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وينيل كلريد هاي پلي ها ـ اتصاالت لوله پالستيك  

هاي فشار قوي ـ فشردگي سخت تزريقي در سيستم   

روش آزمون   

 

 

اول چاپ  

 

 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه
ملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه عهده دار كه است كشور

 .ميباشد



در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از  استاندارد تدوين
مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي  صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 

ت كه ميگيرد. سعي بر اين اس صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 
توجه به شرايط توليدي،  وبااستانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي 

و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

هاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استاندارد
واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات  ذينفع

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـا
 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استاندارد

و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با استانداردهايي كه توسط مؤسسات  نويس پيش
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي  تعيينرعايت ضوابط 

به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين  تصويب،مربوط و در صورت 
مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي  تلقيترتيب استانداردهايي ملي 

مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به  ملي(( تدوين و در كميته 5)شماره )
 تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه
كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 

تهاي علمي، فني و صنعتي جهان و از آخرين پيشرف كشور،ونيازمنديهاي خاص 
 مي نمايد. استفـادهاستانداردهـاي بين المـللي 

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه
منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 

الحظات زيست محيطي و محصوالت و م كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 
شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويباقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با 

المللي براي محصوالت كشور،  بيننمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي 
 نمايد. اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و  اطـمينان بمنظـور همچـنين
زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درمؤسسات فعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 



سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 
داده و در صورت احراز  قرارابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي ضو

بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 
سنجش تعيين عيار  وسايلمي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  استانداردهايبراي ارتقاي سطح  فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي
 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

 وينيل كلريد سخت هاي پلي اتصاالت لوله -ها پالستيك استاندارد ً كميسيون

 ً روش آزمون -فشردگي -تزريقي در سيستم هاي فشار قوي

 سمت يا نمايندگي رئيس

 دانشگاه صنعتي اميركبير يمر (گرمابي ، حميد) دكتراي پل

 اعضا
 

 دانشگاه الزهرا حقيقي نسب ، منيژه) دكتراي مديريت (

 شركت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليكا نوين سليماني ، هايده) فوق ليسانس مهندسي شيمي (

 شركت نوآوران بسپار كوشكي ، اميد) فوق ليسانس پليمر (

 شركت آب و خاك كشور -وزارت جهاد كشاورزي فوق ديپلم مكانيك ( )گلچين ، عبدالرضا

 واحد كاشان -دانشگاه آزاد اسالمي مقري بيدگلي ، مهدي) فوق ليسانس پليمر (

  دبير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مقامي ، محمدتقي) فوق ليسانس شيمي (
 

اتصاالت  -ها پالستيكاعضاي سيصدو بيست و نهمين اجالسيه كميته ملي استاندارد ً 
روش  -فشردگي -هاي فشار قوي وينيل كلريد سخت تزريقي در سيستم اي پليه لوله

 آزمون

 سمت يا نمايندگي رئيس

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خطيب زاده ، داود) ليسانس شيمي (

  اعضا

 مركز تحقيقات وزارت كار بني اعمام ، مهرناز) ليسانس شيمي (

 ن و توليدكنندگانسازمان حمايت از مصرف كنندگا ) ليسانس حسابداري (حسني ، مريم

 شركت پي وي سي ايران خرازي فرد ، محمد حسن) ليسانس عمران (

 شركت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليكا نوين سليماني ، هايده) فوق ليسانس مهندسي شيمي (

 شركت آب و خاك كشور -وزارت جهاد كشاورزي مكانيك () فوق ديپلم گلچين ، عبدالرضا



 سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران محمودي نجفي ، سيد حيدر) دكتراي شيمي آلي (
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مقامي ، محمدتقي) فوق ليسانس شيمي (

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مهدوي ، آذر

  دبير

 انمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اير فتحي رشتي ، ام البنين) ليسانس شيمي (

 

 گفتار  پيش

 -هاي فشار قوي كلريد سخت تزريقي در سيستم وينيل هاي پلي اتصاالت لوله -ها پالستيكً  استاندارد

سيصدو بيست و نهمين  و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط  هاي كميسيون  توسط  كه ً روش آزمون -فشردگي

استناد بند   به  ، اينك است  تأييد قرار گرفته مورد 2/8/83 مورخ شيميايي و پليمراستاندارد   ملي  كميته  جلسه

  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 3  ماده  يك

 شود. منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  بعنوان 1371

،  و خدمات  ، علوم صنايع  در زمينه  جهانيو   ملي  هاي و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  يهمگام  حفظ  براي

  يا تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي  استانداردهاي

خواهد  قرار  مورد توجه  مربوط  نيف  تجديدنظر در كميسيون  شود، در هنگام  ارائه استانداردها  اين

 كرد.  تجديدنظر آنها استفاده  آخرين از  بايد همواره  ايران  استانداردهاي  به  مراجعه  براي  .بنابراين گرفت

، در حد  جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  اين  و تدوين  تهيه در

 ايجاد شود.  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  ملياستاندارد و استاندارد   اين  بين  امكان

 : زير است  شرح  به  كار رفته  به استاندارد  اين  تهيه  براي  كه  خذيأو م  منبع

1- ISO 9853: 1991, Injection unplasticized poly ( vinyl chloride ) ( PVC- U ) fittings 

for pressure pipe systems- Crushing test 

 

 
 

 
 

 تزريقي در 1وينيل كلريد سخت هاي پلي اتصاالت لوله -ها پالستيك

 روش آزمون -فشردگي -هاي فشار قوي سيستم

                                                 
1- Crushing Test 



 

 هدف و دامنه كاربرد 1

 كلريد سخت مي وينيل هاي پلي هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش آزمون فشردگي اتصاالت لوله

 نمايد )طبق پيوست الف( . ها پيشنهاد مي ژگي معيني را جهت تعيين درصد تغييـر شكل براي آنباشـد و وي

 هاي پلي وينيل كلريد سخت تزريقي زير كاربرد دارد : اين آزمون در مورد اتصاالت لوله

 1-2اتصاالت فشار قوي مطابق استاندارد بند  -

 2-2ستاندارد بند اتصاالت با كوپله داراي واشر الستيكي مطابق با ا -

 3-2اتصاالت كوپله ساده مطابق استاندارد بند  -

 

 مراجع الزامي 2

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

و/ يا   چاپ  تاريخ  داراي  شود. در مورد مراجع مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين

  ذينفع  كاربران  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  ها و تجديدنظرهاي تجديدنظر، اصالحيه

قرار   زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديدنظرهاي اصالحيه  كاربرد آخرين  امكان ،استاندارد  اين

  الزامي  مدارك  و/ يا تجديدنظر آن  چاپ  و/ يا تجديدنظر، آخرين  چاپ  تاريخ  بدون  دهند. در مورد مراجع

 . مورد نظر است  شده  داده  ارجاع

 : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

هاي  اي لولهكلريد سخت با بوشن ساده بر وينيل اتصاالت پلي 1382: سال  6838استاندارد ملي ايران  2-1

 ها ويژگي -تحت فشار

2-2 ISO 2048: 1990 Double- Socket fittings for unplasticized poly ( vinyl chloride) ( 

PVC- U ) Pressure pipes with elastic sealing ring type joints- Minimum depths of 

engagement  

2-3 DIN EN 1452-3: 1999 Plastics piping systems for water supply- Unplasticixed 

poly ( vinyl chloride) ( PVC- U ) 

Part 3: Fittings 

 



 اصطالحات و تعاريف 3

 رود : در اين استاندارد اصطالح و يا / واژه با تعريف زير به كار مي

 (X)درصد تغيير شكل  3-1

 گيري  اين استاندارد اندازه نسبت ميزان قطر اتصال به قطر اوليه كه با روش آزمون ارائه شده در

 شود و مطابق معادله زير قابل محاسبه است : ناميده مي (X)گردد درصد تغيير شكل  مي

 100
0

10 
h

 h  - h 
 X     (1)  

 كه در اين معادله :

0h متر است و در حالتي كه صفحات با آزمونه در تماس باشند  : فاصله بين صفحات پرس برحسب ميلي

 به آزمونه وارد نشود .ولي نيرويي 

1h متر، پس از ايجاد درصد تغيير شكل  : فاصله بين صفحات پرس برحسب ميليX . مي باشد 

 

 :شود  به صورت زير محاسبه مي 1h، فاصله Xبراي درصد تغيير شكل داده شده  - 1يادآوري 

 

 
100 

 10
1

  ) X -  (  h 
 h      (2)  

 اساس كار  4

با  Xشود. نيروي الزم براي ايجاد درصد تغيير شكل  ه پرس قرار داده مياتصال مورد آزمون بين دو صفح

شود. سپس اتصال مورد آزمون براي تعيين شكستگي و تعيين نوع  ميلي متر بر دقيقه اعمال مي 50سرعت 

 گيرد . آن مورد بررسي قرار مي

 

 وسايل الزم 5

 دستگاه پرس  5-1

ل نيروي مشخص براي انجام آزمون و نيز قابليت كنترل سرعت پرس مكانيكي يا هيدروليكي كه توانايي اعما

 متر بر دقيقه داشته باشد . ميلي 50 ±5بسته شدن فكها را در 



 تكيه گاه هاي مخصوص 5-2

هاي مناسب كه امكان اعمال نيرو را بر روي نواحي بين شيارهاي اتصاالتي كه داراي واشرهاي  گاه تكيه

 .  الستيكي حلقوي هستند فراهم كند

 

 ها، ممكن است وسايل مخصوصي مورد نياز باشد . براي انجام آزمون بر روي اتصاالت ويژه مانند تبديل -يادآوري

 

 آزمونه ها  6

 ها بايد از اتصاالت در خط توليـد تهيه شوند و نبـايد قبل از انجام آزمـون در معرض  آزمونـه

 واشر الستيكي، واشر قبل از آزمون بايد جدا  هيچگونه تغيير قرار گرفته باشند. در اتصاالت داراي

 باشد . شود . براي انجام آزمون حداقل سه آزمونه مورد نياز مي

هاي بيشتري مورد نياز  براي اتصاالتي كه داراي اجزايي از قبيل كوپله، درپوش و تبديل هستند تعداد آزمونه -يادآوري 

 است .

 

 زمان توليد مورد آزمون قرار گيرند .ساعت بعد از  24اتصاالت نبايد زودتر از 

 

 شرايط تثبيت آزمون 7

 درجه سلسيوس نگهداري كنيد. 23±2ساعت در دماي  2ها را حداقل  قبل از انجام آزمون، آزمونه

 

 روش آزمون  8

 درجه سلسيوس انجام دهيد . 23 ±2آزمون را در دماي  8-1

( تقارن كوپله  محورهاي كه محور ) آزمونه را در مركز صفحه پرس قرار دهيد، به طوري 8-2

 هاي صفحه پرس باشد . ها( به موازات لبه )كوپله



( را در جاي خود قرار دهيد. اتصاالتي را كه داراي اجزاي 4-2گاههاي مخصوص )بند  در صورت نياز تكيه

 مختلف از قبيل كوپله، درپوش و تبديل هستند، در موقعيت هاي زير قرار دهيد :

 درجه نسبت به ناحيه تماس بين آزمونه و صفحات پرس . 90: تحت زاويه  1موقعيت  -الف

 : در ناحيه تماس آزمونه با صفحات پرس . 2موقيعت  -ب  

صفحه متحرك را به حركت درآوريد تا آزمونه با هر دو صفحه در تماس باشد بدون اينكه  8-3

 نيرويي بر آزمونه اعمال شود .

0h  گيري كنيد . متر اندازه برحسب ميلي، فاصله بين صفحات پرس را 

متر بر دقيقه انتخاب كنيد و شروع به انجام آزمون  ميلي 50 ±5سرعت بسته شدن صفحات را  8-4

 نماييد .

 با توجه به مقدار  2از فرمول  1h)مقدار  1hهنگامي كه فاصله بين صفحات به مقدار  8-5

 شكست، آزمون را متوقف كرده و نيروي  شود ( رسيد يا آزمونه محاسبه مي Xدرصد تغيير شكل 

 وارده را ثبت كنيد .

در صورت نياز آزمونه را براي تعيين نوع و محل شكست مورد بررسي قرار دهيد )آزمون را  8-6

 براي نمونه هاي بعدي ادامه دهيد( .

 

 

 فشار سنج                     
 حفاظ                          

 
 

 فحه ثابتسيلندر متصل به ص
 ستون         
 صفحه ثابت  

 
 نشانه گذار متحرك در طول  
 بازو و مجهز به ترمز  

 عقربه راهنما  

 
 
 صفحه متحرك                  
 
 صفحه مدرج متصل به بدنه   

 آزمونه



 
 دندة كاهش سرعت            

 
 
 

 بدنه           
 
 

 موتور الكتريكي                
 

 
 

 

 

 اي از يك دستگاه پرسنمونه  -1شكل 

 گزارش آزمون 9

 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد :

 شماره استاندارد ملي كه براساس آن آزمون انجام مي شود .  9-1

 نوع آزمونه  9-2

 قطر اسمي آزمونه 9-3

 هاي( آزمونه نوع كوپله )كوپله 9-4

 هاي مورد آزمون  تعداد آزمونه 9-5

 ها در شرايط تثبيت قرار گرفته اند . مونهمدت زماني كه آز 9-6

 موقعيت خط جوش نسبت به صفحات )در صورت لزوم( 9-7

 آيا تكيه گاه مخصوص به كار برده شده است يا خير ؟ 9-8

 نيروي وارد شده برحسب نيوتن 9-9

 برحسب درصد براي هر آزمونه Xمتر و  ، برحسب ميلي 1hو  0hمقادير  9-10
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