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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29جب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به مو نام

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و زمراک نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و لمیع مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد نوانع به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

ترتیکب ،  بکدی     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللی الکتروتکنی   بی  ،کمیسیون 1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است
 کدکس غذایی  کمیسیون 

3
(CAC)خاص اا  نیازمند  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت اا  آخری  از ر ،کشو

 کننکدگان ، حفک    مصکر   از حمایکت  برا  قانون ، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی اقتصاد  ، و محیطی زیست مححظات و والتمحص کیفیت از اطمینان حصو  عمومی ، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   ارداسکتاند  اجکرا   کشکور ،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید . اجبار  را آن بند درجه

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  براسیون ) واسنجی (کالی و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   سکنجش ،  وسکای   کالیبراسیون ) واسنجی ( یکااا ، المللی ی ب افزاره ترویج .کند  نظارت می آن اا عملکرد بر و اعطا

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

                                                 
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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 استانداردتدوين کمیسیون فني 

 "لوله نگهدارندههاي  افزاره -ات ويژه: الزام52قسمت  -گذاري بهینهکابلبراي  لولههاي  سامانه "
 

 رئیس: 

 آزادوی ، فرشید

 قدرت( -)لیسانس مهندسی برق

 

 نمايندگيسمت و/ يا 

رئیس بخش برق کارخانه سیمان خراسان 

 شمالی
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  ))اسامی به ترتیب حرو  الفبا :اعضاء
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 پریسا ،سامی

 نرم افزار( -)لیسانس کامپیوتر

 واحد آشخانه -یام نورمدرس دانشگاه پ

 

 

ا  کارشناس برق و مربی سازمان فنی حرفه

 خراسان شمالی

 

کارشناس صنایع سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

 

کارشناس اداره ک  راه و شهرساز  خراسان 

 شمالی

 

 شمالی معاونت شرکت توزیع برق خراسان

 

 

سرپرست دفتر آموزش و پژواش استاندار  

 خراسان شمالی

 

شیفت برق پتروشیمی خراسان سرپرست 

 شمالی

 

عمیرات کارخانه مدیر بخش نگهدار  و ت
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 منور، حمید
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 کارشناس شرکت گاز خراسان شمالی

 

 

   ادایتکارشناس برق شرکت الکترو سی

 

 

 مدرس دانشگاه سراسر  شیروان

 

 

رئیس ایئت مدیره و دبیر انجم  

 کارشناسان استاندارد خراسان شمالی
 

مدیر کنتر  پروژه توزیع نیرو  برق خراسان 

 شمالی
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 فهرست مندرجات

 صفحه فهرست

 ب ستانداردسازمان ملی ا با آشنایی

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 1 اد  و دامنه کاربرد       1

 1 یمراجع الزام       9

 1 اصطححات و تعاریف       3

 9  عمومیالزامات        2

 9 اا  عمومی آزمونشرایط        3

 3 بند رده       6

 2 و مستندات نشانه گذار        3

 3 ابعاد       3

 3 ساختمان       2

 3 خواص مکانیکی     19

 2 خواص الکتریکی     11

 2 خواص حرارتی     19

 2 سوز خطر آتش     13

 2 خارجیاثرات       12

 2 سازگار  الکترومغناطیسی      13

 13 لوله نگهدارندهاا  افزارهرده بند  کدگذار    (الزامی)الف پیوست 

 19 آزمون بار جانبی با میلهچیدمان   191شک  

 11 لوله محاف  آزمون بار جانبی باچیدمان   199شک  

 19 آزمون بار محور چیدمان   193شک  

 2 باالگستره دما      9 جدو 

 3 بار جانبی برا  آزمون 191جدو  

 

 

 

 

 

 



 و  

 فتارگپیش

 که " لوله نگهدارندهاا   افزاره -: الزامات ویژه93قسمت  -گذار  بهینهکاب برا   لولهاا   سامانه " استاندارد

 در و شده تدوی  و تهیه شرکت پژواشکده کیمیاگران ارتیانتوسط  مربو  اا کمیسیون در آن ویسنپیش

 قرار تصویب مورد 13/11/29 مور  برق و الکترونی  استاندارد ملی کمیتۀ اجحس افتصد و بیست و ششمی 

 تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  است، گرفته

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

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

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خذ أمنبع و م

 
IEC 61386-25: 2011, Conduit systems for cable management – Part 25: Particular 

requirements – Conduit fixing devices 
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 " لوله نگهدارندههاي  افزاره -: الزامات ويژه52قسمت  -گذاري بهینهکابلبراي  لولههاي  سامانه "

 و دامنه کاربرد هدف  1

 ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد: 1ای  بند از قسمت 

جایگزی   " لوله نگهدارندهاا  و افزاره لولهاتصاالت "توسط عبارت "  لولهاتصاالت "در پاراگرا  او  عبارت 

 شود.

 :اضافه شود در پايان بند

مورد  لوله نگهدارندهاا  اا  مربو  به افزارهالزامات و آزمون ،IEC 61386استاندارد مجموعه از  متقسای  

 کند.را مشخص می گذار  بهینهکاب برا   لولهپشتیبانی و/یا نگهدار   منظوربهاستفاده 

 يالزام مراجع 5

 ارد:ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد د 1ای  بند از قسمت 

 اضافه شود:

2-1 ISO 4287, Geometrical Product Specifications (GPS) – Surface texture: Profile 

 method – Terms, definitions and surface texture parameters 

 اصطالحات و تعاريف 9

 ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد: 1ای  بند از قسمت 

 د:اضافه شو

9-111 

 لوله نگهدارندهافزاره 

 نگهدارنده. افزاره استطراحی شده لولهدار  از نگهتأمی  برا  ، است نصب شده لوله طو زمانی که در افزاره 

 . بطور ایم  رو  سطح نصب ثابت شودبتواند است که طور  طراحی شده لوله

9-115 

     فلزي لوله نگهدارندهافزاره 

 متشک  از فلز است. تنها نگهدارندهافزاره 

9-119 

 غیرفلزي لوله نگهدارندهافزاره 

 تنها متشک  از مواد غیرفلز  است. نگهدارندهافزاره 
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9-114  

 مرکب لوله نگهدارندهافزاره 

 شام  مواد فلز  و غیرفلز  است. نگهدارندهافزاره 

9-112  

 نحوه نگهداري

 ؛لولهجانبی و/ یا محور  حرکت محدودیت 

 مي عموالزامات  4

 ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد: 1ای  بند از قسمت 

 جایگزی  شود:

 آنها در استفاده معمولیعملکرد شوند که ساخته باید طور  طراحی و  لوله نگهدارندهاا  افزاره 4-1

 قاب  اعتماد باشد.

ساز ، عملیات ذخیرهکه در طو  حم ،  باید در برابر فشاراا  احتمالی لوله نگهدارندهاا  افزاره 4-5

 د، مقاومت کنند.نآیوجود میبهکاربرد شده و نصب توصیه

 .می شود بررسیشده اا  مشخصموارد مورد قبو  با انجام تمام آزمون 4-9

 

 ها  عمومي آزمونشرايط  2

 ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد: 1ای  بند از قسمت 

 يگزين شود: جا 2-1

بند  یکسانی که رده، لوله نگهدارندهاا  استند. افزاره نوعیاا  اا  مطاب  ای  استاندارد آزمونآزمون

و فقط شوند  درنظر گرفته میبه منظور بودن در ی  نوع محصو  مشابه  ،تفاوت دارندفقط در رنگ و  دارند

 است.نیاز  ی  رنگ برا  آزمون مورد

 .رندیگمیمورد آزمون قرار ، لولهسامانه به عنوان قسمتی از  لوله هنگهدارنداا  افزاره

 لوله نگهدارنده، وقتی که افزاره لولهاندازه چکتری  و بزرگتری  باید با استفاده از کو لوله نگهدارندهافزاره 

 . قرار گیردآزمون مورد باید ، شودمی لوله ا  از اندازه اا  گستره شام 

 جايگزين شود:  2-4

( و 9±93)˚C در دما ، h 929 مرکب باید برا  حداق  لوله نگهدارندهاا  اا  غیرفلز  و افزارهمونهن

انجام ایجاد شرایط عمومی اا باید بحفاصله بعد از . تمام آزمونقرار گیرند 69و % 29رطوبت نسبی بی  %

 شوند.
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 جايگزين شود:  2-2

. شرایط دیگر  مشخص شده باشد مگر، و تمیز باشد اا برا  ار آزمون باید در ی  شرایط جدیدنمونه

 نیاز است، باید رعایت شود. ساختاراا  سازنده بخصوص وقتی که نیرو برا  سرا  کردن اتصاالت مورد

 کاربرد ندارند.  2-3و  6-3 اا بند

 بنديرده 6

 ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد: 1ای  بند از قسمت 

 کاربرد ندارند.  3-1-6و  2-1-6، 3-1-6، 1-1-6بنداا  

 اضافه شود: 

 مقاومت بار جانبي 6-1-111

 ضعیف 1

 متوسط 9

 قو  3

 مقاومت بار محوري 6-1-115

 نامعلوم 1

 شده توسط سازندهاعحم 9

 باالييگستره دماي  6-5-5

 جایگزی  شود:  9از جدو  

 باالييگستره دماي  -5جدول 

       -اندازيو راه عملکرد و نصب بنديرده

 ˚C  دماي کمتر از:
9 29 

1 69 

9 29 

3 193 

2 199 

3 139 

6 939 

3 299 

 

 کاربرد ندارند.  9-2-6و  1-2-6، 3-6بنداا  
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 و مستندات نشانه گذاري  7

 :دارد کاربردجز موارد زیر به  1ای  بند از قسمت 

 جایگزی  شود:

 :گذار  شودباید با موارد زیر نشانه لوله نگهدارندهار افزاره  7-1

 ،عحمت شناسایییا عحمت تجار  سازنده یا نام مسئو  فروش یا  کارخانه نام  -    

  ،طور مثا ، ی  شماره کاتالوگ، ی  نماد یا مشابه آن باشد، که ممک  است بهمحصو عحمت شناسایی   -    

 اخته شود.اا  سازنده یا مسئو  فروش شندر نوشتهطور  که ب

مطاب  با  لوله اا  سامانهداخ   لوله نگهدارندهاا  سازنده باید برا  نمایش سازگار  افزاره 7-1-1

 باشد.پاسخگو  IEC 61386استاندارداا  سر  

 ور  برا  حم  مناسب و ام ،و تمام اطحعات ضر 6بند  اا را مطاب  بند سازنده باید رده 7-1-5

 اا  خود ارائه داد.را در نوشته ساز ، نصب و استفادهذخیره

 جايگزين شود: 7-5

، اما جایی که شودگذار  ، نشانهمناسب استرو  محصو  جایی که  1-3 بند باید مطاب  لوله نگهدارندهافزاره 

 به محصو  یا رو  کوچکتری  بسته باشد. متص رو  ی  برچسب ممک  است گذار  ، نشانهممک  نیست

 د ندارند. کاربر 2-3و  3-3بنداا  

 ابعاد 8

 :شودبا مت  زیر جایگزی  ای  استاندارد  1ای  بند از قسمت 

یا مسئو  فروش سازنده توسط شده اعحم لولهضخامت اندازه یا گستره باید قابلیت تطبی   لوله نگهدارندهافزاره 

 باشد. داشتهرا 

 ساختمان 3

 د زیر کاربرد دارد:ای  استاندارد با درنظر گرفت  موار 1ای  بند از قسمت 

 جایگزی  شود:

به  چون  ،نباید لبه تیز، گره یا برآمدگی سطحی وجود داشته باشد لوله نگهدارندهدر داخ  افزاره  3-1

 شود.به نصاب یا کاربر می آسیب رساندنیا  لولهسامانه احتما  زیاد باعث صدمه به 

 شود.  ازرسی بررسی میا بالزم باشد، مطابقت باا از ا  اگر بعد از جداکردن نمونه

استفاده  نصب و یمکانیکی بوجودآمده در طتنش اا   طور  طراحی شوند که باید نگهدارنده لوازم 3-5

                    .را تحم  کنندعاد  
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نباید در زمان سوار کردن درست ، باشد ااییخمیدگی، در صورتی که لوله نگهدارندهبرا  سوار کردن افزاره 

 شوند. لولهسامانه جاد صدمه به اجزاء باعث ای

 شوند.می بررسیبازرسی  توسط، 3-2آزمون  اا  ایجاد شدهدر رشتهخوردگی پیچ نگهدشت 

-می توسط بازرسی بررسی 2-2در آزمون  اا  رشته مانندخمیدگیبا استفاده از  ااخوردگیپیچ شت نگهدا

 شوند.

مطاب   مرتبهده  جابجایی به میزانو  سوارکردن بااا خوردگیپیچ زبه غیر اقاب  استفاده مجدد  نگهدارندهبرا  

 شوند.می بررسیبا راانمایی سازنده 

 شوند.می مطاب  راانمایی سازنده بررسی سوارکردنبا استفاده مجدد اا  غیرقاب نگهدارنده

 .ندارند کاربرد 6-2و  3-2اا  بند

 خواص مکانیکي 11

 دارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد:ای  استان 1ای  بند از قسمت 

 جایگزی  شود:

 مکانیکی کافی باشند.استقامت باید دارا   لوله نگهدارندهاا  افزاره 11-1-1

 بررسی می شود. 199-19و  191-19،  3-19مطابقت، با آزمون اا  مشخص شده در بنداا    11-1-5

  کاربرد ندارد تراکمآزمون  11-5

 :ين شودجايگز 11-9-1

به  9شده در شک  دادهلوازم نشانبه وسیله  لولهیا  فوالد  و ی  میله لوله نگهدارندهدوازده افزاره مجموعه 

 استند.مرتبط ضربه آزمون 

استفاده  لولهبا ار نوع از  ندتوانکه می IEC 60423مطاب  استاندارد خارجی با قطر  لوله نگهدارندهاا  افزاره

 شود. آزمون ،اندازه مناسبقطر کمینه مطاب  خارجی فوالد  با قطر  لولهاده از ، باید با استفشوند

) تا حد ساخت میله بایدروادار  
0

-0,02)mm   باشد و شامmm99  و(
0

-0,03)mm نامی اندازه از  باالییmm99  

 باشد.

 لولهید با استفاده از آن ، بادنمشخص استفاده شو لولهبا ی   فقط تواندمی که تنها لوله نگهدارندهاا  افزاره

 شود.آزمون 

-دادهنشان 199یا شک   191در شک   نگهدارندهون رو  ی  سطح عمود  فقط با ی  افزاره آزممجموعه 

 .استشده

 است، به ای  آزمون مرتبط نیستند. mm99ابعادش کمتر از بیشینه که  لوله نگهدارندهاا  افزاره

 جايگزين شود: آخرين پاراگراف 11-9-5

 شود.انجام  لوله نگهدارندهتری  قسمت افزاره ضعیفرو  آزمون باید 
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 جايگزين شود:  11-9-9

و  باشد باید عحمتی از تجزیهنه و در آنجا باقی بماند  لوله نگهدارندهباید داخ  افزاره  لوله، میله یا بعد از آزمون

 باشد.ی وجود داشتهنمایبدون بزرگیا دید اصح  شده ایچ ترکی برا  دید معمولی  نه

 .قبو  شودآزمون در از دوازده نمونه باید  نمونهدر آخر نه 

  کاربرد ندارد           خمش آزمون  11-4

  کاربرد ندارد  پذيريآزمون انعطاف 11-2

  کاربرد ندارد  فروپاشي آزمون  11-6

  کاربرد ندارد            کششي  آزمون 11-7

  برد نداردکار   آزمون بار معلق 11-8

 اضافه شود:

 آزمون بار جانبي    11-111

-نشان لولهیا با ی  طو  مناسب از  191در شک   شدهدادهنشان با ی  میله لوله نگهدارندهدو افزاره  11-111-1

 می شوند.نصب  ،199شده در شک  داده

 لولهتوانند با ار نوع از که می 3233مطاب  استاندارد ملی ایران شماره خارجی با قطر  لوله نگهدارندهاا  افزاره

مناسب، امراه ی  بار و اندازه قطر کمینه مطاب   خارجی، باید با استفاده از میله فوالد  با قطر استفاده شوند

 شوند.آزمون  191و جدو   191-1-6 بند بند شام  وزن میله فوالد ، براساس رده

ساخت میله روادار   باشد. ISO 4287مطاب  استاندارد  Ra µm 3 سطحیزبر  میله فوالد  باید دارا  ی  

) تا حد باید
0

-0,02)mm   باشد و شامmm99  و(
0

-0,03)mm نامی اندازه از  باالییmm99  .باشد 

شوند و  آزمون لولهید با استفاده از آن شوند بامشخص استفاده می لولهها با تنکه  لوله نگهدارندهاا  افزاره

 ، ی  میله فوالد  با قطراعما  باررا اعحم کند. به منظور  نگهدارندهو افزاره  لولهترکیب  کاراییسازنده باید 

 بند رده براساسفوالد ،  لولهاست و ی  بار شام  وزن شده لوله که واردداخلی قطر از  39تا % 39% خارجی

 می شود.اعما  فوالد   لوله، سرتاسر دو انتها  191، و جدو  191-1-6 بند

ی لوله نگهدارندهاا  جفت از افزاره سه ی حصارشده ولوله نگهدارندهاا  جفت از افزاره سه ون رو آزم

 می شود. شده انجامپوشیده

، ضربهشده توسط سازنده یا مسئو  فروش، بدون فلز ، بار آزمون اعحم نگهدارندهاا  برا  افزاره 11-111-5

 می شود.اعما  ، محیطدر دما  s  (19± 399 )مدتبرا  

کوره با نمونه در ی  مجموعه مرکب،  نگهدارندهاا  غیرفلز  و افزاره نگهدارندهاا  برا  افزاره 11-111-9

بعد از اینکه دما  کوره به بیشینه دما  اعحم شده  ااآزمون. گردش اوا  پیش فرض کام  قرار می گیرد

)با روادار   9مطاب  جدو  
+2

-2) ˚C به مدتضربه اعما  می شود و بار بدون  شود.، انجام می رسیده باشدmin 
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 .نگه داشته می شود 60±5)) 

 بار جانبي براي آزمون -111جدول 

 تا حد لولهاندازه 
Mm 

 بار جانبي ضعیف

 بندي(رده 5)کد 
Kg 

 بار جانبي متوسط

 بندي(رده 9)کد 
Kg 

 بار جانبي قوي

 بندي(رده 4)کد 
Kg 

6 1/9 9/9 2/9 

3 9/9 2/9 3/9 

19 3/9 6/9 9/1 

19 3/9 1 9 

16 3/9 6/1 9/3 

99 1 9 2 

93 9 2 3 

39 3/3 6/6 9/13 

29 1/3 9/19 2/99 

39 3 16 39 

63 3/19 2/93 3/39 

33 13 36 39 

29 2/93 3/31 6/193 

119 3/33 2/33 3/132 

 می شود. است، ولی ای  مقدار را شام  ن kg 1+ :  3از %  باالییروادار  بار  -1يادآوري
  است. kg 19+ :  9روادار  بار مساو  %  -5يادآوري
  است. kg 19+ :  1از %  باالییروادار  بار  -9يادآوري

برا  آزمون ای  شود. نگه داشته لوله نگهدارندهاا  باید امچنان توسط افزاره لوله، بعد از آزمون 11-111-4

 شده است.درنظر گرفته نشده سطح سوار در نگهدارندهبررسی 

   آزمون بار محوري 11-115

 199-1-6بند  مطاب  ،کنندرا اعحم می محور  لولهنحوه نگهدار   که لوله نگهدارندهاا  افزاره 11-115-1

 شوند: آزمون میبراساس موارد زیر 

 لولهار نوع از توانند با که می 3233مطاب  استاندارد ملی ایران شماره خارجی با قطر  لوله نگهدارندهاا  افزاره

اندازه قطر کمینه اب  مط خارجیباید با استفاده از میله فوالد  از طو  مناسب با ی  قطر ، استفاده شوند

 د.نشوآزمون مناسب 

ساخت میله  روادار باشد.  ISO 4287 مطاب  استاندارد Ra µm 3 سطحیزبر  میله فوالد  باید دارا  ی  

)باید تا حد 
0

-0,02)mm  باشد و شام mm99  و(
0

-0,03)mm نامی اندازه از  باالییmm99  .میله به ی   باشد

 است.شدهمتص  193سازنده و شک   اا  دستورالعم ، مطاب  لوله نگهدارندهافزاره 
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شوند آزمون  لولهشوند باید با استفاده از آن استفاده د نمی توانمشخص  لولهکه تنها با  لوله نگهدارندهاا  افزاره

 را اعحم کند.  نگهدارندهو افزاره  لولهترکیب کارایی باید  و سازنده

 لوله نگهدارندهبه ی  افزاره  193سازنده و شک   اا  دستورالعم مطاب  با طو  مناسب  لولهی  نمونه از 

 می شود. متص 

مدت ، برا  ضربهشده توسط سازنده یا مسئو  فروش، بدون فلز ، بار آزمون اعحم نگهدارندهاا  برا  افزاره

(300±10) s    اعما  می شود.، محیطدر دما 

کوره با گردش اوا  نمونه در ی  مجموعه مرکب،  نگهدارندهاا  غیرفلز  و افزاره نگهدارندهاا  برا  افزاره

با  9اا بعد از اینکه دما  کوره به بیشینه دما  اعحم شده مطاب  جدو  آزمون پیش فرض کام  قرار می گیرد.

)ر  روادا
+2

-2) ˚C مدت برا سپس بار محور  بار بدون ضربه اعما  می شود و . رسیده باشد، انجام می شود 

s((300±10 .باقی می ماند 

 mm  9نباید بیشتر از لوله متص  بماند، لوله نگهدارندهبه افزاره  صحیح باید بطور لوله، بعد از آزمون 11-115-5

بدون یا اصح  شده برا  دید معمولی آسیب قاب  رؤیت و در آنجا نباید جابجا شود  لوله نگهدارندهحو  افزاره 

 به وجود آورد.بزرگنمایی 

 خواص الکتريکي 11

 ندارد. کاربردای  استاندارد  1ای  بند از قسمت 

 خواص حرارتي 15

 کاربرد ندارد.ای  استاندارد  1ای  بند از قسمت 

 سوزيآتشخطر  19

، اگر لوله اا کنندهجفتبه عنوان  لوله نگهدارندهاا  افزارهدارد.  کاربرددارد ای  استان 1ای  بند از قسمت 

 شود.می آزمون ،ملتهب سی دستگاه با  C˚639در دما   ،اعحم شده باشدبعنوان انتشار بدون شعله 

 خارجياثرات  14

 ای  استاندارد با درنظر گرفت  موارد زیر کاربرد دارد: 1ای  بند از قسمت 

 خارجيجامد اشیاء ورود  -درجه حفاظت 14-1-5

 ندارد. کاربردای  استاندارد  1ای  بند از قسمت 

 ورود آب -درجه حفاظت 14-1-9

 ای  استاندارد کاربرد ندارد. 1ای  بند از قسمت 

 سازگاري الکترومغناطیسي 12

 دارد. کاربردای  استاندارد  1ای  بند از قسمت 
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 ها شکل

 :اضافه شود

 

 

 

 :راهنما

 سطح پایه عمود   1    

 لوله نگهدارندهافزاره   5    

 میله فوالد   9    

 بار)شام  وزن میله(  4    

 سطح پایه افقی  2    

 

 آزمون بار جانبي با میلهچیدمان  -111شکل 
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 :راهنما

 سطح پایه عمود   1    

 لوله نگهدارندهافزاره   5    

 لوله  9    

 میله فوالد   4   

 (فوالد بار)شام  وزن میله  2    

 سطح پایه افقی  6    

 

 لولهتنظیمات براي آزمون بار جانبي با  -115شکل 
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 :راهنما

 سطح پایه عمود   1    

 لوله نگهدارندهافزاره   5    

  لولهیا فوالد  میله   9    

 بار)شام  وزن میله(  4    

 
 آزمون بار محوري چیدمان -119شکل 
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 لفاپیوست 

 (الزامي)

 لوله نگهدارندههاي افزارهرده بندي کدگذاري 

 جایگزی  شود: 

اا  ، که ممک  است در نوشتهلوله نگهدارندهشده افزاره اعحمخواص بند  برا  طریقه کدگذار  رده الفپیوست  -يادآوري

 داد.سازنده ثبت شوند را نشان می

 
 بار جانبيمقاومت در برابر  -رقم اول

 (مراجعه شود 111-1-6به بند )
 9 بار جانبی ضعیف

 3 بار جانبی متوسط

 2 بار جانبی قو 

 
 مقاومت در برابر ضربه  -دومرقم 

 مراجعه شود( 5-1-6)به بند 
 1 نیرو  فشار خیلی ضعیف

 9 نیرو  فشار ضعیف

 3 نیرو  فشار متوسط

 2 نیرو  فشار قو 

 3 نیرو  فشار خیلی قو 

 
 يپايیني گستره دما -سومرقم 

 مراجعه شود( 1-5-6)به بند 

C˚ 3+ 1 

C˚ 3- 9 

C˚ 13- 3 

C˚ 93- 2 

C˚ 23- 3 
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 باالييگستره دماي  -رقم سوم

 مراجعه شود( 5-5-6)به بند 
C˚ 29+ 9 

C˚ 69+ 1 

C˚ 29+ 9 

C˚ 193+ 3 

C˚ 199+ 2 

C˚ 139+ 3 

C˚ 939+ 6 

C˚ 299+ 3 

 

 
 وردگيخمقاومت در برابر  -پنجمرقم 

 (مراجعه شود 9-4-6)به بند 
 1 حفاظت داخلی و خارجی ضعیف

 9 حفاظت داخلی و خارجی متوسط

حفاظت خارجی  ،حفاظت داخلی متوسط

 قو 

3 

 2 حفاظت داخلی و خارجی قو 

 

 
 مقاومت در برابر انتشار آتش -ششمرقم 

 مراجعه شود( 2-6)به بند 
 1 ضد پخش آتش

 9 پخش آتش

 

 
 محوريبار در برابر مقاومت  -رقم هفتم

 مراجعه شود( 115-1-6)به بند 
 9 نامعلوم

 1 شده توسط سازندهاعحن

 

 
 


