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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  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   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا 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 صادركنندگان
از  سپـ  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   مي 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  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

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

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

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

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

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

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

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي 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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  فهرست مندرجات
  عنوان

  
  صفحه

 
  ب  رانيا سازمان ملي استانداردبا  ييآشنا

  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد
  ح  گفتار پيش

  ط  مقدمه
  1  هدف و دامنه كاربرد 1
  2  مراجع الزامي  2
  4  اصطالحات وتعاريف ، نمادها و عاليم اختصاري  3
  7  مواد  4
  8  مشخصات كلي  5
  10  مشخصات هندسي  6
  17  مشخصات مكانيكي  7
  20  مشخصات فيزيكي  8
  21  در تماس با مواد شيميايي اتصاالتيميايي مشخصات ش  9

  21  الزامات كارايي سامانه  10
  21  نشانه گذاري  11
  23  شرايط تحويل  12

  24 اتصاالت مادگي جوشي )الزامي(پيوست الف 
  26  اتصاالت دست ساز )الزامي(پيوست ب 
  33  الكتروفيوژنيمثال هايي از نمونه رابط پايانه اي براي اتصاالت  )اطالعاتي(پيوست پ 
  35  روش آزمون فشار كوتاه مدت )الزامي(پيوست ت 

  37  اتصال - روش آزمون كشش براي سامانه هاي مونتاژ شده لوله  )الزامي( ثپيوست 
  39  كتاب نامه )اطالعاتي( جپيوست 
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  ش گفتاريپ
  

 تحت فشار يفاضالب و زهكش ،يكاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه  –ك ها يپالست "استاندارد
سازمان  توسط مربوط يها ونيسيدركم آن سينو شيپ كه" اتصاالت: 3قسمت  -)PE( لنيات يپل –

 يمل تةيكم اجالس نهصد و سي و ششمين در و شده نيتدو و هيته رانيا يقات صنعتيتحق و استاندارد
 3 مادة كي بند استناد به نكيا ،است گرفته قرار بيتصو مورد 30/3/1391 مورخ شيميايي وپليمر استاندارد

 به ، 1371 ماه بهمن مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مقررات مؤسسة و نيقوان اصالح قانون

   . شوديمنتشر م رانيا يمل استاندارد عنوان
خـدمات،   و علـوم  ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا

ن يـ ا ليتكم و اصالح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم مواقع در رانيا يمل ياستانداردها
ن، يبنـابرا  . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا
  
  :است ريز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نيا ةيته يبرا كه يبع و ماخذامن
  

ISO 4427-3: 2007, Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
3: Fittings 
 
BS EN 12201-3: 2011, Plastics piping systems for water supply, and for drainage and 
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings 
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  مقدمه
  

، الزامات سامانه لوله گذاري و )استآن  سوماستاندارد قسمت اين كه ( 14427سري استانداردهاي ملي 
سامانه لوله گذاري مورد اشاره در اين استاندارد، در . را مشخص مي كند) PE(پلي اتيلن اجزاء ساخته شده از 

آبرساني براي ساير مصارف، آبرساني براي مصارف انساني از جمله آب آشاميدني و آب خام قبل از تصفيه، 
  .استفاده مي شود تحت خألفاضالب و زهكشي تحت فشار، جمع آوري و انتقال فاضالب جمع آوري و انتقال 

   يمل يهااستاندارد در اتصاالتر از يبه غ يلوله گذار سامانهاجزاء  مواد و يبرا آزمون يزامات و روش هاال
 14427- 5 يدر استاندارد ملسامانه  ييكارا الزامات. شوند يمشخص م 14427-4و  2-14427، 14427- 1

  .شود يارائه م
   .مي شود ارائه 14427- 7راهنماي ارزيابي انطباق در استاندارد ملي 

   .را مشخص مي كند يويژگي هاي اتصاالت پلي اتيلن اين استاندارد ملي ايران،
  

Pars Ethylene Kish Co.

www.parsethylene.com 
www.parsethylene-kish.com

(+98 - 21) 88 20 20 60 
info@parsethylene-kish.com

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



1 

  

 يو زهكش فاضالب ،يكاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه  –ك ها يپالست
  اتصاالت: 3قسمت  -)PE( لنيات يپل –تحت فشار 

  

  و دامنه كاربرد هدف   1
 ايمدفون در خاك  يكاربردها يبرا پلي اتيلن 1اتصاالت يها يژگيوارائه ي  ،استاندارد نيا هدف از تدوين   
 2فاضالبجمع آوري و انتقال  ،هيقبل از تصف آب خامانتقال  ،يمصارف انسان يراب رسانيآب به منظور ،زمينيرو

   .است مصارفبراي ساير  آبرسانيو  ،تحت خألفاضالب  سامانه هايو زهكشي تحت فشار، 
  
 هيقبل از تصف آب خام انتقال و يانسانمصارف  يبرا آبرسانيلن كه به منظور يات ياز جنس پل سامانه اجزاء يبرا -1 يادآوري

  . شود مراجعهن استاندارد يا 6-5شوند، به بند  ياستفاده م
  

  . دنشو يارائه مپارامترهاي آزمون  ،استاندارد نيآزمونِ مورد اشاره در ا يروش ها ي، برانيهمچن
 يپل اتصاالت يبرا 14427-5 و 14427-4، 14427-2 ،14427- 1 يمل ياستانداردها همراه بان استاندارد يا
، ر مواديسا لن ويات يپل جنساز  ياتصال آن ها با اجزائ يمحل ها اتصال آن ها با هم و ي، محل هالنيات

  :داردكاربرد  ريط زيتحت شرا
  ؛ 4بار 25تا  )MOP( 3حداكثر فشار كاري - الف
  ؛مرجع يبه عنوان دما C˚20 5يكار يدما -ب
    ؛مدفون در خاك -پ
  ا؛يدر به 6هيمحل تخل -ت
  ؛ آببستر شده در  دهيخوابان -ث
  .ر پل هايمعلق در ز ي، شامل لوله هاينيزم رو -ج
  
 14427-1 ياستاندارد مل وست الفيپ،  Cº 40 تا Cº 20 از ثابت بزرگ تر يكار يبا دما يكاربردهابراي  -2 يادآوري

   .شود مشاهده
  

 يرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنيگ يرا در بر ممجاز  يكار يهااز فشار يفيط، 14427 يمل استاندارد
    .دهد يز ارائه ميها را ن

  
                                                 

1- Fittings 
2- Sewerage 
3- Maximum operating pressure (Allowable operating pressure, PFA) 
4- 1 bar = 105 N/m2 = 0.1 MPa. 
5- Operating temperature 
6- Outfall 
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و درنظر گرفتن الزامات خاص آن ها برعهده  استاندارددرچارچوب اين  ها يژگين ويت انتخاب مناسب ايمسؤول -3 يادآوري
   .استدار يخر
  

  :انواع اتصاالت عبارتند از
 اتصاالت جوشي ) الف

  1اتصاالت الكتروفيوژن - 1
  ) الكتروفيوژني يِجوشمادگي و  گرمادهبا استفاده از وسايل  2لب به لب براي جوش( دار نرياتصاالت  - 2
 )پيوست الف مشاهده شود( 3جوشي اتصاالت مادگي - 3

  اتصاالت مكانيكي ) ب
  4فشارياتصاالت  - 1
  5اتصاالت فلنج دار - 2

  ). پيوست ب مشاهده شود( 6اتصاالت دست ساز) پ
  

    يمراجع الزام  2

ب ين ترتيبد. ن استاندارد به آن ها ارجاع شده استياست كه در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارك الزام   
  .شود ياستاندارد محسوب م نياز ا يآن مقررات  جزئ

آن  يبعد يدنظرهايتجد و ه هاياصالح خ انتشارارجاع داده شده باشد،يتار ذكر با يكه به مدرك يدرصورت   
 ،خ آن ها ارجاع شده استيتار كه بدون ذكر يمدارك مورد در .ستيران نيا يمل ن استاندارديا نظر مورد

  .ن ها مورد نظر استآ يبعد يه هايدنظر و اصالحين تجديهمواره آخر
  :است ين استاندارد الزاميا ير براياستفاده از مراجع ز   
  
تعيين  -اجزاء پالستيكي  - گذاري  سامانه هاي لوله – ها پالستيك، 2412شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-1

   ابعاد
و نرخ  )MFR(جرمي مذاب  تعيين نرخ جريان – ها پالستيك، 6980-1شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-2

  روش استاندارد : 1قسمت  – ها ترموپالستيك) MVR(حجمي مذاب  جريان
ن زمان ييتع –) DSC( يتفاضل يروبش يگرماسنج -ك ها ي، پالست7186- 6شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-1

   )يكيناميد OIT(ش ياكسا يالقا يو دما) همدما OIT(ش يالقاء اكسا

                                                 
1- Electrofustion 
2- Butt fusion 
3- Socket fusion 
4- Compression 
5- Flanged 
6- Fabricated 

Pars Ethylene Kish Co.

www.parsethylene.com 
www.parsethylene-kish.com

(+98 - 21) 88 20 20 60 
info@parsethylene-kish.com

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



3 

  

الزامات مواد سازنده درزگيرهاي محل  -درزگيرهاي الستيكي ، 7491-1شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-2
الستيك ولكانيزه : 1قسمت  - اتصال لوله مورد استفاده در كاربردهاي آبرساني، فاضالب، زهكشي و آب باران

   شده
درزگيرهاي محل  سازندهالزامات مواد  –درزگيرهاي الستيكي ، 7491-2شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-3

   ترموپالستيك االستومرها  :2قسمت  –اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهاي آب و فاضالب 
صاف براي انتقال گرمانرم  يكيپالست يلوله ها –كها يپالست، 10610شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-4

  سري هاي متريك: 1قسمت  –ابعاد و رواداري ها  –سياالت 
لوله ها، اتصاالت و سامانه هاي مونتاژ شده براي  -پالستيك ها، 12181-1ايران شماره  استاندارد ملي 2-5

  روش كلي: 1قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 
لوله ها، اتصاالت و سامانه هاي مونتاژ شده براي  -پالستيك ها، 12181- 2استاندارد ملي ايران شماره  2-6

   لوله يه آزمونه هايته: 2قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –ت انتقال سياال
لوله ها، اتصاالت و سامانه هاي مونتاژ شده براي  -پالستيك ها، 12181-3استاندارد ملي ايران شماره  2-7

   تهيه اجزاء: 3قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 
لوله ها، اتصاالت و سامانه هاي مونتاژ شده براي  -پالستيك ها، 12181- 4استاندارد ملي ايران شماره  2-8

  تهيه سيستم هاي مونتاژ شده: 4قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 
طبقه  –مقاومت در برابر مايعات شيميايي  –لوله هاي گرمانرم ، 12925-1استاندارد ملي ايران شماره  2-9

  روش آزمون غوطه وري: 1قسمت  - بندي 
طبقه  –مقاومت در برابر مايعات شيميايي  –لوله هاي گرمانرم ، 12925-2استاندارد ملي ايران شماره  2-10

  لوله هاي پلي اُلفين: 2قسمت  - بندي 
، يكاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-1استاندارد ملي ايران شماره  2-9

  اتيكل: 1قسمت  -)PE( لنيات يپل –ي تحت فشارو زهكش فاضالب
كاربردهاي  يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-2استاندارد ملي ايران شماره  2-10

   لوله ها: 2قسمت  -)PE( لنيات يپل – ي تحت فشارو زهكش فاضالبي، آبرسان
ي، كاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427- 5استاندارد ملي ايران شماره  2-11

   كارايي سامانه: 5قسمت  -)PE( لنيات يپل – ي تحت فشارو زهكش فاضالب
كاربردهاي  يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-7استاندارد ملي ايران شماره  2-12

  اهنماي ارزيابي انطباق ر: 7قسمت  -)PE( اتيلن يپل – ي تحت فشارو زهكش ي، فاضالبآبرسان
اتصاالت فشاري با محل اتصال  -لوله ها و اتصاالت  -پالستيك ها ، 14474استاندارد ملي ايران شماره  2-13

    هاي آبرسانياتيلن در سامانههاي تحت فشار پليمكانيكي براي لوله
  

2-16 ISO 4059, Polyethylene (PE) pipes - Pressure drop in mechanical pipe-jointing 
systems - Method of test and requirements 
2-19 ISO 9624, Thermoplastics pipes for fluids under pressure - Mating dimensions of 
flange adapters and loose backing flanges 
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2-20 ISO 12176-1, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing 
polyethylene systems - Part 1: Butt fusion 
2-21 ISO 13950, Plastics pipes and fittings - Automatic recognition systems for 
electrofusion joints 
2-22 ISO 13951, Plastics piping systems - Test method for the resistance of polyolefin 
pipe/pipe or pipe/fitting assemblies to tensile loading  
2-23 ISO 13953, Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile 
strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint 
2-24 ISO 13954, Plastics pipes and fittings- Peel decohesion test for polyethylene (PE) 
electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm 
2-25 ISO 13955, Plastics pipes and fittings - Crushing decohesion test for polyethylene 
(PE) electrofusion assemblies 
2-26 ISO 13956, Plastics pipes and fittings - Determination of cohesive strength - Tear 
test for polyethylene (PE) assemblies 
2-27 ISO 13957, Plastics pipes and fittings - Polyethylene (PE) tapping tees - Test 
method for impact resistance 
2-28 EN 1716, Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method 
for impact resistance of an assembled tapping tee  
2-29 CEN/TR 15438, Plastics piping systems - Guidance for coding of products and 
their intended uses  
2-30 ASTM F 412, Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems 

  

  يم اختصاري، نمادها و عالفيتعار و اصطالحات  3

- 1 يارائه شده در استاندارد مل يم اختصاري، نمادها و عالاصطالحات و تعاريفعالوه بر در اين استاندارد، 
   .كار مي رودبه ، تعاريف زير 14427

3-1    

   1اتصال
قطعات لوله، بستن انتهاي آن ها، ايجاد تغيير جهت يا  2كه براي اتصال دهيجزئي از سامانه لوله گذاري 
   .استفاده مي شود گذاري ايجاد انشعاب در سامانه لوله

3-2    

   3محل اتصال
   .شوند محلي كه در آن، دو قطعه لوله يا يك لوله و يك اتصال به يكديگر متصل مي

                                                 
1- Fitiing 
2- Join (Joining) 
3- Joint 
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3-3    

  جوش لب به لبمحل اتصال 
نوعي از محل اتصال كه از طريق گرم كردن سطوح انتهاي صاف شده لوله ها يا اتصاالت ايجاد مي شود؛ به 
نحوي كه سطوح جفت شونده به صورت كامال هم راستا در مقابل يك صفحه ي تخت گرم كن قرار داده مي 

سپس صفحه گرم كن به سرعت برداشته . براي جوش خوردگي برسدشوند تا آميزه پلي اتيلن به دماي الزم 
   .شده و دو سطح نرم شده به يكديگر فشرده مي شوند

3-4    

  يالكتروفيوژن تصال مادگيا
هاي گرمكن بايد بتوانند انرژي  المنت. استگرم كن يكپارچه  المنتاتصال پلي اتيلني كه شامل يك يا چند 

يا لوله ايجاد يك اتصال  1دار الكتريكي را به گرما تبديل كنند تا محل اتصالي از نوع جوشي با انتهاي نري
  . شود

3-5    

  يالكتروفيوژن 2كمربنداتصال 
هاي گرمكن بايد بتوانند انرژي  المنت. استگرم كن يكپارچه  المنتاتصال پلي اتيلني كه شامل يك يا چند 

   .الكتريكي را به گرما تبديل كنند تا محل اتصالي از نوع جوشي با لوله ايجاد شود

3-5-1    

  3انشعابسه راهي 
كه داراي ابزار برش ) 5دورپيچ دو نيمه اييا  4از باال يك نيمه ايبه صورت ( يالكتروفيوژن كمربنداتصال 

انشعاب ابزار برش پس از نصب در بدنه سه راهي  .استديواره لوله اصلي  درايجاد سوراخ يكپارچه به منظور 
  . باقي مي ماند

3-5-2    

  6كمربند انشعاب
كه به ابزار برش كمكي به ) دورپيچ دو نيمه اياز باال يا يك نيمه اي به صورت (اتصال كمربند الكتروفيوژني 

  . منظور ايجاد سوراخ در ديواره لوله اصلي نياز دارد
                                                 

1- Spigot end 
2- Saddle 
3- Tapping tee 
4- Top-loading 
5- Wraparound 
6- Branch saddle 
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3-6    

  داراتصال نري 
  . متناظر استي لوله ) dn( اسميبرابر با قطر خارجي  آن دار پلي اتيلني كه قطر خارجي انتهاي نري اتصال

3-7    

  جوشي اتصال مادگي
پلي اتيلني كه در آن دهانه مادگي طوري طراحي شده است كه با استفاده از وسايل گرماده با انتهاي  اتصال
  . محل اتصال جوشي ايجاد كند ،يك لولهيا يك اتصال  دارِ نري

3-8    

  اتصال مكانيكي
ي كه براي مونتاژ لوله پلي اتيلن با يك لوله پلي اتيلني ديگر يا با هر يك از اجزاء ديگر سامانه لوله اتصال

عدم اين نوع اتصال معموال داراي يك جزء فشاري است كه يكپارچگي فشاري، . گذاري استفاده مي شود
   .و مقاومت در مقابل بارهاي انتهايي را تأمين مي كند 1نشتي

  
لوله قرار داده مي شود تا تكيه گاهي دائمي براي لوله پلي  دهانه تكيه گاهي درون 2در صورت كاربرد، يك غالف -1 يادآوري

اتصال مي توانند از طريق اجزاء فلزي . ديواره لوله تحت نيروهاي فشاري شعاعي فراهم كند جلوگيري از خزشِ به منظوراتيلن 
با لوله هاي فلزي ) شامل فلنج هاي پلي اتيلني(رزوه هاي پيچي، محل هاي اتصال فشاري، محل هاي اتصال جوشي يا فلنج دار 

   .نيز باشد 3در برخي موارد، حلقه تكيه گاهي مي تواند همزمان شامل حلقه چنگ زني .مونتاژ شوند
  
  . را فراهم سازد 4ايجاد محل اتصال مونتاژ شده دائمي يا جداشدنيامكان ند اتصال مي توااين نوع  -2 يادآوري

  
  . مونتاژ شود-مي تواند در محل اجرا مونتاژ شده يا توسط توليدكننده پيشاتصال مكانيكي  -3 يادآوري

3-9    

  5اتصال دست ساز
و يا از اتصاالت تزريقي مطابق با اين استاندارد ملي  14427- 2با استاندارد ملي  مطابقي كه از لوله ي اتصال

  . شودتوليد مي 

                                                 
1- Leaktightness 
2- Sleeve 
3- Grip 
4- Dismountable 
5- Fabricated fitting 
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3-10    

  تنظيم ولتاژ
  . فرايند جوش يك اتصال الكتروفيوژني با استفاده از ولتاژ استكنترل انرژي فراهم شده درحين 

3-11    

  تنظيم شدت جريان
   .استفاده از شدت جريان است فرايند جوش يك اتصال الكتروفيوژني باكنترل انرژي فراهم شده درحين 

  

  مواد  4

  پلي اتيلني زهيآم  4-1
  . اتصاالت بايد از آميزه بكر توليد شوند

  

 كننده تأمينو  كاربر نهايي، باتوجه به احتمال افت خواص در اتصاالت بايد مورد توافق مستربچ دودهاستفاده از  – يادآوري
آن بايد مطابق با پيوست ت استاندارد آميزه سياه حاصل از ، مشخصات مستربچ دودهدرصورت استفاده از  .قرار گيرداتصاالت 

   .استفاده شود "مستربچ"نيز از واژه  اتصاالتبوده و در نشانه گذاري روي  14427-1ملي 
  
  

  . باشد 14427-1با استاندارد ملي  مطابقاز آن ساخته مي شوند بايد اتصاالت آميزه پلي اتيلني كه 
  

   مواد براي اجزاء غير پلي اتيلني  4-2

  كليات    4-2-1
در صورتي كه استاندارد ملي . با استانداردهاي ملي مرتبط باشند مطابقتمام اجزاء سامانه لوله گذاري بايد 

  . كردبين المللي مرتبط استفاده هاي وجود نداشته باشد، مي توان از استاندارد 
بايد ) و هرگونه جزء فلزي از قبيل االستومرها(ال اتص يا مونتاژ مورد استفاده در ساخت مواد و اجزاء سازنده

همچنين تحت . همانند ساير اجزاء سامانه لوله گذاري در مقابل محيط هاي داخلي و بيروني مقاوم باشند
كه  14427-2رد ملي با استاندا مطابقبا لوله پلي اتيلني  برابرشرايط زير، ميانگين عمر آن ها بايد حداقل 

  : باشدقرار است همراه با آن ها استفاده شود، 
   حين انبارش؛) الف
  درون سامانه لوله گذاري؛  تحت تأثير سيال جاري) ب
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  . بهره برداريو شرايط  يمحيطعوامل با درنظر گرفتن ) پ
زامات آميزه پلي اتيلني براي الزامات ميزان كارايي مواد براي اجزاء غير پلي اتيلني بايد حداقل به اندازه ال

  . سامانه لوله گذاري سخت گيرانه باشد
نبايد بر كارايي لوله تأثيري منفي  هستندلوله پلي اتيلني  باساير مواد مورد استفاده در اتصاالت كه در تماس 

  . گذاشته يا منجر به آغاز ترك زايي تنشي شوند

  اجزاء فلزي  4-2-2
  . اجزاء مستعد خوردگي بايد بطور مناسب محافظت شوند تمام

در تماس با رطوبت استفاده مي شود، بايد اقداماتي به منظور جلوگيري از  1هنگامي كه از مواد فلزي نامشابه
  . خوردگي گالوانيكي انجام شود

  االستومرها  4-2-3
 7491- 1 با استاندارد ملي مطابقبايد مواد االستومري مورد استفاده براي توليد درزگيرها برحسب كاربرد 

  . باشند

  ساير مواد  4-2-4
همچنين نبايد بر كارايي بلند مدت اتصال و . نبايد در نواحي جوش تراوش كنندگريس ها يا روانسازها 

  . كيفيت آب تأثير منفي داشته باشند
  

  يمشخصات كل  5

  يت ظاهريوضع  1- 5
عاري از ز، يتم، صاف آند، بايد سطوح داخلي و خارجي شومشاهده مي  بدون بزرگنمايي اتصالهنگامي كه 
  . مي شودملي  استاندارد با اين انطباقسطحي باشد كه مانع  نواقصساير و ، شيار، حفره

آسيب، خراش، حفره، حباب، تاول، ناخالصي يا ترك  از قبيل نواقصي نبايد دارايهيچيك از اجزاء اتصال 
   .ملي مي شود استاندارد اينالزامات با اتصال  انطباقمانع كه  باشدهايي 

  يحاطر  2- 5
هاي الكتريكي يا  سيم پيچ، سامانه كه هنگام مونتاژ آن با لوله يا ساير اجزاءاتصال بايد بگونه اي باشد  يحاطر

  . درزگيرها جابجا نشوند
                                                 

1- Dissimilar 
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  رنگ  3- 5
با استاندارد ملي  مطابقبراي اتصاالت دست ساز، ويژگي هاي رنگ لوله ها . اتصال بايد سياه يا آبي باشدرنگ 

   . كاربرد دارد 14427- 2
  

  . در مقابل پرتو فرابنفش محافظت شوندمستقيما د يبا اجزاء آبي رنگ، تمام ينيرو زم يكاربردها يبرا –يادآوري
  

  يالكتروفيوژنمشخصات الكتريكي اتصاالت   4- 5
مشخصات منبع تغذيه و  مصرفيسامانه فراهم شود به ولتاژ و شدت جريان  بايد توسطظت الكتريكي كه افح

  . بستگي دارد
مطابق با دستورالعمل هاي توليد كننده اتصاالت و حين مونتاژ هنگامي كه اتصال در مرحله جوشكاري 

دار انرژي  تماس مستقيم انسان با اجزاء، نبايد امكان V 25براي ولتاژهاي بزرگ تر از ، استتجهيرات مونتاژ 
  . باشد وجود داشته

  
-IEC 60335-1[1] ،IEC 60364بخشي از سامانه اي الكتريكي است كه در استانداردهاي  ،اين نوع اتصال – 1 يادآوري

، محافظت درمقابل تماس IEC 60529 [4]به منظور انطباق با استاندارد . تعريف شده است IEC 60449 [3]و  [2]1
  . استاين محافظت تابعي از شرايط محل اجرا . الزم است) 1برقداررساناهاي (مستقيم با اجزاء فعال 

  
  . در پيوست پ ارائه شده است يالكتروفيوژن 2ارتباط دهنده ايهپايانه  مثال هايي از انواع – 2 يادآوري

  
ميزان انحراف مقاومت . بايد توسط توليد كننده اعالم شود C˚ 23رواداري مقاومت الكتريكي اتصال در دماي 

  . باشد Ω 1/0 به عالوه اسميمقدار  ±10%بايد حداكثر  اسمياز مقاومت 
  

  . ، مقدار فرض شده براي مقاومت تماسي استΩ 1/0مقدار  – 3 يادآوري
  

پايانه بايد بگونه اي باشد كه  هاي پينسطح  كاريِبه منظور براورده سازي الزامات رواداري مقاومت، پرداخت 
  . حداقل مقاومت تماسي را فراهم كند

                                                 
1- Live conductor 
2- Terminal connector  
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  كارخانه ساخته شده در وضعيت ظاهري محل هاي اتصال   5- 5
لوله و اتصال پس از اتصال دهي جوشي بدون بزرگنمايي مشاهده مي  بيرونيهنگامي كه سطوح داخلي و 

مشترك اتصال باشد، بجز مواردي كه توسط توليد بيرون از فصل به سمت مذاب  نشتشود، بايد عاري از 
  . كننده اتصال مجاز اعالم شده يا به عنوان نشانگر جوش استفاده مي شود

هنگام اتصال دهي بگونه اي  شودحركت سيم در اتصاالت الكتروفيوژني  باعثمذاب نبايد  نشتهرگونه 
چين دار شدن اضافي سطوح داخلي لوله هاي . مطابق با دستورالعمل توليد كننده منجر به اتصال كوتاه شود

  . مجاور نبايد وجود داشته باشد

  ت آب يفياثر بر ك  6- 5

، هنگام در كاربرد آب غير آشاميدني يرف انسانامص يبرا انتقال آب خام و آبرسانيمورد استفاده در  اتصاالت
د منجر به ين، نبايهمچن. كمك كنند سم هايارگان كرويمبوده و به رشد  ياجزاء سم يحاود يتماس با آب نبا

  . شوندر بو، مزه و رنگ آب ييتغ

از نظر بهداشتي بايد توسط  ،در كاربرد آب آشاميدني براي مصارف انسانياتصاالت مورد استفاده در آبرساني 
   .تأييد شونديا ساير مراجع ذي صالح  ش پزشكيوزارت بهداشت، درمان و آموز

  

  يمشخصات هندس  6

  ابعاد يريگ اندازه  6-1
ابعاد  يريدر صورت اختالف نظر، اندازه گ .شود يرياندازه گ 2412ملي  د مطابق با استاندارديبا اتصاالتابعاد 

 ،)Cº )2 ± 23 يدما ساعت در 4 حداقل ط به مدتيت شرايتثب د و سپسيساعت پس از تول 24 حداقل ديبا
  . انجام شود

  ابعاد مادگي هاي الكتروفيوژني  6-2

  قطرها و طول هاي مادگي هاي الكتروفيوژني  6-2-1
انجام مي شود، قطرها و طول هاي مادگي هاي الكتروفيوژني  1-6هنگامي كه اندازه گيري مطابق با بند 

  . باشند 1با جدول  مطابقبايد ) 1-6شكل (
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  )متر يليبرحسب م(  ابعاد مادگي الكتروفيوژني -1جدول 
  جوشناحيه  عمق نفوذ  اتصال اسميقطر

dn L1,min L1,max  L2,min  
      تنظيم ولتاژ  تنظيم شدت جريان  
20  20  25  41  10  
25  20  25  41  10  
32  20  25  44  10  
40  20  25  49  10  
50  20  28  55  10  
63  23  31  63  11  
75  25  35  70  12  
90  28  40  79  13  
110  32  53  82  15  
125  35  58  87  16  
140  38  62  92  18  
160  42  68  98  20  
180  46  74  105  21  
200  50  80  112  23  
225  55  88  120  26  
250  73  95  129  33  
280  81  104  139  35  
315  89  115  150  39  
355  99  127  164  42  
400  110  140  179  47  
450  122  155  195  51  
500  135  170  212  56  
560  147  188  235  61  
630  161  209  255  67  
710  177  220  280  74  
800  193  230  300  82  

  

  . باشد dnنبايد كوچك تر از ) D1(گين قطر داخلي اتصال در ميانه ناحيه جوش ميان
را، به منظور تعيين مناسب بودن آن ها براي مهار  L1و  D1توليدكننده بايد حداقل و حداكثر مقادير واقعي 

  . كندكردن و مونتاژ محل اتصال، اعالم 
با الزامات  مطابقدر صورتيكه اتصال داراي مادگي هايي با اندازه هاي مختلف باشد، هريك از مادگي ها بايد 

  . متناظر باشد اسميقطر 
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  :راهنما

D1  كه در صفحه اي موازي با صفحه ي دهانه در فاصله  است، ميانگين قطر داخلي در ناحيه جوشL2 5/0  +L3  اندازه
             . گيري مي شود

D2   كه حداقل قطر كانال جريان از ميان بدنه اتصال بوده و  ،منفذقطر)emin 2 - dn (≥ D2 است .  
L1  "مقدار آن از نصف 1گر در مورد كوپلينگ بدون توقف. است يك اتصال دار نري لوله يا انتهاي "عمق نفوذ طراحي ،

  . طول كل اتصال بزرگ تر نيست
L2   ناحيه جوش اعالم مي شود اسميطول گرم شده درون مادگي است، كه توسط توليدكننده به عنوان طول  .             
L3  اسميي  2فاصله بين دهانه اتصال و آغاز ناحيه جوش است، كه توسط توليدكننده به عنوان طول وروديِ گرم نشده 

  . باشد mm 5اتصال اعالم مي شود و بايد بزرگ تر يا مساوي با 
  ابعاد مادگي هاي الكتروفيوژني -1شكل 

  ضخامت هاي ديواره  6-2-2
  . به منظور جلوگيري از تمركز تنش، هرگونه تغيير در ضخامت ديواره بدنه اتصال بايد تدريجي باشد

ضخامت ديواره يكسان ساخته شده باشند،  MRSدرصورتيكه اتصال و لوله ي متناظر از پلي اتيلني با ) الف
از تمام ورودي  2L1/3كه در فاصله اي بزرگ تر از حداكثر  تمام بخش هاييدر  )E(بدنه اتصال هر نقطه از 

   .باشد )emin( متناظري لوله  حداقل ضخامتبايد بزرگ تر يا مساوي با  دارندقرار  ها

                                                 
1- Stop 
2- Unheated 
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متفاوت نسبت به لوله ساخته شده باشد، ارتباط بين ضخامت ديواره اتصال   MRSاگر اتصال از پلي اتيلني با 
)E ( و لوله)e ( باشد 2بايد مطابق با جدول .  

  
  ارتباط بين ضخامت هاي ديواره لوله و اتصال   - 2جدول 

ارتباط بين ضخامت ديواره اتصال   مواد
)E ( و ضخامت ديواره لوله)e(  اتصال  لوله  

PE 80 PE 100  e8/0 ≥ E  
PE 100 PE 80  e25/1 ≥ E  

  
در صورتيكه طراحي ضخامت ديواره متفاوت از حالت الف باشد، اتصاالت و محل هاي اتصال جوشي ) ب

  . نيز تطابق داشته باشند 6-7مربوط به آن ها بايد با الزامات كارايي ارائه شده در بند 

  )در هر نقطه(دوپهني منفذ يك اتصال   6-2-3
  . باشد dn 015/0 اتصال در هر نقطه نبايد بيشتر ازدوپهني منفذ  ساعت پس از توليد، 24حداقل 

  اتصاالت نري دار ابعاد  6-3
با الزامات ارائه شده در  مطابقانجام مي شود، ابعاد نري بايد  1-6هنگامي كه اندازه گيري مطابق با بند 

  ). 2شكل ( باشد 3جدول 
ناحيه  در .باشد بايد حداقل برابر با حداقل ضخامت ديواره لوله )E1( ضخامت ديواره قسمت انتهايي جوش

نسبت به ) mm 1  +de 01/0( كمتر از اي فاصلهكه در بين صفحه وجه ورودي و صفحه اي موازي با آن 
  . مجاز است )به عنوان مثال براي لبه ي پخ دار(صفحه ورودي قرار گرفته است، كاهش ضخامت 
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  )برحسب ميلي متر(  نريابعاد  -3جدول 
قطر 
 خارجي
 اسمي
  نري

 ميانگين قطر خارجي
  )1جوشقسمت انتهايي

 براي الكتروفيوژن و
  جوش لب به لب

جوش 
  فقط براي جوش لب به لب مادگي

 دوپهني  Bگونه Aگونه   
حداقل
 قطر
 منفذ

طول
 ناحيه
 برش

طول 
اي لوله 
  )2شكل

طول 
اي لوله 

  شكل
طول   دوپهني

  برش
طول لوله 

 شكلاي 
  )3عادي

طول لوله 
 شكلاي 

  )4ويژه

dn D1,min D1,max D1,max حداكثر D2 L1,min L2,min L2,min حداكثر  L1,min  L2,min  L2,min  
20 0/20  --  3/20 3/0 13 25 41  11  --  --  --  --  
25 0/25  --  3/25 4/0 18 25 41  5/12  --  --  --  --  
32 0/32  --  3/32 5/0 25 25 44  6/14  --  --  --  --  
40 0/40  --  4/40 6/0 31 25 49  17  --  --  --  --  
50 0/50  --  4/50 8/0 39 25 55  20  --  --  --  --  
63 0/63  --  4/63 9/0 49 25 63  24  5/1  5  16  5  
75 0/75  --  5/75 2/1 59 25 70  25  6/1  6  19  6  
90 0/90  --  6/90 4/1 71 28 79  28  8/1  6  22  6  
110 0/110  --  7/110 7/1 87 32 82  32  2/2  8  28  8  
125 0/125  --  8/125 9/1 99 35 87  35  5/2  8  32  8  
140 0/140  --  9/140 1/2 111 38 92  --  8/2  8  35  8  
160 0/160  --  0/161 4/2 127 42 98  --  2/3  8  40  8  
180 0/180  --  1/181 7/2 143 46 105  --  6/3  8  45  8  
200 0/200  --  2/201 0/3 159 50 112  --  0/4  8  50  8  
225 0/225  --  4/226 4/3 179 55 120  --  5/4  10  55  10  
250 0/250  --  5/251 8/3 199 60 129  --  0/5  10  60  10  
280 0/280  6/282 7/281 2/4 223 75 139  --  8/9  10  70  10  
315 0/315  9/317 9/316 8/4 251 75 150  --  1/11  10  80  10  
355 0/355  2/358 2/357 4/5 283 75 164  --  5/12  10  90  12  
400 0/400  6/403 4/402 0/6 319 75 179  --  0/14  10  95  12  
450 0/450  1/454 7/452 8/6 359 100 195  --  6/15  15  60  15  
500 0/500  5/504 0/503 5/7 399 100 212  --  5/17  20  60  15  
560 0/560  0/565 4/563 4/8 447 100 235  --  6/19  20  60  15  
630 0/630  7/635 8/633 5/9 503 100 255  --  1/22  20  60  20  
710 0/710  4/716 9/714 6/10 567 125 280  --  8/24  20  60  20  
800 0/800  2/807 0/805 0/12 639 125 280  --  0/28  20  60  20  

 .است10610مطابق با استاندارد مليBو  Aگونه هاي رواداري )1
  : استبراي الكتروفيوژن برمبناي معادالت زير  L2,minمقادير ) 2

  ؛  mm 90 ≤ dn  ،mm 25  +dn 6/0  =L2براي 
   . mm 110 ≥ dn  ،mm 45  +3 /dn   =L2براي 

  . استفاده از آن ترجيح دارد) 3
 .براي اتصاالت دست ساز در كارخانه كاربرد دارد)4
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  :راهنما

D1   1خارجي قسمت انتهايي جوشميانگين قطر(   
D2  2نال جريان از ميان بدنه اتصالقطر منفذ شامل حداقل قطر كا(  
E  3ضخامت ديواره بدنه اتصال(   

E1   4وجه جوشضخامت ديواره(  
L1   5برش قسمت انتهايي جوشناحيه طول(  
L2   6شكل قسمت انتهايي جوشاي طول لوله(               
  
1 ( D1  در هر صفحه موازي با صفحه وجه ورودي در فاصله اي كه ازL2 )نسبت به صفحه وجه ورودي ) شكل اي طول لوله

  . بزرگ تر نيست، اندازه گيري مي شود
    .شود ه جوش، اين قطر شامل آن نمير صورت وجود لبد) 2
  . شامل ضخامت اندازه گيري شده در هر نقطه از ديواره اتصال مي شود) 3
بايد برابر با مقدار و رواداري آن از وجه ورودي اندازه گيري مي شود و  )طول برش( L1هر نقطه از حداكثر فاصله  در) 4

براي ). 14427- 2استاندارد ملي  2جدول (اي باشد كه قرار است به آن جوش لب به لب شود لوله و رواداري ضخامت ديواره 
  . است mm 3حداقل  E1ابعادكوچك، 

ر صورتيكه ضخامت د الزم است وبراي جوش لب به لب يا جوش مجدد كه يك اتصال  دار انتهاي نري اوليهشامل عمق ) 5
   .شوداتصال تعيين  يك دار از طريق اتصال دهي طولي از لوله به انتهاي نري دباشد، مي توان E1لوله برابر با  ديواره در سراسر

  : امكان پذير سازد) با هر تركيبي(شامل طول اوليه قسمت انتهايي جوش بوده و بايد موارد زير را ) 6
، جوشيمادگي الزم در حالت جوش لب به لب؛ مونتاژ با يك اتصال الكتروفيوژني؛ مونتاژ با يك اتصال  گيره هاياستفاده از 

  .مكانيكي 1استفاده از يك ليسه
   ي داراتصاالت نرابعاد  -2شكل 

  

  جوشي مادگي اتصاالت  ابعاد  6-4
  . براي توصيف و ابعاد اين نوع اتصاالت، پيوست الف مشاهده شود

                                                 
1- Scraper 
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  اتصاالت كمربند الكتروفيوژني  ابعاد  6-5
يا مادگي  3-6و كمربندهاي انشعاب بايد نري هايي مطابق با بند انشعاب خروجي هاي سه راهي هاي 
ابعاد مشخصه كلي اتصال را در برگ توليد كننده بايد . داشته باشند 2- 6الكتروفيوژني مطابق با بند 

باشد كه ) h(و ارتفاع لوله انشعاب ) H(اين ابعاد بايد شامل حداكثر ارتفاع كمربند . كندمشخصات فني ارائه 
  ). 3شكل (الي لوله اصلي اندازه گيري مي شود از با

  
) 3-6بند (مي تواند متفاوت با همتاي خود در اتصاالت نري دار ) D2(به داليل فني و طراحي، حداقل قطر منفذ  – يادآوري

  . باشد
  

  
  :راهنما

H   است؛) انشعابيعني فاصله از باالي لوله اصلي تا باالي سه راهي (ارتفاع كمربند   
h   است؛ ) يعني فاصله بين باالي لوله اصلي و  محور لوله انشعاب(ارتفاع لوله انشعاب               
L   است) يعني فاصله بين محور لوله و صفحه دهانه سه راهي انشعاب(انشعاب عرض سه راهي .  

  انشعاب ابعاد سه راهي هاي  -3شكل 

  اتصاالت مكانيكي  ابعاد  6-6
از پلي اتيلن توليد شده و قرار است بخشي از آن ها به روش جوشي به لوله پلي  ذاتاكه اتصاالت مكانيكي 

 ؛شود متصل) به عنوان مثال، تبديل ها(اتيلن و بخشي به روش مكانيكي به ساير اجزاء سامانه لوله گذاري 
اده مورد استف با مشخصات هندسي سامانه اتصال دهي پلي اتيلنِ مطابق ،بايد در حداقل يك محل اتصال

  . باشند
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با الزامات ارائه شده در استانداردهاي مربوط  مطابقاتصاالت مكانيكي كه ذاتا از پلي اتيلن توليد نمي شوند، بايد  –ي ادآوري

   . باشند
  

   2فلنج دارهاي  تبديلو  1پشت بندلنج هاي ف ابعاد  6-7
  . باشد ISO 9624فلنج بايد مطابق با استاندارد و تبديل هاي  پشت بندابعاد فلنج هاي 

  اتصاالت دست ساز  ابعاد  6-8
  . براي توصيف و ابعاد اين نوع اتصاالت، پيوست ب مشاهده شود

  

  يكيمشخصات مكان  7

  كليات  7-1

اتصال به صورت مونتاژ شده با لوله يا به عنوان بخشي از سامانه اي مونتاژ شده از بيش از يك اتصال كه به 
  . باشد 14427-2با استاندارد ملي  مطابقلوله جوش خورده است بايد آزمون شده و 

يكسان مواد تهيه با رده فشاري يكسان و رده بندي ) لوله و اتصاالت(هر سامانه مونتاژ شده بايد از اجزائي 
  . شود

  طيت شرايتثب  7-2
نكه يط شوند؛ مگر ايت شرايتثب )Cº )2 ± 23 يدر دما، 4د قبل از انجام آزمون مطابق با جدول يآزمونه ها با

  . د شده باشديق يگريدر روش آزمون مورد استفاده طور د

  الزامات  7-3
شده  نشان داده يبا استفاده از پارامترها 4شده در جدول  مشخصكه آزمون مطابق با روش آزمون  يهنگام
  . باشد 4با الزامات ارائه شده در جدول  مطابقد يبا اتصال يكي، مشخصات مكانشود يانجام م

اتصاالت مكانيكي ، mm 160كوچك تر يا مساوي با  )dn( اسميبراي لوله هاي پلي اتيلن با قطرهاي خارجي 
با  مطابق، اتصاالت مكانيكي بايد mm 160بزرگ تر از  dn براي. باشند 14474ملي  با استاندارد مطابقبايد 

  . باشند ISO 10838-2 استاندارد

                                                 
1- Loose backing flange 
2- Flange adapter 
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  اتصاالت يكيمكانمشخصات  -4جدول 
  روش آزمون  آزمون يپارامترها الزامات  مشخصه

  ك يدروستاتيهاستحكام 
  Cº 20 يدما در

در مدت آزمون 
در  يصه اينقچگونه يه
 ك از آزمونه هايچ يه
  د رخ دهدينبا

 )1الف نوع ييانتهايهادرپوش

  يمل يهااستاندارد
1-12181   

  و
 4 -12181  

 12181-1ياستاندارد مل طيت شرايمدت زمان تثب
 3 )2تعداد آزمونه

  آب در آب آزموننوع
  Cº 20 آزمونيدما

  h 100 مدت آزمون
  :يبرايطيمحتنش

PE 80MPa 0/10  
PE 100MPa 0/12  

  هيدروستاتيك استحكام 
  Cº 80 دماي در

در مدت آزمون 
هيچگونه نقيصه اي در 
 هيچ يك از آزمونه ها

  نبايد رخ دهد

 )1الف نوع درپوش هاي انتهايي

  استانداردهاي ملي
1-12181   

  و
 4 -12181  

 12181-1ملي استانداردمدت زمان تثبيت شرايط
3)2تعداد آزمونه ها

 آب در آبنوع آزمون
 Cº 80دماي آزمون
 )h 165 4    مدت آزمون

:يبرا)3تنش محيطي
PE 80MPa5/4  

PE 100 MPa4/5  

  استحكام هيدروستاتيك 
  Cº 80 دماي در

در مدت آزمون 
هيچگونه نقيصه اي در 

 هاهيچ يك از آزمونه 
  نبايد رخ دهد

 )1الف نوع درپوش هاي انتهايي

  استانداردهاي ملي
1-12181   

  و
 4 -12181  

  12181-1ياستاندارد مل طيت شرايمدت زمان تثب
 3 )2تعداد آزمونه
  آب در آب نوع آزمون

  Cº 80 آزمونيدما
  h 1000 مدت آزمون

  :يبرايطيتنش مح
PE 80MPa0/4  

PE 100 MPa0/5  

چسبي براي  مقاومت ناهم
اتصاالت مادگي 

 الكتروفيوژني

طول آغاز گسيختگي 
كوچك تر يا مساوي 

  در نقيصه تُرد L2/3با 

  ISO 13954استاندارد )2تعداد آزمونه ها  ISO 13954استاندارد   Cº 23 دماي آزمونه
 يا

  ISO 13955استاندارد )2تعداد آزمونه ها  ISO 13955استاندارد   Cº 23 دماي آزمونه
چسبي براي  مقاومت هم

اتصاالت كمربند 
 الكتروفيوژني

% 50 ≤ Ld و    % 
25 ≤ Ad نقيصه تُرد ، 

  Cº 23  دماي آزمونه
  ISO 13956استاندارد 

 ISO 13956استاندارد  )2تعداد آزمونه ها 

استحكام كششي براي 
اتصاالت جوشي لب به لب 

  اتصاالت نري دار –

: آزمون تا ايجاد نقص
 - قبول : شكل پذير -

  مردود: تُرد

  Cº 23  دماي آزمونه
  ISO 13953استاندارد 

  ISO 13953استاندارد  )2تعداد آزمونه ها 

استحكام ضربه سه راهي 
  هاي انشعاب 

  بدون نقيصه، 
  بدون نشتي

  )Cº )2±0 دماي آزمونه

  EN 1716استاندارد 
  )g )20 ±2500ضربه زنجرم

  )mm )10 ±2000 ارتفاع
  :مدت تثبيت شرايط

 h 4 در هوا-
 h 2 در مايع-

  .  استفاده شوند mm 500 تر يا مساوي با بزرگ يقطرهايص بچ برايترخيتوانند در آزمون هايمدرپوش هاي انتهايي از نوع ب)1
تعداد آزمونه هاي الزم . تعداد آزمونه هاي ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبيت يك مقدار براي مشخصه ي تعريف شده در جدول است) 2

ه مشاهد 14427- 7 ي، استاندارد ملييبه منظور راهنما. د شوديبراي كنترل توليد كارخانه و كنترل فرايند مي بايست در طرح كيفيت توليدكننده ق
  . شود

  . لوله مورد استفاده در مونتاژ آزمونه محاسبه شود اسميتنش بايد با استفاده از ابعاد ) 3
   . مشاهده شود 4- 7بند  باز آزماييروش  يبرا. شونديدرنظر گرفته نم)ساعت165پيش از(حين آزمون ريشكل پذ يصه هاينق)4
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  Cº 80 يصه در دمايجاد نقيدر صورت ا ييباز آزما  7-4
اگر نمونه  يشود؛ ول يساعت نقص محسوب م 165ساعته، شكست در حالت تُرد در كمتر از  165در آزمون 

د در يبا ييبازآزما .انجام شود ييد بازآزماي، بار دچار نقص شوديساعت درحالت شكل پذ 165در كمتر از 
تنش انتخاب شده از خط گذرنده از  يكوچك تر انجام شود تا بتوان به حداقل زمان الزم برا يتنش انتخاب
  . افتيدست  5زمان ارائه شده در جدول -نقاط تنش

  
  Cº 80 يدر دماك يدروستاتياستحكام ه ييباز آزما يآزمون برا يپارامترها -5جدول 

PE 80 PE 100  
  مدت آزمون  تنش  مدت آزمون  تنش
MPa h MPa  h  

5/4  165  4/5  165  
4/4  233  3/5  256  
3/4  331  2/5  399  
2/4  474  1/5  629  
1/4  685  0/5  1000  
0/4  1000      

  

  افت فشار  7-5
  مطابق با استاندارد mm 63 ، توليد كننده بايد افت فشار يك اتصال را براي اندازه هاي تالزومدر صورت 

ISO 4059  كندتعيين و اعالم .  

  كاراييالزامات   7-6
كاربرد داشته باشد، اتصاالت مادگي الكتروفيوژني بايد، به صورت  2-2-6در صورتيكه قسمت ب از بند 

  . باشند 6، مطابق با جدول تكميلي
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  الزامات كارايي -6جدول 
  روش آزمون  پارامترهاي آزمون الزامات  مشخصه

مقاومت در مقابل 
فشار داخلي كوتاه 

  مدت
بايد بزرگ تر از فشارِ معادل  نقصايجاد فشار 

  )1. باشد MRS  ×2با 

 الف نوع  درپوش هاي انتهايي

  پيوست ت

  آزاد  آرايش يابي
  h 12  مدت زمان تثبيت شرايط

  آب در آب  نوع آزمون
    : )2حداقل فشار

  PE 80 ،SDR 11  bar 32براي 
  PE 100 ،SDR 11  bar 40براي 

  bar/min 5  فشارنرخ افزايش 
  Cº 20  دماي آزمون

مقاومت در مقابل 
  كششي تنش

در لوله، ) كرنش(درصد ازدياد طول  25پس از 
  پيوست ث  Cº 23  دماي آزمون  . محل اتصال نبايد دچار نشتي يا نقص شود

با توجه به نوع الزام ارائه شده،  .فشار معادل براي لوله ي با ضخيم ترين ديواره، كه اتصال براي آن طراحي شده است، محاسبه مي شود )1
   : فشار معادل را مي توان از معادله زير محاسبه كرد

  
1

104





SDR

p
 

  . هستند SDR 11مقادير ارائه شده، مثال هايي از فشار معادل محاسبه شده براي ) 2

  

  يكيزيمشخصات ف  8

  طيت شرايتثب  8-1
نكه يط شوند؛ مگر ايت شرايتثب )Cº )2 ± 23 يدر دما، 7د قبل از انجام آزمون مطابق با جدول يآزمونه ها با

  . د شده باشديق يگريدر روش آزمون مورد استفاده طور د

  الزامات  8-2
نشان داده شده  يبا استفاده از پارامترها 7كه آزمون مطابق با روش آزمون مشخص شده در جدول  يهنگام

  . باشد 7با الزامات ارائه شده در جدول  مطابقد يبا اتصاالت يكيزي، مشخصات فشود يانجام م
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  مشخصات فيزيكي اتصاالت - 7جدول 
  روش آزمون  آزمونپارامترهاي  الزامات  مشخصه

نرخ جريان جرمي 
  ) MFR(مذاب 

پس از فرايند، حداكثر انحراف مقدار
سبت ناندازه گيري شده براي اتصال 

مقدار اندازه گيري شده براي  به
 .باشد±%20آميزه بايد

  kg5 وزنه
  Cº190 دماي آزمون  6980-1د ملي استاندار

  min10 زمان
  6980-1استاندارد ملي   )1تعداد آزمونه

  شيزمان القاء اكسا
)OIT (   دقيقه 20بزرگ تر يا مساوي با  

   Cº200 دماي آزمون

  استاندارد ملي
6-7186  

  اكسيژن محيط آزمون
  mg 2± 15 وزن نمونه

 3 )1تعداد آزمونه
   6-5مطابق با بند   اثر بر كيفيت آب

تعداد آزمونه . تعداد آزمونه هاي ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبيت يك مقدار براي مشخصه ي تعريف شده در جدول است)1
 ي، استاندارد ملييبه منظور راهنما. د شوديهاي الزم براي كنترل توليد كارخانه و كنترل فرايند مي بايست در طرح كيفيت توليدكننده ق

  . مشاهده شود 7-14427
  

  ييايميدر تماس با مواد ش اتصاالت ييايميمشخصات ش  9
مطابق با  اتصاالتالزم باشد،  اتصاالت ييايميمقاومت ش يابيو نصب به صورت خاص، اگر ارز يدر كارگذار

  . دنشو يم يرده بند12925-2و 12925- 1ي ملي داردهاناستا
  

  .  شده است ارائه ISO 10358[5]در استاندارد  ييايميدر مقابل مواد ش يكيپالست اتصاالتمقاومت  يراهنما –ييادآور
  

  سامانه ييالزامات كارا  10
ن استاندارد يا ير قسمت هايبا سا مطابق يا با اجزائيگر يكديبا ن استاندارد يبا ا مطابق اتصاالتكه  يهنگام

  . باشند 14427- 5 يبا الزامات استاندارد مل مطابقد ياتصال با يشوند، محل ها يمونتاژ م

  نشانه گذاري  11

  كليات  11-1
 اتصاالت رويبايد مستقيما  ينشانه گذارديگري قيد نشده باشد،  روش 8در صورتيكه در جدول   11-1-1

، بهره برداريو  نصبو  ،شرايط جوي، حمل و نقلكه پس از انبارش، قرار گرفتن در معرض  شود حكطوري 
  . باشدخوانا 

  

از قبيل  بهره برداريحين نصب و توليد كننده در قبال ناخوانا بودن نشانه گذاري كه ناشي از وقايع پيش آمده  -يادآوري 
؛ مگر اينكه مسؤوليتي ندارد ،است اتصاالتروي  ... اجزاء يا استفاده از مواد پاك كننده و پوششرنگ كاري، خراش خوردگي و 

   .يا مورد توافق قرار گرفته باشد توسط توليد كننده قيد شده
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تأثير  نشانه گذاري نبايد باعث آغاز ترك يا ساير نقايصي شود كه بر تطابق با الزامات اين استاندرد  11-1-2
   .منفي مي گذارند

   .دنخوانا باش بدون بزرگنمايياندازه نشانه ها بايد طوري باشد كه   11-1-3
   .انجام شودنبايد در حداقل طول نري اتصال  گذاريگونه نشانه  هيچ  11-1-4

  حداقل نشانه گذاري الزم  11-2
براي اتصاالت دست ساز، نشانه گذاري بايد مورد  .باشد 8حداقل نشانه گذاري الزم بايد مطابق با جدول 

  . باشد كاربر نهاييتوافق توليد كننده و 
  : به عنوان مثال. شوند ينشانه گذار CEN/TR 15438د برحسب نوع كاربرد مطابق با استاندارد يبا اتصاالت

  يمصارف انسان يبرا آبرسانيمورد استفاده در  اتصاالت يبرا "آبرساني"يا واژه   Wنماد 
 و انتقال يمورد استفاده در جمع آور اتصاالت يبرا "فاضالب و زهكشي تحت فشار"يا عبارت  Pنماد 

  تحت فشار يفاضالب و زهكش
W/P هر دو مورد باال يبرا   

   
  حداقل نشانه گذاري الزم روي اتصاالت -8جدول 

  نشانه يا نماد ويژگي ها
  000  )1استاندارد شماره

 000 عالمت تجاري نام توليد كننده يا

  110  به عنوان مثال، dnلوله،  اسميخارجي ) هاي(قطر
  SDR  11 به عنوان مثال،  )SDR1 رده

  W/P يا W  ،P مثال،به عنوان   )1نوع كاربرد
 PE 100 به عنوان مثال،  مادهو نام گذاري جنس 

 PN 16به عنوان مثال،   barبرحسب  رده فشاري
5/8/1390به عنوان مثال،    )2،3توليد تاريخ

  I1 به عنوان مثال،  )1شماره خط توليد
 SDR - 11  SDR  26  به عنوان مثال، )1) فقط براي اتصاالت الكتروفيوژني(جوش  SDRمحدوده 

  گونه الف به عنوان مثال، )mm 280 ≥ dn 1) دار فقط براي اتصاالت نري(رواداري 
 MB نماديا  مستربچ  مستربچ دودهصورت استفاده از در

  . كرداين اطالعات را مي توان روي برچسب همراه با اتصال يا روي كيسه يا كارتن حاوي آن چاپ ) 1
اگر توليد كننده . تاريخ توليد بايد طوري باشد كه امكان رديابي بازه زماني توليد را در محدوده سال، ماه و روز فراهم كند) 2

  . در مكان هاي مختلف توليد مي كند، نام مكان توليد نيز بايد قيد شود
  . توصيه مي شود كه شيفت توليد نيز در نشانه گذاري قيد شود) 3
  

   .پس از اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد، درج عالمت استاندارد ملي ايران الزامي است -1 يادآوري
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   .ساير الزامات نشانه گذاري براساس مقررات سازمان ملي استاندارد بايد اضافه شود – 2 يادآوري
  

  نشانه گذاري تكميلي  11-3
فقط (و گشتاور الزم براي مونتاژ ) يكارمانند زمان جوش و خنك (مربوط به شرايط جوش اطالعات تكميلي 

برچسب مي تواند چسبيده به اتصال يا جدا از . مي تواند روي يك برچسب چاپ شود) براي اتصاالت مكانيكي
  . آن باشد

  
داراي نشانه د، مي توانند ناين استاندارد ملي، كه توسط شخص ثالث مورد تأييد قرار مي گير با مطابق اتصاالت -يادآوري

   .گذاري اضافي باشند
  

  تشخيص پارامترهاي جوشسامانه   11-4
، براي 1خود تنظيميكي يا ، به صورت عددي يا الكترومكانيبايد داراي سامانه اي اتصاالت جوش الكتروفيوژني

استفاده از سامانه هاي خودكار براي . تشخيص پارامترهاي جوش به منظور تسهيل فرايند جوش باشند
   .باشند ISO 13950بايد مطابق با استاندارد  الزامي بوده و وژنياتصاالت الكتروفي

  
   .باشند تشخيص پارامترهاي جوشاتصاالت جوشي نيز داراي سامانه  توصيه مي شود كه ساير :يادآوري

  

   شرايط تحويل  12
يا در صورت نياز به صورت مجزا بسته  تعداداتصاالت بايد به  تخريب و آلودگي، به منظور محافظت در مقابل

در صورت امكان، آن ها بايد در كيسه هاي مجزا، در جعبه هاي مقوايي يا در كارتن ها قرار داده  .بندي شوند
  . اتصاالت الكتروفيوژني، بايد به صورت مجزا بسته بندي شوند .شوند

ام توليدكننده، نوع و ابعاد اتصال، تعداد چسب شامل نيك بربر روي كارتن ها يا كيسه هاي مجزا بايد حداقل 
  . اتصال در جعبه، وهرگونه شرايط خاص انبارش و محدوديت هاي زماني انبارش وجود داشته باشد

  
   .بايد در بسته بندي اصلي خود انبارش شوند اتصاالت، تا زمان استفاده، :يادآوري

  

                                                 
1- Self regulatory 
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  الفپيوست 
  )الزامي(

  اتصاالت مادگي جوشي
قطر در ريشه نبايد بزرگ تر از . با جداول زير باشد مطابقدرصورت كاربرد، ابعاد اتصاالت مادگي جوشي بايد 

  . مشاهده شود 1-شكل الف. قطر در دهانه باشد
  ، برحسب ميلي مترmm 63تا  mm 16 اسمياندازه هاي  اتصاالت با ابعاد مادگي براي -1- الفجدول 

اندازه 
  اسمي

قطر 
داخلي 
 اسمي
 مادگي

 ميانگين قطر داخلي مادگي
 دوپهني

حداقل 
قطر 
  منفذ

طول 
مرجع 
 مادگي

 شدهطول گرم 
  )1مادگي

لوله به  نفوذ
  ريشه  دهانه  )2مادگيدرون 

DN/ODD1,min D1,max D2,min D2,max حداكثر  D3  Lmin L2,min L2,max L3,min L3,max 
16  16  2/15  5/15  1/15  4/15  4/0  9  3/13  8/10  3/13  8/9  3/12  
20  20  2/19  5/19  0/19  3/19  4/0  13  5/14  0/12  5/14  0/11  5/13  
25  25  1/24  5/24  9/23  3/24  4/0  18  0/16  5/13  0/16  5/12  0/15  
32  32  1/31  5/31  9/30  3/31  5/0  25  1/18  6/15  1/18  6/14  1/17  
40  40  0/39  4/39  8/38  2/39  5/0  31  5/20  0/18  5/20  0/17  5/19  
50  50  9/48  4/49  7/48  2/49  6/0  39  5/23  0/21  5/23  0/20  5/22  
63  63  0/62 3( 4/62 3( 6/61  1/62  6/0  49  4/27  9/24  4/27  9/23  4/26  

1 (mm )5/2 - Lmin(  =L2,min؛ mm  Lmin  =L2,max  .  
2 (mm )5/3 - Lmin(  =L3,min؛ mm )1- Lmin(  =L3,max  .  
 mm 5/62تا  mm 1/0به اندازه  را مي توان  mm 4/62 استفاده شود، حداكثر قطر 1دوباره گردكننده گيره هايدرصورتي كه از ) 3
 mmرا مي توان به اندازه   mm 0/62استفاده شود، حداقل قطر  2برداري پوستهبطور معكوس، درصورتي كه از . افزايش داد 5/62
  .كاهش داد mm 9/61تا  1/0

  ، برحسب ميلي مترmm 125تا  mm 75 اسمياندازه هاي  االت بااتص ابعاد مادگي براي -2- الفجدول 

اندازه 
 اسمي

ميانگين قطر 
  خارجي لوله

قطر 
داخلي 
 اسمي
  مادگي

 ميانگين قطر داخلي مادگي
 دوپهني

حداقل
قطر 
  منفذ

طول 
مرجع 
 مادگي

 شدهطول گرم 
  )1مادگي

لوله به  نفوذ
  ريشه  دهانه  )2مادگيدرون 

  d,em,min d,em,max  D1,min D1,max D2,min D2,max حداكثر  D3 Lmin  L2,min L2,max L3,min L3,max 
75  0/75  5/75  75  3/74  8/74  0/73  5/73  7/0  59  30  26  30  25  29  
90  0/90  6/90  90  3/89  9/89  9/87  5/88  0/1  71  33  29  33  28  32  
110  0/110  6/110  110  4/109  0/110  7/107  3/108  0/1  87  37  33  37  32  36  
125  0/125  6/125  125  4/124  0/125  6/122  2/123  0/1  99  40  36  40  35  39  

1 (mm )4  - Lmin(  =L2,min؛ mm  Lmin  =L2,max  .  
2 (mm )5  - Lmin(  =L3,min؛ mm )1- Lmin(  =L3,max  .  

                                                 
1- Rerounding clamp 
2- Peeling 
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  :راهنما

D1  قطر دايره در محل تقاطع امتداد مادگي با صفحه دهانه مادگي  ميانگين ميانگين قطر داخلي دهانه مادگي، يعني
             . است
D2   صفحه اي موازي با صفحه ي دهانه كه با فاصله قطر دايره در ميانگين ميانگين قطر داخلي ريشه مادگي، يعنيL  

  . نسبت به آن قرار دارد) طول مرجع مادگي(
D3  است؛ يعني حداقل قطر كانال جريان از ميان بدنه اتصال داقل قطر منفذح .  
L  طول مرجع مادگي، يعني حداقل طول تئوري مادگي مورد استفاده به منظور محاسبات است.   

L1  طول واقعي مادگي از دهانه تا شانه است .  
L2   ابزار گرمكن به درون مادگي است نفوذاتصال، يعني طول طول گرم شده .               
L3   نفوذ انتهاي گرم شده لوله به درون مادگي استعمق نفوذ، يعني عمق .  
L4  طول گرم شده لوله، يعني عمق نفوذ انتهاي لوله به درون ابزارگرمكن است .               

   نمادهايي براي ابعاد –مادگي و لوله  -1-الفشكل 
  

   .است mm )5/8 + dn3/0(  =Lmin :يادآوري
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  بپيوست 
  )يالزام(

  اتصاالت دست ساز
  
  اتيكل  1- ب

  . باشند 2- و ب 1-اتصاالت دست ساز، برحسب كاربرد، بايد مطابق با جداول ب
و دستگاه جوش لب به  14427-2لوله هاي مورد استفاده در توليد اين اتصاالت بايد مطابق با استاندارد ملي 

  . باشد ISO 12176-1لب بايد مطابق با استاندارد 
. از طريق فرايند جوش لب به لب قابل كاربرد است ساخته شدهاين پيوست فقط براي اتصاالت دست سازِ 

، )به عنوان مثال، جوشكاري به روش اكستروژن(درصورتيكه از ساير روش هاي جوش استفاده مي شود 
  . ضرايب كاهنده تكميلي بايد درنظر گرفته شود

لوله مورد استفاده و ضرايب كاهنده  اسمياز بايد با استفاده از فشار اتصاالت دست س اسميرده بندي فشار 
  . شود تعيين 5-و ب 3-هندسي ارائه شده در بندهاي ب

. استاتصاالت اعالم شده به عهده توليدكننده  اسمياثبات انطباق با رده فشاري  و اتصاالت طراحيمسؤوليت 
بايد توسط توليدكننده تعيين شده و در برگ ) f( برحسب كاربردرده بندي فشاري و ضريب كاهنده 

ارائه  1-اتصال در جدول ب يحاالزم براي اثبات كارايي طر اتحداقل آزمايش. ثبت شود ويمشخصات فني 
  . شده است

ساخته كوچك تر بعدي  SDR از گروه در برخي حالت ها، اتصاالت دست ساز از لوله ها يا اتصاالت تزريقي
براي چنين . بزرگ تر بعدي برسد SDRو ضخامت ديواره از داخل طوري تراشيده مي شود كه به گروه شده 

در اينصورت تعيين و  د؛نمي تواند متفاوت از ضرايب ارائه شده در اين پيوست باشاتصاالتي، ضرايب كاهنده 
  . اعالم ضرايب به عهده توليدكننده اتصال است

در اتصاالت دست ساز  جداسازي لبه جوش .باشد 1- 5بايد مطابق با بند  وضعيت ظاهري اتصاالت دست ساز
   .مورد توافق قرار گيرد كاربر نهاييبايد بين توليدكننده و 

  . اتصال بايد روي اتصال، برچسب يا بسته بندي درج شود) PN(حداقل، رده فشاري 
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  دست ساز اتصاالت الزامات كارايي -1-بجدول 
  روش آزمون  پارامترهاي آزمون الزامات  مشخصه

 هيدروستاتيك استحكام 
  Cº 20 دماي در

در مدت آزمون 
هيچگونه نقيصه اي 

در هيچ يك از 
آزمونه ها نبايد رخ 

  دهد

 )1الف نوع درپوش هاي انتهايي

  استاندارد ملي
1-12181   

  
  استاندارد ملي

3-12181   

 12181-1استاندارد ملي مدت زمان تثبيت شرايط
 3 )2تعداد آزمونه
  آب در آب نوع آزمون

  Cº 20 دماي آزمون
  h 100 مدت آزمون

  )3:يتنش محيطي برا
PE 80 MPa × f0/10  

PE 100MPa × f0/12  

 استحكام هيدروستاتيك 
  Cº 80 دماي در

در مدت آزمون 
هيچگونه نقيصه اي 

در هيچ يك از 
نبايد رخ آزمونه ها 

  دهد

 )1الف نوع درپوش هاي انتهايي

  استاندارد ملي
1-12181   

  
  استاندارد ملي

3-12181   

  12181-1استاندارد ملي مدت زمان تثبيت شرايط
 3 )2تعداد آزمونه
  آب در آب نوع آزمون

  Cº 80 دماي آزمون
  h 1000 مدت آزمون

  )3:يتنش محيطي برا
PE 80 MPa × f 0/4  

PE 100 MPa × f 0/5  
استحكام كششي براي 

  )4دست سازاتصاالت 
:آزمون تا ايجاد نقص

قبول : شكل پذير -
 مردود:تُرد-

  Cº 23  دماي آزمونه
  ISO 13953استاندارد 

  ISO 13953استاندارد  )2تعداد آزمونه ها 
f  ضريب كاهنده اعالم شده مربوط به اتصال مورد آزمون است .  
  .  استفاده شوند mm 500 بزرگ تر يا مساوي با درپوش هاي انتهايي از نوع ب مي توانند در آزمون هاي ترخيص بچ براي قطرهاي)1
تعداد آزمونه . ه ي تعريف شده در جدول استتعداد آزمونه هاي ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبيت يك مقدار براي مشخص) 2

به منظور راهنمايي، استاندارد ملي . هاي الزم براي كنترل توليد كارخانه و كنترل فرايند مي بايست در طرح كيفيت توليدكننده قيد شود
  . مشاهده شود 7-14427
  . محاسبه شود لوله مورد استفاده در مونتاژ آزمونه اسميتنش بايد با استفاده از ابعاد ) 3
  . دانجام مي شوتخت،  ندسهه نمونه با به صورت طولي، به منظور توليداز محل هاي اتصال بين قطعات هم راستا بردارينمونه )4
  
  ابعاد  2- ب

  . مشاهده شود 2- جدول ب
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  ميلي متربرحسب ، ابعاد اتصاالت دست ساز - 2-جدول ب
قطر خارجي 

 اسميشعاع شكل اتصالاي حداقل طول لوله   اسمي
  خم

 اسميطول 
  انشعاب

 اسميزاويه 
  اتصال

dn  Le,min r z α  
90  150  

توسط 
توليدكننده 

اتصال اعالم مي 
  شود
  

  :به عنوان مثال
  

× d 5/1  
× d 2  
× d 5/2  

× d 3  

توسط توليدكننده 
 اتصال اعالم مي شود

توسط توليدكننده 
  اتصال اعالم 
   مي شود

  
   ± 2˚رواداري 
  

حداكثر رواداري 
يك براي خم هاي 

  است  ± 5˚ ،1تكه

110  150  
125  150  
140  150  
160  150  
180  150  
200  150  
225  150  
250  250  
280  250  
315  300  
355  300  
400  300  
450  300  
500  350  
560  350  
630  350  
710  350  
800  350  
900  400  

  
  2تكه چندخم هاي   3- ب

نشان داده شده  2-و ب 1-مثال هايي از خم هاي دست ساز ساخته شده از قطعات لوله در شكل هاي ب
مجموعه كاملي از ابعاد بايد توسط توليدكننده . فقط ابعاد نشان داده شده بايد در نظر گرفته شود .است

  . اتصال در برگ مشخصات فني ارائه شود
   .باشند 2-بايد مطابق با جدول ب αو  dn  ،le  ،rابعاد 

                                                 
1- Pipe bends 
2- Segmented bends 

Pars Ethylene Kish Co.

www.parsethylene.com 
www.parsethylene-kish.com

(+98 - 21) 88 20 20 60 
info@parsethylene-kish.com

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



29 

  

  
  :راهنما

dn   اسميقطر خارجي          
le   1شكل قطعه انتهايي جوشياي طول لوله(  

r   خم اتصال اسميشعاع   
z   انشعاب اتصال تا محور اسميطول   
α   اتصال  اسميزاويه  
   
  : را امكان پذير سازد) با هر تركيبي(طول بايد موارد زير اين ) 1

الزم در حالت جوش لب به لب؛ مونتاژ با يك اتصال الكتروفيوژني؛ مونتاژ با يك اتصال مادگي جوشي؛  گيره هاياستفاده از 
  . مكانيكي ليسهاستفاده از 

   اي تكهخم هاي چند  -1-بشكل 
كاربرد  اسميكاهنده زير به منظور محاسبه رده فشاري  معادلهبراي خم هاي ساخته شده از قطعات لوله، 

  : دارد
pipeB  )1- ب( PNfPN  

  كه در آن
fB  ؛ )مشاهده شود 3-جدول ب(خم ي قطعه  يحاضريب كاهنده مربوط به طر  

PNpipe   لوله است اسميفشار .  
، ضريب قابل 1-نتايج آزمون مطابق با جدول ب. قابل كاربرد هستند ،ضرايبتجربه نشان داده است كه اين 

  . را تعيين خواهد كرد  fBكاربرد 
  ). مشاهده شود 2-شكل ب(باشد  15˚نبايد بزرگ تر از ) β(زاويه برش 
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  :راهنما

dn   اسميقطر خارجي          
β  زاويه برش   

   )تكه(طراحي قطعه  -2-بشكل 
  

   تكهضرايب كاهنده براي خم هاي چند  -3-جدول ب
  ضريب كاهنده زاويه برش

β fB    
  0/1  5/7˚كوچك تر يا مساوي با  

˚15 ≤ β  <˚5/7  8/0  
  
  1)يك تكه( خم هاي بدون ناحيه مرده  4- ب

فقط ابعاد نشان داده . باشند 3- هاي ارائه شده در شكل ب يحاالزم نيست كه مطابق با طر يك تكهخم هاي 
مجموعه كاملي از ابعاد بايد توسط توليدكننده اتصال در برگ مشخصات فني . دنشده بايد درنظر گرفته شو

  . ارائه شود
  . باشد 14427-2پس از خم كاري بايد مطابق با استاندارد ملي  يك تكهحداقل ضخامت ديواره خم 

  . از روش هاي مخرب مي توان به منظور اثبات پايداري فرايند توليد استفاده كرد
را بايد اين امر  1-نتايج آزمون مطابق با جدول ب. ، معموال ضريب كاهنده كاربرد ندارديك تكهبراي خم هاي 

  . اثبات كند

                                                 
1- Swept bend 
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   .باشند 2-بايد مطابق با جدول ب αو  dn  ،le  ،rابعاد 

  
  :راهنما

dn   اسميقطر خارجي          
le  1شكل قطعه انتهايي جوشي اي طول لوله(  

r   خم اتصال  اسميشعاع  
z   انشعاب اتصال تا محور  اسميطول  
α   2اتصال اسميزاويه(  

   
  : را امكان پذير سازد) با هر تركيبي(طول بايد موارد زير اين ) 1

الزم در حالت جوش لب به لب؛ مونتاژ با يك اتصال الكتروفيوژني؛ مونتاژ با يك اتصال مادگي جوشي؛  گيره هاياستفاده از 
   .ليسه مكانيكياستفاده از 

  . كردارش و حمل و نقل اتصال حفظ خاص، حين انب هايي روشمي توان با استفاده از لوله را  -زوايه خم) 2
  )يك تكه(خم هاي بدون ناحيه مرده  -3-بشكل 

  
  تكه سه راهي هاي چند  5- ب

. باشند 4-هاي ارائه شده در شكل ب يحانيست كه مطابق با طر ضروريسه راهي هاي ساخته شده از لوله 
مجموعه كاملي از ابعاد بايد توسط توليدكننده اتصال در . دنفقط ابعاد نشان داده شده بايد درنظر گرفته شو

  . برگ مشخصات فني ارائه شود
   .باشند 2-بايد مطابق با جدول ب αو  dn  ،le  ،rابعاد 
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  :راهنما

dn     اسميقطر خارجي          
le     1شكل قطعه انتهايي جوشياي طول لوله(  

z1 ،z2  وz3  انشعاب اتصال تا محور  اسمي هاي طول  
α     2˚(اتصال  اسميزاويه ±(  
   
  : را امكان پذير سازد) با هر تركيبي(طول بايد موارد زير اين ) 1

هاي الزم در حالت جوش لب به لب؛ مونتاژ با يك اتصال الكتروفيوژني؛ مونتاژ با يك اتصال مادگي جوشي؛ گيره استفاده از 
  . ليسه مكانيكياستفاده از 

  هاي چند قطعه اي  سه راهي -4-بشكل 
 ،اسميكاهنده زير به منظور محاسبه رده فشاري  معادلههاي ساخته شده از قطعات لوله،  سه راهيبراي 

  : كاربرد دارد
pipeT  )2- ب( PNfPN  

  : كه در آن
fT   ؛ است 6/0كه مقدار آن  براي اين سه راهي هاضريب كاهنده  

PNpipe   لوله است اسميفشار .  
، ضريب قابل 1-نتايج آزمون مطابق با جدول ب. ، قابل كاربرد هستندضرايبتجربه نشان داده است كه اين 

  . را تعيين خواهد كرد  fTكاربرد 
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  پپيوست 
  )اطالعاتي(

  براي اتصاالت الكتروفيوژنيارتباط دهنده  هايپايانه  انواعمثال هايي از 
  

درشكل هاي  يا كمتر V 48 ولتاژهاي درمناسب براي استفاده  هاي ارتباط دهنده انواع پايانهمثال هايي از 
  . )Bو  Aانواع ( نشان داده شده است 2-و پ 1-پ

  
   :راهنما

A  فعال بخش          
C1  8/11  پايانه  1قطر خارجي لفافه ≥ C1  
C2   0/4 ± 1/0  قطر بخش فعال پايانه  =C2 

C3   5/9 ± 0/1  قطر داخلي لفافه پايانه  =C3  
C4  0/6 حداكثر قطر كلي بخش پايه ≤ C4 

H  0/12 عمق داخلي لفافه پايانه ≥  H  
H1  2/3 ± 5/0 فاصله بين بخش بااليي پايانه و بخش فعال  =H1  
H2  0/7  ارتفاع بخش فعال ≥ H2        ،H1 - H ≤ H2  

  ، ابعاد برحسب ميلي مترAنوع  پايانه ارتباط دهنده از -1-پشكل 

                                                 
1- Shroud 
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   :راهنما

C1   0/13 ± 5/0 قطر خارجي لفافه پايانه  =C1  
C2   7/4 ± 1/0  قطر بخش فعال پايانه  =C2  
C3   0/10) -1/0 ، +5/0(  قطر داخلي لفافه پايانه  =C3  
H  5/15 عمق داخلي لفافه پايانه ≥ H  

H1  5/4 ± 5/0 فاصله بين بخش بااليي پايانه و بخش فعال  =H1  
  ، ابعاد برحسب ميلي مترBنوع  ارتباط دهنده ازپايانه  -2-پشكل 

-درشكل پ V 250الكتروفيوژني مناسب براي استفاده در ولتاژهاي تا  يك نوع پايانه ارتباط دهندهمثالي از 
  ). Cنوع (نشان داده شده است  3

  
   :راهنما

C1   0/2 قطر خارجي لفافه پايانه + C3 ≥ C1 

C2   0/2 ± 1/0  قطر بخش فعال پايانه ≥ C2  
C3   0/4  قطر داخلي لفافه پايانه + C2 ≥ C3 

H1  به اندازه اي كه    فاصله بين بخش بااليي پايانه و بخش فعال" درجه محافظتIP2"  را مطابق با تعريف
  . تضمين كند  IEC 60947-1[6]استاندارد

H2  0/7  ارتفاع بخش فعال ≥ H2 

  ابعاد برحسب ميلي متر، Cنوع  پايانه ارتباط دهنده از -3-پشكل 
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تپيوست   

  )يالزام(
  روش آزمون فشار كوتاه مدت

  
  آزموناصول   1- ت

 1شامل يك اتصال الكتروفيوژني مونتاژ شده با يك يا چند لوله پلي اتيلن داراي طول آزاد كاهيده ،آزمونه
كه براي جلوگيري از وقوع نقيصه در لوله و ايجاد نقيصه ترجيحي در اتصال است به اندازه اي اين طول  .است

فشار هيدروليك  تحتآزمونه در محيطي با دماي كنترل شده و . باشدكافي  محل اتصالِ لوله به اتصاليا در 
 روش آزمون طوري طراحي. تا زمانيكه نقص رخ دهد قرار مي گيرد افزايش يابنده به صورت پيوسته داخليِ

  . رسيداتصال -مي شود كه بتوان به فشار ايجاد نقص كوتاه مدت در سامانه مونتاژ شده ي لوله
  وسايل  2- ت
  . )C˚ )2±20 دما در بازهحفظ با قابليت  12181- 1مطابق با استاندارد ملي حمام آب با دماي ثابت،  1-2-ت
با قابليت اعمال فشار هيدروليكي داخلي  12181- 1مطابق با استاندارد ملي دستگاه آزمون فشار،  2-2-ت

  . تا زمانيكه آزمونه دچار نقص شود يافتهافزايش  )bar/min )1 ± 5كه به صورت پيوسته با نرخ 
و با عقربه اي كه حداكثر  است 2كامل-مقياس از انحرافيك درصد  حداقلبا دقتي كه فشارسنج،  3-2-ت

   .فشار قابل دستيابي را نشان دهد
فشارسنج بايد مجهز به ابزاري . را نشان دهد 3ميانه-فشارسنج مورد استفاده بايد فشار ايجاد نقص در مقياس

  . باشد 4يفشار موجبه منظور محافظت درمقابل 
فشارسنج بايد درون سامانه فشاري طوري قرار داده شود كه فشار داخلي آزمونه را بدون اثرپذيري از حالت 

  . نشان دهد... هاي گذراي فشار در خطوط تغذيه و 
  آزمونه  3- ت

آزمونه بايد مونتاژي از يك يا چند اتصال الكتروفيوژني متصل به لوله هاي پلي اتيلن باشد، به طوري كه 
  . بزرگ تر نشود dnول آزاد لوله بين اتصاالت از هر نوعي از حداقل ط

  . لوله مورد استفاده بايد ضخيم ترين لوله اي باشد كه اتصال براي آن طراحي شده است
  . بسته شود 12181-1مطابق با استاندارد ملي  الف آزمونه بايد با درپوش هاي انتهايي از نوع

  روش آزمون  4- ت
  . درپوش هاي انتهايي به آزمونه متصل شده و آزمونه با آبي در دماي محيط پر شود

                                                 
1- Reduced free length 
2- Full-scale deflection 
3- Mid-scale 
4- Surge 
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آزمونه به منبع فشار متصل شده و از نبود هواي محبوس شده در سامانه مونتاژ شده آزمونه اطمينان حاصل 
  . شود

به مدتي حداقل برابر با  )C˚ )2±20آزمونه در حمام با دماي ثابت غوطه ور شده و تثبيت شرايط در دماي 
  . ضخامت ديواره لوله انجام شود متناسب با 12181-1بازه زماني تعريف شده در استاندارد ملي 

  . افزايش يافته تا زمانيكه آزمونه دچار نقص شود )bar/min )1 ± 5فشار به طور يكنواخت با نرخ 
  . فشار ايجاد نقص ثبت شود

  .  نقص گزارش شود نوعمكان و پس از آزمون، آزمونه بررسي شده و 
  گزارش آزمون  5- ت

  : گزارش آزمون بايد حداقل شامل اطالعات زير باشد
  ؛14427- 3استاندارد ملي  بهارجاع ) الف
تمام جزئيات الزم براي شناسايي كامل لوله ها و اتصاالت مادگي جوشي مورد استفاده، شامل ) ب

  اتصال و لوله؛  اسميتوليدكننده، نوع مواد و اندازه 
  جزئيات روش اتصال دهي جوشي مورد استفاده در مونتاژ آزمونه؛ ) پ
  فشار ايجاد نقص؛ ) ت
  زمان ايجاد نقص؛ ) ث
  مكان نقص؛ ) ج
  حالت نقص، به عنوان مثال شكل پذير در اتصال، تُرد در امتداد فصل مشترك جوش؛ ) چ
از قبيل هرگونه رويداد، وقفه ها در آزمون يا جزئيات (رد هر عاملي كه مي تواند بر نتايج آزمون تأثير گذا) ح

  كه در اين پيوست به آن ها اشاره نشده است؛  ) عملياتي
  . تاريخ انجام آزمون) خ
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ثپيوست   

  )الزامي(
  اتصال -آزمون كشش براي سامانه هاي مونتاژ شده لوله روش 

  
  اصول آزمون  1- ث

دو لوله پلي اتيلني متصل شونده به آن است كه تحت بار كششي و آزمونه، شامل يك اتصال الكتروفيوژني 
آزمون در دماي . افزايش يابنده با نرخ ثابت كشش قرار مي گيرد؛ تا زمانيكه نقص شكل پذير در لوله رخ دهد

اثر يك ناشي از (ايجاد تنش كششي طولي در امتداد خط لوله  ثابت انجام شده و هدف از آن شبيه سازيِ
  . نيست پذيرفتهاتصال يا محل هاي اتصال جوشي متصل به آن،  2گسيختگي. است) بيروني 1يمكانيك تنش
  وسايل  2- ث

عالوه بر اين، دستگاه آزمون كشش بايد قابليت . باشد ISO 13951مطابق با استاندارد وسيله آزمون بايد 
  . درصد آزمونه را داشته باشد 25كرنش با تطبيق 

  آزمونه  3- ث
  . باشد ISO 13951آزمونه بايد مطابق با استاندارد 

اتصال -و انجام آزمون هاي كشش روي سامانه هاي مونتاژ شده لولهبوده  mm 180 ≥ dnدر حالت هايي كه 
درصورتيكه  .فراتر از محدوديت هاي دستگاه آزمون باشد، آزمون قطعات محل اتصال مي تواند مناسب باشد

آزمون آزمونه هاي قطعات  اتصال ايجاد نشود،-با آزمون سامانه هاي مونتاژ شده ي كاملِ لوله 3همبستگي
  . نبايد الزام شود

  روش آزمون  4- ث
كشش  سرعت. باشد "ثابت بودن تنش"ولي بدون الزامِ  ISO 13951روش آزمون بايد مطابق با استاندارد 

    .درصد حفظ شود 25آزمونه به كرنش بوده و تا زمان رسيدن  )mm/min )25/1 ± 5 بايد
  گزارش آزمون  5- ث

  : گزارش آزمون بايد حداقل شامل اطالعات زير باشد
  ؛14427- 3استاندارد ملي  بهارجاع ) الف
تمام جزئيات الزم براي شناسايي كامل لوله ها و اتصاالت مادگي جوشي مورد استفاده، شامل ) ب

  اتصال و لوله؛  اسميتوليدكننده، نوع مواد و اندازه 
  جزئيات روش اتصال دهي جوشي مورد استفاده در مونتاژ آزمونه؛ ) پ
  ؛ دماي آزمون) ت

                                                 
1- Interference 
2- Rupture 
3- Correlation 
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  ؛ درصد كرنش آزمونه 25و يكپارچگي اتصال و محل اتصال جوشي پس از  عدم نشتي) ث
از قبيل هرگونه رويداد، وقفه ها در آزمون يا جزئيات (هر عاملي كه مي تواند بر نتايج آزمون تأثير گذارد ) ج

  كه در اين پيوست به آن ها اشاره نشده است؛  ) عملياتي
  .تاريخ انجام آزمون) چ
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  جپيوست 
  )اطالعاتي(
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[1] EN 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/TR 10358, Plastics pipes and fittings - Combined chemical-resistance 
classification table. 
 
[6] IEC 60947-1, Low-voltage switchgear and control gear - Part 1: General rules  
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