبثلیت چه وطزى فطبض هی 

     ( ضا ثجیٌیسC-1ضىل  ).ثبضس

 

          

 
B) پوپ 

D) ًِگْساضًسُ زٍ لَل 

K) چبضچَة 

M) (آة ثٌس)ٍاضط 

Y) گیح فطبض 

C-2-3 ًوًَِ ّبی تست  

. ًوًَِ تست ثبیس ضبهل هدوَػِ اظ زٍ یب ثیطتط ته لَلِ ّب یب اتػبل ّب ضبهل حسالل یه اتػبل ثبضس



 ککککککدذد

 
 

 
 00/00/1391: تاریخ 

 : ............شماره 

 : ........... پیوست 

 اتػبلتی وِ تست هی ضًَس ثبیس هكبثك ثب استبًساضز سبذتی ضطوت سبظًسُ سط ّن ثٌسی ضَز

C-2-2ضٍضْبی تست  

C-2-4-1 زضخِ اًدبم زّیس  23±2 ضٍش ّبی ظیط ضا زض زهبی هحیف ثب استفبزُ اظ آة  

C-2-4-2لكؼِ تست ضا ثط ضٍی زستگبُ سَلط وٌیس 

C-2-4-3زض ٌّگبم تست هكبثك ثب استبًساضز  C-2-4-4  ٍC-2-4-5  ثط ضٍی ًطتی ًوًَِ تست ًظبضت 

 .وٌیس خعئیبت ٍ ًجَزى ًطتی زض قَل زٍضُ تست ضا ثجت وٌیس

C-2-4-4فطبض ّیسضٍاستبتیىی زاذلی Mpa 0.1ضا زض زٍضُ ظهبًی min 15حفظ وٌیس  

C-2-4-5 ِزستگبُ تست ضا ثب آة ٍ ذبلی وطزى َّا پط وٌیس فطبض ّیسضٍاستبتیىی ضا ثػَضت تسضیدی ث 

 ًگِ زاضیس یب ایٌىِ تب ظهبًی ایي فطبض ضا حفظ min 15ٍ ایي فطبض ثطای.  ثطسبًیسpفطبض تست هطرع ضسُ 

 .وٌین وِ اٍلیي ًطتی ضخ زّس

C-2-4-6 ًَِثؼس  اظ وبهل وطزى زٍضُ هَضز ًیبظ تحت ایي فطبض ترلیِ فطبض غَضت گیطز ٍ زض ًْبیت ًو   

 .تست ترلیِ گطزز

C-3 گعاضش تست ضبهل اقالػبت ظیط ثبضس  

a)  هكبثك ثبAnnex C  استبًساضز ٍ  CJ/T 225-2006استبًساضزّبی هطثَقِ زیگط ٍ  

b) لَلِ ّب ،اتػبالت ٍ ًَع اتػبل آًْب 

C) ِزهبی تست ثط حست زضخ 

d)  فطبض تست ثط حستMpa 

e)  زٍضُ ظهبًی تست ثط حستmin 

F)  زض ّط غَضت یه گعاضش اظ ػالین ًطتی ٍ فطبض وِ زض آى ضخ زّس زض غیط ایٌػَضت ًساضتي ًطتی ضا

 شوط وٌیس

g)  ّط ػولی وِ ضٍی ًتبیح تبثیط هی گصاضز ّوبًٌس ّط اتفبلی یب ّط خعئیبت ػولىطزی وِ زض ایيAnnex  

 شوط ًطسُ است 

h) تبضید تست 

Annex D                                                         

                                                                استانذارد

 ضٍش تست سرتی آة تحت ضطایف اًحطاف لكطی ٍ اًحطاف ظاٍیِ ای اتػبل

D-1ولی 
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 سیسن لَلِ وطی تطهَ پالستیه ثطای وبضثطزّب ثسٍى –ایي ضٍش تست ضبهل سیستن لَلِ وطی پالستیىی 

 ضٍضْبی تست ثطای همبٍهت آة ثٌسی لَلِ ٍ تطویجی اظ اخعای ػولی هَسسِ قطاحی ٍ –فطبض ظیط ذبن 

ایي ضٍش تست ثِ هٌظَض تؼییي آة ثٌسی اتػبالت اًمجبؾی حطاضتی ،ًیوِ اتػبل ّبی . سبظًسُ لَلِ هی ثبضس

 .تمَیت ضسُ فلعی پلی اتیلي هبضپیچ هَج زاض تحت ظاٍیِ اًحطاف ٍ اًحطاف لت ثِ لت هی ثبضس

D-2ضٍضْبی تست  

D-2-1لبًَى  

ًوًَِ تست خوغ آٍضی هی ضَز ثب اتػبالت حطاضتی یب ًیوِ اتػبل ثطای لَلِ ّب ٍ اتػبالت تحت اًحطاف لَلِ 

 ضا Pلت ثِ لت ٍ اًحطاف ظاٍیِ ای لَلِ اتػبل لطاض هی گیطزسپس یه فطبض ّیسضٍاستبتیىی اٍلیِ هطرع 

وِ زض یه ظهبى هطرع ضسُ ای هحبفظت ضَز ًطتی سیستن ضا ثطای اضظیبثی آة ثٌسی سیستن لَلِ وطی 

 .چه وٌیس

D-2-2 ایي ٍسیلِ ثبیس ایي اقویٌبى ضا ثِ هب ثسّس وِ یه تغییط ضىل لكطی ٍ یه تغییط ضىل ظاٍیِ ای 

( D-1ضىل  )هطرع ضسُ زض سكح اتػبل ضا ایدبز وٌس ٍ تئبًبیی ًگِ زاضتي فطبض هطرع ضا زاضتِ ثبضس 

 . ثبضس C-2-2ثبیس هكبثك ثب 

 

 
 

G)  ًمكِ اًساظُ گیطی ثطای اًحطاف اتػبل 

H) ًِمكِ اًساظُ گیطی ثطای اًحطاف لَل 

W)  تىیِ گبُ لبثل تٌظین 
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R/P) ِلَل 

S) ُاتػبالت اًمجبؾی ، حطاضتی ٍ یب ًیوِ اتػبالت ( ًگِ زاضًسُ ) تىیِ گب 

α)  انحراف زاویه ای 

 لكطی ٍ اًحطاف ظاٍیِ ای (پیچیسگی)ًوًَِ زستگبُ ثطای ضطایف اًحطاف D-1ضىل 

زستگبُ ثبیس اظ ٍسیلِ ّبی ّیسضٍلیىی ٍ هىبًیىی وِ لبثلیت اًحطاف لكطی لَلِ ٍ سكح اتػبل ٍ ّچٌیي 

ضازاضا ثبضٌس استفبزُ وطز  (آوس لَلِ )اخطای ًَضز خبیی وِ حطوت زض غفحِ ػوَزی هسبٍی ثب هحَض لَلِ 

 : لَلِ ّب هكبثك ظیطdeثبیس ثط اسبس لكط ًبهی  b1پٌْبی تیط 

de ≤ 710mm , b1=100mm 
 de ≤ 1000 mm , b1=150mm .710 mm< 

de >1000mm , b1=200mm 

 ثبضس ّط وسام وِ ثعضگتط 100mmیب0.5mm ٍتیط ثبضگصاضی ضسُ ثبیس socketثیي لجِ Lفبغلِ 

 : ثِ ضطح ظیطdeثستگی ذَاّس زاضت ثِ لكط ًبهی b2ثبضس پٌْبی تیط 

de ≤ 110 mm , b1=30mm 
110mm < de≤ 315mm , b1=40mm 

de> 315mm, b1=60mm 

D-2-3ضٍس تست 

D-2-3-1 زض زهبی هحیف ثب استفبزُ اظ آة c°2±c°23 ثِ ضطح ظیط اًدبم هی گیطز  

D-2-3-2 ضطایف ظیط ًػت هی ضَز2 لكؼبت تست زض زستگبُ هكبثك ثب : 

 زض سكح آة ثٌسی اتػبالت هٌمجؿی حطاضتی ثبیس اظ ٍسیلِ ّیسضٍلیىی ٍ هىبًیىی استفبزُ ًوَز – Aضطـ 

% 5 وِ سجت هی ضَز وِ ثِ اًساظُ socketخْت اتػبل  (D-1ضىل )| F1 ٍF2ٍ ثبیس اظ ًیطٍی فطبضی 

 .زض لكط ذبضخی ًبهی تفبٍت ثِ ٍخَز آیس

 W  زض سكح آة ثٌس اتػبل اًمجبؾی حطاضتی ثبیس اظ یه تىیِ گبُ لبثل تٌظین استفبزُ ًوَز– Bضطـ 

 : ثِ ضطح ظیلα ٍ  اًحطاف ظاٍیِ ای ضا تؼیي هی وٌس

de≤315mm, α=2° 

315mm < de< 630mm, α=1.5° 

de < 315mm, α=10° 

D-2-3-3 ٌّگبهی وِ هكبثك ثب C-2-4-4 ٍ  c-2-4-5 ِتست اًدبم هی گیطز ثبیس ثط ضٍی لكؼ

تست خْت ثطضسی ًطتی ًظبضت غَضت گیطز ٍ ثبیس خعئیبت ٍ یب ًجَزى ًطتی زض قَل ظهبى تست ثجت 
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 .گطزز

D-2-3-4  ِزستگبُ تست خوغ آٍضی ضسُ ضا ثب آة ٍ ترلیِ َّا پط هی وٌین فطبض ّیسضٍاستبتیىی ضا ث  

 آى ضا حفظ هی وٌین تب ًطتی اتفبق 15minتسضیح ثبال هی ثطین تب ثِ فطبض تؼییي ضسُ ثطسس ٍ ثطای 

 .ثیفتس

 D-2-3-6ثؼس اظ اتوبم هطاحل لكؼِ تست ضا ثیطٍى هی وطین . 

D-3گعاضش تست ثبیس ضبهل اقالػبت ظیط ثبضس : 

a)  هطخغ استبًساضزAnnex D اظ استبًساضز CJ/T 225-2006ٍاستبًساضز هطثَقِ زیگط  

b) لَلِ ، اتػبالت وِ زض ایي ًَع اتػبل ثىبض هی ضٍز 

c)  زهبی تست ثط حستc° 

d)  فطبض تست ثط حستMpa 

e)  ظهبى تست ثط حستmin 

f)  اگط ًطتی ضخ زاز ثبیس گعاضش آى زازُ ضَز زض غیط ایٌػَضت ًیع ّوچٌیي 

g)  ّط ًَع ػولی وِ تبثیط گصاض ثبضس زض ًتبیح ًجبیس زضAnnexآٍضزُ ضَز  

h) تبضیرچِ تست 

 


