
    

 
  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي(نداردهاي ملي استا نشر وظيفه تعيين، تدوين و
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، 
صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت 

لح ملي وبا توجه به شرايط سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصا. ميگيرد
توليدكنندگان : توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل

پيش نويس .،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد
ميسيون هاي فني مربـوط ارسال استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي ك

ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت 
  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي(تصويب به عنوان استاندارد ملي 
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 ـ روشهاي آزمون 3و 2و 1لوله هاي پلي پروپلين نوع       _

 اولچاپ
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تعيين پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط 
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد
تشكيل ميگردد به تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه )) 5((مندرج در استاندارد ملي شماره 

  .تصويب رسيده باشد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در 
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي 

  .ن المـللي استفـاده مي نمايدعلمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بي
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور 
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت 

انداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از است
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي . اجباري نمايد

  .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد
ا و مؤسسات فعال در همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانه

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 
محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات 

داده و در صورت احراز شرايط الزم، را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار 
ترويج سيستم بين . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد

المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي 
  .ف اين مؤسسه مي باشدارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظاي

  
  " روشهاي آزمون – 3و2و 1نوع لوله هاي پلي پروپيلن  "كميسيون استاندارد 

  
 سمت يا نمايندگي رئيس

 دانشگاه شيراز ، دانشكده علوم )دكتراي شيمي پليمر( بني  هاشمي ، احمد

  اعضاء      

 شركت صانع مشهد )ليسانس شيمي(باديه نشين ، محمد علي

ليسانس شيمي ،فوق ( پذيرائي ، محمد هادي
 )ليسانس محيط زيست

 رزين سازان فارسشركت 

 مجتمع پتروشيمي شيراز )ليسانس مهندسي شيمي( حسين زاده ، علي

  سازمان مسكن فارس  )ليسانس مهندسي عمران( خادم آزاد ، علي 
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فارس  - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  )سانس مهندسي عمرانلي( خضراء ، بابك 
  سازمان مسكن فارس  )ليسانس مهندسي شيمي(خوش نيت ، علي رضا

 –ليسانس مهندسي شيمي( خياط خلقي ، غالمعلي 
  ) فوق ليسانس تكنولوژي

  شركت آريا كاوان قشم 

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن  )دكتراي مكانيك( دلفائي ، شهرام 
  شركت لوله سبز گستر فارس  )ليسانس شيمي( يداري ، كورش د

  شركت شيراز پليمر )ليسانس مهندسي شيمي( رستم زاد ، زيبا 
  شركت مجتمع يزد بسپار )پليمر-دكتراي نساجي( شهوازيان ، محمد

ليسانس مهندسي كشاورزي(صحاف امين ، بيوك 
  )، فوق ليسانس خاك شناسي 

  شركت لوله اتصاالت وحيد شركت ايران دريپ 

  سازمان مسكن فارس  )ليسانس مهندسي عمران( ضيائي نژاد ، حميد  
فوق ليسانس مهندسي ( فرقداني ، محمد تقي 

  )شيمي 
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

فارس  - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  )فوق ليسانس شيمي( فيلي ، آرام 
  شركت آذين لوله سپاهان )سانس مهندسي پليمرلي( كاوياني ، كريم

ليسانس مهندسي(كشتكاران ، علي اصغر
  ) كشاورزي

  شركت توسعه صنايع پالستيك ايران

  شركت تحقيقات صنايع شيميائي حد واسط آلي )ليسانس  شيمي( ،  كمالي سروستاني
   دبير   

فارس  - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  )يليسانس شيم( عبادت ، شهرزاد
  

  صفحه  فهرست مندرجات
  ب  .      پيش گفتار

  1 .هدف ودامنه كاربرد   1
  2 مراجع الزامي    2
  3  ويژگيـــها  3
  6 ..طبقه بندي     4

 الف

  پيش گفتار
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تهيه كميسيون هاي مربوط كه توسط  )) ويژگيها – 3و  2و  1لوله هاي پلي پروپيلن نوع  ((استاندارد   
  18/12/80 مورخ شيميائي و پليمرجلسه كميته ملي استاندارد  دويست و هفدهميندر شده و و تدوين

قانون اصالح قوانين و مقررات  3اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده ،  مورد تائيد قرار گرفته است
منتشر  به عنوان استاندارد ملي ايران 1371موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

  .مي شود
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و 
خدمات ، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد وهر گونه پيشنهادي كه براي 

اين  بنابر. ه قرار خواهد گرفت اصالح و تكميل اين استاندارد ارائه شود ، در تجديد نظر بعدي مورد توج
  .براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد

اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ، در حد دوين درتهيه و ت
للي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته امكان بين اين استاندارد و استاندارد هاي بين الم

  .هماهنگي ايجاد شود

 : منابع و مĤخذي كه براي تهيه استاندارد به كار رفته است به شرح زيراست 

1- ISO 10508 ; 1995  Thermoplastics  pipes and  fittings for  hot and 
cold  water  systems  
2-  DIN  8077 ; 1999 - Polypropylene  (PP) Pipes- Dimensions   
3-  DIN  8078 ; 1996 -Types  1,2 & 3 Polypropylene (PP) Pipes 
      Specifications 
4-  BS 6920  ; 1996 PART 2.2.1 - 2.2.3 
Suitability of nonmetallic  products for  use  in  contact  with  water   
Intended  for  human consumption  with  regard to their  effect  on  
the  quality  of  the  water .   

 
 ب

  روشهاي آزمون -  3و 2و 1لوله هاي پلي پروپيلن نوع 
  هدف ودامنه كاربرد 1

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشهاي آزمون جهت تعيين ويژگيهاي قيد شده در استاندارد ويژگي 
لوله پلي پروپيلن با سطح مقطع مدور  بدون درز تهيه شده از ماده . لوله هاي پلي پروپيلن مي باشد 

نوع (  1وكو پليمرهاي دسته اي پروپيلن )  PP-H100، 1نوع (آوري شده  هوموپليمــرهاي پروپيلن فر
2 ،PP-B80  ( 2و كو پليمرهاي  بي نظم پروپيلن )3نوع،PP-R80   (0مي باشند  

رد لوله هاي پلي پروپيلن قيد شده در اين استاندارد جهت مصارف آبرساني شرب انساني براي  
كشي آب سرد و گرم ساختمان در دماهاي كاربري متفاوت با طول عمرهاي متفاوت سيستمهاي لوله 
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اين نوع لوله ها ) راهنماي كاربري  -  1جدول . ( بسته به فشارهاي كاري مرتبط با نوع لوله كاربرد دارد 
  3. ارائه شوديا بدون اليه مانع / مي تواند با

براي انتقال آب سرد  3براي انتقال آب سرد و نوع  2ع و نو 1لوله هاي متشكل از مواد پلي پروپيلن نوع 
  .و گرم ساختمان كاربرد دارد 

1- Block  Copolymer 
2- Random  Copolymer 

فقط بر اساس نوع پليمر پلي  ه هاي  پلي پروپيلنل لو با توجه به اينكه فشار طراحي مورد نياز -  3
اين نوع از لوله ها  يا از داخل لوله/ وعبور نور به ده شده است ، به منظور عدم نفوذ گازپروپيلن گذار

  .ممكن است با اليه مانع نازك ارائه شوند
1 

همچنين اين نوع لوله ها بايد از مواد پلي پروپيلن منطبق با ويژگيهاي مندرج در استاندارد ملي ايران به 
  .تهيه شده باشند  1) ويژگيهاي مواد پروپيلن  - استاندارد ( شماره    

  مراجع الزامي   - 2
  . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه درمتن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است 

يا / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود 
معهذا بهتر است كاربران .نظر نيست تجديد نظر ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد 

ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد 
  .بررسي قرار دهند 

يا تجديد نظر آن مدارك الزامي / يا تجديد نظر ، آخرين چاپ و / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و 
  .ر است ارجاع داده شده مورد نظ

  . استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 
  

Determination of the long - term hydrostatic pressure 
resistance of thermoplastics  pipes 

DIN 16887  

Artificial climates in technical applications - 
Controlled - atmosphere test   installations - General 

concepts and requirements   

DIN 50011-
11  

Pendulum impact testing machines with an energy of  
50 j or less -  Require-ments  and verification   

DIN 51222  

Impact testing of plastics by the torsion pendulum test DIN   53453  
Creep testing of plastics hollow bodies DIN   53759  

Inspection  documents for metallic products ( includes 
Amendment A1 : 1995) 

DIN EN 
10204  
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____________________________________________________  
دست تدوين است و تا زمان تدوين به استانداردهاي بين المللي مربوطه مراجعه  اين استاندارد در

  .   DIN EN ISO 1873شود
2  
  روشهاي آزمون   3
  وضعيت ظاهري 1- 3

لوله هايي قابل قبول هستند كه عبور  .سطوح داخلي وخارجي لوله ها بايد به طور چشمي بازرسي شوند
، به عبارتي سطوح داخلي وخارجي لوله ها داراي انعكاس  1يا بيرون نداشته باشندنور از جدار به درون 

  .اين موضوع را ميتوان با عبور دست از محور طولي لوله ها  مورد آزمون قرار داد   2. نور باشند
  ابعاد  و  روا داري مجاز2- 3

ميليمتر و ضخامت جداره در  1/0ميانگين قطر خارجي لوله ها  مي بايست در دو انتهاي لوله با دقت 
  0ميليمتر اندازه گيري شود 1/0چهار نقطه درحد امكان در دور محيط لوله با دقت 

  0درجه سلسيوس انجام شود 23± 2تمام اندازه گيري ها بايستي در دماي 
  

ابعاد و رواداري هاي مجاز لوله هاي پلي پروپيلن در استاندارد  -  1ياآوري 
استاندارد نامبرده براي . پلي پروپيلن مشخص شده است تعييــن ابعاد لوله هاي

  0اندازه گيري قطر خارجي و ضخامت ديواره كاربرد دارد
 

  
1- Opacity      

2-  Backlighting 
3  
  استحكام  خزشي   3- 3

شرايط آزمون استحكام خزشي از هرنوع نمونه لوله مورد آزمون   -  1براي هر تنش داده شده در جدول 
  :وله طبق رابطه زير تهيه شود سه قطعه ل

   d 250  mm: L13d +2L5 +250 mmاگر       
      d 250mm: L1   1000mm+2L5    اگر  www.p
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  نمونه براي آزمون فشار داخلي در مدت زمان طوالني: 1شكل 
  

 d  :قطر خارجي لوله برحسب ميليمتر  
L1  :ول نمونه برحسب ميليمترط  
L2  :طول مورد آزمون بر حسب ميليمتر  
L3   :طول ناحيه تحت تأثير نگهدارنده ها برحسب ميليمتر  

          L3 = d , :250 mm  d  
    = 250 mm L3  :250mm  d  
L4   :  طول شاخص لوله برحسب ميليمتر(L4 = L2 - 2 L3)  
L5   :رنده لوله برحسب ميليمترطول لوله قرار گرفته در نگهدا  

  ميليمتر به  1/0بايد با دقت ) d(و قطر خارجي ) s(لوله ، ضخامت ديواره   L4درطول 
4  

جداره ت ميليمتر اندازه گيري شده و مينيمم ضخام 1/0نقطه پيرامــوني از لوله با دقت  3و 8ترتيــب در 
(smin)  و متوسط قطر خارجي(d) يد به وسيله درپوش مسدود و دو انتهاي لوله با 0مشخص شود

  0محكم  شود 
درحين آزمون لوله بايد درجهت محور طولي حركت آزاد داشته باشد و لوله بايد از آب با دماي مشخص 

  0پرشده باشد) درجه سلسيوس  ±5با رواداري ( شرايط آزمون استحكام خزشي   -  1شده در جدول 
قراري تعادل حرارتي در حمام آب در دماي آزمون پس از آن لوله را دست كم به مدت يك ساعت تا بر

  0قرار دهيد) درجه سلسيوس ±1با رواداري (
ساعت در حمام آزمون قرار داد تا  12اگر لوله با آب با دماي كمتر پر شده باشد بايد آن را حداقل به مدت 

  0از رسيدن به تعادل حرارتي اطمينان حاصل شود 
اين   1يابد    ثانيه تا فشار آزمون افزايش 60به آرامي و به مدت  سپس فشار داخل لوله درون حمام آب

  كه در) حداقل مدت قرار داشتن لوله تحت فشار ( فشار بايد در تمام مدت آزمون 
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درصد بر قرار باشد  ± 5/2شرايط آزمون استحكام  خزشي ، ذكر شده است با رواداري مجاز  -  1جدول 
0  
   ربوطه تدوين نشده باشد استاندارد بين المللي فوق مراجعه شوددر صورتيكه استاندارد ملي م  -1

DIN 53759  
5  

  شرايط آزمون استحكام  خزشي - 1جدول
PP-R  PP-B  PP-H     دماي

  آزمون
دوره 
  تنش

دوره  تنش وارده 
 تنش

دوره  تنش وارده 
 تنش

  درجه (  ماده حاوي  تنش وارده 

مگاپاسكا(  )ساعت(
  )ل

مگاپاسكا(  )ساعت(
 )ل

مگاپاسكال(  )ساعت(
(  

سانتيگراد  
(  

           
  20  آب يا هوا  21 1 16 1  16 1

  70  آب يا هوا  2/8  22  9/5  22  5/6  22
  70  آب يا هوا  2/7 165 2/5 165  9/5 165
  95  آب يا هوا  2/4 165 3 165  8/3 165

  95  آب يا هوا  5/3 1000 6/2 1000  5/3  10001
  110  آب يا هوا  9/1  8760  4/1  8760  9/1  87601

فقط ( جهت آزمون كنترل كيفي در شروع توليد و هرگونه تغيير در ماده اوليه يا خط توليد  - 1زيرنويس 
  )موردي

  
  :فشار آزمون طبق رابطه زير بدست مي آيد 

     
     =  Pe , P  ــــــــــــــــ 

  
d     : متوسط قطر خارجي در طولL4  

smin  : مينيمم ضخامت لوله در طولL4  
o    : شرايط آزمون استحكام خزشي  - 1تنش بر اساس جدول  

2 × s min  × o       

        d - s min  www.p
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در مدت زمان آزمون معيوب شود ، آن  L3)(اگر لوله در حين زمان تنش در ناحيه تحت تنش در پوشها 
 0لوله مورد ارزيابي قرار نمي گيرد و آزمون بايستي دوباره تكرار شود

  استحكام ضربه اي      5- 3
يا بخشي از ) مقطع (استحكام ضربه اي ، به صورت لوله  -  2ر اساس جدول نمونه هاي لوله را بايد ب

  0تهيه كرد  2محور طولي لوله مانند شكل 
ميليمتر يا  150اين نمونه ها از نقاط مختلف لوله و درحد امكان از كليه نقاط محيطي لوله به طول 

2120  0ميليمتر تهيه شوند  
مي باشد  2نشان داده شده در شكل  bبه اي ، مربوط به بعد استحكام ضر -  2عرض نمونه ها درجدول 

ميليمتر نباشد ، نبايد سطــح لوله ها را سائيد ، اما براي نمونه هايي  5/10اگر ضخامت جداره بيش از  0
ميليمتــر دارند سطح خارجي نمونه بايد سائيده شود تا به  5/10كه ضخامت جداره هاي بيش از 

يا  220شماره ( سائيدن سطح نمونه ها بايد بوسيله كاغذ سمباده 0يمتر برسدميل 05 /10/ 5ضخامت 
  0انجام گيرد ) نرمتر

  2انجــــام مي گيردكه از دستگاه ضربه پاندولي 1نمونه  10آزمون استحكام ضربه بر روي 
اي درجه سلسيوس و بر 223در دماي  1آزمون براي لوله هاي پلي پرو پيلن نوع   0استفاده مي گردد

  0درجه سلسيوس انجام شود  2 0بايد دردماي  3و2لوله هاي نوع 
اگر بيش از يك نمونه در حين آزمون مردود شود آزمون استحكام ضربه اي اين نمونه براي بيست نمونه 

  .در اين حالت شماره كل مردودي هاي آزمون اول و دوم با هم حساب مي شود . ديگر بايد تكرار شود 
 ستانداردهاي ملي مربوطه تدوين نشده باشد به استانداردهاي بين المللي فوق مراجعه در صورتيكه ا
 شود

1-DIN 53453  
2- DIN  51222 – 15   

7  
  

  
  نمونه براي آزمون استحكام ضربه اي - 2شكل 

  
  )ابعاد بر حسب ميليمتر (  استحكام ضربه اي    - 2جدول 
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فاصله بين 
  mm)(فكها

قطر   ضخامت  ـــونهنمــ
  خارجي

  نوع نمونه

(ضخامت  0 -  0/ 5  رواداري  
mm(  

(عرض
mm(  

mm(طول

(  
ديواره

(mm)  
(mm)    

  
   70  

  
  2100بخشي از لوله به طول 

  
=S  

  

  
25  

  
1  

  
40    

  
=S  

  
2/06  

  
150  

  
2/4 

  
25  

  
2  

  
 70   

  
5/10 

  
5/015  

  
2120  

  
2/4 

  
25  

  
3  

 
  برگشت حرارتي  6- 3

  0ميليمتر به عنوان نمونه استفاده مي شود 200ن از سه قسمت كامل لوله به طول جهت انجام اين آزمو
ميليمتر  200ميليمتر نباشد ، قسمتهايي از لوله كه  200كمتر از  (d)در قسمتي از لوله كه قطر خارجي 
  0رد ميليمتر مي باشد را مي توان به عنوان نمونه استفاده ك 200 "طول دارند و طول كمان آنها تقريبا

  0ميليمتر مربع تقسيم شود 200در اين حالت قطعات لوله بايد به سطح حدود 
   8  

قسمت  15ميليمتري به  1000×5/38ميليمتر به سه قسمت و لوله  200×4/11به طور مثال لوله به ابعاد 
  0تقسيم مي شود

  0ن قرار گيردجهت محور لوله بايستي روي تمام قطعات مشخص باشد و تمام قطعات بايد مورد آزمو
ميليمتر از هر انتها بر روي سطح خارجي درجهت محوري لوله بايستي  50بر روي هر نمونه به فاصله 

  )براي يك قسمت كامل لوله بهتر است حول محيط لوله باشد(  0نشاني گذاشته شود
با دقت درجه سلسيوس  23±2ميليمتر در دماي  100بايد حدود ) يا طول مرجع lo(فاصله بين دونشان  

  0ميليمتر اندازه گيري شود 25/0
به منظور اطمينان از اينكه تغييرات طولي از اثرات شرايط محيطي نبوده است بهتر است نمونه هاي لوله 

  .روي سطح مقعر صفحـــه شيشه اي كه به پودر تالك آغشته مي باشد گذاشته شود 
  )بادبزن دار(چرخش هوا سپس نمونه به همراه صفحه شيشه اي درون آون داراي سيستم 

آزمون برگشت حرارتي ، در مدت زمان قيد شده حرارت مناسب داده  -  3گذاشته شود و طبق جدول 
  0شود
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بعد از خارج كردن نمونه ها از آون ، نمونه ها را به همان صورت بر روي صفحه شيشه اي باقي گذاشته 
  0تا به دماي محيط برسد 

  اندازه گيري شود و سپس تغييرات نسبي ايجاد شده در طول ( l mmmin )فاصله بين نشانه ها 
  : از رابطه زير بدست مي آيد) E( برحسب درصد 

  E=  ــــــــــــــ ×  100 
  :كه در آن 

lo  :فاصله بين نشانه ها قبل از اعمال حرارت  
lmin  :فاصله بين نشانه ها بعد از اعمال حرارت و سرد شدن  

9  
  حرارتي آزمون برگشت - 3جدول  

  مينيمم دوره زماني 
  )دقيقه(

  دما  
 )درجه سلسيوس(

  نوع لوله

2±120  2±150 PP-H  
2±120  2±150 PP-B 

2±120  2±135 PP-R 

  
  آزمون اثر بر روي آب    7- 3
. ساعت بگذاريد بماند 24ابتدا طولي از لوله با آب مورد آزمايش پركرده و به مدت  - اصول   1 - 7- 3

نتايج . شده براي ارزيابي ايجاد بو و طعم نامطلوب مورد بررسي و آزمون قرار گيرد سپس اين آب رقيق 
 "اگر طعم خاصي در اين نمونه احساس شد مجددا 0با نمونه آب شاهد مقايسه مي گردد 1آزمون چشائي

  0ساعت پر نمائيد 24همان لوله را با آب تازه براي مدت بيش از 
بوسيله آزمون چشائي مورد ارزيابي قرار مي گيرد اين آزمايش با آب اين لوله نيز دوباره رقيق شده 

  0استفاده از آب كلرينه شده دوباره تكرار گردد
  

آزمون كننده توجه داشته باشد كه تحت هيچ شرايطي نمونه آب را كه دردهان مي : توجه
  .برد، نبلعد

  
  روش اجراي آزمون  2- 7- 3
  

   0از حداقل ده ليتر آب بدون كلر استفاده شود . شسته شود در ابتدا سطح داخلي چهار لوله يك متري
1- Tasta Panellist  

     lo - l min  

l o            
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10  
آب  خم كنيد لوله را با بوسيله گيره طول يك متري لوله را از دو انتها بسته و سپس آن را به شكل 

عنـــوان فاقد كلر به طول كامل پر كرده و دهانه لوله را با صفحه تميزي از فويل آلومينيوم ببنديدبه 
نمونه شاهد يك ظرف را از آب فاقد كلر پر نموده و سطح ظرف را با فويل آلومينيوم بپوشانيد، لوله هاي 

ساعت جهت آزمون ) 124(درجه سلسيوس به مدت ) 223(مورد آزمون و ظروف آب را در حرارت 
  انجام گيرد) درجه سيليسيوس 85(آب سرد و آب گرم 

  1. هداريد آزمون را در حرارت باال نگ
پس از اتمام زمان نگهداري لوله ها را باز كنيد و محتوي آنها را به سيلندر مدرج تميز متناسب با حجم 

  0لوله منتقل نمائيد وحجم آب را يادداشت كنيد
  0به نمونه آب لوله ها حجمهاي مساوي از آب فاقد كلر بيفزايد

پس از پايان زمان استخراج بقاياي  0 ار تكرار كنيدآزمون فوق را با استفاده از دو لوله ديگر و آب كلر د
  0خنثي نمودمي بايست كلر آزاد موجود در آب لوله ها را 

محلولها را مطابق دستور العمل ذكر شده رقيق كرده ، طعم محلولهاي رقيق شده با آب فاقد كلر را 
  0بچشيد

  آزمــون چشايــي  3- 7- 3
رقيق شده را با قرار دادن ظروف درحمام آب در دماي درجه حرارت آب شاهد واستخراج شده هاي  
)223 ( و)185 (آب شاهد را از حمام آب بيرون آورده و مقدار  0درجه سيلسيوس ثابت نگهداريد
)530 ( ميلي ليتر از آن را به درون شيشه آزمون چشائي تميز منتقل نمائيد نبايد تغييري در رنگ و بوي

ايستي حجمي از آب را كه برايش مقدور است دردهان فرو برده و براي آزمون كننده ب 0آب ايجاد شود
با  "اگر در طعم آب شاهد تغييري احساس شود آزمون را مجددا) نبلعد(مدت چند ثانيه در دهان نگهدارد 

  0انجام دهيد  "استفاده از نمونه هاي لوله هاي جديد ، آب تازه و ظروف آزمون ديگري مجددا
  ارد  ملي مربوطه تدوين نشده باشد به استاندارد بين المللي فوق مراجعه شوددر صورتيكه استاند

BS 6920 Part 3  
11  

  آزمون را براي هر دو نمونه استخراج شده رقيق شده تكرار كنيد اگر در هيچكدام طعمي 
همان احساس نشد نتايج را ثبت نمائيد ولي اگر طعمي احساس شد طعم را توصيف كنيد و با استفاده از  

  0دو نمونه لوله و همان نوع آب آزمايش را تكرار كنيد و با آزمون آبهاي استخراج شده آنرا پايان دهيد
  :گزارش دهنده بايد موارد زير را مد نظر داشته باشد 

  طول هر لوله - 1
  نمونه مورد آزمون خارجيقطر  - 2
  سطح موادي كه در تماس با آب هستند - 3
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  از هر نمونه بدست مي آيد حجم حاصل از استخراج كه - 4
  طعم آب حاصل از استخراج هر نمونه  - 5
  انجام آزمون چشائي بوسيله دو آزمايشگر - 6
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