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 به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

 .دارد عهده به را ایران

بته92/6/1321نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجیسهشورا عتاییادار متور 

 جهتاجراابالغشدهاست.92/3/1321مور 33333/916سازمانمییاستانداردایرانتغییریافتهوطینامهشماره

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کارشناستانستازمان، از مرکب فنی اا  یسیونکم در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

توییتد ، بتهشترایط توجته بتا و میتی مصایح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تویید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف توییدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .شود می حاصل دویتی غیر و دویتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.شود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته شتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بتدینترتیتب، شتود. متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته تصتویب، درصتورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران میی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تیقی میی استاندارداایی

.باشد رسیده تصویب به دادمی سازمانمییاستانداردایرانتشکیل مربوطکه

(ISO)استاندارد ایمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ایمیییایکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی شناسی اندازه ایمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

پیشترفت آخرین از کشور، خاص اا  نیازمند  و کیی شرایط به توجه ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعاییت

 شود.می گیر بهره ایمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا 

 و سالمت کنندگان،حفظ مصرف از حمایت برا  قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 از اجترا بعضتی اقتصتاد ، و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول عمتومی، و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عایی شورا  تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تویید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 را آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوتت برا  ایمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 مشتاوره، درزمینتۀ فعتال مؤسستات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید. اجبار 

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه محیطتی،زیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  صتدورگتواای و ممی   بازرسی، آموزش،

 نظتام ضتوابط استاس بتر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران سنجش، وسایل کاییبراسیونسواسنجی 

 آناتا عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیتین ستنجش، وسایل کاییبراسیونسواسنجی  یکااا، ایمییی بین دستگاه ترویج.کندنظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
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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 ش گفتاریپ

 سیست واایویه»استاندارد برا  اییاف با شده تقویت سیمانی اتصاتت پیش«ثقییاا  درکه آن نویس

چهارصدوافتادتهیهوتدوینشدهاستودرشرکتپیشگامانکیفیتاستیآذراا مربوطتوسطکمیسیون

 ششمین استانداردو میی کمیته اجالس فراوردهمهندسی و مصایح و موساختمان ساختمانی ر اا 

11/19/1329 بندیکماده استناد اینکبه است، گرفته تصویبقرار مقررات3مورد قانوناصالحقوانینو

بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمی1331مصوببهمنماهموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران، ،-

شود.

پیشرفتبرا حفظامگامی تحوتتو با اماانگی خدمات،و و عیوم صنایع، زمینه در جهانی مییو اا 

تکمیلاین برا اصالحو پیشنهاد که ار مواقعی ومتجدیدنظرخواادشدو استاندارداا مییایراندر

بنابراین، گرفت. خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

خرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.بایداموارهازآ



 منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزیراست:


ISO 22306:2007, Fibre-reinforced cement pipe, joints and fittings for gravity systems



 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 ثقلیهاي اتصاالت سیمانی تقويت شده با الیاف براي سیستم ها ولوله

 دامنه کاربرد هدف و  3

گیار واج ا ساختهشدهآنازسیمانتقویتشدهبایویهسیست استاندارد،تعیینخواصاینادفازتدوین

اا زاکشییافاضالبدرنظرگرفتهشدهاست.اییاف،برپایهسیمانپرتینداستکهبرا استفادهدرسیست 

ا ثقییااا سیمانیواتصاتتتقویتشدهبااییافکهاصوتبرا استفادهدرسیست ایناستانداردبرا یویه

مناسباستند،کاربرددارد.مدفوناتمسفر درکاربرداا درفشار

داند،برا پییرنشانمیاا انعطافکنند،گرچهاندکیویژگیااییکهای اماتایناستانداردرابرآوردهمییویه

اند.شدهتاسیساتطراحیشدهبااستفادهازاصولیویهصیبدرنظرگرفته

.دادتوانباا مورداستفادهقرارمیرااستحکام،اا مختیفیازردهااواتصاتتبایویه،گیار دریکسیست یویه -3يادآوري

میگیار اا یویهسیست  -2يادآوري را میی، ایناستاندارد داد،مدفونتوانبرا کاربرداا غیرمطابقبا قرار استفاده مورد

واتصاتتدرنظرگرفتهشوند.اامانشوناا،اادرطراحییویهگاهوتکیهیمحیطملعوامشروطبراینکهتاثیر

سبهپیوستدمراجعهکنید .رادربرداردمدتیویهبینداا کارکردایناستانداردمیی،جنبه -1يادآوري

یویهمشخصشدهبرپایهایناستاندارد،برا کاربردمورد ردهکنندکهقانعخودشانرابایستنخستمیخریداران -4يادآوري

.استنظرمناسب

.رابرآوردهکندای اماتمقرراتمیینتواندممکناسترعایتپیوستجایناستاندارد -5يادآوري

 الزامیمراجع   2

مییایران متنایناستاندارد است.مدار ای امیزیرحاو مقرراتیاستکهدر شده ارجاعداده بهآناا

.نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیشودبدی

باشد، شده ارجاعداده تاریخانتشار ذکر بهمدرکیبا صورتیکه تجدیدنظراا بعد آندر و اصالحیهاا

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهشدهذکرن.درموردمدارکیکهبدواستانداردمییایراننیستموردنظراین

.،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراستاست

:استفادهازمرجعزیربرا ایناستانداردای امیاست
2-1   ISO 10928, Plastics piping systems — Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings — 

Methods for regression analysis and their use 

 اصطالحات و تعاريف       1

.رودبهکارمیزیردرایناستاندارد،اصطالحاتوتعاریف

1-3 
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 اندازه اسمی

DN 

فراا کردنگیار مشتر است،بهمنظورعدد اندازه،کهبرا امهاج ا یکسیست یویه-کدگیار ایفبا

کهپسازآنیکعددگِردشده”DN“گیار ،متشکلازحروفکدگیار آسانبرا مقاصدارجاعوعالمت

 گیردشود،قرارمیمتربیانمیمربوطبهقطرداخییکهبرحسبمییی

1-2 

 قطر اظهار شده

وردهمقاومتگسیختگی،بهعنوانمیانگینقطرDNقطر کهسازنده،بادرنظرگرفتناندازهاسمیمخصوص

کندداخییوبیرونیتوییدشدهاعالممی

1-1 

 سفتی ويژه حلقه 

S 

داندهمقاومتبهخی حیقهبهازا ارمترطولتحتبارخارجی،کهویژگیفی یکیمحاسبهشدهیویه،نشان

شود: تعیینمی1بامعادیهس

S = (E. I)/dm 1س
3

کهدرآن:

E ظاار استکهبااستفادهازپیوستثایناستانداردتعیینوبرحسبنیوتنبرمترمربعضریبکشسانی

N/mس
شودبیانمی 2

I گشتاوردومسطحدرجهتطوییبهازا طولمتراست،کهبرحسبمتربهتوانچهاربرمترسm
4
/mبیان 

شود،بهعبارتدیگر:می

I = e 9س
3
/12

کهدرآن:

e ه،برحسبمترسضخامتدیوارm، 

dmقطرمیانگینیویه،برحسبمترسmمراجعهکنید .2-3 ،سبهبند

N/mسسفتیویژهحیقهبرحسبنیوتنبرمترمربع -يادآوري
شود.بیانمی 2





3 
 

1-4 

 قطر میانگین

dm 

معادیهس یویهکهبا قسمتمیانیسطحمقطعدیواره با متناظر معادیهس3قطردایره یا  2 بر  و محاسبهشده

شود. بیانمیmحسبمترس

dm = di + e 3س

dm = de - e 2س

کهدرآن:

diقطرداخیییویهبرحسبمترسm، 

deقطربیرونییویهبرحسبمترسm، 

eضخامتیویهبرحسبمترسm. 

1-5 

 3آزمون نوع

 به شده مجموعهآزمونانجام بودنمحصولیا ارزیابیمناسباستفاده کردنمنظور برا برآورده اج ا، ا از

عمیکردساا  محصولیامجموعهمطابقباویژگیمحصول

1-6 

 اسمی طول

مراجعهکنید 3-3کدگیار عدد طولیویهکهبرابرباطولکارگیاشتهشدهموثریویهاستسبهبند

.شود بیانوتایکرق اعشارگردمیmمترسطولاسمیبرحسب -يادآوري

1-7 

 کل طول

L 

گیرندفاصیهبیندوصفحهعمودبرمحوریویهکهازنقاطانتهایییویهمی

 شود. بیانمیmطولکلبرحسبمترس -يادآوري

                                                 
1 -Type test 



2 
 

1-3 

 3طول کارگذاشته شده موثر

طولکلیویهمنها ،درصورتوجود،عمقسریویهداخلمادگی،مطابقتوصیهسازنده

1-9 

 شرايط کاربري عادي

،بایابدونفشارC31تاC9درگسترهدماییبینسطحییافاضالبانتقالآب

1-31 

 ترکیدن بار

Tu 

 ردهدادنانطباقبابرا نشانپیوستبحداقلبارترکیدنتزمبرا یویهاشباعشده،انگامآزمایشمطابق

ترکیدنتعیینشده

1-33 

 فشار بی لوله يا اتصاالت 

گیرندقرارنمیkPa 111ساتصاتت یویهکهدرمعرضفشاردرونیب رگتراز

1-32 

 مدفونخط لوله 

بارخطیویه ناشیاز شاملفشار بارگیار خا ، بیرونیانتقاییاز معرضفشار بارمردها کهدر و  جاده

گیردگیرند،و،احتماتفشارآبقرارمیااییکهاززیرجادهمیونقلدریویهحمل

1-31 

 دماي کاري طراحی

رودسیست بتواندتحملکندبیشتریندماییکهانتظارمی

 شود. بیانمیCدما کار طراحیبرحسبدرجهسیسیوسس -يادآوري

1-34 

 یدگی کشدر

                                                 
1 - Effective laying length 
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D 

تغییرمکانطوییاتصال

مراجعهکنید.1بهشکل

 شود.بیانمیmm)مترسبرحسبمییییدگیکشدر -يادآوري

1-35 

 کلیدگی کشدر

T 

ا زاویهخی براثرفشاراج ا اتصال،Jاا طویی،جاییوجابه،Dاا،مجموعدرکشیدگی

مراجعهکنید.1بهشکل

 شود. بیانمیmmمترسمیییکلبرحسبدرکشیدگی -يادآوري

1-36 

 محوري ناهم 

M 

می انخروجازانطباقمحوراا اج ا مجاورمقداراختالفیکهخطوطمرک  اج اءمجاور،برا منطبقشدن

دارند

 شود. بیانمیmmمترسمیییمحور برحسبناا  -يادآوري

1-37 

 پذيراتصال انعطاف

کندشوندهراممکنمیاتصاییکهحرکتنسبیبیناج ا متصل

1-33 

 ترکیدن 

تواندبارراتحملکندشرایطیکهآزمونهدیگرنمی

1-39 

 الیاف تقويت کننده

اا سیمانیمطابقباایناستاندارد ترکیبیِآییو/یاغیرآییمورداستفادهبرا ساختیویهاییافتقویتکننده

مراجعهکنید.9-9-2بهبند



6 
 


:راانما

D 

𝜹 

J 

T 

M 

درکشیدگی

ا خی زاویه

جاییطوییجابه

درکشیدگیکل

محور ناا 

شود.جاییطوییمیا باعثجابهزاویهخی -يادآوري

 جايی در اتصاالت جابه -3شکل
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 کلیات     4

 بنديطبقه     4-3

 هارده     4-3-3

طراحیونوعخردشدگیِمراجعهکنید ،مقاومتبه1-3 سبهبندDNااواتصاتتبایدمطابقاندازهاسمیسیویه

بند شوند.اتصالطبقه

 اندازه اسمی     4-3-2

ایناستانداردمطابقت3بایدباجدولبند DN 9311 و DN 911ااواتصاتتدرگسترهیویه  DNاندازهاسمیس

داشتهباشد.

 (Tu) ترکیدنمقاومت    4-3-1

 بند شوند:اا زیرطبقهبراساسباربرواحدسطحداخییدررده،Tu،ترکیدنمطابقباحداقلباراابایدیویه

kN/m
2 21، kN/m

2 61، kN/m
2 33، kN/m

2 21، kN/m
2 111، kN/m

2 191، kN/m
2 131، kN/m

2 133 

1111/1برطولمتریویهتقسی برقطراسمییویهبرحسبمتراستسگسیختگیباربرواحدسطحبرابربار

 .DNمقدارقطراسمی

یویه میامچنین را یااا طراح توسط شده تعیین گسیختگی بار ای امات که کرد طراحی طور  توان

درارکشوررابرآوردهکنند.استاندارداا مییمورداستفاده

 مواد     4-2

 کلیات    4-2-3

ایدروییکغیرآیییاچسبکیسی  وچسب12-3یویهیااتصاتتبایدبااستفادهازاییافتقویتکنندهسبند

دارساختهشود.سیییکاتتشکیلشدهازواکنششیمیاییمادهسیییسیوکیسی 

هبااییافاضافهکرد.سازگارباسیمانتقویتشداا توانموادکمکی،پرکننده،مصایحری دانهورنگدانهمی

   تقويت کننده   4-2-2

مصایحزیرباشد:تواندیکیازتقویتکنندهمی

اییافسیوی  ؛-الف

اییافپالستیکی؛-ب

ا ؛رشتهشیشه-پ
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اییاففوتد .-ت

محدودیتاادرترکیبنهایی،یاروشساختیویهاا،نسبتآندرانتخابموادتقویتشدهبااییاف،ترکیبآن

اا ساختهشدهبااستفادهازاینموادبایدباای اماتایناستانداردشود،بهج اینکهیویهدیگر گیاشتهنمی

مطابقتداشتهباشد.سازندهبایدشواادمستند بهخریدارارائهدادکهاییافبهکاررفته،بامواددیگربهکار

مراجعهکنید .2-3حتشرایطکاربر عاد سازگاراستندسبهبنداابرا ادفموردنظرترفتهدریویه

 سیمان   4-2-1

سیمانبایدبااستانداردمییکشورسازندهمطابقتداشتهباشد.

 هامصالح ريزدانه و پرکننده   4-2-4

غیرآییوبایدباموادشوند،پرکنندهبایدساختبهمخیوطاف ودهمیفرآینداادروقتیمصایحری دانهیاپرکننده

مدتاطمینانحاصلشود.دیگرمخیوطسازگارباشدتاازماندگار عمیکردطوتنی

تتمورداستفادهقرارگیرند.اااواتصوزنوسربارهذوبفی اتغیرآانینبایددریویهمصایحری دانهسبک

 محدوديت مقدار مواد شیمیايی   4-2-5

بیشترباشد.1محیولدراسیدموجوددرمواد،نبایدازمقادیرارائهشدهدرجدولاا کیریدیاسویفاتنمک

 گیريبراي قالب در سیمان بیشینه مقادير يون کلريد و يون سولفات محلول در اسید  -3جدول

بیشینه مقدار يون کلريد محلول در  شرايط

 اسید
Kg/m

3
 

بیشینه مقدار يون سولفات محلول در 

 اسید

جرمیسیماندرصد

آور شدهباروشیغیرازسیمانعمل

بخارواتوکالو

3/11/3

آور شدهباروشبخاروسیمانعمل

اتوکالو

3/11/2

 ظاهر و پرداخت    4-1

از عار  باید بیرونی و داخیی سطح استاندارداردو این با انطباق برا  را قطعه توانایی که باشند اشکاتتی

کند.مخدوشمی

سطحداخیییویهبایدیکنواختوصافباشد.سطوحیکهدرتماسباواشراا کشسانقراردارند،بایدعار از

توانندبرعمیکرداتصاتتتاثیرمنفیبگیارند.اشکاتتیباشندکهمی

ایراناردمییباشندسبهاستاندmm3/1ترازوعمیقmm1/1ترازاا پهناابایدعار ازشکستگیوتر یویه

اارو سطوحداخیییابیرونیتیهشدگیباشند.فرورفتگیاابایدعار ازتیهمراجعهکنید .یویه9219شماره
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ااوارتفاعداشتهباشند.بُعدعرضیفرورفتگیmm3اانبایدبیشترازعمقوبرآمدگیmm3نبایدبیشتراز

باشد.mm31طح،بیشترازاانبایددرایچجهتیازیکسبرآمدگی

میدرصورتی وم، برا برآوردهکردنشرایطکار خاص، راااتوانیویهمطابقتوافقبینسازندهوخریدار

پوششوپرداختبایدای اماتاستاندارداا میی.دادکردو/یاسطحداخییو/یاسطحبیرونیآنپوشش1اشباع

رابرآوردهکنند.

 اتصاالت   4-4

 کلیات    4-4-3

شدهاعالمکند.درصورتدرخواست،سازندهبایدطولوبیشینهقطربیرونیاتصالرادرحایتمونتاژ

 انواع اتصاالت   4-4-2

بهصورتنرومادهیاااواتصاتتسیمانیتقویتشدهبااییافتحتپوششایناستاندارد،بایداتصاتتیویه

غالفباشند.

 مواد   4-4-1

ااازسیمانتقویتشدهبااییافیا،ازتوییدیکسانبایویهفرآیندتوانازطریقرامینرومادهوغالفاتصاتت

مشروطبراینکهباایناستانداردمطابقتداشتهباشند.مشخصات،یافی ساختمواددیگر مانندپالستیک

دادهشود.امهمصایحبایدتوسطسازندهیویه

 هاي درزبنديحلقه    4-4-4

کهقراراستدریویهجار شودسازگارباشد.موادکشسانساختهشدهوبامایعیواشراا درزبند بایداز

مرتبطمطابقتداشتهباشد.موادکشسانواشربایدبااستانداردمیی

 اي مجاززاويه خیز    4-4-5

اتصالطراحیشدهاعالمکند.ا مجازرابرا ارزاویهخی سازندهبایدبیشینه

 درکشیدگیبیشینه    4-4-6

درکشیدگیقابلتحملراکهبرا اراتصالطراحیشدهاستاعالمکند.سازندهبایدبیشینه

 شرايط مرجع براي آزمون   4-5

 دما    4-5-3

                                                 
گیردبهطور کهمنافیآنتوسطذراتری پرشود.واددیگر استقرارمییویهدرمایعیامحیولخاصیکهدارا رزینیام-1
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درتمامیج درموارد کهطوردیگر مشخصشدهباشد،خواصمکانیکی،فی یکیوشیمیاییمشخصشده

 تعیینشوند.93±3سCبنداا ایناستانداردبایددردما 

 خواص آب براي آزمون    4-5-2

باشد.3±9برابرباpHشدهدرایناستاندارد،بایدآبشیربابیاناا آبمورداستفادهبرا آزمون

 شرايط بارگذاري   4-5-1

ج درموارد کهطوردیگر مشخصشدهباشد،خواصمکانیکی،فی یکیوشیمیاییمشخصشدهدرتمامی

بنداا ایناستانداردبایدبااستفادهازشرایطبارگیار پیرامونیو/یاطویی،ارکدامکهقابلاجراباشد،تعیین

شود.

 گیري ابعاداندازه   4-5-4

 ابعاد صورتاختالفنظر، بنددر در دما مشخصشده بایددر اندازه1-3-2اج ا بایدگیر تعیینشود. اا

یادرغیراینصورتبااستفادهازروشیبادرستیکافیبرا تعیین9219ایرانبهشمارهمطابقاستانداردمیی

ددردما متداول،یادراا روزمرهبایگیر انطباق،یادرغیراینصورتدرحدودقابلاجراانجامشود.اندازه

تعیینشوند.1-3-2صورتیکهسازندهترجیحداددردما مشخصشدهدربند

 هالوله    5

 مشخصات هندسی   5-3

 قطر     5-3-3

 يقطر سري     5-3-3-3

بااندازهاسمیکدگیار شوند.9اابایدمطابقجدولیویه

 قطر داخلی مشخص شده لوله -2جدول 

 DNاندازه اسمی 

mm 

 DNاندازه اسمی 

mm 
 DNاندازه اسمی 

mm 
 DNاندازه اسمی 

mm 
 DNاندازه اسمی 

mm 
 DNاندازه اسمی 

mm 
 9211س 1311س 1131س 633س 331س111

 9311س1311 1111س 311س 333س193

 1211س1911 331س131211

9111 1311س311 231س911

 9111س1211 393س311 993س

9911 1311س 211س 393س931

 9311س31161111111611



11 

 

 قطر داخلی     5-3-3-2

گیر بایددرگسترهروادار ارائهشدهبایدتوسطسازندهاعالمشودوبهانگاماندازه،diمیانگینقطرداخیی،

 درزیرباشد:

: 

mm3±311≥di

mm3±611≥di>311

mm3±1911≥di>611

mm11±1631≥di>1911

mm13±di>1631

ارانتهاتعیینmm911اا قائ درفاصیهگیر درزاویهتوانبادوباراندازه،رامیdiمیانگینقطرداخیی،

مقدارمحاسبهشود..میانگینقطرداخییبایدازمیانگیناینچهارکرد

گیر میانگینقطربیرونیبایکمترنوار وک رابااندازهتوانمیانگینقطرداخییروشدیگرایناستکهمی

گیر ضخامتدیوارهدرچهارنقطهبافواصلبرابردورادورمحیطکردنمیانگینمقادیربهدستآمدهازاندازه

تعیینکرد.

 قطر بیرونی    5-3-3-1

متر،بامقادیراعالمگیر برحسبمیییکار شدهیویهانگاماندازه،یویهصافیاانتها ماشینdeقطربیرونی

شدهدرمستنداتسازندهمطابقتداشتهباشد.

 ضخامت ديواره    5-3-2

 برحسبمیییeضخامتدیواره، بهاستثنا انتها ماشین، اندازهمتر، بایدبا گیر مستقی تعیینکار شده

ازمقادیربیانشدهتوسطسازندهمتفاوتباشد.mm1/1شودونبایدبیشتراز

  طول    5-3-1

 هاطول اسمی لوله     5-3-1-3

شود،بایدیکیازمقادیرزیرباشد:گیر می ،کهبرحسبمتراندازه6-3سبندLطولاسمی،

1/6یا1/9،3/9،1/3،1/2،1/3

کاربرددارند. 911DNاا ب رگترازفقطبرا اندازه1/6و1/3ااییباطولاسمییویه-يادآوري

تواندباتوافقبینسازندهوخریدارتهیهشوند.اا دیگرمیطول
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 طول کارگذاشته شده موثر    5-3-1-2

شدهدرپاراگرافزیرتهیهشود. مطابقباای اماتارائه3-3یویهبایدباطولکارگیاشتهشدهموثرسبند

ترازطولاسمیتامیناا کوتاهطول 11%تواندتااا تهیهشدهدرارقطر ،سازندهمیازتعدادکلیویه

اا موثرااباتوافقسازندهوخریدارتامینشوند.روادار طولکند،ج درموارد کهدرصدبیشتر ازیویه

شد.باmm13±سازندهباید

 مستقیم بودن    5-3-4

،بهانگامآزمونمطابقباروشآزمونارائهشدهدرپیوستL،درطولکاملیویه، انحرافازمستقی بودن،

بیشترباشد.3ایف،نبایدازمقادیرارائهشدهدرجدول

 بیشینه انحراف از مستقیم بودن -1جدول

DN بیشینه انحراف 

 (mm) 

131L 1/3تا111

1111L 3/9تا911

9311L 3/1تا1111

 

 مشخصات مکانیکی    5-2

 به خرد شدگیمقاومت     5-2-3

 کلیات    5-2-3-3

درشرایطاشباعشده،مطابقباروشآزمونارائهشدهدر،Tuاوییه،گسیختگیبهانگامآزمونبرا تعیینبار

کمینهمقادیر قطراوییهبرا یویهگسیختگیپیوستب، 111DNااییبا نبایدکمترازمقادیر1111DNتا

باشد.2ارائهشدهدرجدول

برا یویه،Tu،اوییهگسیختگیکمینهبار قطراسمیب رگترازبرحسبکییونیوتنبرمتر، باDN 1111ا با

شود: تعیینمی3استفادهازمعادیهس

Tu=C.DN.10 3س
 -3 

کهدرآن:

Cیویه،برحسبکییونیوتنبرمتر؛رده

DNمتر.قطراسمییویه،برحسبمییی



13 

 

اا خشک،درحالتعادلبررو آزمونهترکیدناا بردار ازتوییدپیوسته،ممکناستآزمونبهانگامنمونه

 بار کمینه مقادیر بتوانارتباطیبیناینآزمونو اینکه مشروطبر مرطوبانجامشود، کامالگسیختگییا

روش ارتباطبینبارشکستیاشباعشدهایجادکرد. برا تعیینچنینروابطیدرپیوست ارائهشدهاست.

کشیبستگیبهرفتارنصببیندمدتیویهداردسپیوستد .بابارطراحییویه،Tu،شدهاوییهگسیختگی

 ، بر طول متر براي لوله کامال اشباع شدهTuکمینه بار شکست اولیه،  -4جدول 

مقادیربرحسبکییونیوتنبرمتر

DN  375طبقه  351طبقه  321طبقه  311طبقه  91طبقه  75طبقه  61طبقه  41طبقه 

111-----a91 a93 a92 

193-----a91 a3/96 a3/31 

131-----a99 a3/93 a39 

911a13 a13131391923133

931a13 13123/9993313/3322

311a13 133/99933136233/39

331a13 913/963/3133293/393/61

2111692313621236131

2311393323/2123323/6332

31191313/33233161333/33

61192362332613921113

31193293/396331321133/199

311392361393126191121

21133323/6331211131333/133

111121613321111191131133
a تراست. محاسبهشدهبرا برآوردهکردنسایرمعیاراا طراحیبیشترکیدن،ازای امکمینهکمینهباراا تزمبرا

 آزمون براي  قطعات آزمونتعداد      5-2-3-2

بایدمورداستفادهقرارگیرد.3-1-9-3یکسانومطابقبابندردهقطعهآزمون،بااندازهودو

 آزمون اتطول قطع    5-2-3-1

 باشد.131±3سmm،قطعهآزمونبایدLpکمینهطول،

 آزمون اتتثبیت شرايط قطع    5-2-3-4

بهیکهیااآزمونه-الف آزمون، بایدبالفاصیهقبلاز قراراستدرشرایطاشباعشدهموردآزمونقرارگیرند،

ورشوند.،غوطهC3روز،درآبدردما محیطبات 93مدتحداقل
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  بهمدتبالفاصیهقبلازآزمون،ااییکهقراراستدرشرایطخشکآزمونشوند،بایدآزمونه-ب
درروز  

نگهدار شوند. 31±11س% ودررطوبتنسبی93±3سCمجاورتاوادردما 

نمونهایجادتوانندمقاومتوحایتپایا مشابهبندایفرادراا دیگرتثبیتشرایطمیاگراثباتشودکهروش

-5ایفمورداستفادهقرارگیرد-2-1-9-3پییرشآنهامجازاست.درصورتاختالفنظر،بایدای اماتبند،کنند

 اولیه به خرد شدگیروش آزمون تعیین مقاومت     2-3-5

اوییهباج ئیاتدرپیوستبایناستانداردارائهشدهاست.بهخردشدگیمقاومتروشآزمونتعیین

 مقاومت خمشی     5-2-2

 کلیات     5-2-2-3

این پیوستپ در شده ارائه روشآزمون با مطابق شده، حایتاشباع در مقاومتخمشی آزمون انگام به

نبایدکمترازمقادیرارائه 911DNتا 111DNااییبااندازهاسمیدرگسترهاستاندارد،بارخردشدگییویه

باشد.3شدهدرجدول

-آزمونمقاومتخمشییکآزمونعمیکرد استکهبهتوانایییویهبرا تحملخمشمحور ضمنکارمربوطمی-ورييادآ

ااییبادادوبرا یویهتواندانگامکارواردشودنشاننمی،بیشینهباراا ضمنکارراکهمی3شود.باراا ارائهشدهدرجدول

رود.کارمییابیشتربهm 6/3طول

 بیشینه بارهاي خمشی شکست-5جدول

DN 

mm 
 کمینه بار شکست در خمش طبقه

N 

111

61و21

21

191

1311

9211

9311

193

61و21

21

191

9211

3911

3331

131

61و21

21

191

3911

6611

3211

911

61و21

21

191

6611

3331

11131

.ای امینیست191اا ب رگترازهردیا911DNاینآزمونبرا یویهب رگتراز -3يادآوري

.بهدستآوردیابیدرونتوانبارامیبینمقادیرارائهشدهمااا مقادیربارشکستبرا رده-2يادآوري
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 مقاومت خمشی تعداد قطعات آزمون براي آزمون    5-2-2-2

مورداستفادهقرارگیرد.باید3-3-9-3هیکسانومطابقبابندردقطعهآزمون،بااندازهودو

 آزمون اتطول قطع    5-2-2-1

باشد.mm2111وmm3311،قطعهآزمونبایدبینLpطول،

 آزمون اتتثبیت شرايط قطع    5-2-2-4

ورشوند.،غوطهC3روز،درآبدردما محیطبات 93اابایدبالفاصیهقبلازآزمون،بهمدتحداقلآزمونه

 روش آزمون     5-2-2-5

روشآزمونتعیینمقاومتخمشیباج ئیاتدرپیوستپایناستانداردارائهشدهاست.

 بندي اولیه در برابر نشت آب    5-2-1

 کلیات    5-2-1-3

بایدتوسطسازندهبااستفادهازیکیازروشآب بهانگامنیاز، اا زیرارزیابیبند اوییهدربرابرنشتیویه،

د:شو

اعمالکنید؛s31رابهمدتkPa931بااستفادهازروشآزمونارائهشدهدرپیوستت،فشار-الف

برا ارs31بهعالوهmin1رابهمدتkPa111بااستفادهازروشآزمونارائهشدهدرپیوستت،فشار-ب

mm11.ضخامتدیوارهیویهاعمالکنید

 نشتالزام آزمون     5-2-1-2

،آزمونهیویهنبایدایچگونهتر یانشتینشانداد.1-3-9-3بهانگامآزمونمطابقای اماتبند

اگردررطوبتظاارشدهرو سطحیویهبهشکلری ه اا مرطوبنبایدبهعنواننشتدرنظرگرفتهشود.

نبیشتر برابربازمانیکهآزموناا رطوبتظاارشود،آزمونرابهمدتزمامدتآزمون،رو سطحیویهیکه

اگریکه ادامهداید. یویهقابلشروعشدهاست، نکنند، قطراتازآنجریانپیدا اا رطوبتب رگترنشوندیا

قبولاست.

 تعداد قطعات آزمون براي آزمون نشت   5-2-1-1

باشد،باید3-2-9-3مطابقبنداا توییدشدهتحتشرایطیکسانهیویهردکهمعرفاندازهویکقطعهآزمون

مورداستفادهقرارگیرد.

 طول قطعات آزمون    5-2-1-4

باشد.m3/1قطعهآزمونبایدحداقلبهطول



16 

 

 روش آزمون   5-2-1-5

روشآزمونبرا ارزیابیکیپبودندربرابرآبدرپیوستتایناستانداردارائهشدهاست.

 تثبیت شرايط قطعات آزمون    5-2-1-6

  اابایدبالفاصیهقبلازآزمون،بهمدتآزمونه
 ودررطوبت93±3سCروزدردرمجاورتاوادردما   

نگهدار شوند. 31±11س%نسبی

 ضريب کشسانی    5-2-4

 کلیات    5-2-4-3

بااستفادهازروشآزمونارائهشدهدرپیوستثتعیینارگاهتعیینمقدارضریبکشسانیای امشدهباشد،باید

شود.

-تواندای امشدهمیکشیمدفون،تعیینمقادیرضرایبکشسانیاوییهیویهبهانگامارزیابیمناسببودنیویهبرا یویه-يادآوري

باشدسبهپیوستدمراجعهکنید .

 تعداد قطعات آزمون   5-2-4-2

داندهااییبااندازهوردهمتفاوتببرید.بهتراستدومجموعهاندازهیویهکهنشانیویهچهارقطعهآزمونرااز

ااباشند،موردآزمایشقرارگیرند.کوچکترینوب رگتریناندازهیویه

 طول قطعات آزمون    5-2-4-1

شود.ا یویهبریدهقسمتاستوانه بودهواز311±3س mmقطعهآزمونبایددارا طول

 سفتی طوالنی مدت لوله    5-2-5

 کلیات     5-2-5-3

جدرپیوستمدتیویهای امشدهباشد،بایدبااستفادهازروشآزمونارائهشدهاگرتعیینمقدارسفتیطوتنی

تعیینشود.

باشدسبهتواندای امشدهمدتیویهمیکشیمدفون،مقادیرسفتیطوتنیبهانگامارزیابیمناسببودنیویهبرا یویه-يادآوري

پیوستدمراجعهکنید .

 تعداد قطعات آزمون     5-2-5-2

داندهااییبااندازهوردهمتفاوتببرید.بهتراستدومجموعهاندازهیویهکهنشانچهارقطعهآزمونراازیویه

ااباشند،آزمایششوند.یهکوچکترینوب رگتریناندازهیو

 طول قطعات آزمون    5-2-5-1
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ا یویهبریدهشود. بودهوازقسمتاستوانه311±3س mmقطعهآزمونبایددارا طول

 هاي خانگیمقاومت در برابر فاضالب   5-1

 کلیات     5-1-3

دمااا مجاورتبافاضالبمشخصشدهااوبهانگامآزمونمطابقپیوستچبااستفادهازمحیطآزمون،زمان

-،نسبتمقادیرمیانگینمحاسبهشدهباراا خردشدگیآزمونه2-3-3و3-3-9،3-3-3ترتیبدربنداا به

باشد.33/1،نبایدکمترازL،23%مجاورشدهیانشدهتعیینشدهدرسطحاطمیناناا 

گیار شوند.عالمت«S»اا مطابقباایناستاندارد،بایدباحرفیویه

 محیط آزمون    5-1-2

باشد.6محیطآزمونبایدمحیوییازآبوموادارائهشدهدرجدول

 محیط آزمون -6جدول 

 (mg/lغلظت ) جزء

31پییساکاریدسنشاسته 

39سدی استئارات

36سدی استات

13گییسیرینتر استات

13اوره

31آمونیومسویفات

21سآیبومین پروتئین

صنعتیباشندموادبایددارا خیوصرده

 زمان آزمون    5-1-1

ورشود. روزدرمحیطآزمونغوطه93±9آزمونهبایدبهمدتزمانس

 دماي آزمون   5-1-4

 حفظشود.93±3سCمحیطآزمونبایددردما 

 آزمون آب گرم   5-4

 کلیات    5-4-3

ترتیبااودمااا مجاورتمشخصشدهبهمطابقپیوستچبااستفادهازآبگرمبرا زمانآزمایشبهانگام

اا  باراا خردشدگیآزمونه،نسبتحدپایینمقادیرمیانگینمحاسبهشده2-2-3و3-2-3دربنداا 

باشد.33/1،نبایدکمترازL،23% تعیینشدهدرسطحاطمینانمجاورشدهیانشده



13 

 

 محیط آزمون   5-4-2 

باشد.کشییویهمحیطآزمونبایدآب

 زمان آزمون   5-4-1

ورشود.غوطهروزدرمحیطآزمون 36±9سآزمونهبایدبهمدت

 دماي آزمون   5-4-4

 حفظشود.61±9سCمحیطآزمونبایددردما 

 هاگذاري لولهعالمت   5-5

گیر شود،طور کهبهصورتچاپیباشدیامستقیمارو یویهقایبگیار یابایدج ئیاتعالمت   5-5-3

یاانواعدیگرایرادنشود.گیار باعثایجادتر عالمت

اگرازچاپاستفادهشود،رنگاطالعاتچاپشدهبایدازرنگپایهمحصولمتفاوتباشدو  2 -5-5

باشد.بینقابلخواندنگیار بایدبدوناستفادهازذرهعالمت

 زیربایددرقسمتبیرونیاریویهموجودباشد:اا داده   5-5-1

شمارهایناستانداردمیی؛-الف

؛DNاندازهاسمی-ب

ردهمقاومتبهخردشدگی؛-پ

نامیااویتسازنده؛-ت

تاریخیاکدسازنده؛-ث

برا محصولمناسببرا انتقالفاضالب."S"حرف-ج

 اتصاالت     6

 الزامات کلی    6-3

 ضمنکارای امشدهبرا کلا طراحیشوندکهعمیکردئیدروستاتیکیآنهابامشخصهاتصاتتبایدبهگونه

اایااتصاتت برابریابهترازآنباشد.تکیویهگیار سونهای اماًازتکسیست یویه

درموردایناستانداردبرمبنا بدونآزمونارزیابیمناسبقابییتتعویضبینمحصوتتسازندگانمختیف،تعیین-يادآوري

.مقدورنخواادبودتابعادمتفاوتیویهواتصات

 الزامات هندسی اتصال    6-2
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 ابعاد    6-2-3

بوشناا مفصلابعادواشکالامهقسمت وقسمتاا، مادهاا،  سریویهوواشراا کشسانبایداا نرو

اا ابعادتاثیرگیاربرعمیکردایدرواستاتیکیمجموعهاتصالباید،بادریهتعیینشود.روادار توسطسازندهیو

مدتاج ا اتصال،توسطسازندهتعیینشود.نظرگرفتناثراتخ شیاواایشطوتنی

بدونآسیب بتوانقطعاترا که روادار بایدچنانباشد گستره اتصالو بدونتأثیرابعاد منفیبردیدگیو

عمیکردئیدروستاتیکیاتصالبها متصلکرد.

 الزامات    6-2-2

اا اتصالاعالمشود.تکطراحیبایدتوسطسازندهبرا تک1-9-6خواصارائهشدهدربند

 عملکرد هیدرواستاتیک اتصال    6-1

 آزمون هیدرواستاتیکی    6-1-3

ایدرواستاتیکیمشخصشدهدرپیوستح،ارگاهاتصالبهمدتزماناا آزمونبهانگامآزمایشطبقروش

گیرد،نبایدنشتکند.قرارمی،درمعرضفشارتراوشداخیییاخارجی3مشخصشدهدرجدول

 بندي آزمون فشار داخلیبرنامه زمان -7جدول 

 فشار آزمون
kPa 

 مدت زمان
min 

13

9111

11131

 درکشیدگیآزمون با     6-1-2

شود،اتصاتتبایدقادربهبرآوردهکردن،اعمالمیتوسطسازندهاعالمشدهD،درکشیدگیانگامیکهبیشینه

باشند.1-3-6ای اماتبند

 ايزاويه خیزآزمون با    6-1-1

وسازندهکمترمدتقابلقبولتوافقشدهبینخریدارا طوتنیا ،کهازخی زاویهانگاماِعمالخی زاویهخی 

باشند.1-3-6پییربایدقادربهبرآوردهکردنای اماتبندنیست،اتصاتتانعطاف

 آزمون با بارگذاري جانبی    6-1-4

بهمجموعهاتصاتتاعمال،برحسبنیوتن،باج ئیاتقیدشدهدرروشپیوستحFsانگامیکهنیرو برشی،

باشند.1-3-6ادربهبرآوردهکردنای اماتبندپییربایدقشود،اتصاتتانعطافمی
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متراست.قطراسمیآزمونهبرحسبمیییDNباشد،کهDNبرابر91،بایدFsمقدارنیرو برشی،

 نوعتعداد قطعات آزمون براي آزمون    6-1-5

اا ارآزمونبایدیکیباشد.تعدادمجموعه

آزموناستفادهکرد.توانازیکمجموعهبرا بیشازیکمی

 گذاري اتصاالت عالمت   6-4

گیر شود،طور گیار یابایدبهصورتچاپیباشدیامستقیمارو اتصاتتقایبج ئیاتعالمت6-4-3

  نشود.یاانواعدیگرگسیختگیگیار باعثتر کهعالمت

-ازرنگپایهمحصولمتفاوتباشدوعالمتاگرازچاپاستفادهشود،رنگاطالعاتچاپشدهباید6-4-2

نماییقابلخواندنباشد.گیار بایدبدونب رگ

موجودباشد:مفصلزیربایددرقسمتبیرونیاراا داده   6-4-1

شمارهایناستانداردمیی؛-الف

؛DNاندازهاسمی-ب

؛خردشدگیطبقهمقاومت-پ

نامیااویتسازنده؛-ت

تاریخیاکدسازنده؛-ث

برا محصولمناسببرا انتقالفاضالب."S"حرف-ج

 جابجايی و نگهداري     7

شوندکه:انباراابایدبهروشیجاجاودرصورتی ومیویه

انطباقخودراباای اماتایناستانداردحفظکنند؛-الف

تأثیرمنفیبگیارد؛ومقاومتدربرابرفشاربند سهویتاتصال،آبطور دچاربدشکیینشوندکهبر-ب

سطحوپرداختنهاییطور آسیبنبیندکهعمیکردراتحتتاثیرقرارداد.-پ
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 پیوست الف

 )الزامی(

 روش آزمون براي تعیین مستقیم بودن لوله

 هدف و دامنه کاربرد  3-الف

شود.میدراینپیوستآزمونیبرا تعیینمستقی بودنیویهارائه

 اصول   2-الف

ازخطگاهگرفتنرو تکیهتمامطولیویهپسازقرار انحرافازمرک یویه، حولمحورطوییچرخاندهو اا،

شود.گیر میاااندازهگاهمستقی مابینتکیه

 وسايل   1-الف

بدونجابجاییکهبهیویهامکانمیگاه آزمونه لوله،تکیه دو3-1-الف حولداندتا افقیآزمونه، طویییا

محورطوییبچرخد.

مرک آنهاازیکدیگربرابردوسومطولآزمونهیویهباشد.اابایدطور قراربگیرندکهفاصیهمرک بهگاهتکیه

،کهبرmm1/1گیر بادرستی  کرو تواناییاندازهباپیشانیسنو یماسهگیري، ساعت اندازه  2-1-الف

ثابتینصبشدهباشد.رو پایه

 آزمونه  4-الف

آزمونهبایدطولکامییازیویهباشد.

 روش آزمون  5-الف

ا بررو گیر رادرنقطه ساعتاندازهگاهقرارداید.نو یماسه آزمونهرابهطورافقیرو دوتکیهیویه

گاهبهیکفاصیهباشد.یویهمماسکنیدکهازدوتکیه

گیر نشانساعتاندازهراکهتوسطfگاهبچرخانیدوبیشینهانحرافلیکدورکاملرو تکیهیویهراحداق

مراجعهکنید .1-متراندازهبگیریدسبهشکلایفشود،باتقریبمیییدادهمی

 گزارش آزمون   6-الف

گ ارشآزمونبایدحداقلشاملاطالعاتزیرباشد:

روشآزمونطبقایناستانداردمیی،-الف

گیار کاملیویهآزمایششده،ج ئیاتتزمبرا مشخصهامه-ب
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ابعادارقطعهآزمون؛-پ

تعدادقطعاتآزمون؛-ت

ج ئیاتتجهی ات؛-ث

دما آزمون؛-ج

؛fبیشنهانحراف،-چ

 تاریخانجامآزمون.-ح

 

 تعیین مستقیم بودن لوله -3شکل الف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 پیوست ب

 )الزامی(

 روش آزمون براي تعیین مقاومت به خرد شدگی لوله

 هدف و دامنه کاربرد    3-ب

پیکربند  از استفاده با خردشدگییویهتحتنیرو فشار اعمالشده روشیبرا تعیینبار اینپیوست،

داد.ا ارائهمییبهسطحاتکا سه

 اصول آزمون   2-ب

گیرد،یکباراف ایشیبانر ثابتبهطوریکنواختبهاا پایینیوباتییپرسقرارمیبیو یکآزمونهمابین

شودتاگسیختگیرو داد.آزمونهاعمالمی

 وسايل   1-ب

 تجهیزات بارگذاري    3-1-ب

هتغییرمراجعهکنید وبااندازهوصیبیتمناسبباشد،طور ک1-تجهی اتبارگیار بایدافقیسبهشکلب

درستیاندازه یا تاثیرمحسوسیرو اعتبار آزمونبهآزمونهیویه، اعمالبار نداشتهشکلحاصلاز گیر بار

باشد.

سرعت با یویه، طولاستوانه تمام اعمالباراا یکنواختیدر به قادر مشخصباشد.تجهی اتبارگیار باید

گیر مستقی یاا بایدتواناییاندازهدهبارباشد.چنینوسییهداندستگاهبارگیار بایدمجه بهوسییهنشان

مقدارآن،وتواناییثبتبیشینهمقداربارراداشتهباشد.± %9درستیباغیرمستقی کلباراعمالشده،

 تیرک زيرگذاشت    2-1-ب

باشندوطولآنکمتر9-زیرگیاشتبایدازجنسچوبسختبهابعادسطحمقطعنشاندادهشدهدرشکلب

گیرند،بایددارا ازطولبیرونیاستوانهیویهموردآزموننباشد.سطوحزیرگیاشتکهدرتماسبایویهقرارمی

 باشندوبایدبهطورمحک درتجهی اتآزمون31±3سبهاندازهAپوششتستیکیباسختیبرابرباشور

تثبیتشوندتاازحرکتآنهاطیآزمونجیوگیر شود.

 سازي آزمونهآماده   4-ب

،آزمونهرابهروشزیراندازهبگیرید.L ،،وطولe،ضخامتدیواره،diقطردرونی،

شود.تعیین9-1-1-3،آزمونهبایدمطابقبندdiقطردرونی،-الف
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-بایدبهصورتمیانگینچهاراندازهmm1/1مترباصحتبرحسبمییی ،eضخامتدیواره، ،پیشازآزمون-ب

گیر بافواصلمساو دورادوریویهقبلازآزمونتعیینشود.

مقابلطرفگیر از،بهعنوانمیانگیندواندازهmm3/1±متربادقت،آزمونهبایدبرحسبمیییL طول،-پ

تعیینشود.

 شرايط آزمونهتثبیت    5-ب

 شرايط خشکتثبیت   3-5-ب

بایدااییکهدرشرایطخشکآزمونمیآزمونه   بهمدتقبلازآزمونشوند،
در   روزدردرمجاورتاوا

نگهدار شوند. 31±11س% ودررطوبتنسبی93±3سCدما 

 تثبیت شرايط مرطوب  2-5-ب

93گیرندبایدبالفاصیهقبلازآزمون،بهمدتحداقلااییکهدرحایتاشباعشدهموردآزمونقرارمیآزمونه

ورشوند.غوطهC3روزدرآببادما بات 

درصورتیکهمشخصشودمنجربهامانمقاومتوحایتپایا نمونهمیاا دیگرتثبیتشرایطروش ،-

استند.درصورتاختالف،روشتثبیتشرایطمرطوببیانشدهدرباتبایدبهعنوانروششوند،قابلقبول

 مرجعپییرفتهشود.

 
راانما:

چهارچوبصیب1

تیر بارگیار 9

 جکئیدروییکسدرخطمرک  چارچوب 3

 بارسنجه2

یویهنمونه3
aمراجعهکنید.9- چوبیوتستیکی،بهبندببرا واسطه 

 آرايش کلی دستگاه بارگذاري افقی -3شکل ب
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 مترابعادبرحسبمییی

 
:راانما

تیر بارگیار 1

131×33تیر واسطهازچوبسخت9

93تا13تستیکیبهضخامتواسطه3

93تا13تستیکیبهضخامتواسطه2

33×33تیر واسطهازچوبسخت3

 ها آرايش کلی واسطه  -2شکل ب

 روش آزمون   6-ب

 مراجعه کنید( 2نحوه قرار دادن آزمونه )به شکل ب   3-6-ب

اا چوبیرادردستگاهبارگیار طور نصبکنیدکهآزمونهوواسطه

اا چوبینسبتبهقطرسطحمقطعیویهاابایکدیگرمواز باشندوواسطهمحورطوییآزمونهوواسطه-الف

گیرند؛بهطورمتقارنقرار

گیرد.اا چوبیقراراثرباراعمالشدهدرصفحهتقارنواسطهخط-ب
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 اعمال بار    2-6-ب

کمترینآانگپایا  با kN/min/m2بارگیار باید اعمال آزمونه حداقلبه پساز طور که s 61شود،

شود،ثبتکنید.راکهتوسطماشینآزموننشاندادهمیFگسیختگیرو داد.بیشینهباراعمایی،

تمامطولدرتماسیویهآزمونهبایدبه اطمینانحاصلشودکهبا بگیردتا دقترو بیو پایینیپرسقرار

داد.بایدمراقببودتابیو باتییپرسامراستاوترازشود.بامشاادهاررو نمیبارا استوتمرک نقطه

پرس،اینقطعاتبایدبالفاصیهتعویضشوند.گونهسایشیاآسیبدراج ا بیو 

 محاسبه بار شکست   7-ب

نمایشPsوبرا بارشکستنارآزمونهاشباعشدهباPdبارآزمون،کهبرا بارشکستنارآزمونهخشکبا

 محاسبهشوند:1-شوند،بایدبامعادیهسبشودواردوبرحسبکییونیوتنبرمتربیانمیدادهمی

    1-سب
 

 
   یا    

 

 
    

کهدرآن:

بیشینهنیرو نشاندادهشدهباماشینآزمون،برحسبکییونیوتن؛ 

متر.میییطولآزمونه،برحسب 

 گزارش آزمون    3-ب

گ ارشآزمونبایدحداقلشاملاطالعاتزیرباشد:

روشآزمونطبقایناستانداردمیی،-الف

آزمایششده،گیار کاملیویهج ئیاتتزمبرا شناسهامه-ب

ابعادارقطعهآزمون؛-پ

تعدادقطعاتآزمون؛-ت

ج ئیاتتجهی ات؛-ث

دما آزمون؛-ج

؛kN/m1/1باردرشرایطوامانیآزمونه،برحسبکییونیوتنبرمتر،باتقریب-چ

 تاریخانجامآزمون.-ح
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 پیوست پ

 )الزامی(

 آزمون تعیین مقاومت خمشی لولهروش 

 هدف و دامنه کاربرد     3-پ

کند.راتوصیفمی911DNتا111DNااییباابعاداسمیاینپیوستروشتعیینمقاومتخمشییویه

 اصول آزمون     2-پ

باردرنقاطگیردوتازمانرو دادنوامانی،اا زیرگیاشتقرارمیطولکاملیویهبهطورمتقارنرو بیو 

شود.گاهواردمیمیانیفاصیهدوتکیه

 هادستگاه     1-پ

رو ار191شکلVبافاقmm31دوعدد،ارکدامبهطولهاي زيرگذاشت فوالدي،بلوک   3-1-پ

مراجعهکنید .1-سبهشکلپmm9111سمتوبدونحرکتدرصفحهخمشرو دومحورافقیبافاصیه

بهطولددوعد،هاي فوالدي اعمال کننده باربلوک2-1-پ ،mm93باشکاف ،Vشکل191رو ار

اا.گاهسمتوبدونچرخشحولخطقاطعمحورافقی،درفاصیهنقاطمیانیفاصیهتکیه

اا  ومساحتبرابربابیو 61±3س IRHD وسختی13±3سmm،بهضخامتنوارهاي الستیکی  1-1-پ

شکلبیو وآزمونه.Vقرارگرفتهمابینفاق

متشکلازیکسیست اعمالباربدونضربه،نیرو فشار باآانگکنترلشده،ماشین آزمون بار،   4-1-پ

-بیشینهبارنشاندادهشده،قادربهنشاندادنبارآزمونتازمانیکهوامانیرو می±1%باخطا بارگیار 

داد.

گیر طول،قطروضخامتدیوارهیویه.برا اندازهها،سنجه  5-1-پ

 تثبیت شرايط آزمونه  4-پ

ساعتدرمجاورتاوادرآزمایشگاهقراردادهشود.92آزمونهبایدقبلازآزمونبهمدت

 روش آزمون  5-پ

روشآزمونبایدبهشرحزیرباشد:

فاقبیو -الف متقارندر گیردوارانتها آناا یاتاقانقرارمیاطمینانحاصلکنیدکهآزمونهبهطور

اامراجعهکنید .بینآزمونهوبیو 1-زندسبهشکلپاابیرونمیاا بیو ازیبهmm93 حداقلبهاندازه

نمدبگیارید.
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دوبیو بارگیار رادرموقعیتیقراردایدکهازیکدیگروازمرک بیو یاتاقانمجاوربهیکفاصیهباشد-ب

مراجعهکنید .1-سبهشکلپ

اا زیرگیاشتباشند.اا بارگیار راترازکنیدتامواز بامحورمشتر یویهوبیو بیو -پ

بهطوربرابرتوزیعشدهباشد،باآانگثابتآغازکنید،طور کهاعمالبار راکهبیندوبیو بارگیار -ت

رو داد.s93وامانیدرحداقل

گیر وثبتکنید.راانگامرو دادنوامانیدرآزمونهاندازهFبارکل،-ث

جازیکسومخاروامانیبگیریدثبتکنیدوتعیینکنیدآیاناحیهضخامتدیوارهرادرناحیهوامانیاندازه-ج

مراجعهکنید .1-میانیقرارداردیانهسبهشکلپ

مترابعادبرحسبمییی

 

 آزمون مقاومت خمشیآرايش کلی   3-شکل پ

 گزارش آزمون     6-پ

گ ارشآزمونبایدحداقلشاملاطالعاتزیرباشد:

روشآزمونطبقایناستانداردمیی،-الف

آزمایششده،گیار کاملیویهشناسهج ئیاتتزمبرا امه-ب

ابعادارقطعهآزمون؛-پ

تعدادقطعاتآزمون؛-ت

ج ئیاتتجهی ات؛-ث

دما آزمون؛-ج
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؛kN/m1/1زمانرو دادنوامانیآزمونه،برحسبکییونیوتنبرمتر،باتقریبباردر-چ

 تاریخانجامآزمون.-ح
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 پیوست ت

 )الزامی(

 نفوذناپذيريروش آزمون براي تعیین 

 هدف و دامنه کاربرد    3-ت

  .کندبند یویهراتوصیفمیاینپیوستروشآزمونارزیابیآب

 اصول    2-ت

شودوفشارایدرواستاتیکازداخلبابند می دیگرازدوانتها آنآبیامتصلبهیویهیکآزمونهتکییا

تعیینشده،ثابتنگهداشتهشدهوسطحآزمونهازنظرظاارشدنیابد.فشاردراندازهاف ایشمیآانگثابت

شود.رطوبتبررسیمی

 هادستگاه   1-ت

،باتواناییاعمالوتحملفشارآزمونایدرواستاتیکبهسطحداخیییویهموردتجهیزات اعمال فشار  3-1-ت

آزمون.

بازساز شرایطاتصالدرخطیویهوتواناییبستنواشراا اتستومر ،باتواناییباانتهاي آزمون،   2-1-ت

انتها یویهبهطورنفوذناپییر.انتها آزمونهبایدمجه بهیکواسطهباشدکهازطریقآنفشارایدرواستاتیک

ا برا اواگیر درآنتعبیهشدهباشد.بهداخلیویهاعمالشدهووسییه

اا درنظرگیر بیشترازگسترهکلاندازه9باگسترهمناسبفشارودقتحدود%سنجه فشار،  1-1-ت

ا کهقراراستفشاررامنتقلکند.گرفتهشدهبرا یویه

مراجعهکنید.1-برا آرایششماتیکوسییهآزمونایدرواستاتیکیبهشکلت-يادآوري

 سازي آزمونهآماده  4-ت

ساز شود:روشزیرآمادهآزمونهبایدبه

یویهبایددرزمانآزموندارا سطحخشکیباشد.یویهبایدطور نگهداشتهشودکهمحورطوییتقریبا-الف

آسانیقابلبررسیااپوشاندهشدهاست،سطحبیرونیبایدبهگاهافقیبوده،ویهغیرازسطحیکهتوسطتکیه

رو اتصا آزمونبر انجام اگر بندباشد. باشدسبه یویه6تتنی خواستهشده اا آزمونبایدمراجعهکنید ،

انگاماتصالبهاندازهبیشینهزاویهتوصیهشدهتوسطسازندهکجشوند.

بهروشیکهاطمینان3-وواشراا اتستومر مشخصشدهدربندتانتها یویهبایدبهوسییهدرپوش-ب

داد،بستهشود.سپسیویهبایدازآبپرواواگیر شود.ونهنشترو نمیحاصلشوددرمدتآزمونایچگ
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 روش آزمون  5-ت

روشآزمونبایدبهشرحزیرباشد:

گیر شدهدرانتها دیگریویه،حاصلشود.فشارفشاررابهداخلیویهاعمالکنیدتافشارآزموناندازه-الف

مراجعهکنید .1-3-9-3رابهمدتزمانمشخصشدهحفظکنیدسبهبندیویهواردبرآزمون

اا مرطوبنبایدبهعنواننشتدرنظرگرفتهطیآزمون،رطوبتظاارشدهدرسطحیویهبهشکلری ه-ب

شود.

بهمدتزمانبیشتر اگردرمدتآزمونقطره-پ فشاررا دراتصالظاارشود، اا آبرو سطحیویهیا

.مدتزماناوییهموردنیازبرا آزمونرو یویهحفظکنیدبرابربا

 
:راانما

یویهخایی1

جهارچوبصیب9

سربندانتهایی3

سنجهفشار2

یویهنمونه3

اا قابلتنظی هگاتکیه6

 آرايش شماتیک براي آزمون نفوذناپذيري -3شکل ت
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 گزارش آزمون   6-ت

حداقلشاملاطالعاتزیرباشد:گ ارشآزمونباید

روشآزمونطبقایناستانداردمیی،-الف

شده،آزمایشگیار کاملیویهشناسهج ئیاتتزمبرا امه-ب

ابعادارقطعهآزمون؛-پ

تعدادقطعاتآزمون؛-ت

ج ئیاتتجهی ات؛-ث

دما آزمون؛-ج

فشارآزمونوزماناعمال؛-چ

شوند؛آبرو سطحآزمونهمشاادهمیاا اینکهآیاری ه-ح

شود؛ب رگشدنقطراتآبنمایانمیوامانیِرو دادهبااینکهآیا-خ

 تاریخانجامآزمون.-د
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 پیوست ث

 )الزامی(

 ضريب کشسانی روش آزمون براي تعیین

 هدف و دامنه کاربرد     3-ث

ااوتنشوکرنشاا بریدهشدهازیویهاعمالخمشبهحیقهضمنرااینپیوستروشتعیینضریبکشسانی

داد.حاصلازبیشترینبارارائهمی

 اصول    2-ث

-آرامیمابیندونقطهاعمالمیشود.بارباآانگثابتوبهاا باتییوپایینیقراردادهمیآزمونهمابینبیو 

تغییردر نقطهتنظی بارشودو ابعادیویهگیر میاندازهخی قطر مابیندو ضریبکشسانیاز نقاطشود. ،

تغییردرقطریویهمحاسبهمی نظرظرفیتبیشینهبارآنموردآزمونقرارمیتنظی بارو یویهاز گیرد.شود.

 شودوتنشوکرنشدریویهدربیشترینظرفیتبارگیر میتغییرشکلدرآنباروازرو ابعادیویهاندازه

شود.محاسبهمی

 دستگاه   1-ث

آزمونبایدباتجهی اتتوصیفشدهدرپیوستبایناستانداردانجامشود.عالوهبراین،تجهی اتآزمونباید

گیر تغییرشکلعمود قطرداخییآزمونهتحتبارباشاملیکمجموعهدراردوانتها آزمونهبرا اندازه

mm11/1دقت تمام در شکلباشد. تغییر و اعمالشده بار فواصلزمانیمدتآزمون، در وسییهs1اا به

شود.گیر بهطورپیوستهثبتمیسیست مناسبداده

 سازي آزمونهآماده   4-ث

راانتخاب ازنمونهیویه311±3سmmبرا تعیینکشسانیآزمونهبایدیکیازدونمونهبریدهشدهبهطول

اابایددارا سطحخشکبودهواستوانهبایدبایدبرا آزمونپیوستجنگهداشتهشود.آزمونهکرد.نمونهدوم

عار ازمواردزیرباشد:

ا کهباعثپنهانشدنتر شود،وگردوغباریاارگونهماده-ایف

.3-2ارگونهعیوبتوصیفشدهدربند-ب

.کمترینتعدادنمونهتوصیهشدهششآزمونهاست

 گیري ابعاد لولهاندازه   5-ث

آزمونهرابهروشزیراندازهبگیرید.v،تغییرشکلعمود ،L ،،طولe،ضخامتدیواره،diقطردرونی،
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ازدوسرودرجهتعمودبرا mm911گیر بهفاصیه،آزمونهبایدبادواندازهdiمیانگینقطردرونی،-الف

توانبامقدارباشد.بهطورجایگ ین،میانگینقطرداخییرامی2تعیینشود.میانگینقطرداخییبایدمیانگین

گیر مربوطبهضخامتدیوارهدرگیر میانگینقطربیرونیبایکنواروک کردنمیانگینچهاراندازهاندازه

دورتادورمحیطحاصلشود.فواصلبرابر

بافاصیهبرابردورتادورmm1/1گیر بادقتمتر،بایدمیانگینچهاراندازهبرحسبمیییeضخامتدیواره،-ب

یویهقبلازآزمونباشد.

گیر دردوسمتمقابلباشد.بایدمیانگیندواندازهmm3/1متر،بادقت،آزمونهبرحسبمیییL ،طول-پ

باشد.mm1/1گیر دردوانتها آزمونهبادقتآزمونهبایدمیانگیندواندازه،vحرافعمود ،ان-ت

 تثبیت شرايط آزمونه    6-ث

ور درآبموردآزمونروزغوطه93،بایدپسازحداقلEBSاابرا تعیینضریبکشسانیاشباعشده،آزمونه

قرارگیرند.

 روش آزمون   7-ث

 گیرينحوه قرار دادن آزمونه و وسیله اندازه   3-7-ث

دستگاهپرسقراردایدکه:ااراطور درآزمونهوزیرگیاشت

-ایف زیرگیاشتمحورطوییآزمونهو مواز باشندو نسبتبهقطرسطحمقطعیویهبهطورزیرگیاشتاا اا

متقارنقرارگیرند.

زیرگیاشتواقعشود.خطباراعمالشده،درصفحهتقارن-ب

ا ،بایدرو بیو پایینیپرسقرارگیردتااطمینانحاصلشودکهبرا جیوگیر ازتمرک بارنقطهآزمونه

داد.تماسدرطولکاملآنرو می

دراردوانتها یویهداخلیویهmm31گیر تغییرشکلیویهبهاندازهتقریبیگیر رابرا اندازهوسییهاندازه

قرارداید.

 اعمال بار    2-7-ث

گیر شروعکنید.دادهبارگیار یویهرابابهکارانداختنسیست 

دقیقهرو داد.اینکارراباآانگثابتتغییر3تا1آانگاعمالباربایدثابتباشدبهطور کهوامانیبین

.گیدستگاهتستقابلتنظی وسنجشاستثابتکیهفشاردستگاهیاتغییرمکان

 هاآوري دادهجمع    1-7-ث
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مراجعهکنید :1-یویهثبتشوندسبهشکلثونوامانیاا زیربایددرمدتآزمداده

 برحسبکییونیوتن؛ ،Fmaxبیشینهبار، -الف

 متر؛برحسبمییی ،Fmaxدر vانحراف، -ب

،برحسبکییونیوتن؛3Flowنقطهپایینیتنظی بار،%-پ

متر؛برحسبمییی،Flowانحنادر-ت

 ،برحسبکییونیوتن؛31Fuppنقطهباتییتنظی بار،%-ث

متر؛برحسبمییی،Fuppانحنادر-ج

 متر.برحسبمییی،Fuppو Flowمابینvاختالفانحراف،-ح

 محاسبه ضرايب کشسانی   3-ث

انحنا خطینمودار گستره معادیهسث-ضرایبکشسانیدر از استفاده با سبهشکلث1-بار کنید محاسبه  -1

مراجعهکنید :

     1-سث
                       

     

دار معنیشود.اینکارمنجربهخطا میپوشیدراینمحاسبهازانحنا یویه،مدولبرشیونسبتپوواسونچش -يادآوري

 نخواادشد.
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:راانما

1  Fmax %3Flow 

9  Fmax %31Fupp 
3  Fmax
2max



3v

Xبار

Yانحنا

 هاي آزمون مربوط به ضريب کشسانی مثالی از نقاط داده -3شکل ث

 محاسبه تنش و کرنش در بیشترين بار    9-ث

 محاسبهکنید:9-دربیشترینباربامعادیهسثراتنشماده

  9-سث
               

   
    

 نخواادشد.دار خطا معنیشود.اینکارمنجربهپوشیمیدراینمحاسبهازانحنا یویهچش -يادآوري

 محاسبهکنید:3-باربامعادیهسثدربیشترینرامادهکرنش

      3-سث
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نخوااددار خطا معنیشود.اینکارمنجربهپوشیمیدراینمحاسبهازمدولبرشیمادهونسبتپوواسونچش -يادآوري

 شد.

 گزارش آزمون   31-ث

گ ارشآزمونبایدحداقلشاملاطالعاتزیرباشد:

روشآزمونطبقایناستانداردمیی،-الف

گیار کاملیویهآزمایششده،ج ئیاتتزمبرا شناسهامه-ب

ابعادارقطعهآزمون؛-پ

تعدادقطعاتآزمون؛-ت

ج ئیاتتجهی ات؛-ث

دما آزمونوشرایطآزمونه؛-ج

وانحرافحداکثر؛v،تغییرشکلعمود ،Fmax،بارFuppو،Flowباراا -چ

،بیشترینتنشخمشیمحاسبهشده،EBSمقادیرمحاسبهشدهبرا ضرایبکشسانیاشباعشدهدرخمش،-ح

max،،وکرنشمحاسبهشدهmaxدربیشینهتنشخمشی؛،

 تاریخانجامآزمون.-خ
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 پیوست ج

 )الزامی(

 مدت لولهروش آزمون براي تعیین سفتی طوالنی

 هدف و دامنه کاربرد    3-ج

کشسانیظاار طوتنیمدتخمشیضریبروشیبرا تعیینسفتیطوتنیمدتاشباعشدهواینپیوست

داد.حیقهیکیویهرانشانمی

 اصول    2-ج

خی گیرد.واردبرآندرشرایطمدفوندرزمینقرارمیمقطعیویهاشباعشدهدرمعرضخی  مشابهباخی 

-گیر میاندازهشودوتغییراتدربارموردنیازبرا حفظاینشرایطانحنا یویه،دریکمقدارثابتحفظمی

بارطوتنی روابطبارمدتبرونشود. از تعیینشده زمانبرا محاسبهسفتیظاار طوتنیمدت-یابیشده

می قرار استفاده مورد یویه ماده حیقه مدتخمشی ظاار طوتنی مدول و مدتیویه طوتنی مدول گیرد.

یویهمی ردهمدتیویهشباعشدهطوتنیتواندبرا محاسبهسفتیاظاار خمشیحیقهماده و اندازه اا با

دیگرمورداستفادهقرارگیرد.

 دستگاه    1-ج

:مراجعهکنید متشکلازاج اءزیر1-یکدستگاهمناسبسبهشکلج

وردرآب.،برا نگهداشتنآزمونهغوطهمخزن   3-1-ج

برا اعمالنیروبهیودسل.تیرک بارگذاري،  2-1-ج

.3/1باتوانایینمایشنیرو اعمالشدهبادقت%لودسل،   1-1-ج

،برا انتقالنیروبهیکآزمونهیویه.تیرک انتقال4-1-ج

،برا تامیننیرو واکنشبهآزمونهیویه.گاهتیرک تکیه5-1-ج

بایددارا چنانسفتیباشدکهخی  آزمونکمتراز%دستگاه بار خی آزمونهیویهتحتآزمون1دستگاهدر

درآغازآزمونپرشود.یویهبایددرمدتزمان3اسمیpHدردما محیطوباشهر باشد.مخ نبایدباآب

آزمونبهطورکاملزیرآبنگهداشتهشود.

تواندنتایجآزمونراتحتتاثیرقراررامیبرا جیوگیر ازتغییراتدما آبدرمخ نبایدخیییدقتکردزی

-داد.توصیهشدهاستکهدستگاهدرآزمایشگاایقرارگیردکهدما آندرتماممدتزمانآزمونکنترلمی

شود.
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 سازي آزمونهانتخاب و آماده     4-ج

شود.سنمونههانتخابمی برشدادهشدهویکیازآنهابهعنوانآزمون311±3سmmدونمونهازیویهبهطول

دومبازپیوستث .

سطحاستوانهبایدعار ازمواردزیرباشد:

ا کهباعثناواضحیتر شود،وگردوغباریاارماده-الف

.3-2ارگونهعیوبتوصیفشدهدربند-ب

کمترینتعدادآزمونهتوصیهشدهششآزمونهاست.

 

 
:راانما

تیر بارگیار 1

یودسل9

تیر انتقال3

مخ ن2

 آزمونهیویهیویه3

گاهتیر تکیه6

 واهلش تنش يک نوع دستگاه آزمون- 3شکل ج

 

 



21 

 

 گیري ابعاد آزمونه اندازه    5-ج

،آزمونهرابهروشزیراندازهبگیرید.L ،،طولe،ضخامتدیواره،diقطردرونی،

تعیینشود.3-بایدمطابقبندج،آزمونهdiمیانگینقطردرونی،-الف

ضخامت-ب امه میییeاا، حسب دقتبر با اندازهmm1/1متر، چهار میانگین برابرباید فاصیه با گیر 

دورتادوریویهقبلازآزمونباشد.

گیر درسمتمقابلباشد.بایدمیانگیندواندازهmm3/1متر،بادقت،آزمونهبرحسبمیییL طول،-پ

 تثبیت شرايط آزمونه    6-ج

روز،درآببادما محیط93اا آزموندرشرایطاشباع،بایدبالفاصیهقبلازآزمونحداقلبهمدتآزمونه

ورشوند.غوطهC3باتتر

اا تثبیتشرایطدرصورتیقابلقبولاستندکهبتواناثباتکردقادرندمقاومتوحایتپایاییدرسایرروش

ایجادکنند.درصورتبروزاختالف،روشتثبیتشرایطباتبایدبهعنوانروشمرجعباشد.نمونه

 بار آزمون استراحت اولیه    7-ج

بینیشدهیویهدرشرایط،بایدبارمحاسبهشدهموردنیازبرا ایجادبیشینهخی پیشPR،بارآزمونواایشاوییه

مدت،مدفون،شدهباشد.طوتنی

نمی-3يادآوري آزمونواایشاوییه یعنیبار باشد، بیشتر طراحیاوییه بار مقدار از شکستاوییه PRتواند بار کمینه از کمتر

است.گیار تقسی برضریباطمینانبرا اجرا یویه

اطالعاتمربوطبهمحاسبهبارآزمونواایشاوییهدرپیوستدارائهشدهاست. -2يادآوري

 آزمون روش   3-ج

ساعتدرشرایطبدون16آزمونهیویهاشباعشدهبایددردستگاهآزمونتحتآبقرارگیردوحداقلبهمدت

باربماندتابادستگاهبهحایتتعادلبرسد.

بارگیار بایدطیمدتPRباراوییهآزمون،یعنی3سپسآزمونهیویهاشباعبایدبهاندازه% بارگیار شود. ،

ماندهآزمونثابتنگهداشتهشود.سانحنا یویهبایددرزمانباقیکاملوخی min1متراززمانیک

اادرفواصلگیر باررو یویهبایددرفواصلزمانیاززمانآغازبارگیار ثبتشود.مشااداتبایدشاملاندازه

ساعت،311ساعت،911ساعت،111ساعت،31ساعت،93ساعت،3ساعت،3ساعت،9ساعت،1زمانی

ساعتباشد.11111ساعتو3111ساعت،9111ساعت،1111
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 محاسبه نتايج   9-ج

تج یهوتحییلشود.روشISO 10928آور شدهازآزمونواایشتنشبایدمطابقاستاندارداا جمعداده

ود.محاسبهبایدطور باشدکهمنجربهبهترینکیفیتضریبامبستگیخطیش

بهبوددقتمحاسبهمیانگاممحاسبه بهمنظور برآنتوانازداده نتایج، بندجچهاا نقاطیعالوه 3-در

دراین، اضافیدرمحاسباتاستفادهشدهباشداا نقاطمشخصشدهدرمحاسبهنتایجاستفادهکرد.اگرازداده

اااعمالتبدیلیگاریتمیرو محورزمان،ایندادهنواختپسازداییکصورتتزماستبهمنظورایجادوزن

راازنمودارخارجکرد.

داده این آنایی  میاز پیشاا برا  استانداردتوان بر مبنی آنایی  و آزمون زمان حسب بر خواص بینی

ISO 10928.استفادهکرد

دادهیابیدورتریننقطهبرون آنایی  که برا زمانیباشد باید بروناا زمان یگاریت  % از ب رگتر 31یابیشده

ا اززمانباشدکهیگاریت اابایددرداخلبازهیابیآنایی دادهدورترینبرون یگاریت زمانواقعیآزموننباشد.

تراست.یگاریت زمانواقعیآزمونک 31٪یابیشدهاززمانبرون

داده برا پیشآنایی  باید طوتنیاا بینیبار PR2مدت، می، انتظار سالسمعادلکه مدتدو در 13391رود

ساعت ثبتشودمورداستفادهقرارگیرد.

شود:بیانمی 1-سالبامعادیهسج9،یویهدرمدتSS2مدتاشباع،بینیشدهطوتنیسفتیپیش

     1-سج
     

  


 بیان9-سالبامعادیهسج9هدرمدتبینیشدهکشسانییویمدولخمشیظاار طوتنیمدتاشباعپیش

شود:می

      9-سج
      

  
 

 

 فراوانی آزمون    31-ج  

مدتکشسانیبایدزمانیتکرارا طوتنیمدتاشباعشدهومدولظاار خمشیحیقهتعیینسفتیطوتنی

طراحی،روشساخت،یاموادراتغییرداد.بخواادشودکهسازنده

 گزارش آزمون33-ج

گ ارشآزمونبایدحداقلشاملاطالعاتزیرباشد:

روشآزمونطبقایناستانداردمیی،-الف

آزمایششده،گیار کاملیویهج ئیاتتزمبرا شناسهامه-ب
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ابعادارقطعهآزمون؛-پ

تعدادقطعاتآزمون؛-ت

ج ئیاتتجهی ات؛-ث

دما آزمونوشرایطقطعهآزمون؛-ج

باراعمالشدهواایشاوییهبهآزمونه؛-چ

 ،EBSکشسانیاشباعشدهدرخمش،ضریبمقادیرمحاسبهشدهبرا -ح

 تاریخانجامآزمون.-خ
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 پیوست چ

 )الزامی(

 محیط مايعبه روش تعیین مقاومت 

 دامنه کاربردهدف و    3-چ

داد.اینپیوستروشیرابرا ارزیابیتغییرمقاومتیویه،بهدییلقرارگرفتندرمعرضمایعاتارائهمی

 اصول   2-چ

ازطریقمقایسهمقاومتشکستیویهبامقدارمقاومتشکستیویهپسمایعمعینتاثیرقرارگرفتندرمعرض

شود.مایعارزیابیمیآنورشدندرازغوطهمدتزمانمعینیاز

 دستگاه    1-چ

ور آزمونه.توانایینگهدار محیطبااندازهمناسببرا امکانغوطهمخزن، با   3-1-چ

دردما مشخصشدهدراستانداردمرجع.وسايل حفظ دماي محیط در مخزن،   2-1-چ

مشخصشدهاست.9-3-3کهدربندمحیط آزمون،   1-1-چ

کهدرپیوستبمشخصشدهاست.آزمون شکست،دستگاه    4-1-چ

 سازي آزمونهآماده   4-چ

ا کهتوسطسازندهتوییدیاکوچکترینقطریویه131DNاابایدازیویهبدونپوششتکیباقطراسمیآزمونه

شود،بریدهشوند.می

پیوستببریدهشدهوماننداا مناسببرا آزمونشکستباروشتوصیفشدهدرآزمونه،باطول91باید

اا دوتاییاا باشمارهبرابربایدآزمونهگیار شوند؛آزمونهنشاندادهشدهاست،شماره1-آنچهدرشکلچ

 .نامیدهشوند

 

 هاي دوتايیآزمونهبرش  -3شکل چ
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 روش آزمون   5-چ

تقسی کنید.111تا11واز11تا1تاییبهترتیباز11رابهدودستهآزموندوتاییاا آزمونه-الف

اا اشباعشدهموردآزمونبایدمطابقروشآزمونپیوستببرا آزمونه11تا1اا ازشمارهآزمونه-ب

قرارگیرند.

ورمرجعدرمحیطآزمونغوطهبایدبهمدتزمانمشخصشدهدراستاندارد111تا11اا ازشمارهآزمونه-پ

روزدرشرایطمحیطیآزمایشگاهبمانند.3شوند،سپسازمحیطبرداشتهشدهوبهمدت

اا اشباعاامطابقروشآزمونپیوستب،درشرایطاوییهموردنیازبرا آزمونهآزمونهبایستیسپس-ت

شدهموردآزمونقرارگیرند.

 ارزيابی نتايج آزمون   6-چ

 محاسبهکنید.1-رامطابقبامعادیهسچ rnاا تکنسبت ،تک11تا1مساو nبرا ارجفتآزمونهس

rn=tn/cn 1-سچ

کهدرآن:

tnشدهدرمحیطآزمون،برحسبکییونیوتنبرمتر؛وربارشکستآزمونهغوطه

cn.بارشکستآزمونهکنترل،برحسبکییونیوتنبرمتر

،رامحاسبهکنید.rn اا ،نسبتتکتک،s،وانحرافاستاندارد،rm میانگین،

 محاسبهکنید:9-رامطابقمعادیهسچrm ،نسبتمیانگین،Lسطحاطمینان،23%حدپایین

L=rm-0.58s 9-سچ

می کننده گواای نهاد و سازنده بین توافق مقاومتبا مقایسه برا  جایگ ین، مکانیکی آزمون نوعی از توان

کرد.ور درمحیطاستفادهخمشیحیقهقبلوپسازغوطه

 گزارش آزمون    7-چ

گ ارشآزمونبایدحداقلشاملاطالعاتزیرباشد:

روشآزمونطبقایناستانداردمیی،-الف

آزمایششده،گیار کاملیویهج ئیاتتزمبرا شناسهامه-ب

ابعادارقطعهآزمون؛-پ

تعدادقطعاتآزمون؛-ت
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ج ئیاتتجهی ات؛-ث

محیطآزمون،دما آزمونوشرایطقطعهآزمون؛-ج

باراا شکستآزمونه؛-چ

برا نسبت-ح شده محاسبه اا مقاومتجفتآزمونهمقادیر ،rnاا، میانگین، پایینسطح،rmمقدار حد و

 ،Lاطمینان،

 تاریخانجامآزمون.-خ
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 پیوست ح

 )الزامی(

 عملکرد اتصال تحت فشار هیدروستاتیکیروش آزمون براي تعیین 

 هدف و دامنه کاربرد   3-ح

داد.اینپیوستای اماتارزیابیعمیکرداتصالرابهانگامقرارگرفتندرمعرضفشارایدروستاتیکیارائهمی

 اصول    2-ح

درمعرضفشارایدروستاتیکداخییوبیرونیودادیانه،اتصاتتیویه،برا تعییناینکهآیانشتیرو می

شود.قراردادهمیخی نیرواا برشیوتحتبیشتریندرکشیدگیطراحیوشرایط

 دستگاه   1-ح

توانایینگهدار اتصالویویهتجهیزات آزمون،   3-1-ح اا مجاورآنوتواناییتحملنیرواا حاصلازبا

فشارایدروستاتیکآزمون.

برا انتها یویه.وسايل درزبندي و بستن،    2-1-ح

 تجهیزات هواگیري. تجهیزات براي پر کردن آزمونه با آب و   1-1-ح

بار .1/1سMPa11/1،بادقتگیري فشارتجهیزات اندازه   4-1-ح

برا اف ایشفشارایدروستاتیکی.پمپ يا وسیله مشابه،  5-1-ح

 گیري زمان.وسیله اندازه  6-1-ح

کند. آزمونراازبیرونفراا میقطعهامکانواردکردفشاربهکهايوسیلهیادستگاه    7-1-ح
ازقطعه-یادآور  شودکهدرآنشیار برا ا ازاتصاتتیویهاستفادهمیبرا فراا کردنامکانواردکردنفشارازداخل،

 بند ،درجهتعکسعمودبرمقطعقطعهکار شدهوسپسرینگآبتراشبند درجهتعکسقائ برقطعهنصبرینگآب

درآنشیارنصبشدهاست.آزمون

 وسیله با توانايی اعمال بار برشی به اتصال   3-1-ح

 آزمونه   4-ح

شود.ا ازیویهتشکیلمی اتصاتتیویهمتصلبهتکهآزمونهازیکقطعه

ایجادشود.کهحداقلفشردگیمجازدرحیقهدرزبند چنانباشدابعاداتصالباید

قطعاتمتصل،برا بیشازیکآزموناستفادهشود.ممکناستازیکمجموعه
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 روش آزمون    5-ح

 روش اتصال مستقیم   3-5-ح

 آزمون فشار داخلی   3-3-5-ح

اامحک ببندید.بهانتها یویهاا انتهاییراآمادهکنیدودرپوشقطعاترابها متصلکنید.سپس-الف

آزمونهخی رابدوندرکشیدگییاخی درتجهی اتآزموننصبکنیدوبرا جیوگیر ازحرکتانتهابه-ب

ااومتعیقاتانتهارامحک ببندید.انگاماعمالفشار،یویه

آزمونهراباآبپروکامالًاواگیر کنید.-پ

بهآزمونهاعمالکنید.1یبارائهشدهدرجدولحفشارآبرامطابقباترت-ت

آزمونهرادرمدتآزمونبازرسیکنیدوارگونهقطراتآبیاافتآبراگ ارشکنید.-ث

 بندي فشار داخلیبرنامه زمان -3جدول ح

 فشار آزمون
kPa 

 مدت زمان آزمون
min 

13

9111

11131

 آزمون فشار خارجی     2-3-5 -ح

 قطعاتآزمونرابهروشمناسبیبرا اعمالفشارخارجیبهاتصال،سوارکنید.مجموعه-الف

تراتکرارکنید.-1-1-3-بتاح-1-1-3-ترتیبآزمونمشخصشدهدربندح-ب

 آزمون اتصال کج شده   2-5-ح

 آزمون فشار داخلی   3-2-5-ح

اامحک ببندید.تها یویهاارابهانوودرپوش قطعاترابها متصلکنید -الف

 رادرتجهی اتآزمون1 بابیشترینخی ودرکشیدگیمشخصشدهتوسطسازندهسشکلااینبارآزمونه-ب

ااومتعیقاتانتهارامحک ببندید.نصبکنیدوبرا جیوگیر ازحرکتانتهابهانگاماعمالفشار،یویه

آزمونهراباآبپروکامالًاواگیر کنید.-پ

بهآزمونهاعمالکنید.1-فشارآبرامطابقباترتیبارائهشدهدرجدولح-ت

آزمونهرادرمدتآزمونبازرسیکنیدوارگونهقطراتآبیاافتآبراگ ارشکنید.-ث



23 

 

 آزمون فشار خارجی   2-2-5-ح

 قطعاتآزمونرابهروشمناسبیبرا اعمالفشارخارجیبهاتصال،سوارکنید.مجموعه-الف

تراتکرارکنید.-1-9-3-بتاح-1-9-3-ترتیبآزمونمشخصشدهدربندح-ب

 آزمون اتصال با بار برشی اعمال شده   1-5-ح

اتصال،رسرتاسرا برا اعمالباربرشیدهامراهباوسیی1-1-3-اتبیانشدهدربندحآزمونهرامطابقباج ئی

مراجعهکنید .9-وح1-اا حسوارکنیدسبهشکل

 
aنوعیدرپوشمجه بهوسایییبرا پرکردن،اواگیر ومحافظتشدهدربرابرنیرو حاصلازفشارآزمون

 آزمون اتصال بوشن با نیروي برشی- 3شکل ح

 

 
aنوعیدرپوشمجه بهوسایییبرا پرکردن،اواگیر ومحافظتشدهدربرابرنیرو حاصلازفشارآزمون

 آزمون اتصال مفصلی با نیروي برشی -2شکل ح
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 تعیین بار برشی براي لوله با انتهاي مادگی    3-1-5-ح

امهدستگاهآزموناستسبستهبهباربرشیمجموعارگونهباراعمالشده،وزنیویه،وزنآبدریویهووزن

آرایشآزمون .

راتوییدکند،باFs،برحسبنیوتن،کهتزماستبهدستگاهآزموناعمالشودتاباربرشی،Fzباراف ایشی،

شود: بیانمی1-معادیهسح

]    1-سح
 

     
]                       

     

 
 

کهدرآن:

کهدرآن:

lc؛9-وح1-اا حگاهوسطی،برحسبمتر،شکلفاصیهبیناتصاتتوتکیه

c1فاصیهبیناتصاتتومحورFz؛9-وح1-اا ح،برحسبمتر،شکل

c2فاصیهبیناتصاتتومحور Feبرحسبمتر؛،

 Feکالاک،برحسبنیوتن؛ وزنسربندیا

 Frوزنیویه،برحسبنیوتن؛

Fsمراجعهکنید ،برحسبنیوتن؛2-3-6باربرشیسبهبند

 Fw.وزنمحتوا آبسیویهبانیرو برشی ،برحسبنیوتن

.وزنمحتوا آبسیویهبانیرو برشی ،برحسبنیوتن  

 روش آزمون   2-1-5-ح

تاعمالشود .-1-1-3-،فشارداخییبایدمطابقبابندحکاربردباراضافیپساز-الف

مراجعهکنید .2-3-6کندسبهبندبانوعاتصالتغییرمی  مقدار-يادآوري

نشتبررسیکنید.اثراتآزمونهراازنظر-ب

 گزارش آزمون6-ح

گ ارشآزمونبایدحداقلشاملاطالعاتزیرباشد:

گ ارشآزمونبایدحداقلشاملاطالعاتزیرباشد:

روشآزمونطبقایناستانداردمیی،-الف

گیار کاملیویهآزمایششده،ج ئیاتتزمبرا شناسهامه-ب

ابعادارقطعهآزمون؛-پ



31 

 

تعدادقطعاتآزمون؛-ت

ج ئیاتتجهی ات؛-ث

دما آزمونوشرایطقطعهآزمون؛-ج

ا وباربرشیاعمالشدهدرمدتآزمون؛درکشیدگی،انحرافزاویه-چ

 اینکهنشتمشاادهشدیاخیر؛-ح

 تاریخانجامآزمون.-خ
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 پیوست خ

 )اطالعاتی(

 مقاومت به شکست مرطوب/خشکروش آزمون براي تعیین ضريب 

 هدف و دامنه کاربرد   3-خ

داد.ارائهمیWمرطوب،بهضریبمقاومتخشکاینپیوستروشیبرا تعیین

 اصول  2-خ

شوند.اا خشکواشباعشدهدربرابرباراا آزمونقراردادهمیتعدادبرابر ازآزمونه

 روش آزمون بار مرطوب و خشک  1-خ

اابایدبهآزمونهبرا آزمونبارمرطوبوخشکتهیهشود.آزمونه61آزمونمناسبیانتخابکنیدتااا نمونه

ساز شوند.شرحزیرآماده

.1-3-وقرارگرفتهدرشرایطخشکمطابقبابندب2-آزمونهآمادهشدهمطابقبابندب31-الف

.9-3-تهدرمعرضشرایطمرطوبمطابقبابندبوقرارگرف2-آزمونهآمادهشدهمطابقبابندب31-ب

آزمونشوند.-بارگیار اابایدمطابقباپیوستبآزمونه

 محاسبه ضريب مقاومت مرطوب/خشک   4-خ

 % از کمتر اطمینان سطح 3/23با گسیختگی، بارPdبار و متر، بر کییونیوتن حسب بر را خشک نمونه ،

محاسبهکنید.1استودنت«t»توزیع،نمونهاشباعرابرحسبکییونیوتنبرمتر،بااستفادهازPsگسیختگی،

   1-س 
    

    


کهدرآن:

آزمونهخشک،برحسبکییونیوتنبرمتر؛سگسیختگی بارشکستن    

 بارشکستنسگسیختگی آزمونهاشباعشده،برحسبکییونیوتنبرمتر.    

 

 

 

                                                 
1- Student’s “t” distribution 
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 گزارش آزمون   5-خ

گ ارشآزمونبایدحداقلشاملاطالعاتزیرباشد:

روشآزمونطبقایناستانداردمیی،-الف

کاملیویهآزمایششده،گیار شناسهج ئیاتتزمبرا امه-ب

ابعادارقطعهآزمون؛-پ

تعدادقطعاتآزمون؛-ت

ج ئیاتتجهی ات؛-ث

دما آزمونوشرایطقطعهآزمون؛-ج

باراا شکستآزمونه؛-چ

 ،Wمقدارمحاسبهشدهبرا ضریبتبدیلمرطوببهخشک،-ح

 تاریخانجامآزمون.-خ
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 پیوست د

 )اطالعاتی(

 هاي سیمانی تقويت شده با الیافلوله طرح نصب

 مقدمه  3-د

برمبنا اصولطراحییویهصیبتوانرامیاا سیمانیتقویتشدهبااییافبرا تاسیساتمدفونانتخابیویه

یویهانعطاف بهدادپییرانجامیا استفادهازاصولیویهصیبوانتخابیویهبا. طورکییبرا طراحانتاسیسات،

پیکربند است از ردهفاده تاسیساتبا پروژهاا استاندارد در شکستیویه، بار اا فاضالباا معرفیشده

تراست.آسان

 گرفت،امابااف ایشاندازهدارمورداستفادهقرارمیدرآغاز،اصولیویهصیببرا طراحییویهسیمانیآزبست

ااییباقطرب رگترازشوددریویهمحصولوجودداردکهباعثمیدرپییر ا ازانعطافاا تویید ،درجهیویه

611DNتکیه استاندارد انتشار با خا حاصلشود. اف ونتر از اصولطراحیISO 2785گاه مبتنیبر که

است،اینمشخصهموردتأییدقرارگرفت.ATV 127تدوینشدهدراستانداردآیمان

اا سیمانیاا فی یکییویهموجبتغییربرخیویژگینسوزمحصوتتعار ازپنبهاا اخیر،تکویندرسال

نسوزدارند،دارا تقویتشدهبااییافشدهاست،ارچنداینمحصوتتجدیدمقاومتکمتر ازسیمانپنبه

خ شاا مرطوبوخشکوظرفیتبیشتر برا اا ب رگترمابینمقاومتظرفیتکرنشب رگتروتفاوت

اینتغییراتبهاینمعنیاستکهمحصوتتیویه N/mا باگسترهتوانندمقادیرسفتیحیقها میاستند.
2

N/mتا211111
اینانعطاف2111111 بهانگاماستفادهازاصولطراحییویهسوکمتر نشانداند. پییر ،

کند.بهتاسیساتاضافهمیبینیشدهپیشتر رانسبتبهمقادیرصیب،ظرفیتحملبارنهاییقابلتوجه

اصولطراحیانعطافگرچهمی از استفاده با زمینرا مدفوندر کاربرد با برا توانیویه پییر طراحیکرد،

اا ایناا اتصاتتصیبطراحیوتوییدکند.یکیازم یتتراستکهیویهرابرمبنا روشسازندهمناسب

ااییباتوانآزموناطمینانازکیفیترابهجا آزمونسفتیکهانجامآندریویهمینوعطراحیایناستکه

استفادهازآزموناتکا سه انجامداد.ا سمانندآنیبهسفتیباتدشواراستبا چهدرپیوستبتشریحشد 

تنتقویتشدهبافوتدمشابهواا صیبمانندبتواندباسایریویهبند مقاومتبهخردشدگیمیعالوه،ردهبه

اا بتنیصیبتواندشبیهطراحیتأسیساتاستانداردمورداستفادهدریویهطراحیتأسیساتبااینمصایحمی

باشدوبهاینترتیب،برا طراحخطیویه،تعیینمشخصاتفنیوفراا کردناسنادمناقصهبرا مصایحرقیب

ترخواادبود.آسان

شود،چونپییر یویهیاخ شیویهدرطراحیدخایتدادهنمیراحیتاسیساتیویهصیب،انعطافدراصولط

نسوز،بتنمسیحشدهبافوتدوبتنغیرمسیح،درمقایسهاا،درمحصوتتجاافتادهمانندسیمانپنبهاینویژگی

معنی تاثیر و کوچکاستند نسبتا دیگر مواد طوتنیبا عمیکرد اینمدار در از بهدتمحصوتتندارند. رو،
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مدتموردتوجهانگاماستفادهازاینمواد،فقطمقادیرمقاومتاوییهیویهمورداستفادهاستندوخواصطوتنی

نمی اتکا سهقرار سطح بار پارامتراا طراحیصیبسیعنی از استفاده انگام به انتخابیبهگیرد. برا  ا  

مدتحاصلدریویه،درگسترهعمیکرداییافجدیدتر،تعییناینکهآیاکرنشطوتنیمحصوتتتقویتشدهبا

گیردیاخیر،ضرور است.قابلقبولمحصوتتقرارمی

اییافساختهشدهبراساسای اماتادفاینپیوستایناستکهنشاندادیویه اا سیمانیتقویتشدهبا

 استفاده با چگونه پایهایناستاندارد، برا طراحیبر مناسبو اصولتاسیساتیویهصیببرا تاسیسات، از

ا قابلقبولاستند.سطحاتکا اوییهارزیابیشدهباآزمونسطحاتکا سهیبه-ظرفیتبار

 اصول  2-د

حاصلدرطراحیتاسیساتیویهبهروشصیب،فشارحاصلازبارخا بررو یویه،باراا ایستاوباراا زنده

کهدرزمینبهیویهواردمی را تعیینمیازعبورومرور، ضریبطراحییاضریباطمینانبهکلشود، شود.

می اعمال شده، وارد پیکربند فشاراا  نوع با متناسب تاسیسات بستر ضریب از استفاده با سپس شود.

سه اتکا  سطح خط بار به آن مقدار استفاده، مورد تیبهتاسیسات میا  حداقلبدیل معرف بار این شود.

شود.دادکهبرا تاسیساتانتخابمیاستحکامباربردار محصوییرانشانمی

اا ساختهشدهبراساسایناستاندارد،برا برآوردهکردنحداقلبارخردشدگیاوییهتعیینشدهطراحییویه

اینباراوییهمبتنیبرمقادمی برا سهویتکار،  فشار مشخصشدهبرا خردشدگیاستویرردهشوند.

ازآنجاکهمیا ارزیابیمحصولبهمنظورتضمینکیفیتبااستفادهازروشآزمونسطحاتکا سهیبه شود.

تغییراتمقاومتمصایحسیمانی،تابعیازمقداررطوبتمحصولاست،ایناستانداردمقادیرحداقلمقاومتبه

برا برا شرایطمرطوبمحصولمشخصمیخردشدگیمحصولرا زمانتزم اینکه اذعانبه با اما کند،

معموتآزموندرشرایطنیمه انگامآزمایشمحصول،شودوخشکانجاممیاشباعکردنمحصولزیاداست،

شکمعیارحداقلاستحکامباتتر نسبتبهاستحکامخشک،یعنیمقدارمقاومتبهخردشدگیدرحایتخ

شود. درنظرگرفتهمیWدرضریبتبدیلتربهخشکس ضربTcس

برابربیشینهبارگیار محاسبهشدهبا3/1بارشکستبرا یویهسیمانیتقویتشدهبااییافمدفونمعموتباید

شود.می برآورده1-استفادهازاصولطراحییویهصیب،درشرایطاشباعوزمانیباشدکهای اماتمعادیهسد

-اا پالستیکی،باگیشتزماندچارخ شوتغییرشکلمیاا سیمانیتقویتشدهبااییاف،امانندیویهیویه

باعث یویه به نیرواا اعمالشده در تغییراترو داده متراک شدنخا محیطاطراف، با بنابراین، شوند؛

برا اینکهاطمینانحتغییرکرنشدیوارهیویهمی اصلشودفرضیاتطراحییویهصیبدراینشرایطشود.

ازاعتبارساقطشده،تزماستتااطمینانحاصلشودکهکرنشیویهنصبشدهازحدودامنفراترمدتطوتنی

رود.نمی



33 

 

-مدتیویهمورداستفادهقرارمیپییربرا ارزیابیمشخصاتایمنیطوتتیانعطافاصولطراحیتأسیساتیویه

مدتسیست یویه/خا بااستفادهازمدولخمشیومقادیرخی نهاییامراهبامقادیرسفتیطوتنی.خی گیرند

محاسباتاختصاصیبرا ارپیکربند یویهمحاسبهمی«نوعآزمون»حاصلاز گیار مشخصشدهدرشود.

توانتعییناینمحاسبات،میشود.ازبرمبنا ضرایبمکانیکخا انجاممیمقرراتمییطراحییویهصیب،

بهانگاممقایسهباکرنشاوییهاندازه ایمنیکردکهآیاکرنشیویهنصبشدهطوتنیمدت، گیر شدهیویه،

کندیاخیر.کافیرافراا می

مدتمدتخ شیاآزمونواایشطوتنیپییردرمعرضآزمونطوتنیاا انعطافنتایجحاصلازقراردادنیویه

بهشبیهبرا تعیینسفتیطوتنی قادر آشکارا ساز شرایطمدفونکهتغییرمکانیویهباخا محیطمدت،

می یویهشوداطرافمهار آزمایشبا اخیر، داه طولدو در استکهمعموتنیست. اا پالستیکینشانداده

مدتمانبرا محاسبهمقدارسفتیطوتنیرواینمدتزرسند،ازاینااپسازدوسالبهبیشترینخی مییویه

شود.توصیهمیدرشرایطمدفونخا -سیست یویهیویهسپیوستج مورداستفادهدرمحاسبهخی 

اختالف که آنجا انعطافاز یویه طراحی قوانین مجموعه در استفاده مورد خا  مقادیر در ماننداایی پییر

زیربهعنوان«آزموننوع»ا تأسیساتوجوددارد،شرایطکییروشاا طراحیاستانداردبرروشپیکربند 

ساز شود.بومیشود،شودوبایدبرا ای اماتمییارکشور کهیویهدرآناستفادهمیروشیکییارائهمی

 تعیین بیشینه فشار بار منشور خاک   1-د

 بیشترینفشارخا ریختهشدهرو یویه، یویه، بایددرWqبرا اراندازهواررده برحسبکییوپاسکال، ،

خا  یک در مارستون/اشپانگیر طراحی روش با صیب یویه عنوان به یویه تأسیسات بسترطراحی بر ری  

 ،محاسبهشود:1-امانندمعادیهسد1روخاکی

    1-سد
       

     ́     
    

کهدرآن:

فشارخا رو یویه،برحسبکییوپاسکال؛  

بارشکستیویه،برحسبکییوپاسکالبرمتر؛  

Fbیویهصیب؛نصببرا طراحیبسترضریب

؛(H/d0>11برا 63/1صیبسبیشترینمقداریویهتاسیساتپانگیربرا طراحیشضریبا ́ 

d0میانگینقطرخارجی؛

                                                 
روخاکیس-1 طراحیبستر میpositive projectionدر زمینطبیعیقرار رو بستر داخلترانشه، گرفتندر جا قرار به یویه طریق ، از و گیرد

شود.پوشاندهمیا ری  بامقطعذوزنقهخا 
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،برا حصولبارطرحTuواندازهمشخصشدهیویه،ردهمتناسببابارشکست 3/1ضریبایمنیسمثال  

.نصبمدتیویهبرا طوتنی

 مدتتعیین مشخصات طوالنی   4-د

 مدول اولیه    3-4-د

کشسانیاوییهیویه،ضریبمدتکرنشیویهدرشرایطنصبشده،دانستنبهمنظورمحاسبهمشخصاتطوتنی

ضرور ا بیشترینبار تنشدر اینمشخصهستمانندبیشترینکرنشو می. را دراا روشارائهشده توانبا

پیوستثتعیینکرد.

 سفتی طوالنی مدت    2-4-د

اینیکآزمونواایشمدتیویهبااستفادهازروشمشخصشدهدرپیوستجتعیینمیسفتیطوتنی شود.

درخی شودوتغییرمقداربارموردنیازبرا حفظاستکهدرآنآزمونهیویهتااندازهمشخصیخی ایجادمی

مدتمحاسبهطوتنیاینآزمونبرابرباخی اوییهاعمالشدهبهآزمونه،درخی شود.گیر میطولزماناندازه

شودو محاسبهمی9-بااستفادهازمعادیهسدشدهدرتاسیساتیویهبراساسمشااداتعینیاست.مقدارخی 

،موردنیازبرا ایجادخی درآزمونهبابررسیآثاربار/خی تطبیقآزمونهPRمقدارواقعیبارآزمونواایشاوییه،

مراجعهکنید .2-2-شودسبهبنددشدهکهدرپیوستثتوصیفشدهاستتعیینمیآزمایش

 طوالنی مدت نصب شده خیزتعیین بیشترين    1-4-د

طوتنی شکل تغییر بیشترین یویه، رده و اندازه ار اتصاتتبرا  تمامی برا  باید اشباع وضعیت در مدت

اصالحشدهتوسطLOWAپییر،بااستفادهازمعادیهیویهانعطافاستانداردیویه،بهانگامطراحیبهعنوانیک

سد معادیه در که ضرایبکمینهخا محییو9-اشپانگیر اینمحاسبات، در محاسبهشود. است، ارائهشده  

باشد.MPa9باید1خا دستیسمصایحپرکردنی ضریب

 ́                                        9-سد

کهدرآن:

                     106. 3-سد

I=eا باضخامتیکنواختدیواره برا یویه2-سد
3
/12

شود.اا دیگر تعیینمیباروشIاا شکلدادهشده،برا دیوارهیویه-يادآوري

 ؛1/1ثابتبسترسمقدار  

 مراجعهکنید؛1-برحسبکییوپاسکالسبهمعادیهسد،فشاربارمنشورخا    

                                                 
1- Back-fill 
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مدولواقعیمخیوطخا سخا جایگ ینوخا مجاور ،برحسبمگاپاسکال؛́  

کشسانیظاار یویهدردوسال.ضریب     

  PRاولیه،  واهلشتعیین بار    4-4-د

تزماست،3-2-برابربامقدارتعیینشدهدربندد،آزمونه،کهدرخمشحیقهبرا خی PRبارواایشاوییه،

بیشترنباشد. Tuتواندازمی

اختالفج ئیدرضخامتمدتتهیهمیوسفتیطوتنیMOEاابهصورتقطعاتدوتاییبرا تعیینآزمونه-يادآوري شوند.

مابینآزمونه آزمونهسفتیطوتنیMOEدیواره تاثیرمعنیو آزموندار برسفتیطوتنیمدت، اینبار نتیجه، در مدتندارد،

مدتاست.مقداراسمیبارآزمونبرا تعیینسفتیطوتنی

 اي ارزيابی شودتواند بر پايه آزمون سطح اتکاي سه لبهآيا لوله نیمه صلب می که تعیین اين   5-د

اییافبرا استفادهدرتأسیساتیویهصیباینکهآیایویهسیمانینیمهبهمنظورارزیابی صیبتقویتشدهبا

بهتراستارقطروردهعاد ،می پییر مناسببرا ا ازیویهازنظراینکهانعطافتواندقابلقبولباشد،

باروشآزمونارائه،اابرا یویهاا طوتنیمدتتعیینشدهمدتداردیانه،بررسیشود.دادهکاربر طوتنی

کندآیاطراحییویهای اماتمشخصشدهدرایفتاتدرزیررابرآوردهاا ثوجتعیینمیشدهدرپیوست

کندیاخیر:می

؛eaدرساختیویهباضخامتمیانگیندیواره،-ایف

بااستفادهازتوزیع21سطحاطمینان%تراز،درک EBS2مدتاشباعشدهماده،مدولکشسانیطوتنی-ب

«t»،استودنت

مادهکرنش-پ بیشینهباردرخمشحیقه، درکمترازسطحاطمینان%    اشباعدر از21، استفاده با

،استودنت«t»توزیع

اگر-ت

 3-سد
     ́           

            
         

                
    (

  
  

)   

    

،برا حصولبارطرحTuواندازهمشخصشدهیویه،رده متناسببابارشکست3/1ضریبایمنیسمثال  که

مدتیویهبرا تاسیسات.طوتنی

ای امشدهرادارد.بهاینترتیب،یویهظرفیتخی 

معادیهسد آنیویهنیمه3-ارگاه اندازهیویهبرآوردهنشود، و بهازا ایچرده بهتراستبرا   صیبنیستو

بندد در شرایطمشخصشده رده3-2-نصبدر و اندازه نشود. نظرگرفته رعایتاصولدر بایستیبا یویه
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گیردوبارعایتمشخصاتکهیویهدرآنمورداستفادهقرارمیطراحییویهصیبمطابقباای اماتمییکشور 

مدتآنیویهانتخابشود.خ شطوتنی
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