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سفتی حلقهاي اسمی

Plastics – Thermoplastics pipes and
fittings – Nominal ring stiffnesses
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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد میی ایران چاپ و منتشر می رود .بدین ترتیب ،استاندارداایی
میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استتاندارد مربتوط کته
سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجه به ررایط کیی و نیازمند اا خاص کشور  ،از آخترین پیشترفت
اا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان ،حفظ ستالمت و
ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از استاندارداا
میی ایران را برا محصوالت تودید داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید .سازمان متی
تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجتهبنتد آن را اجبتار
نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینتۀ مشتاوره ،آمتوز،،
بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستم اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی ،آزمایشتگاه اتا و مراکت کادیبراستیون
سواسنجی وسایل سنجش ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظتام تأییتد صتالحیت
ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکرد آن اا نظارت متی کنتد.
ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیون سواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فی ات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا
ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

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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استاندارد "پالستیک اا  -دودهاا و اتصاالت گرمانرم – سفتی حیقها اسمی" که پیشنویس آن در کمیسیون
اا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در یکا ار و دویست و چهل و یکمین
اجالس کمیته میی استاندارد صنایع ریمیایی و پییمر مور  1323/99/13مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک
به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان میی استاندارد ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به
عنوان استاندارد میی ایران منتشر میرود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد.
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منبع و مأخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
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ISO13966:1998, Thermoplastics pipes and fittings – Nominal ring stiffnesses
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پالستیکها  -لولهها و اتصاالت گرمانرم  -سفتی حلقهاي اسمی
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هدف و دامنه کاربرد

8
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ادف از تدوین این استاندارد ،تعین گسترها از ردهاا سفتی حیقها اسمی است.
این استاندارد برا اج ایی از سامانه دودهگیار گرمانرم که دارا سطح مقطع دایرها استند کاربرد دارد.
مراجع الزامی

1-8

استاندارد میی ایران رماره  :9399اعداد ترجیحی  -سر اعداد ترجیحی

استاندارد میی ایران رماره  :11236پالستیکاا  -دودهاا پالستیکی گرمانرم  -تعین سفتی حیقو -
رو ،آزمون
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مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است .بدین
ترتیب آن مقررات ج یی از این استاندارد میی ایران محسوب میرود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدیدنظراا بعد آن مورد
نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده است،
امواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است:

1

اصطالحات وتعاريف

m

ISO 13967:1998, thermoplastics fittings – determination of ring stiffness.
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در این استاندارد ،اصطالح و تعریف زیر به کار میرود:
سفتی حلقهاي اسمی
SN

نامگیار عدد برا سفتی حیقها یک دوده یا اتصال که یک عدد گرد رده بوده و نشاندانده حداقل سفتی
حیقها الزم برا دوده یا اتصال است.
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يادآوري -سفتی حیقها اسمی با حروف  SNکه به دنبال آن یک عدد مناسب قرار دارد ،نامگیار میرود.

4

سفتی حلقهاي اسمی

انگامیکه یک محصول بر اساس سفتی حیقها اسمی آن ردهبند می رود ،این سفتی اسمی باید از جدول ،1
به نحو انتخاب رود که مقدار انتخابی ،کمتر یا مساو سفتی حیقها واقعی دوده یا اتصال که با استفاده از
رو ،کاربرد تعیین رده است سبه بند  3مراجعه رود بارد.
1

اگر سفتی اسمی خارج از آنچه جدول پورش میداد مورد نیاز بارد ،باید بهطور مشابه از سر  R10ارائه رده
در استاندارد میی ایران رماره  ،9399انتخاب رود.
جدول  -1ردههاي سفتی اسمی
9
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يادآوري -مقادیر غیر ترجیحی در پرانت نشان داده رده است

تعیین سفتی حلقهاي
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سفتی حیقها دودهاا گرمانرم باید براساس استاندارد میی ایران رماره  ،11236تعیین رود.
سفتی حیقها اتصاالت گرمانرم باید براساس استاندارد میی ایران رماره  ،12336تعیین رود.
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