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فٌی لَلِ ّای پلی اتیلي  هشخصات 

ذاضخي ٚزاضاي ٌٛاٞيٙأٝ اؾسا٘ساضز تيٗ إِّّي ٔقسثط  ((HDPE PIPE Grade PE80 Blackٔٛاز اِٚيٝ خٟر زِٛيس -1

. تاقس ٚ اؾسفازٜ اظ ٔٛاز ضایقازي تٝ ٞيچٛخٝ ٔداظ ٕ٘ي تاقس

. ْ خصیطزا٘دا SDRٚ  6/1تا ضطیة اعٕيٙاٖ ((DIN 8074 1999-08٘ساضززِٛيس ِِٛٝ تایؿسي تطاؾاؼ اؾسا-2

زِٛيس وٙٙسٜ تایس أىاٖ ٘ؾاضذ ٚ ا٘داْ آظٔایكاذ اؾسا٘ساضز خٙثي زِٛيس ضا تطاي ذطیساض فطاٞٓ آٚضزٜ ٚ وّيٝ ٔؿسٙساذ -3

: اظ خّٕٝ.في ٔحهَٛ ضا تٝ ٕٞطاٜ ٞط ٔحِٕٛٝ تطاي ذطیساض اضؾاَ ٕ٘ایسٔطتٛط تٝ وٙسطَ وي

، زا٘ؿيسٝ،تطٌكر حطاضزي، وكف،تطؾر، عٛا فٕط،ٞيسضٚ  MFIزؿر -َ ٚظٖوٙسط-ٞاي وٙسطَ اتقازي ٚ ؽاٞطيآظٖٔٛ 

زطويسٌي ، خٙؽ ٔٛاز (ؾافر 165زضخٝ ٚ  80زٔاي )ناؾسازي

تاقس ٚ ٔحهٛالذ ذٛز ضا تيٕٝ ٚ  9001ضاٖ ٚ ٘ؾاْ وٙسطَ ويفير ایعٚ زِٛيس وٙٙسٜ تایؿسي زاضاي اؾسا٘ساضز ّٔي اي-4

ٔحِٕٛٝ تٝ ضٕيٕٝ نٛضذ خّؿاذ وّيٝ ٔساضن ٔعتٛط تٝ تيٕٝ ٘أٝ ٚ ضٕا٘ر ٘أٝ ٞا ضا تٝ  ضٕا٘ر ٕ٘ٛزٜ ٚ تٝ ٕٞطاٜ ٞط

. ذطیساض اضائٝ ٕ٘ایس

. ٔٛاز اِٚيٝ خٟر زِٛيس ٔحهَٛ ٚ ذظ زِٛيس تایس لثُ اظ زِٛيس تٝ زأیيس ٕ٘ایٙسٜ ذطیساض تطؾس-5

فكاض واض ٚ غيطٜ ٚ (ؾاَ-ٔاٜ-ضٚظ-ؾافر/ ٔكرهاذ فٙي،زاضید زِٛيس)ا تایس تٝ عٛض وأُ٘كا٘ٝ ٌصاضي ضٚي ِِٛٝ ٜ-6

. ضٍ٘ي تاقس

قطایظ الظْ خٟر تاظزیس واضقٙاؾاٖ فٙي قطور آب ٚ ٔٙالهٝ تط٘سٜ الظْ اؾر تٝ ٔٙؾٛض وٙسطَ ضٚ٘س ويفي ِِٛٝ ٞا -7

تسیٟي .َ ضا فطاٞٓ ٕ٘ایسفاضالب اظ ذظ زِٛيس، فطایٙس ؾاذر ،ٔٛاز اِٚيٝ ٔهطفي ٚ آظٔىایكٍاٜ ٞاي وٙسطَ ويفي ٔحهٛ

. ززاؾر زا ظٔاٖ اذص زأیيسیٝ اظ اويح ٔعتٛض زِٛيس ِِٛٝ زض لاِة لطاض زاز ٘ثایس آغاظ ٌط

. ِِٛٝ ٞا تایؿسي تا زضخٛـ ٚوالف تٙسي نحيح حُٕ ٌطزز-8

تٝ فٟسٜ زِٛيس وٙٙسٜ ٔي تاؾس ٚ زض ٍٞٙاْ زحٛیُ (ٔكٟس)وّيٝ ٞعیٙٝ ٞاي ٔطتٛط تٝ تاضٌيطي ٚ حُٕ زا ا٘ثاض ذطیساض  ضٕٙاً

 .ضززحسٕا لثض تاؾىَٛ اضائٝ ي
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 مشخصات فني در توليذ لوله هاي پلي اتيلن                                                    

 
 

 مشخصات فني رديف

    1 
دس تَليذ لَلِ بِ ّيچ ػٌَاى ًبايذ اص هَاد پشمٌٌذُ هؼذًي ٍ ضايؼات دس هَاد اٍليِ هصشفي جْت تْيِ اليِ ّاي داخلي ٍ خاسجي 

فادُ اص هَاد ضايؼاتي تَليذ مٌٌذُ هَظف است مل هحوَلِ ٍ لَلِ ّاي ماس ضذُ سا جوغ دس صَست است: تبصشُ ) استفادُ گشدد 

 (دس تَليذ اص گشاًَل ضايؼاتي ًيض استفادُ ضَد :  2تبصشُ ( ) آٍسي ٍ ًسبت بِ تْيِ ٍ ًصب لَلِ جذيذ اقذام ًوايذ 

2 

ٍد ٍ ماسخاًِ هَظف بِ اجاصُ دادى ايي ًوايٌذُ دس مِ تَسط ًوايٌذُ ماسفشها اًجام هي ش QCًظاست بش پشٍسِ تَليذ ٍ باصسسي 

ّش صهاى مِ ًوايٌذُ ماسفشها تطخيص بِ ػذم ميفيت لَلِ سا هالحظِ  ًوايذ ًوًَِ بِ اصهايطگاُ هَسد : تبصشُ ) ماسخاًِ هي باضذ 

اسفشها ، بشخي اص ًوًَِ ّا بِ ػالٍُ بش تاييذ آصهايطگاُ تَليذ مٌٌذُ بِ دلخَاُ ك:  2تبصشُ ( ) تاييذ ماسفشها اسسال خَاّذ ضذ 

ّضيٌِ آصهايطگاُ آًاليض هَاد اٍليِ بؼْذُ تَليذ :  3تبصشُ ( ) آصهايطگاُ بشسسي ٍ مٌتشل ميفيت ٍ فٌي هَسد تاييذ ماسفشها بشسذ 

ًذُ اخز هي ضَد دس صَست آصهايص ٍ آًاليض لَلِ ّا ٍ هغايشت با استاًذاسد ّضيٌِ آصهايطگاُ اص تَليذمي:  4تبصشُ ( )مٌٌذُ هي باضذ 

) 

3 
جشيوِ بابت باقيواًذُ لَلِ % 1بِ اصاء ّش سٍص تاخيش : تبصشُ ) صهاى تحَيل لَلِ ّا بايستي دقيقا طبق صهاى دسخَاستي ماسفشها باضذ 

 (ّايي مِ با تاخيش تحَيل هي گشدد تؼلق خَاّذ گشفت 

4 
سٍص  5داضتِ باضذ ٍ دس صَست دسخَاست ماسفشها حذامثش طي  هٌاسبي( هطتشي هذاسي ) تَليذ مٌٌذُ خذهات پطتيباًي ٍ باصسگاًي

 هطنالت پيص آهذُ سا الصم است هشتفغ ًوايذ

5 
تَليذ مٌٌذُ اي مِ اص هجاهغ هختلف بيي الوللي داساي سيستن . تَليذ مٌٌذگاى بايستي داساي سيستن هذيشيت مٌتشل ميفيت باضٌذ 

 ي بشخَسداس خَاٌّذ بَدّاي هذيشيتي بيطتشي باضٌذ اص اهتياصات بيطتش

6 

استاًذاسد ساخت ،ػالهت ميفيت هحصَل ، ًام تَليذ مٌٌذُ ، قطش  -بش سٍي تَليذات ّش ماسخاًِ بايستي بشچسبي ضاهل تاسيخ تَليذ

) داخلي ٍ خاسجي لَلِ ، فطاس لَلِ ، ًَع هَاد هصشفي دسج ضذُ باضٌذ ٍ ّوچٌيي لَلِ ّاي تَليذي بايستي داساي دسپَش باضذ

 (مليِ ساصًذگاى هلضم بِ اسائِ گَاّيٌاهِ استاًذاسد اص هشاجغ ريصالح هي باضذ: 1صشُ تب

7 

اتيلي با  الضاهاً بايستي اص يل گًَِ پلي( دسخَاستي)ّاي هَسدًياص  ّاي داخلي ٍ خاسجي لَلِ اتيلي پايِ هَسد استفادُ دستَليذ اليِ پلي 

ٍ اص (  Pipe grade)اتيلي بشاي تَليذ لَلِ ّاي هٌاسب پلي ستاًذاسد گًَِينساى ٍ دس هحذٍدُ سٍاداسي ا( MFI)ضاخص جشياى 

هطخصات استاًذاسدّاي هَسد تأييذ دس . باضذ( BS،DIN،EN)ّوشاُ با هَاد افضٍدًي الصم بشابش استاًذاسدّاي  PE 80ًَع 

 (7-3-2بٌذ . ) بخص دٍم هطخص هي باضذ( 1)جذٍل ضواسُ 

8 
فشٍضٌذُ هَظف است لَلِ ّا سا بٌحَي بستِ بٌذي ًوايذ مِ حيي باسگيشي ، حول ٍ باساًذاصي  صذهِ اي بِ آى ٍاسد ًطَد ٍ جبشاى 

 (9-3-2بٌذ . ) ٍلِ ّا بؼْذُ فشٍضٌذُ خَاّذ بَدّضيٌِ ّشگًَِ خساست ًاضي اص قصَس ساصًذُ دس بستِ بٌذي ٍ اسسال ل
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 ارزیابی لوله های پلی اتیلنجدول 

ارزیابی اسىاد ردیف 
رتبً حذاکثر 

پیشىهادی 

رتبً حذاقل 

پیشىهادی 

 20 20آزمایشگاي اکرودیتً داشته  1

 20 20قیمت  2

 10 10بستً بىذی وحىي  3

 10 10بً مىقع تعهذات اوجام  4

آالت ماشیه  5

 9- تىلیذ داخلی -الف

-  10تىلیذ خارجی -ب

افتخارات  6

 3 3ملی -الف

 2 2بیه المللی -ب

 3 3تىلیذ سابقً  7

 5 5تىلیذ ظرفیت  8

 2 2مشتریان قبلی رضایت  9

10 
اولیً مىاد 

تىلیذی 

-  5خىد روگ -الف

 4- بی روگ -ب

 10 10مالی شرکت تىان  11

 98 100 جمع
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هقذهِ  -2-1

ٔهطف ِِٛٝ ٞاي خّي ازيّٗ زض قثىٝ ٞاي زٛظیـ ٚ ذغٛط ا٘سماَ آب ٚ تحث وٙسطَ تا زٛخٝ تٝ إٞير 

ٔٛاضز شیُ تٝ فٙٛاٖ خاضأسطٞاي قاذم زض اتسساي فهُ ٔكرهاذ فٙي ٚ ...... ويفي زض ظٔاٖ زِٛيس ٚ 

. ذهٛني زأويس ٔي ٌطزز

 DIN، ASTM ي تطاؾاؼ اؾسا٘ساضزٞاي ٔقسثط اظ خّٕٝ ٚ وٙسطَ ٔٛاز اِٚيٝ ٔي تایؿر  قطایظ ؾاذر ِِٛٝ -

، ISIRI  ایطاٖ تاقس تٍٛ٘ٝ اي وٝ اؾسا٘ساضزٞاي فٛق ٚ آظٔایكاذ ٔطزثظ تا ِِٛٝ ٞاي خّي ازيّٗ زض ترف

. زِٛيس ٚ ٔٛاز ٔهطفي زٛؾظ فطٚقٙسٜ ٟٔط ٚ أضاء ٚ خيٛؾر لطاضزاز ٌطزز

 

وٝ ٔي تایؿسي ..... قاذم خطیاٖ ٔصاب ٚ  ،ا٘ؿيسٝ آظٟٔٛ٘اي یازقسٜ فثاضزٙس اظ زقييٗ زٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ  -

. زؿر ٞاي الظْ نٛضذ ٌيطززٛؾظ آظٔایكٍاٜ ٔقطفي قسٜ ٚ ٔٛضز زأئيس ذطیساض 

 

ٔكرهاذ فٙي ٔٛاز ٔٛضز اؾسفازٜ زض ؾاذر  ،فطٚقٙسٜ ٔي تایؿسي ٔكرهاذ ٔحُ ٚ واضذا٘ٝ ؾاظ٘سٜ -

. ذٛز ٕ٘ایسضا خيٛؾر خيكٟٙازاذ .... ِِٛٝ ٞا ٚ

 

اد اٍلیِ هصزفی هَ -2-1-1

ایٗ ٔٛاز اظ ٔماٚٔر زٙكي تاال ٚ خٛـ خصیطي . قٛز ازيّٗ ٔهطفي اظ خّيٕطیعاؾيٖٛ ازيّٗ زِٛيس ٔي خّي

تاقٙس ٚ ذهٛنياذ ٔىا٘يىي تؿياض  تؿياض ذٛب ٚ ٔماٚٔر لاتُ زٛخٝ زض ٔماتُ ذٛضزٌي تطذٛضزاض ٔي

زضخٝ  20ٜ ٚ  خطیاٖ آب اؾسفازٜ تسٖٚ ٚلفٝ زض فكاض اؾٕي زقييٗ قس (ؾافر 500000زا )فاِي 

. ٕ٘ایس ٞا زضٕيٗ ٔي ضا زض ِِٛٝ( ؾا٘سيٍطاز
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ٞاي  قٛز، ِيىٗ ٔغاِقاذ ٚ تطضؾي ٔي ؾاَ زض٘ؾط ٌطفسٝ  50ازيّٗ تهٛضذ ٔقَٕٛ  ٞاي خّي فٕط ِِٛٝ  عَٛ

زط  ٔحيغي ٚالقي ؾاَ تٝ خٟر ضقس ؾطیـ زغييطاذ ظیؿر 30زا  20اذيط ٘كاٖ زازٜ اؾر وٝ عَٛ فٕط

. تاقس ٔي

 

 اتیلي ّای پلی  استاًذاردّای هذًظز در ساخت ٍ كاربزد لَلِ -2-1-2

ازيّٙي ّٔعْ تٝ  ٞاي خّي ٞاي زِٛيس وٙٙسٜ تطاي وٙسطَ ويفير ٔٛاز اِٚيٝ، فطآیٙس ؾاذر ٚ ٘هة ِِٛٝ واضذا٘ٝ

، تاقٙس إِّّي ٔٛضز زأیيس زض ایٗ ضاؾسا ٔي ا٘داْ آظٔایكاذ وٙسطَ ويفير تط ٔثٙاي اؾسا٘ساضزٞاي ّٔي ٚ تيٗ

ٚ اؾسا٘ساضزٞاي ّٔي  DIN ،ATV ،ASTM ،DVS ،EN ،ISOزٛاٖ تٝ اؾسا٘ساضزٞاي  وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔي

. اقاضٜ ٕ٘ٛز (ISIRI)نٙقر آب ایطاٖ 

 

آسهايشات كٌتزل كیفی  -2-1-3

ازيّٗ، آظٔایكاذ شیُ  ٞاي خّي إِّّي فٙٛاٖ قسٜ، خٟر وٙسطَ ويفي ِِٛٝ تطعثك اؾسا٘ساضزٞاي ّٔي ٚ تيٗ

. ضزٌي ا٘داْ ٔي

 

 (MFI)شاخص جزياى هذاب  -2-1-3-1

قٛز، زا اظ ٘سایح حانُ،  ٌيطي ٔي زضایٗ آظٖٔٛ ؾطفر خطیاٖ شٚب ٔٛاز زض زٔا ٚ ظٔاٖ ثاتر ا٘ساظٜ

. چٍٍٛ٘ي ضفساض ٔٛاز زض زاذُ اوؿسطٚزض تطضؾي قٛز

ٔمساض . زقٛ ٚ ٘يع تط ضٚي ٔحهَٛ ا٘داْ ٔي( خٟر زأیيس ويفير ٔٛاز)ایٗ آظٖٔٛ تطاي وٙسطَ ٔٛاز اِٚيٝ 

MFI  زضنس تا  20ٔحهَٛ ٘ثایس تيكسط اظMFI  ٔازٜ اِٚيٝ زفاٚذ زاقسٝ تاقس، زض غيط ایٙهٛضذ فطآیٙس

ٞاي  زض ِِٛٝ (MFI)حس لاتُ لثَٛ قاذم خطیاٖ ٔصاب . زِٛيس، ٘ياظٔٙس زٙؾيٕاذ خسیس ذٛاٞس قس

. تاقس ٔي 2/0-3/0ازيّٗ حسٚز  خّي
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تعییي داًسیتِ   -2-1-3-2

ِٚيٝ ذطیساضي قسٜ ٚ ٘يع زا٘ؿيسٝ ٔحهَٛ تٝ ضٚـ قٙاٚض تا اؾسفازٜ اظ زطاظٚي زليك ٚ ؾياَ زا٘ؿيسٝ ٔٛاز ا

. ٌطزز تا زا٘ؿيسٝ ٔقيٗ، زقييٗ ٔي

. تاقس فسز زا٘ؿيسٝ ٔحهَٛ، ٔقطف ويفير فطآیٙس زِٛيس ٚ تٟيٙٝ تٛزٖ قطایظ آٖ ٔي

 

( دٍدُ)تعییي درصذ كزبي  -2-1-3-3

ازيّٗ زض تطاتط اققٝ ٔاٚضاء تٙفف ٚ ٘ٛض ذٛضقيس اؾسفازٜ اظ  ٞاي خّي تغٛضوّي تٕٙؾٛض افعایف ٔماٚٔر ِِٛٝ

تطاؾاؼ افالْ . وٙسطَ ٔي قٛز UVزض تطاتط اققٝ  ٔحافؼ تقٙٛاٖ یه ٘ٛؿ ٔازٜ زثثير وٙٙسٜ ٚ( زٚزٜ)وطتٗ 

ٔطاخـ ٔقسثط فّٕي ٚ ٔسرههيٗ فّْٛ خّيٕط، ٔٛاز ٔحافؼ زض تطاتط ٘ٛض ذٛضقيس تایؿسي تٍٟٙاْ زِٛيس، 

ِيىٗ زضحاَ حاضط زض اوثط نٙایـ . ازيّٗ تٝ آٟ٘ا اضافٝ ٌطزز ٞاي خّي ِٚيٝ ٔٛضز اؾسفازٜ زض زِٛيس ِِٛٝٔٛاز ا

خسطٚقيٕي زاذُ وكٛض ایٗ أىاٖ تٙسضذ فطاٞٓ قسٜ اؾر ٚ ٔازٜ اِٚيٝ تهٛضذ ؾفيس ضً٘ زض اذسياض 

یع اظ زطويثاذ وطتٗ ؾياٜ ٌيطز ٚ ِصا واضذا٘داذ ٔصوٛض ٖ ازيّٗ لطاض ٔي واضذا٘داذ زِٛيس وٙٙسٜ ِِٛٝ خّي

ٕ٘ایٙس وٝ زا حسٚزي غيط  تٍٟٙاْ زِٛيس زض ٔراظٖ ٔيىؿط ٔٛاز اِٚيٝ ذٛز اؾسفازٜ ٔي( تقٙٛاٖ ٔؿسطتچ)ضً٘ 

( 1).تاقس فٙي ٔي

 ایحاَ تا زٛخٝ تٝ خٕيـ ٔٛاضز ضطٚضي اؾر ٔيعاٖ وطتٗ زض ٔٛاز اِٚيٝ ٚ زض ٔحهَٛ ٟ٘ایي  فّي

تسیٗ ٔٙؾٛض . ٌطزز زقييٗ ( ٚ ٔؿسطتچ اؾسفازٜ قسٜ تاقس PE-80 زٟٙا زض نٛضزي وٝ اظ ٔٛاز تسٖٚ ضً٘)

زضخٝ ؾا٘سيٍطاز، زحر اثط ٌاظ ٘يسطٚغٖ ذاِم  800اي زا زٔاي  ٔمساض ٔقيٙي اظ ٔٛاز ٔهطفي، زض وٛضٜ

زض ٔطحّٝ زْٚ آظٖٔٛ، . ٌطزز ٌيطي ٔي خيطِٚيع قسٜ ٚ ٔيعاٖ تٝ خأا٘سٜ، خؽ اظ ؾطز قسٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ا٘ساظٜ

زض ( ٞا ٔٛاز افعٚز٘ي ٚ خط وٙٙسٜ)قٛز زا زضنس ذاوؿسط  ٘سٜ زحر اثط اوؿيػٖ، ؾٛظا٘سٜ ٔيوطتٗ تٝ خا ٔا

زضنس ٚظ٘ي تٛزٜ ٚ تایؿسي تغٛض  5/2اِي  2ازيّٗ  زضنس ٔداظ وطتٗ زض ِِٛٝ خّي. ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيٝ زقييٗ ٌطزز

. یىٙٛاذر زض ؾطاؾط آٖ، زٛظیـ قسٜ تاقس

خصیط  اقس، زٕطوع زٙف تٛخٛز ذٛاٞس آٔس ٚ ِِٛٝ آؾيةزض ٔٙاعمي وٝ زدٕـ وطتٗ تيف اظ زضنس ٔداظ ب

ٌطزز ٚ زض نٛضزي وٝ ٔيعاٖ وطتٗ وٕسط اظ حس ٔداظ تاقس، اؾسحىاْ ِِٛٝ زض تطاتط اققٝ ٔاٚضاء تٙفف  ٔي

                                                 
. ا٘س ٕ٘ٛزٜ  UVتاقس وٝ زضحاَ حاضط خسطٚقيٕي اضان ٚ تٙسض أاْ قطٚؿ تٝ زِٛيس ٔٛاز اِٚيٝ زاضاي ٔازٜ ٔحافؼ زض تطاتط اققٝ الظْ تٝ زٛضيح ٔي -1
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٘ىسٝ لاتُ زٛخٝ ایٙىٝ اؾسفازٜ اظ زطويثاذ ٔحافؼ ِِٛٝ زض تطاتط اققٝ . ٘ٛض ذٛضقيس واٞف ذٛاٞس یافر

خساضٞاي زاذّي ٚ ذاضخي ِِٛٝ اؾسفازٜ ٚ اِعأاً ٘ثایؿسي ؾياٜ ضً٘ تاقٙس، تّىٝ  ٔاٚضاء تٙفف تایؿسي زض

. زٛا٘ٙس تهٛضذ ضٍٟ٘اي زیٍط ٘يع ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٌيط٘س ٔي

 

تست كشش يًَیَرسال   -2-1-3-4

تٝ . تاقٙس ٌيطي ٔي ازيّٗ، لاتُ ا٘ساظٜ ٞاي خّي تا اؾسفازٜ اظ زؾسٍاٜ فٛق، ذٛال ٌٛ٘اٌٖٛ ٔىا٘يىي زض ِِٛٝ

فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ حساوثط اؾسحىاْ زض تطاتط تاض ذاضخي، ٔيعاٖ زغييط عَٛ زض ٘مغٝ خاضٌي، زقييٗ ضطیة 

زٛاٖ   اي، اظ ٘سایح حانُ اظ آظٟٔٛ٘اي فٛق، ٔي االؾسيؿيسٝ ٚ ٔيعاٖ ذٕف زحر اثط تاضٞاي ؾٝ ٘مغٝ

. چٍٍٛ٘ي فّٕىطز ٔحهَٛ ضا زض قطایظ فّٕيازي تطضؾي ٕ٘ٛز

 

 ّیذرٍ استاتیك  آسهَى فشار -2-1-3-5

تٝ ٔٙؾٛض تطضؾي اؾسحىاْ ٔحهَٛ زض تطاتط فكاضٞاي ٞيسضٚاؾسازيىي، آظٔایف فٛق تا اؾسفازٜ اظ 

. خصیطز زٛا٘س زض آظٔایكٍاٟٞاي وٙسطَ ويفي ٔحهَٛ ا٘داْ  ٞاي آظٖٔٛ، ٔي زطیٗ زؾسٍاٜ ٔسض٘سطیٗ ٚ زليك

زضخٝ ؾا٘سيٍطاز تٝ  20زض زٔاي ٚض قسٖ زض حٛضچٝ آب  ٞاي ِِٛٝ خؽ اظ غٛعٝ زض ایٗ آظٔایف ٕ٘ٛ٘ٝ

ؾافر، زحر فكاض زاذّي ثاتسي لطاض زازٜ  165زضخٝ ؾا٘سيٍطاز تٝ ٔسذ  80ؾافر ٚ یا  100ٔسذ 

ٞا  خيسایف ٞطٌٛ٘ٝ ٘مم زض ٕ٘ٛ٘ٝ. ٌطزز قٛ٘س وٝ تا زٛخٝ تٝ ؾایع ِِٛٝ ٚ ٘ٛؿ ٔازٜ اِٚيٝ آٖ، زقييٗ ٔي ٔي

. تاقس تٝ ٔقٙاي ٔطزٚز تٛزٖ ٔحهَٛ ٔي( اي ٔٛیيٜ زطويسٌي، تاز وطزٌي، زٛضْ ٔٛضقي، ٘كسي ٚ زطن)

زٛا٘س خٟر تطضؾي  قٛز وٝ ٔي ٞا زض عي ظٔاٖ آظٖٔٛ، ٕ٘ٛزاضٞاي زليمي زٟيٝ ٔي اظ فكاض زاذّي ٕ٘ٛ٘ٝ

. ضفساض ِِٛٝ ٚ ٘ٛؾا٘اذ فكاض، ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٌيطز

آسهَى فشار تزكیذگی  -2-1-3-6

خصیطز، ِِٛٝ قٙاٚض قسٜ زض  ٔيّيٕسط ا٘داْ ٔي 200ٔسط اظ ٞایي تا ؾایع ن زض آظٖٔٛ فٛق وٝ تط ضٚي ِِٛٝ

اي  تٝ ٌٛ٘ٝ  ٌيطز، زضخٝ ؾا٘سيٍطاز، زحر اثط فكاض زاذّي ذغي افعایٙسٜ لطاض ٔي 23حٛضچٝ تا زٔاي ثاتر 

اي وٝ تا ٔٛاز ٔطغٛب   ِِٛٝ. ثا٘يٝ، زچاض زٛضْ ٚ خؽ اظ آٖ زطويسٌي ٔي ٌطزز  70اِي  60وٝ زض عي ظٔاٖ 

وٙس ٚ خؽ اظ آٖ تٝ  یح زِٛيس قسٜ تاقس، اتسسا زچاض زغييط قىُ خالؾسيىي قسٜ ٚ تاز ٔيٚ فطآیٙس نح



................  ترفزه خساضٜ   ِِٖٛٝ ٞاي خّي ازيُ ٚ ذهٛني ٔكرهاذ فٙي

 8 

قٛز، زض ایٗ حاِر، ٔمغـ قىؿر فٕٛز تط ٔحٛض عِٛي ِِٛٝ  نٛضذ ٘ٛن لٙاضي زچاض زطويسٌي ٔي

اي وٝ تسٖٚ تاز وطزٌي زچاض زطويسٌي قٛز ٚ یا قىاف عِٛي زض آٖ ایداز ٌطزز، غيط لاتُ  ِِٛٝ. تاقس ٔي

. تاقس ٔهطف ٔي

 

آسهَى بزگشت حزارتی   -2-1-3-7

زضخٝ ( 2110)ؾا٘سيٕسط زضٖٚ آٚ٘ي تا ؾيطوٛالؾيٖٛ زاك  30ٞاي تٝ عَٛ زمطیثي  زض ایٗ آظٖٔٛ ٕ٘ٛ٘ٝ

لطاض زازٜ قسٜ ٚ واٞف عَٛ ( تا زٛخٝ تٝ ضرأر خساضٜ ِِٛٝ)ؾا٘سيٍطاز تٝ ٔسذ یه اِي ؾٝ ؾافر 

. ٌطزز ِٚيٝ، ٔحاؾثٝ ٔيٕ٘ٛ٘ٝ خؽ اظ ؾطز قسٖ، ٘ؿثر تٝ عَٛ ا

اي اؾر وٝ  ازيّٗ خؽ اظ زحُٕ یه ؾيىُ ٌطٔایي ٚ خؽ اظ ؾطز قسٖ تٝ ٌٛ٘ٝ ٔيعاٖ زغييط عَٛ ِِٛٝ خّي

زٛا٘س  ٞاي ٘هة قسٜ ٔي عَٛ ِِٛٝ، وٕسط اظ حاِر اِٚيٝ زض زٔاي ٘طٔاَ ذٛاٞس قس، وٝ ایٗ ضفساض زض ِِٛٝ

زض %( 3حساوثط زا )ق حسٔداظ زغييطاذ عِٛي ٔٙدط تٝ زغييط زض ٌطزي ِِٛٝ ٌطزز، ِصا تا آظٖٔٛ فٛ

. قٛز آظٔایكٍاٜ تطضؾي ٔي

 

گیزی ابعاد ٍ بزرسی ظاّزی لَلِ  اًذاسُ -2-1-3-8

ٚ ذُّ ٚ فطج فٕيك زض ؾغٛح ذٛز ( زاذّي ٚ ؾغحي)ازيّٗ تایس فاضي اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٘انافي  ٞاي خّي ِِٛٝ

زط اظ حس ٔداظ واٞف ٘سٞٙس، لاتُ چكٓ ٞاي خعئي تٝ قطط آٖ وٝ لغط ِِٛٝ ضا زا وٓ تاقٙس فطٚ ضفسٍي

حساوثط ٔداظ زغييط )زض ایٗ ذهٛل ضفایر ضٛاتظ ٚ اؾسا٘ساضزٞاي ٔٛخٛز زض ایٗ ظٔيٙٝ . تاقس خٛقي ٔي

. اِعأي اؾر (2)(لغط

 ؾٙح  ٞاي واِيثطٜ زض ٔمغـ تطـ ٚ ضرأر زقييٗ زليك ضرأر خساضٜ ِِٛٝ، تا اؾسفازٜ اظ وِٛيؽ

 .قٛز ٜ ِِٛٝ، زقييٗ ٔياِٚسطاؾٛ٘يه زض عَٛ یه قاخ

  زض عَٛ یه قاذٝ اظ ِِٛٝ، ( ؾيىطٚٔسط)لغط ذاضخي ِِٛٝ تا اؾسفازٜ اظ ٘ٛاضٞاي فّعي ٔسضج ٚ

   حس ٔداظ زغييطاذ لغط ذاضخي زض خسَٚ .ٌطزز ٚ ٔمساض ٔسٛؾظ آٖ، ٌعاضـ ٔي  ٌيطي قسٜ ا٘ساظٜ

 .زضج قسٜ اؾر( 2-1-3-8)

                                                 
2- Deflection 
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  ٔيعاٖ ذاضج قسٖ اظ ٌطزي(Ovality) 

 

ٌيطي  ا٘ساضز ٔيعاٖ زغييط قىُ زض ٔمغـ ِِٛٝ ٚ ذاضج قسٖ اظ ٌطزي خؽ اظ زِٛيس ِِٛٝ ا٘ساظٜعثك اؾر

ٚ تا زٛخٝ تٝ لغط ذاضخي ِِٛٝ ٔكرم قسٜ ( 8-3-1-2)قٛز، حسٔداظ ایٗ ٘ٛؾا٘اذ، زض خسَٚ  ٔي

. اؾر

ُٔ ٚ ٘مُ ٚ ازيّٗ تٝ زِيُ ٔاٞير ا٘قغاف خصیط ذٛز، تٝ ٍٞٙاْ ا٘ثاض، ح الظْ تٝ زٛضيح اؾر وٝ ِِٛٝ خّي

٘هة زچاض زغييط قىُ ٔي ٌطزز وٝ ایٗ حاِر خؽ اظ لطاض ٌطفسٗ ِِٛٝ زض زؾسٍاٜ خٛـ ٚ ا٘داْ فّٕياذ 

ازهاَ ضفـ قسٜ ٚ زض ٔطاحُ تقسي، خؽ اظ واضٌعاضي ٚ حطور ؾياَ زض زاذُ ِِٛٝ ٚ افٕاَ فكاض، وأالً 

. ٌطزز تٝ قىُ اِٚيٝ ذٛز تاظ ٔي
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قسٖ اظٌطزي  ازيّٗ ٚٔيعاٖ ذاضج ٞاي خّي ِِٛٝ اي ذاضخيحسٔداظ ٘ٛؾاٖ زضلغطٜ(8-3-1-2)خسَٚ
Ovality (mm) 

Δ Do (mm) Do (mm) Straight Pipe Coied Pipe 
2/1 0/1 3/0 12 

2/1 0/1 3/0 16 

2/1 2/1 3/0 20 

2/1 5/1 3/0 25 

3/1 0/2 3/0 32 

4/1 4/2 4/0 40 

4/1 3 5/0 50 

5/1 8/3 6/0 63 

6/1 5/4 7/0 75 

8/1 4/5 9/0 90 

2/2 6/6 0/1 110 

5/2 5/7 2/1 125 

8/2 4/8 3/1 140 

2/3 6/9 5/1 160 

6/3 - 7/1 180 

0/4 - 8/1 200 

5/4 - 1/2 225 

0/5 - 3/2 250 

8/9 - 6/2 280 

1/11 - 9/2 315 

2/12 - 2/3 355 

14 - 6/3 400 

6/15 - 1/4 450 

5/17 - 5/4 500 

6/19 - 0/5 560 

1/22 - 7/5 630 

9/24 - 4/6 710 

28 - 2/7 800 

5/31 - 1/8 900 

0/35 - 0/9 1000 

0/42 - 10 1200 

Do ;  ِِٝٛ لغط ذاضخي

Δ Do ; حسٔداظ زغييط لغط ذاضخي
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هقاٍهت حلقَی  -2-1-3-9

تغٛضي وٝ ٞط چٝ . تاقس ٞاي ا٘قغاف خصیط ٔي ٔماٚٔر حّمٛي یىي اظ خاضأسطٞاي ٟٔٓ زض عطاحي ِِٛٝ

تا زٛخٝ تٝ إٞير . ٔماٚٔر حّمٛي یه ِِٛٝ تيكسط تاقس ٔيعاٖ زغييط ٔىاٟ٘اي ِِٛٝ وٕسط ذٛاٞس تٛز

. قسٜ اؾر زكطیح٘حٜٛ ا٘داْ ایٗ آظٔایف  ،حّمٛي زض ازأٝٔماٚٔر 

تغٛضوّي ایٗ آظٔایف . زضخٝ ؾا٘سي ٌطاز ا٘داْ ٌيطز 23 ± 2آظٔایف ؾرسي حّمٛي تایس زض زٔاي 

ازيّٗ ا٘داْ  ٞاي خّي زطیٗ آظٔایكي اؾر وٝ تطاي ؾٙدف ٔماٚٔر اؾسازيىي ِِٛٝ ٟٕٔسطیٗ ٚ اؾاؾي

ؾرسي )آظٔایف افٕاَ ٘يطٚ . ٌيطز عطاحي ٚ ا٘سراب ِِٛٝ لطاض ٔي ٌيطز ٚ ٘سيدٝ آٖ خایٝ ٚ ٔثٙاي ٔي

تطآٚضز ٔي قٛز  ( اِف)زٛؾظ فطَٔٛ ( حّمٛي

       (       اِف)فطَٔٛ 


LdS
F iR 


03.024 

: زض حاِيىٝ 

F  : فكاض آظٔایكي تط حؿةkN .

SR24 :  ٔماٚٔر حّمٛي تط حؿة KN/m
2 

di  : لغط زاذّي ٔٛثط ِِٛٝ تط حؿةm  

L  : عَٛ ٔٛثط لغقٝ ِِٛٝ تط حؿةm .

  : َٚ( 9-3-1-2)ضطیة زغييط قىُ  تطاؾاؼ خس
ضطیة زغييط قىُ ( 9-3-1-2)خسَٚ 

 Δdiv/diلائٓ  زضنسزغييطٔىاٖ ضطیة زغييط قىُ
1488/0 0 
1508/0 1 
1528/0 2 
1548/0 3 
1568/0 4 
1588/0 5 
1608/0 6 
1628/0 7 
1648/0 8 
1668/0 9 
1688/0 10 
1708/0 11 
1728/0 12 
1748/0 13 
1768/0 14 
1788/0 15 
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زىيٝ ِِٛٝ ضٚي . زض ایٗ آظٔایف فكاض زض ضاؾساي ٔحٛض ِِٛٝ ٚ زض زٕاْ عَٛ لغقٝ ٕ٘ٛ٘ٝ افٕاَ ٔي قٛز

زٛاٖ ٞط زٚ  ٔي( 9-3-1-2)نفحٝ ٞاي زىيٝ ٌاٞي ٚ یا ٘ثكي ٞاي فٛالزي ذٛاٞس تٛز وٝ زض زهٛیط 

تایس ٔٛاؽة تٛز وٝ زیٛاضٜ . )تاقس di 05/0، ٘ثایس تيف اظ eٞا،  فانّٝ ٘ثكي. ٜ وطزضٚـ آظٔایف ضا ٔكاٞس

(. ٞاي ِِٛٝ آؾية ٘ثيٙس
 

ضٚقٟاي ا٘داْ آظٔایف ؾرسي حّمٝ ( 9-3-1-2)زهٛیط 
ٞاي فّعي  آظٔایف اؾسحىاْ تا اؾسفازٜ اظ خطؼ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ٞاي فٛالزي  آظٔایف اؾسحىاْ حّمٝ تا اؾسفازٜ اظ ٘ثكي
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ؾافر تقس اظ افٕاَ فكاض آظٔایكي، ٔيعاٖ ا٘حطاف،  24ظ تاضٌيطي، لغط زاذّي زض خٟر فٕٛزي، ٚ لثُ ا

ؾدؽ لغقٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ؽطف ٔسذ زٜ زليمٝ . ، ا٘ساظٜ ٌيطي ٔي قٛز mm 1±أا ٘ٝ تيكسط اظ % 1تا زلر 

 24ٚ  6، 1ٔيعاٖ ا٘حطاف . حانُ قٛز Fتهٛضذ یىٙٛاذر تاضٌيطي ٔي قٛز زا ٔيعاٖ فكاض آظٔایكي 

ؾاِٝ ٘ياظ تاقس، ٔماٚٔر  50زضنٛضزيىٝ تطآٚضز . ؾافر تقس اظ افٕاَ فكاض آظٔایكي ا٘ساظٜ ٌيطي ٔي قٛز

ؾافر خؽ اظ افٕاَ فكاض آظٔایكي ا٘ساظٜ  2000حّمٛي تا اؾسفازٜ اظ زقساز ٘ماط ا٘ساظٜ ٌيطي وافي زا 

. ٌيطي ذٛاٞس قس

ِِٛٝ ٞاي خالؾسيىي تا فطَٔٛ ( ثاتر ) زيه لاتُ زٛخٝ اؾر وٝ ٔماٚٔر حّمٛي تقٙٛاٖ یه خاضأسط اؾسا

: ظیط اضائٝ ٔي قٛز 

 (         ب)فطَٔٛ 
3

.

r

JE
SR  

. ٚ تا ا٘ساظٜ ٌيطي ا٘حطافٟا زض آظٔایف، تاضٌيطي زایيس ٚ لغقي ٔي ٌطزز

. تاقس تٝ قطح ظیط ٔي( ب)خاضأسطٞاي فطَٔٛ 

E   : ٝٔٛاز تط حؿة ( اضزدافي ) ضطیة االؾسيؿيسkN/cm
2 

J   : ٕٔاٖ ایٙطؾي زیٛاضٜ ِِٛٝ تط حؿة
m

m
in

4

  , ٚ

r   :ققاؿ ذظ ذٙثاي زیٛاضٜ ِِٛٝ تط حؿةm اؾر .  

: ضا ٔي زٛاٖ تٝ نٛضذ فطَٔٛ ظیط ٘ٛقر  SRٍٞٙأيىٝ تاض ٚ خكسٛا٘ٝ ذغي تاقٙس، 

.      (        ج)فطَٔٛ 
.ld

F
S

iv

R


 

: ٚ ایٗ زض حاِيؿر وٝ 

F  : فكاض آظٔایف تط حؿةkN  .

∆div  : ٔسٛؾظ ا٘حطاف فٕٛزي لغقٝ ٕ٘ٛ٘ٝ، تط حؿةm  .

L  : ٕٝ٘ٛ٘ ٝعَٛ لغق

  :  ُضطیة زغييط قى

 حهَٛ ٔماٚٔر حّمٛي قأُ زقييٗ ٕٔاٖ ایٙطؾي ٔٛثط ِِٛٝ عطحساض ٚ ٔسَٚ االؾسيؿيسٝ ٔٛاز اِٚيٝ 

. اضأسطٞاي ٔقسثطي ضا تطاي عطح ِِٛٝ ٟٔيا ٕ٘ٛزاؾر، ٚ تٝ ایٗ زطزية ٔي زٛاٖ ج( ٔثالً ٔٛاز زطويثي ) 
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حول ٍ ًقل ٍ بارگیزی  -2-2

تایؿر تا ٘ٛاضٞاي ٔحىٓ تٝ ٞٓ تؿسٝ قسٜ ٚ اظ اؾسفازٜ ٞطٌٛ٘ٝ ٘ٛاض یا  ازيّٗ ٍٞٙاْ حُٕ ٔي ٞاي خّي ِِٛٝ

. زؿٕٝ یا ظ٘ديط فّعي ذٛززاضي قٛز

. ٞاي ٔرهٛل ا٘داْ قٛز ٚ تا خطثميُ زرّيٝ ِِٛٝ ٚ تاضٌيطي ِِٛٝ حسإِمسٚض تایس تٝ ٚؾيّٝ ِيفسطان

ٞا تایس ضٚي ظٔيٗ وأالًًُ ٕٞٛاض  قاذٝ. والفٟا تایس تٝ نٛضذ فٕٛزي ٚ تا وٕي ظاٚیٝ تٝ زیٛاض  چيسٜ قٛ٘س

ٔسط زداٚظ وٙس ٚ زلر ٚ ٔطالثر ذال زضذهٛل چيسٖ  5/1ضٚي ٞٓ چيسٜ قٛ٘س ٚ اضزفاؿ آٟ٘ا ٘ثایس اظ 

. تىاض ٌطفسٝ قٛز تایؿر ٔي 5/2-2/3-4ٞاي تا فكاض  ِِٛٝ

 ِِٝٛ  ٞا تایس زض ٔحّي لطاض ٌيط٘س وٝ تا ٌُ ٚالي ٚ ِدٗ حفاضي، ٔٛاز ضٚغٙي ٚ ٔٛاز قيٕيایي

 .ظا، زٕاؼ ٘ساقسٝ تاقٙس آزف

 ِِٝٛ ٝٞاي ٔسماعـ ضٚي ٞٓ ٌصاقسٝ قٛ٘س ٚ تٝ زقسازي ضٚي ٞٓ لطاض ٌيط٘س وٝ  ٞا تٝ نٛضذ الی

 .ٞاي خایيٗ ٍ٘طزز ؾثة زغييط قىُ زض ضزیف

 ٞا ٚ ذٛاتا٘سٖ، ِِٛٝ تایس اظ  ٔاٖ ا٘ثاض وطزٖ، حُٕ ٚ ٘مُ، خاتدایي، تاظ ٕ٘ٛزٖ حّمٝزض ظ

 .قسٌي تيف اظ حس، ٔحفٛػ ٍ٘ٝ زاقسٝ قٛ٘س ٞاي ذاضخي، خيچ ذٛضزٌي ٚ ذٓ آؾية
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: تذكزات هْن  -2-3

 
ٔسط ٚ  ٔيّي ............................اؾٕي  ازيّٗ زه خساضٜ تٝ الغاض ٞاي خّي ٔكرهاذ ويفي ٚ فٙي ِِٛٝ

ازهاالذ آٟ٘ا ٔغاتك اؾسا٘ساضزٞاي ٔٛخٛز، زضج وّيٝ فالئٓ ٚ ٔكرهاذ تط ضٚي ِِٛٝ ٚ ازهاالذ قأُ 

، زاضید زِٛيس، ( آب ٚ فاضالب ضٚؾسایي ذطاؾاٖ ضضٛيقطور ) ٘اْ ؾاظ٘سٜ، ٘اْ ؾفاضـ زٞٙسٜ

. اِعأي  ٔي تاقس... اَ ٚ اؾسا٘ساضزٞاي ؾاذر ، فالئٓ ويفير ٔحهَٛ ، لغط زاذّي ِِٛٝ  ٚ ازم

تایؿر ٔقازَ الغاض ٔٛخٛز زض اؾٙاز حاضط   اِعأاً ٔي( زضذٛاؾسي)ٞاي زِٛيسي  ِِٛٝ ذاضخيلغط  -2-3-1

تسیٟي اؾر فطٚقٙسٜ تایؿسي الغاض . تا حس ضٚازاضیٟاي ٔداظ اضائٝ قسٜ زض اؾسا٘ساضزٞاي ٔصوٛض تاقس

ؾایط ٔكرهاذ فٙي ٔالن فُٕ زض زِٛيس ٔكرم ٚ ذاضخي  ِِٛٝ ٞاي ٔصوٛض ضا تطاتط قطایظ زِٛيس ٚ 

 .افالْ ٕ٘ایس

الیٝ ذاضخي ٚغيط ٔكىي  ٔٛاز اِٚيٝ ٔهطفي اِعأاً تایؿسي اظ ٘ٛؿ ٔٛاز ذٛز ضً٘ ٔكىي تطاي -2-3-2

. تاقس 7174( ISIRI)زاذّي ٔغاتك تا ٔفاز اؾسا٘ساضز   تطاي الیٝ

ظ ٌطاَ٘ٛ یا خٛزض تاقسٚ ٘ثایس ٞيچٍٛ٘ٝ ٔٛاز زِٛيس ِِٛٝ ٞاي خّي ازيّٗ تایؿسي تا اؾسفازٜ ا  -2-3-3

 . تاظیافسي زیٍطي زض فطآیٙس زِٛيس ِِٛٝ ٞا تىاض ضٚز

ٔٙاؾة  زضنس ٔاز4/0ٜاِعأاً تطاي ٔٛاز غيط ٔكىي ٔٛضز اؾسفازٜ زض الیٝ زاذّي تایؿسي حسالُ   -2-3-4

 .ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٌيطز ( Anti-uv) تٙفف ضس اققٝ فطا

زض ٔٛاز اِٚيٝ ٔهطفي خٟر زِٛيس الیٝ ٞاي  ٚ ضایقاذ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔٛاز خط وٙٙسٜ ٔقس٘ياؾسفازٜ اظ  -2-3-5

.  ٔداظ ٕ٘ي تاقس  ذّي ٚ ذاضخي ِِٛٝزا

 . تاقس ٚ زضٕيٗ ويفير ازهاالذ تقٟسٜ ؾاظ٘سٜ ِِٛٝ ٔيزأٔيٗ  -2-3-6

( زضذٛاؾسي)اظ ٞاي ٔٛضز٘ي ٞاي زاذّي ٚ ذاضخي ِِٛٝ ازيّٗ خایٝ ٔٛضز اؾسفازٜ زضزِٛيس الیٝ خّي -2-3-7

یىؿاٖ ٚ زض ٔحسٚزٜ ضٚازاضي اؾسا٘ساضز  (MFI)ازيّٗ تا قاذم خطیاٖ  اِعأاً تایؿسي اظ یه ٌٛ٘ٝ خّي

ٕٞطاٜ تا ٔٛاز  PE 80-100اظ ٘ٛؿ  ٚ  (Pipe grade)ازيّٗ تطاي زِٛيس ِِٛٝ ٞاي ٔٙاؾة خّي ٌٛ٘ٝ

اضزٞاي ٔٛضز زأیيس زض خسَٚ ٔكرهاذ اؾسا٘س. تاقس( BS،DIN،EN)افعٚز٘ي الظْ تطاتط اؾسا٘ساضزٞاي 

 .ٔكرم ٔي تاقس ْٚزترف ( 1)قٕاضٜ 

ٞاي زِٛيسي تایؿسي تٝ زأیيس آظٔایكٍاٜ تاظضؾي ٚ وٙسطَ ويفير ٚ فٙي ٔٛضز زأیيس  ويفير ِِٛٝ -2-3-8

 .واضفطٔا تطؾس
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        فطٚقٙسٜ ٔٛؽف اؾر ِِٛٝ ٞا ضا تٙحٛي تؿسٝ تٙسي ٕ٘ایس وٝ حيٗ تاضٌيطي ، حُٕ ٚ تاضا٘ساظي   -2-3-9

نسٔٝ اي تٝ آٖ ٚاضز ٘كٛز ٚ خثطاٖ ٞعیٙٝ ٞطٌٛ٘ٝ ذؿاضذ ٘اقي اظ لهٛض ؾاظ٘سٜ زض تؿسٝ تٙسي ٚ اضؾاَ 

. ِِٛٝ ٞا تقٟسٜ فطٚقٙسٜ ذٛاٞس تٛز

 

وّيٝ ِِٛٝ ٞا تایؿسي زاضاي زضخٛـ ٔٙاؾة زض ٞط عطف ِِٛٝ تٛزٜ تٍٛ٘ٝ اي وٝ زض ظٔاٖ -2-3-10

اخطاي واض اظ زاتف ٔؿسميٓ ٘ٛضذٛضقيس تٝ خساض زاذّي آٖ ٍٟ٘ساضي زض ا٘ثاض واضفطٔا ٚ یا زض ٔحُ 

تطظ٘ر تٝ ٔمساض الظْ خٟر خٛقف وأُ ضٚي ِِٛٝ ٕٞچٙيٗ فطٚقٙسٜ تایس ٘ؿثر تٝ زأٔيٗ .خٌّٛيطي ٌطزز

. ضٕٙاً ٞعیٙٝ اي اظ ایٗ تاتر تٝ فطٚقٙسٜ خطزاذر ٕ٘ي قٛز.ٞا الساْ ٕ٘ایس
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 جذارُ  بِتك بزای لَلِ ّای پلی اتیلي (آب ٍ فاضالب رٍستايی خزاساى رضَی شزكت)خزيذار هشخصات فٌی ٍ استاًذاردّای هَرد تأيیذ(1)جذٍل

هیلی هتز  .....................اقطار

 هقذار پاراهتز رديف
 شزح هشخصات فٌی ٍ استاًذاردّای هَرد تأيیذ خزيذار

هشخصات فٌی 

لَلِ تَلیذی 

تَسط ساسًذُ در 

( هیلیوتز)اقطار

  دارّا هشخصات ٍ استاى

1 

هشخصات عوَهی لَلِ ، 

اتصاالت ٍٍاشز آبٌذی  
O-ring 

 - ًَع لَلِ
جذارُ هطابق با هشخصات تعییي شذُ در استاًذارد   تكپلی اتیلي 

DIN8074 

هطابق 

استاًذاردّای هَرد 

 تايیذ خزيذار

 - ًَع اتصاالت
هَجَد ای هطابق با هشخصات فٌی يكی اس اًَاع اتصاالت هَرد تأئیذ در استاًذاردُ

 

هطابق 

استاًذاردّای هَرد 

 تايیذ خزيذار

  DIN4060ٔغاتك اؾسا٘ساضز - O-ringٍاشز آبٌذی 

هطابق 

استاًذاردّای هَرد 

 تايیذ خزيذار

 ابعاد ٍ ٍسى 2

  اسویقطز

(mm) 
------------ 

 هطابق با هحذٍدُ رٍاداريْای قابل قبَل دراستاًذارد 

هطابق 

استاًذاردّای هَرد 

 دارتايیذ خزی
 - قطز خارجی

 - ضخاهت جذار داخلی لَلِ

 - (kg/m)ٍسى ّز هتز طَل لَلِ 

3 
هادُ   هشخصات كاهل

 اٍلیِ
 دٍمهطابق هشخصات كیفی ٍ فٌی هٌذرج در بخش  - ًَع ٍ گًَِ پلی اتیلي

هطابق 

استاًذاردّای هَرد 

 تايیذ خزيذار

4 
هشخصات فیشيكی ٍ 

 هكاًیكی لَلِ ٍ اتصاالت
- 

هطابق با هعیارّای فٌی هٌذرج در استاًذاردّای  
DIN8074 

هطابق 

استاًذاردّای هَرد 

 تايیذ خزيذار

 

 
 

 

ٔٛاز اِٚيٝ ٔهطفي اِعأاً تایؿسي اظ ٘ٛؿ ٔٛاز ذٛز ضً٘ ٔكىي تطاي الیٝ ذاضخي ٚغيط ٔكىي : ٘ىسٝ ٟٔٓ

 .تاقس 7174( ISIRI)زاذّي ٔغاتك تا ٔفاز اؾسا٘ساضز   تطاي الیٝ

 

 

 

 

 

 


