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  خدا نامبه
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

 و اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 استانداردهای نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) یرسم (ملی
 مؤسسات و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
 شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و ملـی  مـصالح  بـا  همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

 کننـدگان، مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که ستا تجاری و فناوری تولیدی،
 پـیش  .شـود  مـی  حاصـل  دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 پس و شودمی ارسال مربوط فنی های یونکمیس اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای نویس
 )رسـمی ( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت از

  .شود می منتشر و چاپ ایران
 کننـد  می تهیه شده یینتع ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 ترتیـب،  بـدین  .شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
 ملـی  کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل ستانداردا مؤسسه که مربوط استاندارد
 المللـی  بـین  کمیـسیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بین سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کـدکس  کمیسیون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 
 های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 ذایی غ

 .شودمی گیریبهره بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینی پیش موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمومی، و فردی ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،
ـ  وارداتـی،  اقالم یا / و ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از بعضی اجرای اقتصادی،  تـصویب  اب

 اجـرای  کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید اجباری استاندارد، عالی رایشو
 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیدرجه و صادراتی کاالهای استاندارد
 و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، شاوره،م زمینۀ در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی (کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، رایطشـ  احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـایل  )واسـنجی  (کالیبراسیون یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند می نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت
 این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
 .ستا مؤسسه

  

                                                 
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوین کمیسیون فنی 
  » تعیین انعطاف پذیری حلقوی– ی پالستیکی گرمانرم لوله ها–ها  پالستیک«

  
  نمایندگییا / سمت و  : رئیس

  محسن ، معصومی
  )دکترای مهندسی پلیمر(
  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

    :دبیر
  محمد تقی ، مقامی

  )فوق لیسانس شیمی(
  

  ایرانصنعتی تحقیقاتردواستانداموسسه

    )اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء
  سلیمانی، هایده

  )فوق لیسانس مهندسی شیمی(
  

  شرکت پولیکا نوین

  شفیعی ، سعید
  )دکترای مهندسی پلیمر(
  

  دلساگسترشرکت 

  علیزاده، مریم
  )لیسانس مهندسی شیمی نساجی(
  

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
  پی وی سی

  غیاثی، مهشید
  )فوق لیسانس مهندسی شیمی نساجی(
  

  شرکت کیمیاران

  فاروقی، آرمان
  )لیسانس مهندسی صنایع(
  

  شرکت اورامان غرب

 کوشکی ، امید
 )فوق لیسانس مهندسی پلیمر(
  

  شرکت نوآوران بسپار
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  پیش گفتار
  

 نـویس  پیش   که "  تعیین انعطاف پذیری حلقوی - پالستیکی گرمانرملوله های - هاپالستیک"  استاندارد
 در و شـده  تدوین و تهیه  نایرا  صنعتی تحقیقات و استاندارد توسط مؤسسۀ  مربوط های درکمیسیون آن

 گرفتـه  قـرار  تـصویب  مـورد  19/12/86 مورخاستانداردشیمیایی وپلیمر ملی کمیتۀ اجالسپانصدو ششمین 
 صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک ، است
   .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ایران،
خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

 تکمیـل  و اصـالح  بـرای  که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید زومل مواقع در ایران ملی استانداردهای
 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه این استانداردها

   .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین، باید
  

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد اندارداست این تهیۀ برای که  و ماخذیمنبع
  

DIN EN1446:1996, Thermoplastics pipes – Determination of ring flexibility 
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   تعیین انعطاف پذیری حلقوی– ی پالستیکی گرمانرم لوله ها–ها  پالستیک

   و دامنه کاربردهدف   1
  بند(آزمون انعطاف پذیری حلقوی لوله پالستیکی گرمانرم  روشی برایارائهاین استانداردازتدوین  هدف     

  ..است با سطح مقطع دایره ای )دیده شود1- 7
 یا وقوع هرگونه آسیب  درصد30 و نیروی الزم برای رسیدن به تغییر شکل قطری 1در این روش، تغییرشکل

  . تعیین می شود)  دیده شود2- 7بند (فیزیکی 
  

 مراجع الزامی 2
رحاوی مقرراتی است که درمتن این استانداردملی ایران به آن هاارجاع شده است بدین مدارک الزامی زی «

  .ترتیب آن مقررات جزئی ازاین استانداردملی محسوب می شود 
اصالحیه هاوتجدیدنظرهای بعدی آن ،درصورتی که به مدرکی باذکرتاریخ انتشارارجاع داده شده باشد

رموردمدارکی که بدون ذکرتاریخ انتشاربه آن هاارجاع داده شده د.موردنظراین استانداردملی ایران نیست
  .همواره آخرین تجدید نظرواصالحیه های بعدی آن هاموردنظراست،است

  »:استفاده ازمرجع زیربرای این استانداردالزامی است
  

ISO9969:1995, Thermoplastics pipes – Determination of ring stiffness 
 

   روشاصول  3
 یک  قطری پذیری حلقوی یک لوله از طریق اندازه گیری نیرو و تغییر شکل، درحین تغییرشکلانعطاف

 درصد یا قبل از رخ دادن شکست، 30 سرعتی ثابت تا رسیدن به تغییرشکل حداقل بامقطع حلقوی از لوله 
  . تعیین می شود

  ود نشانه هایی از انواع خاصی از درحین آزمون پایش می شود و پس از پایان آزمون نیز از نظر وجههر آزمون
 .نقص مکانیکی مورد بازرسی قرار می گیرد 

  

  وسایل الزم  4

  دستگاه آزمون فشاری  4-1
 بوده ولی باید قابلیت تولید تغییر شکل ISO 9969 :1996 مطابق با دستگاه آزمون مورد نیاز برای استاندارد

  ).  دیده شودISO 9969 استاندارد 1جدول (د نظر داشته باش  را در سرعت مورده درصد آزمون30حداقل 

                                                 
-1 Deflection 
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  وسایل اندازه گیری ابعاد و نیرو  4-2
 بوده ولی باید قابلیت اندازه گیری تغییر شکل ISO 9969: 1995مطابق با وسایل مورد نیاز برای استاندارد

  . درصد و قطرها و نیروهای فشاری مربوط را داشته باشد30های قطری تا حداقل 
  

  ه هاآزمون  5
به ترتیب با حروف الف،  ، باید فقط از یک لوله تهیه شود و ISO 9969:1995، مطابق با استاندارد هسه آزمون

  .گردد گذاری ب و پ نشان
  

  مونه هاآز آماده سازی   6
  . انجام گیردISO 9969 :1995مونه ها باید مطابق با استانداردآز آماده سازی 

  

  آزمونروش   7

شود؛ ولی درحین اندازه   انجامISO 9969 :1995استاندارداجرایی ارائه شده در آزمون مطابق با روش   7-1
، اعمال فشار تا زمان ) دیده شود2-7بند (تغییرات قطر داخلی یا خارجی و پایش نشانه های نقص گیری 

  . درصد در قطر خارجی یا شکست نمونه، هرکدام اول رخ دهد، ادامه یابد30رسیدن به تغییر شکل 

   :یرو و تغییرشکلی که در آن هر یک از نقص های زیر رخ می دهد، ثبت شودصورت وقوع نقص، ندر  7-2
  ؛3 دیواره داخلی یا آستری2عمقی یا 1سطحی ترک خوردگی - الف
   ترک خوردگی دیواره؛-ب
  ؛ الیه هادرلوله های چندجداره یاجدایش دیواره4 الیه الیه شدن-پ
  ؛ه آزمون5 گسیختگی-ت
  ).6کمانش (ه انحنای سطح مقطع آزمون تغییر در جهت-ث

  .های مکانیکی ذکر شده در باال لحاظ شود سفید شدن لوله نباید به عنوان نشانه ای از یکی از نقص
بند (، یک نمودار نیرو برحسب تغییرشکل تهیه شود و سپس نوع و موقعیت هر نقص هبرای هر آزمون   7-3
  .متناظر ثبت گرددباتوجه به نیرو و تغییرشکل )  دیده شود2- 7

                                                 
-1 Crazing 

2-Cracking 
3-Liner  
4-Delamination 
5-Rupture 
6-Buckling 
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  گزارش آزمون  8

  : زیر باشداطالعاتباید شامل آزمون گزارش 
 ها؛  و شماره استاندارد ویژگی استاندارد اینشماره - الف
  : شامل تحت آزمونمشخصات کامل لوله -ب

  ؛ تولیدکننده- 1
  نوع لوله؛ - 2
  ابعاد؛ - 3
  تاریخ تولید؛ - 4
  ؛آزمونه ها طول - 5
 ه؛وزن واحد متر طول لول - 6

  ؛دمای آزمون -پ
  ؛هنمودار نیرو برحسب تغییرشکل برای هر آزمون -ت
  :های زیر رخ داده است  نیرو و تغییرشکلی که در آن هر یک از نقص-ث

   دیواره داخلی یا آستری؛عمقی یا سطحی ترک خوردگی - 1
   ترک خوردگی دیواره؛- 2
  ؛ه یاجدایش الیه هادرلوله های چندجدار الیه الیه شدن دیواره- 3
  ؛ه گسیختگی آزمون- 4
  ؛)کمانش (ه تغییر در جهت انحنای سطح مقطع آزمون- 5

   درصورت وجود نقطه حداکثر، نیرو و تغییر شکل در نقطه حداکثر؛-ج
 نشده است؛هر عاملی که می تواند بر نتایج تأثیر گذارد و در این استاندارد به آن اشاره  -چ
  .تاریخ آزمون -ح
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