
 

  
  و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 عهده دار كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون،موجب صنعتي ايران به  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 صورتوضوع مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با م صاحبنظران
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 پالستيك ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده

 درآبرساني ـ ارزيابي مقاومت و رفتار

تركيدگي لوله ها در برابر فشار داخلي ـ روش آزمون   
 
 
اولچاپ  
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توجه به شرايط توليدي،  وباسعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي 
توليدكنندگان ،مصرف : و نفع شامل حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

پيش نويس استانداردهاي .ي دولتي باشدو سازمانها 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

 تعييناستانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط  سنوي 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،نديهاي خاص تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازم
  .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  كيفيتول اطمينان از حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حص

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

  .نمايد اجبارياستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 
 دراطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال  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،  قراررا بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي 
ترويج سيستم بين المللي . بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد وگواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

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

  
 

  -اتيلني مورد استفاده در آبرساني پلي هاي لوله -ها پالستيك استاندارد ً كميسيون
  روش آزمون ً -ها در برابر فشار داخلي ارزيابي مقاومت و رفتار تركيدگي لوله

  يا نمايندگيتسم  رئيس
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  كبيرصنعتي امير دانشگاه  )دكتراي پليمر(حسين نازكدست،
     اعضاء
  صنعتي امير كبير دانشگاه  )ليسانس پليمر(نادره احيايي،
  آب حيات كرمان شركت  )فوق ليسانس پليمر(حسين افرازي،
  البرز پالستيك شركت  )ليسانس مديريت صنعتي(نژاد، بهرام ترابي

  پلي اتيلن سمنان شركت  )راي پليمردكت(اردشير سعيدي،
  اس. اي. پي شركت  )ليسانس مهندسي شيمي(پور، سپيده سهيل
  صنعتي امير كبير دانشگاه  )فوق ليسانس پليمر(سعيد شفيعي،
  زمزم جهادصنايع پالستيك  شركت  )ليسانس مكانيك(محمد اقبال كبيري،
  نوآوران بسپار شركت  )فوق ليسانس پليمر(اميد كوشكي،

  گسترش پالستيك شركت  )فوق ليسانس پليمر(محسن صومي،مع
  كرشت شهريار شركت  )ليسانس مكانيك(حامد يگانه،
    دبير
  صنعتي ايران تحقيقاتاستاندارد و  مؤسسه ) فوق ليسانس شيمي(محمدتقي مقامي،

  
  گفتار  پيش

ها در برابر  رزيابي مقاومت و رفتار تركيدگي لولها -اتيلني مورد استفاده در آبرساني پلي هاي لوله -ها پالستيك استاندراد ً
و   و بررسي  رسيده  پيشنهادهاي  استاندارد براساس  اين شد  تهيه  1361   بار در سال  نخستين روش آزمون ً -فشار داخلي

شيميايي و  استاندارد  ملي  ةسيصدو چهارمين جلسه كميت و در  مورد تجديدنظر قرار گرفت  مربوط  هاي تأييد كميسيون
  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 3  مادة  استناد بند يك  استاندارد به  اين  اينك. شد  تصويب 26/12/82  مورخپليمر 

  .شود منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  عنوان  به 1371  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات
  ، استانداردهاي و خدمات  ، علوم صنايع  در زمينه  و جهاني  ملي  و پيشرفتهاي  با تحوالت  ماهنگيو ه  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.  فتقرار خواهد گر  مورد توجه  در تجديدنظر بعدي
  .كرد  تجديدنظر آنها استفاده

  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  اياستاندارد و استاندارده  اين

  .شود  شده و استاندارد قبلي باطل اعالم مي 2178اين استاندارد جايگزين استاندارد 
  : زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  و مĤخذي  منبع
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1- ISO 1167: 1996, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids __ Resistance to 

internal pressure __ Test method 

2- DIN EN 921: 1995, Plastics piping system- Thermoplastics pipes- Determination of 

resistance to internal pressure at constant temperature 
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  هدف و دامنه كاربرد  1
لي ثابت در دماي مشخص هدف از تدوين اين استاندارد اندازه گيري مقاومت لوله هاي گرما نرم در مقابل فشار داخ

  . است 
  :اين آزمون در شرايط زير انجام مي گيرد

  آب بعنوان سيال مرجع در داخل لوله ها -
  آب، هوا و يا يك مايع مشخص بعنوان محيط اطراف لوله ها  -

است  نتايج حاصله ممكن. اين روش مي تواند جهت آزمون هاي كوتاه مدت و يا بلند مدت در دماهاي مختلف بكار رود
  .برحسب اينكه محيط اطراف هوا، آب و يا مايع ديگري باشد با هم تفاوت داشته باشند 

  
  مراجع الزامي  2

  . است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك
يا تجديد نظر، / و  چاپ  تاريخ  داراي  در مورد مراجع. شود  مي  استاندارد محسوب  از اين  ، جزئي مقررات  آن  ترتيب  بدين 

استاندارد،   اين  ذينفع  كاربران  كه  معهذا بهتر است.  مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  ها و تجديد نظرهاي  اصالحيه
  بدون  در مورد مراجع. قرار دهند  زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديد نظرهاي  اصالحيه  كاربرد آخرين  امكان
  ر، ـيا تجديد نظ/ و  چاپ  تاريخ
  . مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  يا تجديد نظر آن/ و  چاپ  آخرين
  : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  جعااز مر  استفاده

  ها ويژگي -اتيلني مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله -ها كپالستي 1383سال :  1331استاندارد ملي ايران  2-1
2-2- ISO 161-1: 1996 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids- Nominal 

outside diameters and nominal pressures- Part 1: Metric series 

2-3- ISO 3126: 1974, Plastics pipes- Measurement of dimensions. 

2-4- ISO 9080: 2003, plastics piping and ducting systems __ Determination of the long- 

term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation 

2-5- ASTM D 1598: 1998, Standard Test Method for Time- to- Failure of Plastic Pipe 

Under Constant Internal . 

2-6- DIN 8075: 1999, Polyethylene (PE) pipes 

 General quality requirements and testing . 

2-7- DIN EN 12201- 7 : 2003, Plastic piping systems for supply polyethylene (PE)- 

part 7: Guidance for the assessment of conformity 
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  اصطالحات و تعاريف  3

  :يا واژه ها با تعاريف 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 

  
  اساس آزمون  4

زماني كه دچار نقص گردند، تحت فشار هيدرواستاتيك  آزمونه ها پس از آماده سازي براي مدت زمان معلوم و يا تا مدت
  .داخلي مشخصي قرار مي گيرند 

  :دو نوع آزمون به شرح زير بر روي نمونه ها انجام مي گيرد
  1آزمونه قبول نمونه و يا آزمون بازرسي  1- 4

و  2يص نوع تركيدگيها از طريق تشخ گيرد و امكان بررسي سريع رفتار لوله سلسيوس انجام مي درجه 20كه در دماي 
  .آورد  تطبيق آنها با يك نوع رفتار مشخص را فراهم مي

  3آزمون كيفيت   2- 4
در اين آزمون كيفيت لوله و استاندارد بودن محصول و مواد اوليه مورد استفاده در . كه در دماهاي باالتر انجام مي شود

  .تهيه لوله ها مورد بررسي قرار مي گيرد 
ن است توسط توليد كنندگان براي بازرسي مستمر محصوالت و يا توسط خريداران براي قبول آزمون قبول نمونه ممك

  .لوله هاي خريداري شده بكار برده شود 
اين محيط . در طول اين آزمون ها، نمونه هاي آزمايشي در محيطي با دماي ثابت و مشخص تحت فشار قرار مي گيرند

  .باشد ) هوا -در -آزمون آب(و يا هوا ) مايع -در -آزمون آب(يگر ، مايع د)آب -در -آزمون آب(مي تواند آب 
  
  شرايط و عوامل مؤثر در آزمون   5

  :شرايط و عوامل مؤثر در آزمون به شرح زير مي باشند 
  )105(نوع درپوشهاي انتهايي مورد استفاده    1- 5

                                              
1- Inspection Test 
2- Burst 
3- Quality Test 
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  ) 207(اندازه و سري لوله هاي مورد استفاده    2- 5
  )205(دماي آزمون    3- 5
  ) .207(ميليمتر است  315، آنها بزرگتر از dnطول آزاد آزمونه ها براي لوله هايي كه قطر خارجي اسمي    4- 5
  )307(تعداد آزمونه ها    5- 5
  .كه توسط فشار آزمون ايجاد مي شود  (σ)و يا تنش محيطي  (P)فشار آزمون    6- 5
  مدت زمان آماده سازي آزمونه ها    7- 5
  مايع ديگر / هوا / زمون، آب در آب نوع آ   8- 5
  مدت زمان اعمال فشار و معيار ارزيابي شكست   9- 5
  ) .چنانچه آزمون مجدد انجام شده باشد(داليل نياز به انجام آزمون مجدد،    10- 5

  
  وسايل   6
   درپوشهاي انتهايي   1- 6

وا و ارتباط به دستگاه مولد فشار را فراهم مي كه در انتهاي لوله ها ثابت مي شوند و امكان آب بندي سيستم و خروج ه
  .آورند 

  :درپوشهاي انتهايي مي توانند يكي از دو نوع زير باشند 
بستهايي كه با لوله كامالً محكم شده اند اما به يكديگر متصل نمي باشند، از اينرو فشارهاي    1-1- 6

  . )الف 1شكل (هيدرواستاتيكي انتهايي به آزمونه منتقل مي گردد 
بستهايي كه به سطح خارجي آزمونه ها كامالً محكم گرديده و توسط يك ميله فلزي كه از داخل لوله    1-2- 6

اين ميله . گذشته است به يكديگر متصل مي باشند، از اينرو فشارهاي هيدرواستاتيكي انتهايي به آزمونه منتقل نمي گردد
م آورده و در نتيجه از خمش آزمونه ها جلوگيري مي نمايد ها امكان حركات طولي آزمونه در اثر انبساط حرارتي را فراه

  ) .ب 1(
  .بجز دندانه هاي گيره ها هرگونه لبه تيزي كه در تماس با سطوح خارجي لوله باشد بايد صاف گردد

  .درپوشهاي انتهايي بايد از موادي ساخته شده باشند كه بر روي لوله هاي تحت آزمون هيچگونه اثري نداشته باشد
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بدليل تفاوت در تنش اعمال شده بر ديواره لوله، زمان شكست با درپوشهاي نوع ب، كوتاهتر از زمان  - 1آوري ياد

  .شكست با درپوشهاي نوع الف مي باشد 

  

هنگام نصب درپوشهاي نوع ب در دماي پايين تر از دماي آزمون بايد دقت نمود تا از ايجاد خمش در  -2يادآوري 

  .آزمونه جلوگيري گردد 
  

درپوش . براي ارزيابي مواد اوليه مورد استفاده در توليد لوله ها و يا اتصاالت از درپوشهاي نوع الف استفاده مي شود
  .مي باشد  مرجع نوع الف

  مخزن    2- 6
درجه سلسيوس و خطاي حداكثر  ±1كه در آن آب يا يك مايع ديگر كه در دماي مشخص شده در استاندارد، با رواداري 

 كه دماي آن تا ميزان مشخصي  1ي مي شود و يا گرمخانهنگهدار 2±

  .درجه سلسيوس نگهداشته مي شود  -2و + 6درجه سلسيوس و حداكثر خطاي  ±3با تغييرات 
از آنجاييكه نتايج حاصل از اين آزمون به شدت تحت تاثير دما مي باشند، الزم است نوسانات دما تا آنجا كه ممكن است 

 .به حداقل برسد 1اريتوسط همزن و چرخش اجب

  .آب مورد استفاده نبايد ناخالص هايي داشته باشد كه نتايج آزمون را تحت تاثير قرار دهد 
چنانچه از محيطي به جز آب استفاده گردد بايد به مسئله ايمني و امكان هرگونه واكنش بين مايع و نمونه هاي آزمايشي 

  .توجه نمود 
  .است كه آزمايشات در محيط هاي مشابه انجام گيرند  براي مقايسه نتايج بدست آمده الزم

  پايه يا آويز    3- 6
به صورتي قرار دهد كه هيچگونه تماسي بين آنها و  2كه قادر باشد نمونه هاي آزمايشي را در داخل مخزن و يا آون

  .ديواره مخزن يا آون وجود نداشته باشد 
د نوسانات فشار در محدود مشخص آزمون بايد تا حد ممكن كاهش از آنجاييكه نتايج آزمون تحت تاثير فشار مي باشن

  .يابد 
  وسيله ايجاد فشار     4- 6

                                              
1- Oven 
1- forced Circulation 
2- Oven 
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كه بتواند فشار مورد نياز را به تدريج و بطور متناسب اعمال نموده و سپس آن را در طول مدت آزمون با حداكثر نوسان 
كه نتايج شديداً تحت تاثير فشار باشند، انحراف در از آنجايي. درصد از فشار تنظيم شده ثابت نگه دارد -1درصد و + 2

  .فشار را بايد تا آنجا كه ممكن است كم نمود 
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  روش الف                  روش ب         
  

  طرح كلي دو نوع درپوش جهت اندازه گيري مقاومت در برابر فشار داخلي لوله ها -1شكل 

 
براي اين منظور مي توان از وسيله اي . ونه آزمايشي بطور جداگانه تحت فشار قرار گيردبهتر است هر نم - يادآوري

كه بطور همزمان فشار را به چندين نمونه اعمال نمايد استفاده نمود، به شرط آنكه شكست يك نمونه سبب تغيير 

  .فشار در نمونه هاي ديگر نگردد و هيچگونه تداخلي بين نمونه ها بوجود نيايد 
ي آنكه فشار در محدوده مشخصي ثابت نگه داشته شود، بهتر است از وسيله اي كه بطور اتوماتيك فشار را به ميزان برا

براي مثال وقتي فشار داخل لوله تحت آزمون بر اثر تغيير شكل و در نتيجه افزايش . مورد نظر تنظيم كند، استفاده گردد
  .به مقدار مورد نظر جبران شود  حجم كاهش مي يابد، فشار داخل لوله بطور خودكار

  فشارسنج    5- 6
كه كارآيي الزم براي اندازه گيري فشار آزمون را داشته و محدوده درجه بندي آن با فشارهاي مورد نياز آزمون مطابقت 

  .داشته باشد 
  .وسيله اندازه گيري فشار نبايد سبب آلودگي مايع آزمون گردد 

  
  .راي كاليبراسيون استفاده نماييد از يك فشار سنج مرجع ب –يادآوري

  
  دماسنج    6- 6

  .كه كارآيي الزم براي اندازه گيري دماي آزمون را داشته باشد 
  زمان سنج    7- 6

كه قادر باشد مدت زمان اعمال فشار بر روي نمونه را تا لحظه شكست و يا تا اولين كاهش فشار در نمونه اندازه گيري 
  .نمايد 

 

گردد از وسيله اي استفاده شود كه نسبت به تغييرات فشار بر اثر نشت و يا شكست حساس  توصيه مي - يادآوري
  .بوده و زمان سنج را در همان لحظه متوقف نمايد 

  
  ضخامت سنج    8- 6

  .كه امكان اندازه گيري ضخامت در طول لوله را داشته باشد 
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  . استفاده شود ) مافوق صوت(در صورت دسترسي از وسيله اندازه گيري اولتراسونيك  - يادآوري
  
  وسيله اندازه گيري قطر متوسط خارجي    9- 6

  .يك نوار فلزي مدرج توصيه مي گردد 
  
  تهيه آزمونه ها  7
  نمونه برداري  1- 7

هايي را با طول  از اين نمونه آزمونه. از يك محموله لوله، يك لوله را با طول كافي به صورت اتفاقي انتخاب مي كنيم
  .ها بايد صاف بوده و عمود بر محور لوله باشد  سطح مقطع آزمونه. بريم به ترتيب يكي پس از ديگري مي مورد نظر

 (10)طول آزاد آزمونه ها   2- 7

ميليمتر است، طول آزاد آزمونه بين درپوش هاي انتهايي  250براي لوله هايي كه قطر خارجي اسمي آنها كمتر يا برابر 
  .ميليمتر باشد  250وله به اضافه بايد سه برابر قطر خارجي ل

ميليمتر  1000ميليمتر است، طول آزاد آزمونه ها بايد حداقل برابر  250براي لوله هايي كه قطر خارجي اسمي بزرگتر از 
  .باشد 

ده براي تعيين كيفيت مواد اوليه مورد استفاده در اتصاالت، از لوله هايي كه توسط قالبگيري تزريقي تهيه مي شوند استفا
(10)نماييد، كه در اين آزمون طول لوله 

  .ميليمتر كمتر باشد  140، نبايد از  
  تعداد آزمونه ها   3- 7

ها بستگي به هدف آزمون  تعداد آزمونه. گيرد بر روي حداقل سه آزمونه انجام مي) هيدرواستاتيك ( آزمون فشار داخلي 
  كه مطابق ) ي آزمون دوام، آزمون كنترل كيفيت يا بازرسي داخل( دارد 

  .گردد  انتخاب مي 7-2استاندارد بند 

  

  كاليبراسيون دستگاه و محاسبه فشار آزمون  8
  كاليبراسيون دستگاه   1- 8

تجهيزات كنترل فشار و دما و ابزار اندازه گيري دما، زمان و فشار بايد با دقتي كه متناسب با مقياسهاي مورد استفاده و 
  .ليبره شوند تناوب كاركرد دستگاه باشد كا
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  محاسبه فشار آزمون   2- 8

حداقل ضخامت جداره، قطر متوسط خارجي و طول آزاد آزمونه مطابق استاندارد و با استفاده از وسايل   2-1- 8
  .اندازه گيري مي گردد  9-4و  8-4بندهاي 

 :از رابطه زير محاسبه مي گردد  001/0، با دقت )P( 1فشار آزمون برحسب بار  2-2- 8

           2 emin  
 P= 10 σ ــــــــــــــــــــــــ  

 dem - emin  

 

  :  كه در اين رابطه
σ   =تنش محيطي اعمال شده بر روي ديواره لوله برحسب مگا پاسكال  

dem  =قطر متوسط خارجي اندازه گيري شده، برحسب ميليمتر  
eemin  =ه، برحسب ميليمتر حداقل ضخامت جداره اندازه گيري شده در طول آزاد آزمون  

  آماده سازي آزمونه ها   9
آزمونه ها را تميز و خشك كنيد بطوريكه هيچگونه خاك، روغن، واكس و يا ساير آلودگي ها بر روي آنها باقي نماند، 

درجه باالتر از دماي آزمون  5سپس درپوشهاي مناسب آزمون را بسته و آنها را توسط آبي كه ممكن است قبالً تا دماي 
  .شده باشد، پر نماييد  گرم

پس از پر كردن آزمونه ها، آنها را در حمام آب و يا در يك آون با دماي مورد نظر به مدت زمان شرح داده شده در 
  .قرار دهيد  1جدول 

  
  شرايط تثبيت آزمونه ها قبل از اعمال فشار -1جدول 

  ضخامت جداره 
 برحسب ميليمتر

  مدت زمان آماده سازي 
 برحسب ساعت

  ساعت 1 ±دقيقه  5  3خامت جداره كمتر از ض
  ساعت 3 ±دقيقه  15  8و كمتر از  3مساوي يا بيشتر از جداره ضخامت 
  ساعت 6 ±دقيقه  35  16و كمتر از  8مساوي يا بيشتر از جداره ضخامت 
  ساعت 16 ±ساعت  1  16بيشتر از جداره ضخامت 

  

                                              
1- Bar= 105 pa= 0.1 Mpa 
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  له ها مورد آزمايش قرار گيرند، به جز در ساعت پس از توليد لو 15آزمونه ها نبايد زودتر از 
  .بررسي هاي هنگام توليد 

  
  روش كار    10

ابعـاد آزمونه ها . بريده و آنها را از هر گونه روغن، واكس و ساير آلودگي ها كامالً پاك نماييـد 6آزمونه ها را مطابق بند 
محاسبه ) 1(يـطي مربوطه با استفاده از فرمول را اندازه گيري كنيد و سپـس فـشار آزمـون را با توجـه به تنش مح

  .نماييد 
آزمونه ها را به دستگاه . آماده سازيد 9درپوش ها را در دو انتهاي آزمونه ها نصب و آنها را با آب پر كرده و مطابق بند 

نوع ماده و اندازه برحسب . سپس فشار را به تدريج باال ببريد. توليد فشار متصل كرده و هواي داخل آن را خارج نماييد
ساعت در  1ثانيه تا  30لوله و همچنين توانايي هاي دستگاه توليد فشار اين كار بايد در كوتاهترين زمان ممكن بين 

  .مدت زماني كه به طول مي انجامد تا به فشار آزمون برسيد را يادداشت نماييد . آزمون فشار هيدرواستاتيك انجام گيرد
  

كه براي آزمون تركيدگي فشار را به تدريج ترجيحاً بصورت خطي افزايش دهيد تا آزمونه قابل ذكر است  - يادآوري
ثانيه دچار نقص گرديد  60زمان را با يك كرونومتر اندازه گيري كنيد، چنانچه آزمونه در كمتر از . دچار نقيصه گردد

تا  60براي تمامي آزمونه ها بايد بين  زمان ايجاد نقيصه. سرعت اعمال فشار را كاهش داده و آزمون را تكرار نماييد
  .ثانيه باشد  70

  
در اين روش بايد مطمئن شويم كه آزمونه هاي تحت فشار در مدت زمان انجام آزمون در يك محيط با دماي كنترل 

بايد در آزمونهاي ارزيابي هنگاميكه از يك محيط مايع استفاده مي شود . شده و ثابت به حالت معلق قرار گرفته باشند 
درجه سلسيوس ثابت ) -1و + 3(استفاده مي شود با اختالف  1درجه سلسيوس و هنگاميكه از آون ±1دما با اختالف 
  .نگه داشته شود 

- 2هنگاميكه فشار به ميزان مورد نظر رسيد زمان سنج را روشن كرده و وقتي مدت زمان مشخص شده در استاندارد بند 
  .ه بوجود آمد آزمون را متوقف نماييداي در آزمون سپري شد و يا نقيصه 1

از درپوشهاي انتهايي رخ دهد بايد نتايج را ناديده گرفته و با  0L1/0چنانچه شكست در آزمونه در فاصله اي كمتر از 
  .نمونه اي جديد آزمون را تكرار نمود 

  هنگاميكه سه آزمونه پس از گذشت زمان مشخص در استاندارد دچار نقيصه نگردند محصول 
آزمونه قبل از زمان مشخص دچارتركيدگي شد آزمون را  3در صورتيكه يكي از . توليدي با استاندارد مطابقت مي نمايد 

                                              
1- Oven 
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اگر هر سه آزمونه . متوقف كرده و با يك سري سه تايي ديگر كه بطور اتفاقي انتخاب گرديده اند آزمون را تكرار نماييد
 .در آزمون، دچار تركيدگي شدند آن نمونه غير قابل قبول ارزيابي مي گردد و يا حتي دو آزمونه قبل از زمان تعيين شده 

  
  گزارش آزمون    11

  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد 
  .ذكر نام و شماره استانداردي كه آزمون براساس آن انجام گرفته است   1- 11
  مشخصات كامل آزمونه  2- 11
  نوع ماده اوليه  3- 11
  ه اسمي لولهانداز  4- 11
  ابعاد اندازه گيري شده آزمونه  5- 11
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  )σ(تنش آزمون   7- 11
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  مدت زمان آزمون  14- 11
  )اگر وجود داشته باشد(نوع نقيصه   15- 11
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