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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 
ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب  فرآوردهقانون ميتواند استاندارد رسمي 

وظايف و هدفهاي موسسه . موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد
  :عبارتست از

انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد  –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (
ي توليد و افزايش كارائي باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشها

نظارت بر اجراي  –ترويج استانداردهاي ملي  -صنايع در جهت خودكفائي كشور 
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري  –استانداردهاي اجباري 

و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با 
حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي  كاالهاي مشابه خارجي و

مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني 

مطالعه و تحقيق درباره  –توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 
ترويج سيستم  –اي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف روشه

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با  –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 
استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه 

  ).هاي الزم
ستاندارد ميباشد و لذا در اجراي موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي ا

وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده 
  .مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 
داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و افزايش صادرات و فروش 

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه  صرفه جوئي در وقت و هزينه
www.p  .عمومي و كاهش قيمتها ميشود
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 تهيه كننده

 هاي پلي اتيلني براي آب رساني كميسيون استاندارد روشهاي نمونه برداري و آزمون لوله

  
 رئيس

 هوشنگ –كهن كبير  مهندس مكانيك ايرانشركت ملي گاز 

  
 اعضاء

 ماسيس –اكبريان  مهندس شيمي دانشكده پلي تكنيك

 ابوالحسن –مقيمي  مهندس مكانيك I. E. M شركت آب رساني

 حيدر سادات-شيرازي مهندس راه و ساختمان I. E. M شركت آب رساني

  
 دبير

 مجيد –رهنمائي زنوز  مهندس شيمي ايرانكارشناس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
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  فهرست مطالب
   

  هاي پلي اتيلن براي آب رساني استاندارد روشهاي نمونه برداري و آزمون لوله
  هدف و دامنه كاربرد

  تعاريف
  ه بردارينمون
  هاي آزمون روش
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  بسمه تعالي
  پيشگفتار

هاي پلي اتيلني براي آب رساني  هاي نمونه برداري و آزمون لوله استاندارد روش 
هشتمين كه بوسيله كميسيون فني پالستيك تهيه و تدوين شده در بيست و 

پس از تأييد شوراي    .تصويب گرديد   56/12/15 جلسه كميته ملي شيمي مورخ
قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه ( عالي استاندارد و به استناد ماده يك 

به عنوان استاندارد ) 1349 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه
   .گردد  رسمي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني صنايع و علوم  ظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتبراي حف 
استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار 

خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها 
  .واقع خواهد شد برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد  
   .نظر آنها استفاده نمود 

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص  
اي ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشه

   .متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود 
هاي الزم استاندارد  لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايش 

    .حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد 
ASTM 1977 D – 3035 
ASTM 1977 D – 1248 
ASTM 1977 D – 2737 
ASTM 1977 D – 1238 
ISO 189 E – 1975 
SI 499 – 1969 
DIN 8072 – 1974 
BS 3284 ---- 
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هاي  استاندارد روشهاي نمونه برداري و آزمون لوله   
  پلي اتيلن براي آب رساني

  ـ هدف و دامنه كاربرد  1  
هاي پلي اتيلن براي آب  اين استاندارد روشهاي نمونه برداري و آزمون لوله  1 ـ  1 

ساخته شده از انواع پلي اتيلن با وزن ) فاضالب , آبياري , آب آشاميدني ( رساني 
   .دهد  را شرح مي  ( PE50 - PE32 - PE25) متوسط و زياد, مخصوص كم 

استانداردهاي روشهاي نمونه برداري و آزمون انواع وسايل اتصال پلي اتيلن و  
   .فلزي و مختلط جداگانه تهيه خواهند شد 

هاي پلي  هاي نمونه برداري و آزمون لوله اين استاندارد در بر دارنده روش  2 ـ  1 
   .باشد  اتيلن مي

  ـ تعاريف  2  
هاي  استاندارد ويژگيهاي لوله  2 براي تعاريف به كار رفته در اين استاندارد به بند 

    .مراجعه نمائيد   1331 پلي اتيلن براي آب رساني به شماره
  ـ نمونه برداري  3  

ساخته شده يا انبار شده بايد طبق جدول هاي  نمونه برداري از لوله  1 ـ  3 
هم نوع كه , هاي هم قطر  ها در هر نمونه برداري بايد از لوله باشد آزمونه  1 شماره

تحت شرايط يكسان ساخته شده و از يك سري توليد بوده و تاريخ ساخت آنها در 
   .يك سال باشد نمونه برداري گردد 

ها  دسته   .به چند دسته تقسيم كرد   1 ههر بهر لوله را بايد بر اساس جدول شمار 
متري   12 ,9 ,6 هاي حلقه شده و يا قطعات از لوله  1 بر اساس جدول شماره

هاي شرح  شوند سپس از هر بهر يك لوله كه براي اجراي آزمون دسته بندي مي
داده شده در اين استاندارد كافي باشد بايد انتخاب نمود در مورد گرفتن آزمونه از 

ي حلقه شده بايد طولي از لوله كه براي آزمونهاي شرح داده شده در اين ها لوله
هر قطعه لوله كه انتخاب شده است بايد    .استاندارد كافي باشد از هر حلقه بريد 

هاي پلي اتيلن براي آب  به طور جداگانه مورد آزمون قرار گيرد و با ويژگيهاي لوله
با ويژگيهاي استاندارد لوله پلي اتيلن هر بهر به شرطي    .رساني مطابقت نمايد 
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هاي مردود شده از مقدار داده شده در ستون سوم  نمايد كه تعداد نمونه مطابقت مي
   .تجاوز ننمايد   1  جدول شماره

  ـ نمونه برداري  1 جدول شماره 

  
هاي انتخابي براي آزمون فشار بايد از قسمتي  درصد از نمونه  50 حداقل  2 ـ  3 

   .كه نشانه گذاري بر روي مركز طولي لوله قرار گرفته باشد  از لوله باشد
هاي برداشته شده فوري در هر يك از  ـ روش تهيه آزمونه از نمونه  3 ـ  3 

فاصله زماني نمونه برداري كه در كارخانه . هاي آزمون شرح داده شده است  روش
دفعات نمونه گيرد و حداقل  براي كنترل كيفي در آزمايشگاه محل توليد صورت مي

   .باشد  مي  2 برداري براي آزمونهاي مختلف طبق جدول شماره
  ـ حداقل دفعات نمونه برداري  2 جدول شماره 
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ـ وزن مخصوص و شاخص ذوب مواد در هر مرحله توليد بايد دقيقأ   1 يادآوري 

   .تعيين گرديده و يادداشت گردد 
انچه دوده در محل كارخانه به چن, ـ پراكندگي يكنواخت دوده در لوله   2 يادآوري 

يكنواخت دوده در   1 گردد بايد به روش استاندارد پراكندگي مواد اوليه اضافه مي
   .مواد تعيين گردد 

  هاي آزمون روش -  4  
  :آماده سازي آزمونه   1 ـ  4 
هاي آزمون را  قبل از اجراي آزمونهاي شرح داده شده در اين بخش بايد نمونه 

درجه سيلسيوس   23 تا  20(در شرايط محيط آزمون ساعت   40 براي مدت
اي بايد در شرايط خاصي  چنانچه آزمونه  .قرار داد ) درصد   5±50رطوبت نسبي

براي آزمون آماده گردد در روش آزمون مربوطه ويژگيهاي آماده سازي مجددا 
    .شرح داده خواهد شد 
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آزمون ويژگيهاي اطاق آزمون ـ به استثناي مواردي كه در روش   1 ـ  1 ـ  4 
در تمام مدت آزمون براي    .خاص براي اطاق آزمون در نظر گرفته شده باشد 

درجه   23 تا  20  آزمونهاي شرح داده شده در اين استاندارد درجه حرارت بايد برابر
   .درصد باشد   5±50 سيلسيوس بوده و رطوبت نسبي برابر

  :گيري طول لوله  روش اندازه  2 ـ  4 
اي از لوله  متري يا حلقه  12 ,متري   9 ,متري   6 هر اندازه طول  1 ـ  2 ـ  4 

طول لوله بايد به روش زير . باشد  گيري طول لوله قابل قبول مي براي اندازه
   .گيري شود  اندازه

گيري آن يك ميليمتر  وسائل آزمون ـ متر نواري فلزي كه دقت اندازه  2 ـ  2 ـ  4 
   .باشد 

درجه سلسيوس   23 تا 20 را در محيط آزمونآماده سازي ـ لوله   3 ـ  2 ـ  4 
   .گيري قرار دهيد  براي مدت حداقل يك ساعت قبل از اندازه

روش آزمون ـ لوله را به طور افقي بر روي كف اطاق آزمون قرار   4 ـ  2 ـ  4 
براي اطمينان از   .گيري نمائيد  گيري فلزي نواري اندازه داده و با استفاده از اندازه

گيري  ها طول لوله را در محيطهاي مختلف آن اندازه سرهاي لولهگونيا بودن 
   .در هر حال اندازه گير بايد موازي محور طولي لوله باشد    .نمائيد 

گيري شده لوله نبايد با مقداري كه سازنده  نتيجه آزمون ـ طول اندازه  5 ـ  2 ـ  4 
يليمتر م  2 بر روي لوله و يا پالك مشخصات آن تعيين كرده است بيش از

   .اختالف داشته باشد 
  گيري قطر خارجي لوله پلي اتيلن روش اندازه  3 ـ  4 
قطر خارجي لوله را بايد بوسيله ميكرومتر و يا كوليس ورنيه دار كه داراي  

در شش نقطه طولي لوله قطر خارجي . باشد تعيين نمود  ميليمتر مي 0/02± دقت
. و حداكثر قطر اندازه گرفته شده است را اندازه بگيريد تا مطمئن شويد كه حداقل 

ميانگين قطر خارجي لوله مساوي ميانگين عددي حداقل و حداكثر قطر خارجي 
    .باشد  اندازه گرفته شده در هر سطح مقطع لوله مي

   .باشد  رواداري خارج از گردي لوله پلي اتيلن قبل از حمل لوله قابل قبول نمي 
هاي پلي  استاندارد ويژگيهاي لوله  6 ل شمارهاندازه قطر خارجي بايد طبق جدو 

   .اتيلن براي آب رساني باشد 
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  :گيري ضخامت جداره لوله پلي اتيلن  روش اندازه  4 ـ  4 
ضخامت جداره لوله پلي اتيلن بايد بوسيله ميكرومتر با   1 ـ  4 ـ  4 

ضخامت جداره لوله را حداقل در شش   .گيري شود  ميليمتر اندازه0/02± دقت
گيري نمائيد تا مطمئن شويد كه حداقل و  نزديك به هم در طول لوله اندازه نقطه

ضخامت جداره لوله در دو انتها بايد در . حداكثر ضخامت جداره تعيين شده است 
ميانگين ضخامت جداره لوله مساوي . گيري منظور شود  اين شش نقطه اندازه

   .باشد  گيري شده مي ميانگين حداقل و حداكثر ضخامت اندازه
استاندارد   5 اندازه ضخامت جداره لوله پلي اتيلن بايد طبق جدول شماره 

   .هاي پلي اتيلن براي آب رساني باشد  ويژگيهاي لوله
حدود تغييرات ضخامت جداره لوله پلي اتيلن ـ در هر سطح مقطع   2 ـ  4 ـ  4 

   .گيري نمائيد  را اندازه) B(و حداقل ضخامت ) A(نمونه حداكثر ضخامت 
   .از فرمول زير محاسبه نمائيد ) E(و سپس حدود تغييرات ضخامت جداره را  

  
درصد مقدار اندازه گرفته شده در هر   12  حدود تغييرات ضخامت جداره نبايد از 

   .سطح مقطع لوله تجاوز نمايد 
  گيري ميزان دوده در تركيبات لوله پلي اتيلن روش اندازه  5 ـ  4 
باشد كه  تعيين ميزان دوده در تركيبات لوله پلي اتيلن مياين آزمون روشي براي  

پس از اينكه آزمونه در محيط و اترازت پيروليز شده    2 معموال به طريقه وزني
اين روش براي تركيباتي كه محتوي رنگ غير فرار و يا    .شود  است انجام مي

   .باشد مناسب نيست  مواد پر كننده و يا موادي غير از دوده مي
  :وسائل آزمون   1 ـ  5 ـ  4 
سانتيمتر بوده و بتوان   20 الف ـ كوره برقي ـ كوره برقي كه حداقل طول آن 

   .لوله آزمون را كه شرح آن در بند زير خواهد آمد جا داد 
برابر   2 سانتيمتر و طولي  2/9 ب ـ لوله آزمون ـ لوله آزمون به قطر تقريبي 

   . مقدار طول كوره برقي كه در باال ذكر شد
پ ـ در پوش ـ دو عدد در پوش الستيكي يا نئوپرن كه بتواند به راحتي بر روي  

    .دهانه لوله آزمون فوق جاي گيرد 
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ميليمتر با   10 اي به قطر اي ـ تعدادي لوله آزمون شيشه ت ـ لوله آزمون شيشه 
    .پايه يا جايگاه الستيكي يا پالستيكي 

سانتيمتر با آستري   8*1/9*1/3  ابعادث ـ كوره الكتريكي ـ حمام احتراق به  
  اي يا كوارتز با درجه زياد سليكات يا پالتينيوم شيشه

ح ـ ترموكوپل آهن كنستانتين ـ ترموكوپل آهن كنستانتين و پتانسيومتر يا ميلي  
   .درجه سلسيوس   700 تا  300 ولت متر مناسب براي تعيين درجات بين

گيري جريان گاز ازت  دازهج ـ جريان سنج ـ جريان مناسب براي ان 
  ليتر در دقيقه  10 تا  1 از
اي به قطر  اي مجهز به در پوش كف شيشه خ ـ محفظه ـ سه ظرف شيشه 

   .هاي رابط  ميليمتر و لوله  10 داخلي
يادآوري ـ چنانچه وسائل آزمون در زير يك محفظه هواكش قرار گرفته باشد بايد  

كرد و عالوه بر آن چنانچه از ازت با  اي خميده استفاده فقط از يك محفظه شيشه
اي مورد استفاده قرار  نبايد محفظه شيشه, شود  درجه خلوص كافي استفاده مي

   .گيرد 
ميليمتر يا   20 شكل خشك كن به قطر داخلي  V خ ـ لوله خشك كن ـ لوله 

   .اي باشد  بيشتر كه مجهز به درپوش الستيكي از نوع نئوپرن يا در پوش سمباده
   .پشم شيشه د ـ  
   .ذ ـ دسي كاتور مجهز به مواد خشك كننده  
  ر ـ چراغ بونن 
   .هاي مناسب  گرم و وزنه  0/001 گيري ز ـ ترازو با دقت اندازه 
  :معرفهاي شيميائي و مواد الزم   2 ـ  5 ـ  4 
  )يخ خشك ( الف ـ در اكسيد كربن جامد  
بخار قرار داشته باشد نيازي يادآوري ـ چنانچه وسائل و اجزاء داخلي در كالهك  

   .به اكسيد كربن خشك يا تري كلروراتيلن نيست 
    .ب ـ خشك كننده ـ مواد خشك كننده مثل كلرور كلسيم بدون آب  
درصد باشد   1% پ ـ ازت خالص ـ ازتي كه حداكثر اكسيژن محتوي آن كمتر از 
.    
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ي با خلوص ناكافي آلودگ, اين مواد را بايد جهت ايمني در مقابل نشت تصادفي  
   .به يكي از طريق زير بيش از حد داده شده باال خالص نمود 

تقريبي آن از هيدرو اكسيد پتاسيم و محلول   ـ عبور دادن ازت از ظرفي كه  1 
گرم ئيدر اكسيد پتاسيم   50 گرم پيروگالول و 5 كه از تركيب  3 پيروگالول

   .ميلي ليتر آب تشكيل شده است   100 در
ورقه يا سيم مسي تميز شفاف , داخل نمودن توپي يا ميله ـ   2 

دوده ) 1 شكل( سانتي متر در داخل لوله احتراق باالي آزمونه   10 تا  7/5 بطول
بايد دقت نمود كه ازت , به طوري كه كامال در داخل محفظه گرم كوره واقع شده 

الهك را چنانچه سطح مس سياه شده باشد بايد ك  .از داخل توپي خارج نشود 
   .تعويض نمود 

  
سانتيمتر يا بيشتر با ورقه نازك سيم   15 ازت را از داخل لوله احتراق كه تا عمق 

درجه سلسيوس ثابت   500 اي كه در مسي تميز شفاف پر شده و در داخل كوره
    .نگهداري شده است عبور دهيد 

درصد   0/002  هاي فوق هنگامي كه اكسيژن در ازت مصرفي كمتر از ـ روش  4 
    .باشد نبايد به كار برده شود 
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    .ت ـ تتراكلروراتيلن  
سوار نموده هر دو   1 روش آزمون ـ دستگاه را بر اساس شكل شماره  3 ـ  5 ـ  4 

هاي احتراق قرار گرفته است بايد  محفظه خميده سرد كه در يك انتهاي لوله
مستقيمأ به انتهاي ازتري كلرور اتيلن پر نموده و فقط يكي از دو محفظه را كه 

    .باشد بايد بوسيله دي اكسيد كربن جامد سرد كرد  لوله احتراق متصل مي
توان كليه دستگاه را در زير هواكش قرار داد و دو محفظه را كه در  متناوبأ مي 

انتهاي لوله احتراق قرار گرفته است حذف نموده لوله خشك كن را بوسيله مواد 
كلسيم بدون آب پر نموده و بين پشم شيشه قرار  اي از جمله كلرور خشك كننده

   .دهيد 
ظرف احتراق تميزي را بر روي چراغ بونسن گرم كنيد تا حدي كه سرخ شود  

سپس آن را در داخل دسي كاتور قرار داده و صبر كنيد تا حداقل براي 
ظرف احتراق را از داخل دسي كاتور . دقيقه در دسي كاتور سرد شود   30 مدت

گرم   0/1±1 بالفاصله   .گرم وزن كنيد   0/0001 وده و آن را تا دقتخارج نم
كوره    .گرم وزن كنيد   0/0001 پلي اتيلن را داخل ظرف ريخته و فورا تا دقت

درجه سلسيوس گرم نموده و ميزان سرعت جريان   600 تا درجه حرارت ثابت
دهانه ورودي    .ليتر در دقيقه تنظيم كنيد   0/3±1/7 ازت را تا

سانتيمتري را باز كنيد فورا ظرف احتراق محتوي آزمونه را در مركز   2/9 هلول
و ترموكوپل را طوري تنظيم كنيد كه با ظرف مماس شود    كوره قرار دهيد

چنانچه از كالهك مسي استفاده شده باشد آن را در روي سر لوله قرار دهيد    .

دقيقه گرم 15 حداقل مدتفورا در كوره را ببنديد و صبر كنيد كه ظرف براي    .
   .شود 

باشد بايد در  يادآوري ـ درجه حرارت داخل كوره كه زياد حساس نمي 
در مواردي كه از درجه حرارت . درجه سلسيوس ثابت بماند   700 تا  500 حدود

دقيقه زمان حرارت دادن   30 پائين براي اين منظور استفاده شده باشد بايد حداقل
اي كه درجه حرارت  توان آزمونه را در داخل كوره يدر صورت تمايل م  .باشد 
باشد قرار داد و سپس آن را بر اساس برنامه ريزي درجه  يا كمتر مي  300 آن

بطوري كه نمونه براي ده دقيقه در درجه    .حرارت كوره را اضافه نمود 
درجه سلسيوس   450 درجه سلسيوس و ده دقيقه در درجه حرارت  350 حرارت
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دقيقه آخر   15 درجه سلسيوس و در مدت  500 راي درجه حرارتدقيقه ب  30 و
لوله و كوره را طوري حركت دهيد تا    .درجه سلسيوس نگهداري شود   500 در

دقيقه براي سرد شدن  5 ظرف احتراق در قسمت محفظه حرارت كوره نبوده و
   .صبر كنيد 

در صورت ( كالهك مسي    .در اين هنگام جريان ازت بايد ادامه داشته باشد  
و ظرف احتراق را از دهانه ورودي لوله برداشته و اجازه دهيد تا براي ) وجود 
   .دقيقه در داخل دسي كاتور سرد شود 30 مدت

دقت كنيد كه ظرف احتراق با ديواره لوله تماس حاصل نكند كه باعث آلوده شدن  
وزن گرم   0/0001 آن شده و سپس به سرعت ظرف و محتويات آن را مجددا تا

   .كنيد و تمام عمليات فوق را دوباره انجام دهيد 
محاسبات ـ مقدار دوده محتوي را بر اساس رابطه زير محاسبه   1 ـ  3 ـ  5 ـ  4 

   .كنيد 

+  
   
  :گزارش بايد شامل مطالب زير باشد   2 ـ  3 ـ  5 ـ  4 
  الف ـ ويژگيهاي آزمونه 
  1 ـ  3 ـ  5 ـ  4  ب ـ مقدار محاسبه شده بر اساس بند 
   .ـ ميانگين مقادير گزارش شده پ  
  :گيري توزيع يكنواختي دوده و مواد آنتي اكسيدان در لوله  روش اندازه  6 ـ  4 
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گيري ميزان يكنواختي توزيع دوده در لوله پلي  اين آزمون روشي براي اندازه 
   .باشد  اتيلني مي

اد آنتي روش آزمون ـ براي تعيين ميزان يكنواختي توزيع دوده و مو  1 ـ  6 ـ  4 
در مواد پالستيكي تعيين   4 اكسيدان بايد به روش تعيين ميزان پراكندگي دوده

   .گردد 
  :آزمون اثر لوله پلي اتيلني بر روي آب   7 ـ  4 
   .باشد  بر روي آب مي PE اين آزمون روشي براي تعيين اثر لوله 
اساس اي كه به طريق تصادفي بر  آماده كردن آزمونه ـ از لوله  1 ـ  7 ـ  4 

نمونه برداشته شده است چهار قطعه طوري ببريد كه ظرفيت حجمي هر   3 بند
دقيقه در زير آب جاري   5 هر قطعه را براي مدت. ميلي ليتر باشد 500 يك برابر

    .ميلي ليتر در ثانيه جريان دارد قرار دهيد تا كامال تميز گردد   5 كه با سرعت
   .باشد بپوشانيد  بي اثر بر آب مييك سر آزمونه را با كالهكي كه از مواد  
آزمونه را با آبي كه رنگ بو و مزه نداشته باشد پر كنيد و سر ديگر آن را با  

   .كالهك مشابه فوق بپوشانيد 
قرار   1 ـ  4 ساعت در وضعيت فوق در محيط آزمون  24 آزمونه را براي مدت 

   .دهيد 
ها را برداشته و آب  آزمونهكنترل بو و مزه ـ كالهك دو عدد از   2 ـ  7 ـ  4 

هاي  بر هر يك از لوله  .محتوي دو آزمونه را در داخل دو لوله آزمايش بريزيد 
ميلي ليتر آب بدون بو و مزه اضافه كنيد و سپس آنرا از نظر بو و 100 آزمايش

اين آزمون بايد بوسيله دو نفر انجام گيرد و نتيجه باهم    .مزه آزمايش كنيد 
   .مقايسه گردد 

كنترل رنگ ـ اثر رنگ لوله پلي اتيلن بر روي آب مقطر بايد به روش   3 ـ  7 ـ  4 
    .آب تعيين گردد   5 شرح داده شده در استاندارد اثر رنگ پلي اتيلن بر روي

  :آزمون تغييرات طول در اثر حرارت پس از سرد كردن   8 ـ  4 
هاي انتخابي  لوله ميليمتر از  150 اي از لوله به طول آزمونه ـ قطعه  1 ـ  8 ـ  4 

   .انتخاب كنيد   3  به روش بند
  وسائل آزمون  2 ـ  8 ـ  4 
   .ميليمتر داشته باشد   0/1 گيري تا گير دقيق كه دقت اندازه الف ـ اندازه 
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درجه سلسيوس را گرم نموده و مجهز   100 ب ـ فر مجهز به بادبزن كه بتواند تا 
   .درجه فوق ثابت نگه دارد به ترموستاتي باشد كه درجه حرارت فر را در 

گيري نموده  ميليمتر اندازه 0/1 روش آزمون ـ آزمونه فوق را با دقت  3 ـ  8 ـ  4 
دقيقه در داخل فر با مشخصات فوق طوري   30 و آن را به طور افقي براي مدت

در داخل فر قرار دهيد كه تمام طول آن يكنواخت تحت تأثير حرارت داخلي فر 
   .ه مانعي براي تغيير طول لوله وجود نداشته باشد قرار گيرد و هيچ گون

درجه سلسيوس بوسيله ترموستات تثبيت   2±100 درجه حرارت فر را بر روي 
پس از نيم ساعت آزمونه را از داخل فر خارج نموده و صبر كنيد تا به درجه . كنيد 

و مجددا طول آن را با وسيله اندازه گير با    .حرارت اطاق آزمونه برسد 
   .ميليمتر اندازه بگيريد   0/1 دقت

تغيير طول آزمونه را بر حسب درصد تقليل طول نسبت به طول اصلي آزمونه  
   .درصد اندازه اصلي بيشتر باشد   3 اين مقدار نبايد از   .تعيين كنيد 

  :6 آزمون فشار هيدروستاتيكي قابل تحمل  6 ـ  4 
گيري فشار قابل تحمل  اندازهوسائل آزمون ـ وسائل آزمون براي   1 ـ  9 ـ  4 

    )2. شكل شماره( باشد  هاي زير مي شامل قسمت
الف ـ حمام با درجه حرارت ثابت ـ حمام آب با ساير مايعات كه بتواند حرارت را  

   .يكنواخت تنظيم كند 
ب ـ وسائل توليد فشار ـ سيلندر ازت كه مجهز به تنظيم كننده فشار و مخزن  

طور دائم فشار داخلي ثابتي به آب محتوي آزمونه وارد نمايد  آب بوده كه بتواند به
.  
پ ـ فشار سنج ـ دقت اين دستگاه نبايد از يك درصد درجه بندي كل آن كمتر  

   .باشد 
ت ـ كرنومتر ـ كرنومتري كه به كليه وسائل توليد فشار مخزن آب متصل است  
.    
ز نشت بوده و سبب ايجاد ج ـ وسائل اتصال نمونه ـ در پوش مناسبي كه عاري ا 

تواند مورد استفاده قرار گيرد  براي نصب نمونه مي   .نقض در انتهاي نمونه نگردد 
.    
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توان به تنهائي يا با استفاده از يك  هاي رابط ـ هر نمونه آزمون را مي چ ـ لوله 
چنانچه از سيستم انشعاب دهنده . سيستم انشعاب دهنده تحت فشار قرار داد 

ده باشد لوله رابط بايد داراي يك شير كنترل باشد تا از تخليه فشار استفاده ش
    .هاي آزمون جلوگيري نمايد  دستگاه به علت ايجاد نقض در يكي از نمونه

اي نگهداري شوند تا از خمش  هاي آزمون بايد بر روي پايه ح ـ پايه نمونه ـ نمونه 
پايه فوق نبايد نمونه   .ي شود و انحناي آنها در اثر وزن لوله هنگام آزمون جلوگير

   .آزمون را در سرتاسر طول يا محيط آن نگهداري نمايد 
  :ها  آزمونه  2 ـ  9 ـ  4 
الف ـ اندازه آزمونه ـ طول آزمونه در فواصل بين دو در پوش انتهائي بايد  

ميليمتر   152 هائي تا قطر برابر قطر اسمي خارجي لوله بوده و براي لوله  7 حداقل
   .ميليمتر كمتر باشد   305 نبايد از اين طول

هائي به قطر بزرگتر طول نمونه بايد متناسب با قطر و با نظر مؤسسه  براي لوله 
   .آزمون كننده انتخاب شود 

هاي شرح داده شده در بندهاي  ها ـ ابعاد آزمونه بايد طبق روش ب ـ ابعاد آزمونه 
   .گيري شود  اندازه) 4 ـ  4 و  3 ـ  4 و  2 ـ  4(
ها را بايد  ـ آماده سازي آزمونه براي آزمون فشار هيدروستاتيكي ـ آزمونه پ 

ساعت قبل از آزمون در حمام مايع و در حمام گاز   1±2 حداقل
   .ساعت با حرارتي مساوي درجه حرارت محيط آزمون آماده نمود   16 حداقل

ه سوار روش آزمون ـ وسائل اتصال را به نمونه متصل نموده و دستگا  3 ـ  9 ـ  4 
نمونه را به لوله انشعاب دهنده متصل نموده . شده را كامال با مايع آزمون پر كنيد 

منبع آب و لوله مربوط به لوله انشعاب دهنده بايد كامال از مايع آزمون پر شده ( 
و دقت كنيد كه از ورود هوا جلوگيري به عمل آيد چنانچه از حمام مايع ) باشند 

پس    .نمونه بايد كامال در مايع آزمون غوطه ور شود    . براي آزمون استفاده شود
ها فشار دستگاه را توسط شير تنظيم گاز طوري تغيير دهيد تا  از آماده سازي نمونه

سپس شيرهاي   .ايجاد شود   3 فشاري مساوي فشار داده شده در جدول شماره
تحت فشار قرار  ها را ها را باز كنيد و نمونه لوله انشعاب دهنده متصل به آزمونه

رواداري فشار . ساعت نگهداري كنيد   1  به مدت  7  7  داده شده در جدول شماره
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نقايض ايجاد شده در    .مگاپاسگال باشد   0/703± به كار برده شده بايد در حد
    .لوله ممكن است به يكي از چند صورت زير باشد 

مايع از داخل لوله الف ـ نقض آزمونه ـ اتالف مداوم فشار كه در نتيجه خروج  
   .باشد  شود دليل ايجاد نقض در آزمونه مي آزمون ايجاد مي

ب ـ متورم شدن نمونه ـ انبساط غير طبيعي موضعي از لوله آزمون هنگامي كه  
    .تحت فشار هيدروستاتيكي داخلي قرار گيرد 

پ ـ تركيدن آزمونه عبارت از نقض آزمونه در اثر پاره شدن لوله كه با خروج  
وري مايع آزمون همراه بوده و اين خروج مايع در صورت عدم وجود فشار نيز ف

   .يابد  ادامه مي
ت ـ نشت لوله ـ عبارت از ترك ميكروسكپي در ديواره لوله كه اغلب در فشاري  

تر از فشار آزمون لوله  در فشارهاي پايين. ايجاد شود    نزديك به فشار آزمونه
عالمتي مبني بر نشت آب در آن وجود نداشته باشد ممكن است حاوي آب بوده و 

.    
نتيجه آزمون ـ لوله بايد در تمام مدت آزمون فشار هيدروستاتيكي   4 ـ  9 ـ  4 

  8 را  5 ـ  2 محاسبه شده از طريق رابط
بدون اينكه در آن هيچ گونه نقضي ظاهر شده و يا نشستي در لوله مشاهده شود  

   .تحمل نمايد 
  :فشار تركيدن آزمون   10 ـ  4 
در اين آزمون استحكام پارگي لوله تحت فشار در آزمونهاي كوتاه مدت در  

   .گردد  ثانيه تعيين مي  70  تا  60 حدود
وسائل آزمون ـ وسائل آزمون براي تعيين فشار تركيدن لوله شامل  1 ـ  10 ـ  4 

   .باشد  قسمتهاي زير مي
مايعات ديگري كه حرارت را الف ـ حمام با درجه حرارت ثابت ـ حمام آب يا  

تواند مجهز به بهمزن  حمام فوق مي  .بتوان به طور يكنواخت در آن تنظيم نمود 
   .باشد 

بايد از    .شود  چنانچه از هوا يا ساير گازها به عنوان محيط آزمون استفاده مي 
اي كه هوا يا گاز مورد استفاده را به گردش در آورده و درجه حرارت  وسيله
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مايعاتي كه از نظر شيميائي سبب خرابي    .كند استفاده شود  تي ايجاد مييكنواخ
    .نمونه آزمون شوند نبايد مورد استفاده قرار گيرند 

تواند فشار هيدروستاتيكي داخلي  ب ـ دستگاه توليد فشار ـ دستگاهي است كه مي 
ه توصيه شده دستگا   .را كه به طور مداوم در حال ازدياد است به آزمونه وارد نمايد 

   .هاي زير باشد  تواند شامل قسمت براي آزمون فوق مي
   .باشد  ـ سيلندر گاز ازت ـ كه مجهز بوسيله تنظيم فشار و ذخيره كنند آب مي  1 
تواند فشار هيدروستاتيكي داخلي را كه دائمأ رو به ازدياد است  ـ تلمبه ـ كه مي  2 

   .به نمونه آزمون وارد نمايد 
بع ـ اين وسيله بايد داراي عقربه نشان دهنده مقدار حداكثر فشار ب ـ فشار من 

    .بوده و دقت آن نبايد از يك درصد درجه بندي كل آن كمتر باشد 
فشارسنج بايد طوري انتخاب شود كه مقدار فشارهايي خوانده شده توسط آن در  

   .درصد درجه بندي كل آن بوده و مجهز به وسيله تخليه گاز باشد   60 حدود
  :ت ـ كونومتر  
ث ـ كالهك انتهائي آزمونه ـ هر كالهك مناسبي را كه در حداكثر فشار توليد  

    .توان براي مسدود كردن انتهاي آزمون مورد استفاده قرار داد  نشت ننمايد مي
  :ها  آزمونه 2 ـ  10 ـ  4 
در  ميليمتر طول آزمونه  150 هائي به قطر ها ـ براي لوله الف ـ اندازه آزمونه 

برابر قطر اسمي خارجي و يا   5 فواصل بين كالهك انتهائي باز لوله نبايد از
ميليمتر حداقل   150 هائي به قطر بزرگتر از براي لوله. ميليمتر باشد 300 حداكثر

   .طول لوله بايد سه برابر قطر خارجي آن باشد 
   .گردد عدد آزمونه براي اين آزمون بايد انتخاب   5 ها ـ پ ـ تعداد آزمونه 
ها بايد به روش بندهاي  گيري ابعاد آزمونه ها ـ اندازه گيري ابعاد آزمونه ت ـ اندازه 
   .انجام گيرد ) 4 ـ  4 و  3 ـ  4 و  2 ـ  4(
خراش و يا , ها بايد عاري از هر گونه ترك  ث ـ سطح آزمونه ـ سطوح آزمونه 

   .ساير نقائض ديگر باشد 
درجه   20 ها بايد در حمام آب با دماي مونهآماده سازي آزمونه ـ آز 3 ـ  10 ـ  4 

ساعت و چنانچه محيط آزمون گاز در نظر گرفته   1 سلسيوس به مدت
  .ساعت قرار داده شود   16 شود
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ها را بدون اين كه آسيبي به آزمونه برساند  روش آزمون ـ كالهك 4 ـ  10 ـ  4 
نمايد  سپس آزمونه را با مايع آزمون كامال پر  .به آزمونه متصل كنيد 

پس از آماده سازي    .ها را تخريب و يا ضعيف نمايد  ها نبايد آزمونه كالهك   .
آن را به لوله انشعاب دهنده متصل كرده و ) 3 ـ  9 ـ  4(نمونه طبق روش بند 

   .هواي دستگاه را قبل از آزمون تخليه كنيد 
واخت و آزمونه را در مايع آزمون كامال غوطه ور نموده و فشار را به طور يكن 

تا لوله دچار نقض شود و مدت آزمون را بوسيله كرونومتر    .مداوم زياد كنيد 
ثانيه   60 چنانچه زمان الزم براي ايجاد نقض در لوله كمتر از   .يادداشت نمائيد 

زمان الزم براي    .باشد سرعت ازدياد فشار را كم نموده و آزمون را تكرار نمائيد 
حداكثر فشار و    .ثانيه باشد   75 تا  60 بايد بين ايجاد نقض لوله در اين آزمون

اين فشار مساوي فشار   .زمان الزم براي ايجاد نقص در لوله را يادداشت نمائيد 
ترك , شود كه در آن نشت  باشد آزمونه زماني ناقص محسوب مي تركيدن لوله مي

ابري چنانچه نقص ايجاد شده در لوله در فاصله يك بر  .يا شكافي ايجاد شود 
    .شود  ها باشد آزمونه مذكور ناقص محسوب نمي قطر لوله از كالهك

ها نبايد در فشاري كمتر از مقدار نشان داده شده در جدول  آزمونه 
   .ها بايد در گزارش دقيقأ قيد گردد  فشارهاي تركيدن آزمونه. بتركد   9  8 شماره

    .درجه سيلسيوس   80 آزمون فشار قابل تحمل در  11 ـ  4 
   .گردند  تهيه مي  2 ـ  10 ـ  4 ها طبق بند آزمونه 1 ـ  11 ـ  4 
    .گردند  آماده مي  9 ـ  4 ها طبق بند ها ـ آزمونه آماده سازي آزمونه 2 ـ  11 ـ  4 
   .باشد  مي  9 ـ 4 وسائل آزمون ـ طبق بند 3 ـ  11 ـ  4 
تحت شرايط ) 09 ـ  4 اي طبق بند روش آزمون ـ چنانچه آزمونه 4 ـ  11 ـ  4 

تحت فشار آزمون قرار گيرد پس از زمانهاي   10 10  شده در جدول شمارهداده 
تعيين شده نبايد در لوله آثاري از نشت ـ ترك ـ شكاف و يا نواقص ديگري 
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  :آزمون تعيين مقاومت كششي لوله پلي اتيلني   12 ـ  4 
باشد  اتيلن ميهاي پلي  گيري مقاومت كششي لوله اين آزمون روشي براي اندازه 

هاي  رطوبت و دستگاه, كه تحت شرايط تعيين شده زير از نظر درجه حرارت 
  .گيرد  آزمون انجام مي

اي از لوله يا مواد اوليه كه  نمونه آزمون ـ نمونه آزمون بايد در ورقه 1 ـ  12 ـ  4 
شود به ضخامت مشخص و بر اساس  بوسيله دستگاه مخصوص تهيه مي

دقيقه در آب جوش قرار داده شود   5 آزمونه بايد به مدت. بريده شود   3 شكل
هاي برش سمبه تيز و عاري از فرورفتگي و  هنگام بريدن آزمونه بايد لبه   .

  .باشد   3 اندازه نمونه بايد طبق شكل. برآمدگي باشد 

  
  3  شكل شماره

   .تعداد آزمونه ـ چهار عدد آزمونه بايد تهيه شود  2 ـ  12 ـ  4 
    .قبل از آزمون آزمونه در اين درجه حرارت قرار گيرد و سه ساعت  
حد متوسط عرض و ضخامت قسمت باريك شده نمونه را بايد تا  

قسمت عريض سرهاي آزمونه را در داخل    .ميلي متر تعيين نمود   0/03 دقت
گيره ماشين كشش قرار داده به طوري كه خط طولي آزمونه در جهت كشش 
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ميليمتر بر دقيقه بوسيله   25±100 زمونه را با سرعتسپس آ. ماشين قرار گيرد 
    .ماشين بايد كشيد تا آزمونه پاره شود 

بايد ) نيروي پارگي ( ازدياد طول در نقطه پارگي و همچنين نيروي وارده  
  .يادداشت شود 

  :شود  نتيجه ـ نيروي كششي در نقطه پارگي با فرمول زير محاسبه مي 

  نيروي كششي 
  كيلوگرم بر سانتيمتر مربعكه بر حسب  
 F =عبارت است از نيروي وارده در نقطه پارگي  
 A = عبارت است از سطح مقطع اوليه بر حسب سانتيمتر مربع.    
و ازدياد طول در ) مقاومت به كشش ( يادآوري ـ براي آزمون استحكام كششي  

گيري  دازهايران و استاندارد روش ان  764 توان به استناد شماره نقطه پارگي مي
   .استحكام كششي و ازدياد يا طول مواد پالستيكي مراجعه شود 

  محيطي لوله پلي اتيلني ???آزمون شكنندگي   13 ـ  4 
  :هاي آزمون  تعداد نمونه 1 ـ  13 ـ  4 
   .الف ـ شش عدد آزمونه به طور اتفاقي براي اين آزمون بايد انتخاب شود  
باشد كه اين طول شامل قسمت نشانه ميليمتر   250 ب ـ طول هر آزمونه بايد 

   .گذاري لوله نيز بايد باشد 
   :وسائل آزمون  2 ـ  13 ـ  4 
   .الف ـ شش عدد آزمونه بطور اتفاقي براي اين آزمون بايد انتخاب شود  
ميليمتر باشد كه اين طول شامل قسمت نشانه   250 ب ـ طول هر آزمون بايد 

   .گذاري لوله نيز بايد باشد 
  :وسائل آزمون  2 ـ  13 ـ  4 
   مگاپاسگال  7 الف ـ فشار سنج ـ فشار سنج ساعتي مناسب براي فشار 
   .ب ـ مخزن ازت يا هوا مناسب براي آزمون  
    .پ ـ شير دستي  
    .ت ـ مخزن آب با گنجايش كافي براي آزمون  
  11 ث ـ يك قوطي از مواد فنيل فنكسيل اتانول 
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آزمونه با به فشار سنج ساعتي وصل كنيد و روش آزمون ـ يك سر  3 ـ  13 ـ  4 
سر ديگر آن را از طريق يك شير مناسب به مخزن هوا يا ازت متصل كنيد 

درجه سلسيوس قرار دارد تحت فشار  23 آزمونه را در شرايطي كه در محيط   .
قرار دهيد و پس از رسيدن فشار داخلي آزمونه به   3 تعيين شده در جدول شماره

دقت شود كه   .آزمونه را از سيستم فشار جدا كنيد , در جدول فوق فشار داده شده 
. فشار داخل آزمونه كم نشود و در تمام مدت آزمون فشار داخل آن ثابت بماند 

توان فشار را قدري باالتر از حد داده شده در جدول فوق در  براي اين منظور مي
اي  شده در آن به اندازهنظر گرفت كه هنگام باز كردن آزمونه افت فشار ايجاد 

باشد كه فشار ايجاد شده در داخل آزمونه جدا شده از دستگاه دقيقأ برابر مقدار داده 
سپس مجموعه آزمونه را براي بررسي وجود نشت    .باشد   3 شده در جدول شماره

در داخل مخزن آب فرو بريد تا از عدم وجود نشت در محلهاي اتصال فشار سنج و 
   .صل كنيد شير اطمينان حا

, چنان چه در اين مرحله از آزمون نشتي در لوله با وسائل اتصال مشاهده گرديد  
. الزم است نشت را از بين برده و يا مجموعه آزمونه ديگري جايگزين آن نمود 
پس از اين مرحله آزمون مجموعه را كامال خشك نمائيد سپس به روش مرئي 

بدنه لوله ايجاد كنيد بايد دقت كافي به  فنكسيل اتانول بر روي  پوششي از فنيل
عمل آيد كه پوشش مواد شيميائي فوق الذكر بر روي لوله پلي اتيلني انجام شود و 

ميليمتر تا وسائل اتصال و شير فشارسنج فاصله داشته باشد   13 اين عمل حداقل
بايد در ضمنأ اين مواد    .براي هر آزمون بايد از مواد شيميائي تازه استفاده شود    .

   .هاي سر بسته نگهداري شود  قوطي
ساعت در اطاق آزمون با درجه   3 آزمونه آغشته شده به مواد فوق را براي مدت 

   .درجه سلسيوس قرار داده سپس آن را مورد آزمون قرار دهيد   23 حرارت
   .نمايند  هائي كه در هنگام آزمون در محلهاي اتصال ايجاد نشت مي آزمونه 
هاي ديگري از نو  زمون خارج نموده و آزمون موجود را بر روي آزمونهاز رديف آ 

گردد نبايد دليل بر  افت فشار را كه در اثر انبساط لوله ايجاد مي   .شروع كنيد 
   .مردود شدن آزمونه باشد 

  :آزمون تعيين وزن مخصوص لوله پلي اتيلني   14 ـ  4 
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هاي پلي  وزن مخصوص لولهگيري  اين آزمون روشي براي اندازه 1 ـ  14 ـ  4 
گيري وزن مخصوص لوله پلي اتيلني بايد سه عدد  براي اندازه   .باشد  اتيلني مي

قبل از اينكه وزن مخصوص لوله يا مواد اوليه تهيه لوله . آزمونه انتخاب گردد 
) 5 ـ  4(درصد وزني دوده به روش شرح داده شده در بند   تعيين گردد الزم است

پس از آن بااستفاده از رابطه زير وزن مخصوص مواد   .يين گردد اين استاندارد تع
   .اوليه پايه لوله يا مواد مصرفي براي تهيه لوله را بدست آوريد 

DR = DP - 0/0044C  
 DR   =باشد  وزن مخصوص مواد اوليه پايه بر حسب گرم بر سانتيمتر مكعب مي
.    
 DP   = باشد  سانتيمتر مكعب ميوزن مخصوص تركيب لوله بر حسب گرم بر.   
 C    = درصد وزني دوده.    
  وسائل آزمون 2 ـ  14 ـ  4 
الف ـ لوله آزمون وزن مخصوص جزء به جزء ـ لوله آزمون مدرجي است كه  

   .باشد  اي مي مجهز به درپوش شيشه
توان  ب ـ حمام آبي با درجه حرارت ثابت ـ وسيله ايست كه در داخل آن مي 

درجه سانتيگراد ثابت نگهداشت براي اين   0/1±23 دردرجه حرارت آب را 
ها براي ايجاد درجه  اي كه آب بين جداره توان از لوله آزمون دو جداره منظور مي

   .باشد استفاده نمود  حرارت متعادل جريان دارد و مجهز به ترموستات مي
اي توخالي است كه در وزن  اي ـ تعدادي گلوله شيشه پ ـ شناورهاي شيشه 
    .است  هاي مختلف قبال براي تعيين وزن مخصوص تهيه شده خصوصم
ت ـ هيدرومتر ـ يك سري هيدرومتر مناسب كه درجات آن در حدود وزن  

گيري درجات اين  باشد و دقت اندازه گيري مي هاي مواد مورد اندازه مخصوص
    .باشد   0/1000 هيدرومتر بايد در حدود

هاي شناور  براي تعيين وزن مخصوص گلولهاي است كه  ث ـ پيكومتر ـ وسيله 
  گيرد استاندارد مورد استفاده قرار مي

ج ـ مايعات آزمون ـ مايعاتي كه براي آماده سازي آزمون تعيين وزن مخصوص  
  .باشند  مي  4  گيرند طبق جدول شماره به طريقه جزء به جزء مورد استفاده قرار مي

ين مخصوص جزء به جزء مورد ـ مايعاتي كه براي تعيين و  4 جدول شماره 
   .گيرند  استفاده قرار مي
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  :آماده سازي وسائل آزمون  3 ـ  14 ـ  4 
اي كروي  استاندارد ـ شناورهاي شيشه  12  اي الف ـ آماده سازي شناورهاي شيشه 

شكل را به طريقه مناسبي كه كامال تمام قسمتهاي آن يكنواخت حرارت ديده 

آزمون   13 قطر داخلي لوله   قطر اين شناورها بايد كمتر از  .باشد آماده نمائيد 
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سانتيمتر   600 تا  400 ,بوده و هنگام آزمون تماسي با آزمونه ايجاد ننمايد 
. مكعب مايعي كه بايد در لوله جزء به جزء مورد استفاده قرار گيرد تهيه كنيد 

هنگامي    .يد ترين وزن مخصوص مورد نظر را ايجاد نما بطوري كه تقريبأ پايين
آنها را به   .باشد  كه درجه حرارت شناورها برابر درجه حرارت اطاق آزمون مي

شناورهائي كه به كندي در داخل   .آرامي در داخل محلول در لوله آزمون بياندازيد 
چنانچه الزم   .محلول فرو ميم روند از محلول خارج نموده و آن را نگه داريد 

توان قسمت فوقاني آن را  زن مخصوص معيني باشند ميباشد كه شناورها داراي و
) سيليكون كار بايد (  14 اي كه روي آن خاك سمباده بر روي صفحه شيشه

ريخته شده است سائيده شود و يا به وسيله دستگاه سمباده مناسبي اين عمل را 
روش آزمون بايد به اين طريق ادامه يابد كه هنگام انداختن يك . انجام دهيد 

شناور در داخل محلول دقت كافي صورت گرفته و با فواصل معيني اين كار را 
    .وري آن را نيز مورد دقت قرار دهيد  تغيير جهت غوطه   .انجام گيرد 

اي استاندارد ـ استوانه مدرج بلند را از محيطي كه  ـ تنظيم شناورهاي شيشه: ب  
سپس . قرار دهيد  باشد درجه سلسيوس ثابت مي  0/1±23 درجه حرارت آن در

آن با محلولي از دو مايع مناسب پر نمائيد بطوري كه   استوانه مدرج را در حدود
وزن مخصوص آن را بتوان با اضافه نمودن يكي از مايعات بر مخلوط در حدود 

    .دلخواه تغيير داد 
درجه   0/1±23 پس از اينكه استوانه مدرج و محلول به درجه حرارت تعادل 

چنانچه شناور غوطه ور شد مقداري   .ور را در داخل محلول قرار دهيد رسيدند شنا
پس از به هم زدن كامل محلولي   .باشد اضافه كنيد  تر مي از محلولي كه سنگين

اضافه كنيد تا شناور جهت حركت خود را تغيير دهد و چنانچه شناور در محلول به 
اضافه كنيد و كامال به طرف باال حركت كرد مقداري از محلول سبك به محلول 

تا حدي كه شناور در جهت عكس حركت اول خود حركت نمايد    .هم بزنيد 
هنگامي كه حركت عكس شناور مشاهده شد ازدياد مايع را تا ايجاد وزن 

چنانچه اضافه نمودن . گرم بر سانتيمتر مكعب تقليل دهيد   0/0001 مخصوص
يمتر مكعب باعث ايجاد گرم بر سانت 0/0001مايعي معادل با وزن مخصوص

دقيقه به   15 حركت مخصوص شناور شود يا موقعي كه شناور براي حداقل مدت
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هنگاميكه حالت   .حالت ساكن ماند شناور و مايع در وضع تعادل مطلوب قرار دارد 
سطح مايع در داخل استوانه مدرج , تعادل مشاهده شد در استوانه مدرج را بگذاريد 

پس از يك    .مايع در داخل حمام با درجه حرارت ثابت باشد  تر از سطح بايد پايين
دقيقه   15 تواند براي مدت معيني حركت داشته باشد مايع مي, بهم زدن شديد 

پس از بهم زدن فوق اطمينان حاصل نمائيد كه حركت شناور در اثر بهم زدن فوق 
است نبوده و مايع پس از اين مدت ساكن فقط شناور در داخل مايع متحرك 

گيري وزن مخصوص  پس از اينكه حالت تعادل ايجاد شد يك عدد بطري اندازه   .
درجه   0/1±23 تميز و خشك را پر از محلول نموده و آنرا در داخل حمام

سلسيوس براي مدت كافي قرار دهيد تا درجه حرارت آن به درجه حرارت 
    .درجه سلسيوس برسد   0/1±23 تعادل

يقه معمولي تعيين نمائيد وزن مخصوص و چگالي وزن مخصوص مواد را به طر 
گيري وزن مخصوص بدست آوريد و اين مقدار را  مايع را با استفاده از بطري اندازه

   .به عنوان وزن مخصوص يادداشت كنيد 
   .براي هر شناور يك بار آزمون انجام دهيد  
   .پذير است  آماده سازي لوله آزمون جزء به جزء به طريقه زير امكان 
اضافه كردن مايه در لوله جزء به جزء اصوال باعث پايين ( پر كردن مداوم مواد  

سوار نمائيد قطر دو بشر بايد   4 وسائل آزمون را طبق شكل) شود  آمدن غلظت مي
كه قبال   4  هم اندازه باشد سپس مقدار معيني از دو محلول طبق جدول شماره

يا تحت خالء عاري از حباب هوا شده بطور كامل به آرامي حرارت داده شده بود 
هاي آزمون وزن مخصوص  انواع سيستمهاي مايع براي لوله   .است انتخاب نمائيد 

داده شده است حجم مايع با وزن مخصوص   4 جزء به جزء در جدول شماره
   .داده شده است   4 زيادتر محتوي جزء به جزء در جدول شماره

داده شده  4 كه در شكل(   B بشر حجم مايع با وزن مخصوص زيادتر داخل 
بايد حداقل برابر نصف حجم مايع كل موجود در لوله آزمون وزن ) است 

مخصوص جزء به جزء باشد مقداري حجمي مايع با وزن مخصوص كمتر را كه 
گردد  B به بشر  A موجود باشد تا سبب جريان مايع از بشر  A بايد در بشر

    .دست آورد توان بطور تقريبي از فرمول زير ب مي

  

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



 vA =حجم مايع اوليه در بشر A  
 vB =حجم مايع اوليه در بشر B  
 dA =وزن مخصوص مايع اوليه در بشر A  
 dB =وزن مخصوص مايع اوليه در بشر B  
بيشتر از مقداري كه از ) در حدود پنج درصد ( چنانچه مقدار كمي مايع اضافه  

به   A شود مايع خود بخود از بشرريخته  A فرمول باال بدست آمده است در بشر
   .يابد  جريان ميB بشر

بريزيد سيفون را بين بشر  B بشر   حجم مناسبي از مايع سنگين تر را در داخل 
براي كنترل جريان    .ولوله آزمون جزء به جزء قرار داده و شير دستي را ببنديد 

   .توان لوله سيفون را به لوله موئي مجهز نمود  مايع از سيفون مي
سيفون    .بريزيد   A حجم مناسبي از مايع با وزن مخصوص كم را در داخل بشر 

و لوله آزمون   B قرار داده و شير دستي سيفون بين بشر B و بشر A را بين بشر
را بوسيله يك بهم زن با سرعت زياد بهم بزنيد   B جزء به جزء را مايع داخل بشر

. ع يك حالت تعادل داشته باشد سرعت بهم زدن طوري باشد كه سطح فوقاني ماي
به داخل لوله    را با باز نمودن شير دستي هم زمان  B و  A مايعات بشرهاي

سرعت مايع را طوري تنظيم كنيد كه مايعات به آرامي در داخل    .آزمون بريزيد 
لوله آزمون جزء به جزء وارد شود و پس از پر شدن لوله آزمون جزء به جزء تا حد 

   .مايع شير را ببنديد  مورد نظر از دو
يادآوري ـ آماده سازي لوله آزمون وزن مخصوص جزء به جزء ممكن است يك  

يا يك و نيم ساعت و گاهي بيشتر طول بكشد و اين مدت به حجم مايع مورد نياز 
    .در داخل لوله آزمون جزء به جزء بستگي دارد 
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  ـ دستگاه جزء به جزء  4 شكل شماره ـ

آزمون ـ سه عدد از آزمونه را با مايعي كه وزن مخصوص آن روش  4 ـ  14 ـ  4 
كم باشد خيس كنيد و سپس به آرامي آنرا در داخل لوله آزمون وزن مخصوص 

مدت   .ها به حد تعادل برسد  صبر كنيد تا لوله و آزمونه. جزء به جزء قرار دهيد 
   .د دقيقه يا بيشتر باش  10 زمان رسيدن به حد تعادل ممكن است در حدود

چنانچه از لوله آزمون وزن مخصوص جزء به جزء مدرج استفاده شده باشد ارتفاع  
اي داخل لوله را با كشيدن يك خط از مركز حجمي  ها و شناورهاي شيشه نمونه

از داخل مايع    توان هاي سابق را مي آزمونه   .مايع در خالت تراز تعيين نمائيد 
اختالفي ايجاد شده بوسيله توريسمي كه به بدون اينكه در محلول جزء به جزء 

را از    توري  .خارج نمائيد    انتهاي يك سيم طويل متصل شده است به آرامي
انتهاي لوله آزمون خارج نموده و پس از تميز كردن آنرا مجددا در انتهاي لوله قرار 

ي اين عمل بايد خيل   .بطوريكه باعث بهم زدن مايع جزء به جزء نگردد    .دهيد 
    .آرام انجام گيرد 

سانتيمتر طول لوله آزمون جزء به جزء   30 دقيقه بر  30 تقريبأ با سرعت(  
   .)مخصوص 
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ها رامي توان با استفاده از رسم  محاسبه ـ وزن مخصوص آزمونه 5 ـ  14 ـ  4 
طبق روش    .گردد  منحني يا محاسبه سطح مايعي كه بوسيله آزمونها اشغال مي

   .زير بدست آوريد 
الف ـ محاسبه نموداري ـ نموداري از وزن مخصوص شناور در برابر موقعيت  

هاي غير  ميليمتر رسم نمائيد وضعيت نمونه  1± شناورها در محلولها بادقت
مشخص را روي منحني مشخص نموده و وزن مخصوص بدست آمده را يادداشت 

   .كنيد 
هائي طبق شرايط  ها را بوسيله نقطه ب ـ محاسبه عددي ـ وزن مخصوص نمونه 

   .زير بدست آوريد 

  15 وزن مخصوص در نقطه 
   .هاي آزمون شده چنانچه اين تعداد از سه بيشتر باشد  ب ـ تعداد آزمونه 
پ ـ حساسيت لوله آزمون وزن مخصوص جزء به جزء گرم بر سانتيمتر مكعب بر  

   .ميليمتر فواصل لوله مدرج 
   .ت ـ مشخصات كامل مواد تحت آزمون  
   .ث ـ تاريخ آزمون  
  )شاخص ذوب ( روش آزمون تعيين حد سيالن   15 ـ  4 
   .باشد  گيري شاخص ذوب مواد پلي اتيلني مي اين آزمون روشي براي اندازه 
  :وسائل آزمون  1 ـ  15 ـ  4 
الف ـ پالستومتر پيستوني از سيلندر فوالدي كه بوسيله ترموستاتي درجه حرارت  

افته و درا نتهاي سيلندر قالبي گرفته و در داخل شود تشكيل ي آن كنترل مي
. كند  سيلندر پيستوني قرار گرفته است كه تحت تأثير نيروي وزن خود كار مي

   .باشد  مي  5 ساختمان اصولي دستگاه پالستومتر طبق شكل
ميليمتر بوده و طول   50/8  ب ـ سيلندر ـ قطر سيلندر فوالدي برابر 

اين سيلندر مجهز به سوراخ سرتاسري و كامال    .باشد  سانتيمتر مي  162 آن
اين سوراخ به   .باشد  ميلي متر مي 0/007±9/55اي به قطر صيقلي شده

هائي براي نصب  حفره. ميليمتري محور سيلندر قرار گرفته است   4/8 فاصله
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ميليمتر بايد در انتهاي سيلندر   3/2 ترموستات و ترمومتر بايد طبق شكل شماره
   .وضعيت پيستون را در شرايط ثابتي نگهدارد نصب گردد تا 
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سوراخي در اين صفحه وجود دارد كه عينأ هم مركز قالب بوده و از طريق پائين  

   .كند  زده شده است و مواد اكسترود شده به راحتي از آن عبور مي  16 يخ
ميلي متر بايد به يك طرف سيلندر متصل شده   10 حداقل دو عدد ميله به قطر 

   .پذير نمود  باشد با استفاده از اين دو ميله بتوان اتصاالت عمودي سيلندر را امكان
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مالحظه نموده سوراخ   6 توان در شكل ابعاد اساسي سيلندر مورد نظر را مي 
   .و صيقل شده باشد   17 سيلندر بايد به طريقه مطلوبي بر قوزده

راحتي هنگام سقوط آزاد  پ ـ قالب ـ قطر خارجي قالب بايد در حدي باشد كه به 
   .ميليمتر به انتهاي آن بيفتد   9/55 آن در داخل سوراخ سيلندر به قطر

ميليمتر   0/005±2/095 قالب نبايد مجهز به سوراخ مستقيم صافي به قطر 
اين سوراخ بايد كامال دقيق بوده و به طرز خوبي صيقل داده شده باشد به . باشد 

اري از ابزار صيقل دهنده و يا مته وجود نداشته طوري كه در سطح آن هيچگونه آث
   .باشد 

ت ـ پيستون ـ پيستون از فوالد ساخته شده و در قسمت فوقاني آن برش  
اي وجود دارد كه عايقي براي منتقل نشدن حرارت پيستون به وزنه  جداگانه

ميليمتر و طول   0/007±9/47 باشد قطر پايه پيستون مي
    .باشد  مي  0/13±6/35 آن
ميليمتر تقليل   0/025±8/890 قسمت باالي پايه پيستون بايد تا قطر برابر 

االمكان صيقل داده شده و  قطر ايجاد نمايد سطح خارجي پايه پيستون بايد حتي
توان از پيستون  گرم مي  21600 براي بار   .عاري از عالئم ماشين كاري باشد 

ميليمتر   0/025±7/900 سختي كه از قسمت فرقاني آن فرو رفتگي تا قطر
وجود داشته باشد و اين قسمت باريك شده از داخل غالف رهنماي فلزي كه در 

   .باالي استوانه قرار گرفته آزادانه حركت نمايد استفاده شود 
چنانچه خزندگي پيستون ممكن است اشكالي را ايجاد نمايد بهتر است كه جنس  

راحتي قابل جابجا شدن باشد پايه  آن از فوالد ضد رنگ باشد و براي اين كه به
   .آن بايد قابل جدا شدن باشد 

اي بايد در دستگاه در نظر گرفته شود  ث ـ وسيله گرم كننده ـ وسيله گرم كننده 
درجه سيلسيوس نسبت به درجه   0/2± كه بتواند درجه حرارت دستگاه را تا حد

گامي كه درجه كنترل درجه حرارت دستگاه هن  .حرارت مطلوب ايجاد نمايد 
درجه . درجه سلسيوس تجاوز نمايد به دقت بيشتري نيازمند است   200 حرارت از

اي است  حرارت تعيين شده عبارت از درجه حرارت تعادل مواد در نقطه
ميليمتر باالي قالب قرار گرفته است وسيله نشان دهنده درجه حرارت   12/7 كه
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گردد  نصب شده است متصل ميميليمتري قالب 12/7 بايد به ترموكوپل كه در
   .ميليمتر تهيه شده است  0/5 ترموكوپل از سيم آهن كنستانتان به ضخامت   .
حدود ميليمتر از ترموكوپل را بايد در داخل سيلندر فرو برد تا از اتالف حرارتي  

   .اي بكاهد  سيم به ميزان قابل مالحظه
در داخل قالب بايد طوري  سيم رابط و اجزاء آن, وضعيت قرار گرفتن ترموكوپل  

. ميليمتري قالب قرار گيرد   12/7 باشد كه نقطه رابط سيم به ترموكوپل از فاصله
مجموعه كامل ترموكوپل در داخل سيلندر جايگزين نمود و سيم سربي آن را در 

ميلي   0/005 گيري آن خارج از سيلندر و زير آن به پتانسيو متري كه دقت اندازه
   .نمود  باشد متصل ولت مي

   .بهتر است ترموكوپل را بر اساس ترموتر مقاومتي پالتينيم شاهد تنظيم نمود  
مقاومت الكتريكي ( اي فلزي  حرارت را از طريق سيم پيچ بوسيله مفتولي يا تسمه 
اين وسيله از دو    .كند  گيرد ايجاد مي كه سر تا سر بدنه سيلندر را در بر مي) 

درصد   90 نيروي برق الزم را با حساسيت   .ت واتي تشكيل شده اس  100قسمت
به دو سر سيم پيچه متصل نموده تا بتوان درجه حرارت ثابت الزم را از طول مدت 

نيروي برق اعمال شده بوسيله اجزاء صرف ايجاد   0/6 ,آزمون به دست آورد 
ميليمتر عايق   38 استوانه وسيله گرم كننده با   .گردد  درجه حرارت تعيين شده مي

اي از جنس تفلون  باشد براي تقليل افت حرارتي ورقه اي مجهز مي اسفنج شيشه
   .دهد  ميليمتر در انتهاي استوانه قرار مي  3/2 به ضخامت

يادآوري ـ تجربيات نشان داده است كه تنظيم صحيح برق وسيله گرم كننده حائز  
حرارتي  براي اين منظور تمام وسائل دقيق بايد خصوصيات   .باشد  اهميت مي

روش مناسب براي تنظيم درجه حرارت به صورت زير بدست . الزم را دار باشد 
گيري ولتاژ الزم براي تعيين ايجاد درجه حرارت تعيين شده  آيد كه اندازه مي

فقط بوسيله يك نوع گرم كننده ثابت انجام شود ) درجه سيلسيوس   1±(سيلندر 
.    
   .توان از رابط زير بدست آورد  باشد مي يولتاژي كه براي اين منظور مورد نياز م 

  
=E1  درصد نيروي برق الزم جهت ثابت نگه داشتن   90 ولتاژ الزم براي ايجاد

    .درجه حرارت ضروري سيلندر 

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



=e   ولتاژ الزم براي ايجاد نيروي برق الزم جهت ثابت نگهداشتن درجه حرارت
    .از رابط زير بدست آورد  توان سيلندر ميزان ولتاژ فرعي وسيله گرم كننده را مي

  
=E1   ولتاژ تعيين شده براي وسيله گرم كننده فرعي.    

 e   = ولتاژ الزم براي ايجاد نيروي برق الزم براي ثابت نگهداشتن درجه حرارت
گيري ولتاژ امري ضروري است چون تنظيم ترانسفوماتورهاي  اندازه, سيلند 

   .د باش خودكار متغير الزامأ شاخص ولتاژها نمي
تنظيم كننده درجه    .دستگاه تنظيم كننده درجه حرارت ـ يك عدد  2 ـ  15 ـ  4 

براي كنترل درجه حرارت مناسب . حرارت كه مجهز به يك رله كمكي باشد 
ميليمتر باالتر از قالب قرار گيرد   12/7 اين وسيله بايد به فاصله  .باشد  مي

هر يك از اضالع    .درجه خم شود   90 تنظيم كننده درجه حرارت بايد به زاويه   .
ميليمتر كه در داخل خم فرو رفته   155 ميلي متر بوده و دسته آن  70 آن بايد
ميليمتر باشد  28/6 ميليمتر بوده و طول آن  6/4 قطر حباب بايد حداقل   .است 

ساير انواع تنظيم كننده درجه حرارت را كه مجهز به مقاومت الكتريكي به    .
توان براي كنترل بهتر و سادگي در تغييرات درجه  باشد ميعنوان جزء حساس 

    .حرارت مورد استفاده قرار داد 
باشد مثل اختالط  يادآوري ـ استفاده از آلياژهايي كه نقطه ذوب آنها پايين مي 

چوب و فلز يا سيال مناسب از سيليكون براي توسعه ارتباط حرارتي تنظيم كننده 
دقت كافي در انتخاب درجه حرارت مورد نظر   .باشد  ميدرجه حرارت يا دماسنج 

   .بايد به عمل آيد 
چنانچه درجه حرارت پالستو متر تا حدود درجه حرارت محيط سرد گردد و يا  

چنانچه از اختالط چوب و فلز به عنوان رابط استفاده شده باشد و شكستگي در آن 
   .ايد از محل خود برداشت ايجاد شود تنظيم كننده درجه حرارت و دماسنج را ب

دماسنج ـ ابعاد دماسنج عينأ مشابه ابعاد تنظيم كننده درجه حرارت  3 ـ  15 ـ  4 
درجه بندي شده   0/2 اي سلسيوسي كه به اجزاي درجه  4 باشد و درجه بندي مي

درجه حرارت در اين نقطه الزامأ نبايد درجه حرارت مواد در   .است 
توان براي نشان دادن  دماسنج را مي  .الب باشد ميلي متري باالي ق 12/7 فاصله

ميليمتري باالتر از قالب به طور غير مستقيم   12/7 درجه حرارت مواد در فاصله
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ميليمتري   12/7 به كار برد و با توجه به ترموكوپل كه در داخل آن به فاصله
    .است تنظيم نمود   0 قالب فرو برده شد

    .شود  مراجعه) ـ ث   1 ـ  15 ـ  4(به بند  
وسائل متفرقه ـ عالوه بر وسايل نام برده شده فوق براي اين  4 ـ  15 ـ  4 

    .آزمون بايد وسائل زير نيز در اختيار داشت 
اي براي بريدن نمونه  كاردك يا وسيله, توپي قال , قيف , وسيله پر كردن سيلندر  

ي تميز كردن و پارچه يا وسيله ديگري برا, زمان سنج يا كرونومتر , اكسترود شده 
   .گرم باشد   0/001± گيري آن ترازوي دقيقي كه دقت اندازه

گرم بر ده دقيقه باشد بايد از   2/07  يادآوري ـ چنانچه حد سيالن پلي اتيلن 
   .استفاده نمود ) 5 جدول شماره( شرايط آزمون ت جدول زير 

اتيلني از جمله  تواند از انواع و اشكال مواد پلي آزمونه ـ آزمونه مي 5 ـ  15 ـ  4 
اي و غيره كه قابل ورود در داخل سوراخ سيلندر باشد انتخاب  رزين گرانول دانه

   .گردد 
درجه    .آماده سازي ـ آزمون بايد در شرايط مناسبي انجام شود  6 ـ  15 ـ  4 

درجه سلسيوس و رطوبت   1±23 حرارت اطاق آزمون بايد در تمام مدت آزمون
   .درصد باشد   5±50نسبي

با فشار تقريبي وارده به آزمونه در داخل دستگاه بايد بر اساس , درجه حرارت  
   .انتخاب گردد   5  جدول شماره
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ـ وزن پيشنهادي براي مواد زير اين جدول براي موادي است كه وزن   1 

گرم بر ميليمتر باشد و براي موادي كه وزن   0/7 مخصوص آنها در حدود
وزن   .باشد  وزن پيشنهادي بيشتر از مقدار فوق ميباشد  مخصوص آنها بيشتر مي

توان از وزن حجم معيني از رزين  مخصوص رزين بدون مواد پر كننده را مي
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ميليمتر از   25/4 اكسترود شده در درجه حرارت معين بدست آورده به عنوان مثال
ن براي تعيي  .كند  ميلي ليتر رزين را اكسترود مي  1/804 حرت پيستون به ميزان

    .توان از رابط زير استفاده نمود  وزن مخصوص رزين مي

  وزن مخصوص رزين در درجه حرارت آزمون 
    .باشد  عبارت از وزن رزين اكسترود شده مي  W كه در اين رابطه 
  )در بعضي از پليمرها ( ـ حد سيالن مواد پس از استفاده مجدد   7 جدول شماره 

  
شروع آزمون درجه حرارت دستگاه و بار روش آزمون ـ قبل از  7 ـ  15 ـ  4 

بر روي دستگاه ايجاب نموده و آن را تنظيم كنيد ) به انضمام پيستون ( وارده را 
درجه سلسيوس و بار   125 براي اين منظور درجه حرارت دستگاه بايد روي   .

باشد و تحت اين شرايط حد   5 گرم و مطابق جدول شماره  325 وارده برابر
هنگامي كه دستگاه گرم . ( گرم بر ده دقيقه باشد   50 تا  0/15سيالن بايد بين

   .)شوند  قطعات آن به راحتي تميز مي, باشد  مي
دقيقه قبل از شروع آزمون  15 درجه حرارت پيستون و قالب و سيلندر بايد حداقل 

چنانچه آزمون به طور   .به حالت تعادل رسيده و برابر مقادير داده شده باشند 
تنظيم درجه . باشد  گيرند نيازي به زمان فوق نمي پشت سر هم انجام ميمداوم و 

مطمئن باشيد كه   .انجام داد   2 ـ  15  ـ  4 توان طبق روش بند حرارت را مي
تميز كردن دستگاه و يا كار زياد با آن باعث تغيير ابعاد قالب نشده باشد براي اين 
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رواداري داده شده در بند منظور به طور متناوب قطر قالب را با توجه به 
   .كنترل كنيد ) پ  1 ـ  13 ـ  4(
مقدار معيني از آزمونه را وزن نموده و آن   6 بر اساس جدول شماره 8 ـ  12 ـ  4 

سپس پيستون را در داخل دستگاه در جاي خود نصب   .را در داخل سيلندر بريزيد 
   .دقيقه روشن كنيد تا گرم شود   8 تا  6 نموده و دستگاه را براي

ـ تجربيات نشان داده است كه براي تعيين حد سيالن مواد پس از   1 يادآوري 
گيري شده قبلي در داخل سيلندر حركت  استفاده مجدد تا همان حد ميزان اندازه

كند وضعيت نقطه شروع پيستون براي هر بار اكسترود كردن بايد تقريبأ يكسان 
الزم براي سيالن مواد با وزن شاخص حداقل وزن   7  ارقام جدول شماره  .باشد 

گيري حد سيالن مواد بايد صبر  قبل از اندازه. باشد  نشان داده شده در جدول مي
در . نمود كه وضعيت اكسترود كردن مواد به وسيله دستگاه به وضع تعادل برسد 

هاي خارج از  هاي پايين الزم است كه به طور ستي مقداري رزين مورد حد سيالن
داخل سيلندر فشار داده شود تا تمام رزين قبل از اكسترود شدن گرم  دستگاه را در

   .گردد 
دقيقه گرم كردن رزين در   8 تا  6 ـ در بعضي موارد امكان دارد كه  4 يادآوري 

دقيقه باشد   6 ولي در هر حال حداقل اين زمان بايد  .داخل دستگاه كافي نباشد 
چنانچه زمان    .زمان را افزايش داد توان در صورت لزوم اين  در اين موارد مي   .

حرارت دادن اوليه زياد شود الزم است كه در گزارش شرح داده شود كه بايد دقت 
شود كه آزمونه هنگام اكسترود كردن تغيير وضعيت ندهد و در اين صورت 

   .توان با استفاده از مواد آنتي اكسيدان وضعيت مناسبي را ايجاد نمود  مي
بيشتر موارد ممكن است براي دقت بيشتر در اندازه گيرهاي ـ در   3 يادآوري 

پشت سر هم نياز به برداشتن آزمونه اكسترود شده و از دستگاه در فاصله زماني 
هاي به دست آمده در يك فاصله زماني را  چنانچه اين آزمون. معيني انجام شود 

ر اين صورت امكان در غي  .بايد تمام آنها داراي وزن برابري باشد    .وزن نمائيد 
اين عمل مخصوصأ براي موادي كه    .باشد  ها مي وجود حباب هوا در داخل آزمونه

رسد  تا حد زيادي مواد رنگي به آنها اضافه شده است خيلي ضروري به نظر مي
چنانچه مواد را براي گرم كردن اوليه با دست به داخل دستگاه فشار داده شده    .

  .حباب هوا در داخل آزمونه جلوگيري نمايد ممكن است از ايجاد شدن 
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گرم در دقيقه   10 تا  0/15 در مواردي كه حد سيالن آنها بين 9 ـ  15 ـ  4 
باشد چنانچه وزن پيستون به تنهايي قادر به تخليه مواد كافي از داخل دستگاه  مي

توان با ايجاد فشار دستي بر روي پيستون  مي  .هنگام حرارت دادن اوليه نباشد 
ميزان    .دقيقه مواد اضافي را از داخل دستگاه تخليه نمود   4 راي مدتي كمتر ازب

تخليه مواد اكسترود شده از داخل دستگاه از زمان معيني بايد طوري تنظيم شود 
دقيقه از شروع تخليه   8 تا 6 كه مقدار مواد خارج شده از دستگاه در فاصله زماني

ن در اين فاصله زماني بايد به محل به حالت يكنواخت رسيده و وضعيت پيستو
فشار دستي بر روي پيستون به شرطي قابل    .خطوط نشانه ميله پيستون برسد 

آيد  گيري صحيح به دست مي استنباط گردد كه با اين عمل نتيجه   قبول است كه
تر نموده و يا مقدار مواد مصرفي را  در غير اين صورت سرعت تخليه را سريع, 

   .كاهش دهيد 
گرم   500 تا  1 در مورد انواع پلي اتيلن كه حد سيالن آنها بين  10 ـ  15 ـ  4 
باشد تقليل نمونه وزن شده به طوري كه در جدول  دقيقه مي  10 بر

نشان داده شده است ممكن است بي جهت بدون تغيير شكل بر اساس   6 شماره
حرارت دقيقه   6 در اين حالت ضمن  .ازدياد حاصل نمايد ) 8 ـ  15 ـ  4(بند 

  .توان نگهدارنده پيستون يا توپي قالبي به كار برد  اوليه مي
ترين  نگهدارنده پيستون بايد داراي چنان حرارتي باشد كه پائين  11 ـ  15 ـ  4 

ميليمتر باالتر از سر سيلندر يا نقطه   25 خط نشانه پيستون نگهداري شده
اي چوبي يا  ميلهتواند قطعه يا  نگهدارنده پيستون مي. مشخص ديگري باشد 

اي باشد كه جلو پيستون را در نقطه مطلوبي بگيرد مقدار نمونه بايد  وسيله مشابه
اي باشد كه پس از گرفتن آزمونه از دستگاه حداقل يك گرم از مواد در  به اندازه

داخل اكسترود وجود داشته و در حال تخليه باشد و اين مقدار بايد در وضعيتي 
يعني ( دقيقه پيستون به نقطه توقف خود   6 س ازوجود داشته باشد كه پ

پس از خارج كردن نگهدارنده از . رسيده و در اين نقطه متوقف شود ) نگهدارنده 
گردد  داخل دستگاه با حركت پيستون مقداري از مواد فوق نيز از دستگاه خارج مي

.    
قبل از اينكه توپي بايد    .چنانچه از توپي قالب استفاده شده باشد   12 ـ  15 ـ  4 

آزمونه در داخل پيستون ريخته شود در داخل قالب فرو برده شده توپي قالب 
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ميليمتر باشد   25 ميليمتر و طول  2/05 ممكن است از مفتول برنجي به قطر
ميليمتر آن در داخل دسته چوبي يا موادي كه قابليت هدايت   8 به طوري كه   .

اي است كه يكي از  ول به اندازهحرارتي آن كم باشد فرو رفته باشد طول مفت
لغزد تا توپي را به طرف پايين بر روي قالب به  هاي ذخيره عينأ در زير آن مي وزنه

چنانچه از توپي استفاده شده باشد ميزان مواد مصرفي را در    .حركت در آورد 
اي كه پيستون از خط  حدي اختيار نماييد كه بتواند حجم مواد مذاب را از نقطه

ميليمتر فاصله داشته باشد ايجاد نمايد و پس   25 پايين تا سر سيلندر تقريبأنشانه 
   .دقيقه گرم شدن اوليه مواد توپي را از داخل دستگاه خارج كنيد   6 از
يادآوري ـ هنگام خارج كردن توپي قالب از دستگاه دقت كافي بايد به عمل آيد  

   .كه از تماس آن با مواد مذاب درج شده جلوگيري شود 
در تمام موارد آزمون پس از اينكه ويژگيي وضعيت پيستون مهيا   13 ـ  15 ـ  4 

اي كه در زمان مشخص اكسترود شده است  باشد شروع به جمع آوري آزمونه مي
باشد  دقيقه از شروع پر كردن دستگاه با رزين مي  8 و  6 اين زمان بين  .بنمائيد 

ولي چنانچه شرايط فوق مهيا    .د رجوع شو) 7 ـ  15 ـ  4(به يادآوري يك بند    .
نباشد رزين موجود در دستگاه را تخليه نموده و وزن رزين مصرفي را دوباره تنظيم 
كنيد و يا در هنگام گرم كردن مقدماتي دستگاه وضعين پيستون را با دقت تنظيم 

يكي از ضروريات آزمون اين است كه نشانه بااليي پيستون باالي سيلندر   .كنيد 
نشانه پاييني در داخل    .روي خط شاخص قرار داشته و قابل رويت باشد  را بر

زمان سنج بر روي صفر ميزان نموده و . سيلندر يا پائين خط شاخص ميباشد 
همزمان با حركت پيستون زمان سنج را بكار اندازيد و پس از رسيدن پيستون به 

شده را در  محل مطلوب زمان سنج را متوقف كنيد و سپس آزمونه اكسترود
چنانچه در آزمونه آثاري از . ببريد   6  فواصل زمان داده شده در جدول شماره

حباب هوا مشاهده نموديد مواد را از دستگاه تخليه نموده و آزمون را از ابتدا شروع 
  .كنيد 

مواد باقي مانده آزمونه را با فشار دادن قالب بطرف پائين از   14  - 15 -  4 
قالب را ميتوان . جداره سيلندر را با پارچه تميزي پاك نمائيد . دستگاه خارج كنيد 

يكي از راههاي مناسب اينست كه مواد باقيمانده . بوسيله مايع حاللي شستشو داد 
قالب . در پيستون را در داخل محيط ازت به وسيله روش پيروليتيك تجزيه نمود 
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جه حرارت اي يا وسيله ديگري كه در را در داخل كوره روشن استوانه
درجه سلسيوس ايجاد نمايد قرار داده و با عبور دادن مقداري ازت   10±550 بين

اين روش بهتر از استفاده از شعله يا حالل ميباشد . در داخل قالب آنرا تميز كنيد 
پذيرد و خيلي كمتر از شعله آزاد قابل  تر از حالل صورت مي به مراتب سريع

مواد مختلف داراي حد سيالن مشابه ميباشد  در موارد خاص كه. تشخيص ميباشد 
در اين موارد با توجه به . ميتوان از همان قالب اوليه براي تمام آنها استفاده نمود 

اينكه اثر تميز كردن بر روي تعيين حد سيالن بايد در وضعيتي باشد كه اطمينان 
نتيجه اي بر روي  حاصل شود كه خودداري از انجام اين عمل اثر قابل مالحظه

  .آزمون نداشته است 
آزمونه اكسترود شده را پس از سرد شدن با دقت يك ميلي گرم   15  - 15 -  4 

  .وزن كنيد 
وزن تعيين شده را در ضريب داده شده در جدول   16  - 15 -  4 

  .ضرب كنيد تا حد سيالن بر حسب گرم در ده دقيقه به دست آيد   6 شماره
خطائي بعلت روش آزمون بكار برده شده بطور تناوب ممكن است  - يادآوري  

دقت وسائل آزمون مربوطه به آن و اجزاء دستگاه شرايط آزمون , وضعيت دستگاه 
توان از  ايجاد گردد و براي اين منظور كه به خطاهاي ايجاد شده پي برده شده مي

باشد و حد سيالن آن تا دقت معيني در  هاي مشخصي كه در اختيار مي آزمونه
چنانچه ميزان . ست استفاده نمود و با دستگاه حد سيالن آنرا تعيين نمود اختيار ا

توان از دستگاه استفاده نمود در  مي. باشد  خطا در حدي است كه قابل اغماض مي
  .غير اين صورت بايد دستگاه را تصحيح نمود و سپس مورد استفاده قرار داد 

ير داده شده در جدول مواردي كه حد سيالن آزمونه با مقاد  17  - 15 -  4 
مغايرت داشته باشد و مقادير بدست آمده در فواصل مختلف با يكديگر   6 شماره

تري بدست آيد  اختالف داشته باشد حد سيالن آزمونه بايد در فاصله زماني طوالني
.  
  :دقت آزمون   18  - 15 -  4 
يا در (  توان شاخص قابل قبولي را مي  7  مقادير داده شده در جدول شماره -الف  

  .با نتايج بدست آمده مقايسه نمود ) درصد   95 حد اطمينان
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بر اساس جدول فوق براي هر يك از انواع پلي اتيلن بايد يكي از شرايط الف تا ج  
  )شاخص ذوب ( نسبت حد سيالن . را انتخاب نمود 

 18  )FRR ( مقداري است كه از تقسيم كردن حد سيالن در شرايط ث بر حد
  .شرايط ج بدست ميايد سيالن از 

چنانچه تعيين نسبت حد سيالن براي هر موادي در يك درجه حرارت  - يادآوري  
به اين معني است كه دقت عمل براي . تحت بارهاي مختلف صورت گيرد 

براي يك نوع ) مثال الف يا ب ( شخص آزمايش كننده در مورد روشهاي مختلف 
در اين موارد نيازي به تعويض قالب ( ت پالستومتر و قالب حداكثر رسانده شده اس

  ).گيري وجود ندارد  براي يك نوع پالستومتر براي دو مرحله اندازه
آزمايشگاه   5 نتايج بدست آمده براي حد سيالن از -تحت اين شرايط  

آزمونه پلي اتيلن نشان داده شده كه نتايج بدست آمده چنانچه بر حسب   9 براي
اي با  شده گزارش شود باز هم اختالف قابل مالحظهدرصد مقدار اندازه گرفته 

  .ندارد   5 مقادير داده شده در جدول شماره
عمليات مجدد نتيجه گزارش شده بوسيله يك آزمايشگاه را نبايد به عنوان  -ب  

با گزارش داده شده توسط آزمايشگاه ديگر    مگر آن كه نتايج. مردود شناخت 
اختالف داشته باشد   7 ده شده در جدول شمارهبيش از شاخص نتايج و رواداري دا

.  
  .گزارش آزمون بايد شامل مطالب زير باشد  -گزارش آزمون   19  - 15 -  4 
  .ويژگيهاي فيزيكي و شيميائي مواديكه در داخل دستگاه ريخته شده است  -الف  
. بار و فشاري كه هنگام آزمون در دستگاه ايجاد شده است , درجه حرارت  -ب  

  .گزارش نمود   5 هر حال بايد شرايط آزمون را بر اساس جدول شماره و در
  .حد سيالن تعيين شده بر حسب گرم بر ده دقيقه  -پ  
, چسبندگي , بر وضعيت غير عادي كه در حين آزمون قبل از تغيير رنگ  -ت  

  .غيره گزارش شود , نظمي و زبري در سطوح اكسترود شده  بي
  .ي شرح كامل آماده ساز -ج  
  .)الف يا ب ( روش آزمون بكار برده شده  -چ  
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  اين استاندارد تدوين خواهد شد - 1
2- Gravimetrically  
  Pyrogallol پيروگالول - 3

C6 H6O3  
1,2,3, Benzenetriol  

  استاندارد تعيين ميزان پراكندگي دوده در مواد پالستيكي تدوين خواهد شد   -4
  خواهد شداين استاندارد تدوين  - 5
6- Sustained test pressure  
  هاي پلي اتيلني براي آب رساني استاندارد ويژگيهاي لوله  7 جدول شماره - 7
هاي پلي اتليني براي آب رساني مراجعه  استاندارد ويژگيهاي لوله  5 ـ  2 به بند - 8

   .شود 
  هاي پلي اتيلني براي آب رساني استاندارد ويژگيهاي لوله  8 جدول شماره - 9

  هاي پلي اتيلني براي آب رساني استاندارد ويژگيهاي لوله  10 جدول شماره - 10
11 - Phenyl Phenoxyl etthanol  
12 - Glass float  
13 - Column  
  .سوراخ در ميليمتر گذشته باشد ساييده شود   30 تا  16 كه از توري - 14
استاندارد وزن مخصوصهاي دو شناور =  b  و  a در فرمول باال) 1(يادآوري  - 15

.  
 y  و x   = گيري  بدون توجه تعداد نامشخص اندازه( فاصله دو شناور استاندارد

  )شده از سطوح اختياري 
 x   = فاصله نامشخص فوق در همان سطح اختياري.  

16 - Countersunk  
17-Ream  
18-Flow Rate Ratio  
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