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  خدا نامبه

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و ندارداستا مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه استاندارد و مؤسسة نام

  .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحبسازمان،   كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و نصادركنندگا
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان ملي كه مربوط استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  انسـازم  اصلي اعضاي از ايران استاندارد سازمان ملي

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  ينيازمنـد  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور،

 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران استانداردسازمان ملي 

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت تكيفي از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  تاندارداسـ  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان. نمايد
در  فعال مؤسسات و سازمانها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه
و  اهـ  گـاه آزمون محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة
 ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين ايران استاندارد سازمان ملي،سنجش وسايل )واسنجي(سيون كاليبرا مراكز

 عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام

 و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها
 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام

 
                                                 

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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  گفتارپيش
تـرميم  و  پيوسـته كشـي   لولـه ، زنـي  تونل ريز در ستفادهمورد ااي شده  واتصاالت  سفالي شيشه لوله« استاندارد

سـازمان ملـي اسـتاندارد    توسـط   مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه »هاويژگي -و تونل ها كشي لوله
مهندسـي سـاختمان،    استاندارد ملي كميتة يهاجالس چهارصدوبيست و دومين در و شده تدوين و تهيه ايران

 يـك  بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 21/2/1392 مورخ انيهاي ساختممصالح و فراورده

 ، 1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر نآخري از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

ASTM C 1208/C 1208M – 11, Standard Specification for Vitrified Clay Pipe and Joints for 
Use in Microtunneling, Sliplining, Pipe Bursting, and Tunnels 
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 پيوستهكشي  زني ، لوله تونل ريزاستفاده در  مورداي شده  سفالي شيشهواتصاالت  لوله
  هاويژگي -و تونل ها  كشي ترميم لوله و

  و دامنه كاربرد هدف     1
  ت ،كيفي منظور تضمينه ب ،آزمون و معيارهايي براي ساختهدف از تدوين اين استاندارد تعيين  1-1

 ريز اي شده كه در براي لوله سفالي شيشهاري محصول گذ و نشانه هاي پذيرش كارگاهيآزمون، سي، نصببازر
ها ، پسماندهاي صنعتي و آب  انتقال پساب ، ها ها و تونل گذاري و در لوله  تركيدگي لوله ترميم،  1زني تونل

  .باشد ميروند كار ميهب) باران( سطحي 
گذاري  كيفيت ، بازرسي ، و معيار نشانه تضمين هايي براي، آزموناستانداردن اي 9و 7الي  3هاي بند 1-1-1

  .مي باشدشده پيش از نصب  اي هاي سفالي شيشه محصول  لوله
  .اي شده است  معيار نصب لوله سفالي شيشه ي گيرندهدر بر استاندارداين   8بند 1-1-2
  .گيرد  اتصال لوله ها را در بر مي ت آزمون براياهمچنين مصالح و الزام استاندارداين  1-2
در صورت وجود چنين مواردي، . تمام موارد ايمني و بهداشتي نوشته نشده استاين استاندارد  در  1-3

  .ي كاربر اين استاندارد است مسئوليت برقراري شرايط ايمني و سالمتي مناسب و اجراي آن بر عهده

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقررا

  .شودترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين ركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد مدا. موردنظر نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه

  :جع زير براي اين استاندارد اجباري استااستفاده از مر
2-1 ASTM C 67, Test Methods for Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile- 
2-2 ASTM C 301, Test Methods for Vitrified Clay Pipe 
2-3 ASTM C 828, Test Method for Low-Pressure Air Test of Vitrified Clay Pipe Lines 
2-4 ASTM C 896, Terminology Relating to Clay Products 
2-5 ASTM C 1091, Test Method for Hydrostatic Infiltration Testing of Vitrified Clay Pipe 
Lines 
2-6 ASTM D 395, Test Methods for Rubber Property—Compression Set 
2-7  ASTM D 412, Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers—
Tension 
2-8   ASTM D 471, Test Method for Rubber Property—Effect of Liquids 
2-9   ASTM D 518, Test Method for Rubber Deterioration—Surface Cracking 
2-10 ASTM D 543, Practices for Evaluating the Resistance of Plastics to Chemical Reagents 

                                                 
1 - micro tunneling, pilot tube microtunneling 
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2-11 ASTM D 573, Test Method for Rubber—Deterioration in an Air Oven 
2-12 ASTM D 1149, Test Methods for Rubber Deterioration—Cracking in an Ozone 
Controlled Environment 
2-13 ASTM D 2240, Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness 

  

  اصطالحات و تعاريف    3
  .براي اين استاندارد كاربرد دارد 4-2اصطالحات و تعاريف به كار رفته در استاندارد بند 

  هالوله         4
 مصالح و ساخت    4-1

اي ساخته  گونهه ها ب ، يا تركيبي از آن 1سطحي ، رس ، شيلاز خاك نسوز بايداي شده  لوله سفالي شيشه
با اين  ، مطابقآيند و در دماهاي مناسب حرارت بينند محصول بدست آمدهه درلول به شكلشوند كه وقتي 

  .شود استاندارد

 الزامات آزمون براي لوله     4-2

  هاآزمونه 4-2-1
 ،كننده ار يا نماينده او از انبار تامينوسيله خريد هب بايدكار رفته  ههاي شاهد لوله ب در صورت درخواست ، نمونه

  .تعداد لوله در هر ابعاد بيشتر شوددرصد 5/0 نبايد از و حداكثر 3آزمونه ها بايد حداقل  تعداد .شودانتخاب 

زمايي دو آ، سازنده مجاز به بازرا برآورده نسازند 5- 2- 4تا  2- 2- 4ها الزامات  اگر هر يك از نمونه 1- 4-2-1
شد پذيرفته خواهد  در صورتي لوله. باشد مي ازاي هر نمونه مردود شدهه نمونه شاهد اضافي از مواد اصلي ب

هاي بازآزمايي  يك از لوله كه هر صورتيدر .ده سازندورالزامات آزمون را برآ ،زمايي شدهآهاي باز تمامي نمونه كه
  .، محموله را بايد مرجوع كرد مردود گردند

                                                 
1 - surface clay 
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  اينقطهنيروي خمشي سه -1جدول 
 قطر اسمي
mm 

  استحكام باربري
kN/m 

100 29 

150 29 

200 32 

250 35 

300 38 

400 42 

500 52 

600 64 

700 69 

800 77 

900 88 

1000 96 

1100 105 

1200 120 

  
 
 را  دقت تجهيزات آزمون توان مي بنا به درخواست سازنده، مردود شدن آزمون اوليه درصورت 2- 4-2-1

زمايي صورت پذيرد يا يك آك بازشده و ي واسنجيدوباره  بايدتجهيزات  ،در اين صورت، دادمورد ترديد قرار 
 .انجام گيرد  معيندقت  ي بازمايي با استفاده از تجهيزات ديگرآباز

  استحكام باربري 4-3
  .را برآورده سازد  1الزامات استحكام باربري مندرج در جدول بايد لوله  4-3-1
 .ه اند آزمون و تصديق نمايدشدفهرست  1هايي كه در جدول  لوله را تا باالترين استحكام بايدسازنده  2- 3- 4

   فشاري مقاومت 4-4
تنها در صورت  بايداين آزمون . رود كار مي هفشاري مصالح لوله ب مقاومت اين آزمون براي تعيين 4-4-1

  .تصريح انجام پذيرد 
 .باشند   MPa]48 [   psi 7000  داراي حداقل استحكام فشاري  بايدمصالح لوله  4-4-2

و توانايي ايجاد ميزان بارگذاري از نوعي باشد كه داراي ظرفيت كافي بوده بايدام آزمون دستگاه انج 4-4-3
 .صورت كروي باشد هب بايدگردد  منطقه باربر كه در آن نيرو اعمال مي. هاي مشخص شده را داشته باشد

حور طولي لوله د مطوريكه طول آزمونه در امتدا هيك استوانه برش خورده از لوله باشد ب بايدآزمونه  4-4-4
و براي  متر ميلي 64 متر  براي ضخامت كلي ديواره لوله ميلي 25داراي حداقل قطر  بايداستوانه   .قرار گيرد

رواداري . باشد 1:1بوده و نسبت قطر به طول آن  متر يلمي 51ضخامت هاي بزرگتر ديواره داراي حداقل قطر
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صورت  متر ميلي 025/0 در نزديكترين مقدار به بايدها  گيري اندازه. باشد%+ 10-%0برابر با  بايدقطر و طول 
 .گيرد

 .بر دو انتهاي استوانه اعمال گردددر محور مركزي  بايدبار آزمون وارده بر آزمونه  4-4-5

 .وازي و عمود بر محور عمودي باشندسطوح هموار م بايدسطوح باربر آزمونه  4-4-6

كار  هب و متر ميلي 05/0 با خطاي  ، توازيبر سطوح هموار استقراريابد بايدهاي آزمون  سطح باربر نمونه 4-4-7
 .گيري مصالح پوشش مجاز نيست

بار الزم باقيمانده به ميزان يكسان براي مدت . را اعمال كنيد MPa]24 [  psi 3500 بار حداكثر 4-4-8
 .گردد دقيقه اعمال مي 2تا  1زمان بين 

 :محاسبه و گزارش كنيد  استحكام فشاري را بصورت زير 4-4-9
C=W/A 

  :كه در آن 
C   بر حسباستحكام فشاري آزمونه psi [kPa] به مقدار نزديكترين با KPa]690[  psi 100  

W   بر حسب بار ثبت شده kgf/mm2 وسيله دستگاه انجام آزمون نشان داده مي شود و ه، ب  
A ني آزمونه بر حسب اي باربر بااليي و پاييميانگين مساحت هاي ناخالص صفحه ه mm2 ا نزديكترين ب

  mm2 26 مقدار به 
  : فشار هيدروستاتيك يا آزمون جذب 4-5
يك آزمون جذب را بر تمامي ، يك آزمون فشار هيدروستاتيك يا سازنده بايد، بنا به نظر خود 4-5-1

  .ها انجام دهد آزمونه

    فشار هيدروستاتيك 4-5-2
 KPa]69[  psi 10در معرض فشار هيدروستاتيك داخلي 2 ه در جدولشد زمان درجبراساس  كه لوله هنگامي

، رطوبتي كه بر روي لوله به هر صورت بدون توجه به مقدار. شودگونه نشتي نبايد مشاهده  ، هيچقرار گيرد
از دماي هواي  C 3°دماي تقريبا با اختالف در، آب هبنا به نظر سازند. نشتي تلقي شود بايدحركت كند 

 .اي كنترل ميعان در لوله وارد كردتوان بر ا ميپيرامون ر

    جذب 4-5-3
 .تجاوز كند% 8آزمون گردد، نبايد از  2- 2استاندارد بند كه مطابق با  شده هنگامي اي جذب لوله سفالي شيشه

   مقاومت در برابر اسيد 4-6
 2-2استاندارد بند كه در  كار مي رود هاين آزمون براي تعيين مقاومت لوله در برابر رفتار اسيدها ب 4-6-1

  .ها در صورت تصريح آن انجام پذيردتن بايداين آزمون . مشخص شده است
اي  هاي معرف چنين لوله هاي اسيدي از آزمونه كه محلول در صورتي بايدلوله در هر اندازه و مقدار را  4-6-2
  .فراتر نرود، پذيرفت %25/0از 
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 يكمدت زمان آزمون فشار هيدروستات  - 2جدول

  ضخامت غالف
 ميلي متر

 مدت زمان
 دقيقه

 7 25كوچكتر يا مساوي 

 9 38و كوچكتر يا مساوي  25بزرگتر از 

 12 50و كوچكتر يا مساوي  38بزرگتر از 

 15 64و كوچكتر يا مساوي  50بزرگتر از 

 18 76و كوچكتر يا مساوي  64بزرگتر از 

 21 76بزرگتر از 

  ها و ابعاد  زهاندا 4-7
ميانگين قطر داخلي بايد بر اساس گردش  .باشند 3مطابق با الزامات جدول  بايداندازه و ابعاد لوله  4-7-1

  . ، محاسبه گرددگرفتن ميانگين از آنهاها و  اي در خالف جهت ساير اندازه گيري درجه 90
  ابعاد و تغييرات -3جدول

قطر 
 اسمي

mm 

خارج از 
 الفراستي

 حداكثر

mm/M  

خارج از دايره 
 ي بودنا

 حداكثر 

mm 

خارج از مربعي 
 الفبودن

 بحداكثر 
mm

طول لوله كشي 
 منهاي رواداري

mm/M 

اخلي اسمي منهاي قطر د
  پرواداري
mm 

100 4 2 1 20 5 

150 4 3 1 20 6 

200 4 4 1 20 8 

250 4 5 1 20 10 

300 4 6 2 20 12 

400 4 8 2 20 16 

500 4 10 3 20 20 

600 4 12 3 30 24 

700 4 14 4 30 28 

800 4 16 4 30 32 

900 4 18 5 30 36 

1000 4 20 5 30 36 

1100 4 22 6 30 36 

1200 05/0 24 7 30 36 

  .را ببينيد 1شكل   -الف
با سازنده لوله براي ابعاد معين . ند ، تقريبي هستند اكه با استفاده از قطر خارجي محاسبه شده  جااين اعداد از آن  -ب

  .يد مشورت كن
 .محدوده رواداري ثابتي وجود ندارد  -پ
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  .ابعاد شكل واقعي نيست –يادآوري 

  بودن مستقيمچهارگوش بودن انتهاي لوله و خارج از  – 1شكل 
  

ابعاد غير مدور برابر  .يابداز قطر اسمي آن تغيير % 2قطر خارجي نبايد از يك دايره واقعي بيش از  4-7-2
  .ر هر موقعيت در راستاي غالف لولهگيري شده د كوچكترين قطرهاي اندازهاست با اختالف بزرگترين و 

 از راست بودن بيش ازگيري شود، لوله نبايد  كه بيشترين انحراف از وجه مقعر لوله اندازه هنگامي 4-7-3

mm/M 4 ر با قراردادن يك لبه راست بر روي وجه مقع بايدها  اندازه گيري .را ببينيد 1شكل  .منحرف گردد
ه ميان لبه راست و وجه مقعر لوله، انجام گيري بيشترين فاصل استثناي اتصال و اندازه ف لوله بهطول كامل غال

  .گيرد
كه  از قطر بيروني هنگامي mm/mm 005/0 وسيله انتهاي لوله نبايد بيش از  هصفحه شكل گرفته ب 4-7-4

  .شود، انحراف يابد گيري مي اندازه 1مطابق با شكل 
ه و توسط بود باالبري كارگاهي داراي ابعاد مناسب با توزيع مناسب نيروهاي بايدخامت ديواره لوله ض 4-7-5

 .سازنده تعيين شود

  ها  ها و جوش ها، ترك شكاف 4-8
  .قابل مشاهده با چشم غير مسلح، نبايد وجود داشته باشدترك  شكاف يا گونه هيچ در طول لوله 1- 4-8
 ميلي متر 51، شكست يا جوش بر روي لوله نبايد درهر ابعاد سطح از ريدگيابعاد هيچ تراشه يا پ 2- 4-8

 .تر باشد فراتر رود و عمق آن نبايد از يك هشتم كمترين ضخامت غالف بيش
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  اتصاالت   5
 مصالح و ساخت    1- 5

 اصول طراحي اتصال  1-1- 5

  .نشان داده شده است 2مونه در شكل يك طراحي اتصال ن 1-1-1- 5
طور  همان ،صورت يكپارچه هميان سطوح باربر براي اطمينان از عدم نفوذ آب ب بايدبندي  وامل آبع 1-1-2- 5

 .خواسته شده است، فشرده گردند 3-5كه در 

 .ا سطوح باربر مهار گردندصورت مستقل يا ب هتوانند ب مي بند عوامل آب 1-1-3- 5

كه در خالل نصب ايجاد  1باالبرينيروهاي  يك واشر فشرده را براي توزيع بايددو انتهاي لوله  1-1-4- 5
 .شوند، در خود جاي دهند مي

 نصب در خاللكه قدر اختالف داشته باشد  لوله آنقطر خارجي غالف  باقطر خارجي پوسته نبايد  1-1-5- 5
  .يت ايجاد كندمحدود 

  
  طراحي نمونه اتصال -2شكل 

 

  الزامات  2- 5
  .را برآورده سازند3الزامات جدول  بايدبند  عوامل آب 2-1- 5
، اتصالي را ايجاد كنند كه بتواند بند ته شوند كه در اتصال با عوامل آباز موادي ساخ بايدها  پوسته 2-2- 5

  .ازدرا برآورده س 3- 5الزامات 

                                                 
1 - jacking 
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  بندالزامات اجزاي آب -3جدول 
 روش آزمون   الزامات آزمون آزمون

 بند الستيكيالزامات اجزاي آب

 بدون كاهش وزن    مواد شيمياييمقاومت در برابر 

  10-2استاندارد بند   
    ) C 2± 23°ساعت در  48(

اسيدسولفوريك
N1  

كلريكيدروهاسيد
N1  بدون كاهش وزن  

حداقل  MPa]10[ psi 1500     استحكام كششي
  7-2استاندارد بند   افزايش طول در شكست% 500

         Aي  با كرانهسختي سنج     سختي

  13-2ندارد بند استا  70-45

  از خميدگي اصلي%  16  فشردگي
  6-2استاندارد بند 

       ساعت در B  )22روش  
°C  2± 70 (  

  %5حداكثر   جذب آب

  8-2استاندارد بند 
ميلي متر از  51به طول   يبرش

يك عامل درزگير الستيكي را در 
روز در دماي  7مدت  هآب مقطر ب

°C  2± 70    فرو بريد  
  

  برابر اوزونمقاومت در 

بدون ترك قابل مشاهده تحت 
آزمونه با  23نمايي شت رد

، 9-2بكارگيري استاندارد بند 
كشش و در % B  ،20دستورالعمل 

 ppm 5/0معرض اوزون متراكم 
       ساعت در دماي 24مدت  هب

°C  1± 40  

  12-2استاندارد بند 

  پيرسازي سريع در آون
از استحكام كششي % 80حداقل 

  اصلي
  از افزايش طول اصلي% 75قل حدا

  11-2استاندارد بند 
روز در دماي          7مدت  به

°C  2± 70  
  الزامات اجزاي آب بند پالستيكي

  :مقاومت در برابر مواد شيميايي
  N1 اسيد سولفوريك

 N1 اسيد هيدروكلريك

  
  بدون كاهش وزن
  بدون كاهش وزن

  10-2استاندارد بند 
     ساعت در دماي  48مدت  به

°C  2± 23  
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  الزامات آزمون براي اتصاالت جفت شده  3- 5
براي هر قطر،  بايد. تر باشد ، بيشعداد لوله تهيه شده در هر اندازهاز ت%  25/0از  دها نباي تعداد آزمونه 3-1- 5

  .آزمون گرددحداقل يك اتصال 
 .شتي داشته باشد، نگردد آزمون مي 4- 5كه مطابق با  اتصال نصب شده نبايد هنگامي 3-2- 5

  نصب شده  هاي آزمون براي اتصاالت روش 4- 5
  .مقدار الزم براي جلوگيري از حركت طولي را مهار كنيد دو لوله را نصب كرده و 4-1- 5
ها ، بار برشي به  براي يكي ديگر از لوله. ر يكسان مهار كرده و محكم نماييدطو هيكي از لوله ها را ب 4-2- 5

 305در امتداد يك طول  °120طور يكنواخت بر يك قوس بيشتر از  هطر اسمي را باز ق KN/m8/8  ميزان 
 .را ببينيد 3شكل  .ميلي متري مجاور با اتصال، اعمال كنيد

  .ساعت اعمال كنيد 1مدت  هرا ب KPa]30[  psi  3/4 فوتي فشار آب برابر با 10يك ارتفاع 4-3- 5
  .ار آب، آزمون و تصديق نمايدوله را در ارتفاع باالتر فشتواند ل سازنده مي

  
 آزمون نشتي –برش اتصال  -3شكل 

  

 و بازرسي روش هاي آزمون        6

به انتخاب خريدار يا تمامي لوله  .انجام دهيد 2- 2و  1- 2استانداردهاي بندهاي هاي الزم را مطابق با  آزمون
تمامي . ا در زمان تحويل انجام گيردانه يدرنگ در كارخ بي بايدبازرسي . نماينده او، تابع بازرسي هستند

معدوم  دلوله مردود شده نباي. شوندگذاري  سيله خريدار يا نماينده وي نشانهو هب بايدشده  هاي پذيرفته لوله
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هايي كه الزامات اين استاندارد  گونه هزينه اضافي با لوله وسيله سازنده يا فروشنده بدون هيچ ه، بلكه بايد بشود
  .شوند، جايگزين ازندس ه ميبرآورد را
  

 هاي نصب و پذيرش كارگاهيآزمون          7

ت وسيله پيمانكاران آشنا با باربري لوله و تجهيزا هتنها ب بايد استانداردنصب لوله شرح داده شده در اين  7-1
  .ويژه طراحي شده براي اين منظور، انجام پذيرد

بايد شامل يك عامل ايمني سازنده فراتر رود و  نيروي باربري نبايد از الزامات مطرح شده توسط 7-2
 .شده توسط مهندس طراح و پيمانكار، باشد پذيرفته

 .سب در خالل نصب توجه كنيدتنظيم بودن و همتراز بودن منا بايد به حفظ 7-3

 5-2يا    3- 2استاندارد بند  پس از نصب ممكن است مطابق با آزمون پذيرش كارگاهي در صورت لزوم، 7-4
  .ا گردداجر

 

  نشانه گذاري         8
  :مشخصات زير بايد بر روي سطح خارجي لوله به صورت برجسته درج شود

  16نام و نشاني توليد كننده همراه با شماره ثبت آن حداقل با قلم اندازه  8-1
  16نام تجاري يا عالمت تجاري ثبت شده همراه با شماره ثبت آن حداقل با قلم اندازه  8-2
  ت استاندارد در صورت دريافت پروانه كاربرد عالمت استانداردعالم 8-3
  ضخامت اسمي لوله 8-4
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


