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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح انونق 3مادۀ کی بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

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

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29جیسته وتورا  عتاای ادار  متور      نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین  

 جهت  اجرا ابالغ وده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه وماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاروناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

توایتد ،   بته وترایط   توجته  بتا  و میتی  مصااح با امگام وکووشی وود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تواید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف توایدکنندگان، وامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .وود می حاصل دواتی غیر و دواتی اا  مانساز نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و وودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .وود می منتشر و ایران چاپ  میی سرسمی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح روته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

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

بتدین ترتیتب ،     .وتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  تصتویب ،  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 ومارۀ ایران میی استاندارد در وده نووته مفاد اساس بر که ووند می تیقی یمی استاندارداایی

 .باود رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  اامییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9اامییی ااکتروتکنیتک   بین ن،کمیسیو 1

(IEC) و 

3قانونی  وناسی اندازه اامییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  وترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند  می فعاایت

  .وودمی گیر بهره اامییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی ، پیشرفت اا 

 و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون ، در وده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

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

نماید.  استاندارد، اجبار  عاای وورا  تصویب با وارداتی، اقالم ای /و کشور داخل تواید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند رجهو د صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور ، محصوتت برا  اامییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 مشتاوره ،  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید . اجبار  را

 و مراکت   اتا  گتاه آزمون محیطتی ، زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   صتدور گتواای   و ممی   بازرسی ، آموزش ،

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کاایبراسیون س واسنجی  

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم ، ورایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین سنجش ، وسایل اسیون س واسنجی  کاایبر کااا ،ی اامییی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می

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

                                                 
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

نخستین بار در  "یآب فمصاربرا   آنها مفاصل و جانبی تجهی ات اتصاتت، نشکن، چدن اا اواه" استاندارد 

 یو بازرس یورکت مهندستدوین ود. این استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط  1331سال 

نهصد و افتاد و  دربرا  اواین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و اا  مربوط کمیسیونو تایید   یآذرستاو یفن

اینک به استناد  ود. تصویب 93/19/1329 مور  فی وناسیمکانیک و اجالس کمیته میی استاندارد  چهارمین

مصوب بهمن ماه   قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 3بند یک ماده 

 وود.، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331

در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، اا  میی و جهانی برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

استاندارداا  میی ایران در مواقع ا وم تجدید نظر خوااد ود و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این 

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

 کرد. ستاندارداا  میی استفادهباید امواره از آخرین تجدید نظر ا

 

 .است 1331: سال3339این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران وماره 

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ورح زیر است
 ISO 2531 2009+Corl: 2010, ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water 

applications  
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 آب مصارفبراي آنها  مفاصل و جانبی تجهیزات اتصاالت، نشكن، چدن هايلوله

 
 هدف و دامنه کاربرد  2 

نشکن، اتصاتت،  اا  چدنواهاا  آزمون قابل اجرا در اتعیین اا امات و روش ،ادف از تدوین این استاندارد

 :برا  ساخت خطوط اواهاا آن مفاصلاوازم و 

 و آب خام ، یانتقال آب سبه عنوان مثال، برا  مصرف انسان مفاصل -

 ،وتحت فشار یا بدون فشار بهره بردار   -

 است. نصب در زیر یا رو  زمین -

 باوند.می 1بر حسب بار  ینسب  فشاراا ،در این استاندارد، تمامی فشاراا  -2ادآوريي

تجهی ات اتصاتت و اا، اواهاا  استاندارد ی و پووشمکانیک، مشخصات 2ادار رومواد، ابعاد،   ،این استاندارد

 کند.مشخص می مفاصل، امچنین اا امات عمیکرد  را برا  تمامی اج اء وامل جانبی

 این استاندارد برا  موارد زیر کاربرد دارد:

بوسییه ساخت  وده توایدیا  گر ریخته فرآیند ارگونه با وده ریخته تجهی اتاتصاتت و اا، برا  اواه -ااف

 .کاربرد دارد DN 2600تا  DN 40  بازه در مربوطه مفاصل ا  چنین،  اج ا  ریخته وده

 زیر:تجهی ات اتصاتت و اا، اواهبرا   -ب

  5داراسپیگاتیا  4فینجی، 3دارکتابا انتها  س -

 ند.می ووعموما با پووش داخیی و خارجی تحویل داده   -

 ووند.مجاز طبقه بند  می کار بر طبق فشار  تتاتصااا و اواه

 .کاربرد ندارد طراحی مفاصل و وکل واوراا این استاندارد برا 

 

 

 

                                                 
1- 100 kPa = 1 bar 

2  - Tolerance 

3- Socketed 

4- flanged 

5- spigot 
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 الزامیمراجع   3 

 اا ارجاع داده وده است . ن این استاندارد میی ایران به آنمدارک اا امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت

 ستاندارد میی ایران محسوب می وود .بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این ا

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن ه وده باود ، اصالحیهدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داد

مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده وده 

 جدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است .است ، امواره آخرین ت

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اا امی است :

 ویژگیها -Cمحصول درجه  -اا  مهره دارسر وش گوش، پیچ2936استاندارد میی ایران وماره  3-2

 Cمهره اا  وش گووه درجه محصول   ،2333استاندارد میی ایران وماره  3-3

 -قسمت اول -سختی سنجی به روش برینل -فی ات سختی سنجی ، 3392-1استاندارد میی ایران وماره  3-7

 روش آزمون

 C، واوراا  تخت سر  اا  عاد  درجه محصول 2322استاندارد میی ایران وماره  3-4
 

2-5 ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —   

Specification for materials 

2-6 ISO 7005-2, Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges 

2-7 ISO 10803, Design method for ductile iron pipes 

2-8 ISO 10804, restrained joint systems for ductile iron pipelines — Design rules and type testing 

2-9 EN 1092-2, Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and 

accessories, PN Designated — Part 2: Cast iron flange 

 

 اصطالحات و تعاريف   7

 :رودکار میهب در این استاندارد،اصطالحات و تعاریف زیر

7-2  

 جانبیتجهیزات 

 د.وومصرف میکه در خط اواه  اتصاتت یاوده غیر از اواه  ریختهار گونه قطعه 
 : 2مثال 

 .وود  مراجعه 13-3پییر سبه بند مکانیکی انعطاف مفاصل برا  2ااو پیچ  بندااآبس1ااگیند 

                                                 
1- Glands 

2- Bolts 
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  : 3مثال 

 .مراجعه وود  92-3مهار کننده سبه بند  مفاصلکننده یا قطعاتی برا  اا  قفلاا و حیقهنداا، پیچگی

 .داردن از ار نوع ،ویراا  آتش نشانیا یویراا  اب ارتباطی جانبی واژه اوازم و متعیقات  -ادآوريي

7-3  

 فشار کاري مجاز 
 PFA 

 ،دایخدماتدر  به طور دائ تواند می اج اءکه  ودید، ضربان و نوسان حااتفشار داخیی باستثنا   بیشینه

 .پایدار بماند

7-7  

 نصبفشار مجاز آزمون محل  

 PEA 
توانند برا  مدت نسبتاً کوتاای تحمل می ،اندبیشینه فشار ایدرواستاتیک که اج ائی که به تازگی نصب وده

ویشان را رزیرزمین مدفون وده و با خاک  اند و یامین ثابت ودهکه یا بات  سطح ز این درحاای است نمایند.

 .روداواه به کار می گیر  می ان یکپارچگی و استحکام خطفشار به منظور اندازه اند. اینپووانده
باود.این فشار آزمون جدا از فشار آزمون سیست ، که مربوط فشار طراحی خط اواه است، می  -2ادآوري ي  

7-4  

 1دسته 

نمونه  از آن ساختفرآیند تواید یا وده که به عنوان نمونه به منظور آزمون در طول  ریخته اتتعداد قطع

 وود.بردار  می

7-5  

 جزء

 وود.مشخص می جانبی تجهی اتیا  اتصاتتکه به عنوان ج ئی از اواه،  یار محصوا

 مراجعه وود. 99-3و  2-3،  1-3به بنداا  

7-6  

 انحراف 

 ، متفاوت باود.اتصالاز طول استاندارد وده اواه یا  طراحی ودهیا اتصال اواه  مکن است طولمقدار  که م
ووند سبه با طوای که در محدوده طول استاندارد باضافه یا منها  انحراف انتخاب وده طراحی می اتصاتتاا و اواه -3ادآوريي

 ووند.می تواید 3موجود در جدول  روادار افه یا منها  با این طول باض اتصاتتاا و مراجعه وود ؛ این اواه 6جدول 

 

 

                                                 
1- Batch 
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7-3  

 لوله يقطر 1استحكام 

 قطر  تحت بارگیار  مقاومت کند. انحراف، در مقابل تا دادکه این اجازه را به آن میرا گویند ویژگی اواه 

7-8  

 چدن نشكن

ور  که گرافیت در آن عمدتاً به فرم رود بطبکار می جانبی تجهی اتو اتصاتتاا، نوعی چدن که برا  اواه

 کرو  حضور دارد.

7-3  

 اتصاالت 

قطر داخیی اواه را در  رییتغیا  داده ، تغییر جهتاجازه انحراف اواه به خطوده غیر از اواه، که  ریختهمحصوتت 

 کند.فراا  می
 دارند.نی  به گروه اتصاتت تعیق   2کوترااو  اااسپیگات ،فینجیاا  کتاس -ادآوريي

7-21   

 فلنج 

که به  باودمی ااییسورا  پیچ دارا ، که به طور عمود  بر محور آن گسترش یافته و اتصالانتها  اواه یا 

 .اندفاصیه مساو  در یک دایره قرار گرفته
قابل  فینجد. ، جووکار  وده  یا قابل تنظی  باوبصورت یکپارچه ریخته وده مثالنوان ه عبتواند ثابت سمی فینج -ادآوريي

با انتها  مشترکی که به راحتی  داراسپیگاتمتشکل از یک حیقه، در یک یا چند بخش که به ا  چفت وده و  بر رو   ،تنظی 

 ، قرار گرفته است.نمایددوران قبل از اتصال  اواهحول محور 

7-22  

 فلنجیاتصال  

 فینجیاتصال موجود میان سراا  

7-23  

 اتصال قابل انعطاف 

 کند.یا عمود بر محور اواه را فراا  می و حرکت مواز  و مشخصا  ای که انحراف زاویهاتصا

7-27  

 واشر 

 اتصالاج اء آب بند 

7-24  

                                                 
1- Stiffness 

2- Collars 
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 1تنش حلقوي
 σ  
 مقطع عرضی وجود دارد. در جهت مماس با محیط درکه  اتصال تحت فشاردر یک اواه یا  تنش 

7-25   

 مفصل

 وود.می کار بردهبهواور  ،بند آب برا اتصال که در آن  ارتباط میان انتها  دو اواه و یا

7-26 

   2 طول کارگذاري شده 

eL  

 اا  اف وده وده .طول پیشرفت خط اواه پس از نصب اواه
منها  بیشینه عمق اسپیگات تعبیه  ،totLاین طول برابر طول کل اواه، دار، کت دار و اسپیگاتااا  سبرا  اواه  -2ادآوريي

، این طول برابر طول فینجیاا  باود. برا  اواهنشان داده وده، می 2، مطابق آنچه توسط سازنده ارائه وده و در وکل iL، دهو

 باود.کل اواه می
 این طول بر حسب متر بیان وده است. -3ادآوريي

7-23  

 ار کاري مجاز بیشینه فش 
PMA  

داده و  خدمات به طور ایمنتوانند اج اء می اا و نوسانات که تحت آنبیشینه فشار داخیی به امراه ضربان

 نمایند. مقاومت

7-28   

 مفصل مكانیكی انعطاف پذير

 ید.آاز طریق وسایل مکانیکی بدست می ،توسط فشار وارده بر واوراا در آن بند قابل انعطافی که آب مفصل

 گیند   مثال:

7-23 

 فشار اسمی  
 PN  

 و جهت سهوات گرد وده است. گیرددای مورد استفاده قرار میعدد  که به ادف مرجع 3وناسه

جهت جفت  ،ابعاد  سازگار PN ،اندمشابهی طراحی وده یکه با فشار اسم، DN، مشابه یتمامی اج اء با اندازه اسم -2ادآوريي 

 باوند. می با یکدیگر را دارا 4ودن

                                                 
1-Hoop stress 

2-Laying length 

3-Designation 

 4- Mating 
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  ISO 7268مطابق با استاندارد  -3ادآوريي

 

 1اندازه اسمی  7-31
 DN 

 گیرد.مرجع دای مورد استفاده قرار می عدد که به ادف اندازه اج اء سیست  اواه براساس اافبا وناسه

متر به تقی  بر حسب میییکه به طور غیر مسبعد آمده است  این مجموعه وامل حروفی است که پس از آنها اعداد بی -2ادآوريي

 اتصاتت مربوط است. انتها  اندازه فی یکی، قطر داخیی اواه یا قطر خارجی
 .1-9 بند ، تعریفISO 6708:1995مطابق با  استاندارد  -3ادآوريي

7-32 

 2 دو پهنی  

 آید:   بدست می1می ان خروج مقطع اواه از حاات دایرو  که از معاداه س

1 2

1 2

( )
100

( )

A A

A A




 

 که در آن :

1A باود؛متر می، بر حسب میییبیشترین قطر موجود 

2A باود.متر می، بر حسب میییکمترین قطر موجود 

7-33 

 لوله 

 وجود دارد.نج کت یا اسپیگات و یا فیایا س ،با محور  مستقی  که درانتهایش ا  یکنواختاستوانهگر  ریخته

 ،اندطبقه بند  وده اتصاتت به عنوانآنها که و کوتراا  فینجیاسپیگات اا  ، فینجیاا  کتااین  تعریف برا  س -ادآوريي
 کاربرد ندارد.

7-37  

  3قابل انعطاف فشاريمفاصل  

گیر وونده مونتاژ کت متعیق به اج اء دراداخل س پییر  که با فشردن اسپیگات از میان واور بهمفاصل انعطاف

 .ووندمی

7-34  

 4خودنگه دارمفصل 

 ووند.می مفصیی که در آن اب اراایی مانع از جدایش مفصل مونتاژ وده

 

                                                 
1-DN  

2-Ovality   

3-Push-in 

4-Restrained 
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 7-35 

 کتاس  

 بعد . ج ء اسپیگاتبرا  برقرار  ارتباط با  اتصالگی اواه یا هانتها  ماد

7-36   

 اسپیگات 

  اتصالاواه یا   انتها  نر

7-33  

 داریگاتاسپانتهاي  

 مترمییی 39ضافه ه ا، بLi، عمق بیشینه تعبیه اسپیگات

 مراجعه وود. 2به وکل  Li  برا

7-38   

 طول استاندارد شده

  .طبق تعریف در این استاندارد ابا انشعی 2بدنه اتصال  یا 1اواه بدنهطول 
و برا  اواه اا برا  انشعابات .  luتعیین وده است س Luاین طول برابر دار دار و اسپیگاتاا و اتصاتت ساکتبرا  اواه  -2ادآوريي

 مراجعه وود. 93تا  2برا  انشعابات . به وکل  lتعیین وده است س L، این طول برابر و اتصاتت فینجی
ا و ابرا  اواهو باود برا  انشعابات  برابر طول کل می lس L، طول استاندارد وده و اتصاتت فینجیاا برا  اواه -3ادآوريي

امانطور  س،تعبیه اسپیگاتبرا  انشعابات  برابر طول کل منها  عمق  luس Luطول استاندارد وده دار و اسپیگات، کتااتصاتت س

  باود.ه راانما  سازنده نشان داده وده است، میچدفتر که در
 نوع آزمون 7-33

 تکرار خوااد ود. یحاعد از تغییر طرو پس از آن صرفا ب ودهانجام  تنها یکبار که اثبات صحت طراحی  آزمون

 الزامات فنی  4

 کلیات 4-2

 ها و اتصاالتلوله  4-2-2

برا   3-2 زیر بنددر   اا وبرا  اواه 2-2و  2-9-2، 3-9-2بنداا  زیر  اا دراا و پووشاا، طولضخامت

ا یاا و اا، ضخامتبا طول تتاتصااا و ووند. زمانی که با توافق میان سازنده و خریدار، اواهمشخص می اتصاتت

ن استاندارد  ی، که مطابق با ا2-3و  3-3از موارد ذکر وده دربنداا   اتصاتتاا  مختیف و انواع دیگر پووش

 اتصاتتاا و با تمامی اا امات دیگر این استاندارد مطابقت داوته باوند. این مسااه وامل اواه بایدتهیه ودند، 

 باود.اا و مقررات میی میساخته وده با استاندارد

 باوند:می زیرمطابق  اتصاتتاا و ، اواهDNاا  استاندارد اسمی، اندازه

                                                 
1-Pipe barrel 

2-Fitting body 
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29 ،39 ، 69،63  ،39 ،199 ،193 ،139 ،999 ،939 ،399 ،339  ،299 ،239 ،399 ،699 ،399 ،399 ،299 ،

 .9699و  9299، 9999، 9999، 1399، 1699، 1399، 1299، 1999، 1199، 1999

 باود.مطابق پیوست ت می نشکن اا  چدناواه قطر حکام و انحراف مجاز است
اند سبه پیوست تحت ورایطی که ساخته وده اا و اتصاتت، اوازم جانبی و مفاصل آنهااواه کردن بعد از نصب و کار -2ادآوريي

اد، پایدار  سطح مقطع و طراحی با اا  ثابت موخود را به دایل ویژگی عمیکرد اا  ااف و ب مراجعه وود ، تمامی ویژگی

 ، در طول عمر کار  خود، حفظ خوااند کرد.اطمینان بات ضرایب
 شرايط سطح و تعمیرات  4-2-3

-می 3و  2عار  از نقص و عیب سطح که باعث نقض مطابقت با اا امات بند  باید اا، اتصاتت و اوازم جانبیاواه

 ووند، باوند.

اا  رفع نقصبه عنوان مثال با جووکار ، برا  ممکن است تعمیر ووند،  صاتتاا و اتاواهدر صورت ا وم، 

تعمیر  اا و اتصاتتاواهاا  موضعی که بر رو  ضخامت کل دیواره تاثیر ندارند، مشروط بر اینکه سطح و نقص

 باوند. 3و  2وده مطابق با اا امات بنداا  

 انواع مفاصل و ارتباطات داخلی   4-2-7

 کلیات  4-2-7-2

 باود.خارج از دامنه کاربرد این استاندارد می اا  گوناگون واورااوکلطراحی مفاصل و 

باوند. زمانی که مواد   ISO 4633مطابق با اا امات استاندارد  باید مواد درزگیراا  تستیکی جهت مصارف آبی

اامییی مناسب با استاندارداا  بین یدبا ،بات  درجه حرارتبا  فینجی مفاصلباود سمثال غیر از پالستیک تزم می

 مطابقت داوته باوند.

 فلنجی مفاصل  4-2-7-3

منطبق است، جهت تسهیل در امر  EN 1902-2یا  ISO 7005-2آنها با  اا روادار مفاصل فینجی که ابعاد و 

اا، اواه تمامی اج اء فینجی ساز جمیه بینرا  میانیاتصاتت توان ووند. بدین صورت مینصب طراحی می

و امچنین عمیکرد مفصل را  کردتضمین  ،و عمیکرد اتصال مناسب DNو   PNاتصاتت، ویراا و غیره  با امان

و بند  ISO 4034و  ISO 4016باید دست ک  با اا امات استاندارداا   1ااو مهره ااچیپ به نوعی تضمین نمود.

 باوند. ISO 7091 مطابق با استاندارد  بایدباوند، ز مینیا در جایی که واوراا مورد مطابقت داوته باوند.  2-6

 .دایتامین نمرا  3-3طور  طراحی وود که اا امات عمیکرد  بند  بایداتصال فینجی بعالوه، ار نوع 

ه راانما  خود نشان داد که چدر دفتر بایددر اتصاتت داخیی ندارد، اما سازنده   با اینکه این امر تاثیر

 ووند.تحویل داده می آزاداا  اا  ثابت یا با ابهبیعی با ابهمحصوتتش بطور ط
 

 

                                                 
1-Nuts 
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 پذيرانعطاف مفاصل  4-2-7-7

1برا  ابعاد خارجی مفصیی خود،  بایداا و اتصاتت با مفاصل انعطاف پییر اواه
DEاا مطابق با بند ، و روادار  آن

کند. پییر فراا  میمختیف اتصاتت انعطافقطعات مجه  به انواع  ارتباط میانباوند. این امر امکان  2-9-9-1

 .تامین نمایدرا  9-3طور  طراحی وود که اا امات عمیکرد  بند  بایدپییر انعطافمفصل  بعالوه، ار نوع

کار به  DEکه در محدوه روادار  محدودتر  بر رو  ارتباط داخیی میان گونه اا  مشخصی از مفاصل برا  

فشار تا باتترین  مفصل به عنوان اب ار  برا  تضمین عمیکرد مناسب بایدزنده ، دستورااعمل ساگرفته وده اند

  .گیر  و انتخاب قطر خارجیاندازهسبه عنوان مثال مورد استفاده قرار گیرد

تا  باودتزم می ست،نی 1-9-9-2با بند خارجی منطبق  که احتماتً قطر باط داخیی با خط اواه موجودبرا  ارت

 استفاده وود. تطبیق دانده اا سبه عنوان مثال  جهت انتخاب وسییه مناسب ندهسازراانما   از

 

 مهار شده مفاصل   4-2-7-4

 قطراا طراحی ووند.  ISO 10804مطابق با استاندارد  باید نشکن مهار وده برا  خطوط اواه چدن مفاصل

 اود.ب 1-9-9-2مطابق با بند  بایداا و روادار  آن DE،  اسپیگات آنها خارجی

 بهداشتیمواد در تماس با آب    4-2-4

 اا  چدن، اواه برا  استفاده دائ  یا موقت در تماس با آب طراحی می ووندتحت ورایطی  این مواد زمانی که

 بخشی بر رو  آب داوته باوند.اا نباید تاثیر زیانآن مفاصلو اتصاتت ، نشکن

اند. جانبی و مفاصل از مواد گوناگونی تشکیل وده ، اوازماا، اتصاتتسیست  خط اواه چدن نشکن، وامل اواه

گیرند، مواد در تماس با آب در مورد استفاده قرار می یزمانی که این اقالم برا  انتقال آب برا  مصارف انسان

  با اا امات مربوط به استاندارداا یا مقررات میی کشور مطابقت داوته باوند. بایدمورد تاثیر رو  کیفیت آب، 
 

 بندي فشار و الزامات ابعاديطبقه   4-3

 هاي فشاربنديطبقه   4-3-2

 کلیات   4-3-2-2

-طبقه C  بر حسب بار، با پیشوند حرف PFAسبراساس فشار کار  مجاز  ، بایدپییراج اء دارا  اتصاتت انعطاف

 بند  ووند.

 بند  ووند.طبقه فینج PNبا وماره  بایداج اء با مفصل فینجی 

 مطابق زیر باود: بایدط فشار مجاز اج اء رواب

       C = (PFA)                                                                      سبرحسب بار   فشار کار  مجاز   - ااف

 1,20 × PFA = (PMA)                                                سبرحسب بار    بیشینه فشار کار  مجاز  -ب 

                                                 
1-External Diameters 
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 5 + (1,20 × PFA) = (PEA)                                   سبرحسب بار  محل نصب ازمونفشار مجاز   -پ

 اج اء درون سیست  خط اواه محدود وود. پایین ترین فشار مجاز ییهوسباید بفشار مجاز درون سیست  خط اواه 

 مرجحهاي فشار1کالس   4-3-2-3 

 ااسایر کالس باوند.می C40و  C25 ،C30 اا کالس، پییربرا  اج اء با مفاصل انعطاف جحمراا  فشار کالس

 باوند.می C100و  C20 ،C50 ،C64وامل    مجازفشار

 باوند.می PN40و  PN10 ،PN16 ،PN25مفاصل فینجی با  فشار  اا کالس

 فشارهاي مجاز   4-3-2-7

 ووند.ده میدا 9و  1فشاراا  مجاز قطعات مطابق جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1-Class 
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 مرجح هايکالسفشار مجاز اجزاء با مفاصل انعطاف پذير براي  – 2جدول 

 

 

 فشار مجاز اجزاء با مفاصل فلنجی – 3ل جدو

 

 

 

 محل نصبفشار مجاز آزمون 

PEA)  
bar 

 بیشینه فشار کار  مجاز     

PMA)  
bar 

 فشار کار  مجاز    

 PFA)  
bar 

 فشار کالس
C 

35 30 25 25 

41 36 30 30 

53 48 40 40 

 محل نصبفشار مجاز آزمون 

PEA)  
bar 

 بیشینه فشار کار  مجاز     

PMA)  
bar 

 فشار کار  مجاز  

   PFA)  
bar 

 فشار کالس
PN 

17 12 10 10 

25 20 16 16 

35 30 25 25 

53 48 40 40 
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 باوند:اند، مطابق زیر میمشخص وده 33تا  13اا  امانطور که در جدولبرا  اتصاتت فشار مجاز 

 ؛3، مطابق جدول سه راای ااکت دار به غیر از ااتصاتت س 

 در دفترچه  بایدباوند و  3ممکن است کمتر از موارد ارائه وده در جدول  اا  ساکتیسه راای

 راانما  سازنده ذکر ووند؛

  ،فینج اسپیگات ، فینج 1اا  ساکتی نافیایسه راامانند تمام اتصاتت فینجی و اتصاتت با یک فینج

 اند.محدود وده 9مطابق جدول فینج  PN، بوسییه اا و فینج ساکت اا

 دارفشار مجاز براي اتصاالت ساکت – 7جدول 

محل فشار مجاز آزمون 

 نصب
PEA 
bar 

فشار کار  مجاز      نهیشیب
PMA 
bar 

 فشار کار  مجاز     
PFA 
bar 

 اندازه اسمی
DN 

82 77 64 40 to 200 

65 60 50 250 to 350 

53 48 40 400 to 600 

41 36 30 700 to 1400 

35 30 25 1500 to 2600 

 

در  بایدباوند، مقتضی که مانعی در استفاده از کل بازه فشار  موجود در خط اواه نصب وده میاا  محدودیت

خط اواه، مانند  سایر اج اءفشار از تر رفیت پایینبا ظ PFA عمیکرد در مقدار. به عنوان مثال، نظر گرفته ووند

اا  خاصی از اتصاتت انعطاف پییر محدود کرد. زمانی و طرح راای ااسه، انواع خاصی از فینجیاا  کار با اواه

در  بایداا و ترتیب طراحی خا  وجود دارند، این محدودیتمفصل  اا  دیگر به دایل نوعکه محدودیت

 سازنده ارائه ووند.دفترچه راانما  

 قطر  4-3-3

 خارجی قطر   4-3-3-2

 دار را در حاای کهو اتصاتت با انتها  اسپیگات اامربوط به اواه،  DE ،انواع ویراا  قطر خارجی 12جدول 

+ 1داد. روادار  مثبت ووند، ارائه میگیر  میاندازه 1-1-6 بند مطابق محیطیپیرامونشان توسط نواراا  

 اعمال وده است. فینجیدار اسپیگات اتصاتتاا و امچنین اواه  اا  فشارکالسبوده و به تمامی متر مییی

مطابق با استاندارداا  میی باود، و یا در صورت  بایدداوته و  مفصلروادار  منفی بستگی به طراحی ار نوع 

 ظ وود.مشخص نشدن، در دفترچه راانما  سازنده، برا  نوع اتصال و اندازه اسمی احا

 :بایداا واتصاتت دار اواهاسپیگاتمراجعه وود  انتها   91-3سبه بند می ان دو پهنی بعالوه، 

                                                 
1 -Branch 
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   براDN 40  در داخل روادار   200تاDE باقی بماند، و 

   براDN 250  تاDN 600  درصد یا برا   1ازDN > DN 600  درصد تجاوز نکند. 9از 

از انواع مفاصل انعطاف  برخیدنبال ووند؛  دو پهنیو اب اراا  تصحیح  نسبت به نیاز بایدپیشنهاداا  سازنده 

پیش از اتصال باود،  دوپهنی را بدون اینکه نیاز  به مدور کردن مجدد اسپیگات می ان حداکثرتوانند پییر می

 بپییرند.

 داخلی قطر   4-3-3-3 

اند، تقریبا متر بیان وده، که بر حسب میییگری  از مرک  به روش وده اا  ریختهداخیی اواه قطرمقادیر اسمی 

 ااست.آن DNبرابر اعداد  استند که نشان دانده اندازه اسمی، 

 ضخامت ديواره  4-3-7

 پذيرانعطافلوله ها با مفاصل    4-3-7-2

  مشخص 9با استفاده از معاداه س بایدمتر بوده و مییی 3، نباید کمتر از mineاا، ضخامت دیواره برا  اواه کمینه

 ووند:

 
 9س

 
min

20 ( )m

PFA SF DE
e

R PFA SF

 


 
        

 به طور  که در آن:

mine  ؛متر استیواره اواه، بر حسب میییضخامت د کمینه 

PFA    ؛، بر حسب بار استفشار مجاز کار 

SF      برا  ضریب اطمینانPFA (=3) است؛ 

DE    ؛متر استبر حسب مییی ، مراجعه وود 12ارجی اسمی اواه سبه جدول خ قطر 

mR    420، بر حسب مگاپاسکال است سکمینه استحکام کششی چدن نشکنmR MPa مراجعه  3، به جدول

 وود.
/ا ،ال، تنش دایره  از معاداه باراو استنتاج وده است، به عنوان مث9معاداه س -ادآوريي 2PD t ، مراجعه  3-12سبه بند

مییی متر  3نباید کمتر از  اند ، ضخامت کمینه دیواره اواه اا، برا  اواه اایی که بصورت گری  از مرک  ریخته وده . کنید

   DN 991/9+3/1بعالوه س  برابر است با ضخامت کمینه دیوار اواه،  nomeاا، باود، امچنین ضخامت نامی اواه
-مییی 3/2 ، نباید کمتر از mineضخامت دیواره  کمینهاند،گری  از مرک  ریخته نشده روشاایی که به برا  اواه

 باود.  میDN 991/9  +3/9، باضافه سmineضخامت دیواره،  کمینه، برابر nomeمتر باود. ضخامت اسمی دیواره، 

  اا  فشارکالسبرا  اا ضخامت اسمی دیواره اواه ،اندهگری  از مرک  ریخته ود روشبه که اایی برا  اواه

در  باید، مطابق پیوست پ، کاربر  فشار اا سایر کالساند. برا  داده وده 12در جدول  نشکن چدن مرجح

 دسترس بودن سازنده را تایید کند.

 فلنجیهاي لوله   4-3-7-3
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برابر یا ب رگتر از  باید فینجیاا  اواه  فشار کالسبند  ووند.طبقه PN عددبوسییه  باید فینجیاا  اواه

ساخته  فینجیکه برا  اواه  ینجیف اواه  فشار کالس اا باود.فینج  PN می ان بیان وده در مقیاس بار برا 

امانند فینج اا  جوش خورده، فینج اا  پیچ وده و فینج  برا  اواه اا  فینجی تواید رود، وده بکار می

 باود. 9-3مطابق بند باید  گیرند،اند مورد استفاده قرار میکه به صورت یکپارچه ریخته وده اایی
 ووند.دیواره فرض می نوان کمبود ضخامتویاراا  ناوی از رزوه اواه به ع  -ادآوريي

 اتصاالت   4-3-7-7

 3-1-9-2 زیربند با فشاراا  مجاز در 92تا  13اا  در جدول اتصاتت، برا  nomeاا  اسمی دیواره، ضخامت

minست با: ت برابر ااتصات، برا  mineضخامت دیواره،  کمینهاند. داده وده (2,3 0,001 )nome e DN  . 

وامل مشخص کردن  اتصاتتمسئول طراحی  بایدباوند. سازنده می زاا  فشار مجابند با دیگر طبقهاتصاتت 

 متر باود.مییی 3، نباید کمتر از mineضخامت دیواره،  کمینهضخامت دیواره باود. 

مانند آزمون  یحاسباتی مانند آناای  اامان محدود یا یک روش آزمونیک مدل م بوسییه بایدطراحی 

 انجام وود. PFAدر مقابل وکست نسبت به  3ضریب اطمینان ایدرواستاتیک، با استفاده از یک 

 طول   4-3-4

 داردار يا اسپیگاتهاي ساکتلوله   4-3-4-2

 تهیه ووند. 12با طول مطابق جدول  بایداا اواه
 سابعاد به متر داده وده اند.  داردار و اسپیگاتهاي ساکتهاي استاندارد شده لولهلطو – 4جدول 

aاا  استاندارد وده، طول

uL DN 

3 40 and 50 

4 or 5 or 5,5 or 6 or 9 60 to 600 

4 or 5,5 or 6 or 7 or 9 700 and 800 

4 or 5 or 5,5 or 6 or 7 or 8,15 or 9 900 to 2600 

 باوند.اا  استاندارد وده در تمامی کشوراا موجود نمیتمامی طول   -ادآوريي

a مراجعه وود. 93-3  به 

در  2اا  داده وده در جدول نسبت به طول بایدمراجعه وود ،  93-3س به بند  Luاا  طراحی سازنده، طول

  مربوطه ذکر در دفترچه راانما بایدمتر بوده و مییی ± 939مراجعه وود    6-3انحراف س به بند  محدوده

 3گیر  وده و نباید بیشتر از روادار  داده وده در جدول اندازه 3-1-6مطابق بند  باید، Luووند. طول واقعی، 

تواید وده در قطراا   داراسپیگات و دارساکت اا اواهبا طول طراحی سازنده فرق داوته باود. از تعداد کل 

 درصد تجاوز کند. 19تر نباید از اا  کوتاهرصد اواه، دمختیف
اا  با طول کامل درصد مستثنی بوده و به عنوان اواه 19از محدوده  ،وونداایی که به منظور آزمون بریده میاواه  -2ادآوريي

 .ووندتیقی می
استفاده از  تعداد اواه اا  فراا  وده را باتواند ووند، سازنده میمی سفارش دادهاا بر اساس متر زمانی که اواه -3ادآوريي

 مشخص کند. ،وده مجموع طول اا  مستقل و اندازه گیر  وده اواه خوابیده
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 فلنجیهاي لوله   4-3-4-3

-اا با توافق میان سازنده و خریدار در دسترس میگر طولیباود. د 3مطابق جدول  باید فینجیاا  طول اواه

 باوند.
 

 سابعاد برحسب متر داده وده اند هاي فلنجیستاندارد شده لولههاي اطول – 5جدول 

 نوع اواه aL DNاا  استاندارد، طول

0,5 or 1 or 2 or 3 or 4 40 to 2600 گر  ودهاا  ریختهفینج 

2 or 3 or 4 or 5 40 to 500  

 or 3 or 4 or 5 or 6 600 to 1000 2 یجوویا 1یاا  پیچفینج

4 or 5 or 6 or 7 1100 to 2600 
a
 مراجعه وود. 93 -3 به 

 اتصاالت   4-3-4-7

این موضوع تنها در مورد  .تواید ووند 3-2و  3-3اا  داده وده در بخش اا  بر اساس طول باید اتصاتت

 .باوندصادق نمی ،ووندفراا  می سازندهدار که بر اساس استاندارداا  میی کشور اتصاتت ساکت
 اند.محدود وده DN 450به  بیشینه، که عموما Bو سر   Aاند، سر  دو سر  از ابعاد نشان داده وده -ادآوريي

 باوند. 6مطابق جدول  باید Aسر   اتصاتتاا  طول  مراجعه وود  بر رو 6-3انحراف مجاز س به بند 

 
 ده وده اند سابعاد به مییی متر دا انحرافات مجاز طول اتصاالت – 6جدول 

 نوع اوازم DN انحراف

25± 40 to 1200 دارساکت فینج  

 داراسپیگات  فینج

2کوتراا و تبدیل اا
 

35± 1400 to 2600 

+50 

-25 
40 to 1200 

 

 

 75+ سه راای اا

-35 
1400 to 2600 

(15+0,03)DN± 40 to 2600 2/1درجه س 29 زانویی اا  

(10+0,025)DN± 40 to 2600 3/1درجه س 23 ی اازانوی  

(10+0,02)DN± 

(10+0,025)DN± 

 

40 to 1200 

1400 to 2600 

 

22 زانویی اا 301115  و 16/1س 

  39/1س

 

                                                 
1- Screwed-on flanges 

2-Tapers 
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 هارواداري بر روي طول  4-3-4-4

 باوند. 3مطابق جدول  بایداا اا بر رو  طولروادار 

 سابعاد به مییی متر داده وده اند  بر روي طولها رواداري – 3جدول 

 وده نوع ریخته روادار 

-30 

70+ 

 

 سطول کامل یا کوتاه وده  ساکتی و اسپیگاتیاا  اواه

 با سرکاسه ساکتیاتصاتت  20±

 a10±
 اتصاتت سرکاسه فینجیاا و اواه 

a  600متر برا  مییی ± 3کمتر از اا  کوچکتر، اما نه با توافق میان سازنده و خریدار، روادارDN   600متر برا  مییی ±4وDN   ممکن

 باود.می

 

 هاراست بودن لوله  4-3-5

 درصد طواشان انحراف داوته باوند. 193/9به اندازه  حداکثر  بوده، و 1راست بایداا اواه

مطابق  بایدوود، اما در صورت تردید و بحث، انحراف بازرسی بصر  انجام میبررسی و تایید این اا ام عموما با 

 اندازه گیر  وود. 9-6با بند 

 مشخصات مواد   4-7

 کششی خواص 4-7-2

را   3داده وده در جدول  کششی خوا باید  جانبی ساخته وده توسط چدن نشکن تجهی اتاا، اتصاتت واواه

 باوند.دارا 

کششی انجام داد. این  خوا مناسبی را برا  بررسی و تایید این  اا آزمون باید، سازنده فرآیند توایددر طول 

 باوند: زیرممکن است یکی از موارد  ااآزمون

اا و نمونه مخصو  اواه از اسپیگات اواهاا از ا  که به موجب آن نمونهگیر  دستهک سیست  نمونهی-ااف

 اند و یا برا  مقاصد ریخته گر ا به طور جداگانه ریخته ودهاایی که یاتصاتت از نمونه اا  مخصو 

آزمون وده  3-6و کشش مطابق بند  اا برداوته ودهاز این نمونه بایداا  آزمون آیند سمییهبدست می

 باود ، یا

کششی بیان  خوا کنترل فرآیند سبه عنوان مثال غیر مخرب ، که به وسییه آن وجود  زمونآسیست  -ب

ا  با اا  مقایسهپایه استفاده از نمونه بر ازمونگیار  وود؛ فرآیند صحهنمایان می 3 دولوده در ج

توسط آزمون  بایداین سیست  آزمون  گیار  وده است؛وده و تحقیق پییر بنیان اا  وناختهویژگی

 وود. پشتیبانی 3-6کشش مطابق با بند 

 

                                                 
1 -Straight 
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 کششی خواص – 8جدول 

 وکستقل درصد ازدیاد طول بعد از حا
A 

% 

 نیرو  کششی کمینه
Rm 

MPa 

 وده نوع ریخته

DN 1100 to DN 2600 DN 40 to DN 1000 DN 40 to DN 2600 

 وده به روش اا  ریختهاواه 420 10 7

 گری  از مرک 

 وده به روش  ختهیر اا اواه 420 5 5

اتصاتت ، از مرک   یگرغیر از

 متعیقاتو 

 میتواند اند ازه گیر  وود.RP02 درصد، 9/9معیار تنش تسیی ر، با توافق میان سازنده و خریدا

A%12زمانی که  MPa 270این مقدار نباید کمتر از     براDN 40   تاDN 1000  10یا زمانی که%A    براDN>1000 300؛ و MPa 

 اا  دیگر باود.در حاات

طول  بعد ازدیاد  حداقل درصدمتر یا بیشتر، مییی 19ضخامت دیواره  کمینهدارا   DN 1000تا  DN 40از مرک    یوده به روش گر ختهیر اا اواهبرا  

 درصد باود. 3 باید از وکستگ
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 سختی برينل   4-7-3

یا تحت عمییات کار  کرد و برید، قالوی  نمود، سورا  باود که بتوان آنها را ا سختی اج اء مختیف باید به گونه

 گیر  وود.اندازه 2-6سختی مطابق بند  بایددر صورت تردید، کار  قرار داد. ماوین

 این در.تجاوز نماید  HBW 230گری  از مرک  نباید از فرآینداا  ریخته وده توسط سختی برینل برا  اواه

غیر گری  از مرک  این مقدار به  اا وده با روش اا و اتصاتت و اوازم جانبی ریختهحاای است که برا  اواه

HBW  250اایی که اف ایش می یابد. برا  اج اء تواید وده توسط جووکار ، سختی برینل باتتر در مکان

 اند، مجاز می باود.جوش قرار گرفته تحت اثرات دمایی فرآیند

 پوشش ها و آسترهاي لوله   4-4 

 گردند.می اا  داخیی و خارجی عرضهاواه اا معموت با پووش

 هاي خارجیپوشش   4-4-2

اا  عمییاتی خارجی نصب کرد. این توان در محدوده وسیعی از محیطرا می چدن نشکناا  خط اواه سیست 

 1-بند  کرد. برا  فاکتوراا  مربوطه، به پیوست اافطبقه 1درجه خشن بودنشان بر اساس تواناا را میمحیط

 مراجعه وود.

باوند. در دسترس می 9-مربوطه طبق پیوست اافبین اامییی وسط استاندارداا  اا  مشخص وده تروکش

 باوند.اا  دیگر نی  قابل دسترسی میروکش

 آسترهاي داخلی   4-4-3

مورد  ورباا  خام و قابل توان برا  حمل محدوده وسیعی از آبرا می نشکنچدناا  خط اواه سیست 

بند  کرد. فاکتوراا  طبقهبر اساس درجه خشن بودنشان توان یی را میاا  داخاستفاده قرار داد. این محیط

 اند.داده وده 1-در پیوست ب ،احاظ ووند دیبا که مالت سیمان پووش مربوط به

باوند. در دسترس می 9-مربوطه طبق پیوست ب بین اامییی توسط استاندارداا اا  مشخص وده پووش

 اوند.بدیگر نی  قابل دسترسی می اا پووش

 جانبی تجهیزاتو اتصاالت آسترهاي و هاپوشش   4-5

 .تحویل داده ووند خارجی و داخیی اا پووش باعموما  باید جانبیاوازم اتصاتت و 

 هاي بیرونیشپوش   4-5-2

اا  عمییاتی خارجی نصب کرد. این توان در محدوده وسیعی از محیطرا می نشکن اا  خط اواه چدنسیست 

 1-بند  کرد. برا  فاکتوراا  مربوطه،به پیوست اافطبقه بودنشان خشن درجه اساسبر  توانمی اا رامحیط

 مراجعه وود.

باوند. در دسترس می 3-ااف پیوست مربوطه طبقبین اامییی مشخص وده توسط استاندارداا   اا پووش

 باوند.دیگر نی  قابل دسترسی می اا پووش

                                                 
1-Aggressivity 
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 هاي داخلیپوشش   4-5-3

مورد  ورباا  خام و قابل توان برا  حمل محدوده وسیعی از آبرا می نشکن اا  خط اواه چدنسیست 

بند  کرد. فاکتوراا  طبقه بودنشان خشن درجه اساسبر توان اا  داخیی را میاستفاده قرار داد. این محیط

 اند.داده وده 1-ب پیوست  در ،احاظ ووند سیمان مالت پووشبرا   بایدمرتبطی که 

باوند. در دسترس می 3-ب پیوست مربوطه طبقبین اامییی اا  مشخص وده توسط استاندارداا  پووش

 باوند.اا  دیگر نی  قابل دسترسی میپووش

 يگذارعالمت  4-6

دارا  نماداا  زیر  حداقل بایدگیار  وده و بطور دائمی و کامال خوانا عالمت باید اتصاتتاا و تمامی اواه

 باوند:

 ؛  ISO 2531ارجاع به استاندارد بین اامییی س  -ااف

 ؛نام یا عالمت سازنده - ب

 ؛تاریخ ساخت مشخصه -پ

 ؛نشکن چدن مشخصه - ت
 ؛DN - ث

 ؛کاربرد  بودناا، در صورت فینج PN دسته بند  - ج

 .داراسپیگات و دارساکت اا  اواه C  فشار کالس - ح

توان به ار رووی، بنداا  ااف و ح را میووند.  سرد یا ممهور گر تواند به روش ریختهمیبنداا  ب و ج 

 انجام داد.  گرریختهیا رو  قطعات  زنی مانند رنگ

 

 1عدم وجود نشتیالزامات    5

 اتصاالتها و لوله   5-2

در برابر  (PEA)خود محل نصبدرون طور  طراحی ووند که در فشار مجاز آزمون  باید اتصاتتاا و اواه

نشانه خرابی  ایچیا  تعرقایچ نشتی،  بایدآزمون وده و  3-6مطابق بند  باید قطعاتنشتی محک  باوند. این 

 قابل مالحظه دیگر  نشان نداند.

 پذيرانعطاف مفاصل  5-3

 کلیات  5-3-2

طراحی  9-3 بند اا اماتپییر متعیق به اواه اا  چدن نشکن و اج ا آنها را باید مطابق با تمام مفاصل انعطاف

قرار گرفته است و بصورت مستند نی  درآمده است و برا   ونتوسط سازنده مورد آزم نمود. چنانچه طراحی

                                                 
1 -Leaktightness 
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 9-9-3بندموجود در آزمون نوع سال بطور موفقیت آمی   مورد استفاده واقع وده است، اعمال  19حداقل 

 2-9-3 بندموجود در  ازمون نوعبرا  فشار خارجی و  3-9-3 بندمشخص وده در  ازمون نوعبرا  فشار داخیی 

که تغییرات مشخص در طراحی صورت گرفته باود که اثراتی منفی، تنها برا  حاات اایی برا  فشار داخیی 

 مورد نیاز است. ،منفی در عمیکرد اتصال بر جا  گیاوته اند

آنها در دو حاات فشار داخیی، فشار خارجی تحت  را باید به منظور احراز عدم وجود نشتیاا  اتصاتت طراحی

 قرار داد.  آزمون نوعمورد  مفاصلو حرکت   گرریخته روادار ط نامطیوب ورای

انجام وود. آزمون نوع یک  باید 2بند  داده وده در جدول گروهموجود در   اا  DN ی ازیک حداقلبرا  

 یندهانم اا DN ی ازکی ،باوندگیر  ه اندازهباززمانی که عمیکرداا بر مبنا  امان پارامتراا  طراحی در طول 

 .گروه خود میباود
 نوع براي آزمون DNهاي بنديگروه – 3جدول 

2200 to 

2600 

1100 to 

2000 

700 to 

1000 

300 to 

600 

40 to 250 اا  بند گروهDN 

2400 1600 800 400 200 DN                                                                                      مرجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 بند در ار گروه

داد که طراحی اا  متفاوتی را دارا استند و یا توسط را پووش می یبند  ، محصوتت گوناگونچنانچه گروه

 .اایی تقسی  نمودباید آنها را به زیر دستهاند، میفرآینداا  مختیفی تواید وده

ممکن است به عنوان بخشی  DNیا  PNباود، این  DNیا  PNبند  تنها وامل یک اگر برا  سازنده، یک گروه

 تیقی وود که ج و طراحی یکسانی بوده و توسط فرایند یکسانی ساخته وده است. جواربند  اماز گروه

متصل ووند سکوچکترین  بایدمیان قطعاتی که  وعاعی1وکاف  بیشینهدر حاات  باید عمیکرد اا  آزمون

  ، انجام وود.ساکتبا ب رگترین  اسپیگات

0وعاعی با روادار   وکاف بیشینهبرابر  بایدوکاف  بیشینه، نوعازمون در 

5 % .باود  

د، حتی اگر ابعاد بدست آمده قدر    رسیدن به این منظور تراویده ووکت ممکن است برااابعاد داخیی س

 باود. تواید طبیعی خارج از روادار 

دار از وجه اسپیگات DN*2ین و دیواره آنها س به فاصیه بیش از مفاصل اسپیگات دار  که ضخامت میانگتمامی 

ا  که مفصل برا  آن طراحی وده است متر  برابر با حداقل می ان مشخص وده برا  اواهآنها در مقیاس مییی

اواه جهت کار  سورا  اسپیگات گیرند ماوینقرار می ونمی باود ، از نظر عمیکرد  مورد آزم  روادار با 

 باود.رسیدن به ضخامت مورد نظر مجاز می

 طراحی و آزمون ووند. ISO 10804مطابق با استاندارد  بایدپییر انعطاف 2دارمفاصل خودنگه

 

                                                 
1 -Gap 
2 -Restrained 
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 فشار داخلی   5-3-3

مشخص وده است با فشار  1-3مقاومت مفاصل در برابر نشتی، تحت فشار داخیی، به امان صورت که در بخش 

ایچگونه  زیرو موقعیت گیرد. مفاصل نباید در دقرار مینوع   در واحد بار مورد آزمون PFA 3/1+9کمینه  س

 :داوته باودنشتی 

وود، نباید بیان می N برحسب، مفصلنیرو  بروی در عرض  ;و در معرض برش مفصل ا  راستا وده -ااف

 باود؛ DNبرابر  39کمتر از 

انحراف مجاز نشان داده وده در دفترچه  بیشینهاید آزمون ب ا انحراف زاویه ;اتصال منحرف وده - ب

3د کمتر از یراانما  سازنده باود، اما نبا 30  برا ،DN 40  تاDN 300  ،2و 30  براDN350  تا

DN 600  1و 30   براDN 700  تاDN 2600  اا با مفصلحداقل برا  اواها اباود. این انحراف 

 .کاربرد  ندارند دارخودنگه

 خارجیفشار    5-3-7

ازمون مورد  ،مشخص ود 3-9مقاومت اتصال در برابر نشتی، تحت فشار خارجی، به امان صورت که در بخش 

ا  داوته هایچ گونه نشتی قابل مالحظ ،که تحت تاثیر بار بروی استندگیرد، مفاصل نباید درحاایقرار می نوع

بار  9نباید کمتر از  باود . فشار آزمون DNبرابر  39این بار در مقیاس نیوتون بیان وده و نباید کمتر از  .باوند

 باود.

 منفی داخلیفشار    5-3-4

بار زیر فشار  2/9 با فشار آزمون 3-3مطابق بند  باید ،مقاومت مفاصل در برابر نشتی، تحت فشار داخیی منفی

 تغییر فشار در طول مدت آزمون نباید بیشینه. قرار گیرد ازمون نوع تحت بار فشار مطیق 1/9ریبا ستق اتمسفر

 وود، تغییر کند:ساعت، زمانی که در دو موقعیت زیر آزمون می 9 گیوت بعد از بار 92/9 بیشتر از 

وود، میبیان  N برحسبکه  DNمفصل، در عرض و تحت برش؛ نیرو  بروی  ا  راستاودهمفصلِ  -ااف

 ؛کمتر باود DN برابر 39از  کمترنباید

ا  موجود بیشترین می ان مجاز بیان وده در دفترچه راانما  فصل منحرف وده؛ انحراف زاویهم -ب

درجه و  DN 300   ،9تا     DN 40 برا   ،دقیقه 39درجه و  3 این می ان نباید از  سازندگان است. ایکن

کمتر ، DN 2600تا   DN 700 ازبرا    دقیقه 39درجه و  1و از    DN 600تا    DN 350 را  دقیقه ب 39

 کاربرد  ندارند. دارخود نگهبرا  اواه اا  با مفصل  حداقلباود. این انحرافات 

 خورده و قابل تنظیم مفاصل فلنجی همانند مفاصل ريخته شده، پیچ شده، جوش   5-7

 کلیات  5-7-2

طراحی  3-3 بنداا  آنها را باید مطابق با نیازمند  اا  چدن نشکن و اج اءتمام مفاصل فینجی متعیق به اواه

به صورت مستند نی  در آمده است و برا   قرار گرفته است و آزمونچنانچه طراحی توسط سازنده مورد  نمود.
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 د    بن  موجود در عمیکرد آزمونطور موفقیت آمی  مورد استفاده واقع وده است، اعمال  سال به 19 حداقل

 مشخصی در طراحی صورت گرفته باود که اثراتی منفی در عمیکرد تنها برا  حاات اایی که تغییرات  3-3-9

 مورد نیاز است. ،اندمفصل بر جا  گیاوته

اا  نشان داده وده در کدام از گروه بند موجود در ار ،اا  DN یکی از حداقلاا، برا  انگام وجود فینج

موجود برا  ار کدام از طرح  PNترین بیش ،قرار گرفته آزمونمورد  PN وجود دارد وعآزمون ن، 2جدول وماره 

بنا نهاده  ،بازه اندازه باود. زمانی که عمیکرداا بر مبنا  پارامتراا  طراحی مشابهی در سراسراا  فینج می

  باود.خود میاا نماینده گروه  PN از یاند، یکوده

اا  متفاوتی را دارا استند و یا توسط طراحی داد کهاگونی را پووش میبند ، محصوتت گونچنانچه گروه

 تقسی  نمود. ااییباید آن را به زیر دستهاند، میمختیفی تواید وده فرآینداا 

بعنوان بخشی   PNیا   DNباود، احتمات این PNیا   DNتواید کننده، گروه بند  وامل تنها یک  برا  چنانچه

 .باود، فرض وده استکه دارا  طراحی یکسان و تواید وده توسط فرآیند  مشابه می بند  خاصیاز گروه

 

 خمشی گشتاور و داخلی فشار  5-7-3 

 مورد را فینجی مفاصل باید خدمات، ارائه درورایط نشتی برابر در مقاومت و استحکام دادن نمایش منظور به

 تحت را ا مشااده قابل نشتی نباید مفاصل ،2-3 دبن در وده بیان آزمون انگام .داد قرار  عمیکردون آزم

 خود از 19 وماره جدول در وده داده خمشی ممان و داخیی ایدرواستاتیک فشار از ناوی ترکیبی اثرات تأثیر

 :که است حاای در این.بگیارند نمایش به

 بار (1,5PN + 5) فشار برابر است با  - 

 بهآزمون  انگام در آنها درونی آب و اج اء وزن از ناوی مشیخ اا  ممان اف ودن از مربوطه خمشی ممان -

آزمون  مورد چیدمان نشده پشتیبانی ناحیه طول از تابعی توسط که ممکن خارجی باراا  از ناوی ممان

 مفاصل انواع از کدام ار بررو  باید آزمون نوع . وود مراجعه  2-3 بخش بهس آید می بدست ووند،می محاسبه

 برابرند تقریبی طور به 19 وماره جدول در وده داده اا ممان .پییرد صورت 19 جدول مطابق موجود فینجی

 از ناوی ممان ، نامی اا  ضخامت کارگیر  به با ساا اواه وده داده ارجحیت اا گروهاز ناوی اا  ممان با

 برا  ساده گاهتکیه ود میان ،Lپشتیبانی نشده اواه ، طول در موجود آب از ناوی ممان و سیمان مالت آستر

  وونده، تنظی  و وده ریخته یکپارچه وده، کار جوش ،فینجی مفاصل
  L=8m for DN≤ 250, -   

 - L=12m for DN≥300; 

 وبرا  مفاصل فینجی پیچ وده،
-L=6,8m for DN≤800, 

-L=10 m for DN≥900. 
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مرجحلوله  هايکالسمفاصل فلنجی  هاي نوعی آزمونخمشی براي گشتاورهاي  - 21جدول   

و قابل  وی، جویکپارچهبه   گرریخته پیچی

 تنظی 

 

DN 

KN.m KN.m 

0,4 0,6 40 

0,6 0,7 50 

0,7 0,9 60 

0,8 1,0 65 

1,0 1,3 80 

1,4 1,7 100 

2,0 2,4 125 

2,7 3,1 150 

4,5 4,8 200 

6,7 7,1 250 

9,3 22,1 300 

12,6 29,1 350 

16 36 400 

20 45 450 

25 54 500 

35 77 600 

47 100 700 

52 129 800 

140 161 900 

159 197 1000 

192 237 1100 

214 281 1200 

274 383 1400 

314 437 1500 

355 495 1600 

447 623 1800 

549 766 2000 

644 928 2200 

764 1100 2400 

894 1287 2600 
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 هاي آزمونروش  6

  ابعاد   6-2

 قطر خارجی   6-2-2

با استفاده از نواراا  محیطی و به  آنها داراز سر اسپیگات ،است را داراسپیگات شان ساکتی یاانتهای که ییاااواه

توان آنها را با استفاده از گیج نمایند. عالوه بر این میقطر خارجی آنها اندازه گیر  می روادار منظور تطابق با 

   نمود.گیارعدم تائید صحه –اا  تائید 

قرار  وندار خود مورد آزمدوپهنی در بخش اسپیگات اا به طور بصر  به منظور تطابق با روادار عالوه، اواهبه

این کنترل بیشینه و کمینه، آن را بر طرف نمود.  قطراا توان با اندازه گیر  تردید، می صورتو در  گیرندمی

ه سیست  تواید و کنترل ب ونآزمفرآیند تناوب  انجام داد. یدعدم تائ – گیج اا  تائیدتوان بوسییه را نی  می

 .بستگی دارد سازنده کیفی

 ضخامت ديواره   6-2-3

اایی توان از ترکیب روشام این کار میجداره مناسب توسط سازنده مشخص خوااد ود، جهت انجضخامت 

 :نظیر روش اا  زیر استفاده نمود

 ؛کنترل وزن اواه -

مناسب، مانند تجهی ات مکانیکی یا فراصوتی.  اب اراا توسط  جدارهضخامت گیر  مستقی  اندازه -

 .بستگی داردآزمون به سیست  تواید و کنترل کیفیت بکار رفته توسط سازنده ناوب ت

 طول  6-2-7

بوسییه تجهی ات مناسب  بایددار کتاو س اسپیگات داربا انتها  اا  ریخته وده به روش گری  از مرک  طول اواه

 :پییردبر رو  دو گروه زیر صورت می وناین آزم .گیر  وودندازها

 و ،اا با طول کاملجدید، برا  اواهاز یک قااب  اواه تواید ودهبر رو  اواین  -

اایی که با روش معین به اندازه طول اایی از قبل تعیین وده اا  برش خورده برا  اواهاواین اواه -

 .ووندبریده می

 هاولهراست بودن ل   6-3

فاصیه میان درار حاات اا بچرخد، گاه چرخیده یا در طول محورش بر رو  غیطکبر رو  دو تکیه بایداواه 

 .باوددوسوم طول استاندارد اواه می اا حداقل برابر باگاه اا یا غیطکتکیه

محدودیت باید از ن نقطه گیر  وده در آنمشخص وود و انحراف اندازه بایدمحور واقعی  انحراف از بیشینه نقطه

 .تجاوز کند 3-9-2 بند دراا  تعیین وده 
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 آزمون کشش  6-7

 گیرينمونه  6-7-2

 باود. 11مطابق جدول  بایدمییه آزمون  قطرضخامت نمونه و 

 هاي ريخته شده به روش گريز از مرکزلوله   6-7-2-2

یا مواز  محور اواه بریده وود، اما در اواه بریده وود. این نمونه ممکن است عمود   اسپیگاتاز  بایدنمونه 

 مورد استفاده قرار گیرد. بایدنمونه مواز  محور  ی ر  داد،بحث که یحاات

 

 جانبی تجهیزاتمرکز، اتصاالت و  هاي ريخته شده به روش غیر از روش گريز ازلوله   6-7-2-3

 اا  ریخته وده به صورتیا از نمونه یکپارچه ریخته وده، اا صالحدید سازندگان، یا از نمونه انمونه اا، ب

 ووند. در مورد آخر، نمونهاند، برگ یده میریخته وده اایی که به صورت جداگانهچسبیده به کار و یا از نمونه

وده است. چنانچه قطعه تحت عمییات حرارتی قرار  باید از امان آایاژ  تهیه وود که قطعه با آن ریخته زمونآ

 تحت عمییات حرارتی مشابهی قرار بگیرد. نمونه ا  باید ،گیرد

 میله آزمون   6-7-3 

 موجود در ضخامت فی ا  از ا  که نمایندهگونه به .باود کار  ودهبرگرفته از ار نمونه، ماوینمییه آزمون،  

مشخص وده  قطراا چنانچه باود،داده وده  11 ا  که قطر آن در جدول ومارهمیانی نمونه، با بخشی استوانه

کار  مییه آزمون با قطر باود، ماوین گیر  وده نمونهدرصد کمینه ضخامت اندازه 69ب رگتر از  مییه آزمون،

اوکال موجود مییه آزمون مطابق با  باود. سایرتر اواه مجاز میا  دیگر از بخش ضخی نمونه کوچکتر یا بریدن

 باوند. اامییی یا استاندارداا  میی نی  مجاز میاستاندارداا  بین

مییه آزمون اسمی باوند.  قطر اسمیپنج برابر  گیج اایی استندکه طول آنها دست ک اا  آزمون دارا  مییه

 ثابت نمود. زمونآدر ماوین  ا  است که بتوان آنها رابه گونه زمونآانتهایی مییه اا   دو سر

6.3Rzود که ا  بابه گونه بایدمییه آزمون کار  وده اا  ماوینزبر  سطح طول گیج  .میکرومتر باود 

 توان طبق صالحدید سازنده به کار برد:می کهاستحکام کششی وجود دارد دو روش 

 : روش الف

متر اندازه مییی  91/9واقعی را قبل از آزمون با دقت  قطرتواید کرده،   %19اسمی  قطرمییه آزمون را با 

 د؛ یاوگیر  وده را برا  محاسبه سطح مقطع و نیرو  کششی استفاده نمو این ابعاد اندازه گرفت

 روش ب:

مراجعه وود   11تواید کرده سبه جدول  قطر، در محدوده روادار  بر رو   SOمییه آزمون را با مساحت اسمی، 

 کار برد.هرو  کششی بیا  محاسبه نو مساحت اسمی را بر
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 ابعاد میله آزمون – 22جدول 

 

روش میله آزمون  Bروش میله آزمون 
A 

 

 

 گرينوع ريخته
 

 رواداري  قطر

mm 

 

 قطر اسمی
mm 

 مساحت اسمی
SO 

mm
2 

 

 ابعاد اسمی
mm  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2,52 

 

 

3,57 

 

 

5,05 

 
 

 

5 
 

 

10 

 
 

20
 

 

2,5 

 

 
3,5 

 

 

5 

 
 

گری  از مرک   به روش وده ریختهاا  اواه

 با ضخامت دیواره:

 مترمییی 6کمتر از  -

 3متر وای نه تا خود مییی 6 -

 مترمییی

 19متر وای نه تا خود مییی 3 -

 مترمییی

 متر و بیشترمییی 19 -

 

6,18 30 6 

 

 
 

 

 
 

 

- 

5,05 

5.05 

 

 

6,18 

 

 

- 

20 

20 

 
30 

 

 

- 

5 
5 

 
6 

 

 
12 or 14 

غیر  وده به روش ختهیر ت اا و اتصاتاواه

 :از مرک   یگر از

 

وده  اا  تماما ریختهنمونه -

 یکپارچه

 مج ا وده اا  ریختهنمونه -

 

متربرا  مییی3/19ضخامت -

 19گر  کمتر از ضخامت ریخته

 مترمییی

متر برا  مییی 93ضخامت  -

-مییی 19گر  ضخامت ریخته

 و بیشتر متر
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 تجهیزات و روش آزمون   6-7-7

متصل وده و  آزمونمناسب بوده تا به انتها  مییه  اا اا و بستدارا  نگهدارنده بایدکشش  آزموناه دستگ

 آزموندارا  بازه نیرویی مناسبی برا   را فراا  نماید. دستگاه آزمون باید آزموناعمال نیرو  محور   قابییت

 نی  نشان داد. ه وده راوکست بوده و ام مان باید می ان نیرو  به کاربرد مییه اا تا انگام

-نیوتن بر مییی 39متر مربع در ار ثانیه تا نیوتن بر مییی 6تا حد امکان در داخل محدوده  باید گیار نر  تنش

 د.مانمتر مربع در ار ثانیه ثابت ب

بر سطح مقطع آن قبل از  ،کندتحمل می آزمون ا  که مییهاستحکام کششی به وسییه تقسی  نیرو  بیشینه

به یکدیگر و بدست  آزمون آید. می ان اف ایش طول با چسباندن قطعات وکسته وده مییهبدست می نآزمو

ازدیاد طول را  توانآید. در کنار این روش میطول گیج اصیی بدست می آوردن نسبت طول گیج کشیده وده به

 آورد. با استفاده از دستگاه کشش سنج نی  بدست

 نتايج  آزمون   6-7-4 

 :بایدباود. در غیر این صورت، سازنده  3مطابق با جدول  بایدزمون آنتایج 

ان حاصل کند ناا  مکانیکی مورد نیاز نرسد، دایل را بررسی کرده و اطمیدر حااتی که فی  به ویژگی -ااف

ووند، گیرند یا مردود میمجددا تحت عمییات حرارتی قرار مییا ریخته وده در دسته،  موارد که تمامی

دوباره  6-3گیرند باید طبق دستورااعمل بخش گر  که دوباره تحت عمییات حرارتی قرار میریخته موارد

 .قرار گیرد زمونآمورد 

مورد پییرش  دسته. اگر مورد قبول بود، گیرددر حاات وجود نقص در مییه آزمون، آزمون اضافی انجام  - ب

 مه مطابق ااف تصمی  بگیرد.تواند برا  اداگیرد، در غیر این صورت، سازنده میقرار می

تواید محدود کند، این امر در  فراینددر طول اا  اضافی، را با انجام آزمونخود می ان مردود  اا  تواند سازنده می -ادآوريي

 2دمحدو ،موفقیت آمی   در دو انتها  بازه مورد مطااعه اا آزمون توسط ،مردود ریخته وده1دسته صورتی اتفاق خوااد افتاد که

 وود.

 آزمون ناوبت   6-7-5

مراجعه  1-3-2ند سبه ب بستگی داردبه سیست  تواید و کنترل کیفیت بکار رفته توسط سازنده تناوب آزمون 

 باود. 19مطابق جدول  باید، اادسته اندازه بیشینهوود 

 

 

 

 

                                                 
1-Batch 

2-Bracketed 
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 کشش ونبیشینه اندازه دسته ها براي آزم – 23جدول 

  دستهاندازه  بیشینه
DN 

 

سیست  آزمون کنترل  نوع ریخته

 فرایند

-سیست  نمونه

 دستهگیر  

  399تا  29 اواه 999 اواه 1999

 699تا  339 اواه 199 اواه 699 از مرک   یوده به روش گر ختهیر اا اواه

 1999تا  399 اواه 39 اواه 399

 9699تا  1199 اواه 93 اواه 139

ton
a 23  2 ton

a گری  از مرک ،  وده به روش غیر اا  ریختهاواه ااتمامی اندازه

 و متعیقات اتصاتت

a رای راااا  خام، باستثنا  گر ریخته م جر 

 

 سختی برينل 6-4

 قطعات  یا بر رو  بایداا مراجعه وود ، این آزمون  9-3-2اا  سختی برینل انجام ود سبه بند زمانی که آزمون

انجام ووند. سطحی که قرار است مورد  ،قطعات ریخته وده ه اا  بریده وده ازنمونمورد بحث یا  وده ریخته

مطابق با  بایدو آزمون مناسب سنگ زده وده  ، به صورت فرآیند سنگ زنی موضعی بایدآزمون واقع وود، 

  انجام مترمییی 19متر  یا مییی 3متر  یا مییی 3/9 به قطر اا گو ، با استفاده از 1OSI-6506  استاندارد

 وود.

 ها و اتصاالتلوله عدم وجود نشتیعملكرد  ايکارخانه آزمون   6-5

 کلیات   6-5-2

قبل از بکارگیر   بایدبه ترتیب آزمون وود. آزمون  3-3-6و 9-3-6مطابق بنداا  باید اتصاتتاا و اواه

ت قبل از آزمون اعمال رو  اواه که ممکن اس  فی زینک اا  داخیی و خارجی آن، به استثنا  پووش پووش

 انجام وود. اتصاتتوود، بر رو  تمامی اواه و 

مناسب باود. این دستگاه اتصاتت ا یبرا  اعمال فشاراا  آزمون مشخص وده به اواه و  بایددستگاه آزمون 

 مجه  باود. %3 دقتبه یک فشارسنج صنعتی با  باید

 هاي ريخته شده به روش گريز از مرکزلوله   6-5-3

فشار ایدرواستاتیک داخل باید تا رسیدن به فشار ایدوراستاتیک تحت آزمون در کارخانه که برابر است با 

باود. مجاز می نی  . فشاراا  باتتروود، اف ایش یابدمحدود می مرجح کالس فشار بوده و توسط فشاراا  

در  بایدثانیه در فشار آزمون باود. بازبینی بصر   19ثانیه، وامل  13تر از مدت زمان کل چرخه فشار نباید کم

 طول یا بالفاصیه بعد از آزمون فشار انجام گیرد.
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 مرکز و اتصاالت هاي ريخته شده به روشی غیر از روش گريز ازلوله   6-5-7

واستاتیک و ا  با فشار اوا مورد آزمون توان ا  با فشار ایدرمیاتصاتت را اا و اواه هگونبا نظر سازنده، این 

 .داد رقرا

 ه وده به روشاا  ریختبه رووی مشابه آنچه برا  اواه باید، وودفشار ایدرواستاتیک انجام میزمانی که آزمون 

بج  برا  فشاراا  آزمون که باید مطابق  مراجعه وود   9-3-6وود سبه بند  گری  از مرک  انجام ود، انجام

 .ودبا 13جدول 

 
                                                                                                                     روشی غیر از روش گريز از مرکز و اتصاالت هاي ريخته شده بهکارخانه براي لوله ونفشار آزم – 27جدول شماره    

 ز گری  از مرک  و اتصاتتریخته وده به روش غیر ااا  اواه
bar

a 

DN 

25
b 

40 to 300 

16 350 to 600 

10 700 to 2600 

a اا کمتر است به عیت اینکه فشار داخیی در طول آزمون را به سختی می توان کنترل نمود.فشار کار  آزمون ایدرواستاتیک برا  اواه 

b 16 فینجبا  اتصاتتاا و بار برا  اواه PN 10. 

 

یه نثا 19 حداقل بار و زمان بازرسی بصر  1 برابر حداقلفشار درونی  بایداوا انجام ود، توسط که آزمون زمانی 

وده با ماده کف کننده به طور  این حاات، برا  تشخیص نشتی، یا باید سطح خارجی قطعه ریخته درباود، 

 باود، یا باید قطعه را در آب فرو ببری . امگن و مناسبی پوویده وده

 

 نوعهاي آزمون  3

 فشار داخلی دربرابرمفاصل  عدم وجود نشتی  3-2

متر را به ا  متصل نموده صورت  1 حداقل اا مفاصیی که دو قطعه اواه با طولبر رو   بایدآزمون  نوع این

 .مراجعه وود  1سبه وکل  دگیر

حااتی که مفصل در راستا  را چه در  اا  انتهایی مناسبیظرفیت فراا  نمودن مقاومت باید آزموندستگاه 

این  دارا باود. ،است حااتی که منحرف وده است و چه در حااتی که تحت بار بروی تراز قرار دارد، چه در

 ود.اب مجه  وده %3به یک فشارسنج با دقت  بایددستگاه 

، بر حسب مییی DN×3/9درجه، که بطور نسبی در  199وکل با زاویه  V بیوک بوسییه باید، Wنیرو  بروی، 

 بایدکت ااا قرار گرفته است سار کدام که ب رگتر است  اعمال وود؛ سکتامییی متر از انتها  س 999متر، یا 

، برابر در مقطع مفصل، Fا  باود که نیرو  بروی برایند، به گونه باید، W. بار، باود تخت اا گاهوامل تکیه

مجموعه ، و فرم اندسی M، و محتویات که در برگیرنده جرم اواهباود  9-9-3بخشوده در  مقدار مشخص

   داری :3آزمون، در معاداه س
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 3س

 

( )F c M c b
W

c a

  



                   

 که در آن:

F    و بر حسب نیوتن بیان وده است؛مفصل  عرضنیرو  بروی منتجه 

M بر حسب نیوتن بیان وده است؛ اواه و محتویات آن بوده و جرم 

W نیرو  بروی بوده، و بر حسب نیوتن بیان وده است؛ 

a, b, c  اند.داده وده 1در وکل 
 

 
 

 بندي مفاصل )فشار داخلی(نشت – 2شكل 

 

 هبطور یکنواخت تا زمانی که ب بایدباود. فشار دارا  مجرا  اوایی مناسبی و  مجموعه آزمون با آب پر وده

تجاوز کند. فشار  1bar/sسرعت اف ایش فشار نباید از  .یابداف ایش  ،برسد 3-9-3 بند داده وده درفشار آزمون 

 13بار ثابت باقی بماند و در طی این مدت و در  ± 3/9 ساعت در محدوده 9باید به مدت دست ک   زمونآ

 دقیقه باید محل اتصال بصورت کامل مورد بازرسی قرار بگیرد.

 

 فشار خارجی در برابرمفاصل  عدم وجودنشتی  3-3

دو مفصل را که از اتصال دو  رود،کار میهب فشار  ، که تنها برا  اتصاتت انعطاف پییرمجموعه آزموناین نوع از 

وود. این مجموعه که یک محفظه وامل می ساخته وده اند، دوسرصافاواه اواه با یکدیگر و یک  عدد ساکت

صورت خارجی را فراا  می  یک مفصل به صورت داخیی و یک مفصل به آزموند، امکان دادایرو  را وکل می

 مراجعه وود . 9سبه وکل  کند
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 مفاصل )فشار خارجی( عدم وجود نشتی – 3شكل 

 

بر  بایدباود؛ نیمی از این نیرو  3-9-3 بند در معرض نیرو  بروی تعریف وده در مجموعه آزمون باید

 999متر، یا بر حسب مییی، DN×3/9درجه، که بطور نسبی در  199وکل با زاویه  V بیوکتوسط داراسپیگات

 اا  تختتکیه گاهوامل  بایداا کتاس ؛اا قرار گرفته است سار کدام که ب رگتر است کتامتر از انتها  سمییی

 باود.

یکنواخت تا زمانی که با فشار بطور  بایدباود. فشار  دارا  مجرا  اوایی مناسبیو مجموعه آزمون با آب پر وده 

-ساعت، نگه 9 حداقلبار برا   1/9اف ایش یافته و سپس در محدوده   ،برسد 3-9-3 بند آزمون داده وده در

به  دیبادقیقه  13ار  است، در معرض فشار بیرونیکه  مفصل داوته وود، و در طول این مدت قسمت داخیی

 مورد بازرسی قرار بگیرد. کیی صورت

 فشار داخلی منفی دربرابرمفاصل  عدم وجود نشتی  3-7

اا  اواه که به طور محور  برا  به امراه قسمت 1-3 بند مطابق باید ازمونآزمون و دستگاه مجموعه 

 اند، داده وده باود.جیوگیر  از حرکت آن اا به سمت ا  نگه داوته وده

مراجعه  2-9-3بار تخییه وودسبه بند  2/9با فشار منفی درونی برابر  بایدی از آب بوده و خاا دبایمجموعه آزمون 

خال  در حااتساعت  9برا   حداقل دبایمجموعه آزمون . گرددپس از آن مجموعه از پمپ تخییه جدا میوود  

 29 تا 3در دمایی مابین  یدبا. آزمون اف ایش یابدبار  92/9بیشتر از  دباقی مانده و در طول این مدت فشار نبای

 درجه تغییر کند. 19در طول آزمون نباید بیشتر از مجموعه آزمون  رجه حرارتوروع وود. د سیسیوسدرجه 

 و مقاومت مكانیكی مفاصل فلنجیعدم وجود نشتی  3-4

اا  پیچاا  یکسانی بوده و به وسییه واور و اا یا اتصاتتی است که دارا  فینجوامل اواه ونمجموعه آزم

اا  کور مجه  وده آزمون با فینج ار دو انتها  مجموعه اند.توسط سازنده به یکدیگر متصل وده تعیین وده

تحت آزمون  DN متعیق به PN  ترینبیشبه گشتاور پیچشی تعریف وده توسط سازنده برا   بایداا پیچاند.

2کالسویژگی  کمینهمطابق با  یدبامواد پیچ، تعریف نشده باود،  1درجهکه  یدر صورتووند.  محک 
  6/2 

 باود.را دارا  ISO 4016 استاندارد

                                                 
1-Grade 

2-Class 



39 

 

قرار گیرد که مفاصل فینجی سوار   مراجعه وود  طور 3سبه وکل گاه ساده باید بر دو تکیه آزمونمجموعه 

-یییم ، بر حسبDN برابر 6  بایدنشده  پشتیبانیطول محدوده  حداقلدر میانه ناحیه موجود قرار بگیرند.  وده

اا دارد که کدام کوچکتر است . طول میکور از ترکیب کردن اواه سبستگی به این، باود متر یییم 2999 ایمتر 

در میانه ناحیه مورد نظر  آزمونکه مفصل مورد  آید. اما توجه به این نکته ضرور  استو اتصاتت بدست می

 باود. قرار داوته

  

 
 براي مفاصل فلنجی نشتیعدم وجود استحكام و آزمون  – 7شكل 

 

با آب پر وده و دارا  مجرا  اوایی مناسبی باود. فشار باید به طور پیوسته تا فشار آزمون  دیمجموعه آزمون با

تخت و در  ، به وسییه ورقمونتاژوده فصل فینجیباید بر م، Fاف ایش یابد. بار خارجی، 3-3داده وده در بند 

موجود در  شی، به گونه ا  که موجب ایجاد گشتاور خماعمال گردد راستا  عمود بر محور مجموعه آزمون

ساعت ثابت نگه داوته وود تا مفصل فینجی به طور  9فشار داخیی و بار خارجی باید به مدت وود،  19جدول 

 کامل بازرسی وود.

 شود تمام پیش اختیارهاي ايمنی الزم در طول آزمون فشار در نظر گرفته شود.توصیه می -احتیاط

 

 جداول ابعاد  8

 داراسپیگاتو  هاي ساکتلوله  8-2

 12و جدول  2در وکل  ،باودمی مرجحاا  فشار  که متعیق به کالس داراسپیگات و ساکت اا اواهابعاد 

اا  فشار  اواه در پیوست پ داده و سایر کالس مرجح جداره اواه متعیق به کالس فشار . ستا داده وده

 ست.اوده 

 مراجعه وود.  2-2اا  داخیی و خارجی، به بند پووشبرا  ست. اوده داده  2در جدول  Lu مقادیر
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 راهنما:

DE                    متر، بر حسب میییاسپیگات قطر ساسمی  خارجی 

enom                   مترضخامت اسمی دیواره، بر حسب مییی 

L2                     حسب مترکت، بر اعمق س 

Le = Ltot – Li          بر حسب مترجاگیار طول ، 

Ltot                   طول کل، بر حسب متر 

Lu = Ltot – L2        طول استاندارد وده، بر حسب متر 

 
 دارو اسپیگات کتالوله هاي س – 4شكل 
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 لوله مرجحفشاري  هايکالس– 24جدول 

 فی   ضخامت اسمی دیواره

 اواه
enom 

mm 

DE فشار کالس
a 

 
mm 

DN 
 
mm 

4,4 C40 56 40 

4,4 C40 66 50 

4,4 C40 77 60 

4,4 C40 82 65 

4,4 C40 98 80 

4,4 C40 118 100 

4,5 C40 144 125 

4,5 C40 170 150 

4,7 C40 222 200 

5,5 C40 274 250 

6,2 C40 326 300 

6,3
b 

C30 378 350 

6,5
b 

C30 429 400 

6,9 C30 480 450 

7,5 C30 532 500 

8,7 C30 635 600 

8,8
b 

C25 738 700 

9,6 C25 842 800 

10,6 C25 945 900 

11,6 C25 1048 1000 

12,6 C25 1152 1100 

13,6 C25 1255 1200 

15,7 C25 1462 1400 

16,7 C25 1565 1500 

17,7 C25 1668 1600 

19,7 C25 1875 1800 

21,8 C25 2082 2000 

23,8 C25 2288 2200 

25,8 C25 2495 2400 

27,9 C25 2702 2600 
a     مراجعه وود . 1-9-9-2+ مییی متر اعمال وده است سبه بند 1روادار 
b    اا  روند تغییر ضخامت بین کالس 1جهت اموار سازC40  وC30 اا  و امچنین کالسC30  وC25 اا  داده وده ب رگتر از مقادیر ضخامت

 باود .یمحاسبه وده م

 

                                                 
1 -Smoothing 
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 فلنجیهاي لوله   8-3

این  می انباود. می خارجیفراا  آوردن امکان پشتیبانی از گشتاور خمشی  فینجیک نیاز اساسی به اواه ی

تواید باود. در نتیجه، گشتاوراا  خمشی مجاز مربوط به وزن اواه و محتویات آن برا  یک محدوده معین می

ورح داده وده، ضخامت جداره کمینه مورد  3و  3ت ج ء به ج ء در بخش که بصور ااییزمونآکننده با انجام 

 اا  مختیف فینج مشخص نماید.PNنیاز برا  اواه را برا  

 اند.داده وده 3در جدول  Lمقادیر 

 مراجعه وود. 2-2، به بند آستراااا و برا  پووش

 .مراجعه وود  9-3-1-2 بندسبه باوندمی EN 1092-2و  ISO 7005-2اا مطابق با استاندارداا  فینجابعاد 

 داربا مفاصل ساکتاتصاالت    8-7

به    luو  Luاند. مقادیر متر داده وده، تمامی ابعاد مقادیر اسمی بوده و بر حسب مییی93تا  13اا  در جدول

 اند.ترین مضرب پنج گرد ودهن دیک

 مراجعه وود. 3-2، به بند  ااآستراا و برا  پووش

 هاساکت فلنج    8-7-2

 مراجعه وود. 13و جدول  3به وکل 

 
 فلنج ساکت – 5شكل 
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 هافلنج ساکتابعاد  – 25جدول 

D Lu enom DN 
Series B Series A 

67 75 125 7 40 

78 85 125 7 50 

88 100 125 7 60 

93 105 125 7 65 

109 105 130 7 80 

130 110 130 7,2 100 

156 115 135 7,5 125 

183 120 135 7,8 150 

235 120 140 8,4 200 

288 125 145 9 250 

340 130 150 9,6 300 

393 135 155 10,2 350 

445 140 160 10,8 400 

498 145 165 11,4 450 

550 - 170 12 500 

655 - 180 13,2 600 

760 - 190 14,4 700 

865 - 200 15,6 800 

970 - 210 16,8 900 

1075 - 220 18 1000 

1180 - 230 19,2 1100 

1285 - 240 20,4 1200 

1477 - 310 22,8 1400 

1580 - 330 24 1500 

1683 - 330 25,2 1600 

1889 - 350 27,6 1800 

2095 - 370 30 2000 

2301 - 390 32,4 2200 

2507 - 410 32,8 2400 

2713 - 480 37,2 2600 
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  اهاسپیگاتفلنج   8-7-3

 مراجعه وود. 16و جدول  6به وکل 

 
 اسپیگات  فلنج– 6شكل  

 هاکوالر   8-7-7

 مراجعه وود. 16و جدول  3به وکل 

 
 کوالر - 3شكل 



33 

 

  ها و کوالرهااسپیگات فلنج - 26جدول 

 enom DN اااسپیگاتفینج  ااکوتر

d Lu L
′ 

L 
Series B Series A Series B Series A 

67 155 155 200 335 335 7 40 

78 155 155 200 340 340 7 50 

88 155 155 200 345 345 7 60 

93 155 155 200 345 345 7 65 

109 160 160 215 350 350 7 80 

130 160 160 215 360 360 7,2 100 

156 165 165 220 370 370 7,5 125 

183 165 165 225 380 380 7,8 150 

235 170 170 230 400 400 8,4 200 

288 175 175 240 420 420 9 250 

340 180 180 250 440 440 9,6 300 

393 185 185 260 460 460 10,2 350 

445 190 190 270 480 480 10,8 400 

498 195 195 280 500 500 11,4 450 

550 - 200 290 - 520 12 500 

655 - 210 310 - 560 13,2 600 

760 - 220 330 - 600 14,4 700 

865 - 230 330 - 600 15,6 800 

970 - 240 330 - 600 16,8 900 

1075 - 250 330 - 600 18 1000 

1180 - 260 330 - 600 19,2 1100 

1285 - 270 330 - 600 20,4 1200 

1477 - 340 390 - 710 22,8 1400 

1580 - 350 410 - 750 24 1500 

1683 - 360 430 - 780 25,2 1600 

1889 - 380 470 - 850 27,6 1800 

2095 - 400 500 - 920 30 2000 

2301 - 420 540 - 990 32,4 2200 

2507 - 440 570 - 1060 34,8 2400 

2713 - 460 610 - 1130 37,2 2600 

Lطول  -ادآوريي
 است.اعمال وده  12و روادار  آن، مطابق جدول  DEباود بطور  که مقدار میاسپیگات طول  ′
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 (2/ 4درجه) 31ساکت دو سر  1یزانوي  8-7-4

 مراجعه وود. 13و جدول  3به وکل 

 
 درجه 31ساکت زانوي دو سر – 8شكل 

 

 (2/ 8) درجه 45ساکت دو سر یزانوي   8-7-5

 .مراجعه وود 13و جدول  2به وکل 

 
 درجه 45کت اسدو سر یزانوي – 3شكل 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 -Bends 
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 درجه 45درجه و  31 هايابعاد زانويی – 23جدول 

  enom (4/2)درجه 31زانويی  (8/2)درجه 45زانويی 
DN 

 
Lu Lu 

Series B Series A Series B Series A 

85 40 85 60 7 40 

85 40 85 70 7 50 

90 45 90 80 7 60 

90 50 90 85 7 65 

50 55 85 100 7 80 

60 65 100 120 7,2 100 

65 75 115 145 7,5 125 

70 85 130 170 7,8 150 

80 110 160 220 8,4 200 

135 130 240 270 9 250 

155 150 280 320 9,6 300 

170 175 - - 10,2 350 

185 195 - - 10,8 400 

200 220 - - 11,4 450 

- 240 - - 12 500 

- 285 - - 13,2 600 

- 330 - - 14,4 700 

- 370 - - 15,6 800 

- 415 - - 16,8 900 

- 460 - - 18 1000 

- 505 - - 19,2 1100 

- 550 - - 20,4 1200 

- 515 - - 22,8 1400 

- 540 - - 24 1500 

- 565 - - 25,2 1600 

- 610 - - 27,6 1800 

- 660 - - 30 2000 

- 710 - - 32,4 2200 

- 755 - - 34,8 2400 

- 805 - - 37,2 2600 
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 (2/ 26) دقیقه 71درجه و  33 ساکت دوسر یزانوي   8-7-6

 مراجعه وود. 13و جدول  19به وکل 

 
 دقیقه 71درجه و  33 دوسرساکت یزانوي  - 21شكل 

 

 (2 / 73دقیقه ) 25درجه و  22 دوسرساکت  یزانوي   8-7-3

 مراجعه وود. 13و جدول  11به وکل 

 
 دقیقه 25درجه و  22دوسرساکت  یزانوي – 22شكل 

 

 

 

 
 



29 

 

 دقیقه 25درجه و  22دقیقه و  71درجه و  33هاي کتاسهاي دو سر زانويیاد ابع – 28جدول 

   16/1س99  39زانویی   39/1س11  13′زانویی
enom 

 
DN Lu Lu 

Series B Series A Series B Series A 

25 25 30 30 7 40 

25 25 30 30 7 50 

25 25 35 35 7 60 

25 25 35 35 7 65 

30 30 40 40 7 80 

30 30 50 40 7,2 100 

35 35 55 50 7,5 125 

40 35 60 55 7,8 150 

45 40 70 65 8,4 200 

55 50 80 75 9 250 

55 55 90 85 9,6 300 

60 60 100 95 10.2 350 

65 65 110 110 10.8 400 

70 70 120 120 11.4 450 

- 75 - 130 12 500 

- 85 - 150 13.2 600 

- 95 - 175 14.4 700 

- 110 - 195 15.6 800 

- 120 - 220 16.8 900 

- 130 - 240 18 1000 

- 140 - 260 19,2 1100 

- 150 - 285 20,4 1200 

- 130 - 260 22,8 1400 

- 140 - 270 24 1500 

- 140 - 280 25,2 1600 

- 155 - 305 27.6 1800 

- 165 - 330 30 2000 

- 190 - 355 32.4 2200 

- 205 - 380 34.8 2400 

- 215 - 400 37.2 2600 
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 کتاس سه راهی سه سر   8-7-8

 مراجعه وود. 12و جدول  19به وکل 

 
 سر ساکتسه راهی سه – 23شكل 
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 کتاسسه سر هاي راهی سهابعاد  – 23جدول 

  بدنه نافی

DN×dn L  
enom, 2 

L  
enom, 1 Series B Series A Series B Series A 

75 60 7 155 120 7 40×40 

75 65 7 155 130 7 50×50 

80 70 7 155 145 7 60×60 

80 75 7 155 150 7 65×65 

80 80 7 155 120 7 80×40 

85 85 7 175 170 7 80×80 

90 90 7 155 120 7,2 100×40 

90 90 7 155 145 7,2 100×60 

90 95 7 165 170 7,2 100×80 

100 95 7,2 195 190 7,2 100×100 

105 100 7 155 125 7,5 125×40 

105 105 7 175 170 7,5 125×80 

115 110 7,2 195 195 7,5 125×100 

115 110 7,5 225 225 7,5 125×125 

115 115 7 160 125 7,8 150×40 

120 120 7 180 170 7,8 150×80 

125 120 7,2 200 195 7,8 150×100 

130 125 7,8 260 255 7,8 150×150 

140 140 7 165 130 8,4 200×40 

145 145 7 180 175 8,4 200×80 

150 145 7,2 200 200 8,4 200×100 

155 150 7,8 260 255 8,4 200×150 

160 155 8,4 320 315 8,4 200×200 

185 170 7 185 180 9 250×80 

190 170 7,2 205 200 9 250×100 

190 175 7,8 265 260 9 250×150 

190 180 8,4 320 315 9 250×200 

190 190 9 380 375 9 250×250 

220 195 7,2 210 205 9,6 300×100 

220 200 7,8 265 260 9,6 300×150 

220 205 8,4 325 320 9,6 300×200 

220 210 9 380 375 9,6 300×250 

220 220 9,6 440 435 9,6 300×300 

 تعیین وده است. dnکوچکتر   هسرو اندازه  DNب رگتر   هسراندازه اسمی  -ادآوريي
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 DN 250تا  DN 40، فلنج راهی دو سر ساکت نافیسه   8-7-3

 مراجعه وود. 99و جدول  13به وکل 

 
 راهی دو سر ساکت نافی فلنجسه – 27شكل 
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 DN 250تا  DN 40 ،نافی فلنج کتاسسرهاي دو یسه راهابعاد  – 31جدول 

  بدنه نافی

DN×dn L  
enom, 2 

L  

enom, 1 Series B Series A Series B Series A 
130 130 7 155 120 7 40×40 

140 140 7 155 130 7 50×50 

130 - 7 155 - 7 60×40 

150 150 7 155 145 7 60×60 

130 - 7 155 - 7 65×40 

155 150 7 155 150 7 65×65 

135 - 7 155 - 7 80×40 

155 - 7 155 - 7 80×60 

165 165 7 175 170 7 80×80 

145 - 7 155 - 7,2 100×40 

165 - 7 155 - 7,2 100×60 

170 175 7 165 170 7,2 100×80 

180 180 7,2 195 190 7,2 100×100 

160 - 7 155 - 7,5 125×40 

180 - 7 155 - 7,5 125×60 

185 190 7 175 170 7,5 125×80 

195 195 7,2 195 195 7,5 125×100 

200 200 7,5 225 225 7,5 125×125 

170 - 7 160 - 7,8 150×40 

190 - 7 160 - 7,8 150×60 

200 205 7 180 170 7,8 150×80 

205 210 7.2 200 195 7,8 150×100 

215 - 7.5 230 - 7,8 150×125 

220 220 7.8 260 255 7,8 150×150 

195 - 7 165 - 8.4 200×40 

215 - 7 165 - 8,4 200×60 

225 235 7 180 175 8,4 200×80 

230 240 7.2 200 200 8,4 200×100 

240 - 7.5 235 - 8,4 200×125 

245 250 7.8 260 255 8,4 200×150 

260 260 8.4 320 315 8,4 200×200 

260 - 7 165 - 9 250×60 

265 265 7 185 180 9 250×80 

270 270 7.2 205 200 9 250×100 

280 280 7.8 265 260 9 250×150 

290 290 8.4 320 315 9 250×200 

300 300 9 380 375 9 250×250 

 تعیین وده است. dnکوچکتر سره  و اندازه  DNب رگتر  سره اندازه اسمی -ادآوريي

 DN 700تا  DN 300، فلنج نافیکت ر ساهاي دو سراهیسه   8-7-21
 مراجعه وود. 91و جدول  13به وکل 
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 DN 700تا  DN 300 ،فلنج  یدو سر ساکت ناف هايیسه راه ابعاد  – 32جدول 

  بدنه نافی

 

DN×dn 
L  

enom, 2 

L  

enom, 1 Series B Series A Series B Series A 

290 - 7 165 - 9,6 300×60 

295 295 7 185 180 9,6 300×80 

300 300 7,2 210 205 9,6 300×100 

310 310 7,8 265 260 9,6 300×150 

320 320 8,4 325 320 9,6 300×200 

330 - 9 380 - 9,6 300×250 

340 340 9,6 440 435 9,6 300×300 

320 - 7 170 - 10.2 350×60 

325 - 7 185 - 10,2 350×80 

330 330 7,2 210 205 10,2 350×100 

340 - 7,8 270 - 10,2 350×150 

350 350 8,4 325 325 10,2 350×200 

360 - 9 385 - 10,2 350×250 

380 380 10,2 500 495 10,2 350×350 

355 355 7 190 185 10,8 400×80 

360 360 7.2 210 210 10,8 400×100 

370 370 7,8 270 270 10,8 400×150 

380 380 8,4 330 325 10,8 400×200 

390 - 9 385 - 10,8 400×250 

400 400 9,6 445 440 10,8 400×300 

420 420 10,8 560 560 10,8 400×400 

390 390 7,2 215 215 11,4 450×100 

400 400 7,8 270 270 11,4 450×150 

410 410 8,4 330 330 11,4 450×200 

420 420 9 390 390 11,4 450×250 

430 430 9,6 445 445 11,4 450×300 

450 450 10,8 560 560 11,4 450×400 

460 460 11,4 620 620 11,4 450×450 

- 420 7,2 -  215 12 500×100 

- 440 8,4 - 330 12 500×200 

- 480 10,8 - 565 12 500×400 

- 500 12 - 680 12 500×500 

- 500 8,4 - 340 13,2 600×200 

- 540 10,8 - 570 13,2 600×400 

- 580 13,2 - 800 14,4 600×600 

- 525 8,4 - 345 14,4 700×200 

- 555 10,8 - 575 14,4 700×400 

- 600 14,4 - 925 14,4 700×700 

 تعیین وده است. dnکوچکتر سره و اندازه  DNب رگتر  سره اندازه اسمی -ادآوريي
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 DN 2600تا  DN 800، سه راهی هاي دو سر ساکت نافی فلنج   8-7-22

 مراجعه وود. 99و جدول  13به وکل 
 DN 2600تا  DN 800،  سه راهی هاي دو سر ساکت نافی فلنجابعاد   – 33جدول 

  بدنه نافی
DN×dn 

L enom, 2 Lu enom, 1 

Series B Series A 

585 8,4 350 15,6 800×200 

615 10,8 580 15,6 800×400 

645 13,2 1045 15,6 800×600 

675 15,6 1045 15,6 800×800 

645 8,4 355 16,8 900×200 

675 10,8 590 16,8 900×400 

705 13,2 1170 16,8 900×600 

750 16,8 1170 16,8 900×900 

705 8,4 360 18 1000×200 

735 10,8 595 18 1000×400 

765 13,2 1290 18 1000×600 

825 18 1290 18 1000×1000 

795 10,8 600 19,2 1100×400 

825 13,2 830 19,2 1100×600 

885 13,2 840 20,4 1200×600 

915 15,6 1070 20,4 1200×800 

945 18 1300 20,4 1200×1000 

980 13,2 1030 22,8 1400×600 

1010 15,6 1260 22,8 1400×800 

1040 18 1495 22,8 1400×1000 

1035 13,2 1035 24 1500×600 

1595 18 1500 24 1500×1000 

1090 13,2 1040 25,2 1600×600 

1120 15,6 1275 25,2 1600×800 

1150 18 1505 25,2 1600×1000 

1180 20,4 1740 25,2 1600×1200 

1200 13,2 1055 27,6 1800×600 

1230 15,6 1285 27,6 1800×800 

1260 18 1520 27,6 1800×1000 

1290 20,4 1750 27,6 1800×1200 

1310 13,2 1065 30 2000×600 

1370 18 1530 30 2000×1000 

1430 22,8 1995 30 2000×1400 

1420 13,2 1080 32,4 2200×600 

1510 20,4 1775 32,4 2200×1200 

1600 27,6 2470 32,4 2200×1800 

1530 13,2 1090 34,8 2400×600 

1620 20,4 1785 34,8 2400×1200 

1710 27,6 2480 34,8 2400×1800 

1640 13,2 1100 37,2 2600×600 

1750 22,8 2030 37,2 2600×1400 

1850 30 2725 37,2 2600×2000 

 تعیین وده است. dnکوچکتر سره و اندازه  DNب رگتر سره اندازه اسمی  -ادآوريي
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 سر ساکتدو  هايتبديل  8-7-23

 مراجعه وود. 93و جدول  12به وکل 

 
 

 سر ساکتدو  هايتبديل – 24شكل 
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 ساکت هاي دوسرتبديلابعاد  –37جدول 

Lu enom, 2 enom, 1 DN×dn 

Series B Series A 

75 70 7 7 50×40 

75 70 7 7 60×50 

75 80 7 7 65×50 

80 - 7 7 80×40 

80 90 7 7 80×60 

80 80 7 7 80×65 

120 - 7 7,2 100×60 

85 90 7 7,2 100×800 

190 - 7 7,5 125×60 

135 140 7 7,5 125×80 

120 100 7,2 7,5 125×100 

190 190 7 7,8 150×80 

150 150 7,2 7,8 150×100 

115 100 7,5 7,8 150×125 

250 250 7,2 8,4 200×100 

230 200 7,5 8,4 200×125 

145 150 7,8 8,4 200×150 

335 300 7,5 9 250×125 

250 250 7,8 9 250×150 

150 150 8,4 9 250×200 

370 350 7,8 9,6 300×150 

25 250 8,4 9,6 300×200 

150 150 9 9,6 300×250 

370 360 8,4 10,2 350×200 

360 260 9 10,2 350×250 

160 160 9,6 10,2 350×300 

380 360 9 10,8 400×250 

260 260 9,6 10,8 400×300 

155 160 10,2 10,8 400×350 

270 260 10,2 11,4 450×350 

160 160 10,8 11,4 450×400 

- 360 10,2 12 500×350 

- 260 10,8 13,2 600×400 

- 460 10,8 13,2 600×400 

- 260 12 13,2 600×500 

- 480 12 14,4 700×500 

- 280 13,2 14,4 700×600 

- 480 13,2 15,6 800×600 

- 280 14,4 15,6 800×700 
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 هاي دوسرساکتتبديلابعاد  –37جدول ادامه

Lu enom, 2 enom, 1 DN×dn 
Series B Series A 

- 480 14,4 16, 900×700 

- 280 15,6 16,8 900×800 

- 480 15,6 18 1000×800 

- 280 16,8 18 1000×900 

- 280 18 19,2 1100×1000 

- 480 18 20,4 1200×1000 

- 360 20,4 22,8 1400×1200 

- 260 22,8 24 1500×1400 

- 360 22,8 25,2 1600×1400 

- 360 25,2 27,6 1800×1600 

- 360 25,2 27,6 1800×1600 

- 360 27,6 30 2000×1800 

- 360 30 32,4 2200×2000 

- 360 32,4 34,8 2400×2200 

- 360 34,8 37,2 2600×2400 

 تعیین وده است. dnکوچکتر سره و اندازه  DNب رگتر  سره اندازه اسمی   -ادآوريي

 اتصاالت براي مفاصل فلنجی   8-4

 اند.متر داده وده، تمامی ابعاد مقادیر اسمی بوده و در مقیاس مییی33تا  92دول در  ج

 کنید. مراجعه 3-2 بند به، آستراااا و برا  پووش

 ( 2/ 4درجه)  31 دو سر فلنج یزانوي 2 -8-4

 مراجعه وود. 92و جدول  13به وکل 

 
 درجه 31 دو سر فلنج یزانوي -25شكل 

 



39 

 

  (2 / 4) درجه  31 دارپايه نجدو سر فل یزانوي  8-4-3

 مراجعه وود. 92و جدول  16به وکل 

 

 
 

 
 درجه 31 دارپايه دو سر فلنج یزانوي -26شكل 
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 درجه 31 دارپايه دو سر فلنجهاي  یزانوي ابعاد – 34جدول 

 B DNو  Aاا  سر 

 enom 29 زانویی اا  129زانویی اا  پایه دار

D c L L 

- - - 140 7 40 

150 95 150 150 7 50 

160 100 160 160 7 60 

165 100 165 165 7 65 

180 110 165 165 7 80 

200 125 180 180 7,2 100 

225 140 200 200 7,5 125 

250 160 220 220 7,8 150 

300 190 260 260 8,4 200 

350 225 350 350 9 250 

400 255 400 400 9,6 300 

450 290 450 450 10,2 350 

500 320 500 500 10,8 400 

550 355 550 550 11,4 450 

600 385 600 600 12 500 

700 450 700 700 13,2 600 

- - - 800 14,4 700 

- - - 900 15,6 800 

- - - 1000 16,8 900 

- - - 1100 18 1000 

 (2 / 8 )درجه 45 دو سر فلنج ی هايزانوي7 -8-4

 مراجعه وود. 93و جدول  13به وکل 

 
 درجه 45 دو سر فلنج یزانوي -23شكل 

 

                                                 
1 -Duckfoot bends 
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 درجه 45 دو سر فلنج یزانويابعاد  – 35جدول 
 

L enom DN 
Series B Series A 

140 140 7 40 

150 150 7 50 

160 160 7 60 

165 165 7 65 

130 130 7 80 

140 140 7,2 100 

150 150 7,5 125 

160 160 7,8 150 

180 180 8,4 200 

245 350 9 250 

275 400 9,6 300 

300 300 10,2 350 

325 325 10,8 400 

350 350 11,4 450 

- 375 12 500 

- 425 13.2 600 

- 480 14.4 700 

- 530 15.6 800 

- 580 16.8 900 

- 630 18 1000 

- 695 19.2 1100 

- 750 20.4 1200 

- 775 22.8 1400 

- 810 24 1500 

- 845 25.2 1600 

- 910 27.6 1800 

- 980 30 2000 

- 880 32.4 2200 

- 945 34.8 2400 

- 1005 37.2 2600 
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 DN 250تا  DN 40، هاي سه سر فلنجسه راهی   8-4-4

 را مشااده کنید. 96و جدول  13وکل 

 
 سه سر فلنج يهایسه راه – 28شكل 
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 DN 250تا  DN 40 ،هاي سه سر فلنجیراهسهابعاد  – 36جدول 

  بدنه نافی

 

DN×dn 
L  

enom, 2 

L  

enom, 1 Series B Series A Series B Series A 

130 140 7 255 280 7 40×40 

140 150 7 280 300 7 50×50 

- 130 7 - 300 7 60×40 

150 160 7 300 320 7 60×60 

150 165 7 305 330 7 65×65 

135 - 7 310 - 7 80×40 

155 - 7 310 - 7 80×60 

165 165 7 330 330 7 80×80 

145 - 7 320 - 7,2 100×40 

165 - 7 320 - 7,2 100×60 

170 175 7 330 360 7,2 100×80 

180 180 7,2 360 360 7,2 100×100 

160 - 7 330 - 7,5 125×40 

180 - 7 330 - 7,5 125×60 

185 190 7 350 400 7,5 125×80 

195 195 7,2 370 400 7,5 125×100 

200 200 7,5 400 400 7,5 125×125 

170 - 7 340 - 7,8 150×40 

190 - 7 340 - 7,8 150×60 

200 205 7 360 440 7,8 150×80 

205 210 7,2 380 440 7,8 150×100 

215 215 7,5 410 440 7,8 150×125 

220 220 7,8 440 440 7,8 150×150 

195 - 7 365 - 8,4 200×40 

215 - 7 365 - 8,4 200×60 

225 235 7 380 520 8,4 200×800 

230 240 7,2 400 520 8,4 200×100 

240 - 7,5 435 - 8,4 200×125 

245 250 7,8 460 520 8,4 200×150 

260 260 8,4 520 520 8,4 200×200 

260 - 7 385 - 9 250×60 

265 - 7 405 - 9 250×80 

270 275 7,2 425 700 9 250×100 

280 - 7,8 485 - 9 250×150 

290 325 8,4 540 700 9 250×200 

300 350 9 600 700 9 250×250 

 تعیین وده است. dnکوچکتر   سرو اندازه  DNب رگتر   سر اندازه اسمی -ادآوريي
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 DN 700تا  DN 300، سه سر فلنج يهایسه راه   8-4-5

 مراجعه وود. 93ول و جد 13به وکل 
 DN 700تا  DN 300  ،سه سر فلنج  يها یسه راهابعاد  - 33جدول 

  بدنه نافی

 

DN×dn 
l  

enom, 2 

L  

enom, 1 Series B Series A Series B Series A 

290 - 7 405 - 9,6 300×60 

295 - 7 425 - 9,6 300×80 

300 300 7,2 450 800 9,6 300×100 

310 - 7,8 505 - 9,6 300×150 

320 350 8,4 565 800 9,6 300×200 

330 - 9 620 - 9,6 300×250 

340 400 9,6 680 800 9,6 300×300 

320 - 7 430 - 10,2 350×60 

325 - 7 445 - 10,2 350×80 

330 325 7,2 470 850 10,2 350×100 

340 - 7,8 530 - 10,2 350×150 

350 325 8,4 585 850 10,2 350×200 

360 - 9 645 - 10,2 350×250 

380 425 10,2 760 850 10,2 350×350 

355  7 470  10,8 400×80 

360 350 7,2 490 900 10,8 400×100 

370 - 7,8 550 - 10,8 400×150 

380 350 8,4 610 900 10,8 400×200 

390 - 9 665 - 10,8 400×250 

400 - 9,6 725 - 10,8 400×300 

420 450 10,8 840 900 10,8 400×400 

390 375 7,2 515 950 11,4 450×100 

400 - 7,8 570 - 11,4 450×150 

410 375 8,4 630 950 11,4 450×200 

420 - 9 690 - 11,4 450×250 

430 - 9,6 745 - 11,4 450×300 

450 - 10,8 860 - 11,4 450×400 

460 475 11,4 920 950 11,4 450×450 

420 400 7,2 535 1000 12 500×100 

440 400 8,4 650 1000 12 500×200 

480 500 10,8 885 1000 12 500×400 

500 500 12 1000 1000 12 500×500 

500 450 8,4 700 1100 13,2 600×200 

540 550 10,8 930 1100 13,2 600×400 

580 550 13,2 1165 1100 13,2 600×600 

- 525 8,4 - 650 14,4 700×200 

- 555 10,8 - 870 14,4 700×400 

- 600 14,4 - 1200 14,4 700×700 

 تعیین وده است. dnکوچکتر   سر و اندازه DNب رگتر   سر اندازه اسمی-ادآوريي
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  DN 2600تا  DN 800 ، هاي سه سر فلنجسه راهی   8-4-6

 .مراجعه وود 93و جدول  13به وکل  
 DN 2600تا  DN 800 ،هاي سه سر فلنجیراهسه  ابعاد – 38جدول 

 بدنه نافی
DN×dn 

l Series A enom, 2 L Series A enom, 1 

585 8,4 690 15,6 800×200 

615 10,8 910 15,6 800×400 

645 13,2 1350 15,6 800×600 

675 15,6 1350 15,6 800×800 

645 8,4 730 16,8 900×200 

675 10,8 950 16,8 900×400 

705 13,2 1500 16,8 900×600 

750 16,8 1500 16,8 900×900 

705 8,4 770 18 1000×200 

735 10,8 990 18 1000×400 

765 13,2 1650 18 1000×600 

825 18 1650 18 1000×1000 

795 8,4 980 19,2 1100×400 

825 13,2 1210 19,2 1100×600 

885 13,2 1240 20,4 1200×600 

915 15,6 1470 20,4 1200×800 

945 18 1700 20,4 1200×1000 

980 13,2 1550 22,8 1400×600 

1010 15,6 1760 22,8 1400×800 

1040 18 2015 22,8 1400×1000 

1035 13,2 1575 24 1500×600 

1095 18 2015 24 1500×1000 

1090 13,2 1600 25,2 1600×600 

1120 15,6 1835 25,2 1600×800 

1150 18 2065 25,2 1600×1000 

1180 20,4 2300 25,2 1600×1200 

1200 13,2 1655 27,6 1800×600 

1230 15,6 1885 27,6 1800×800 

1260 18 2120 27,6 1800×1000 

1290 20,4 2350 27,6 1800×1200 

1310 13,2 1705 30 2000×600 

1370 18 2170 30 2000×1000 

1430 22,8 2635 30 2000×1400 

1420 13,2 1560 32,4 2200×600 

1510 20,4 1220 32,4 2200×1200 

1600 27,6 2880 32,4 220×1800 

1530 13,2 1620 34,8 2400×600 

1620 20,4 2280 34,8 2400×1200 

1710 27,6 2940 34,8 2400×1800 

1640 13,2 1680 37,2 2600×600 

1760 22,8 2560 37,2 2600×1400 

1850 30 3220 37,2 2600×2000 

 تعیین وده است. dnکوچکتر   هسرو اندازه  DNب رگتر  هسر اندازه اسمی -ادآوريي
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 فلنج هاي دو سرتبديل   8-4-3

 مراجعه وود. 92و جدول  12به وکل 

 
 دو سر فلنج يهاليتبد – 23شكل 
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 فلنج هاي دو سرتبديلابعاد  – 33جدول 

L  
enom, 2 

 
enom, 1 

 
DN×dn Series B Series A 

165 150 7 7 50×40 

160 160 7 7 60×50 

190 200 7 7 65×50 

185 200 7 7 80×60 

190 200 7 7 80×65 

195 200 7 7,2 100×80 

185 200 7,2 7,5 125×100 

190 200 7,5 7,8 150×125 

235 300 7,8 8,4 200×150 

250 300 8,4 9 250×200 

265 300 9 9,6 300×250 

290 300 9,6 10,2 350×300 

305 300 10,2 10,8 400×350 

320 300 10,8 11,4 450×400 

- 600 10,8 12 500×400 

- 600 12 13,2 600×500 

- 600 13,2 14,4 700×600 

- 600 14,4 15,6 800×700 

- 600 15,6 16,8 900×800 

- 600 16,8 18 1000×900 

- 600 18 19,2 1100×1000 

- 790 18 20,4 1200×1000 

- 850 20,4 22,8 1400×1200 

- 695 22,8 24 1500×1400 

- 910 22,8 25,2 1600×1400 

- 970 25,2 27,6 1800×1600 

- 1030 27,6 30 2000×1800 

- 1090 30 32,4 2200×2000 

- 1150 32,4 34,8 2400×2200 

- 1210 34,8 37,2 2600×2400 

 تعیین وده است. dnکوچکتر سره و اندازه  DNب رگتر ره ساندازه اسمی  -ادآوريي
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 PN 10 کور هايفلنج   8-4-8

 مراجعه وود. 39و جدول  99به وکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PN 10ر کو فلنج – 31شكل 

 PN 16 کور هايفلنج   8-4-3

 مراجعه وود. 39و جدول  91به وکل 

 
 

 
 PN 16 کور فلنج – 32شكل 
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 PN 16و  PN 10 هاي کورلنجفابعاد  – 71جدول 

PN 16 PN 10  

DN c b a D c b a D 

3 16 19 150 3 16 19 150 40 

3 16 19 165 3 16 19 165 50 

3 16 19 175 3 16 19 175 60 

3 16 19 185 3 16 19 185 65 

3 16 19 200 3 16 19 200 80 

3 16 19 220 3 16 19 220 100 

3 16 19 250 3 16 19 250 125 

3 16 19 285 3 16 19 285 150 

3 17 20 340 3 17 20 340 200 

3 19 22 400 3 19 22 400 250 

4 20,5 24,5 455 4 20,5 24,5 455 300 

4 22,5 26,5 520 4 20,5 24,5 505 350 

4 24 28 580 4 20,5 24,5 565 400 

4 26 30 640 4 21,5 25,5 615 450 

4 27,5 31,5 715 4 22,5 26,5 670 500 

5 31 36 840 5 25 30 780 600 

5 34,5 39,5 910 5 27,5 32,5 895 700 

5 38 43 1025 5 30 35 1015 800 

5 41,5 46,5 1125 5 32,5 37,5 1115 900 

5 45 50 1255 5 35 40 1230 1000 

5 48,5 53,5 1355 5 37,5 42,5 1340 1100 

5 52 57 1485 5 40 45 1455 1200 

5 57,5 62,5 1820 5 41 46 1675 1400 

    5 42,5 47,5 1785 1500 

5 60 65 1930 5 44 49 1915 1600 

5 65 70 2130 5 47 52 2115 1800 

5 70 75 2345 5 50 55 2325 2000 

 .ناحیه وسط فینج کور ممکن است بصورت مقعر باود، DN 300برا  فینج اا  کور با ابعاد ب رگتر یا مساو  
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 PN 25کور  هايفلنج   8-4-21

 مراجعه وود. 31و جدول  99به وکل 

 
 PN 25 کور فلنج – 33شكل 

 

 PN 40هاي کور فلنج   8-4-22

 مراجعه وود. 31و جدول  93به وکل 

 
 PN 40 کور فلنج – 37شكل 
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 PN 40و  PN 25 کور هايفلنجابعاد  – 72جدول 

PN 40 PN 25  

DN c b a D c b a D 

3 16 19 150 3 16 19 150 40 

3 16 19 165 3 16 19 165 50 

3 16 19 175 3 16 19 175 60 

3 16 19 185 3 16 19 185 65 

3 16 19 200 3 16 19 200 80 

3 16 19 235 3 16 19 235 100 

3 20,5 23,5 270 3 16 19 270 125 

3 23 26 300 3 17 20 300 150 

3 27 30 375 3 19 22 360 200 

3 31,5 34,5 450 3 21,5 24,5 425 250 

4 35,5 39,5 515 4 23,5 27,5 485 300 

- - - - 4 26 30 555 350 

- - - - 4 28 32 620 400 

- - - - 4 30,5 34,5 670 450 

- - - - 4 32,5 36,5 730 500 

- - - - 5 37 42 845 600 

 .ناحیه وسط فینج کور ممکن است بصورت مقعر باود، DN 300با ابعاد ب رگتر یا مساو  اا  کور فینجبرا  
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 PN 10 کاهنده هايفلنج   8-4-23

 مراجعه وود. 39و جدول  92به وکل 

 
 PN 10 کور فلنج – 34شكل 
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 PN 16 کاهنده هايفلنج   8-4-27

 مراجعه وود. 39و جدول  93 به وکل

 
 PN 16 کاهندهفلنج  – 35شكل 

 

 PN 16و  PN 10 کاهنده هايفلنجابعاد  – 73جدول 

PN 16 PN 10  
DN×dn c2 c1 b a D c2 c1 b a D 

3 3 17 40 340 3 3 17 40 340 200×80 

3 3 17 40 340 3 3 17 40 340 200×100 

3 3 17 40 340 3 3 17 40 340 200×125 

3 4 22,5 54 520 3 4 20,5 48 505 350×250 

3 4 24 54 580 3 4 20,5 48 565 400×250 

4 4 24 55 580 4 4 20,5 49 565 400×300 

4 5 34,5 67 910 4 5 27,5 56 895 700×500 

5 5 41,5 73 1125 5 5 32,5 63 1115 900×700 

5 5 45 73 1255 5 5 35 63 1230 1000×700 

5 5 45 77 1255 5 5 35 68 1230 1000×800 

 تعیین وده است. dnکوچکتر  سره و اندازه DNب رگتر  سره اندازه اسمی  -ادآوريي
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 PN 25 کاهنده هايفلنج   8-4-24

 مراجعه وود. 33جدول  96به وکل 

 
 PN 25 کاهنده فلنج – 36شكل 

 PN 40هاي کاهنده فلنج   8-4-25

 مراجعه وود. 33و جدول  93به وکل 

 
 PN 40 فلنج کاهنده – 33شكل 
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  PN 40و  PN 25 هاي کاهندهابعاد فلنج – 77جدول 

PN 40 PN 25  

DN×dn c2 c1 b a D c2 c1 b a D 

3 3 27 40 375 3 3 19 40 360 200×80 

3 3 27 47 375 3 3 19 47 360 200×100 

3 3 27 53 375 3 3 19 53 360 200×125 

- - - - - 3 4 26 60 555 350×250 

- - - - - 3 4 28 60 620 400×250 

- - - - - 4 4 28 61 620 400×300 

 تعیین وده است. dnکوچکتر سره و اندازه  DNب رگتر سره اندازه اسمی  -ادآوريي
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 حفاظت خارجی

 

 بهره برداري هاي خارجیمحیط 1 تهاجممیزان مشخص کننده  عوامل  2-الف

 مقاومت ویژه؛ 

 pH؛ 

 سطح ایستایی آب؛ 

 ؛2 سرگردانس اا  پراکندهجریان 

 ؛هنداا  خورسیول 

 ودگیآا. 

 تهاجممیزان گريز از مرکز براي حفاظت در مقابل شده به روش  ريخته هايهاي لولهپوشش  3-الف

 بهره برداريهاي خارجی محیط

  اواه اا  چدنی 19223-1میی ایران وماره مطابق با استاندارد ،پووش نهاییفی   با  رو پووش ،

  ؛   با تیه تکمییی:رو  فی1قسمت -پووش بیرونی برپایه رو  -نشکن

  مطابق با استاندارد ، پووش نهاییرو  با  ازپووش رنگ غنیISO 8179-2؛ 

  خطوط اواه آانی وکل پییر سنرم  13639میی ایران ومارهن، مطابق با استانداردپیی اتیی غالف اا ،

 غالف اا  پیی اتیین برا  استفاده در محوطه کارگاای

 اا  اواه مراجعه وود.اا، به استاندارداا  میی یا سازندهوامل روش تعمیر آناا  اواه، برا  سایر انواع پووش

بهره محیط خارجی  تهاجمبه منظور پشتیبانی در مقابل  تجهیزاتپوشش هاي اتصاالت و  7-الف

 برداري

، اواه اا  چدنی 19223-1میی ایران وماره با استانداردفی   با پووش نهایی مطابق  رو پووش  -

 :رو  فی   با تیه تکمییی؛1قسمت -ش بیرونی برپایه رو پوو -نشکن

 .از رو  با پووش نهایی غنیپووش رنگ  -

                                                 
1-Aggressivity 

2 -Stray currents 
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اا  اواه اا  اتصاتت و متعیقات، وامل روش تغییر آنها، به استاندارداا  میی یا سازندهبرا  سایر انواع پووش

مراجعه وود.
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 پیوست ب                                                                     

 )اطالعاتی(

 حفاظت داخلی

 هاي خام و آشامیدنیآب  تهاجممیزان مشخص کننده  عوامل  2-ب
 Ph؛ 

 ؛ااسوافات 

 ؛ منی ی 

 ؛ آمونی 

 د  اکسید کربن می ان خشونت. 

هاي خام و آب تهاجماز  گريز از مرکز براي محافظت شده به روش ريخته هايلوله هايآستر  3-ب

 آشامیدنی

   مالت سیمان پرتیند، مطابق با استانداردISO 4179؛ 

  بیند، مطابق با استاندارد  کوره سربارهمالتISO 4179؛ 

  اواه و اتصاتت از جنس 13331میی ایران وماره ، مطابق با استاندارد درزگیر پووشمالت سیمانی با ،

 .اا  آب بند  برا  آستراا  مالت سیمانیپووش -چدن نشکن

 اا  اواه مراجعه وود.اا، به استاندارداا  میی یا سازندهاواه، وامل روش تعمیر آن آستر اع دیگربرا  انو

هاي خام و آب میزان خشونتبراي محافظت در مقابل   تجهیزاتاتصاالت و  آسترهاي  7-ب

 آشامیدنی

  مالت سیمان پرتیند، مطابق با استاندارد ISO 4179؛ 

  ق با استاندارد بیند، مطاب کوره سربارهمالت ISO 4179؛ 

  اواه و اتصاتت از جنس 13331میی ایران وماره ، مطابق با استاندارد گیردرزمالت سیمانی با پووش ،

 .مالت سیمانیاا  آب بند  برا  آستراا  پووش -چدن نشکن

اا  اواه دهزنیا سااا، به استاندارداا  میی ، وامل روش تعمیر آنتجهی اتاتصاتت و  اا آستربرا  انواع 

 مراجعه وود.
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 لوله يهاي فشارکالسو ساير مرجح فشاري  هايکالسابعاد 

 

 اند.ارائه وده 1در جدول پ  اااواه اا کالس و سایر مرجح اا کالس

:عبارتی تر اواه، یا بهپایین اا کالسقطر نامی موجود در  حداقل  

- C20      DN 700, 

- C25      DN 350, 

- C30      DN 300, 

 ریخته جدارهضخامت  حداقل ، توسط12قطر نامی ارائه وده در جدول  /مرجح فشار   اا کالسو ترکیبات 

اند و مقادیر داده وده عمیکرد ساخت توصیف وده در این استاندارد محدود ودهوده که حاات کاربرد  دارد، 

 کنند.را منعکس می

توانند ثابت کنند که و می عرضه نمایدتر  را کوچک قطراا توانند اا میزندهسا ، فشار اا کالس نیدر ا

 قطعات با تمامی اا امات فنی و عمیکرد این استاندارد  تطابق دارند.
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 هالوله هايکالس سايرو  مرجحهاي فشاري کالسابعاد  – 2جدول پ 

 enom،  دیواره فی  ضخامت اسمی 

Mm
b 

DE
a 

 
mm 

DN 
 
mm C100 C64 C50 C40 C30 C25 C20 

4,4 4,4 4,4 4,4
 c 

   56 40 

4,4 4,4 4,4 4,4
 c 

   66 50 

4,4 4,4 4,4 4,4
 c 

   77 60 

4,4 4,4 4,4 4,4
 c 

   82 65 

4,8 4,4 4,4 4,4
 c 

   98 80 

5,5 4,4 4,4 4,4
 c 

   118 100 

6,5 4,8 4,5 4,5
 c 

   144 125 

7,4 5,3 4,5 4,5
 c 

   170 150 

9,2 6,5 5,4 4,7
 c 

   222 200 

11,1 7,8 6,4 5,5
 c 

   274 250 

12,9 8,9 7,4 6,2
 c 

5,1   326 300 

14,8 10,2 8,4 7,1 6,3
 cd 

5,1  378 350 

16,5 11,3 9,3 7,8 6,5
 cd 

5,5  429 400 

18,4 12,6 10,3 8,6 6,9
 c 

6,1  480 450 

20,2 13,7 11,2 9,3 7,5
 c 

6,5  532 500 

23,8 16,1 13,1 10,9 8,7
 c 

7,6  635 600 

27,5 18,5 15,0 12,4 9,9 8,8
 cd 

7,3 738 700 

 21,0 16,9 14,0 11,1 9,6
 c 

8,1 842 800 

 23,4 18,8 15,5 12,3 10,6
 c 

8,9 945 900 

  20,7 17,1 13,4 11,6
 c 

9,8 1048 1000 

  22,7 18,7 14,7 12,6
 c 

10,6 1152 1100 

   20,2 15,8 13,6
 c 

11,4 1255 1200 

    18,2 15,7
 c 

13,1 1462 1400 

    19,4 16,7
 c 

13,9 1565 1500 

    20,6 17,7
 c 

14,8 1668 1600 

    23,0 19,7
 c 

16,4 1875 1800 

    25,4 21,8
 c 

18,1 2082 2000 

     23,8
 c 

19,8 2288 2200 

     25,8
 c 

21,4 2495 2400 

     27,9
 c 

23,1 2702 2600 
a   مراجعه وود. . 1-9-9-2متر اعمال وده است سبه بند + مییی1روادار 
b خورده،به استاندارد اایی با سراا  جوشبرا  اواهISO 10804 .مراجعه وود 
c مرجحاا  کالس. 
d   جهت اموار ساز  روند تغییر ضخامت بین کالس اا  ، مرجح اا  کالسبراC40  وC30 ااو امچنین کالس  C30   وC25 اا  داده ضخامت

  باود.مقادیر محاسبه وده میوده ب رگتر از 
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 پیوست ت

 )الزامی(

 لوله قطريو انحراف سفتی ، ه لولهديواري هاضخامت

 کلیات   2-ت

 باوند که انگام کار، انحراف قطر  قابل توجهی را تحمل نمایند.چدن نشکن این قابییت را دارا میاا  اواه

انحرافات مجاز  حفظ وود. آن اا  عمیکرد به ورطی امکان پییر است که تمامی ویژگیین موضوع اابته ا

جداول میکور  در است.داده وده  9-تا ت 1-ر  اواه انگامی که درحال ارائه خدمات می باود، در جدول تقط

باراا   1یا رفت و آمدو  ،اا  قطر ، که به اواه اجازه تحمل ارتفاع پووش قرار گرفته رو  آنتیحداقل سف

   .ستنی  بیان وده ا، نصب را می دادا  از ورایط سنگین، در بازه گسترده

   يانحراف قطرو  سفتی  3 -ت

خارجی  قطرمتر، تقسی  بر انحراف عمود  اواه در مقیاس مییی مصدیکبرابربا ، بر حسب درصد،  انحراف قطر

برا   3  تا  ت 1ت  اا در جدول  قطرد. مقادیر مجاز انحراف باومتر می، در مقیاس میییDEاواه، ابتدایی 

انحرافات قطر  میکور ارائه وده است. سیمانی  پووشبا  C100و  C20 ،C25 ،C30 ،C40 ،C50 ،C64اا  اواه

برابر تنش اا  بیش از حد و امنیت  یکپارچگی مفصل بوده و ام مان امنیت جداره اواه اا را در تضمین کننده

مالت  سآستر پووشانحراف مجاز  بیشینهنماید. خوردگی اا  مفرط تأمین می را در برابر ترک سآستر ااپووش

اا  اا محدودیتباود. ممکن است استاندارداا  میی، دفترچه راانما  سازندهدرصد می 2سیمان اواه 

 درصد معرفی کنند. 3بیشتر  مانند  گیرانهسخت

 محاسبه کرد. ISO 10803استاندارد  توان مطابق بارا میاا  پووشع بیشینه انحرافات مجاز سایر انوا

 محاسبه کرد: 1توان با استفاده از رابطه ، را میS،  هاستحکام قطر  اوا

 
  1س

 

3

3
1000 1000 ( / )

12
stiff

E I E
S e D

D


                   

 که در آن:

S    باود؛ار متر مربع می ر، در مقیاس کییونیوتن بتی قطر فس 

E    باود؛می مگاپاسکال  139999، بر حسب مگاپاسکال سول اتستیسیتهمد 

I      ؛باودبه توان سه می  مترگشتاور دوم مساحت دیواره اواه در واحد طول بر حسب مییی 

estiff   ضخامت دیواره اواه،  حداقلeminباود؛متر می، باضافه نصف روادار ، بر حسب مییی 

D      اواه س قطرمیانگینDE – estiffباود؛متر می ، بر حسب مییی 

 بطور  که:

DE   باود.متر میاسمی خارجی اواه، بر حسب مییی قطر 

                                                 
1 -Traffic 
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 31 لوله در کالسمجاز  انحرافو  قطري تیسف -2جدول ت 

 C20  فشارکالس 

انحراف 

 مجاز

 
% 

 تیفس کمینه
S 

kN/m
2 

+نصف کمینه

 روادار 
estiff 

mm 

ضخامت 

 یاسم
enom 
mm 

حدقل 

 ضخامت
emin 
mm 

DE 
 
mm 

DN 
 
mm 

3,80 9 6,30 7,3 5,3 738 700 

4,00 9 7,05
 

8,1
 

6,0
 

842 800 

4,00 9 7,80
 

8,9
 

6,7
 

945 900 

4,00 8 8,65 9,8 7,5 1048 1000 

4,00 8 9,40 10,6 8,2 1152 1100 

4,00 8 10,15
 

11,4
 

8,9
 

1255 1200 

4,00 8 11,75 13,1 10,4 14,62 1400 

4,00 7 12,50 13,9 11,1 1565 1500 

4,00
 

7 13,35 14,8 11,9 1668 1600 

4,00
 

7 14,85 16,4 13,3 1875 1800 

4,00
 

7 16,45 18,1 14,8 2082 2000 

4,00
 

7 18,05 19,8 16,3 2288 2200 

4,00
 

7 19,55 21,4 17,7 2495 2400 

4,00
 

7 21,15 23,1 19,2 2702 2600 

باود، تا بتوان حساب کرد ضخامت باضافه نصف روادار  می کمینهاند که ضخامت دیواره اواه برا  فرض محاسبه وده و انحراف با این Sمقادیر -ادآوريي

 ضخامت وجود دارد. کمینهکه نقاط محدود  با ضخامت مساو  یا ن دیک به 
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 35 لوله در کالسمجاز  انحرافو  قطريتی فس - 3جدول ت 

 C25  فشارکالس 

انحراف 

 مجاز

 
% 

 تیفس ینهکم
S 

kN/m
2 

+نصف کمینه

 روادار 
estiff 

mm 

 ضخامت 

 اسمی
enom 
mm 

حدقل 

 ضخامت
emin 
mm 

DE 
 
mm 

DN 
 
mm 

3,10 21 4,25 5,1 3,4 378 350 

3,20 19 4,65
 

5,5
 

3,8
 

429 400 

3,30 19 5,20
 

6,1
 

4,3
 

480 450 

3,40 17 5,60 6,5 4,7 532 500 

3,60 17 6,65 7,6 5,7 635 600 

3,80 17 7,80
 a 

8,8
 a 

6,8
 a 

738 700 

4,00 15 8,55 9,6 7,5 842 800 

4,00 15 9,50 10,6 8,4 945 900 

4,00
 

14 10,45 11,6 9,3 1048 1000 

4,00
 

14 11,40 12,6 10,2 1152 1100 

4,00
 

14 12,35 13,6 11,1 1255 1200 

4,00
 

14 14,35 15,7 13,0 1462 1400 

4,00
 

14 15,30 16,7 13,9 1565 1500 

4,00
 

13 16,25 17,7 14,8 1668 1600 

4,00 13 18,15 19,7 16,6 1875 1800 

4,00 13 20,15 21,8 18,5 2082 2000 

4,00 13 22,05 23,8 20,3 2288 2200 

4,00 13 23,95 25,8 22,1 2495 2400 

4,00 13 25,95 27,9 24,0 2702 2600 

باود، تا بتوان حساب کرد ضخامت باضافه نصف روادار  می کمینهاند که ضخامت دیواره اواه برا  محاسبه ودهو انحراف با این فرض  Sمقادیر  -ادآوريي

 ضخامت وجود دارد. کمینهکه نقاط محدود  با ضخامت مساو  یا ن دیک به 

a 1اموارساز  روند تغییر"ب رگتر از مقدار محاسبه وده برا    ااضخامت
 باوند.می مرجحاا  در گروه C25و  C30میان   "

 

                                                 
1-Smoothing 
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 71 در کالس مجاز لوله انحرافو  قطريتی فس  -7جدول ت 

 C30 کالس فشار 

انحراف 

 مجاز

 
% 

 تیفس کمینه
S 

kN/m
2 

+نصف کمینه

 روادار 
estiff 

mm 

 ضخامت 

 اسمی
enom 
mm 

حدقل 

 ضخامت
emin 
mm 

DE 
 
mm 

DN 
 
mm 

3,00 34 4,30 5,1 3,5 326 300 

3,10 44 5,45
 a 

6,3
 a 

4,6
 a 

378 350 

3,20 34 5,65
 a 

6,5
 a 

4,8
 a 

429 400 

3,30 29 6,00 6,9 5,1 480 450 

3,40 28 6,60 7,5 5,7 532 500 

3,60 27 7,75 8,7 6,8 635 600 

3,80 26 8,90 9,9 7,9 738 700 

4,00 25 10,05 11,1 9,0 842 800 

4,00
 

24 11,20 12,3 10,1 945 900 

4,00
 

23 12,25 13,4 11,1 1048 1000 

4,00
 

24 13,50 14,7 12,3 1152 1100 

4,00
 

23 14,55 15,8 13,3 1255 1200 

4,00
 

22 16,85 18,2 15,5 1462 1400 

4,00
 

22 18,00 19,4 16,6 1565 1500 

4,00 22 19,15 20,6 17,7 1668 1600 

4,00 22 21,45 23,0 19,9 1875 1800 

4,00 22 23,75 25,4 22,1 2082 2000 

باود، تا بتوان حساب ضخامت باضافه نصف روادار  می کمینهکه ضخامت دیواره اواه برا   ستاو انحراف با این فرض محاسبه وده Sمقادیر   -ادآوريي

 ضخامت وجود دارد. کمینهکرد که نقاط محدود  با ضخامت مساو  یا ن دیک به 

a اا  جهت اموارساز  روند تغییر ضخامت بین کالسC40 و C30 اا  داده وده ب رگتر از مقادیر محاسبه وده  می ضخامت مرجحاا  در کالس

 .باود
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 41درکالسمجاز لوله  انحرافو  قطريتی فس –4جدول ت 

 C40کالس فشار  

انحراف 

 مجاز

 
% 

 تیفس کمینه
S 

kN/m
2 

+نصف کمینه

 روادار 
estiff 

mm 

 ضخامت 

 اسمی
enom 
mm 

حدقل 

 ضخامت
emin 
mm 

DE 

 

mm 

DN 

 

mm 

0,75 5016 3,70 4,4 3,0 56 40 

0,90 2968 3,70 4,4 3,0 66 50 

1,10 1822 3,70 4,4 3,0 77 60 

1,15 1495 3,70 4,4 3,0 82 65 

1,40 856 3,70 4,4 3,0 98 80 

1,70 481 3,70 4,4 3,0 118 100 

2,05 271 3,75 4,5 3,0 144 125 

2,45 163 3,75 4,5 3,0 170 150 

3,00
 a 

84 3,95 4,7 3,2 222 200 

3,00
 a 

75 4,70 5,5 3,9 274 250 

3,00 68 5,40 6,2 4,6 326 300 

3,10 67 6,25 7,1 5,4 378 350 

3,20 63 6,95 7,8 6,1 429 400 

3,30 61 7,70 8,6 6,8 480 450 

3,40 58 8,40 9,3 7,5 532 500 

3,50 57 9,95 10,9 9,0 635 600 

3,55 55 11,40 12,4 10,4 738 700 

3,55 54 12,95 14,0 11,9 842 800 

3,60 52 14,40 15,5 13,3 945 900 

3,60 52 15,95 17,1 14,8 1048 1000 

3,60 52 17,50 18,7 16,3 1152 1100 

3,60 51 18,95 20,2 17,7 1255 1200 

باود، تا بتوان حساب مت دیواره اواه برا  حادقل ضخامت باضافه نصف روادار  میکه ضخا ستاو انحراف با این فرض محاسبه وده Sمقادیر   -ادآوريي

 ضخامت وجود دارد. کمینهکرد که نقاط محدود  با ضخامت مساو  یا ن دیک به 

a مجاز به مقدار پایینی که در استاندارد  انحرافISO 10803 وود.محدود می ،برا  سازگار  طرح توضیح داده وده است 
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 51در کالسمجاز لوله  انحرافو  قطريتی فس – 5ول ت جد

 C50  فشارکالس 

انحراف 

 مجاز

 
% 

 تیفس کمینه
S 

kN/m
2 

+نصف کمینه

 روادار 
estiff 

mm 

 ضخامت 

 اسمی
enom 
mm 

حدقل 

 ضخامت
emin 
mm 

DE 

 

mm 

DN 

 

mm 

0,75 5016 3,70 4,4 3,0 56 40 

0,90 2968 3,70 4,4 3,0 66 50 

1,10 1822 3,70 4,4 3,0 77 60 

1,15 1495 3,70 4,4 3,0 82 65 

1,40 856 3,70 4,4 3,0 98 80 

1,70 481 3,70 4,4 3,0 118 100 

2,05 271 3,75 4,5 3,0 144 125 

2,45 163 3,75 4,5 3,0 170 150 

2,60 139 4,65 5,4 3,9 222 200 

2,65 129 5,60 6,4 4,8 274 250 

2,70 125 6,60 7,4 5,8 326 300 

2,70 120 7,55 8,4 6,7 378 350 

2,75 115 8,45 9,3 7,6 429 400 

2,80 113 9,40 10,3 8,5 480 450 

2,80 109 10,30 11,2 9,4 532 500 

2,85 105 12,15 13,1 11,2 635 600 

2,85 102 14,00 15,0 13,0 738 700 

2,90 100 15,85 16,9 14,8 842 800 

2,90 99 17,70 18,8 16,6 945 900 

2,90 97 19,55 20,7 18,4 1048 1000 

2,90 97 21,50 22,7 20,3 1152 1100 

باود، تا بتوان حساب کرد اند که ضخامت دیواره اواه برا  حادقل ضخامت باضافه نصف روادار  میو انحراف با این فرض محاسبه وده Sمقادیر  -ادآوريي

 ضخامت وجود دارد. کمینهه که نقاط محدود  با ضخامت مساو  یا ن دیک ب
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 64 در کالس مجاز لوله انحرافو  قطريتی فس –6جدول ت 

 C64 کالس فشار 

انحراف 

 مجاز

 
% 

 تیفس کمینه
S 

kN/m
2 

+نصف کمینه

 روادار 
estiff 

mm 

 ضخامت 

 اسمی
enom 
mm 

حدقل 

 ضخامت
emin 
mm 

DE 
 
mm 

DN 
 
mm 

0,75 5016 3,70 4,4 3,0 56 40 

0,90 2968 3,70 4,4 3,0 66 50 

1,10 1822 3,70 4,4 3,0 77 60 

1,15 1495 3,70 4,4 3,0 82 65 

1,40 856 3,70 4,4 3,0 98 80 

1,70 481 3,70 4,4 3,0 118 100 

1,90 343 4,05 4,8 3,3 144 125 

2,00 295 4,55 5,3 3,8 170 150 

2,10 266 5,75 6,5 5,0 222 200 

2,10 255 7,00 7,8 6,2 274 250 

2,15 234 8,10 8,9 7,3 326 300 

2,20 231 9,35 10,2 8,5 378 350 

2,20 220 10,45 11,3 9,6 429 400 

2,20 221 11,70 12,6 10,8 480 450 

2,25 212 12,80 13,7 11,9 532 500 

2,25 207 15,15 16,1 14,2 635 600 

2,30 203 17,50 18,5 16,5 738 700 

2,30 202 19,95 21,0 18,9 842 800 

2,30 200 22,30 23,4 21,2 945 900 

باود، تا بتوان حساب که ضخامت دیواره اواه برا  حادقل ضخامت باضافه نصف روادار  می ستاو انحراف با این فرض محاسبه وده Sمقادیر   -ادآوريي

 ضخامت وجود دارد. کمینهکرد که نقاط محدود  با ضخامت مساو  یا ن دیک به 
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 211 در کالس مجاز لوله انحرافو  قطريتی فس – 3ت جدول 

 C100  فشارکالس 

انحراف 

 مجاز

 
% 

 تیفس کمینه
S 

kN/m
2 

+نصف کمینه

 روادار 
estiff 

mm 

 ضخامت 

 اسمی
enom 
mm 

حدقل 

 ضخامت
emin 
mm 

DE 
 
mm 

DN 
 
mm 

0,75 5016 3,70 4,4 3,0 56 40 

0,90 2968 3,70 4,4 3,0 66 50 

1,10 1822 3,70 4,4 3,0 77 60 

1,15 1495 3,70 4,4 3,0 82 65 

1,25 1179 4,10 4,8 3,4 98 80 

1,30 1080 4,80 5,5 4,1 118 100 

1,30 1019 5,75 6,5 5,0 144 125 

1,35 956 6.65 7,4 5,9 170 150 

1,40 878 8,45 9,2 7,7 222 200 

1,40 844 10,30 11,1 9,5 274 250 

1,40 811 12,10 12,9 11,3 326 300 

1,45 797 13,95 14,8 13,1 378 350 

1,45 769 13,65 16,5 14,8 429 400 

1,45 767 17,50 18,4 16,6 480 450 

1,45 756 19,30 20,2 18,4 532 500 

1,50 737 22,85 23,8 21,9 635 600 

1,50 732 26,50 27,5 25,5 738 700 

باود، تا بتوان حساب که ضخامت دیواره اواه برا  حادقل ضخامت باضافه نصف روادار  می ستاسبه ودهو انحراف با این فرض محا Sمقادیر  -ادآوريي

 ضخامت وجود دارد. کمینهکرد که نقاط محدود  با ضخامت مساو  یا ن دیک به 
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 پیوست ث

 )الزامی(

 تضمین کیفیت

 کلیات 2 -ث

 باود:می زیرا انجام موارد سازنده مسئول اثبات انطباق محصوتت خود با استاندارد ب

 مراجعه وود ؛ 9سبه بند ث  نوعاا  انجام آزمون -

 مراجعه وود . 3سبه بند ث  توایدیند آکنترل کیفیت فر -

 نوعهاي آزمون  3-ث

 صالحموسسه ذ توسط سازنده، یا با درخواست و ، توسط یک  3و  3مشخص وده در عبارات  نوع اا آزمون

 نوع اا اا  کامل این آزمونوود. گ ارشام میجبا اا امات این استاندارد انمتخصص جهت اثبات انطباق 

 وود.و واوراا به عنوان مدرک انطباق حفظ می متعیقاتاا، کننده اواهتوسط تامین

بر رو  این قطعات، و انطباق  نوعاا  اا  کامل آزموناا تهیه ووند، گ ارشیا واوراا جدا از اواه  اتصاتتاگر 

 برا  مشتر  فراا  وود. اایا واور اتصاتتکننده توسط تامین بایداا، اا با اواهآن

 کنترل کیفیت  7-ث

اا جهت انطباق با اا امات سیستمی، کنترل فرایند کیفیت محصوتت خود را در طول ساخت آن سازنده بوسییه

 کند. فنی این استاندارد، کنترل می

 -، سیست  اا  مدیریت کیفیت2991میی ایران وماره زنده با استاندارد وود که سیست  کیفیت ساتوصیه می

 مطابقت نماید. اا امات

وود یاست، توصیه مجودمو اا امات -، سیست  اا  مدیریت کیفیت2991استاندارد میی ایران وماره  چنانچه

 به رسمیت وناخته وود. که ساختار گواای موجود، چنانچه امکان پییر باود با استاندارد بین اامییی مربوطه



33 

 

 پیوست ج

 )اطالعاتی(

 ضريب اطمینان

 روند:بکار می نشکن اا  چدنضخامت اواه کمینهدر طراحی برا   زیر نانیاطم بیضرا

 
 چدن نشكنهاي براي لوله نانیاطم بيضرا -2جدول ج 

 مشخصه مکانیکی ضریب اطمینان معیار طراحی

PFA 3,0 مقاومت کششی نهایی  کمینهMPa299 

PMA 2,5 مقاومت کششی نهایی  کمینهMPa299 

 MPa399خمش مقاومت  1,5 باراا  خارجی
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 پیوست چ

 )اطالعاتی(

 کتابنامه

 

: رو  1قسمت-پووش بیرونی بر پایه رو  -، اواه اا  چدنی نشکن19223-1استاندارد میی ایران وماره  [1]

 فی   با تیه تکمییی

نرم  غالف اا  پیی اتیین برا  استفاده س، خطوط اواه آانی وکل پییر 13639ی ایران وماره می داستاندار [2]

 در محوطه کارگاای

 اا امات -، سیست  اا  مدیریت کیفیت2991استاندارد میی ایران وماره  [3]

ا  پووش اا  آب بند  بر -، اواه و اتصاتت از جنس چدن نشکن13331استاندارد میی ایران وماره  [4]

 آستراا  مالت سیمانی

 

[5] ISO 4179:2005, Ductile iron pipes and fittings for pressure and non-pressure pipelines — 

Cementmortar lining 

 

[6] ISO 6708:—2), Pipework components — Definition and selection of DN, NPS and A 

 

[7] ISO 7268, Pipe components — Definition and selection of PN, Class and K 

 

[8] ISO 8179-2, ductile iron pipes — External zinc coating — Part 2: Zinc rich paint with 

finishing layer 

 

 


