
 

 

  
  هاي معمول توليد لوله پلي اتيلن آزمون

  توليد لوله پلي اتيلن
  

 )ISO 1133(شاخص جريان مذاب  -1

واد در داخل در اين آزمون سرعت جريان ذوب مواد در دما و زمان ثابت اندازه گيري مي شود، تا از نتايج حاصل، چگونگي رفتار م
  .اكسترودر بررسي شود

با % 2محصول نبايد بيش تر از  MFIمقدار . و نيز بر روي محصول انجام مي شود) جهت تائيد كيفيت مواد(اين آزمون براي مواداوليه 
MFI  ماده اوليه تفاوت داشته باشد.  

  

  )ISO 1183(تعيين چگالي-2

 "ضمنا. گردد چگالي مواد اوليه و نيز چگالي محصول به روش شناورسازي با استفاده از ترازوي دقيق و سيالي با دانسيته معين، تعيين مي
  . باشد عدد چگالي محصول، معرف كيفيت فرايند توليد مي

  

  )ASTM D 1603(تعيين درصد كربن -3 

درجه  800دماي  بدين منظور مقدار معيني از مواد اوليه، در كوره اي تا. ميزان كربن در مواد اوليه و محصول نهائي تعيين مي گردد
مواد (سانتيگراد، تحت اثر گاز نيتروژن خالص پيروليز شده و ميزان كربن به جا مانده تحت اثر اكسيژن، سوزانده مي شود تا درصد خاكستر 

  .در نمونه اوليه تعيين گردد) افزودني

  .ت در سراسر آن توزيع شده باشددرصد وزني بوده و بايستي به طور يكنواخ 5/2الي  2درصد مجاز كربن در لوله پلي اتيلن 

در مناطقي كه تجمع كربن بيش از درصد مجاز باشد، تمركز تنش به وجود خواهد آمد و لوله آسيب پذير مي گردد و در   *
  .صورتيكه ميزان كربن كمتر از حد مجاز باشد، استحكام لوله در برابر اشعه ماورائ بنفش خورشيد كاهش خواهد يافت

 ميشود توليدي لوله كيفيت كاهش باعث سفيد گرانول و دوده فيزيكي تركيب از استفاده است معتقد كيش لناتي پارس شركت* 
 علتجهت اطالعات بيشتر در اين رابطه به مطلب  . نمايد مي استفاده رنگ خود هاي گرانول از خود محصوالت توليد در لذا و

  مراجعه نمائيد اتيلن پلي هاي لوله در دوده از استفاده
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  )BS2782-EN63-ASTM D 2412( ست كشش ت-4 

، خواص مكانيكي لوله هاي پلي اتيلن، از جمله حداكثر استحكام در برابر بار خارجي ، هاي تخصصي آزمايشگاهي با استفاده از دستگاه
اندازه گيري كرد و با ميزان تغيير طول در نقطه پارگي، تعيين ضريب االستيسيته و ميزان خش تحت اثر بارهاي سه نقطه اي را مي توان 

  . توجه به نتايج حاصل از آزمون فوق، مي توان چگونگي عملكرد محصول را در شرايط عمليات بررسي نمود

  

  )EN 921(تاتيكآزمون فشار هيدرواس-5

در اين آزمايش نمونه هاي لوله پس . انجام مي پذيرد شارهاي هيدرواستاتيكي، آزمون فوقبه منظور بررسي استحكام محصول در برابر ف
 80ساعت و يا  100درجه سانتيگراد به مدت  20از غوطه ور شدن در حوضچه آب با توجه به سايز لوله و نوع مواد اوليه در دماي 

  .شوند ت فشار داخلي ثابتي قرار داده ميساعت، تح 1000درجه سانتيگراد به مدت  80ساعت و يا  165نتيگراد به مدت درجه سا

به معناي مردود بودن محصول ) تركيدگي، بادكردگي، تورم موضعي، نشتي و ترك هاي مويي(پيدايش هرگونه نقص در نمونه ها 
  . باشد مي

  

  )ASTM D 1599(آزمون فشار تركيدگي -6

فشار داخلي افزاينده قرار مي درجه سانتيگراد شناور شده سپس تحت اثر  23در اين آزمون نمونه هاي لوله در حوضچه اي با دماي ثابت 
  .ثانيه، دچار تورم و پس از آن تركيدگي گردد 70الي  60گيرد، به گونه اي كه در طي زمان 

اي كه بامواد مرغوب و فرايند صحيح توليد شده باشد دچار تغيير شكل پالستيكي شده و باد مي كند و سپس به صورت  لوله
  .ن حالت مقطع شكست عمود بر محور طولي لوله مي باشدنوك منقاري دچار تركيدگي مي شود، در اي

  .لوله اي كه بدون بادكردگي دچار تركيدگي و يا شكاف طولي گردد غير قابل مصرف مي باشد

  

  )ISO 2505(مون برگشت حرارتي آز-7

درجه سانتيگراد به مدت ) 110+2(سانتي متر را درون آوني، با سيركوالسيون هواي داغ 30هاي به طول تقريبي  در اين آزمون نمونه
ت اوليه در قرار داده و پس از سرد شدن به گونه اي است كه طول لوله، كمتر از حال) با توجه به ضخامت جداره لوله(يك الي سه ساعت 

تواند منجر به تغيير در گردي لوله گردد، لذا با آزمون فوق حد مجاز  دماي نرمال خواهد شد، كه اين رفتار در لوله هاي نصب شده مي
  .شود در آزمايشگاه بررسي مي%) 3حداكثر تا ( تغييرات طولي 
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  )ISO 11922(اندازه گيري ابعاد و بررسي ظاهري لوله  -8

و خلل و فرج عميق باشند فرورفتگي هاي جزئي به شرط آنكه ) داخلي و سطحي(لوله هاي پلي اتيلن بايد عاري از هرگونه ناصافي 
  .هند، قابل چشم پوشي مي باشدضخامت را تا كمتر از حد مجاز كاهش ند

تعيين دقيق ضخامت جداره لوله، با استفاده از كوليس هاي كاليبره در مقطع برش و ضخامت سنج اولتراسونيك در طول يك  *
  . شاخه لوله

ار متوسط و در طول يك شاخه از لوله، اندازه گيري شده و مقد) سيكرومتر(قطر خارجي لوله با استفاده از نوارهاي فلزي مدرج  *
    .آن، گزارش مي گردد

پس از توليد لوله اندازه گير ي مي ) OVALITY(طبق استاندارد ميزان تغيير شكل در مقطع لوله و خارج شدن از گردي  *
الزم به توضيح است كه لوله پلي اتيلن به دليل . شود، حد مجاز اين نواسانات با توجه به قطر خارجي لوله مشخص مي شود

اف پذير خود، به هنگام حمل و نقل و نصب دچار تغيير شكل مي گردد كه اين حالت پس از انجام عمليات اتصال ماهيت انعط
  . به شكل اوليه خود باز ميگردد "رفع شده و در مراحل بعد، پس از كارگزاري و حركت سيال در داخل لوله و اعمال فشار، كامال

   

   O.I.Tآزمايش -9

اين آزمون بر روي مواد اوليه انجام مي گيرد و هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان پايداري حرارتي مواد بوده طبق استاندارد مذكور 
  .دقيقه باشد 20زمان تخريب پلي اتيلن نبايد كمتر از 

  

  ) EN-12106و ISO-4437(آزمايش فشردن  -10 

پس از فشرده . ساعت در آب صفر درجه قرار داده مي شود 10برابر قطر اسمي لوله تهيه و به مدت  8در اين آزمون نمونه هاي به طول 
به حالت اوليه برگردانده  RE-Roundingساعت توسط دستگاه  1، به مدت SQUEEZERط دستگاه شدن لوله مذكور توس

بار قرار مي  8درجه سانتيگراد تحت فشار  80ساعت در دماي  1000سپس با بسته شدن دو سر لوله توسط كپ به مدت . مي شود
            .طبق استاندارد فوق نبايد كوچكترين خللي در لوله ايجاد شود. گيرد
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