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 آزمون لوله هاي گازرساني جهت مصرف در منازل و ساختمانها و واحدهاي تجاريروشهاي ويژگيها و 
 
 
 

 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايـران كـه بـر طبـق قـانون                    

هـا را تعيـين و تـدوين و اجـراي آنهـا را بـا كـسب موافقـت                     واند استاندارد رسمي فرآورده   ميت
  :وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از. شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد

 انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال بردن        –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي       ( 
ي، كمك به بهبود روشـهاي توليـد و افـزايش كـارائي صـنايع در جهـت                  كيفيت كاالهاي داخل  

 – نظـارت بـر اجـراي اسـتانداردهاي اجبـاري      – ترويج استانداردهاي ملـي     -خودكفائي كشور 
كنترل كيفي كاالهاي صـادراتي مـشمول اسـتاندارد اجبـاري و جلـوگيري از صـدور كاالهـاي         

 كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين        نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با       
المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظـور حمايـت از مـصرف                
كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلـوگيري از ورود كاالهـاي نـامرغوب خـارجي راهنمـائي                 

العـه و تحقيـق دربـاره        مط –علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كننـدگان           
 تـرويج سيـستم متريـك و        –روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف          

 آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي مربـوط، اعـالم            –كاليبراسيون وسايل سنجش    
  ) .هاي الزم  اي و صدور گواهينامه مشخصات و اظهارنظر مقايسه

 اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خـود     موسسه استاندارد از  
هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلـي و                   

  .نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد
ست و باعث افزايش صادرات اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور ا          

و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه هـا                   
  .و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود

   



   
 كميسيون استاندارد لوله هاي گازرساني جهت مصرف در منازل و

  يساختمانها و واحدهاي تجار
 ويژگيها و روشهاي آزمون

  
 رئيس
 شركت ملي فوالد فوق ليسانس مهندسي مواد  منوچهر-توفيقي

  
 اعضاء
 شركت آرياوا مهندس مكانيك  جواد-آزموده
 شركت لوله و پروفيل سپنتا ليسانس مهندسي علوم  فريبرز-ارباب

 شركت لوله سازي اهواز مهندس متالوژي  عبدالحسين-بساقزاده
 شركت لوله و پروفيل ساوه ليسانس مهندسي متالوژي  عليرضا -مديپيرمح

 شركت لوله و پروفيل سپاهان ليسانس مهندسي مكانيك  عليرضا-جابر انصاري
 شركت ملي گاز فوق ليسانس مهندسي متالوژي  عباس-صالحي

 شركت صنايع فوالدي اكفأ متخصص فني  ابراهيم-كشور دوست
 وزارت صنايع سنگين ندسي مكانيكليسانس مه  داريوش-منصور

 نور دو لوله اهواز ليسانس مهندسي متالوژي  داريوش-نيك رفتار
  صنعتي فوالد-گروه ملي  ليسانس زبان روسي و فوق ديپلم متالوژي  محمد ابراهيم-يلتقيان
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  بسمه تعالي
  پيشگفتار

 ويژگيهـا و    -استاندارد لوله هاي جهت مصرف در منازل، ساختمانها و واحـدهاي تجـاري              
 كميسيون فني لوله هاي گازرساني تهيـه و تـدوين شـده و در               روشهاي آزمون كه بوسيله   

مورد 1372/10/20  پنجاه و نهمين جلسه كميته ملي صنايع مكانيكي و فلزشناسي مورخ
تائيد قرار گرفته، اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحـاقي بـه قـانون تاسـيس مؤسـسه                   

بعنوان استاندارد رسـمي ايـران      1349استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه           
  .منتشر ميگردد

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهـاني در زمينـه صـنايع و علـوم،                   
اســتانداردهاي ايــران در مواقــع لــزوم مــورد تجديــد نظــر قرارخواهنــد گرفــت و هرگونــه 

 نظـردر   پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميـل ايـن اسـتانداردها برسـد، درهنگـام تجديـد                
  .كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد

بنابراين براي مراجعه به استاندارهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديـدنظر آنهـا                
  .استفاده نمود

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده اسـت كـه ضـمن توجـه بـه شـرايط موجـود و               
ندارد واستاندارد كشورهاي صنعتي و پيـشرفته       نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استا      

  .هماهنگي ايجاد شود
لذا با بررسي امكانات و مهارتهـاي موجـود و اجـراي آزمايـشهاي الزم ايـن اسـتاندارد بـا                     

  :استفاده از منابع زير تهيه گرديده است
DIN 2440 - 1980 
ASTM A 120 - 1980 
ISO 65 - 1981 
JIS G 3452 - 1990 
JIS G 3132 - 1987 
BS 1387 - 1985 

  
  
  
  
  



لوله هاي گازرساني جهت مصرف در منازل، ساختمانها و 
  ويژگيها و روشهاي آزمون: واحدهاي تجاري 

   هدف-1
هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگيها و روشهاي آزمون لوله هـاي گـاز رسـاني بـا                   

  . باشدوزن متوسط جهت مصرف در منازل، ساختمانها و واحدهاي تجاري مي
   دامنه كاربرد-2

 ميباشـد كـه بـراي       1اين استاندارد در برگيرنده لوله هاي فوالدي بدون درز و درزجـوش             
  .مناسب است) جهت مصارف گازرساني(بار 10فشار اسمي  

   ويژگيها-3
  ابعاد و مشخصه ها1-3- 

 با توجـه بـه شـكل شـماره        (ابعاد و مشخصه هاي اينگونه لوله ها بشرح جدول شماره يك            
  .ميباشد) يك

  



  
  طول2-3- 

  .لوله ها عموما در طولهاي ساخته شده در نظر گرفته ميشوند
  :طول متداول لوله هاي درز جوش بشرح زير است1-2-3- 

⎭   متر6
⎬
⎫

−
+

50
100

ميليمتر
ميليمتر

  
 ميتواند داراي بسته هاي متشكل از لوله هاي با طـول            2درصد وزني محموله    6حداكثر تا     

ايـد بطـور جداگانـه از بـسته هـاي بـا طـول        متر باشد كه اين بسته هـا ب 5/95  تا5بين  
  .استاندارد باشند

  :طول متداول لوله هاي بدون درز بشرح زير است2-2-3- 
  متر1± متر6

درصد وزني محموله ميتواند داراي بسته هاي متشكل از لوله هاي با طـول              10حداكثر تا     
 جداگانه از بسته هاي متر باشد كه اين بسته ها بايد بطور8 تا 7متر و يا بين  5 تا 4بين  

  .با طول استاندارد باشند



طـول خواسـته    (تهيه لوله ها با طولهاي ديگر مثل طول دقيق بـر اسـاس توافـق                3-2-3- 
  . ميليمتر ميباشد±15انجام ميشود كه رواداري اين لوله ها ) شده

  رواداري ها3-3- 
درج گرديـده   2 رواداري قطر خـارجي در جـدول شـماره             -رواداري قطر خارجي    1-3-3- 

  .است

  
  رواداري ضخامت جداره2-3-3- 

ضـخامت  ) 12/5-(%درصـد  12/5 -  )بطـور ميـانگين  (حد پايين رواداري ضخامت جداره 
ضـخامت باشـد   15- %اين حد براي اندازه گيري هاي جداگانه ميتواند حـداكثر  (ميباشد  

برابـر قطـر    2 مشروط برآنكه نقاط اندازه گيري بر روي طـول لولـه بـه فواصـل بيـشتر از                   
  )خارجي لوله نباشد

  .حد باالي رواداري بر اساس رواداري وزن تثبيت ميشود



  رواداري وزن3-3-3- 
  :رواداري وزن نسبت به وزن اسمي لوله مندرج در جدول شماره يك بشرح زير است

  
  درصد عناصر تشكيل دهنده4-3- 

-3  آ و37-2-  ن ،37-2-  درصد عناصر تشكيل دهنده اينگونه لوله ها مطـابق بـا فـوالد   
در موارد خاص در صورت دارا . ميباشد1600 3مندرج در استاندارد ملي ايران بشماره  37

بودن ساير ويژگيها بخصوص جوشكاري ميتوان حداكثر عناصر شيميائي را تا حدود ارقـام              
بطـور كلـي اينگونـه لولـه هـا بـراي            . نيز قابـل قبـول دانـست      4مندرج در جدول شماره       

  . مناسب هستند4ي ذوبي جوشكار

  
  خواص مكانيكي5-3- 

منـدرج در اسـتاندارد   37-3  آ و37-2  ن ،37-2  خواص مكانيكي لوله ها مطابق با فوالد
چنانچه از تركيب شـيميائي منـدرج درجـدول شـماره      . ميباشد 1600ملي ايران بشماره 

  .باشد5استفاده شود خواص مكانيكي آن بايد مطابق با جدول شماره  4
  5جدول شماره  

  
 
 



   فرآيند ساخت-4
مواد اوليه اين لوله ها كه هم بصورت درز جوش و هم بصورت بدون درز سـاخته ميـشوند                   

  :بايد به يكي از روشهاي زير تهيه شوند
  5 كوره روباز -
  6 كوره الكتريكي -
  7 كوره قليائي با دمش اكسيژن -
   روشهاي آزمون-5

  :يل دهندهآزمون تعيين درصد عناصر تشك1-5- 
  انجام شود1600اين آزمون بايد بر اساس شرايط مندرج در استاندارد ملي ايران بشماره  

  آزمون نشت يابي2-5- 
بمنظور بررسي وجود نشت در لوله ها بايستي تمامي آنها در كارخانه سازنده، تحت آزمون               

لوله هائي كـه در ايـن آزمـايش مـردود           . بار قرار گيرند  50نشت يابي با فشار هيدروليكي        
  .شناخته شوند بايد كنار گذاشته شوند

  8جريان كردابي  آزمون5-3- 
  :كليه لوله ها بايد تحت آزمون جريان كردابي بشرح زير قرار گيرند

جهت اطمينان از معيوب نبودن لوله ها، بايد آزمون جريان گردابي به يكي از سه               1-3-5- 
  :زير انجام شودروش 

   استفاده از سيم پيچ متحدالمركز-
   لوله در حال چرخش در مقابل پروب ثابت-
   لوله ثابت در مقابل پروب دوار-

براي اطمينان از صحت آزمون لوله ها بايد بـه انـدازه كـافي مـستقيم بـوده و                   1-1-3-5- 
  .اثر نگذاردسطوح آنها بايد عاري از مواد خارجي باشد تا در تفسير نتيجه آزمون 

انتخـاب روش بـه عهـده سـازنده       (هر يك از دو روش آزمون زير مجاز ميباشد          2-1-3-5- 
  )ميباشد

  . لوله مورد آزمون از بين سيم پيچ متحدالمركز آزمون عبور ميكند-روش الف 
 لوله مورد آزمون ياپروب در حال چرخش بوده و داراي اثر متقابل بـر يكـديگر                 -روش ب   
گـام  . ين پروب يك مسير حلزوني را بر روي سطح لوله مـشخص مينمايـد             بنابرا. ميباشند

اين حركت حلزوني بايد باندازه اي باشد كه اطمينان حاصل شود كـه تمـام سـطوح لولـه                   
  .بررسي شده است

  تنظيم نمودن تجهيزات آزمون2-3-5- 



كـه شـامل سـوراخهاي      ) براي آزمـون  (تجهيزات بايد بوسيله يك قطعه شاهد       1-2-3-5- 
  با شيار مرجع مطابق آنچه در بند) الف(براي روش 5-3-2-3  رجع مطابق آنچه در بندم

  .توضيح داده خواهد شد، تنظيم شوند) ب(براي روش 4-2-3-5
قطعه شاهد بايد از نظر خواص الكترومغناطيسي، قطر ئ ضخامت، مشابه لولـه             2-2-3-5- 

  .مورد آزمون باشد
يد داراي سه سوراخ معين بر روي سطح لولـه باشـد             آزمونه با  -براي روش الف    3-2-3-5- 

و با فاصله كـافي     120بطوريكه سوراخها روي محيط دايره اي با فواصل مساوي از زواياي              
بدين و از منتهي اليه قطعه آزمون باشد و         ) براي دريافت عالئم كامال مجزا    (از محور طولي    

متناسـب و مطـابق آنچـه كـه در          براي ايجاد سوراخهاي مرجع بايد مته اي با قطر          منظور  
  .داده شده بكار برد6جدول شماره  

  
سطح آزمونه كه در مجاورت سيم پيچ قرار ميگيرد، بايد شـامل            : براي روش ب  4-2-3-5- 
  :شكل موازي با محور طولي آزمونه بوده و داراي ابعاد زير باشدUيك شيار  

  بـوده ولـي بهرحـال از   ) رابـر و يـا حـداكثر ب  ( همواره بايد از عمق شيار كوچكتر -عرض 
  .ميليمتر بيشتر باشد0/5

جداره لوله در نظر گرفتـه ميـشود ولـي بهرحـال      ضخامت12/5 % عمق شيار برابر -عمق 
عمـق در نظـر گرفتـه شـده      ±15% ميليمتر نخواهـد بـود و رواداري آن در   0/6  كمتر از

  .خواهد بود
و بازرسـي فرآينـد انتخـاب       نمونه   طول بوسيله توليد كننده و مناسب براي تنظيم          -طول  
  .ميشود

  روش تنظيم نمودن3-3-5- 
تجهيزات و سيم پيچ آزمون بايد طوري تنظـيم گـردد كـه عالئـم مـشخص از                 1-3-3-5- 

نمونه مرجع رابطه يكنواخت ايجاد نموده و اين عالئم بايد جهت راه اندازي قسمت هشدار               



 و سيم پيچ بايـد مـشابه آنچـه در           سرعت نسبي بين قطعه شاهد    . دهنده دستگاه بكار رود   
  .حين توليد مورد آزمايش قرار ميگيرد، باشد

تنظيم نمودن تجهيزات بايد در ابتدا و انتهاي هر دوره كار و در فاصـله زمـاني                 2-3-3-5- 
  .حداكثر دو ساعت انجام و كنترل شود

 از حتـي بعـد  (اگر در حين آزمون در خط توليد هيچگونه عالئم قطعـه شـاهد            3-3-3-5- 
مشاهده نگرديد، تجهيزات بايد مجددا تنظيم ) دسي بل2تغيير حساسيت دستگاه بميزان  

گردد بدنبال تنظيم مجدد، تمام لوله هاي آزمايش شده در دوره بازرسي اخير بايد مجددا               
مورد آزمون قرار گيرند، مگر اينكه عالئم ثبت شده از مشخـصات اختـصاصي لولـه هـا در                   

  . دسته بندي آنها در دو گروه مشكوك و مورد قبول بدهددسترس باشد كه اجازه
  روش آزمون4-3-5- 

تحت شرايطي يكسان مثل آنچه براي تنظيم نمودن تجهيزات بكار          (لوله مورد آزمون بايد     
. مـورد بازرسـي قـرار گيـرد       ) از دسـتگاه آزمـون    (ضمن عبور با سرعت مناسـب       ) برده شد 

نگهداشـته   ±10% ثابت و حداكثر بـا انحـراف        سرعت معين شده براي توليد لوله بايستي        
  .شود

 شرايط يكسان شامل مواردي است از قبيل تنظيم ابزار دقيق، حركت مكانيكي،           -يادآوري  
  .موقعيت سيم پيچ در رابطه با هر عامل ديگري كه ممكن است در صحت روش اثر بگذارد

  بررسي نتايج5-3-5- 
 نشوند بايد در آزمون قابل قبول 9ار دهنده لوله هائيكه موجب ثبت عالئم هشد    1-5-3-5- 

  .محسوب شوند
لوله هائيكه موجب ثبت عالئم هشدار دهنده شوند بايد يا بعنوان لوله مشكوك             2-5-3-5- 

  .محسوب شوند و يا با اختيار توليد كننده تحت آزمون مجدد قرار گيرند
شدار دهنده نشوند   بر اساس آزمون مجدد چنانچه لوله ها موجب ثبت عالئم ه          3-5-3-5- 

بايد مورد قبول و چنانچه موجب ثبت عالئم هشدار دهنده شوند بايـد مـشكوك بحـساب                 
  .آيند

در مورد لوله هاي مشكوك بايد يكي از روشهاي زير انتخاب و مورد عمل قـرار                4-5-3-5- 
  :گيرند
فتـه   منطقه مشكوك بريده شده و باقيمانده طول لوله با توجه به آزمون قبلـي پذير               -الف  
  .گردد

  . لوله مردود محسوب شود-ب 
  لوله هائي كه در آزمايش اخير مردود شناخته ميشود، بايد كنار گذاشته شوند،

  10آزمون تخت كردن 4-5- 
اين آزمون بعنوان آزمون مرجع جهت لوله هاي درز جوش بوده و بايد بر اساس استاندارد                

 12 لولـه هـائي كـه بـصورت تـصادفي             بر روي نمونه هاي برداشتي از      11ملي ايران بشماره    



در اين آزمون نمونه ها يا انتهاي لولـه    . جهت كنترل كيفي جوش انتخاب شده، انجام شود       

3هاي انتخابي بايد بين دو صفحه تخت فوالدي تراز تا فاصله            
2

 قطر خارجي لولـه فـشرده       
يت و در وضـع 12اين آزمون در دو حالت درز جوش در وضعيت قائم ماننـد سـاعت           . شود

بايد انجام شود و در صورتيكه در هر يك از دو حالت، درز جـوش بـاز                 3افق مانند ساعت      
  .شود، لوله مردود خواهد بود

  13آزمون خمش 5-5- 
اين آزمون جهـت    . و كمتر بايد تحت آزمون خمش قرار گيرند       50لوله هاي با قطر اسمي        

ورت تصادفي برداشت شده    بررسي قابليت خمش سرد لوله ها و بر روي نمونه هائي كه بص            
  .انجام ميشود

برابـر قطـر خـارجي    3/5  يا3با شعاع  (در آزمون خمش از يك نوع وسيله خمش مناسب 
پس از آزمون نبايـد هيچگونـه تركـي روي          . درجه استفاده ميشود  90تا ايجاد زاويه      ) لوله

  .لوله مشاهده شود
يكـي درز آنهـا بحالـت       . يرنـد لوله هاي درز جوش بايستي در دو حالت مورد آزمون قرار گ           

و براي پذيرش لوله ها     ) 3مانند ساعت   (و ديگري درز بحالت افقي      ) 12مانند ساعت   (قائم  
  .ديده شود) در هر دو حالت آزمون(نبايستي هيچگونه تركي در درز جوش 

   شرايط سطحي-6
لوله ها بايد در جداره بيرونـي داراي سـطح صـاف و همـوار و در جـداره درونـي سـطحي                      

 و عيوبي از اين قبيل      16، ورقه   15طبله  ، پوسته و    14تراشه  . متناسب بافرآيند ساخت باشند   
بايد به طريقي برطرف شوند ولي برطرف نمودن اين عيوب نبايد موجب كاهش ضـخامت               

  .جداره لوله تا حد كمتر از حد ارقام مجاز شود
 هاي غير   17هرگونه آخال   در مورد لوله هاي درز جوش، بايد درز كامل پر شده و عاري از               

فلزي و عيوبي از اين قبيل باشد، روي سطح داخلي نيز نبايد نشانه اي از سرريز فلز جوش             
درصد ضخامت  60همچنين ارتفاع گرده جوش در سطح دروني نبايد از            .  مشاهده شود  18

ولي در هر حالت برآمدگي گرده جوش در سطح بيرونـي بايـد از              . اسمي جداره تجاوز كند   
  .ي لوله ها برطرف شودرو
   بازرسي-7

در قرارداد يا سفارش خريد، مسئوليت انجام همـه بازرسـي هـا و آزمونـه بعهـده سـازنده                    
سـازنده ميتوانـد از امكانـات خـود جهـت           . ميباشد، مگر اينكه روش ديگري تعيـين شـود        

ده و طريقه   بازرسي و انجام آزمونها استفاده كند مگر اينكه خريدار آنها را در قرارداد رد كر              
  .ديگري تعيين و پيشنهاد نموده باشد

 



 
   ضمانت-8

سازنده بايد براي خريدار تضمين كند كه نمونه برداري، آزمايش و بازرسي محصوالت ارائه            
  .شده مطابق با ويژگيهاي اين استاندارد ميباشد

   نمونه برداري-9
  .نعتي ايران انجام شودنمونه برداري بايد بر اساس ضوابط موسسه استاندارد و تحقيقات ص

   نشانه گذاري-10
  .كليه لوله ها بايد داراي نشانه اي حاكي از موارد زير باشند1-10- 

   نام يا نشانه تجارتي سازنده-
   قطر اسمي لوله-
  . كه مشخص كننده اختالف آن با موارد مصرف ديگر باشد"گاز" ذكر كلمه -
ان در صـورتيكه محـصوالت مـشمول         عالمت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـر        -

  .مقررات استاندارد باشند
لوله ها بايد بصورت بسته بندي ارائه شده و بسته ها بايد داراي پالكـي باشـد كـه                   2-10- 

  .نشانه هاي زير بطور مشخص روي آن حك يا نوشته شود
  "ساخت ايران" عبارت -
   نام و نشانه تجارتي سازنده-
حقيقات صنعتي ايـران در صـورتيكه محـصوالت مـشمول            عالمت موسسه استاندارد و ت     -

  .مقررات استاندارد باشند
  . نشانه گذاري نبايد هيچگونه آسيبي به لوله وارد نمايد-1يادآوري 

 استفاده از عالمت استاندارد ايران بر روي فرآورده ها موكول به كـسب پروانـه كـاربرد                  -2
  . صنعتي ايران ميباشدعالمت استاندارد از موسسه استاندارد و تحقيقات

  
  
  
  
  
  
  



   اينچ- تطابق قطر اسمي لوله ها بر حسب ميليمتر -پيوست 
  و اندازه رايج در بازار ايران

  
  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  .لوله هاي درز جوش شامل درز مخفي هم ميشود1-
   

2-Consignment 
  
  .اين استاندارد در دست تجديدنظر ميباشد3-
   

4-Fusion welding 
  

5-Open heart furnace 
  

6-Electric furnace 
  

7-Basic oxygen furnace 
  

8-Eddy current 
  

9-Trigger / Alarm 
  

10-Annular flattening test 
  

 DINتا زمان تـدوين اسـتاندارد ملـي ايـران بـه اسـتاندارد كـشور آلمـان بـشماره           11-
  .مراجعه شود50136

   
12-Random 

  
13-Bending test 

  
14-Sliver 

  
15-Scab 

  
16-Foliation 

  
17-Inclusion  

  
18-Droptets of weld metal 
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