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ب

خدانامبه
رانیایصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسۀباییآشنا

و اسـتاندارد مؤسسـۀ مقـررات ونیقـوان اصـالح قـانون 3مـادة کیـ بندموجببهرانیایصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسۀ
ياسـتانداردها نشـر ونیتدون،ییتعفهیوظکهاستکشوریرسممرجعتنها1371ماهبهمنمصوبران،یایصنعتقاتیتحق

.داردعهدهبهرارانیا) یرسم(یمل

مؤسسـات  ومراکـز نظـران صاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبیفنيهاونیسیکمدرمختلفيهاحوزهدراستانداردنیتدو
، يدیـ تولطیبه شـرا توجهباویملمصالحباهمگامیوکوشششودمیانجاممرتبطوآگاهياقتصادويدیتول،یپژوهش،یعلم

کننـدگان،  مصـرف دکننـدگان، یتولشـامل نفـع، وحـق صـاحبان منصـفانۀ وآگاهانـه مشـارکت ازکـه اسـت يتجارويفناور
ـ .شـود میحاصلیدولتریغویدولتيهاسازماننهادها،،یتخصصویعلممراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان س ینـو شیپ

از پـس وشـود یمـ ارسـال مربـوط یفنـ يهـا ونیسیکمياعضاونفعيذعمراجبهینظرخواهيبرارانیایملياستانداردها
ران یـ ا)یرسم(یملاستانداردعنوانبهبیتصوصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطیملتۀیکمدرشنهادهایپونظرهاافتیدر

.شودمیمنتشروچاپ

کننـد  مـی هیـ تهشـده نیـی تعضوابطتیرعابازینصالحیذومندعالقهيهاسازمانومؤسساتکهییاستانداردهاسینوشیپ
ب، یـ ن ترتیبـد .شـود مـی منتشـر وچـاپ رانیـ ایملـ اسـتاندارد عنـوان بـه ب،یتصودرصورتویبررسوطرحیملتۀیدرکم

یملـ تـۀ یکمدرونیتـدو 5شـمارة رانیـ ایملـ اسـتاندارد درشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمییتلقیملییاستانداردها
.باشددهیرسبیتصوبهدهدیملیتشکاستانداردمؤسسهکهمربوطدارداستان

یالمللـ نیبـ ونیسـ یکم1(ISO)اسـتاندارد  یالمللـ نیبـ سـازمان یاصلياعضاازرانیایصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسۀ
کـدکس  ونیسـ یکم4رابطتنهابه عنوانواست3(OIML)یقانونیشناساندازهیالمللنیبسازمانو2(IEC)ک یالکتروتکن

يهـا يازمنـد ینویکلـ طیشرابهتوجهضمنرانیایملياستانداردهانیتدودر.کندمیتیفعالکشوردر5(CAC)ییغذا
.شودیميریگبهرهینالمللیبياستانداردهاوجهانیصنعتویفن،یعلميشرفتهایپنیآخرازکشور،خاص

مصـرف ازتیـ حمايبـرا قـانون، درشـده ینـ یبشیپـ نیمـواز تیرعاباتواندمیانریایصنعتقاتیتحقواستانداردمؤسسۀ
ویطـ یمحسـت یزمالحظـات ومحصـوالت تیـ فیکازنـان یاطمحصـول ،یعمـوم ويفـرد یمنیاوسالمتکنندگان، حفظ

ـ /ورکشوداخليدیتولمحصوالتيبرارارانیایملياستانداردهاازیبعضياجرا،ياقتصاد بیتصـو ابـ ،یوارداتـ اقـالم ای
ياجـرا کشـور، محصـوالت يبـرا یالمللنیبيبازارهاحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. دینماياستاندارد، اجباریعاليشورا

ازکننـدگان اسـتفاده بـه دنیبخشـ نـان یاطميبـرا نیهمچنـ . دینماياجبارراآنيبندو درجهیصادراتيکاالهااستاندارد
وتیـ فیکتیریمـد يهاستمیسیصدورگواهويزیمم،یبازرسآموزش،مشاوره،نۀیدر زمفعالؤسساتموزمانهاساخدمات

وهاسازمانگونهنیااستانداردمؤسسۀ،سنجشلیوسا)یواسنج(ون یبراسیکالو مراکزهاشگاهیآزما،یطیمحستیزتیریمد
دییـ تأنامـۀ یگواهالزم،طیشـرا احـراز صـورت دروکنـد مـی یابیـ ارزرانیاتید صالحییتأنظامضوابطاساسبررامؤسسات

لیوسـا )یواسـنج (ون یبراسـ یکالکاهـا، ییالمللـ نیبـ دستگاهجیترو.کندمینظارت آنهاعملکردبرواعطاهاآنبهتیصالح
نیـ افیوظـا گریدازرانیایملياستانداردهاسطحيارتقايبرايقات کاربردیتحقانجاموگرانبهافلزاتاریعنییتعسنجش،
.استمؤسسه

رانیایصنعتقاتیتحقواستانداردموسسۀ*
1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal )
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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استانداردتدوین یون فنیسیکم
آزمون عدم نشتی تحت فشار - )PE(اتیلنی تحت فشار پلیيهااتصال و لولهقطعات اتصاالت مونتاژي بین «

»داخلی

یندگییا نما/ سمت و: سیرئ
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پیش گفتار 

آزمون عدم نشتی -)PE(اتیلنی تحت فشار پلیيهالولهاتصال و قطعات اتصاالت مونتاژي بین "استاندارد 
مؤسسه استاندارد و تحقیقات (هاي مربوط توسط نویس آن در کمیسیونکه پیش"تحت فشار داخلی

ک و یکمیته ملی استاندارد مکاناجالسچهارصد و هشتاد و ششمین تهیه و تدوین شده و در ) صنعتی ایران
قانون اصالح 3صویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک مادة مورد ت2/12/88مورخیفلزشناس

، به عنوان استاندارد 1371قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 
.ملی ایران منتشر می شود

علوم و خدمات، براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت هاي ملی و جهانی در زمینه صنایع، 
استانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیل 

. فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتننظر در کمیسیوها ارائه شود، هنگام تجدیداین استاندارد
.استفاده کردنظر استانداردهاي ملی بنابراین باید همواره از آخرین تجدید 

:منبع و مآخذي که براي تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است

ISO 3458: 1976, Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes –
Test of leakproofness under internal pressure
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آزمون عدم نشتی - )PE(اتیلنی تحت فشار پلیيهااتصال و لولهقطعات اتصاالت مونتاژي بین
تحت فشار داخلی

هدف و دامنه کاربرد1
ياتصاالت مونتاژیعدم نشتین الزامات و روش آزمون بررسییتعاستاندارد، هدف از تدوین این 1- 1
که فشاری، هنگامباشدمی(PE)یناتیلپلیيهالولهویکیمکاناتصالقطعات ن یب) 1یاتصاالت جوشجزهب(

. باشدلوله2مجازاز فشار بزرگتریداخل
اتصال لوله يمورد استفاده برااتصالقطعات و جنس یطراح، بدون در نظرگرفتناین استاندارد2- 1

.کاربرد داردmm63تا حداکثر اسمیبا قطريهالولهآزمون يبرا،اتیلنپلی

ي الزمهاویژگی2
يد برایاتصال با. لوله انجام شوداسمیزان فشار یمعادل سه برابر میداخلیکیدرولید در فشار هیباآزمون 

.بماندیباقیساعت بدون نشتمدت زمان حداقل یک

آزمونصولا3
.گیردمیقرار مجازبزرگتر از فشاریتحت فشار داخلي است که ک اتصال مونتاژییعدم نشتیبررس

وسایل4
.نشان داده شده است1مناسب در شکل تجهیزاتمثالی از

فشار آب حداقل معادل سه برابر فشار ينگهداریی، با تواناهاآزمونهمتصل به ،منبع فشار مناسب1- 4
؛ک ساعتیو به مدت حداقل 2% صحتمورد استفاده با يهالولهاسمی

.فشار آزمونبررسیدستگاه براي به نصب شده ،فشارسنج2- 4

آزمونه5
قطعه دوا یقطعه لولهدوک قطعه اتصال ویبا حداقل يک اتصال مونتاژیشتر از یا بیک ید شامل یباآزمونه

.باشدشدهیقطعه اتصال طراحمتناسب بایتیفیبا اندازه و کاتیلنپلیک قطعه لولهیاتصال و 
.باشدmm300د حداقل یقطعه از لوله باطول هر

شود که هنگام يبندآب،رونیاز بياد به گونهیگر بایديانتها. وصل شودبه منبع فشارد یباآزمونهک سر ی
.شودبه اتصاالت انتهایی منتقل،واره لولهیداز فشار آب واردشده بریناشیطوليهاآزمون، تنشاعمال فشار

.شودانجامدستورالعمل شرکت سازنده یایخاص ملياستانداردهامونتاژ اتصال باید طبق 

1 Fusion- welded joints
2 Rated
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طرحی از تجهیزات مناسب- شکل

انجام آزمونروش 6
.دیساعت صبر کنیکدما، شدنکنواخت یيبرا. دییبه دستگاه وصل نماو پرC220را با آب آزمونه

ثانیه به سیدرتا کنیدکنواخت اعمال یفشار را با نرخ . کامالً خشک استآزمونهرون ید که بیمطمئن شو
.ورد نظر برسدفشار م

آزمون، انجام یدر طو اعمال ساعتیک حداقليرا براینیثابت، فشار آزمون معدستیابی به فشاريبرا
دچار نشتی یا آسیب گردید، کمتر از یک ساعت،اگرلوله در. دیکنیبازرسیعالئم نشتازنظر وجودرا آزمونه 

.تکرار شودآزمون باید مجدداً
.نان حاصل شودیقبل از اعمال فشار آزمون، اطميسازدر تمام مراحل آمادهکامل نمونهيریواگالزم است از ه-يادآوری

گزارش آزمون7
این ،یصورت مشاهده هرگونه عالئم نشتارجاع شود و درین استاندارد ملیاشماره د به یدر گزارش آزمون با

.به همراه فشار مربوطه اعالم شودمورد
.اعالم گردد"قابل قبول"د یاتصاالت در طول آزمون، آزمون بایتصورت عدم هرگونه نشدر

يریر هواگیش

اتصاليمغز

قطعه اتصال

PEلوله 

قطعه اتصال
بنديدرپوش آب

ریش

اتصال لوله به 
یکیدرولیپمپ ه

فشارسنج

گاههیقاب تک


