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طول نصب اتصاالت پلي ونيل كلريد سخت با بوشن ساده براي لولههاي تحت
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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در
ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهها را تعيين و
تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري
اعالم نمايد .وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
( تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور
تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك به بهبود
روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور-
ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري
از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با
كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي
كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي
نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان
و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد،
نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم
متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها
با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسهاي و
صدور گواهينامههاي الزم ) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و
لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و
صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص
كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است
و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت
مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه
موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
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دكتر پليمر

مسئول پژوهش پليمر شركت ملي صنايع پتروشيمي
مركز تهيه و توزيع مواد پالستيك
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
طرح استانداردهاي صنعت آب كشور  -وزارت نيرو
كارخانه شيراز پالستيك
كارخانه پوليكا ( پتروشيمي )
شركت لوله و اتصاالت البرز
وزارت صنايع
مركز تهيه و توزيع مواد پالستيكي
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اعضاء
اديبي-كمال
هللا داد-احمد
خطيبزاده-داود
زادوزاقي-دمحم ناظم
دانشگر-ماشا هللا
طبري-امير
كشوري-بهروز
مسعود-موسي
مهرابي-امير

مهندس پليمر

استاد يار گروه پليمر  -دانشگاه پلي تكنيك تهران
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تهيه كننده
كميسيون استاندارد لولههاي پالستيكي
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بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد طول نصب اتصاالت پلي وينل كلريد سخت با پوشش ساده
براي لولههاي تحت فشار كه بوسيله كميسيون فني لولههاي پالستيكي
تهيه و تدوين شده و در هشتاد و يكمين كميته ملي استاندارد شيميائي
مورخ  71/7/29مورد تاييد قرار گرفته  ,اينك باستناد ماده يك قانون
مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران مصوب آذر ماه  1349بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر
ميگردد .
براي همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه
صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر
قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين
استاندارد برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد
توجه واقع خواهد شد .
بنابر اين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين
چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به
شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و
استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم
اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :
استاندارد بين المللي )ISO 264 (1976

 1ـ هدف و دامنه كاربرد
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اين استاندارد رديف قطرهاي مورد مصرف و ابعادي را كه براي
همه انواع اتصاالت پلي وينيل كلريد سخت با پوشنهاي ساده براي
لولههاي تحت فشار مشترك ميباشند بدون توجه به روش توليد (
باستثناي اتصاالت ساخته شده از لولهها ) و تركيب مشخص ميكند .
اين استاندارد شامل انواع و اندازههاي رايج اتصاالت بوده و بايد
بصورت راهنما از طرف توليد كنندگان و مصرف كنندگان بكار برده
شود و بعنوان ماخذ براي استانداردهاي ويژه مورد استفاده قرار گيرد .
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طول نصب اتصاالت پلي وينيل كلريد سخت با بوشن
ساده براي لولههاي تحت فشار

 2ـ ابعاد اتصاالت ( اندازهها )
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قطرهاي داخلي بوشن اتصاالت مطابق با قطرهاي خارجي لولههاي
ميباشند اتصاالت بوسيله قطرهاي بوشنشان مشخص ميشوند .
تبديلها  ,بوسيله اندازه قطرهاي سطوح اتصال  ,ابتدا انتهاي نر  1و
سپس مادهگي 2مشخص ميشوند .
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 3ـ زوايا

زوايا بايد در زانوها و انشعابات برابر  45و يا  90درجه باشند .

 4ـ طول نصب
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در موقع مونتاژ لولهها الزم است كه ابعاد بين دو سر لوله كه بايد بهم
متصل شوند  ,معلوم باشد  .اين كار بصورت زير مشخص ميشود :
" لوله به لوله" – موقعي كه دهانهها در اتصال مربوطه در يك جهت
باشند  ,براي مثال مهره ماسوره
" لوله به محور"  -موقعي كه دهانهها در اتصال در يك جهت نباشند ,
براي مثال زانو  ,انشعاب
اين ابعاد در جداول شماره  1تا  5ذكر شده است .

 5ـ رواداري

 6ـ ابعاد اتصاالت
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انواع مختلف اتصاالت بوسيله قطرهاي اتصال و طول نصب ذكر
شده در جداول زير مشخص شدهاند .
اشكال آورده شده در اين استاندارد به اختيار و بدون لطمه وارد
آوردن به طرح اتصاالت انتخاب شدهاند .
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انحرافات مجاز ابعاد " لوله به لوله و " لوله به محور " در جدول
شماره  1تا  5ذكر شدهاند .
انحرافات مجاز قطرهاي داخلي بوشنها در استاندارد
شماره  3266ايران " استاندارد ابعاد اتصاالت پلي وينيل كلريد سخت
با بوشن ساده براي لولههاي تحت فشار " تعيين شده است .
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Female -2
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