
  

  
  و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

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

  .ميباشد) رسمي(ملي  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه
در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه،  استاندارد تدوين

. ميگيرد صورتمراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع  صاحبنظران
توجه به شرايط توليدي،  وبااستانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي  سعي بر اين است كه

توليدكنندگان ،مصرف : و نفع شامل حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

 
 

 
3-7175 

 

 

  پالستيك ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده 
  درآبرساني ـ اندازه گيري بازگشت حرارتي

 روش آزمون 
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پيش نويس استانداردهاي .و سازمانهاي دولتي باشد نهادهاكنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 
واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از  ذينفعملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـادريـافت نظـرات 
  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي(ملي  استاندارد

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

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

  .تصويب رسيده باشد
كه در  ميباشدو تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد  استاندارد مؤسسه

 از آخرين پيشرفتهاي كشور،تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص 
  .مي نمايد استفـادهعلمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي 

منظور  بهو تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون  استاندارد مؤسسه
محصوالت  كيفيتحمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد  تصويبات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با و مالحظ
المللي براي محصوالت كشور، اجراي  بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . اجباري نمايد

  .نمايد اجبارياستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 
 درشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال اطـمينان بخـ بمنظـور همچـنين

زيست  ومديريتزمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت 
سازمانها و مؤسسات  اينگونهمحيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

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

ي ارتقاي سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي برا وسايليكاها ، كاليبراسيون 
  .ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد استانداردهايسطح 

  
  اتيلني مورد استفاده در پلي لوله هاي - پالستيك ها استاندارد ً كميسيون

 روش آزمون ً - اندازه گيري بازگشت حرارتي - آبرساني

  يا نمايندگيسمت  رئيس
  كبيرصنعتي اميردانشگاه  )دكتراي پليمر(حسين نازكدست،

     ضاءاع
  صنعتي امير كبيردانشگاه  )ليسانس پليمر(نادره احيايي،
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  آب حيات كرمانشركت  )فوق ليسانس پليمر(حسين افرازي،
  البرز پالستيكشركت  )ليسانس مديريت صنعتي(نژاد، بهرام ترابي

  پلي اتيلن سمنانشركت  )دكتراي پليمر(اردشير سعيدي،

 اس.اي.پيشركت  )ليسانس مهندسي شيمي(پور، سپيده سهيل

  صنعتي امير كبيردانشگاه  )فوق ليسانس پليمر(سعيد شفيعي،

  زمزم جهادصنايع پالستيك  شركت  )ليسانس مكانيك(محمد اقبال كبيري،

  نوآوران بسپارشركت  )فوق ليسانس پليمر(اميد كوشكي،

  گسترش پالستيكشركت  )فوق ليسانس پليمر(محسن معصومي،
  كرشت شهريارشركت  )كانيكليسانس م(حامديگانه،

   دبير

  صنعتي ايران تحقيقاتاستاندارد ومؤسسه )فوق ليسانس شيمي(محمدتقيمقامي،

  
  گفتار  پيش

 " روش آزمون  -گيري بازگشت حرارتي اندازه - اتيلن مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله -ها پالستيك "استاندراد 
  مربوط  هاي و تأييد كميسيون  و بررسي  رسيده  پيشنهادهاي  استاندارد براساس  اين شد  تهيه 1361  بار در سال  نخستين

  26/12/82   مورخشيميايي و پليمر    استاندارد  ملي  ةسيصدو چهارمين جلسه كميت  و در  مورد تجديدنظر قرار گرفت
  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 3  مادة  استناد بند يك  استاندارد به  اين  اينك. شد  تصويب
  .شود منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  عنوان  به 1371  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي
  ، استانداردهاي و خدمات  ، علوم صنايع  در زمينه  و جهاني  ملي  و پيشرفتهاي  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي
شود،   استاندارد ارائه  اين  و تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي

  از آخرين  بايد همواره  ايران  ملي  استانداردهاي  به  مراجعه  براي  بنابراين.  قرار خواهد گرفت  مورد توجه  در تجديدنظر بعدي
  .كرد  تفادهتجديدنظر آنها اس

  بين  ، در حد امكان جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  و تجديدنظر اين  در تهيه
  .ايجاد شود  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  و استاندارد ملي  المللي بين  استاندارد و استانداردهاي  اين

  .شود  شده و استاندارد قبلي باطل اعالم مي 2178زين استاندارد اين استاندارد جايگ
  : زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  و مĤخذي  منبع

1- ISO 2505-1: 1994, Thermoplastics Pipes__ Reversion Longitudinal   
Part 1: Determination methods 
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   - اتيلني مورد استفاده در آبرساني اي پليلوله ه - ها پالستيك
 روش آزمون -گيري بازگشت حرارتي اندازه

  
  هدف و دامنه كاربرد  1

كـه  گرمـانرم  هـاي  لـولــه   گيري بازگشت حرارتي ناشي از حـرارت  اندازهي براي وشارائه ر هدف از تدوين اين استاندارد
اين آزمون مي تواند در داخل يك مايع و يـا در هـوا    .داشمي بداراي سطوح داخلي و خارجي صاف با قطر ثابت هستند، 

  .انجام گيرد
با دماي مشخص به مدت معلومي قرار گرفته سپس طـول   1معين در يك محيط حرارتي لوله با طولدر اين آزمون يك 

بازگشت طولي  را كه با عالمتگذاري مشخص گرديده قبل و بعد از حرارت دهي اندازه گرفته و در نهايت لـولـه معيني از
  . بصورت درصد تغيير طول نسبت به طول اوليه محاسبه ميگردد

  .نبايد بعد از حرارت دهي تغيير نمايد ونهظاهر آزم
  
  مراجع الزامي   2

،  مقـررات   آن  ترتيـب   بدين.  است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك
هـا و تجديـد     يـا تجديـد نظـر، اصـالحيه    / و  چاپ  تاريخ  داراي  در مورد مراجع. شود  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي

  كـاربرد آخـرين    اسـتاندارد، امكـان    ايـن   ذينفع  كاربران  كه  معهذا بهتر است.  مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  نظرهاي
يا تجديد / و  چاپ  تاريخ  بدون  در مورد مراجع. قرار دهند  زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديد نظرهاي  اصالحيه

  نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، 
 

  . مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  يا تجديد نظر آن/ و  چاپ  آخرين
  : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  عاجاز مر  استفاده 
  ها ويژگي -اتيلني مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله -ها پالستيك 1383سال :  1331استاندارد ملي ايران  2-1

2-2 ISO 1043-1: 1987, Plastics __ Symbols 

Part 1: Basic polymers and their special characteristics 
2-3 ISO 2505-2: 1994, Thermoplastics Pipes__ Longitudinal  
Reversion __ Part 1: Determination parameters 

  
                                                            

1- Heating Medium 
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 اصطالحات و تعاريف    3

  : يا واژه ها با تعريف زير به كار مي رود/ در اين استاندارد اصطالحات و
  .آمده است در اين استاندارد نيز كاربرد دارد  1-2اصطالحات و تعاريفي كه در استاندارد ملي بند 

  
  )الف روش(ت طولي با استفاده از حمام مايع اندازه گيري بازگش  4
  وسايل مورد نياز   4-1
  1مايعحمام   4-1-1

حجم و نحوه هم زدن حمام بايد بگونه اي باشد كه دما در تمام مـدتي  . با قابليت كنترل درجه حرارت در دماهاي آزمون
  .در آن شناور مي باشند در محدوده مورد نظر ثابت باقي بماندونه ها كه آزم

  
كلسـيم   يـد هاي معدني عاري از هيدروكربورهاي آروماتيك و يا محلـول كلر  و روغنها  گليسيرين، گليكول -يادآوري

براي اين منظور مناسب مي باشند اما هر سيال ديگري كه با خصوصيات فوق مطابقت نمايد نيز قابل اسـتفاده مـي   
 .باشد

  .رارتي غوطه ور نگاه داشتوسيله اي كه بتوان توسط آن آزمونه را در حمام ح  4-1-2
  .درجه بندي شده باشد سلسيوسدرجه  5/0دماسنج كه با دقت   4-1-3
  هاآزمونه   4-2

  ميلي متر مي باشد 200 ±20لوله اي بطول ونه آزم  4-2-1

ميلي  100به فاصله  لولهبا استفاده از يك وسيله مناسب بر روي محيط  سلسيوسدرجه  23 ±2در دماي   4-2-2
  .گر عالمت گذاري نماييد ، بطوريكه عالمتها از دو سر لوله به يك فاصله باشندمتر از يكدي

  .تهيه نماييد آزمونهاز هر لوله سه   4-2-3
  . متر و بزرگتر را بايد در جهت طولي به چهار قطعه مساوي تقسيم نمود ميلي 400هاي با قطر  لوله

  ونه هاآماده سازي آزم  4-3
  .قرار دهيد سلسيوسدرجه  23 ±2مايش حداقل به مدت دو ساعت در دماي را قبل از انجام آزآزمونه ها 

  روش آزمون  4-4

دماي حمـام را  . ميلي متر اندازه گيري نماييد 25/0فاصله بين دو عالمت را با دقت  سلسيوسدرجه  23 ±2در دماي 
مونه ها هيچگونه آزبطوريكه . هيدرا در داخل حمام قرار د آزمونه هاتنظيم كرده و  2بر روي دماهاي ذكر شده در جدول 

                                                            
1- Heating Bath 
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 30تماسي با يكديگر و يا با ديواره و كف حمام نداشته باشند و عالمت بااليي نشانه گذاري شـده بـرروي لولـه حـداقل     
ــطح   ــر از ســــــــــــــــ ــايين تــــــــــــــــ ــر پــــــــــــــــ ــي متــــــــــــــــ  ميلــــــــــــــــ

  .مايع قرار گرفته باشد
ــه ــدول      آزمون ــه در ج ــاني ك ــدت زم ــراي م ــا راب ــه   2ه ــور غوط ــده بط ــر گردي ــل  ذك ــرار داده  ور در داخ ــام ق حم
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، فاصله بين دو عالمت سلسيوسدرجه  23 ±2رسيدن به دماي  سرد شدن و سپس آنها را از حمام خارج كرده وپس از و
  .را تحت شرايط يكسان با اندازه گيري اول مجدداً اندازه گيري نماييد

 

 1به فن مجهز گرمخانهطول در در جهت گيري بازگشت ناشي از حرارت  اندازه  5
  ) ب روش(
  وسايل مورد نياز  1- 5
تا درجه حرارت آن بـا دقـت    ،باشدو وسيله ايجاد جريان چرخش هوا  tبه ترموستات مجهز گرمخانه بايد   5-1-1
2± T  در داخـل آن  دقيقه پس از قرار دادن آزمونه ها 15ثابت نگهداشته شود و بتواند حداكثر در مدت  سلسيوسدرجه ،

  .به درجه حرارت آزمون باز گردد
  آزمونه ها   5-2
  .ميلي متر است 200 ± 2آزمونه لوله اي بطول   5-2-1
ميلي متـر از يكـديگر عالمتگـذاري     100با استفاده از يك وسيله مناسب بر روي محيط لوله ها با فاصله   5-2-2

  .بطوريكه عالمتها از دو سر لوله به يك فاصله باشند. نماييد
  .فوق تهيه نماييد سه آزمونه از هر لوله مطابق روش  5-2-3
  آماده سازي   5-3

  .قرار دهيد سلسيوسدرجه  23 ±2ساعت در دماي  2آزمونه ها را حداقل براي مدت 
  روش آزمون   5-4

درجه حرارت آون . اندازه گيري نماييد سلسيوسدرجه  23 ±2ميلي متر در دماي  25/0فاصله بين دو عالمت را با دقت 
ها را در آون طوري قرار دهيد كه با ديواره ها و كف گرمخانه  آزمونه. تنظيم كنيد 3ل شده در جدو ذكررا مطابق با دماي 
ويز بايد در دورترين فاصـله نسـبت بـه عالمتهـا     آاگر آزمونه ها بصورت معلق در آون قرار گيرند نقطه . در تماس نباشند

  .باشد
بايد سطح صـفحه آنهـا از   , يشه اي قرار گيرندطور افقي بر روي يك صفحه نگهدارنده مانند يك سيني شآزمونه ها اگر 

  .جلوگيري از بازگشت طولي در آنها نشود بجموتا، بستري از تالك ويا ماده مناسب ديگري پوشش داده شود
اين اندازه گيري از زماني آغاز مي گردد كه . داخل آون قرار دهيد 3آزمونه ها را مطابق با مدت زمان قيد شده در جدول 

  .دماي مورد نظر رسيده باشد دماي آون به

                                                            
1- Air Oven  
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, سرد كـرده  سلسيوسدرجه  23 ±2گرمخانه خارج كرده و در هوا به همان صورت معلق يا افقي تا دماي از را  آزمونه ها
اخـتالف حـداكثر و   . سپس تحت شرايط يكسان با شرايط اندازه گيري اول فاصله بين دو عالمت را انـدازه گيـري كنيـد   

  .مت نشان دهنده مقدار خميدگي سطح عالمت گذاري شده استحداقل اندازه بين دو عال

  
  الف با استفاده از روش طولحرارتي در جهت جهت اندازه گيري بازگشت  آزمون شرايط -2جدول 

  نوع پلي اتيلن
  حمامماي د

  برحسب درجه سلسيوس
  مدت زمان آزمون
  برحسب دقيقه

  ونهطول آزم
  برحسب ميلي متر

PE 32/40  2±100 

30  20± 200  
PE 50/63 

2±110  
PE 80/100 

PEX 2±120  

  

  بطول با استفاده از روش حرارتي در جهت جهت اندازه گيري بازگشت  شرايط آزمون - 3جدول 

  نوع پلي اتيلن
  برحسب حمامدماي 

  درجه سلسيوس
  ضخامت جداره
  متر برحسب ميلي

 مدت زمان آزمون

  برحسب دقيقه
  ونهطول آزم

  متر برحسب ميلي

PE 32/40  2±100   8براي  e  60  

20± 200  

PE 50/63 
    e <8 16براي   2±110

   e < 16 براي
120  
240  PE 80/100 

PEX 2±120  
   e  60 8براي 

   e < 8  120 16براي 

  e   240 < 16براي 

 

  بيان نتايج  6
  :به نماييددرصد بازگشت طولي را براي هر آزمونه با استفاده از رابطه زير محاس  6-1

                         L  
   100 × ________ = RL, i  

            L0  
  

                         L = L0 - L  
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  كه در اين رابطه 
L0  =            ــده در دمــاي ــه يــا انــدازه گيــري ش ــل از قــرار دادن آزمونــه هــا در گرمخان ــا قب ــله بــين عالمته   فاص

  متر ، برحسب ميلي سلسيوسدرجه  23 2±
L  =سلسـيوس درجـه   23 ±2ده در دمـاي  شـ عالمتها بعد از خارج كردن آزمونه ها از حمام انـدازه گيـري    فاصله بين ،

  متر برحسب ميلي
  .تواند مثبت يا منفي باشد مي L .عدد باشدبزرگترين  Lقدر مطلق را انتخاب نماييد كه  Lآن اندازه از 

  .باشد اي سه آزمونه ميميانگين عددي مقادير بدست آمده بر RLمقدار بازگشت طولي   6-2
  
  گزارش آزمون  7

  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد 
  .نام و شماره استانداردي كه آزمون براساس آن انجام گرفته است  7-1
  مشخصات كامل لوله  7-2
  .استفاده شود الفسيال مور استفاده براي حرارت دادن آزمونه ها، اگر از روش   7-3
و مـدت زمـان قـرار     TR، )بروش (يـا آون  ) الفدر روش (و دماي حمام  بيا  الفده، روش مورد استفا  7-4

  گرمخانه دادن آزمونه ها در حمام يا
  + )يا  -( با عالمت آن  Lمورد آزمايش ،  آزمونهر هر دتغيير طول   7-5
ايجاد حبـاب و يـا   مونه در مدت زمان حرارت دادن و يا بالفاصله پس از آن مانند آزهرگونه تغيير ظاهري   7-6

  ترك
  طول لوله حرارتي در جهت بازگشت   7-7
هر عاملي كه بر روي نتايج آزمون تأثير گذار باشد، مانند برخي جزئيات كـه در ايـن اسـتاندارد شـرح داده       7-8

  .نشده است
  يخ آزمونرتا  7-9
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