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 ب  

  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و پنجاهموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و  نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 مؤسسکات  و مراکز نظران صاحب ،سازمان کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پکی   .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی  اا آنسازم نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   مکی  تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه  اا آنسازم و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  بکه  تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  عنکوان  بکه  و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پی  موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان . نماید

 فعا  مؤسسات و اا آنسازم خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسکات  و اا آنسازم گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بکر  و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سکنج ،  وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می اا آن عملکرد

  .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  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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 استانداردتدوين  يون فنیسیکم

براي کاربردهاي فاضالب و زهکشي  مدفون در خاک يگذار لولهي ها سامانه  –ها  پالستیک »

 « ، اتصاالت و سامانهها لولههاي  : ويژگي1قسمت  -(PE) اتیلن پلي –ثقلي
 

 

 س: یرئ

 

 سمت و/ يا نمايندگي

 معصومی، محس 

 )دکترا  مهندسی پلیمر(

 

  ISIRI TC 138رئی  کمیته فنی متناظر 

  ر:یدب

  

 کریمی، علیرضا

 )لیسان  مهندسی شیمی(
 

ک  استاندارد و تحقیقات صنعتی اداره 

 استان تهران

 

 ): )اسامی به ترتیب حرو  الفبااعضاء

 

  

 احمد ، زااد 

 )دکترا  مهندسی پلیمر(
 
 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 احمد  مطل ، امیر رضا 

 )فوق لیسان  مهندسی عمران(
 
 

وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیاراا  

 فنی آب و آبفا 

 امینی، محمد 

 )فوق لیسان  مهندسی مکانی (
 
 

 شرکت آب آرا

 باقر ، حامد

 )دکترا  مهندسی پلیمر(
 

 شرکت تکاب اتصا  دماوند

 پور ابراایم، علیرضا

 )فوق لیسان  مهندسی عمران(
 

 شرکت مهندسی آب و فاضحب کشور



 د  

 توکلی، احمد رضا

 )لیسان  شیمی(
 

انجم  صنفی تولیدکنندگان لوله و 

 اتیل  پلیاتصاالت 

 سعید ، اردشیر

 )دکترا  مهندسی پلیمر(
 

 سمنان اتیل  پلیشرکت 

 سحمی حسینی، مهد 

 )دکترا  مهندسی پلیمر(
 

 شرکت تدبیرنوی  سازان

 سلیمی، محمد رضا

 )فوق لیسان  مهندسی عمران(
 

 شرکت مهندسی مشاور طوس آب

 سنگ سفید ، الله

 )فوق لیسان  شیمی آلی(
 

 پژواشگاه استاندارد ایران

 شفیعی سرارود ، سعید

 )دکترا  مهندسی پلیمر(
 

 دانشگاه آزاد اسحمی واحد تهران جنوب

 صحا  امی ، علیرضا

 )فوق لیسان  مدیریت(

 

 گروه صنعتی وحید

 صنیعی پور، عباس

 )لیسان  فیزی  استه ا (

 

 کارشناس رسمی استاندارد

 شهره طلوعی،

 )فوق لیسان  مهندسی پلیمر(
 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 عرفانیان، نوشاد

 )فوق لیسان  مهندسی پلیمر(

 

 شرکت پتروشیمی شازند )اراک(

 عیسی زاده، احسانعلی

 )لیسان  مهندسی پلیمر(

 شرکت گسترش پحستی 

 

 

 قلی زاده، رضا

 )لیسان  آبیار  و زاکشی(

 قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب



 ه  

 

 کبیر ، محمد اقبا 

 )فوق لیسان  مهندسی صنایع(

 

 

 شرکت صنایع پحستی  جهاد زمزم

 محسنیان، احسان

 )فوق لیسان  مهندسی پلیمر(

 

 شرکت پلی پارس

 محمود ، احمد

 )لیسان  مهندسی شیمی(

 

 شرکت دنا صنعت

 مراد ، علی اکبر

 )لیسان  مهندسی مکانی (

 

 کشاورز  معاونت آب و خاک وزارت جهاد

 میرزاییان، نوراله

 )فوق لیسان  مهندسی پلیمر(

 

 شرکت بازرسی کاوشیار پژواان

 اارطونیان، اوسپ

 )لیسان  مهندسی شیمی(
 

 شرکت پی ا  اس

  



 و  

 فهرست مندرجات

 عنوان

 

 صفحه

 

 ب رانیا سازمان ملی استانداردبا  ییآشنا

 ج   استانداردیتدو یون فنیسیکم

 ز گفتار پی 

 1 و دامنه کاربرد اد  1

 9 یمراجع الزام  9

 2  م اختصاری، نماداا و عحوتعاریف  اصطححات  3

 11 مواد  2

 16 مشخصات کلی  3

 13 مشخصات اندسی  6

 33 مشخصات مکانیکی   3

 36 مشخصات فیزیکی  3

 32 الزامات کارایی سامانه   2

 32 حلقه اا  درزگیر   19

 29 گیار  نشانه  11

 23 اتیل  پلیو اتصاالت  اا لولهمشخصات کلی  (اطحعاتی)پیوست الف 

 23   کواکسترود شدهاا الیه  دارا  اا لوله (الزامی)پیوست ب 

 23   روک  داراا لوله (الزامی)پیوست پ 

 22 (FRRنسبت نر  جریان ) (اطحعاتی)پیوست ت 

 39 مشخصات مستربچ (الزامی)پیوست ث 

 31 استاندارداا  محصو  (اطحعاتی)پیوست ج 

 33 کتاب نامه (اطحعاتی)پیوست چ 

 



 ز  

 ش گفتاریپ

 

 –برا  کاربرداا  فاضحب و زاکشی ثقلی  مدفون در خاک  گیار لوله  اا سامانه– اا پحستی  "استاندارد

  اا ونیسیدرکم آن  ینو  یپ که" ، اتصاالت و سامانهاا لوله  اا ویژگی: 1قسمت  -(PE) اتیل  پلی

 یکمی و  اشتادو  ازار ی  در و شده  یتدو و هیته رانیا یقات صنعتیتحق و استاندارد سازمان توسط مربو 

 ، است گرفته قرار بیتصو مورد 13/92/1329 مور  مریوپل ییایمیشصنایع  استاندارد یمل تۀیکم اجحس

 ران،یا یصنعت قاتیتحق و استاندارد مؤسسۀمقررات  و  یقوان اصح  قانون 3 ماد   ی بند استناد به ن یا

  .شودیمنتشر م رانیا یمل استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب

خکدمات،   و علکوم  ع،یصنا نۀیزم در یجهان و یمل  اا شرفتیپ و تحوالت با یاماانگ و یامگام حف   برا

  یک ا  یتکم و اصح   برا که  شنهادیپ ار و شد خوااد نظر دیتجد لزوم مواقع در رانیا یمل  استاندارداا

 ، یبنکابرا  . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  یفن ونیسیکم در نظر دیتجد انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده یمل  استاندارداا دنظریتجد  یآخر از امواره دیبا

 

 :است ریز شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد  یا ۀیته  برا که  بع و ماخیامن

 
1- BS EN 12666-1:2011, Plastics piping systems for non-pressure underground 

drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings 

and the system  

 

2- ISO 8772: 2006, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Polyethylene (PE)  
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براي کاربردهاي فاضالب و مدفون در خاک ي گذار لولهي ها سامانه  – ها پالستیک

  اتصاالت و سامانه، ها لولهي ها ويژگي: 1قسمت  -(PE) اتیلن پلي –زهکشي ثقلي

 

 و دامنه کاربرد هدف  1

برا   1جداره ت  اتیل  پلی  گیار لوله  اا سامانهویژگی اا   تعیی    استاندارد،یاد  از تدوی  ا   

 ثقلی تحت شرایط زیر است: و زاکشی  9فاضحبآور  و انتقا   جمع کاربرداا  مدفون در خاک به منظور

 (Uکاربرد  ناحیه)فاصله بی  از ی  متربا ساختمان بنا  الف( بیرون از 

 . (UD)ناحیه کاربرد  بیرون از بنا  ساختمان با فاصله کمتر از ی  متر ب(
 

معموال سیفون یا حوضچه اتصا  به عنوان مرز شبکه فاضحب ساختمانی و شبکه فاضحب شهر  درنظر گرفته  -1يادآوري 

)پیوست ج(  EN 1519-1محسوب شده و الزامات آن مطاب  با استاندارد  BDبخ  باالدست سیفون، ناحیه کاربرد شود.  می

 است. 
 

 پارامتراا  آزمون ارائه می شوند.  امچنی ، برا  روش اا  آزمونِ مورد اشاره در ای  استاندارد،

بو  طیفی از اندازه اا  اسمی، سر  اا و رده اا  سفتی لوله را در بر می گیرد و الزامات مر، ای  استاندارد

  به رنگ و افزودنی اا را نیز ارائه می داد.
 

برعهده  اا آنو درنظر گرفت  الزامات خا   در چارچوب ای  استاندارد اا ویژگیمسؤولیت انتخاب مناسب ای   -3يادآوري 

  .است کاربر نهایی
 

  اا مح ، ت  جداره اتیل  پلی 3و اتصاالت اا لولهبرا   16223-9امراه با استاندارد ملی ای  استاندارد 

  مدفون گیار لوله  اا سامانهبا اجزائی از جن  سایر مواد برا   اا آن  اتصا  اا مح با ام و  اا آناتصا  

 آور  و انتقا  فاضحب و زاکشی ثقلی کاربرد دارد.  در خاک به منظور جمع

 دارا  مادگی یکپارچه یا بدون آن کاربرد دارد.  اتیل  پلی  اا لولهای  استاندارد برا  

ساز از قطعات لوله یا تزریقی ساخته  تزریقی تولید یا به صورت دستاتصاالت می توانند به روش قالب گیر  

 شوند. 

   اتصا  زیر کاربرد دارد: اا مح مورد استفاده در  اتیل  پلیو اتصاالت  اا لولهامچنی ، ای  استاندارد برا  

   اتصا  دارا  حلقه االستومر ؛ اا مح ( الف

   اتصا  جوش لب به لب؛ اا مح ب( 

   اتصا  الکتروفیوژن؛ اا مح پ( 

                                                 
1- Solid wall 

2- Sewerage 

3- Fittings 
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 مکانیکی.  اتصا   اا مح ت( 
 

  .شود میارائه  13و  3، 3در جداو   UDکاربرد  ناحیهالزامات و مقادیر حد  برا   -2يادآوري 
 

 جپیوست استاندارداا  محصو  ارائه شده در  مطاب  با  که گیار لوله، اتصاالت و سایر اجزاء سامانه اا لوله -4يادآوري 

می توانند با باشند،  12 و 19و الزامات جداو   6الزامات ابعاد مح  اتصا  ارائه شده در بند  مطاب  بادرصورتی که استند، 

  .ای  استاندارد استفاده شوند مطاب  باو اتصاالت  اا لوله
 

   يمراجع الزام 3

ب آن ی  ترتیارجاع شده است. بد اا آن  استاندارد به یاست که در مت  ا یمقررات  ر حاویز یمدارک الزام   

 .شود می  استاندارد محسوب یاز ا یمقررات  جزئ

آن   بعد  نظراا دیتجد و ه اایاصحح ارجاع داده شده باشد، خ انتشاریتار ذکر با یکه به مدرک یدرصورت   

امواره  ارجاع شده است، اا آنخ یتار که بدون ذکر یمدارک مورد در ست.یران نیا یمل   استانداردیا نظر مورد

 مورد نظر است. اا آن  بعد  ه ااینظر و اصحح دی  تجدیآخر

  است: ی  استاندارد الزامیا  ر برایاستفاده از مراجع ز   

 

 تعیی  ابعاد -اجزاء پحستیکی  -گیار     لولهاا سامانه –اا پحستی ، 9219شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-1

 اا پحستی ، نماداا و عحیم اختصار  2226شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-3

و نر   (MFRجرمی میاب ) تعیی  نر  جریان – اا پحستی ، 6239-1شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-2

 : روش استاندارد1قسمت  – اا ترموپحستی ( MVRحجمی میاب ) جریان

  غیر اا پحستی روش اا  تعیی  چگالی  - اا پحستی ، 3929-1استاندارد ملی ایران شماره  3-4

 قسمت او : روش غوطه ور ، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون –اسفنجی 

تعیی  زمان  –( DSC) تفاضلی روبشی گرماسنجی - اا پحستی ، 3136-6شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-5

 دینامیکی( OITامدما( و دما  القا  اکسای  ) OITالقاء اکسای  )

الزامات مواد سازنده درزگیراا  مح   -درزگیراا  الستیکی ، 3221-1شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-9

 : الستی  ولکانیده1قسمت  - آب و فاضحباتصا  لوله مورد استفاده در کاربرداا  

الزامات مواد سازنده درزگیراا  مح   –، درزگیراا  الستیکی 3221-9شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-7

  ترموپحستی  االستومراا – 9قسمت  –اتصا  لوله مورد مصر  در کاربرداا  آب و فاضحب 

لوله، اتصاالت و سیستم لوله کشی پلی وینی  کلرید  - اا پحستی ، 2113شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-1

 اا ویژگی –مورد مصر  در تخلیه فاضحب زیرزمینی بدون فشار  –( PVC-U) سخت 

سیستم اا  لوله کشی پحستیکی گرمانرم برا   – اا پحستی ، 11232شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-6

 روش آزمون -بند  آب  -کاربرداا  ثقلی
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سیستم اا  لوله کشی پحستیکی گرمانرم برا   – اا پحستی ، 11233شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-11

  روش آزمون -تعیی  مقاومت درمقاب  چرخه حرارتی در دما  باال  -مایع و جامد فاضحب تخلیه

 -تعیی  سفتی حلقو  –  پحستیکی گرمانرماا لوله – اا پحستی ، 11236شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-11

  روش آزمون

 -تعیی  نسبت خزش –  پحستیکی گرمانرماا لوله – اا پحستی ، 11232شماره  رانیا یستاندارد ملا 3-13

 روش آزمون

  مونتاژ شده برا  اا سامانه، اتصاالت و اا لوله -اا پحستی ، 19131-1استاندارد ملی ایران شماره  3-12

 : روش کلی1قسمت  –تعیی  مقاومت در مقاب  فشار داخلی   –انتقا  سیاالت 

  مونتاژ شده برا  اا سامانه، اتصاالت و اا لوله -اا پحستی ، 19131-9استاندارد ملی ایران شماره  3-14

  اا  لوله : تهیه آزمونه9قسمت  –تعیی  مقاومت در مقاب  فشار داخلی   –انتقا  سیاالت 

  مونتاژ شده برا  اا سامانه، اتصاالت و اا لوله -اا پحستی ، 19131-3ایران شماره استاندارد ملی  3-15

  : تهیه اجزاء3قسمت  –تعیی  مقاومت در مقاب  فشار داخلی   –انتقا  سیاالت 

  مونتاژ شده برا  اا سامانه، اتصاالت و اا لوله -اا پحستی ، 19131-2استاندارد ملی ایران شماره  3-19

  : تهیه سیستم اا  مونتاژ شده2قسمت  –تعیی  مقاومت در مقاب  فشار داخلی   –انتقا  سیاالت 

مدفون  ثقلیکشی برا  کاربرداا   اا  لوله سیستم -اا پحستی  ،19333استاندارد ملی ایران شماره  3-17

 روش آزمون – الستیکیدرزگیر   اتصا  دارا  واشر اا مح  عدم نشتی تعیی  –در خاک

گیار  برا  کاربرداا  آبرسانی،  اا  لوله سامانه -اا پحستی  ،12293-9استاندارد ملی ایران شماره  3-11

  اا لوله: 9قسمت  -(PE) اتیل  پلی - فاضحب و زاکشی تحت فشار

فاضحب و زاکشی ثقلی   برا  کاربرداا  گیار لوله  اا سامانه، 16223-9استاندارد ملی ایران شماره  3-16

  راانما  ارزیابی انطباق: 9قسمت  -(PE) اتیل  پلی -مدفون در خاک
2-20 ISO 472, Plastics –Vocabulary 

2-21 ISO 580, Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics 

fittings – Methods for visually assessing the effects of heating 

2-22 ISO 760, Determination of water – Karl Fischer method (general method)  

2-23 ISO 1872-1, Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials, Part 1: 

Designation system and basis for specifications  

2-24 ISO 2505, Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and 

parameters  

2-25 ISO 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table 

2-26 ISO/TR 7620, Rubber materials - Chemical resistance 

2-27 ISO 6964, Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content 

by calcination and pyrolysis - Test method and basic specification 

2-28 ISO 9624, Thermoplastics pipes for fluids under pressure - Mating dimensions of 

flange adapters and loose backing flanges 

2-29 ISO 11414, Plastics pipes and fittings - Preparation of polyethylene (PE) 

pipe/pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion 

2-30 ISO 13263, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground 

drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for impact strength 
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2-31 ISO 13264, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground 

drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for mechanical strength 

or flexibility of fabricated fittings 

2-32 ISO 18553, Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black 

dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds 

2-33 CEN/TS 14541, Plastics pipes and fittings for non-pressure applications - 

Utilisation of non-virgin PVC-U, PP and PE materials 

 يم اختصاري، نمادها و عالفيتعار و اصطالحات 2

  به کار می رود. زیر ، نماداا و عحیم اختصار در ای  استاندارد، اصطححات و تعاریف

 فياصطالحات و تعار 2-1

 ISO 472 و استاندارد 2226ملی  استانداردارائه شده در  فیو تعار عحوه بر اصطححاتدر ای  استاندارد، 

  .رود یبه کار م زین ریزف یو تعاراصطححات 

2-1-1  

 کاربرد ناحیهکد 

کاربرد  است که برا  آن به  ناحیهو اتصاالت به منظور نشان دادن  اا لوله گیار  نشانهکد مورد استفاده در 

 صورت زیر درنظر گرفته شده اند: 

به آن متص   شهر  فاضحب سامانهساختمان که بنا  با فاصله بی  از ی  متر از  ا  ناحیه: کد برا  Uالف( 

 ؛ شود می

و اتصاالت در خاک مدفون  اا لولهساختمان که بنا  ی  متر از حداکثر با فاصله  ا  ناحیه: کد برا  UDب(  

 . دنساختمان متص  می شو داخلیشده و به سامانه فاضحب 
 

  .نیز وجود داردگرما  فاضحب خاک اطرا ، سو  ، عحوه بر نیرواا  خارجی از UDدر ناحیه کاربرد  –يادآوري 

 مشخصات هندسي 2-1-3

2-1-3-1  

  1اسمياندازه 
DN 

با ابعاد تولید، بر  تقریبا برابر یعدد گرد شده مناسب، که  گیار لوله سامانه 9ی  از اجزاء ار عدد   نام گیار

  گیرد. شوند را در بر نمی می  نام گیار 3رزوه، اجزائی که با اندازه . ای  تعریفاست، متر میلی حسب

                                                 
1- Nominal size 

2- Components 

3- Thread 
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2-1-3-3  

 اسمياندازه 
DN/OD 
 . است یقطر خارج مرتبط با، اسمیاندازه 

2-1-3-2  

 اسميخارجي قطر 

dn 

 . اختصا  یافته است، DN/OD اسمی  اندازه یبه  که ،متر میلیبرحسب  ،خارجی مشخصقطر 

2-1-3-4  

 در هر نقطه يقطر خارج

de 

ی  اتصا   1دار  نرانتها  طه از سراسر سطح مقطع لوله یا قطر خارجی در ار نق   شدهگیر اندازهمقدار 

  .شود میبه سمت رقم بزرگتر گرد  متر میلی 1/9که با دقت  ،است

2-1-3-5  

  ين قطر خارجیانگیم

dem 

ی  اتصا  در ار سطح مقطع تقسیم بر عدد دار   نرانتها  محیط بیرونی ی  لوله یا    شدهگیر اندازهمقدار 

π شود میتر گرد  به سمت رقم بزرگ متر میلی 1/9که با دقت  ،است (129/3با برابر با ی)تقر.  

2-1-3-9  

 حداقل میانگین قطر خارجي 

dem,min 

  .حداق  مقدار قطر خارجی تعیی  شده برا  ی  اندازه اسمی مشخص است

2-1-3-7  

 حداکثر میانگین قطر خارجي 

dem,max 

  .حداکثر مقدار قطر خارجی تعیی  شده برا  ی  اندازه اسمی مشخص است

2-1-3-1  

  داخلي مادگيمیانگین قطر 

dsm 

  .تعداد اندازه اا  قطر داخلی مادگی در ی  سطح مقطع استمیانگی  حسابی 

                                                 
1- Spigot end 
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2-1-3-6  

  1يدوپهن

  .است  ا نریلوله تفاوت بی  حداکثر و حداق  قطر خارجی اندازه گیر  شده در ی  سطح مقطع از 

2-1-3-11  

 ديواره اسميضخامت 

en 

 مطاب  بابرا  اجزاء ترموپحستیکی  ، که گیار لوله سامانهء اجزی  از ا ارضخامت دیواره عدد    نام گیار

بوده و برحسب ( emin) با حداق  ضخامت مجاز دیواره در ار نقطه برابر قسمت اا  مختلف ای  استاندارد،

  .شود مین ابی متر میلی

2-1-3-11  

 واره در هر نقطه يضخامت د

e 
که با دقت ،  گیار لوله سامانه ءاجزی  از ا ارمقدار اندازه گیر  شده ضخامت دیواره در ار نقطه از محیط 

  .شود میگرد  تر بزرگبه سمت رقم  متر میلی 1/9

2-1-3-13  

 حداقل ضخامت ديواره در هر نقطه 

emin 

  .است  گیار لوله سامانه ءاجزی  از ا ارضخامت دیواره در ار نقطه از محیط تعیی  شده مقدار حداق  

2-1-3-12  

 حداکثر ضخامت ديواره در هر نقطه 

emax 

  .  استگیار لوله سامانهء اجزی  از ا ارضخامت دیواره در ار نقطه از محیط تعیی  شده مقدار حداکثر 

2-1-3-14  

 واره ين ضخامت دیانگیم

em 

در  که در فواص  منظم از محیط و یر اندازه گیر  شده ضخامت دیواره استمیانگی  حسابی تعداد  از مقاد

که شام  حداق  و حداکثر مقادیر اندازه گیر   به نحو قرار گرفته اند؛  مورد نظری  سطح مقطع از جزء 

  .باشنددر آن سطح مقطع شده ضخامت دیواره 

 
 . شود میانجام  9219د ملی   مطاب  با استاندارگیر اندازه -يادآوري 

 

                                                 
1- Out of roundness (Ovality) 
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2-1-3-15  

  يروادار

مقادیر حداکثر و حداق  مجاز بیان صورت تفاوت بی  ه تغییرات مجاز مقدار مشخصی از ی  کمیت، که ب

  شود. می

2-1-3-19  

 رواداري ضخامت ديواره

ty 

  .است (enدیواره ) اسمیضخامت دیواره و ضخامت حداکثر بی  تغییرات مجاز 
 
ynn   -ي ادآوري teee  

2-1-3-17  

 لوله  يسر
S 

  .است لوله  نام گیار  بدون بعد برا  عدد

 

 :شود میمربو   معی ی  لوله  مشخصات اندسی به (1معادله )( از طری  Sسر  لوله ) – 1ي ادآوري

(1) 
n

nn

e

ed
S

2


 

 شده است. برگرفته ISO 4065استاندارد  6-3 بندف ی  استاندارد از تعریف مورد استفاده در ایتعر – 3ي ادآوري
 

2-1-3-11  

   1استاندارد ينسبت ابعاد
SDR 

 (dn) اسمیتقریباً برابر با نسبت قطر خارجی مناسب ، که عدد گرد شده ا  عدد  سر  ی  لوله  نام گیار

 .است( en)دیواره  اسمیبه ضخامت 
مربو   (S) به سر  لوله (9معادله )از طری  ( SDR) ، نسبت ابعاد  استانداردISO 4065مطاب  با استاندارد  –ي ادآوري

 :شود می

(9) SDR = 2 S +1 

 ف مربوط به مواديتعار 2-1-2

2-1-2-1  

  3مواد بکر

                                                 
1- Standard dimension ratio 

2- Virgin material 
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، قرار الزم است اا آنبرا  تولید یند ، به غیر از آنچه که درمعرض ایچ کاربرد یا فرا 1دانهبه شک  مواد 

 .اضافه نشده است اا آنبه ز ین 3شدهیا بازیافت  9شدهیند ایچگونه مواد فرا ؛ ونگرفته اند

2-1-2-3  

  4داخلي فرايند شدهمواد 

اا  حاص  از  استفاده نشده و نیز پلیسه 3برگشتیِرآالت یو ش اتصاالت ،اا لوله از حاص زائداتی تمیز  مواد

  ریقالب گ  یاز قب ییاا، که قبح توسط خود تولید کننده در فرآیندرآالتیو ش اتصاالت ،اا لولهتولید 

 ، به نحو  که دچار تخریب نشده باشند. اند یا اکستروژن فرآیند شده تزریقی

2-1-2-2  

  9بیروني فرايند شدهمواد 

 :استندر یز  از شک  اا یکیکه به   مواد

اا  حاص  از  مردود استفاده نشده و نیز پلیسهرآالت یو ش اتصاالت ،اا لوله از حاص ضایعاتی مواد  -الف

 .ند شده اندیگر فراید  ا، که قبح توسط تولید کننده رآالتیو ش اتصاالت ،اا لولهتولید 

و  اتصاالت ،اا لوله ر ازیبه غ اتیل  پلیاز جن    ا استفاده نشده محصوالت از حاص ضایعاتی مواد  -ب

 د شده اند. یکه تول یرآالت؛ صرفنظر از مکانیش

2-1-2-4  

  شدهافت يمواد باز

 :استندر یز  از شک  اا یکیکه به   مواد

 آسیاب یا خرد شده باشند. و رآالت استفاده شده که تمیزیو ش اتصاالت ،اا لوله از حاص ضایعاتی مواد  -الف

و  اتصاالت ،اا لوله ر ازیبه غ اتیل  پلیاز جن    ا استفاده شده محصوالتآسیاب  از حاص ضایعاتی مواد  -ب

  .آسیاب یا خرد شده باشند و رآالت؛ که تمیزیش

2-1-2-5  

  3آمیزه

)پاد گی کسید شوندضد اعوام  ( و افزودنی اا )از قبی  اتیل  پلیشده از پلیمر پایه ) ساختهمخلو  امگ  

یند و استفاده به مقدار  معی  به منظور فرا، پایدارکننده در مقاب  پرتو فرابنف ( ، رنگدانه اا، دوده3اکسنده(

 . است الزامات ای  استاندارد مطاب  با  گیار لولهسامانه اجزاء  در
 تهیه شود.  )مانند شرکت پتروشیمی( کننده   مواد بکر تولیدآمیزه باید از  –يادآوري

                                                 
1- Granule 

2- Reprocessable material 

3- Recyclable material 

4- Own reprocessable material 

5- Rejected material 

6- External reprocessable material 

7- Compound 

8- Antioxidant 
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 و فیزيکي مکانیکيف يتعار 2-1-4

2-1-4-1  

  1اسمي اي حلقهسفتي 

SN 

kN/m ی  لوله یا اتصا  که با توجه به سفتیِ تعیی  شده برحسب ا  حلقهنام گیار  عدد ِ سفتی 
انجام  2

ی  لوله یا  ا  حلقهمناسب بوده و نشانگر حداق  سفتی عدد گرد شده ا   ،اسمی ا  حلقهسفتی . شود می

 اتصا  است.  

2-1-4-3  

  3مذاب نرخ جريان جرمي

MFR 
  .است g/10 minمشخص، برحسب   ه اوزنمربو  به گرانرو  ماده ذوب شده در دما و عدد  مقدار  

2-1-4-2  

  2جرياننسبت نرخ 

FRR 
است. متفاوت آزمون شده وزنه دو با برا  ماده ا  است که در دمایی یکسان ولی  MFRنسبت دو مقدار 

FRR  استعدد  بدون بعد . 

(2) 
)/(

)/(

2

1

MTMFR

MTMFR
FRR  

  .است M2 < M1 نوع وزنه و Mکه در آن، 

 اتصال لوله يها محلف مربوط به يتعار 2-1-5

2-1-5-1  

  گرماده وسايلبا استفاده از  4جوش لب به لب

؛ به شود مییا اتصاالت ایجاد  اا لولهمح  اتصا  که از طری  گرم کردن سطو  انتها  صا  شده نوعی از 

نحو  که سطو  جفت شونده به صورت کامح ام راستا در مقاب  ی  صفحه   تخت گرم ک  قرار داده می 

صفحه گرم ک  به سرعت برداشته برسد. سپ   3به دما  الزم برا  جوش خوردگی اتیل  پلید تا آمیزه نشو

 شده و دو سطح نرم شده به یکدیگر فشرده می شوند. 

                                                 
1- Nominal ring stiffness 

2- Melt mass-flow rate 
3- Flow rate ratio 
4- Butt fusion 

5- Fusion temperature 
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2-1-5-3  

  1سازگاري جوش

 با مطاب یکدیگر به منظور ایجاد مح  اتصالی  به نامشابهیا  9مشابهی اتیلن پلیدو ماده  قابلیت جوش خوردن

 . است الزامات کارایی ارائه شده در ای  استاندارد

 نمادها 2-3

  رود. یر به کار میز  در ای  استاندارد، نماداا

A   :طو  درگیرشدن 

C   : عم  قسمت درزگیر  

de  قطر خارجی در ار نقطه : 

dem  میانگی  قطر خارجی : 

dn  اسمیر خارجی : قط 

dsm   :میانگی  قطر داخلی مادگی 

e ضخامت دیواره در ار نقطه : 

em میانگی  ضخامت دیواره : 

emin  : در ار نقطه( ضخامت دیواره حداق( 

en  اسمی: ضخامت دیواره 

ty  :  ضخامت دیواره روادار 

e2  مادگی : ضخامت دیواره 

e3  دار در ناحیه شیار: ضخامت دیواره 

l  :طو  مؤثر لوله 

L1  :  طو  نر 

M  : طو  نر ِ درپوش 

R  :3شعاع اتصاالت بدون ناحیه مرده 

Zd  :  طو( طو  طراحیZd ) 

αn  : زاویه اسمی اتصا 

 يم اختصاريعال 2-2

CT   :روادار ِ بسته 

DN  اندازه اسمی : 

                                                 
1- Fusion compatibility 

2- Similar 

3- Swept fitting 
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DN/OD   قطر خارجی مرتبط با اسمی: اندازه  

FRR نسبت نر  جریان : 

MFR  :میاب نر  جریان جرمی 

OIT  : زمان القاء اکسای 

PE  :اتیل  پلی  

S سر  لوله : 

SDR نسبت ابعاد  استاندارد : 

SN  : اسمی ا  حلقهسفتی 

 مواد 4

 اتیلن پلي آمیزه 4-1

 کلیات     4-1-1

در اتصاالت مورد استفاده و اتصاالت باید از آمیزه بکر تولید شوند. استفاده از آمیزه فرایند شده داخلی  اا لوله

 درصد وزنی فقط تحت شرایط زیر مجاز است:  3به میزان حداکثر  اا لوله و در انشعابات

 باشد؛  1با جدو   مطاب مواد فرایند شده باید  OITو  MFR -الف

 یکسان باشد.  شود میی که امراه با آن استفاده اتیلن پلیآمیزه مواد فرایند شده با آمیزه  -ب

 
 

باید مورد تواف  کاربر نهایی و فروشنده  و اتصاالت احتما  افت خوا  در لولهاستفاده از مستربچ، باتوجه به  – 1 يادآوري

رو   گیار  نشانهبوده و در  ثباید مطاب  با پیوست  آمیزه سیاه حاص  از آندرصورت استفاده از مستربچ، مشخصات  .باشد

 استفاده شود.  "مستربچ"نیز از واژه و اتصاالت لوله 
 

  .آمیزه حاو  مستربچ بصورت فرایند شده داخلی مجاز نیستاستفاده از  – 3 يادآوري
 
 .مورد استفاده باید از گونه لوله باشدپلی اتیل   – 2 يادآوري
 

  باشد. 1و اتصاالت باید مطاب  با جدو   اا لولهبرا  تولید مشخصات آمیزه به شک  دانه 

الزامات ارائه شده در  مطاب  با، مشخصات آن باید شود میاتیل  به شک  لوله آزمون  انگامی که آمیزه پلی

( تثبیت شرایط شوند؛ 9 ± 93) Cº، در دما  9آزمونه اا باید قب  از آزمون مطاب  با جدو    باشد. 9جدو  

  مگر اینکه روش آزمون دیگر  قید شده باشد.
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 به شکل دانه اتیلن پليمشخصات آمیزه  -1جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون (1الزامات مشخصه

 اتیل  پلیچگالی 

 پایه 
g/cm بزرگتر یا مساو  با

3 221/9 

 Cº 93 دما  آزمون
 استاندارد ملی

 تعداد نمونه اا 3929-9یا  1-3929
  3929-1استاندارد ملی 

 3929-9یا 

 ISO 6964استاندارد  ISO 6964مطاب  با استاندارد  درصد وزنی 3/9تا  9 میزان دوده 

 پراکن  دوده

 )آمیزه سیاه( 

 3یا مساو  با  تر کوچ درجه   
ISO 18553مطاب  با استاندارد 

 ISO 18553استاندارد  (9 
 Bیا  A1 ،A2 ،A3نر  پراکن  

 پراکن  رنگدانه

 (قهوه ا )آمیزه 

 3درجه   کوچکتر یا مساو  با 
ISO 18553مطاب  با استاندارد 

 ISO 18553استاندارد  (9 
 Bیا  A1 ،A2 ،A3نر  پراکن  

 ISO 15512استاندارد  1 (2تعداد آزمونه  mg/kg 399 کوچکتر یا مساو  با (3مقدار آب

 EN 12099استاندارد  1 (2تعداد آزمونه  mg/kg 339 کوچکتر یا مساو  با میزان مواد فرار

 زمان القاء اکسای 

(OIT) 
  min 99یا مساو  با  تر بزرگ

  Cº 999 دما  آزمون

 استاندارد ملی

6-3136 

 3 (2تعداد آزمونه 

 اکسیژن محیط آزمون

 mg 9 ± 13 وزن نمونه

نر  جریان جرمی 

 ( MFRمیاب )

3/9≤  MFR ≥ 13/9 
 kg 3 وزنه

 استاندارد ملی

1-6239 

 Cº 129 دما  آزمون

 (3اسمیحداکثر انحرا  از مقدار 

%99±  

 min 19 زمان

 6239-1ملی  استاندارد  (2تعداد آزمونه 

ESCR (F 50) زمان شرایط الف h 129 
 استاندارد ملی

3-3133 

 شود.  ارائهتوسط تولید کننده آمیزه الزامات باید در قالب برگ مشخصات فنی ( 1

 د. نباید به روش فشار  تهیه شوو رنگدانه ( در صورت اختح  نظر، آزمونه اا برا  پراکن  دوده 9

منطب  نباشد، کاربرد دارد. در صورت اختح   الزامات مشخص شده برا  آنبا   شده گیر اندازه( فقط در صورتی که میزان مواد فرار 3

. الزامات برا  تولید کردنیز می توان به عنوان روش جایگزی  استفاده  ISO 760نظر، الزامات مقدار آب باید اِعما  شود. از روش آزمون 

کننده آمیزه در مرحله تولید و برا  مصر  کننده آمیزه در مرحله شک  دای کاربرد دارد. در صورتی که مقدار آب از حد مجاز فراتر رود، 

 خش  کردن قب  از استفاده ضرور  است. 

تعداد آزمونه ا  مشخصه   تعریف شده در جدو  است. تعداد آزمونه اا  ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبیت ی  مقدار بر( 2

 16223-9د ملی استاندارراانمایی،  برا در طر  کیفیت تولیدکننده قید شود.  ایند بایداا  الزم برا  کنتر  تولید کارخانه و کنتر  فر

 شود.  مشااده

 .شود می( مقدار اسمی توسط تولید کننده آمیزه ارائه 3
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 به شکل لوله اتیلن پليمشخصات آمیزه  -3جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون (1الزامات مشخصه

استحکام 
 h 163ایدروستاتی  

 Cº 39 دما  در

در مدت آزمون ایچگونه 
نقیصه ا  در ایچ ی  از 
 آزمونه اا نباید ر  داد

 نوع الف یا ب درپوش اا  انتهایی

 استاندارداا  ملی
1-19131 

 و
9-19131 

 آزاد آرای  یابی
 h 1    مدت زمان تثبیت شرایط

 3 تعداد آزمونه اا

 آب در آب نوع آزمون

 Cº 39 دما  آزمون

 h 163    مدت آزمون

 MPa 9/2 تن  محیطی 
استحکام 

 h1999ایدروستاتی  
 Cº 39 دما  در

در مدت آزمون ایچگونه 
نقیصه ا  در ایچ ی  از 
 آزمونه اا نباید ر  داد

 استاندارداا  ملی نوع الف یا ب درپوش اا  انتهایی
1-19131 

 و
9-19131 

 آزاد آرای  یابی
 h 1    مدت زمان تثبیت شرایط

 3 تعداد آزمونه اا

 آب در آب نوع آزمون

 Cº 39 دما  آزمون

 h 1999    مدت آزمون

 MPa 3/9 تن  محیطی 
مقاومت در مقاب  

 :(1،9اوازدگی

آزمونه اا  اوازده باید 

 الزامات زیر را برآورده سازند
 تاب  تجمعی نور

 یا مساو  با تر بزرگ

GJ/m
2 3 

 ISO 16871استاندارد 

الف( ناام چسبی مح  

 الکتروفیوژن، نوع از اتصا 

mm119 

نقیصه تُرد کوچکتر یا 

 درصد باشد 33مساو  با 

از  1نمونه مطاب  با شرایط مح  اتصا  نوع 

 تهیه شود  Cº 93و   ISO 11413استاندارد 
 ISO 13954استاندارد 

 باشد 12293-9استاندارد ملی  3جدو   مطاب  باباید  ب( کرن  در شکست
 ISO 6259-1استاندارد 

 ISO 6259-3استاندارد 

پ( استحکام 

 1999ایدروستاتی  

 Cº 39ساعت در 

 باشد 12293-9استاندارد ملی  3جدو   مطاب  باباید 
 19131-1استاندارد ملی 

 19131-9استاندارد ملی 

 کاربرد دارد. و آمیزه نوار شناساگر در دیواره اا  ت  الیه و الیه بیرونی دیواره اا  چند الیه  قهوه ا برا  آمیزه فقط ( ای  آزمون 1
( ای  آزمون برا  آمیزه غیر سیاه مورد استفاده در الیه درونی دیواره اا  چند الیه که در تماس با سیا  است کاربرد دارد. در صورت 9

استفاده از درپوش برا  دو سر لوله یا انبارش در فضایی مسقف بدون تاب  نور خورشید به سطح درونی لوله، استفاده از مواد ضد پرتو 
 میزه الیه درونی الزامی نبوده و ای  آزمون کاربرد ندارد. فرابنف  در آ

 

 نوارهاي شناساگر  آمیزه     4-1-3

(، پلیمر پایه آمیزه مورد استفاده در ای  نواراا باید با 9-3برا  لوله سیاه امراه با نواراا  شناساگر )بند 

باشد. عحوه بر ای ، آمیزه نوار شناساگر باید با  9جدو   مطاب  با( آمیزه سیاه یکسان بوده و PEپلیمر پایه )

  تأثیر منفی گیار لولهآمیزه سیاه جوش سازگار بوده و بر خوا  فیزیکی و مکانیکی لوله و کارایی سامانه 

    نگیارد.
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 جوش سازگاري  4-1-2

از  ده آمیزه برا  ار آمیزهپییر باشند. ای  امر باید توسط تولید کنن جوشباید  1جدو   مطاب  باآمیزه اا  

بررسی برآورده شدن الزاماتِ وضعیت نقص در آزمون کش  ارائه شده در  از طری ، گستره محصوالت خود

اتصالی از نوع جوش لب به لب، اعحم شود. جوش لب به لب با استفاده از پارامتراا  مح  برا   3جدو  

( از دو لوله تولید شده از 9 ± 93) Cºدر دما  محیط  ISO 11414استاندارد  Aمشخص شده در پیوست 

 . شود میآن آمیزه انجام 

 

در و عملیات جوش مطاب  با گروه بند  ارائه شده یکسان باشند انجام جوش، آمیزه اا باید دارا  گونه  برا  –ي ادآوري

 انجام شود.  ISO 1872-1استاندارد 

امر ای  در صورت درخواست، . یکدیگر درنظر گرفته می شوندبه پییر  جوش ،1جدو   مطاب  بامیزه اا  آ

بررسی برآورده شدن الزاماتِ وضعیت نقص در آزمون کش  ارائه  از طری ، باید توسط تولید کننده آمیزه

اتصالی از نوع جوش لب به لب، اعحم شود. جوش لب به لب با استفاده از مح  برا   3شده در جدو  

( از دو لوله 9 ± 93) Cºدر دما  محیط  ISO 11414استاندارد  Aر پیوست پارامتراا  مشخص شده د

 . شود میانجام  مرتبط با آن درخواستآمیزه اایی از طیف محصوالت تولید شده از 

 

 مشخصات آمیزه به شکل محل اتصال از نوع جوش لب به لب -2جدول 

 پارامترهاي آزمون (1الزامات مشخصه
 روش آزمون

 مقدار پارامترها

تعیی  وضعیت نقص در آزمون 

 کش  جوش لب به لب 

(dn :mm 119  یاmm 193 ،

SDR 11) 

 آزمای  تا ایجاد نقص:

 شک  پییر : قاب  قبو 

 تُرد: مردود

 Cº 93 دما  آزمون

استاندارد 
ISO 13953 استاندارد  (9تعداد آزمونهISO 13953 

  شود. ارائهتوسط تولید کننده آمیزه ( الزامات باید در قالب برگ مشخصات فنی 1

تعداد آزمونه اا  ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبیت ی  مقدار برا  مشخصه   تعریف شده در جدو  است. ( 9

به منظور در طر  کیفیت تولیدکننده قید شود.  بایدتعداد آزمونه اا  الزم برا  کنتر  تولید کارخانه و کنتر  فرایند 

  شود. مشااده 16223-9د ملی استاندارراانمایی، 

 

  ياتیلن پليمواد براي اجزاء غیر  4-3

 کلیات    4-3-1

. در صورتی که استاندارد ملی   باید مطاب  با استاندارداا  ملی مرتبط باشندگیار لولهتمام اجزاء سامانه 

 وجود نداشته باشد، می توان از استاندارد اا  بی  المللی مرتبط استفاده کرد. 
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مواد و اجزاء سازنده مورد استفاده در ساخت یا مونتاژ اتصا  )از قبی  االستومراا و ارگونه جزء فلز ( باید 

داخلی و بیرونی مقاوم باشند. امچنی  تحت    در مقاب  محیط اا گیار لولهامانند سایر اجزاء سامانه 

ی مطاب  با ای  استاندارد که قرار است امراه اتیلن پلیباید حداق  برابر با لوله  اا آنشرایط زیر، میانگی  عمر 

 استفاده شود، باشد:  اا آنبا 

 الف( حی  انبارش؛ 

  ؛ گیار لولهب( تحت تأثیر سیا  جار  درون سامانه 

 ت  عوام  محیطی و شرایط بهره بردار . پ( با درنظر گرف

ی برا  اتیلن پلیی باید حداق  به اندازه الزامات آمیزه اتیلن پلیالزاماتِ میزان کارایی مواد برا  اجزاء غیر 

   سخت گیرانه باشد. گیار لولهسامانه 

کارایی لوله تأثیر  منفی ی استند نباید بر اتیلن پلیسایر مواد مورد استفاده در اتصاالت که در تماس با لوله 

 گیاشته یا منجر به آغاز ترک زایی تنشی شوند. 

 اجزاء فلزي 4-3-3

 اجزاء مستعد خوردگی باید بطور مناسب محافظت شوند.  تمام

، باید اقداماتی به منظور جلوگیر  از شود میدر تماس با رطوبت استفاده  1انگامی که از مواد فلز  نامشابه

 خوردگی گالوانیکی انجام شود. 

 االستومرها 4-3-2

 3221-1مواد االستومر  مورد استفاده برا  تولید درزگیراا برحسب کاربرد باید مطاب  با استاندارد ملی 

ن باید مطاب  با رده بند  مقاومت شیمیایی االستومر درمقاب  سیا  فاضحب و گازاا  حاص  از آباشند. 

  باشد. 1از گونه  ISO TR 7620استاندارد 

  قطعات نگهدارنده حلقه درزگیر  4-3-4

نگه داشته  اتیل  پلیقطعاتی ساخته شده از پلیمراایی به غیر از حلقه اا  درزگیر می توانند با استفاده از 

  شوند.

 ساير مواد 4-3-5

نباید در نواحی جوش تراوش کنند. امچنی  نباید بر کارایی بلند مدت اتصا  تأثیر گری  اا یا روانسازاا 

 منفی داشته باشند. 

                                                 
1- Dissimilar 
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 مشخصات کلي 5

 وضعیت ظاهري 5-1

تمیز، ، صا  آن، باید سطو  داخلی و خارجی شود میمشااده  بدون بزرگنماییو اتصاالت  اا لولهانگامی که 

 . شود میملی  استاندارد با ای  انطباقسطحی باشد که مانع  نواقصسایر و  شیار، حفرهعار  از 

  .لوله باشندعمود بر محور صا  برش خورده و باید    لولهانتهادو ار 

 رنگ 5-3

 باشد.  قهوه ا یا سیاه امراه با نواراا   قهوه ا باید سیاه یا  اا لولهرنگ 

  روک  دار )پیوست پ( باید یا سیاه یا اا لوله  کواکسترود شده )پیوست ب( یا اا لولهرنگ الیه بیرونی در 

 یا سیاه امراه با نواراا  شناساگر باشد.  قهوه ا 
 

  ساخته شده از آمیزه بدون رنگ امراه با الیه بیرونی قاب  اا لولهدر صورت تطاب  آمیزه با الزامات ای  استاندارد،  –يادآوري

  کندن مجاز استند.

 

 ا  باشد.  رنگ اتصاالت باید سیاه یا قهوه

 اتصاالت طراحي 5-2

که انگام مونتاژ آن با لوله یا سایر اجزاء سامانه، سیم پیچ اا  الکتریکی یا طراحی اتصا  باید بگونه ا  باشد 

 درزگیراا جابجا نشوند. 

 ات الکتريکي اتصاالت الکتروفیوژنمشخص 5-4

به ولتاژ و شدت جریان مورد استفاده و توان الکتریکی  شود میحفاظت الکتریکی که برا  سامانه فراام 

 بستگی دارد. 

، مطاب  با V 93از  تر بزرگحی  مونتاژ در مرحله جوشکار  است، برا  ولتاژاا  انگامی که اتصا  

دار  دستورالعم  اا  تولید کننده اتصاالت و تجهیرات مونتاژ، نباید امکان تماس مستقیم انسان با اجزاء انرژ 

 وجود داشته باشد. 

 

IEC 60335-1ای  نوع اتصا ، بخشی از سامانه ا  الکتریکی است که در استاندارداا   – 1 يادآوري
[1] ،IEC 60364-

1
IEC 60449و  [2]

IEC 60529تعریف شده است. به منظور انطباق با استاندارد  [3] 
، محافظت درمقاب  تماس [4] 

 ( الزم است. ای  محافظت تابعی از شرایط مح  اجرا است. 1مستقیم با اجزاء فعا  )رسانااا  زنده

 

                                                 
1- Live conductor 
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 الکتروفیوژنی در پیوست پ ارائه شده است.  1مثا  اایی از انواع پایانه اا  ارتبا  دانده – 3 يادآوري
 

باید توسط تولید کننده اعحم شود. میزان انحرا  مقاومت  C˚ 93روادار  مقاومت الکتریکی اتصا  در دما  

 باشد.  Ω 1/9مقدار اسمی +  ±19از مقاومت اسمی باید حداکثر %
 

 ست. ، مقدار فرض شده برا  مقاومت تماسی اΩ 1/9مقدار  – 2 يادآوري
 

گونه ا  باشد  هبه منظور براورده ساز  الزامات روادار  مقاومت، پرداخت کار ِ سطح پی  اا  پایانه باید ب

 که حداق  مقاومت تماسی را فراام کند. 

 کارخانه ساخته شده در ي اتصال ها محلوضعیت ظاهري  5-5

لوله و اتصا  پ  از اتصا  دای جوشی بدون بزرگنمایی مشااده  بیرونیانگامی که سطو  داخلی و 

نشت میاب به سمت بیرون از فص  مشترک اتصا  باشد، بجز موارد  که توسط تولید ، باید عار  از شود می

 . شود میکننده اتصا  مجاز اعحم شده یا به عنوان نشانگر جوش استفاده 

اتصاالت الکتروفیوژنی شود بگونه ا  انگام اتصا  دای ارگونه نشت میاب نباید باعث حرکت سیم در 

  اا لولهمطاب  با دستورالعم  تولید کننده منجر به اتصا  کوتاه شود. چی  دار شدن اضافی سطو  داخلی 

 مجاور نباید وجود داشته باشد. 
 

 مشخصات هندسي 9

 کلیات 9-1

در صورت اختح  نظر، اندازه گیر  ابعاد باید  شود.اندازه گیر   9219د ملی ابعاد باید مطاب  با استاندار

، Cº (9 ± 93)ساعت در دما   2ساعت پ  از تولید و سپ  تثبیت شرایط به مدت حداق   92حداق  

 انجام شود. 

 ها لولهابعاد  9-3

 میانگین قطر خارجي، دوپهني و رواداري ها    9-3-1

 باشند.  2( و دوپهنی باید مطاب  با جدو  demمیانگی  قطراا  خارجی )

 باشد. 2در صورت استفاده از نوار شناساگر، عرض آن باید مطاب  با جدو  

 

 می تواند با تواف  کاربر نهایی و فروشنده، به گونه ا  که mm 313از  تر بزرگعرض نوار برا  اندازه اا  اسمی  – 1ي يادآور

  ، تعیی  شود.   تأثیر منفی نگیاردگیار لولهبر خوا  فیزیکی و مکانیکی لوله و کارایی سامانه 
 

                                                 
1- Terminal connector  
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 (متر میليو عرض نوار شناساگر  )برحسب  ها لولهمیانگین قطرهاي خارجي و دوپهني  -4جدول 
حداکثر  (1ين قطر خارجیانگیم اسمي يقطر خارج اسمياندازه 

 (3،2يدوپهن
عرض نوار 
 DN/OD dn dem,min dem,max شناساگر

119 119 9/119 9/111 9/9 19 - 3 
193 193 9/193 9/196 3/9 19 - 3 
169 169 9/169 3/161 9/3 19 - 3 
999 999 9/999 3/991 9/2 19 - 3 
939 939 9/939 3/939 9/3 19 - 3 
313 313 9/313 2/313 1/11 19 - 3 
333 333 9/333 9/333 3/19 -- 
299 299 9/299 6/293 9/12 -- 
239 239 9/239 1/232 6/13 -- 
399 399 9/399 3/392 3/13 -- 
369 369 9/369 9/363 6/12 -- 
639 639 9/639 3/633 1/99 -- 
319 319 9/319 2/316 2/92 -- 
399 399 9/399 9/393 9/93 -- 
1999 1999 9/1999 9/1992 --- -- 
1999 1999 9/1999     3/1919 2) --- -- 
1299 1299 9/1299      6/1219 2) --- -- 
1699 1699 9/1699      2/1612 2) --- -- 
1399 1399 9/1399      9/1316 2) --- -- 
9999 9999 9/9999      9/9913 2) --- -- 

 است. محاسبه شده  Aگونه مطاب  با  روادار  ،19619( مطاب  با استاندارد ملی 1
ده و انکدازه گیکر  در محک  تولیکد     وب 639یا مساو  با  تر کوچ برا  اندازه اا   N، گونه 19619( مطاب  با استاندارد ملی 9

 .  شود میانجام 
، حداکثر دوپهنی باید بی  تولیدکننده و خریدار مکورد توافک    1999یا مساو  با  تر بزرگقطراا     شاخه ا  بااا لوله( برا  3

 قرار گیرد. 
 نیست.  19619در استاندارد ملی  Aگونه  مطاب  با لیو است محاسبه شده dn 992/9( روادار  از فرمو  2

 

 :  شود میبرحسب کاربرد، با استفاده از فرمو  اا  زیر محاسبه  19619حدود روادار  مطاب  با استاندارد ملی  –3يادآوري 

. حداق  شود میبعد  گرد  تر بزرگبه سمت رقم  متر میلی 1/9محاسبه و با دقت  dn 992/9: روادار  از فرمو   Aگونه  -الف

 است.  متر میلی 9/19و حداکثر مقدار آن  متر میلی 3/9مقدار روادار  

. حداق  شود میبعد  گرد  تر بزرگبه سمت رقم  متر میلی 1/9محاسبه و با دقت  dn 996/9: روادار  از فرمو   Bگونه  -ب

 است.  متر میلی 9/2و حداکثر مقدار آن  متر میلی 3/9مقدار روادار  

 (؛1   +dn 993/9) mmفرمو   از  روادار،  mm 33  یا مساو  با تر کوچ   قطراا  برا -  :  N گونه -پ

 ؛mm (dn 99/9)فرمو از  روادار،mm 939و کوچکتر یا مساو  با mm29بزرگتریامساو  با  قطراا  برا - 

 (؛ dn 933/9) mm فرمو  از  روادار،  mm 939 از با تر بزرگ  قطراا  برا - 

 . شود میبعد  گرد  تر بزرگبه سمت رقم  متر میلی 1/9محاسبه شده و با دقت 
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 ها آنضخامت هاي ديواره و رواداري هاي  9-3-3

 باشد.  3ضخامت دیواره باید مطاب  با جدو  

استاندارد ملی  Wگونه  مطاب  با،  mm 16 ≥eبرا   3اا  ارائه شده در جدو   روادار  اا  ضخامت

 تر بزرگرقم سمت به  mm 1/9 ( محاسبه شده و با دقت9/9 +emin 1/9) mmبوده و از فرمو   19619

   .شود میگرد   بعد

 1/9محاسبه شده و با دقت  mm (9/9 +emin 13/9)از فرمو   Xگونه روادار  ،  mm 16 < eبرا  

 . شود میبعد  گرد  تر بزرگرقم سمت به  متر میلی
 

 درصد ضخامت دیواره باشد.  19در صورت استفاده از نوار شناساگر، عم  آن باید حداکثر  – 1ي يادآور
 

 . باال را ایجاب می کند ا  حلقهسفتی  ،فقط برا  حالت اایی کاربرد دارد که شرایط خاک و نصب SN 16  – 3ي يادآور
 

 (متر میلي)برحسب  ها لولهضخامت هاي ديواره  -5جدول 

اندازه 
 اسمي

 (1ضخامت ديواره

13 SDR 91 SDR 96 SDR 33 SDR 

3 S 19 S 3/19 S 16 S 

kN/m برحسب SN، ( 3اسمي اي حلقهسفتي 
2 

16 SN 3 SN 2 SN 9 SN 

emin emax emin emax emin emax emin emax 
119 6/6 3/3 3/3 1/6 9/2 2/2 -- -- 
193 2/3 2/3 9/6 2/6 3/2 3/3 -- -- 
169 3/2 3/19 3/3 3/3 9/6 1/3 2/2 6/3 
999 2/11 3/13 6/2 3/19 3/3 3/3 9/6 1/3 
939 3/12 3/16 2/11 3/13 6/2 3/19 3/3 3/3 
313 3/13 3/91 9/13 3/16 1/19 6/13 3/2 2/19 
333 1/91 3/92 2/16 3/12 6/13 9/13 2/19 9/19 
299 3/93 3/93 1/12 9/99 3/13 1/13 3/19 3/13 
239 3/96 2/39 3/91 3/92 9/13 9/99 3/13 2/13 
399 3/92 2/32 2/93 2/93 1/12 9/99 3/13 1/13 
369 9/33 2/33 3/96 2/39 2/91 2/92 9/13 9/99 
639 2/33 3/23 9/39 3/32 1/92 9/93 3/12 3/99 
319 1/29 3/23 2/33 9/32 9/93 3/31 3/91 3/93 
399 2/23 3/32 1/33 1/22 6/39 2/33 3/92 2/93 
1999 -- -- 3/23 1/33 9/33 9/22 6/39 2/33 
1999 -- -- 9/33 9/66 2/23 9/33 3/36 2/29 
1299 -- -- 3/66 3/33 3/33 3/61 2/29 6/22 
1699 -- -- 9/36 9/32 9/61 6/39 9/22 6/36 
1399 -- -- 3/33 2/22 1/62 9/36 3/32 1/69 
9999 -- -- 9/23 2/192 2/36 3/32 6/69 3/66 

 است.  ISO 4065استاندارد  مطاب  با emin( مقادیر 1
 استفاده کرد.  توان می، شود میوارد ن اتیل  پلیفقط برا  کاربرداایی که بار خاک مستقیما بر لوله  SN 9( از 9
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 ها لوله مؤثرطول  9-3-2

( لوله نباید از مقدار  که توسط lانجام شود، طو  مؤثر ) 1  مطاب  با شک  گیر اندازهانگامی که 

 تولیدکننده اظهار شده کمتر باشد. 

 
 

 الف( لوله داراي يک مادگي با حلقه درزگیر 

 
 انتهاي ساده( لوله داراي ب

 راانما:

l طو  مؤثر لوله             

a امراه با پخ  

b بدون پخ  

 ها لولهطول مؤثر  -1شکل 
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 ابعاد اتصاالت 9-2

  قطر خارجي    9-2-1

  د.باش 2باید مطاب  با جدو   نر ( demخارجی ) میانگی  قطر

 (CTبراي نري ها با رواداري هاي بسته )نوع  قطر خارجي    9-2-3

  د.باش 2باید مطاب  با جدو   نر ( demخارجی ) میانگی  قطر

اتصاالت،  دار برا  انتهااا  نر  2شده در جدو   دادهدر ای  استاندارد، عحوه بر ابعاد و روادار  اا  

 نیز می تواند استفاده شود.  2113روادار  اا  ارائه شده در استاندارد ملی 

میانگی  درصورتی که ای  روادار  اا )که به عنوان روادار  اا  بسته دسته بند  می شوند( الزامی باشد، 

  د.باش 6باید مطاب  با جدو   و روادار  اا نر ( demخارجی ) قطر
 

 (متر میلي(  )برحسب CT نوعمیانگین قطرهاي خارجي نري ها با رواداري هاي بسته ) -9جدول 

 ين قطر خارجیانگیم اسمي يقطر خارج اسمياندازه 
DN/OD dn dem,min dem,max 
119 119 9/119 3/119 

193 193 9/193 3/193 

169 169 9/169 2/169 

999 999 9/999 3/999 

939 939 9/939 3/939 

313 313 9/313 6/313 

333 333 9/333 3/333 

299 299 9/299 3/299 

239 239 9/239 3/239 

399 399 9/399 2/399 

639 639 9/639 1/631 

 

و اتصاالت  اا لولهمی توانند با  6جدو   مطاب  باقطرخارجی  اتصاالت با میانگی  اا  دار انتهااا  نر 

برا  و اتصاالت  اا لوله( ای   استفاده شوند؛ مشرو  بر آنکه مادگی )اا 2113استاندارد ملی  مطاب  با

 استفاده شوند.   اتصا  دارا  حلقه درزگیر االستومر  اا مح 

 

معموال به روش تزریقی قالب گیر  شده  6جدو   مطاب  باانتهااا  نر  دار اتصاالت با میانگی  اا  قطر خارجی  –ييادآور

  می شوند.   کار ماشینیا 
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 طول هاي طراحي    9-2-2

 ( باید توسط تولید کننده اعحم شود. Zdطو  اا  طراحی )

 

( به منظور کم  به طراحی قالب اا استفاده شده و برا  99تا  13و  19تا  3در شک  اا   Zdطو  اا  طراحی ) –ييادآور

ISO 265-1 از استاندارد کنتر  کیفیت نیستند.
 می توان به عنوان راانما استفاده کرد.  [5]

 

 ضخامت هاي ديواره بدنه اتصاالت    9-2-4

درصد  ضخامت  3کاا  باشد.  3جدو   مطاب  با( بدنه یا نر  اتصاالت باید eminحداق  ضخامت دیواره )

یا برابر  بایدمقاب  ام   مجاز است. درای  حالت، میانگی  دو ضخامت دیواره  1سمبهدیواره ناشی از جابجایی 

 باشد.  3بی  از مقدار ارائه شده در جدو  

درصورتی که اتصا  یا تبدی  به منظور انتقا  بی  دو اندازه اسمی استفاده شود، ضخامت دیواره   ار ی  از 

در ای  حالت، تغییر الزامات مربو  به اندازه اسمی مورد کاربرد باشد.  مطاب  بااجزاء متص  شونده باید 

 جاز است. تدریجیِ ضخامت دیواره بدنه اتصا  از ی  ضخامت دیواره به دیگر  م

ضخامت دیواره اتصاالت دست ساز، به غیر از نر  و مادگی، می تواند از طری  فرایند ساخت به صورت 

موضعی تغییر کند؛ مشرو  بر آنکه حداق  ضخامت دیواره بدنه اتصا  برا  اندازه و سر  لوله مورد نظر 

 باشد.  3ارائه شده در جدو   e3,min مطاب  با

 نري ها ابعاد مادگي ها و 9-4

 االستومري اي حلقهمادگي هاي داراي درزگیر     9-4-1

 قطرها و طول ها      9-4-1-1

باشند  3جدو   مطاب  باقطراا و طو  اا  مادگی اا دارا  درزگیر االستومر  و طو  اا  نر  اا باید 

 برحسب کاربرد(.  3یا  2، 3، 9)شک  اا  

باید تا  Cو حداکثر مقدارِ  Aدرصورتی که حلقه اا  درزگیر محکم نگه داشته شوند، ابعاد برا  حداق  مقدارِ 

ای  نقطه باید امکان (. 2  شود )شک  گیر اندازهتوسط تولید کننده تعیی  شده،  که نقطه درزگیر  مؤثر

 درزگیر  کام  را فراام کند. 

مطاب  ؛ مشرو  بر آنکه االستومر  مجاز است ا  حلقهطراحی اا  مختلف برا  مادگی اا  دارا  درزگیر 

 باشند.  12الزامات ارائه شده در جدو   با

 

 

 
 

                                                 
1- Core shift 
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 (متر میليقطرهاي مادگي و طول هاي مادگي ها و نري ها  )برحسب  -7جدول 

 نري مادگي اسمي يقطر خارج اسمياندازه 

DN/OD dn dsm,min Amin 1) Cmax L1,min 

119 119 1/111 29 29 69 

193 193 3/196 23 23 63 

169 169 6/161 39 39 39 

999 999 2/991 33 33 23 

939 939 2/939 63 63 113 

313 313 9/313 31 31 122 

333 333 3/333 32 32 169 

299 299 3/293 23 23 133 

239 239 9/232 193 193 123 

399 399 6/392 113 113 913 

369 369 1/363 139 139 929 

639 639 3/633 122 122 939 

 طراحی شده است.  m 6( مادگی برا  لوله ا  با طو  مؤثر 1

 

 L1,minو  dsm,min، Amin ،Cmax ، مقادیرmm 639از  تر بزرگبرا  مادگی اا و نر  اا  با قطر خارجی اسمی 

 محاسبه شوند.  2تا  1باید با استفاده از معادالت ، متر میلیبرحسب 
(1) nsm dd 0092.1min,  

(9) 182.0min  ndA

 (3) 182.0max  ndC

 (2) 184.0min,1  ndL

، باید از معادله متر میلی( در مادگی برحسب A، طو  درگیر شدن )m 6از  تر بزرگ  دارا  طو  اا لولهبرا   

 محاسبه شود.  3
(3) ldA n  32.0

 است.  mطو  لوله برحسب  lکه در آن،  
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 راانما:

a  امراه با پخ  ا  حلقهمادگی دارا  درزگیر 

b  بدون پخ  ا  حلقهمادگی دارا  درزگیر 

  االستومري اي حلقهي اتصال داراي درزگیر ها محلبراي ابعاد مادگي ها  -3شکل 

 

 
 االستومري اي حلقهداراي درزگیر  يمادگي ها نمونه اي از طراحي هاي شیار براي -2شکل 
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 ي نقطه مؤثر درزگیريگیر اندازهمثالي از  -4شکل 

 

 
 طول هاي نري -5شکل 

 ضخامت هاي ديواره      9-4-1-3
 باشد.  3(، به غیر از داانه مادگی باید مطاب  با جدو  9)شک   e3و  e2ضخامت اا  دیواره مادگی اا، 

مجاز است. درای  حالت، میانگی  قالب  سمبهناشی از جابجایی  e3و  e2درصد  ضخامت اا   3کاا  

 باشد.  3مورد کاربرد در جدو   مقادیراز  تر بزرگضخامت اا  دیواره مقاب  باید برابر یا 
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 (متر میلياي ديواره مادگي ها )برحسب ضخامت ه -1جدول 

اندازه 
 اسمي

 ضخامت ديواره

13 SDR 91 SDR 96 SDR 33 SDR 

3 S 19 S 3/19 S 16 S 

kN/m برحسب SN، ( 1اسمي اي حلقهسفتي 
2

 

16 SN 3 SN 2 SN 9 SN 

e2,min e3,min e2,min e3,min e2,min e3,min e2,min e3,min 

119 9/6 9/3 3/2 9/2 3/3 9/3 --- --- 
193 3/6 6/3 2/3 3/2 2/2 6/3 --- --- 
169 6/3 9/3 9/3 3/3 6/3 3/2 3/2 3/3 
999 3/19 9/2 3/3 9/3 9/3 3/3 6/3 3/2 
939 2/13 1/11 3/19 9/2 3/3 9/3 9/3 3/3 
313 2/16 1/12 3/13 3/11 2/19 1/2 3/3 3/3 
333 3/13 2/13 3/13 3/19 3/19 9/19 2/2 9/3 

بزرگتر یا 
مساو  با 
299 

2/91 3/13 9/13 2/12 3/13 3/11 1/11 3/2 

فقط برا   SN 2، باید استفاده کرد. شود میوارد ن اتیل  پلیفقط برا  کاربرداایی که بار خاک مستقیما بر لوله  SN 9( از 1
 قاب  استفاده است.    Uناحیه کاربرد 

 

(، ضخامت 6  نگهدارنده درجا  خود قرار گیرد )شک   درصورتی که حلقه درزگیر توسط درپوش یا حلقه

دیواره در ای  ناحیه باید از طری  جمع کردن ضخامت دیواره مادگی و ضخامت دیواره درپوش یا حلقه   

   متناظر در ی  سطح مقطع محاسبه شود. اا آننگهدارنده در مک

 

 
 ش يا حلقه نگهدارندهمثالي از محاسبه ضخامت ديواره مادگي هاي داراي درپو -9شکل 

 انتهاهاي نري با جوش لب به لب    9-4-3

( نر  اا  موردنظر برا  جوش لب به لب باید e)و ضخامت اا  دیواره ( demقطر خارجی ) اا  میانگی 

 د. نارائه شده، باش 3و  2و سر  اا و اندازه اا  اسمی لوله متناظر، که به ترتیب در جداو  قطراا  مطاب  با
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 مادگي هاي الکتروفیوژن    9-4-2

 (. 3باشد )شک   2جدو   مطاب  باابعاد مادگی اا  الکتروفیوژن باید 

 
 مادگي الکتروفیوژن -7شکل 

 

 (متر میليابعاد مادگي هاي الکتروفیوژن  )برحسب  -6جدول 

 اسمياندازه 
 يقطر خارج

 اسمي

میانگین قطر 

 داخلي

حداقل عمق 

 نفوذ

حداقل طول 

 ناحیه ذوب

طول گرم  حداقل

 نشده ورودي

ضخامت 

 ديواره
DN/OD dn dsm L1,min L2,min L3,min E 

119 119 

 الف

93 13 3 

 ب

193 193 93 13 3 

169 169 93 13 3 

999 999 39 93 3 

939 939 69 93 3 

313 313 39 93 3 

333 333 199 93 3 

299 299 199 93 3 

239 239 199 93 3 

399 399 199 93 3 

369 369 199 93 3 

639 639 199 39 3 

319 319 199 39 19 

399 399 199 39 19 

1999 1999 199 33 19 

  گیر اندازه L2 3/9  +L3داانه مادگی در فاصله صفحه ( مادگی باید درصفحه ا  مواز  با dsmمیانگی  قطر داخلی )( الف

واتصاالت،  اا لولهمیانگی  قطر داخلی مادگی توسط تولید کننده باید به گونه ا  تعیی  شود که پ  از مونتاژ و جوش شود. 

 باشند.  2بند  مطاب  با  اتصا  اا مح 

( مادگی الکتروفیوژن باید حداق  برابر با حداق  ضخامت دیواره برا  سر  و اندازه اسمی لوله متناظر Eب( ضخامت دیواره )

 باشد.  3مطاب  با جدو  
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 ي اتصال داراي فلنج ها محل    9-4-4

ریشه )اا ( جوش خورده به روش لب به لب، تبدی  اا  فلنج دار و   اتصا  دارا  فلنج حاو  اا مح 

مجاز  ،مشمو  ای  استاندارد  ِگیار لوله  اا سامانه، برا  ISO 9624 مطاب  با استاندارد 1انطباقفلنج اا  

 معموال تبدی  اا  فلنج دار با رده فشار  کمتر ترجیح داده می شوند. استند. 

 انواع اتصاالت 9-5

نیز  تطراحی اا  اتصاال. سایر ارائه شده استاتصاالت  رایج انواعنمونه اایی از  ،99الی  3شک  اا  در 

 مجاز است. 

 ( 19یا  11، 19، 2، 3الف( خم اا )شک  اا  

 (؛ ISO 265-1بدون ناحیه مرده و دارا  ناحیه مرده )استاندارد  -1

 مادگی؛  -مادگی و مادگی -نر  -9

 ؛ )خم چند تکه( 9جوش شده به روش لب به لب از قطعات -3

 . "روش لب به لب با مادگیجوش شده به " -"شک  دای شده با گرما بدون مادگی" -2

 باشد.  29˚تا  33˚ 39ʹو  23˚، 39˚، 13˚( می تواند αزاویه اسمی )

 (. 12یا  13)شک  اا   3جفت سازاا و جفت سازاا  لغزشیب( 

 (. 13)شک   2پ( کاانده اا

 : (12یا  13، 13، 16اا  کاانده )شک  اا   گیر انشعابو  3اا گیر انشعابت( 

 (؛ ISO 265-1بدون ناحیه مرده و دارا  ناحیه مرده )استاندارد  -1

 مادگی؛  -مادگی و مادگی -نر  -9

 باشد. 29˚تا  33˚ 39ʹو  23˚( می تواند αزاویه اسمی )

 (. 99)شک   6آستینیاا  دارا  فلنج و  گیر انشعابث(  

 است.  Cmax + 10، برابر با متر میلی(، برحسب Mحداق  طو  نر  )(: 91ج( درپوش اا )شک  

 (. 99)شک  انتها  لوله جوش لب به لب به برا   3فیت -پوش  چ( مادگی اا

                                                 
1- Matching flange 

2- Segment 

3- Slip coupler 

4- Reducer 

5- Branch 

6- Collar 

7- Push-fit 
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 خم با يک مادگي )داراي ناحیه مرده( -1شکل 

 

 
 خم تمام مادگي )داراي ناحیه مرده( -6شکل 

 



 39 

 
 خم تمام مادگي )بدون ناحیه مرده( -11شکل 

 

 
 خمِ چند تکه براي جوش لب به لب -11شکل 
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 خمِ چند تکه داراي مادگي و انتهاي نري -13شکل 

 

 
 جفت ساز -12شکل 

 

 
 لغزشی جفت ساز -14شکل 
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 کاهنده -15شکل 

 

 
 )داراي ناحیه مرده( گیر انشعاب -19شکل 
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 بدون ناحیه مرده()کاهنده  گیر انشعاب -17شکل 

 

 
 کاهنده )بدون ناحیه مرده(تمام مادگي  گیر انشعاب -11شکل 
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 کاهنده گیر انشعاب -16شکل 

 

 
 براي جوش لب به لب داراي فلنج و حلقه گیر انشعاب -31شکل 
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 درپوش -31شکل 

 

 
 براي جوش لب به لب به انتهاي لوله فیت -پوشمادگي  -33شکل 

 

 مشخصات مکانیکي 7

 ها لولهمشخصات مکانیکي  7-1

با استفاده از پارامتراا  نشان داده شده  19آزمون مشخص شده در جدو   انگامی که آزمون مطاب  با روش

 باشد.  19، مشخصات مکانیکی لوله باید مطاب  با الزامات ارائه شده در جدو  شود میانجام 

 

 ها لولهمشخصات مکانیکي  -11جدول 

 روش آزمون (1 پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

سفتی 

 ا  حلقه

SDR:   SN≥  kN/m 33برا  
29 

SDR:   SN≥  kN/m 96برا  
22 

SDR:   SN≥  kN/m 91برا  
23 

SDR:   SN≥  kN/m 13برا  
216 

 Cº (9 ± 93) دما  آزمون

 استاندارد ملی

11236 

 درصد 3 شک  تغییر

  سرعت تغییرشک  برا :

 mm999 ≥  dn≥  mm119  mm/min(93/9 ± 3) 

 mm299 ≥  dn>  mm999  mm/min(3/9 ± 19) 

 mm319 ≥  dn>  mm299  mm/min(1 ± 99) 

 mm319  < dn
 

mm/min (%3± di93/9) 

1 )di  شود میتعیی   11236مطاب  با استاندارد ملی . 
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 مشخصات مکانیکي اتصاالت 7-3

با استفاده از پارامتراا  نشان داده  11آزمون مشخص شده در جدو   اا  انگامی که آزمون مطاب  با روش

 باشد.  11باید مطاب  با الزامات ارائه شده در جدو   اتصاالت، مشخصات مکانیکی شود میشده انجام 

 

 مشخصات مکانیکي اتصاالت -11جدول 

 پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه
روش 
 آزمون

سفتی 
 ا  حلقه

33SDR:  SN≥ kN/m برا 
2 9  

96SDR :  SN≥  kN/mبرا  
22 

91SDR :  SN≥ kN/mبرا  
2 3 

 

 Cº (9 ± 93) دما  آزمون

 استاندارد 
ISO 

13967 

 درصد 2 تغییر شک 

  سرعت تغییرشک  برا :

 mm199 ≥  dn  mm/min(1/9 ± 9) 

 mm999 ≥  dn>  mm119  mm/min(93/9 ± 3) 

 mm299 ≥  dn>  mm999  mm/min(3/9 ± 19) 

 mm319 ≥  dn>  mm299  mm/min(1 ± 99) 

 mm319  < dn mm/min %(3± di93/9) 

انعطا  
پییر  یا 
استحکام 
 (1مکانیکی

ایچ نشانه ا  از شکا ، ترک، 
 جدای  و یا نشتی مشااده نشود

 min 13 مدت زمان آزمون

 استاندارد 
ISO 

13264 

 (9حداق  جابجایی 
mm 139 

 يا

  برا : (9حداق  گشتاور
 mm939 ≥  [DN]  × [DN]

3
 × 10

-6
 kNm13/9 

 mm939  <  [DN]  × [DN] kNm91/9 

استحکام 
  ضربه
)آزمون 
سقو  
 (3وزنه(

 بدون آسیب

 Cº 9 دما  تثبیت شرایط

 استاندارد
ISO 

13263 

  ع سقو  برا : ارتفا
 mm119  = dn mm 1999 
 mm169  = dn mm 1999 
 mm999  = dn mm 399 
 mm939  = dn mm 399 
 داانه مادگی ضربهمح  

( فقط برا  اتصاالت دست ساز ساخته شده از بی  از ی  قطعه کاربرد دارد. حلقه یا درپوش نگهدارنده حلقه درزگیر به عنوان ی  1
 . شود میقطعه درنظر گرفته ن

 ( برحسب کاربرد، بی  حداق  جابجایی و حداق  گشتاور یکی انتخاب شود. 9
 ( فقط برا  اتصاالتی کاربرد دارد که حلقه درزگیر توسط درپوش یا حلقه نگهدارنده در جا  خود قرار می گیرد. 3

 مشخصات فیزيکي 1

 ها لولهمشخصات فیزيکي  1-1

با استفاده از پارامتراا  نشان داده  19آزمون مشخص شده در جدو   اا  انگامی که آزمون مطاب  با روش

 باشد.  19الزامات ارائه شده در جدو   مطاب  با، مشخصات فیزیکی لوله باید شود میشده انجام 
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 ها لولهمشخصات فیزيکي  -13جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

نر  جریان جرمی 
 ( MFRمیاب )

پ  از فرایند، حداکثر انحرا  
گیر  شده برا  لوله  مقدار اندازه

شده  گیر  نسبت به مقدار اندازه
 (1باشد.  ±% 99برا  آمیزه باید 

 kg 3 وزنه
 ملی استاندارد 

1-6239 
 Cº 129 دما  آزمون

 min 19 زمان
 6239-1ملی  استاندارد  (9تعداد آزمونه 

  یاکسازمان القا 
(OIT ) 

 دقیقه 99تر یا مساو  با  بزرگ

  Cº 999 دما  آزمون

 استاندارد ملی
6-3136 

 اکسیژن آزمونمحیط 
 mg 9 ± 13 وزن نمونه

(3،9تعداد آزمونه 
 3 

 ISO 6964استاندارد  ISO 6964مطاب  با استاندارد  درصد وزنی 3/9تا  9 میزان دوده 

 پراکن  دوده
 3تر یا مساو  با  درجه کوچ 

ISO 18553مطاب  با استاندارد 
 ISO 18553استاندارد  (2 

 Bیا  A1 ،A2 ،A3نر  پراکن  

 برگشت طولی

 درصد 3با   ا مساویکوچکتر 
 

لوله نباید دارا  حباب یا ترک 
 شود 

 روش الف استاندارد Cº 119 دما  آزمون
ISO 2505 
 )مایع(

 min 39 مدت غوطه ور 
(9تعداد آزمونه 

 ISO 2505استاندارد  
 يا

 Cº 119 دما  آزمون

 استاندارد بروش 
ISO 2505 

 (اوا)

  مدت غوطه ور  برا : 
 mm3 ≥  e  min 69 
 mm16 ≥  e > mm3 min 199 
 mm16  < e

 
min 929 

 ISO 2505استاندارد  (9تعداد آزمونه 

 ± 99رنگ(، باید پایه )مواد بی اتیل   شده برا  پلی گیر  اا  تولیدشده با مستربچ نسبت به مقدار اندازه لوله MFRحداکثر مقدار انحرا  ( 1
  باشد.درصد 

اا   تعداد آزمونهاا  ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبیت ی  مقدار برا  مشخصه تعریف شده در جدو  است.  تعداد آزمونه( 9
 12293-3اندارد ملی منظور راانمایی، است الزم برا  کنتر  تولید کارخانه و کنتر  فرایند باید در طر  کیفیت تولیدکننده قید شود. به

 مشااده شود. 
 ( نمونه گیر  از سطو  درونی و بیرونی دیواره انجام شود. 3
 روش فشار  تهیه شوند. اا برا  پراکن  دوده باید به ( در صورت اختح  نظر، آزمونه2

 مشخصات فیزيکي اتصاالت 1-3

با استفاده از پارامتراا   12و  13و  اآزمون مشخص شده در جد اا  انگامی که آزمون مطاب  با روش

، مشخصات فیزیکی اتصاالت یا قطعات قالب گیر  شده برا  اتصاالت دست شود مینشان داده شده انجام 

 باشد.   12و  13و  االزامات ارائه شده در جد مطاب  باساز باید 

 19و  19الزامات ارائه شده در جداو   مطاب  با  مورد استفاده باید اا لوله، اا لولهشده از تولید برا  اتصاالت

 باشند. 
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 مشخصات فیزيکي اتصاالت -12جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

نر  جریان جرمی 

 ( MFRمیاب )

پ  از فرایند، حداکثر انحرا  
گیر  شده برا  لوله  مقدار اندازه

شده  گیر  نسبت به مقدار اندازه
 (1باشد.  ±% 99برا  آمیزه باید 

 kg 3 وزنه

 ملی استاندارد 

1-6239 

 Cº 129 دما  آزمون

 min 19 زمان

 6239-1ملی  استاندارد  (9تعداد آزمونه 

  یزمان القاء اکسا

(OIT ) 
 دقیقه 99تر یا مساو  با  بزرگ

  Cº 999 دما  آزمون

 استاندارد ملی

6-3136 
 اکسیژن محیط آزمون

 mg 9 ± 13 وزن نمونه
(3،9تعداد آزمونه 

 3 

 ISO 6964استاندارد  ISO 6964مطاب  با استاندارد  درصد وزنی 3/9تا  9 میزان دوده 

 پراکن  دوده
 3تر یا مساو  با  درجه کوچ 

ISO 18553مطاب  با استاندارد 
 ISO 18553استاندارد  (2 

 Bیا  A1 ،A2 ،A3نر  پراکن  

 (3اثرات گرمادای 

عم  ترک اا، پوسته پوسته شدن 

درصد  99یا تاو  اا نباید بی  از 

ضخامت دیواره حو  نقطه تزری  

 باشد. 

ایچ قسمتی از خط جوش نباید 

درصد  99تا عمقی بی  از 

 ضخامت دیواره باز شود. 

 Cº 119 دما  آزمون

 استاندارد الفروش 
ISO 580 

 (اواآون )

  مدت غوطه ور  برا : 

 mm3 ≥  e  min 69 

 mm16 ≥  e > mm3 min 199 

 mm16  < e
 

min 929 

 ± 99رنگ(، باید  پایه )مواد بی اتیل   شده برا  پلی گیر  تولیدشده با مستربچ نسبت به مقدار اندازه اتصاالت MFRحداکثر مقدار انحرا  ( 1
  باشد.درصد 

اا   تعداد آزمونهاا  ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبیت ی  مقدار برا  مشخصه تعریف شده در جدو  است.  تعداد آزمونه( 9
 12293-3منظور راانمایی، استاندارد ملی  الزم برا  کنتر  تولید کارخانه و کنتر  فرایند باید در طر  کیفیت تولیدکننده قید شود. به

 مشااده شود. 
 ر  از سطو  درونی و بیرونی دیواره انجام شود. گی ( نمونه3
 روش فشار  تهیه شوند. اا برا  پراکن  دوده باید به ( در صورت اختح  نظر، آزمونه2

 توانند به صورت مجزا آزمون شوند.  ساز می قطعات قالب گیر  شده برا  اتصاالت دست( 3

 

 مشخصات فیزيکي اتصاالت دست ساز -14جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

 بدون نشتی (1بند   آب
  استاندارد ملی bar 3/9 فشار آب

 min 1 مدت زمان آزمون 11232

فقط برا  اتصاالت دست سازِ ساخته شده از بی  از ی  قطعه، کاربرد دارد. ابزار نگهدارنده حلقه درزگیر به عنوان ی  قطعه درنظر ( 1

  گرفته نمی شوند. 
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 سامانه الزامات کارايي 6

با استفاده از پارامتراا  نشان داده  13آزمون مشخص شده در جدو   اا  که آزمون مطاب  با روش انگامی

 13الزامات ارائه شده در جدو   مطاب  باباید    اتصا  و سامانهاا مح مشخصات کاراییِ ، شود میشده انجام 

  باشد.
 

 مشخصات کارايي سامانه -15جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

  اا مح  عدم نشتی
درزگیر اتصا  دارا  

  االستومر 

 

 Cº (3 ± 93) دما  آزمون

 ب شرایط

ملی استاندارد 

19333  

 درصد  19حداق   تغییرشک  نر 

 درصد  3حداق   تغییرشک  مادگی

 درصد  3حداق   تفاوت

 kPa  3(bar 93/9) فشار آب بدون نشتی

 kPa  39(bar 3/9) فشار آب بدون نشتی

 تر یا مساو  با کوچ 

(bar 93/9-)kPa  93- 
 -kPa  39(-bar 3/9) فشار اوا

  اا مح  عدم نشتی
درزگیر اتصا  دارا  

  االستومر 

 

 Cº (3 ± 93) دما  آزمون

 ت شرایط

ملی استاندارد 

19333  

  تغییرشک  زاویه ا  برا : 

 mm313 ≥  dn  ˚9 

 mm639 ≥  dn  > mm313 ˚3/1 

 mm639  < dn
 

˚1 

 kPa  3(bar 93/9) فشار آب نشتیبدون 

 kPa  39(bar 3/9) فشار آب بدون نشتی

 تر یا مساو  با کوچ 

(bar 93/9-)kPa  93- 
 -kPa  39(-bar 3/9) فشار اوا

در دما   گرماییچرخه 

 بدون نشتی (9،1باال 
  11233مطاب  با استاندارد ملی 

 (9شک  )ب حالت سامانه مونتاژ شده آزمون 

ملی استاندارد 

11233 

 لب کاربرد ندارد.  به جوش لباز نوع   اتصا  اا مح برا  ( 1

یا مساو  با  تر کوچ ( dn) اا آناستفاده شده و قطر خارجی اسمی  UD فقط برا  اجزائی از سامانه کاربرد دارد که در ناحیه کاربردِ( 9

mm 999  .باشد 
 

 هاي درزگیر حلقه 11

تأثیر منفی گیاشته و امچنی  نباید مانع از انطباق سامانه  تنباید بر خوا  لوله یا اتصاالاا  درزگیر  حلقه

 شوند.  13مونتاژ شده با الزامات ارائه شده در جدو  

ارائه  3221-9یا  3221-1در استاندارداا  ملی برحسب کاربرد،  ،اا  درزگیر االستومر  الزامات حلقه

 اند.  شده
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 گذاري نشانه 11

 کلیات 11-1

ه طور  که پ  از انبارش، قرار گرفت  باید دائمی و خوانا باشد، بو اتصاالت  اا لولهگیار  تمام  نشانه  11-1-1

 گیار  نشانهعحوه بر ای ،  .بقی بمانند خوانا، شرایط جو ، حم  و نق ، و نصب و بهره بردار در معرض 

  تأثیر منفی می گیارند. ردابا الزامات ای  استاندنقایصی شود که بر تطاب  نباید باعث آغاز ترک یا سایر
 

از قبی   در حی  نصب و بهره بردار که ناشی از وقایع پی  آمده  گیار  نشانهتولید کننده در قبا  ناخوانا بودن  -يادآوري 

؛ مگر مسؤولیتی ندارد است، و اتصاالت لولهرو   ... اجزاء یا استفاده از مواد پاک کننده و پوش رنگ کار ، خراش خوردگی و 

  .اینکه توسط تولید کننده قید شده یا مورد تواف  قرار گرفته باشد
 
  د.نخوانا باش بدون بزرگنماییاندازه نشانه اا باید طور  باشد که   11-1-3

  .انجام شود تنباید در حداق  طو  نر  اتصاال گیار  نشانهایچگونه   11-1-2

 ها لولهروي  الزم گذاري نشانهحداقل  11-3

حداکثر فاصله بی  نشانه اا نباید بی  از ی  متر  باشد. 16الزم باید مطاب  با جدو   گیار  نشانهحداق  

 باشد. 

  کواکسترود شده یا روک  دار باید به صورت واضح نوع لوله را مشخص کند. در اا لولهرو   گیار  نشانه

  ارائه شود. گیار  نشانهنیز باید در  اا لولهصورت لزوم، ارگونه دستورالعم  ویژه مربو  به ای  نوع 
 

دارا  د، می توانند نای  استاندارد ملی، که توسط شخص ثالث مورد تأیید قرار می گیر مطاب  با  اا لوله -1 يادآوري

  .اضافی باشند گیار  نشانه
 

 ها لولهالزم روي  گذاري نشانهحداقل  -19جدول 
 نشانه يا نماد ويژگي ها

 999 استاندارد شماره
 999 عحمت تجار  نام تولید کننده یا

 UDیا  Uبرحسب کاربرد  کد ناحیه کاربرد
(en  ×dnابعاد )

 119×  9/2 به عنوان مثا ، 
 SDR  96 به عنوان مثا ، SDR رده

 pipe grade HDPE  اتیل  سنگی  گونه لوله یا پلی به عنوان مثا ، مادهو نام گیار  جن  
 SN 2به عنوان مثا ،  اسمی ا  حلقهسفتی 
 3/3/1329به عنوان مثا ،    (1،9تولید تاریخ

 E1 به عنوان مثا ، شماره خط تولید
 دار روک ا یبه عنوان مثا ، کواکسترود شده  ، نوع لولهدر صورت کاربرد

 مستربچ درصورت استفاده از مستربچ
( تاریخ تولید باید طور  باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در محدوده سا ، ماه و روز فراام کند. اگر تولید کننده 1

   مختلف تولید می کند، نام مکان تولید نیز باید قید شود. اا نادر مک
 قید شود.  گیار  نشانهکه شیفت تولید نیز در  شود می( توصیه 9
 

  پ  از اخی پروانه کاربرد عحمت استاندارد، درج عحمت استاندارد ملی ایران الزامی است. -3يادآوري
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 روي اتصاالت الزم گذاري نشانهحداقل  11-2

باید مورد  گیار  نشانهبرا  اتصاالت دست ساز،  باشد. 13الزم باید مطاب  با جدو   گیار  نشانهحداق  

 تواف  تولید کننده و کاربر نهایی باشد. 
 الزم روي اتصاالت گذاري نشانهحداقل  -17جدول 

 نشانه يا نماد ويژگي ها
 999 (1استاندارد شماره

 999 عحمت تجار  کننده یانام تولید

 UDیا  Uبرحسب کاربرد  کد ناحیه کاربرد
 119  به عنوان مثا ، dn)اا ( خارجی اسمی لوله، قطر
SDR رده

 SDR  11 به عنوان مثا ، (1
 pipe grade HDPEیا گونه لوله سنگی   اتیل  پلی به عنوان مثا ، مادهو نام گیار  جن  

 SN 2به عنوان مثا ،  اسمی ا  حلقهسفتی 

 23˚ به عنوان مثا ، اتصا زاویه 
 CT درصورت کاربردِ روادار  بسته رو  قطر خارجی نر 

 3/3/1329به عنوان مثا ،   (9،3تولید تاریخ

 I1 به عنوان مثا ، (1شماره خط تولید
 SDR - 11  SDR  96  به عنوان مثا ، (1 جوش )فقط برا  اتصاالت الکتروفیوژنی( SDRمحدوده 

 مستربچ مستربچ صورت استفاده ازدر

 ( ای  اطحعات را می توان رو  برچسب امراه با اتصا  یا رو  کیسه یا کارت  حاو  آن چاپ کرد. 1
( تاریخ تولید باید طور  باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در محدوده سا ، ماه و روز فراام کند. اگر تولید کننده در 9
   مختلف تولید می کند، نام مکان تولید نیز باید قید شود. اا آنمک
 قید شود.  گیار  نشانهکه شیفت تولید نیز در  شود می( توصیه 3

 

  پ  از اخی پروانه کاربرد عحمت استاندارد، درج عحمت استاندارد ملی ایران الزامی است. -يادآوري

 

 تکمیلي گذاري نشانه 11-2-1

مربو  به شرایط جوش )مانند زمان جوش و خن  کار ( و گشتاور الزم برا  مونتاژ )فقط اطحعات تکمیلی 

برا  اتصاالت مکانیکی( می تواند رو  ی  برچسب چاپ شود. برچسب می تواند چسبیده به اتصا  یا جدا از 

 آن باشد. 

 

دارا  د، می توانند نای  استاندارد ملی، که توسط شخص ثالث مورد تأیید قرار می گیر با مطاب  اتصاالت -يادآوري

  .اضافی باشند گیار  نشانه
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 سامانه تشخیص پارامترهاي جوش 11-3-3

، برا  1اتصاالت جوش الکتروفیوژنی باید دارا  سامانه ا ، به صورت عدد  یا الکترومکانیکی یا خود تنظیمی

  خودکار برا  اا سامانهجوش به منظور تسهی  فرایند جوش باشند. استفاده از تشخیص پارامتراا  

 باشند.  ISO 13950اتصاالت الکتروفیوژنی الزامی بوده و باید مطاب  با استاندارد 
 

  باشند. تشخیص پارامتراا  جوشاتصاالت جوشی نیز دارا  سامانه  که سایر شود میتوصیه  يادآوري:

 

  

                                                 
1- Self regulatory 
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 الفپیوست 

 (اطالعاتي)

 اتیلن پليو اتصاالت  ها لولهمشخصات کلي 

 

 اتیکل 1-الف

 EN 476 استاندارد
  مورد استفاده در شبکه اا  فاضحب و زاکشی گیار لولهالزامات کلی اجزاء سامانه  [6]

ای  استاندارد ملی، الزامات استاندارد  مطاب  باو اتصاالت  اا لوله  ثقلی ارائه می داد. اا سامانهرا برا  

EN476 
 . شود میرا برآورده می کنند. اطحعات اضافی زیر نیز ارائه  [6]

 مشخصات مواد 3-الف

 است.  1-ای  استاندارد ملی معموال مطاب  با جدو  الف مطاب  باو اتصاالت  اا لولهمشخصات مواد 
 

 مشخصات مواد -1-الفجدول 

 محدوده ويژگي ها

 مدو  االستی 
E( 1 min) ≥ 800 MPa 

 میانگی  چگالی
941  kg/m

3
 

 mm/mK (0.20-0.18) میانگی  ضریب انبسا  گرمایی خطی
WK (0.50-0.36) ضریب رسانایی گرمایی

-1
m

-1 
Jkg (2900-2300) ظرفیت گرمایی ویژه

-1
K

-1 
10 از تر بزرگ مقاومت ویژه سطح

12
 Ω 

 

 اي حلقهسفتي  2-الف

تعیی  شده و مطاب  با جدو   11236ای  استاندارد براساس استاندارد ملی  مطاب  با  اا لوله ا  حلقهسفتی 

 است.  9-الف
 لوله اي حلقهمقادير سفتي  -3-الفجدول 

SDR SN 
kN/m

2
 

 9یا مساو  با  تر بزرگ 33

 2یا مساو  با  تر بزرگ 96

 3یا مساو  با  تر بزرگ 91

 

سفتیِ ای  اتصا  به ای  استاندارد با ضخامت لوله متناظر یکسان باشد،  مطاب  باتیکه ضخامت اتصا ِ ردرصو

 از سفتی آن لوله است.  تر بزرگدلی  اندسه اش برابر یا 

 ISO 13967مقدار واقعی سفتی اتصاالت مطاب  با استاندارد 
 . شود میتعیی   [7]
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 نسبت خزش 4-الف

تعیی  شده و  11232ای  استاندارد براساس استاندارد ملی  مطاب  باو اتصاالت  اا لولهنسبت خزش برا  

است. برا  اتصاالت، طو  استوانه   کام  مادگی یا نر  به عنوان آزمونه استفاده شده و  3/2از  تر کوچ 

 . شود می( باتوجه به طو  واقعی آزمونه افزای  داده F0بارگیار  )-نیرو  پی 

 میاييمقاومت شی 5-الف

با محدوده  محلو  اا  آبیدرمقاب  خوردگی توسط ای  استاندارد،  مطاب  با اتیل  پلی  گیار لوله  اا سامانه

)از قبی  فاضحب شهر ، آب باران، آب اا  سطحی و آب اا  زیرزمینی( مقاوم  pHوسیعی از مقادیر 

 استند. 

ای  استاندارد برا  فاضحب اا  آلوده به مواد شیمیایی  مطاب  با ِ گیار لوله  اا سامانهدرصورتی که 

صنعتی( استفاده شوند، مقاومت شیمیایی و دمایی باید درنظر گرفته شود. راانما  مقاومت  فاضحب)ازقبی  

 ISO/TR 10358در استاندارد  اتیل  پلیشیمیایی برا  مواد 
و برا  مواد االستومر  در استاندارد  [8]

ISO/TR 7620  شود میرائه ا . 

 مقاومت سايشي 9-الف

ای  استاندارد، در مقاب  سای  مقاوم استند. در شرایط خا ،  مطاب  با اتیل  پلی  گیار لوله  اا سامانه

 EN 295-3زمون ارائه شده در استاندارد آسای  می تواند از روش 
 تعیی  شود.  [9]

 زبري هیدرولیکي 7-الف

طراحی  .از نظر ایدرولیکی صا  استای  استاندارد،  مطاب  با اتیل  پلی و اتصاالت اا لولهسطح درونی 

را تضمی  می کند. برا  اطحعات بیشتر درمورد  ی  اتصا ، کارایی ایدرولیکی خوباا مح اتصاالت و 

  ای  استاندارد، به اطحعات تولیدکننده مراجعه شود.   مطاب  باو اتصاالت  اا لولهظرفیت ایدرولیکی 

 تغییرشکل قطري 1-الف

درصد خوااد  3از  تر کوچ  اا لوله، میانگی  تغییرشک  مورد انتظار در قطر خارجی عاد در شرایط نصب 

 بود. 
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 بپیوست 

 (الزامي)

 هاي کواکسترود شده ي داراي اليهها لوله

 

 اتیکل 1-ب

  اا هیال  دارا اتیل  پلی  اا لوله  را برا یاضاف یکیزیو ف یکی، مکانیوست، مشخصات اندسی  پیا

نیز  گیار  نشانهالزامات تکمیلی داد.  یارائه م ثقلیو زاکشی فاضحب   کاربرداا  براکواکسترود شده 

کواکسترود  قهوه ا ( به صورت قطر خارجی ک  شام  الیه )اا ( سیاه یا de. قطر خارجی )شود میارائه 

 اا الیه( به صورت ضخامت ک  دیواره شام  تمام en( و ضخامت دیواره )9-6شده در بیرون لوله )بند 

 اا الیهتمام  MRSرده بوده و  1-2بند   لوله باید مطاب  با اا الیهی مورد استفاده در اتیلن پلیشود. آمیزه  می

  درونی اا الیه  کواکسترود شده برا  تولید اا لوله. استفاده از مواد فرایند شده و بازیافت شده یکسان باشد

درصد وزنی در  3مجاز نیست. استفاده از مواد فرایند شده داخلی به میزان حداکثر  اا لولهونی ای  نوع و بیر

 مجاز است.  1-2الیه میانی فقط تحت شرایط ارائه شده در بند 
 

  .مراجعه شود ISO 21004  چندالیه به استاندارداایی از قبی  استاندارد اا لولهسایر انواع برا   –يادآوري 

 

 مشخصات هندسي 3-ب

باشد. تولید کننده باید  9-6مشخصات اندسی لوله، شام  الیه )اا ( کواکسترود شده، باید مطاب  با بند 

 ضخامت ار الیه و روادار  آن را در برگه مشخصات فنی اعحم نماید. 

 مشخصات مکانیکي 2-ب

باشد. عحوه بر ای ،  1-3مشخصات مکانیکی لوله، شام  الیه )اا ( کواکسترود شده، باید مطاب  با بند 

 9-3-2بند  مطاب  با( نیز باید SCG( و رشد آاسته ترک )RCPالزامات مربو  به رشد سریع ترک )

  بوده و تولید کننده لوله ملزم به رعایت ای  الزامات است. 12293-1استاندارد ملی 

 مشخصات فیزيکي 4-ب

و نر  جریان میاب  زمان القاء اکسای باشد. الزامات مربو  به  1-3مشخصات فیزیکی لوله باید مطاب  با بند 

باید به ترتیب به ار الیه به صورت جداگانه اِعما  شود. برگشت گرمایی برا  لوله، شام  الیه )اا ( 

 کواکسترود شده، نیز کاربرد دارد. 

 ذاريگ نشانه 5-ب

 باشد.  9-11  دارا  الیه )اا ( کواکسترود شده باید مطاب  با بند اا لوله گیار  نشانه

 1جدايش اليه اي 9-ب

   لوله کواکسترود شده، ایچگونه جدای  الیه ا  نباید ر  داد. اا آزموندرحی  تمام 

                                                 
1- Delamination 
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 يکپارچگي ساختاري 7-ب

و با استفاده از پارامتراا  ارائه شده،  1-پ  از انجام آزمون مطاب  با روش اا  مشخص شده در جدو  ب

 باشد.  1-الزامات داده شده در جدو  ب مطاب  باکارایی ساختار لوله باید 

 
 ها لولهمشخصات فیزيکي  -1-بجدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

یکپارچگی ساختار  

 پ  از خم 

درصد  39از  تر بزرگباید 

 مقدار سفتی اولیه باشد

 demدرصد  39 میزان تغییر شک  خمشی
 استاندارد

 ISO 13968 موقعیت آزمونه 
 23، صفربرحسب کاربرد، در 

 درجه از صفحه باالیی 29و 

 

   کواکسترود شده، مراح  زیر باید انجام شود: اا لولهبرا  تعیی  یکپارچگی ساختار  پ  از خم  

 تعیی  شود.  11236ا  لوله مطاب  با استاندارد ملی  سفتی حلقه -الف

 انجام شود.  19693ا  مطاب  با استاندارد ملی  آزمون انعطا  پییر  حلقه -ب

   شود. ییتع 11236 یمطاب  با استاندارد مل ا  حلقه ی، دوباره سفتیابیباز    ساعت برایپ  از  -پ

  ه باشد.یاول ا  حلقه یدرصد سفت 39د حداق  یلوله کواکسترود شده با ا  حلقه یسفت
 

 

 

  



 23 

 پپیوست 

 (الزامي)

 دار ي روکشها لوله

 

 اتیکل 1-پ

 (dn)با قطر خارجی  اتیل  پلی  اا لوله  را برا یاضاف یکیزیو ف یکی، مکانیوست، مشخصات اندسی  پیا

  کاربرداا  برا   روک  دار(اا لولهبه سطح بیرونی لوله ) ترموپحستیکی قاب  کندن متص دارا  ی  الیه 

 . شود مینیز ارائه  گیار  نشانهالزامات تکمیلی داد.  یو زاکشی تحت فشار ارائه م، فاضحب یآبرسان

بوده و پ  از جدا کردن الیه  1-2بند ی مورد استفاده برا  تولید لوله   پایه باید مطاب  با اتیلن پلیآمیزه 

 . را براورده سازد ای  استانداردلوله   پایه باید تمام الزامات قاب  کندن )الیه روک (، 

در  اتیل  پلیروک  بیرونی باید از مواد ترموپحستی  تولید شود. پ  از اجرا، روک  نباید بر توانایی لوله 

 تأثیر منفی گیارد. انطباق با الزامات کارایی ای  استاندارد ملی 

باید به آسانی قاب  جدای  بوده و بر فرایند  اا آن، شود می  چسبنده اضافی استفاده اا الیهدر صورتی که از 

 اتصا  دای تأثیر منفی نگیارند. آماده ساز  برا  فرایند اتصا  دای باید مطاب  با روش اا  متعار  باشد. 

مجاز نیست. ولی استفاده از  اا لوله  روک  دار برا  تولید اا لولهاستفاده از مواد فرایند شده و بازیافت شده 

درصد وزنی فقط تحت  3پلیمر پایه بدون روک  که از نوع فرایند شده داخلی  است به میزان حداکثر 

 مجاز است.  1-2شرایط ارائه شده در بند 
 

   .مراجعه شود ISO 21004  چندالیه به استاندارداایی از قبی  استاندارد اا لولهع سایر انوابرا   –يادآوري 

 

 مشخصات هندسي 3-پ

 باشد.  9-6مشخصات اندسی لوله، پ  از جدا کردن روک ، باید مطاب  با بند 

 مشخصات مکانیکي 2-پ

روک  رو  لوله و لوله رو  روک  نباید اثر  زیان آور داشته باشد. مشخصات مکانیکی لوله پ  از جدا 

بوده و افزودن روک  به لوله نباید بر توانایی لوله در انطباق با الزامات بند  3کردن روک  باید مطاب  با بند 

 شود.  مشااده 9-3تأثیر منفی گیارد. الزامات مربو  به رنگ در بند  3-1

باید قب   9-3دار آزمون می شوند، ارزیابی انطباق با بند  سیاه نبوده و به صورت روک  اا لولهانگامی که که 

انجام شود. شرایط آزمون باید طور  انتخاب شود که لوله در معرض  9و بعد از اوازدگی مطاب  با جدو  

 تن  اا  مشخص شده قرار گیرد. 

 مشخصات فیزيکي 4-پ

باشد. روک  رو  لوله و لوله رو   1-3یزیکی لوله پ  از جدا کردن روک  باید مطاب  با بند مشخصات ف

 روک  نباید اثر  زیان آور داشته باشد. 
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 چسبندگي روکش 5-پ

 در مقاب  جداشدگی مقاوم باشد.  روک  باید حی  انبارش، حم  و نق  و نصب لوله،

قب  از اتصا  دای، روک  باید در مح  اتصا  به صورت دستی با استفاده از ابزاراا  ساده قاب  جدا کردن 

 باشد. 

 
  با الزامات ای  گیار لولها  باشد که بر تطاب  سامانه  گونهه جداکردن روک  از سطح در مح  اتصا  باید ب–ييادآور

  استاندارد تأثیر منفی نگیارد.
 

 گذاري نشانه 5-پ

 باشد.  9-11باید رو  روک  انجام شده و مطاب  با بند  گیار  نشانه

  بدون روک  اا لولهباید طور  باشد که حی  کار، تمایز بی  ای  نوع لوله با  گیار  نشانهعحوه بر ای ، 

 مشخص باشد. به عنوان مثا ، برا  ای  منظور می توان از نواراا  شناساگر استفاده کرد. 

رو  روک  باید اشداراایی در مورد جدا کردن روک  قب  از اتصا  دای به  گیار  نشانهمچنی ، در ا

 مکانیکی، الکتروفیوژن و جوش لب به لب وجود داشته باشد.  روش

 
  شود. گیار  نشانه 9-11در صورت امکان، لوله   پایه مطاب  با بند  –ييادآور
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 تپیوست 

 (اطالعاتي)

 (FRRنسبت نرخ جريان )

 

وزن پلیمراکایی ککه توزیکع    خوا  مکانیکی . آن تأثیر زیاد  دارد خوا لکولی ی  پلیمر رو  توزیع وزن م

 ،تکر باشکد   لککولی پهک   . ارچقکدر توزیکع وزن م  تکر اسکت   فرآورش آنها مشکک  بهتر ولی باری  دارند ملکولی 

 یابد.  برش افزای  می نر میاب پلیمر به  گرانرو حساسیت 

را  اتیل  پلیتوان تأثیر توزیع وزن ملکولی بر رفتار رئولوژیکی مواد  می( FRRنسبت نر  جریان ) با استفاده از

بکه منظکور ارزیکابی     .شود میانجام  6239-1، آزمون مطاب  با استاندارد ملی FRRبرا  تعیی   .کردبررسی 

 :کردبه صورت زیر تعریف  6239-1استاندارد ملی  مطاب  با استاندارد را FRR بهتر می توان

 (1-پ)
)16.2/190(

)6.21/190(

MFR

MFR
FRR  

کنتر  و مقایسه به منظور  می توان FRRاز . استتر  په لی ملکودانده توزیع وزن  نشان باالتر FRRمقدار 

 رده باآمیزه  اا  بی  محموله فقطمقایسه که . الزم به ذکر است کرداستفاده  آمیزهلی ملکوتوزیع وزن 

MRS  شود میانجام  ار تأمی  کنندهیکسان مربو  به.    

یند تولید لوله لی پ  از فراملکوبرا  کنتر  تغییرات ایجاد شده در توزیع وزن تواند  میامچنی  ای  آزمون 

 به کار رود. 
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 ثپیوست 

 (الزامي)

 مشخصات آمیزه حاصل از مستربچ دوده

 

بند  مطاب  با، مشخصات آمیزه سیاهِ حاص  باید شود میبا مستربچ دوده ترکیب  1آمیزه بی رنگانگامی که 

 باشد.  3-1-2بند  مطاب  باو جوش سازگار  آن  2-1-1

آمیزه حاص  از مستربچ دوده باید به گونه ا  باشد که مشخصات کلی، اندسی، مکانیکی و عحوه بر آن 

ای  استاندارد و الزامات کارایی  3و  3، 6، 3بنداا   امطاب  بفیزیکی اجزاء ساخته شده از آن به ترتیب 

 ای  استاندارد باشد.  2بند  مطاب  باسامانه مونتاژ شده از اجزاء 

دوده مورد استفاده در تولید مستربچ باید از نوع دوده ویژه پحستی  به منظور محافظت در برابر پرتو 

 باشد.  nm 93تا  nm 19  فرابنف  بوده و میانگی  اندازه ذره )اولیه( آن بی
  

                                                 
1- Natural 
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 جپیوست 

 )اطالعاتي(

 

 استانداردهاي محصول

لوله، اتصاالت و سیستم لوله کشی پلی وینی  کلرید  - اا پحستی ، 2112شماره  رانیا یستاندارد ملا[ 1]

 ویژگی اا - ساختمانمورد مصر  در تخلیه فاضحب  –( PVC-U) سخت 

لوله، اتصاالت و سیستم لوله کشی پلی وینی  کلرید  - اا پحستی ، 2113شماره  رانیا یستاندارد ملا[ 3]

 ویژگی اا - زیرزمینی بدون فشارمورد مصر  در تخلیه فاضحب  –( PVC-U) سخت 

 پروپیل لوله، اتصاالت و سیستم لوله کشی پلی  - اا پحستی ، 13399-1شماره  رانیا یستاندارد ملا[ 2]

(PP مورد مصر  در تخلیه فاضحب )ویژگی اا - ساختمان 

  مدفون در خاک برا  گیار لوله  اا سامانه– اا پحستی ، 16392-1شماره  رانیا یستاندارد ملا[ 4]

  ، اتصاالت و سامانهاا لوله  اا ویژگی: 1قسمت  -(PP) پروپیل  پلی –کاربرداا  فاضحب و زاکشی ثقلی 

  مدفون در خاک برا  فاضحب گیار لوله  اا سامانه - اا پحستی ، 2116-1شماره  رانیا یستاندارد ملا[ 5]

(، PVC-U  با دیواره ساختمند از جن  پلی وینی  کلرید سخت )گیار لوله  اا سامانه –و زاکشی ثقلی 

، اتصاالت و اا لوله  مواد و معیاراا  کارایی برا  اا ویژگی:  1قسمت  –( PE) اتیل  پلی( و PPپلی پروپیل  )

  سامانه

  مدفون در خاک برا  فاضحب گیار لوله  اا سامانه - اا پحستی ، 2116-9شماره  رانیا یستاندارد ملا[ 9]

(، PVC-U  با دیواره ساختمند از جن  پلی وینی  کلرید سخت )گیار لوله  اا سامانه –و زاکشی ثقلی 

 Aو اتصاالت با سطح بیرونی صا ، نوع  اا لوله:  9قسمت  –( PE) اتیل  پلی( و PPپلی پروپیل  )

  مدفون در خاک برا  فاضحب گیار لوله  اا سامانه - اا پحستی ، 2116-3شماره  رانیا یستاندارد ملا[ 7]

(، PVC-U  با دیواره ساختمند از جن  پلی وینی  کلرید سخت )گیار لوله  اا سامانه –و زاکشی ثقلی 

  Bنوع  و اتصاالت با سطح بیرونی موج دار، اا لوله:  3قسمت  –( PE) اتیل  پلی( و PPپروپیل  ) پلی

  مدفون در خاک برا  گیار لوله  اا سامانه– اا پحستی ، 16632-1شماره  رانیا یستاندارد ملا[ 1] 

: 1قسمت  -(PP-MDپلی پروپیل  اصح  شده با مواد معدنی ) –کاربرداا  فاضحب و زاکشی ثقلی 

  ، اتصاالت و سامانهاا لوله  اا ویژگی

 

[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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 چپیوست 

 )اطالعاتي(

 نامه کتاب
 

[1] IEC 60335-1, Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: 

General requirements (IEC 60335-1:1991, modified).  

 

[2] IEC 60364-1, Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, 

assessment of general characteristics, definitions.  

 

[3] IEC 60449, Voltage bands for electrical installations of building.  

 

[4] IEC 60529, Degree of protection provided by enclosures (IP Code)  

 

[5] 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) 

 

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

sewers for gravity systems 

 

[7] ISO 13967, Thermoplastics fittings - Determination of the short-term stiffness 

 

[8] ISO/TR 10358, Plastics pipes and fittings - Combined chemical-resistance-

classification table 

 

[9] EN 295-3, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - 

Part 3: Test methods 

 
 


