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 به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن وبمص

به سازمان ملي  29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ير و طي نامه شماره استاندارد ايران تغي

 پژوهشي، مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 از كه است تجاري و توليدي، فناوري به شرايط توجه با و يمل مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي

 تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت

 اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي اناير ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها،

 به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان
 ملي كنند دركميتة مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بر كه شوند مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح

-مي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس

  .باشد رسيده تصويب به دهد
 بين سازمان و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي

 و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي

 و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ان ملي استاندارد ايران ميسازم
 براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي،

 بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور لداخ توليدي محصوالت

 به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين

 كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها دماتخ از كنندگان استفاده

 و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و
 و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران ييد صالحيتتأ نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي حسط ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                            
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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  "تعيين سفتي حلقوي –گرمانرم اتصاالت "

  
 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس
   امير عباس، ايزدپناه

 )مهندسي شيميدكتري (

 عضو هيات علمي دانشگاه خليج فارس

  :دبيران

  بركت، محمد
  )يميفوق ليسانس ش(

  حسين شريفي نسب اناري،
 )ليسانس  شيمي(

  بوشهر استان كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي
  

 سرپرست نمايندگي استاندارد مستقر در گمرك بوشهر 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضا

  بهره مند، محمدرحيم 
  )فوق ليسانس خاك شناسي(
 

  بوشهراستان تحقيقات صنعتي  معاون فني اداره كل استاندارد و
   

  برسان، حميده 
  )ليسانس صنايع پليمر(
 

 بوشهراستان كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  رامشي، مصطفي
  )ليسانس  مهندسي شيمي(
 

 رئيس اداره استاندارد كنگان

  زحمت كش، سعيد
  )دكتري شيمي پليمر(
  

  حد فيروز آباد عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي وا

  سعادت، مريم 
  )ليسانس  شيمي(

 

 كارشناس شركت معيار گستر توس

  قانع، محمد علي
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  هرمزگاناستان كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  گشتاسبي، مژگان 
  )ليسانس شيمي(
 

 كارشناس شركت معيار آزماي ليان

  ، خسرووالي اقبال
  )س شيميفوق ليسان(
 

 سرپرست آزمايشگاه پليمر پتروشيمي جم
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  فهرست مندرجات                      

  صفحه  عنوان 
  ب   سازمان ملي استانداردآشنايي با 

   ج  كميسيون فني تدوين استاندارد 
  ه  پيش گفتار 

  1  هدف ودامنه كاربرد   1
  1                                                                     نمادهاتعاريف و  ،اصطالحات  2
  3                                                           اصول آزمون                       3
  3  وسايل                                                                                          4
  4  آزمونه                                                                             5
  5 ط آزمون                                                                                      شراي  6
  7  دماي آزمون                                                                                        7
  7                                              دستورالعمل                                             8
  8                                محاسبات                                                       9

  8گزارش آزمون                                                                                      10
  12  نكاتي پيرامون استفاده از اين استاندارد)  اطالعاتي(پيوست الف 

  14  كتاب نامه)  اطالعاتي( بپيوست 
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 پيش گفتار

 و تهيه هاي مربوط دركميسيون آن نويس پيش كه  "تعيين سفتي حلقوي -گرمانرم اتصاالت  "استاندارد 
 17/11/90 مورخ د صنايع شيميايي و پليمراستاندار ملي ةكميت اجالسهفتمين  هشتصد و در و شده تدوين

 مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، هيارا استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

   :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و مأخذي
  

ISO 13967: 2009, Thermoplastics fittings - Determination of ring stiffness  
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 تعيين سفتي حلقوي -اتصاالت گرمانرم 

  هدف  و دامنه كاربرد   1
شده ساخته هاي  راهي و چند ها زانوييحلقوي اندازه گيري سفتي  روش هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين

  . استلوله هاي پالستيكي با سطح مقطع گرد،  دراز مواد گرمانرم، براي استفاده 
به  ،هاي هم اندازه و غير هم اندازه كاربرد دارد راهي ا و چنده اين استاندارد، براي اندازه گيري سفتي زانويي
  . را تحمل كنند4%شرط اين كه اتصاالت، انحراف قطري حداقل 

مورد  11436 شماره كه مطابق استاندارد ملي كه با لوله اياتصال ديواره، مواد و قطر  اراگر ضخامت ديواره، ساخت -1يادآوري
. ، به خاطر شكل هندسي اتصال، سفتي آن مي تواند برابر يا بزرگ تر از سفتي لوله باشدباشد يكسان, آزمون قرار گرفته باشد

 .، مي توان اتصاالت را با طبقه سفتي لوله همسان آن، بدون آزمون، طبقه بندي كردحالتدر اين 

هم اندازه باشد، به شرط اين حداقل مي تواند برابر با  سفتي يك چند راهي  ،سفتي يك چند راهي غير هم اندازه -2يادآوري
  .راهي هم اندازه داشته باشد كه قطر اصلي، ساختمان ديواره و موادي همانند با چند

ديواره و موادي مشابه با يك زانويي، يا چند  ارضخامت ديواره، ساخت ،يك تبديل كاهنده، كه در ناحيه انتقالدر  -3يادآوري
كه  اي باشد حداقل برابر با سفتي زانويي يا چندراهي آزمون شده آن شت كه سفتيشده دارد، مي توان انتظار دا راهي آزمون
  .تبديل كاهنده دارد تر از قطري بزرگ

آگاهي در مورد مفاد آزمون در . در برابر خميدگي در هنگام نصب نشان مي دهد را نتيجه آزمون، مقاومت اتصاالت -4يادآوري
 .پيوست الف آمده است

  و نمادها يفتعار ،اصطالحات  2
  :رود زير به كار ميو نمادهاي در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف 

  اصطالحات و تعاريف  2-1
2-1-1    

  سفتي حلقوي
  S  

قطري بر اثر وارد آمدن نيروي  انحرافويژگي مكانيكي يك اتصال، برابر با اندازه مقاومت اتصال در برابر 
    .شود ن استاندارد به آن وارد ميخارجي بين دو سطح موازي، كه مطابق با اي

  .رودبه عنوان مرجع به كار مي  3% انحراف قطري براي تعيين اين ويژگي، استاندارد، اين در  -1يادآوري

كه روش اندازه گيري سفتي  11436در استاندارد ملي . به كار مي رود "سفتي حلقوي"در اين استاندارد عبارت  -2يادآوري
اختصاصي مي باشد و براي متمايز كردن سفتي محيطي يا سفتي حلقوي از  "حلقوي"ي كند، كلمه حلقوي لوله را تعيين م

اگرچه اتصاالت شكل حلقوي ندارند، . هستندشكل حلقوي ، آزمونه هاي لوله. سفتي طولي يا سفتي محوري به كار مي رود
سفتي ها به مقاومت  ،اين است كه در هر دو حالت اهميت دارد و تاكيد بر 11436رابطه ميان اين استاندارد و استاندارد ملي 

  .در اين استاندارد براي اندازه گيري سفتي اتصاالت به كار مي رود "حلقوي"كلمه . قطري وابسته است انحرافبه نسبت  اتصال
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2-1-2    
  نيروي فشرده كننده

  كننده فشردهبار 
 F  

  . قطري شودانحراف ارد باعث نيروي اعمال شده  در زمان آزمون، كه مطابق با اين استاند
2-1-3    

  قطري انحراف
 y  

  .تغيير در قطر كه بر اثر وارد آمدن نيروي فشرده كننده ايجاد شود
2-1-4    

  انحراف قطريدرصد 

  .شودمي ، بيان Diدرصدي از قطر داخلي اتصاالت،  برحسبكه  yقطري،  انحراف

              :شودبيان مي  زيرمعادله  با استفاده از انحراف قطريدرصد  -يادآوري

                  )1(                           *100   

2-1-5    
  ارتفاع ديواره اتصاالت

 ec   
  .مي شوداندازه گيري  ،ضخامت كلي ديواره اتصاالت، با توجه به كل بخش هاي عرضي ديواره

  . نشان داده شده اند 1 چند نمونه از ارتفاع ديواره اتصاالت در شكل -يادآوري

  
 ecهايي از انواع ارتفاع ديواره اتصاالت،  مثال – 1شكل 

2-1-6    
   شده محاسبهطول 

 L   
  طول آزاد بيروني اتصاالت، به استثناي سرپيچ ها، لبه لوله ها، نواحي ورودي و نيمي از نواحي انتقال ميان
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  .  االت اندازه گيري مي شودبدنه و سرپيچ ها كه در امتداد يك خط موازي با محور اتص

و 4 ،3به شكل هاي . توضيح داده شده است 5، به شكل هندسي اتصاالت وابسته است، كه در بند L، محاسبه طول -1يادآوري
  .مراجعه شود 5

تاثير  ،اين اختالف. ، به طور معمول اندكي از طول محاسبه شده كمتر استشود طولي كه بار روي آن وارد مي -2يادآوري 
  .در نتيجه آزمون ندارد چشمگيري

  نمادها  2- 2
  واحد شرح نماد
Di قطر داخلي اتصاالت  mm 

Dn قطر اسمي اتصال  mm  
ec ارتفاع ديواره اتصال  mm  
F نيرو  N 

L طول محاسبه شده  mm  
S سفتي حلقوي محاسبه شده  KN/m2  

Sa سفتي حلقوي آزمونه a  N/m2  
Sb سفتي حلقوي آزمونه b  N/m2  
Sc ي حلقوي آزمونهسفت c  N/m2  
y قطري انحراف قطري  mm  

   كلي اصول   3
 انحراف قطرينمودار نيرو در برابر داده هاي . با سرعتي ثابت ميان دو سطح موازي فشرده شودبايد آزمونه 

  .رسم مي شود
  .يكنواخت به بدنه وارد شود طورها يا لبه ها، به  نيرو بايد بدون وارد آمدن به سرپيچ 
  . اتصاالت محاسبه شود انحراف قطري 3% صورت تابعي از نيروي الزم براي ايجاد ه حلقوي بايد بسفتي  

 تنهامي كنند، بار  كه نواحي با سفتي باال ايجاد به طور طبيعي اتصاالت با سرپيچ و لبه هاي ارتباطي نصب مي شوند -يادآوري
طول بدنه و نه طول كل  ،ي محاسبه سفتي استفاده مي شودمعادله اي كه برادر بر روي بدنه اتصاالت اعمال مي شود و 

  .رود اتصاالت به كار مي

  وسايل   4
  دستگاه آزمون فشردگي  4-1
متناسب با قطر اسمي  ،دو صفحه تكيه گاهخزشي با سرعت ثابت، از طريق  اين دستگاه بايد توانايي حركت  

   .اهم كردن انحراف قطري تعيين شده داشته باشدبراي فر را ، با نيرو و جابجايي كافي1اتصال، مطابق جدول 
  صفحات تكيه گاه  4-2
 ها به طريق آن از را نيروي الزم بتواند) مراجعه شود 1- 5به بند (كه دستگاه  دنباش ايي گونه به بايد صفحات اين 

كه در يك جفت صفحه تكيه گاه و يا در تركيب با صفحات داخلي به صورت آن چه  شاملآزمونه وارد كند و 
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گونه باشد، صفحات تنها با ت داراي شيار و يا ساختار ديواراگر اتصاال. شرح داده شده، باشد )2-2-4بند  (زير
  ).مراجعه شود 2به شكل ( .قسمت باالي شيارها و ساختارهاي ديوارگونه، تماس پيدا مي كنند

   صفحات تكيه گاه  4-2-1
ها در مدت  اي باشد كه مانع تغيير شكل آن به اندازه سفتي صفحات بايد. صفحات بايد صاف و تميز باشند

هنگامي كه آزمونه از باالي مسير ساختار هندسي صفحات بايد به گونه اي باشد كه . زمان انجام آزمون شود
 5و  4، 3به شكل هاي (شود  پخشنيرو به طور كامال مساوي روي سطح آزمونه  ،بار گذاري فشرده مي شود

 50عرض صفحات تكيه گاه، بايد حداقل . نوان مثال، به وسيله صفحه هاي وارد شدهبه ع. )مراجعه كنيد
يكسان بدون صفحات داخلي آزمون مي شوند، عرض صفحات  چند راهي هاي هنگامي كه. ميلي متر باشد
  . ميلي متر باشد) 50±1(تكيه گاه بايد 

   صفحات داخلي  4-2-2
به (كسان روي سطح بارگذاري شده آزمونه نياز باشد نيروي ي براي پخشداخلي  اتصفحبه هنگامي كه 

سفتي صفحات بايد به اندازه اي باشد كه مانع تغيير . ، بايد صاف و تميز باشند)مراجعه كنيد 5و  4،  3شكل 
ساختار هندسي صفحات بايد متناسب با نوع قطعه اتصال باشد . شكل آن ها در مدت زمان انجام آزمون شود

به قطعه اتصال نيروي مساوي باشد كه ، بدون وارد آمدن نيرو يا فشار به پايه ها و لبه ها،   و بايد به گونه اي
عرض بايد ، هستندهنگامي كه انشعاب ها يكسان . ميلي متر باشد 50عرض صفحات، بايد حداقل . وارد شود

  .ميلي متر باشد) 50 ± 1(صفحات تكيه گاه 
  
  

  
  :راهنما

  صفحه تكيه گاه 1
  محل قالب گيري تزريقي 2
  داخلي صفحات 3
a   انحراف قطريمحل اندازه گيري  
  

  نمونه اي از موقعيت صفحات تكيه گاه و صفحات داخلي براي ساختار هاي مختلف – 2شكل 
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  وسايل اندازه گيري ابعاد  4-3
  :زير را داشته باشند اين وسايل بايد توانايي تعيين موارد 
  ،ميلي متر 1با دقت  3-5بق بند مقادير طول هر آزمونه، ط -
    ،5/0% با دقتقطر داخلي هر آزمونه  -
، هر كدام كه انحراف قطري 1%ميلي متر يا  1/0تغيير قطر داخلي هر آزمونه در جهت بارگذاري، با دقت  -

  .باشدبزرگ تر 
  وسيله اندازه گيري نيرو  4-4
را دارا  4%آزمونه تا  انحراف قطري، براي ايجاد 2%اندازه گيري نيروي الزم، درحد  قابليتاين وسيله بايد  

  .باشد

  آزمونه  5
  آماده سازي  1- 5

براي . هر آزمونه بايد در برگيرنده يك قطعه اتصال كامل با ملحقات آن، نظير سرپوش ها يا حلقه ها، باشد
 قطري انحرافكه با صفحات  را هاي كوچك روي اتصال كنگرهمي توان منحني آزمون،  نمودنخطي  بهبود

به همين ترتيب، مي توان صفحات داخلي متناسب با شكل هندسي اتصال به كار . برداشت ،در تماس هستند
  ). مراجعه شود 2به شكل (برد 

  تعداد  2- 5
  .عالمت گذاري شوند cو  a ،bها بايد با  آن. آزمون بايد با سه آزمونه مختلف انجام شود

  تعيين ابعاد  3- 5
  قطر داخلي  3-1- 5

كه در مركز طول كلي بدنه قرار دارد،  انحراف قطريلي عمودي هر آزمونه بايد در نقطه اندازه گيري قطر داخ
   .)مراجعه شود 5و  4، 3به شكل (تر باشد، تعيين شود  ميلي متر، هر كدام كه بزرگ 1/0يا  2/0% با دقت 

  محاسبه طول زانويي  3-2- 5
  كليات  3-2-1- 5

  .به شعاع خميدگي آن در خط مركزي بستگي داردي ي، براي زانوLروش محاسبه طول، 
  برابر اندازه اسمي زانويي 5/1زانويي با شعاع كوچك تر يا مساوي با   3-2-2- 5

برابر اندازه اسمي زانويي بايد به صورت  5/1، براي زانويي با شعاع  كوچك تر يا مساوي با  Lطول محاسبه اي،
ي لوله مي باشد ي، طول لبه زانوLSنشان داده شده، كه  3ل همان طور كه در شك  تعيين شود، L1 + L2طول 

  LXبه وسيله سازنده مشخص نشده باشد، بايد به صورت طول  LSاگر  . كه سازنده آن را مشخص كرده است

  .بيان شود
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 گيريخود محصول اندازه  روي يا از و كرده است هكه سازنده ارائ بايد از روي نقشه محصول LS وL1 ،  L2مقادير
ميلي متر، هر كدام  1يا 1%بايد با دقت L2 و  L1هرگاه اندازه گيري از روي خود محصول باشد، مقادير. شود

  . شودكه بزرگ تر باشد، تعيين 

  
  
  

  :  راهنما
L=L1 + L2   

a نقطه اندازه گيري خميدگي  
b طول بار گذاري  
  

  برابر اندازه اسمي 5/1 با يا مساويك تر چ، براي زانويي با شعاع كو Lمحاسبه طول، – 3شكل 
  

  برابر اندازه اسمي زانويي 5/1زانويي با شعاع بزرگ تر از   3-2-3- 5
برابر اندازه اسمي زانويي بايد به همان شيوه مشخص  5/1، براي زانويي با شعاع بزرگتر از  Lطول محاسبه اي،

ي تعيين شود، به جز مواردي كه در برابر اندازه اسمي زانوي 5/1 كوچكتر يا مساويشده براي زانويي با شعاع 
  :زير بايد رعايت شود

 :محاسبه شود زيرو  با كمك معادله  4طول كمان بايد با استفاده ابعاد مشخص شده در شكل   -
     

    )2(                             + L1 + L2 L=                        
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برابر اندازه اسمي زانويي، اندازه گيري تغيير در قطر داخلي در  5/1 ر ازبزرگ تاگر در يك  زانويي با شعاع   -
از وسط  /3بدنه قابل اجرا نباشد، مقدار متوسط تغيير در قطر داخلي در دو نقطه ديگر هر يكي در  وسط

   .)مراجعه شود 4به شكل (برداشته شود 

  
  

  :راهنما
   ،درجه  بر حسبزاويه اتصال  
a   جايگزينيري خميدگي نقطه اندازه گ  
b  نقطه اندازه گيري خميدگي طبيعي  
c   ار گذاريبطول  

  برابر اندازه اسمي  5/1 از تر بزرگ، براي زانويي با شعاع   Lطول محاسبه اي، -4شكل  

  محاسبه طول انشعاب ها  3-3- 5
ه در آن طول تعيين شود ك 5، بايد به صورت نشان داده شده در شكل )L=L1(، انشعاب  L1محاسبه طول، 

  .، را سازنده مشخص كرده است LSلبه، 
بايد از روي نقشه محصول كه سازنده ارائه كرده است برداشته شود و يا از روي خود محصول  LSو  L1مقادير 

  .اندازه گيري شود
ه ميلي متر، هر كدام ك 1يا  1%با دقت  بايد LSو  L1مقادير هرگاه اندازه گيري از روي خود محصول باشد، 

  . بزرگ تر باشد، تعيين شود
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  .بيان شود  LXبه وسيله سازنده مشخص نشده باشد، بايد به صورت طول  LSاگر  

  
L=L1    

  : راهنما
 )وارد شده، داخل شده(صفحه داخلي   1

a  نقطه اندازه گيري خميدگي  
b  طول بار گذاري  
c  هايي از طول بار گذاري مثال L1  

  عاب، يك انش Lمحاسبه طول، -5شكل 

  طول عمر  4- 5
  . ساعت باشد 24، بايد حداقل 8مطابق بند  مونطول عمر آزمونه، در زمان شروع آز

  . روز باشد) 21 ± 2(نوع، و نيز در موارد اختالف، عمر آزمونه بايد  مونبراي آز

  آزمون تثبيت شرايط  6
 8مطابق بند ) مراجعه شود 7به بند (ساعت پيش از آزمون، در هوا و دماي آزمون  24بايد حداقل  ها آزمونه

  . دنشو قرار داده

  دماي آزمون  7
براي  ودرجه سلسيوس ) 23 ± 2(آزمون اتصاالت گرمانرم، به غير از موارد تصريح شده، بايد در دماي 

 در درجه سلسيوس به عنوان دماي استاندارد آزمايشگاهي شناخته مي شود، بايد 27كشورهايي كه دماي 

درجه سلسيوس به كار ) 23 ± 2( صورت اختالف نظر دماي در. سلسيوس انجام شوددرجه ) 27 ± 2( دماي
  . مي رود
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  روش آزمون  8
را روي صفحه تكيه گاه دستگاه آزمون طوري قرار دهيد كه آنها زير  داخليصفحات جاسازي شده   8-1

     ه تماسي با صفحاتها هيچ گونمحل اتصال كه ) را ببينيد1يادآوري( به نحوي ،بدنه آزمونه قرار گيرند
  . آزمون نداشته باشند هنگامتكيه گاه در 

 جلوگيريهنگامي كه طراحي صفحات تكيه گاه به نحوي باشد كه از تماس ميان صفحات تكيه گاه و لبه ها   -1يادآوري 
  . نيست داخلي نيازي به صفحات جاسازي شده ديگر ود،ش

نوك شيارها يا كنگره ها در تماس اوليه با  تنهااصل كنيد كه شيار يا آج دارد، اطمينان ح ،هنگامي كه اتصال
  ) مراجعه شود 2به شكل ( صفحات تكيه گاه يا صفحات جاسازي شده هستند 

به منظور دستيابي به . محور طولي آزمونه را به موازات صفحات تكيه گاه و در مركز دستگاه آزمون قرار دهيد
بايد به نحوي باشد كه محور نيروي حاصل مورد انتظار به طور  عدد صحيح در نيرو سنج، موقعيت آزمونه

  . تقريبي در خط محور نيرو سنج باشد

موقعيت نيروي حاصل به شكل هندسي اتصال و طرح انتقال ميان سوكت و محل اتصال، اگر وجود داشته باشد،  -2يادآوري
  . توان به تخميني مناسب دست يافت است، به طوري كه تعيين دقيق آن بسيار سخت مي باشد اما مي وابسته

  . بايد موازي صفحات تكيه گاه باشد در غير از حاالت مشخص شده، محور ورودي شاخه ها
باالي بدنه آزمونه قرار دهيد به طوري كه هيچ تماسي با  )را ببينيد1يادآوري( صفحات بااليي تكيه گاه را در

  . محل اتصال در طي آزمون نداشته باشند
نيرويي كافي براي نگه داشتن . ه گاه بااليي را در تماس با صفحات جاسازي شده بااليي قرار دهيدصفحه تكي

اطمينان حاصل كنيد كه تماس ميان صفحات تكيه گاه و صفحات . صفحات جاسازي شده به كار ببريد
  . جاسازي شده به صورت يكنواخت حاصل شده است

زير  جدول را مطابق انحراف قطريفشرده كنيد، نيرو و  ،1آزمونه را با سرعت ثابت، مطابق جدول  8-2
  . برسيد 4% حداقل  انحراف قطريبه صورت متوالي يادداشت كنيد تا به 

  تابعي از قطر اسمي اتصال بر حسب انحراف قطريسرعت  -1جدول
 قطراسمي

Dn

 انحراف قطريسرعت 

mm/min  
   100≤ Dn  
   200≤ Dn <100  
   400≤ Dn <200 

   710≤ Dn <400 

Dn <710  

1/0 ± 2  
25/0 ± 5  
5/0 ± 10  

1 ± 20  
  Di  ×03 /0± 5 %الف

  . تعيين شود 3- 5بايد مطابق بند  Di -الف

بايد به وسيله اندازه گيري تغييرات در قطر داخلي آزمونه و بار متناظر با  انحراف قطري بر حسبنمودار نيرو 
  . ز بدنه اتصال اندازه گيري شود، بايد در مركd1تغيير عمودي در . آن رسم شود
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اندازه گيري جابجايي يكي از صفحات تكيه گاه رسم  روشاز  را مي تواننيرو  بر حسب انحراف قطرينمودار 
ارتفاع ديواره اوليه كاهش نيابد، در غير اين صورت  95%، كمتر از ecبه شرط آن كه ارتفاع ديواره اتصال،  كرد

   ) مراجعه شود 1به شكل ( .مورد استفاده قرار گيرد) مبنا(ن مرجع تغيير قطر داخلي بايد به عنوا
از نقطه شروع آن براي . نموداري هموار است به طور معمول انحراف قطرينمودار نيرو در برابر   8-3

مراجعه  6به شكل (به صورت زير  انحراف قطريتعيين مبنايي براي محاسبات و تعريف سه درصدي نيروي 
  :نيداستفاده ك) شود
رسم  در برابر نيرو انحراف قطرياز نقطه شروع نمودار  انحراف قطري 5/2% يك خط عمودي به فاصله  - الف

  ).d2,5( كنيد 
  ،)2D, 5نقطه (تعيين كنيد  انحراف قطري -نقطه تقاطع اين خط را با نمودار نيرو 

در برابر نيرو رسم  حراف قطرياناز نقطه شروع نمودار  انحراف قطري 5/3% خط عمودي دوم را به فاصله  -ب
  ).d3,5( كنيد 

  ،)3D, 5نقطه (تعيين كنيد  انحراف قطري - نقطه اشتراك اين خط را با نمودار نيرو 
نقطه تقاطع اين خط را با محور افقي . مي گذرد را رسم كنيد 3D, 5و  2D, 5يك خط مستقيم كه از نقاط  -پ

  ،))0, 0(نقطه (به عنوان شروعي براي محاسبات در نظر بگيريد 

  ).d3(از نقطه شروع براي انجام محاسبات رسم كنيد  انحراف قطري 3% خطي عمودي به فاصله  -ت
  . را از روي محور عمودي بخوانيد ،F3نقطه تقاطع اين خط را با منحني تعيين كنيد و نيروي متناظر با آن، 

نتايج را به ترتيب به . تكرار كنيد را براي بقيه آزمونه ها 3-8و 2- 8، 1-8دستورالعمل بندهاي   8-4
  . بيان كنيد  a ،b،cصورت 

 
  :راهنما

X   انحراف قطري ،y، درصد بر حسب 

Y    ،نيروF ، نيوتن بر حسب  
a     انحراف قطرينقطه شروع نيرو در مقابل  
b    0،  0نقطه ( نقطه شروع محاسبات(     

  حراف قطرياننيروي  3% روش تعيين نقطه شروع محاسبات و  -6شكل
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  محاسبه سفتي حلقوي  9
محاسبه  5و3،4، با استفاده از معادالت )N/m2(، سه آزمونه را بر حسب نيوتن بر متر مربع Sسفتي حلقوي، 

  : كنيد
     )3(                                                       )) La × ya (F3,a / (× 18600Sa=                        
 )4(                                                          ) )Lb × yb (F3,b / (× 18600Sb=  

 )5(                                                          ) )Lc × yc (F3,c / (× 18600Sc=  
  :كه در آن

F3  اتصال انحراف قطري 3% نيوتن، متناظر با  ر حسبنيرو ب،  
L   تعيين مي شود 3-6ميلي متر، كه مطابق بند  بر حسبطول محاسبه شده آزمونه،  
y  اتصال مي باشد انحراف قطري 3% ميلي متر، كه متناظر با  ر حسبب انحراف قطري . 

بر حسب ، )6(با استفاده از معادله  سفتي حلقوي اتصال را به عنوان ميانگين حسابي سه مقدار محاسبه شده
  :محاسبه كنيد ،)/m2  kN(كيلو نيوتن بر متر مربع 

       )6(                                                                      S=(Sa+Sb+Sc)/3000  
  . نتيجه تا سه رقم اعشار گرد شود

  گزارش آزمون  10
  :زير باشد آگاهي هايگزارش آزمون بايد حداقل شامل 

  ؛ملي اين استاندارد ارجاع به) الف
  :مشخصات اتصاالت گرمانرم، شامل) ب
 مشخصات توليد كننده؛  )1

 نوع اتصال و مواد اتصال؛ )2

 ، به صورت كاربردي؛ Sيا رده  SDRابعاد و رده، رده سفتي، )3

 تاريخ توليد؛ )4

 جرم اتصال؛ )5

  تعيين مي شود؛ 3- 3- 5يا  2- 3- 5 هاي، كه مطابق بندL طول محاسبه اي،)  پ
  ماي آزمون؛د)  ت
  كار رفته؛ه جزييات تجهيزات ب)  ث
  براي هر اتصال آزمون شده تعيين مي شود؛كه  yو  Fمقادير )  ج
  ؛)Sa ،Sb ،Sc(مقادير محاسبه شده سفتي حلقوي )  چ
 ؛Sمقدار محاسبه شده )  ح

  براي هر آزمونه؛ انحراف قطري -در صورت لزوم نمودار نيرو)  خ
  مانند هر رويداد يا عملياتي كه در اين استاندارد به آن اشاره  نشده است؛ هر عامل موثر بر نتيجه،)  د
  .آزمونانجام تاريخ )  ذ
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(
  نكاتي پيرامون استفاده از اين استاندارد

  كليات  1-الف
  .مورد استفاده قرار مي گيرد اتصاالت داراي ديوارهتعيين سفتي اتصاالت براي طبقه بندي 

  .ت با ديواره سخت به طور عموم، به صورت نسبت ضخامت ديواره به قطر طبقه بندي مي شونداتصاال
ساخته كه با اين استاندارد مورد سنجش قرار مي گيرد، حتي اگر از مواد يكسان  اتصال، زماني شكل ديواره
جز براي ه ، بداشته باشد مقطع عرضي و همچنين پارامترهاي ديگر يكسان/ و ضخامت ديوارهشده باشد 

  . نتايج مختلفي از سفتي اتصاالت را در بر دارد انحراف قطريفاصله و درجه 
  .بنابراين، دقت و حساسيت براي بيان نتايج آزمون در طبقه بندي كاربردي توصيه مي شود

 اتصاالت در سيستم هاي لوله گذاري زير زميني، خيلي كمتر از لوله ها با مواد، انحراف قطريواضح است كه 
اين بدان معني است كه مقادير سفتي باال كه از اين روش به دست مي . قطر و ضخامت ديواره مشابه است

  . هاي لوله گذاري زير زميني به كار مي رود، واقع گرايانه خواهد بود آيد، وقتي كه در مورد سيستم
بدنه اتصال تركيب شده با شكل  اين رفتار به طول آزاد كوتاه، ميان نقطه پيوند اتصاالت و تكيه گاه آنها به

  . هندسي اتصال وابسته است
از راه سفتي لوله نسبت به سفتي اتصال و عدد مربوط به ويژگي هاي  بيشتردر لوله كشي،  انحراف قطري

  .  ديگر اتصاالت كه مهم تر از سفتي براي كارايي مطمئن سيستم هاي لوله گذاري هست، تعيين مي شود
  .آمده است 2- تصاالت مختلف عنوان شده در اين آزمون در پيوست الفخالصه اي از رفتار ا

  ي هايزانو 2-الف
   برابر اندازه اسمي 5/1 تر يا مساوي با كوچكبا شعاع  ها زانويي  1- 2-الف

تفاوت هاي بزرگي در تعيين سفتي زانويي ها با ضخامت ديواره، قطر و مواد يكسان وابسته به زاويه زانويي 
  . تر به زانويي مي دهد اياي كوچك، سفتي باالتري نسبت به زواياي بزرگزو. وجود دارد
  .دهندمي نشان توپي /لبهي هاي داراي يسختي بزرگ تري نسبت به زانو ،ي هاي داراي سوكتيهمه زانو
شده  يي ها در همه حاالت، مقاديرسختي اندازه گيري شده، خيلي بزرگتر از مقادير اندازه گيريبراي زانو

  . مقطع عرضي برابر مي باشند /ك لوله با مواد، قطر و ضخامت ديوارهبراي ي
  برابر اندازه اسمي 5/1 بزرگ تر از با شعاع ها زانويي  2- 2-الف
آنجايي كه طول زانويي با شعاع بزرگ، بيشتر از طول زانويي با شعاع كوچك است، و پشتيباني از سوكت از

ه گيري در يك لوله با مواد، قطر و ضخامت ديواره يكسان انجام در حالتي كه اندازنيز به همين منوال است، 
  ، مي باشد ركمتر از حد مورد انتظاسفتي اندازه گيري شده  شود،
  راهي ها چند  3-الف

راهي ها با  چندراهي ها يكسان يا كاهنده باشند، تفاوت هاي بزرگي در تعيين سفتي  چندبسته به اين كه 
  . كسان وجود داردضخامت ديواره، قطر و مواد ي
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  .توپي دار دارند /لبهدار مقادير بزرگتري براي سختي نسبت به سه راهي هاي  لبههمه سه راهي هاي 
ي با زواياي ارتباط دهنده يراهي ها چندختي نسبت به سزواياي ارتباط دهنده بزرگ، مقادير بزرگتري براي 

  . كوچكتر مي دهد
ه مقدار مورد انتظار از يك لوله با مواد، قطر، زاويه، ضخامت راهي هاي يكسان مقدار سختي نزديك ب چند

  .مقطع عرضي يكسان را نشان مي دهد /ديواره
مقطع  /راهي كاهنده مقدار سختي بزرگ تر از يك سه راهي يكسان با مواد، قطر، زاويه، ضخامت ديواره چند

 .عرضي يكسان را نشان مي دهد
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