
 

 
  و تحقیقات صنعتی ایران استانداردبا مؤسسه  آشنایی

 رسمی مرجع تنها قانون،صنعتی ایران به موجب  تحقیقات و استاندارد مؤسسه
) رسمی(ملی  استانداردهاي نشر تدوین و تعیین، وظیفه عهده دار که است کشور

  .میباشد
در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از  استاندارد تدوین

مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي  صاحبنظرانکارشناسان مؤسسه، 
سعی بر این است که . میگیرد صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

توجه به شرایط تولیدي،  اوباستانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی 
: و نفع شامل حقفنی و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

و  نهادهاتولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و 
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      ویژگیها و روشهاي آزمون   -منبع انبساط باز 

 
اول چاپ  
 



 

پیش نویس استانداردهاي ملی جهت نظرخواهی براي مراجع .سازمانهاي دولتی باشد
ي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات واعضاي کمیسیون ها ذینفع

در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان  وپیشنهادهـا
  .چاپ و منتشر می شود) رسمی(ملی  استاندارد

استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با  نویس پیش
تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی  شده تعیینرعایت ضوابط 

بدین . به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد تصویب،مربوط و در صورت 
می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی  تلقیترتیب استانداردهایی ملی 

ردد به مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگ ملیتدوین و در کمیته )) 5((شماره 
  .تصویب رسیده باشد

و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی  استاندارد مؤسسه
که در تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی  میباشداستاندارد 

از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی و صنعتی جهان و  کشور،ونیازمندیهاي خاص 
  .می نماید استفـاده استانداردهـاي بین المـللی

و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی  استاندارد مؤسسه
منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي  بهشده در قانون 

محصوالت و مالحظات زیست محیطی و  کیفیتوعمومی، حصول اطمینان از 
شوراي عالی استاندارد اجباري  تصویبرا با اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها 

المللی براي محصوالت کشور،  بینمؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي . نماید
  .نماید اجبارياجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا 

اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و  بمنظـور همچـنین
زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان  درت فعال مؤسسا

زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان  ومدیریتسیستم هاي مدیریت کیفیت 
سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اینگونهوسایل سنجش، مؤسسه استاندارد 

صورت احراز  داده و در قرارضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی 
بر عملکرد آنها نظارت  وشرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده 



 

سنجش تعیین عیار  وسایلترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون . می نماید
ملی از  استانداردهايفلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح 

  .سه می باشددیگر وظایف این مؤس
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 پیشگفتار
منبع انبساط باز ،  -استاندارد ملي ایران(( استاندارد 

كه به وسیله كمیسیون فين )) ویژگیها و روشهاي آزمون
مربوطه هتیه و تدوین شده ، در یكصد و پنجاه و چهارمني 

جلسه كمیته ملي استاندارد مكانیك و فلزشناسي مورخ  
مورد تائید قرار گرفته است ، اینك این  ١٦/٠٦/١٣٨١

اصالح قوانني و قانون  ٣استاندارد به استناد بند یك ماده 
مقررات موسسه استاندارد وحتقیقات صنعيت ایران مصوب هبمن 

 .بعنوان استاندارد ملي ایران منتشر میشود  ١٣٧١ماه 
لي و               شرفتهاي م حتوالت و پی با  مهاهنگي  گامي و  فظ مه براي ح
هاي            ستاندارد  خدمات ، ا لوم و  صنایع ، ع نه  هاني در زمی ج

ید ن       لزوم جتد قع  نه        ملي ایران در موا ظر خواهد شد و هر گو
پیشنهادي كه براي اصالح یا تكمیل این استانداردها ارائه            
شود، در هنگام جتدید نظر در كمیسیون فين مربوط مورد توجه            

بنــابراین بــراي مراجعــه بــه    . قــرار خواهــد گرفــت   
ا            ظر آ ید ن خرین جتد مهواره از آ ید  یران با ستانداردهاي ا ا

 .استفاده كرد
این استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه           در هتیه و تدوین  

به شرایط موجود و نیاز هاي جامعه ، در حد امكان بني این             
شرفته              صنعيت و پی هاي  شور  لي ك ستاندارد م ستاندارد و ا ا

 .مهاهنگي اجياد شود
ته               ستاندارد به كار رف ین ا یه ا منابع و مآخذي كه براي هت

 :به شرح زیر است
١- BS  ٤١٧: part ١٩٨٧ : ٢ 
British Standard Specification for  
Galvanized  Low carbon steel cisterns،  
Cistern lids , tanks and cylinders 
٢- TS ١٩٩٢ : ٧١٣  STEEL  EXPANSION  TANK 
( For Hot Water Heating Installation) 

 
روشهاي منونه گريي  ١٣٧١سال  : ٢٣٠٥استاندارد  ملي  -٣

 ونگي استفاده از جدول اعداد تصاديفتصاديف و چگ



 

ویژگیها و روشهاي   ١٣٦٤سال  : ٢٤٧٨استاندارد  ملي  -٤
 آزمون گالوانیزه گرم بر روي قطعات چدني و فوالدي

ورق فوالدي گرم  ١٣٧٥سال  : ٣٦٩٣استاندارد  ملي  -٥
 ، ویژگیها و روشهاي آزمون نوردیده با كیفیت معمويل وكششي

علي اصغر، قدیري مقدم       -حسام ، ظهوري   -ابریشمي شريازي   -٦
 ١٣٦٨، ناشر گوته،تاریخ انتشار  ٣/٥٠٨اصغر، حساب فين  –

 
منبع انبساط باز ، ویژگیها  -استاندارد ملي ایران

 و روشهاي آزمون
 
 هدف     ١

هدف از این استاندارد تعیني طبقه بندي ، ساخت ، ویژگیها 
دي و نشانه ، منونه برداري، روش هاي آزمــون، بسته بن

گذاري منبع انبساط فلزي باز مي باشد كه از مواد 
 .نووغريمستعمل ساخته مي شود

 
 دامنه كاربرد      ٢

این استاندارد در مورد منبع انبساط فلزي باز با سطوح ختت            
كه در تاسیسات گرمایشي با آب گرم مبنظور حفاظت سیستم در           

یستم هنگام   مقابل افزایش فشار و براي پذیرش انبساط آب س       
گرمایش و هم چنني براي جربان كسري آبي كه از سیستم بدالیل             

 .خمتلف خارج مي شود كاربرد دارد
 
 مراجع الزامي      ٣

مــدارك الزامــي زیرحــاوي مقرراتــي اســت كــه درمــنت ایــن  
استاندارد به آن ارجـــاع داده شده است بــدین ترتیب آن        

مي          سوب  ستاندارد حم ین ا ئي از ا قررات جز مورد  . شود  م در 
چاپ و      تاریخ  جع داراي  ها و         /مرا صالحیه  ظر ، ا ید ن یا جتد

ست           ظر نی مورد ن مدارك  ین  عدي ا هاي ب ید نظر هبرت   . جتد هذا  مع
است كاربران ذینفع این استاندارد ، امكان كاربرد آخرین          
مورد                یر را  مي ز مدارك الزا هاي  ظر  ید ن ها و جتد صالحیه  ا

یا  / بدون تاریخ چاپ و     در مورد مراجع  . بررسي قرار دهند   
یا جتدید نظر آن مدارك الزامي       / جتدید نظر ، آخرین چاپ و     

 . ارجاع داده شده مورد نظر است
استفاده از مراجع زیر براي كاربرد این استاندارد الزامي         

 :است
روشهاي منونه گريي تصـاديف و   ١٣٧١سال  : ٢٣٠٥استاندارد ملي 

 اديفچگونگي استفاده از جداول اعداد تص
ویژگیها و روشـهاي آزمـون    ١٣٦٤سال  :  ٢٤٧٨استاندارد ملي

 گالوانیزه گرم بر روي قطعات چدني و فوالدي
ورق فوالدي گرم نوردیـده   ١٣٧٥سال  :  ٣٦٩٣ستاندارد ملي   ا

 با كیفیت معمويل و كششي   



 

 
 اصطالحات و تعاریف    ٤

یر یا واژه ها با تعاریف ز/ در این استاندارد اصطالحات و
 .به كار مي رود

١ 
 منبع انبساط فلزي باز    ١-٤

منبع انبساط در سیستمهاي گرمایشي با آب گرم براي 
اطمینان از گردش و غلبه بر فشار ناشي از مقاومت اصطكاكي 
لوله ها و اتصاالت باالتر از مرتفع ترین دستگاه انتشار 

ط دهنده حرارت و معموال پشت بام قرار داده مي شود و ارتبا
 .آن را با آمتسفر برقرار مي كنند

 حمل هاي ارتباط    ٢-٤
دنده اي  هستند كه جهت كاربرد صحیح منبع  بوسیله  اتصاالت

سازوكار مناسب  بر روي منبع تثبیت شده اند و به ترتیب 
از پائني به باال عبارتند از حمل هاي اتصال لوله ختلیه منبع 

و هتویه، شناور و  ، لوله برگشت، لوله رفت ، لوله سرریز
 شري پركن سریع

 حمل ختلیه     ٣-٤
این حمل براي ختلیه كامل آب منبع تعبیه میشود وحمل اتصال 

 .آن پائني ترین نقطه دركف منبع مي باشد
 حمل اتصال لوله برگشت    ٤-٤

این لوله به منظور گردش آب تعبیه مي شود و براي جلوگريي 
 ٥ل لوله برگشت در فاصله از ورود هوا به سیستم ، حمل اتصا

 .سانيت مرت از كف منبع مي باشد ١٠سانيت مرت ايل 
 حمل اتصال لوله رفت    ٥-٤

 .از این نقطه آب در گردش سیستم به منبع هدایت مي شود
 حمل اتصال لوله سرریز و هتویه    ٦-٤
این حمل براي برقراري ارتباط سیستم با آمتسفر و سرریز  

جایش منبع بدلیل گرمایش و غريه تعبیه كردن آب اضافه بر گن
 .مي شود 

 حمل اتصال شري شناور    ٧-٤
براي جربان كسري آبي كه از سیستم در اثر تبخري یا احیانًا 
نشيت خارج مي شود از شري شناور كه بر  روي منبع وصل مي 

 .شود استفاده مي گردد
 حمل اتصال شري پر كن سریع ٨-٤

راه اندازي تاسیسات و در براي پر كردن سیستم در ابتداي 
خبصوص در . مواقعي كه سیستم به آب زیادي نیاز دارد

تاسیسات بزرگ ، از یك شري فلكه مناسب كه به عنوان پركن 
 .سریع بر روي منبع انبساط  وصل مي شود استفاده مي گردد 

 گنجایش آبي عملي ٩-٤
 

٢ 



 

 ± ٢گنجایش  آبي عملي یك منبع انبساط، حجم آبي به دماي 
جه سلسیوس مي باشد كه آنرا تا سرریز شدن آب از در ٢٥

 .لوله سرریز پر مي كند 
 
 طبقه بندي    ٥

منابع انبساط كه این استاندارد آا را شامل مي شود از 
 .نوع باز بوده و در یك گروه قرار مي گريند

 
 ساخت    ٦

منابع انبساط با توجه به شكل هندسي به دو نوع ساخته مي 
 .شوند 

 منابع استوانه اي    ١-٦
 منابع مكعب مستطیل    ٢-٦

منابع  انبساط با توجه به حنوه قرار گريي و حمل  - یاد آوري
 .اتصاالت  به دو نوع  افقي و عمودي نیز تقسیم مي شوند

 

 ویژگیها   ٧
 مواد       ١ -٧
خوب               ١-١-٧ ید  بع با ساخت من ته در  كار رف لزي ب هاي ف ورق

یه            خوردگي، ال چني  فره،  نه درز، ح عاري از هرگو شده و  نورد 
شد        شدگي با شدن و تا یه  هاي      . ال ستفاده از ورق صورت ا در 

فوالدي براي ساخت منبع باید ورقهاي مورد استفاده از نوع            
با               هاي آن  ید ویژگی یا با شد و  كربن با كم  فوالدي  هاي  ورق

ساس           وی شي برا یت كش با كیف یده  گرم نورد فوالدي  هاي ورق  ژگی
 .مطابقت مناید ١٣٧٥سال  : ٣٦٩٣استاندارد ملي  

مواد دیگر به غري از فلز نیز مي تواند براي ساخت              - وري یادآ 
منبع مورد استفاده قرار گريد، مشروط بر اینكه منبع داراي مهان            

 .ویژگیهاي تایید شده باشد
 الت اتصال       ٢-١-٧

اتصاالت بكار رفته در ساخت منبع باید از نوع اتصاالت دنده 
 .اي و مقاوم در مقابل خوردگي باشند

 ویژگي هاي ظاهري و استحكام       ٢-٧
در سطح منبع انبساط نباید له شدگي ، فرورفتگي ، خراش ،           
جوش،              گي  فرو رفت یا  ستگي  جوش ، برج طاع  نـامهگوني ،  انق

به ها، وصله و مانند اینها دیده شود         روي هم قرار گرفنت ل   
و متام قسمتهایي از آن كه ممكن است هبنگام نصب یا تعمري با             

 .دست متاس پیدا كند باید عاري از پلیسه و تیزي باشد
٣ 

 ویژگیهاي ساختماني           ٣-٧
 لبه هاي فوقاني منبع انبساط          ١-٣-٧
 



 

ه یكي از روشهاي باید به لبه هاي فوقاني منبع انبساط ب 
 زیر استحكام خبشید

با استفاده از جوشكاري نبشي آهين در سرتاسر     ١-١-٣-٧ 
 لبه منبع

هاي                 ٢- ١- ٣- ٧  به  فت ل كامال چ كردن  له  نیم دور فتی با 
كه شعاع     ١لیرتمطابق شكل   ٢٠٠لیرت و   ١٠٠منابع با گنجایش    

مرت از      ید ك شكاري پیو      ١٢مخش آن نبا شد و جو مرت با لي  سته  می
  سرتا سر خط هبم رسیدن ورق

با خم كردن دوبل، لبه فوقاني ورق كلیه منابع               ٣-١-٣-٧
درجه و اندازه    ٩٠انبساط به مست داخل با زاویه دهانه مخش          

 ٢میلي مرت مطابق شكل  ٢٨هاي خارجي 
میلي مرت و بیشرت را     ٨/٤لبه خمازن با ضخامت ورق بدنه       -يیادآور 

 .دوبل كرد مي توان خم منفرد یا
 
 

                                
 مهار كننده هاي افقي       ٤-٧

سطوح جانيب منابع انبساط با سطوح ختت و گنجایش آبي بیش از            
شكل       ٨٠٠ طابق  ید م جدول   ٣لیرت با هار       ١و  یر م شهاي ز برو

یا                ختت  گرد ،  طع  ست داراي مق كن ا قي مم هاي اف صال  شوند ات
ه     شد در  یه دار با مرت از         زاو ید ك طع آن نبا سطح مق صورت  ر 

 .میلي مرت مربع باشد ٢٠٠
 مهار كننده افقي داخلي      ١-٤-٧

اتصاهلاي افقي داخلي باید بصورت مطمئن به تكیه گاه نیمه             
 گري دار جوشكاري شود مقطع تكیه گاه نیمه

٤ 
نه          ضخامت ورق بد با  نابع  براي م مرت    ٢/٣گريدار  لیمرت و ك می

 و براي ٤٠ mm ×٤٠ mm ×mm٥حـداقل برابر
بیش از           نه  ضخامت ورق بد با  نابع  حداقل      ٢/٣م لي مرت می

 باید باشد و  ٤٠  mm ×٤٠ mm× ٦ mmمساوي   
مرت از      ید ك بع        ١٥٠طول آن نبا بدیواره من شد و  مرت با لي  می

 .بطور مطمئن و حمكم جوشكاري شود

فتیله كردن -١شكل  خم كردن  -٢شكل 
 دوبل 

ندازه ا
 خارجي

ندازه ا
 خارجي



 

 مهار كننده افقي فوقاني    ٢-٤-٧
مناسـب لبـه هـاي     ٣) d(شـكل   دو انتهاي اتصال افقي مطابق

كه              شود  ید ب شكاري با فت و جو طوري چ به آن  شكافته و  بع  من
       خم آن به مست داخل منبع باشد

 لچكي گوشه ها       ٥-٧
بیش از            جایش  با گن نابع  یه م قاني كل هاي فو شه  لیرت   ٢٠٠گو

با جوشكاري لچكي تقویت   ٣) c(،  ٣) b(،  ٣) a(مطابق شكل 
 مي شود

 
 منابع انبساط-٣شكل

 درب منابع       ٦-٧
شكل           شده در  عاد داده  بق اب بر ط كامال  هبا  ساخته    ٤در ید  با

ستگريه               عدد د به دو  ید  هاي درب با گه  یك از لن هر  شوند و 
 .جمهز شود
شكل  - یادآوري  شده         ٤در  ئه  نابع ارا لي درب م هاي داخ ندازه  ، ا

 .است
تا            ١-٦-٧ جایش  با گن نابع  یك     ٨٠٠درب م گه و  لیرت  لن

میلي مرتبطرف پایني ساخته      ٢٥دورادور داراي لبه به اندازه    
 .مي شود

بیش از       ٢-٦-٧ جایش  با گن نابع  تا    ٨٠٠درب م لیرت    ٢٠٠٠لیرت 
 دو لنگه، طوري ساخته مي شوند كه 

٥ 
میلي مرت یكي از لنگه ها بر روي          ٢٥درخط هبم رسیدن به عرض      

 .دیگري سوار شود 
لیرت سه لنگه ساخته      ٣٠٠٠یش درب منابع با گنجا         ٣-٦-٧

 .مي شود
گه اي از            سه لن هاي  طرفني درب  هاي  گه  گه و لن هباي دو لن در

شكل              طابق  بل م طرف مقا ا از دو  یاني آ گه م طرف و لن   ٤سه 



 

ندازه      به ا به  مي          ٢٥داراي ل ــاخته  پایني س طرف  مرت ب لي  می
 .شود

گه              به لن سیدن  خط ر گه اي در  سه لن هاي  طرفني درب  گه  دو لن
 .میلي مرت بر روي آن باید قرار گريند ٢٥یاني به عرض م

جنس             - يیادآور  بع از  ساخت من ته در  كار رف لز ب صورتیكه ف در 
بل                 فوالد قا نوع  ید از  ته با كار رف ضمات ب یه من شد كل فوالد با

  جوشكاري كم كربن باشد

درب خمازن انبساط -٤شكل    
  ٧-٧ابعاد      

 vآبـي امسـي    و با گنجایشابعاد منابع انبساط با سطوح ختت 
 .ترجیحًا به شرح زیر انتخاب مي شود

W =   عرض 
 W ٥/١ = L= طول 

 W ٦٦٧/٠ = =H ارتفاع 
٦ 

 میلي مرت  ١٥از  بیش در هر صورت برياهي ابعاد منبع نباید
 .ند ابعاد اعالم شده بوسیله سازنده جتاوز ك

   گنجایش آبي و قطر اتصاالت ٨-٧
  ٢و قطر اتصاالت ١ورق گنجایش آبي، ضخامت-١ جدول

گنجایش آبي امسي             
 به لیرت

حداقل ضخامت             
بدنه  ورق فوالدي



 

 به میلي مرت

حداقل ضخامت             
درب  فوالدي ورق

 به میلي مرت
    

        
لوله  نقطر بوش

منبع  ختلیه  
    

     
لوله  نقطر بوش   

منبع  برگشت  

    
   

    
لوله  نقطر بوش 

 رفت
    

        
لوله  نبوش رقط

هتویهو سرریز  

       
     

شناور نقطر بوش  

    
        

قطر حمل اتصال شري 
 پركن سریع

b/
c 

b b a a - - - - - - -    ــده ــار كتنن مه
 ٣افقي

 ضخامت ورق فوالدي پیش از گالوانیزاسیون -١
 قطر اتصاالت برحسب اینچ ارائه شده اند -٢

، را نشان مي  ٣نوع منتخب مهار كننده هاي افقي در شكل    
.دهد c, b، a ٣-   

نشيت    ٩-٧  
.منبع انبساط باید نفوذ ناپذیر و فاقد نشيت باشد  

بل خوردگيحمافظت در مقا    ١٠-٧  
كلیه منابع فوالدي پس از ساخت باید مبنظور حفاظت در مقابل 

خوردگي با آب شريین و خبار آب مطابق با استاندارد ملي 
.      گالوانیزه شود ١٣٦٤سال :  ٢٤٧٨ایران     

 
٧ 

 منونه برداري         ٨
عاد              نوع و اب یك  كه از  ساط  هاي انب بع  برداري از من نه  منو

را میدهند بروش سیستماتیك  N  ك هبر به حجمبوده و تشكیل ی
 ٣-٣بند   ١٣٧١سال   : ٢٣٠٥بر اساس استاندارد ملي ایران      

 .اجنام مي شود
 .ارائه شده است ٢حجم منونه با توجه به حجم هبر در جدول 

 جدول منونه برداري - ٢دول ج
 ١٠٠١از 
٢٠٠٠تا   

تا  ٥٠١از 
١٠٠٠ 

تا  ٢٠١از 
٥٠٠ 

٢٠٠تا  حجم هبر  
)عدد(  

تعداد  ١ ٢ ٣ ٤
 منونه



 

شامل شود  را هبر بیش از دو هزار منبع   در صورتیكه - یادآوري
حجم دو هزار منبع  با مشارش  و جداسازي به هبرهاي فرعي  به

 . بعالوه یك هبر به تعداد كمرت از دو هزار منبع تقسیم مي شود
 
روشهاي آزمون             ٩  
ویژگیهاي ظاهري و  سا خت و ،بازرسي مو اد           ١-٩

 استحكام
منونه ها را با چشم غري مسلح مورد بازرسي  كلیه       ١-١-٩

 ٧و  ٦ – ٧تا ١-٧،  ٢-٦قرار دهید نتایج باید مطابق بند 
باشد                                                             ٨ –

 بازرسي  جوش         ٢-١-٩                
 ،ش منبع انبساط را ازنظر مستقیم بودن خط جوشكیفیت جو 

ومساوي بودن موجهاي  تیكنواخ ،ثابت بودن عرض گرده جوش
 روي سطح گرده جوش وعاري بودن سطح جوش از منافذ ریز و

بازرسي بصري كنید هم  ،ایتا سامل و بي عیب بودن گرده جوش
از ترشحات الكرتود ذوب شده در   چنني بازرسي منائید اثري

واگر ترشحي وجود دارد مقدار .طراف گرده جوش دیده نشودا
ایتا كیفیت جوش باید از نكته . آن باید اندك باشد

  .                             نظرهاي فوق قابل قبول باشد
بازرسي ابعاد          ٢-٩  
كلیه منونه هاي منبع انبساط را از نظر ابعاد      ١-٢-٩

 بیش ار دهید برياهي ابعاد آن نبایدداخلي مورد بازرسي قر
 .میلي مرت ابعاد اعالم شده بوسیله سازنده جتاوز كند ١٥از 

ضخامت  ورق  درب و بدنه خمازن  را با  استفاده      ٢-٢-٩
جهت تعیني ضخامت  ورق  فوالدي . از میكرومرت بدست  آورید

ضخامت روكش گالوانیزه را كه با  استفاده از استاندارد 
بدست آورده اید از ضخامت  ١٣٦٤سال    : ٢٤٧٨ایران  ملي 

اندازه گريي شده كم كنید سپس مطابقت نتیجه آزمون را با 
  ٨-٧بند 

٨ 
 .بررسي منائید

 ٣ -٧بقیه  ابعاد مشخصات  ساختماني موضوع بند      ٣ -٢-٩
كنرتل  ١/٠ mm را با استفاده از كولیس بــا دقت ٦-٧و ٤-٧و

 ٦-٧و  ٤-٧و ٣-٧جه آزمون را با بند كنید سپس مطابقت نتی
 بررسي منائید

 
عملي آزمون گنجایش آبي           ٣-٩  
ابزار و جتهیزات مورد نیاز          ١-٣-٩  
 یمانه سنجپ        ١-١-٣-٩
 باسكول متحرك     ٢-١-٣-٩
 لیرت ٣٥٠٠خمزن آب ذخريه با گنجایش حدود      ٣-١-٣-٩
 یك اینچآبدهي حداقل  الكرتو پمپ با قطر     ٤-١-٣-٩
 شري ختلیه و لوله هاي رابط     ٥-١-٣-٩



 

 ظرف مجع آوري آب سر ریز ترجیحًا مدرج     ٦-١-٣-٩
 در پوش با قطرهاي امسي مورد نیاز    ٧-١-٣-٩
 آچار     ٨-١-٣-٩
نجایش آبي عمليروش آزمون گ      ٢-٣-٩  

قرار            نده  سازه نگهدار قي  سطح اف بر  روي  ساط را  بع انب من
خمزن              به  صل  سنج مت نه  شیلنگ پیما سر  ید و  تراز منائ داده و 
بع                 به من سریع  پركن  شري  صال  حمل ات یق  خريه آب را از طر ذ

ید    شت           . انبساط ارتباط ده شري ختلیه متصل به سیستم برگ سپس 
را به حمل ختلیه منبع وصل كنید و منبع انبساط را از طریق            

مجع آوري آب سر    سرریز به ظرف     له لوله رابط از حمل اتصال لو    
حرك            سكول مت صفحه باربا بر روي  قع  یز وا صال     ر بدون ات

كي  ید   فیزی باط ده سنج را در      . ارت نه  مي پیما شاندهنده رق ن
 . وضعیت صفر تنظیم منائید

حال منبع را با استفاده از پیمانه سنج با آب پر كنید با            
 سر ریز شدن آب از لوله سرریز جریان آب را قطع

م آب گرفته شده از پیمانه سنج و حجم آب       اختالف حج  . منائید  
مجع آوري   سرریز  ظرف  جایش  آب  بي  ، گن لي  آ ست    عم بع را بد من

 درصد ٥ بیش ازمنبع نباید  عملي برياهي گنجایش آبي. میدهد
 .اعالم شده توسط سازنده جتاوز كند عملي  گنجایش آبي

 قبل از آزمون كلیه حملهاي ارتباط جبز حمل اتصال لوله - یادآوري
سر ریز را با درپوشهاي به قطر امسي مناسب بطور نفوذ ناپذیر 

  مسدود كنید
٩ 

 آزمون نشيت    ٤-٩
پس از آزمون گنجایش آبي ، حمل اتصال لوله سرریز را بطور            

تا           حداقل  بع را  ید و من به بند پذیري  فوذ نا مرت    ٢٥ن لي  می
ش   حداقل           نباالتر از بو مبدت  ید و  پر منائ سرریز  صال  له ات لو

 را حمل هاي جوشكاري   وپس از آن ، بدنه   . قیقه صرب كنید   دو د
نباید هیچگونه عالئمي از نشت یا تغیري شكل         . بازرسي منائید  

 . .دیده شود پس از ختلیه  پایدار در منبع
 گالوانیزاسیون منابع انبساط فوالديآزمون     ٥-٩

ساس              بر ا فوالدي را  ساط  نابع انب گالوانیزه م شش  مون پو آز
سـپس  . اجنـام دهیـد   ١٣٦٤سـال   : ٢٤٧٨ملي ایران استاندارد 

 .بررسي منائید ١٠-٧مطابقت نتیجه آزمون را با بند 
 

 بسته بندي        ١٠
مل و                  ١-١٠ ستور الع یك د ید  ساط با بع انب هر من مهراه 

 .راهنماي نصب ساده حاوي مطالب به شرح زیر ارائه شود
شه، اب             ١ - ١- ١٠ صال ، نق هاي ات حمل  ماي  عاد  راهن

 منبع آبي عملي و امسي  داخلي و گنجایش
صاف              ٢- ١- ١٠ نده و  سازه نگهدار كردن  ماده  براي آ صیه  تو

 كردن نامهواریهاي آن



 

ندي             ٣- ١- ١٠            سته ب طوري ب ید  ساط را با نابع انب م
 .نیاید كرد كه در موقع محل و نقل آسیيب به آن وارد

 
 نشانه گذاري        ١١            

منبع باید با نصب یك پالك یا با درج اطالعات زیر بطور  هر
خوانا و دائمي برروي حمل مناسيب از آن ترجیحًا نزدیك لبه 

 دهانه  از لبه مرتمیلي  ٣٥دهانه منبع و حداقل بفاصله 
.منبع نشانه گذاري شود  

 و یا نام جتارتي نشانه جتارتي و نام و نشاني       ١-١١
 تولید كننده

 نام فرآورده       ٢-١١
 منبع بر حسب لیرت عملي  بي نجایش آگ      ٣-١١

 مشاره سري ساخت      ٤-١١
 تاریخ تولید به سال      ٥-١١

  نوع       ٦-١١ 
 

١٠ 
 عبارت ساخت ایران       ٧-١١
 mmدرج عالمت استاندارد ایـران بـه ابعـاد           ٨-١١
٣٠× mmربرد بر روي فرآورده منوط به اخذ پروانـه كـا   ٣٠

صنعيت          قات  ستاندارد و حتقی سه ا ستاندارد از موس مت ا عال
 ایران است

 
 

 
 :پیوست اطالعاتي 

كاري در هنگام نصب مي توان               مبنظور كاهش هزینه هاي عایق 
لیرت را مهراه با پوشش       ٥٠٠منابع انبساط با گنجایش امسي تا       

بر روي بدنه تثبیت               سب  عایق حرارتي كه با ساز و كار منا
پوشش هاي عایق حرارتي مي تواند شامل         . عرضه كرد  مي شوند   

یك یا چند تكه باشد كه در خط هبم رسیدن به صورت لب به لب                
 .بر روي هم سوار مي شوند

  ، ختتـه چنـد الیـه     بـر روي  ١منـابع انبسـاط   . توصیه مي شود
كـه در   ١٨ mm و بـه ضـخامت حـداقل     بعنوان عایق و پشتیبان

حداقل دو       بر روي  عرض  ستاي  سطح          را با  لواري  گاه ا یه  تك
ئل مي باشد                مقطع چهار گوش به ابعاد مناسب كه بعنوان حا
بر روي سازه نگهدارنده در فضاي سر پوشیده قرار گرفته و           

 .نصب شود
 

                                                
براي منابع انبساط پایه اي كه با ساز و كار مناسب بر روي بدنه  -١

.  تثبیت شود پیش بیين نشده است  
١٢ 
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