
 

 

7671
 

 

ها ـ لوله هاي گرما نرمپالستيك  

 اندازه گيري برگشت طولي ـ روش آزمون
 
اولچاپ  

 

  
  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 وتدوين  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،  وبات ها و مصالح ملي سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبي

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

 تعيينايت ضوابط استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رع 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
وسط مؤسسه تشكيل ميگردد به مربوط كه ت 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 استفـادهاردهـاي بين المـللي علمي، فني و صنعتي جهان و استاند

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  تصويبعضي از استانداردها را با و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي ب
المللي براي محصوالت كشور، اجراي  بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . اجباري نمايد

  .نمايد اجبارياستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 
 درات سازمانها و مؤسسات فعال اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدم 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،  قراريابي را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارز
ترويج سيستم بين المللي . بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد وگواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

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

  
   - لوله هاي گرمانرم - ها پالستيك استاندارد ً كميسيون

  روش آزمون ً -اندازه گيري برگشت طولي
 سمت يا نمايندگي رئيس

 دانشگاه صنعتي اميركبير)دكتراي پليمر( گرمابي ، حميد

 اعضا

 دانشگاه الزهرا)دكتراي مديريت( حقيقي نسب ، منيژه
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 شركت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليكا نوين)فوق ليسانس مهندسي شيمي( ماني ، هايدهسلي
 شركت نوآوران بسپار)فوق ليسانس پليمر( كوشكي ، اميد

  شركت آب و خاك كشور -وزارت جهاد كشاورزي )فوق ديپلم مكانيك ( گلچين ، عبدالرضا
  واحد كاشان -آزاد اسالميدانشگاه )فوق ليسانس پليمر( مقري بيدگلي ، مهدي

   دبير
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران )فوق ليسانس شيمي( مقامي ، محمدتقي

 
 اعضاي سيصدو بيست و نهمين اجالسيه كميته ملي استاندارد

  ً روش آزمون - اندازه گيري برگشت طولي - لوله هاي گرمانرم - ها پالستيكً 
 سمت يا نمايندگي رئيس
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران)ليسانس شيمي( اده ، داودخطيب ز
 اعضا

 مركز تحقيقات وزارت كار)ليسانس شيمي( بني اعمام ، مهرناز
 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان)ليسانس حسابداري( حسني ، مريم

 ايران شركت پي وي سي)ليسانس عمران(خرازي فرد ، محمد حسن
 شركت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليكا نوين)فوق ليسانس مهندسي شيمي( سليماني ، هايده

  شركت آب و خاك كشور -وزارت جهاد كشاورزي )فوق ديپلم مكانيك( گلچين ، عبدالرضا
  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران )دكتراي شيمي آلي(محمودي نجفي ، سيد حيدر

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران )فوق ليسانس شيمي( مدتقيمقامي ، مح
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  مهدوي ، آذر

   دبير
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران )ليسانس شيمي( فتحي رشتي ، ام البنين

 

  گفتار  پيش
  مربوط  هاي كميسيون  توسط  كهً  روش آزمون -زه گيري برگشت طولياندا -لوله هاي گرمانرم -ها پالستيك استاندارد ً

تأييد  مورد  2/8/83  مورخ  شيميايي و پليمراستاندارد   ملي  كميته  جلسهسيصدو بيست و نهمين  و در  شده  و تدوين  تهيه
  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  تو مقررا  قوانين  اصالح  قانون 3  ماده  استناد بند يك  به  ، اينك است  قرار گرفته

 .شود منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  بعنوان 1371  ماه  بهمن  مصوب  ايران

  ، استانداردهاي و خدمات  ، علوم صنايع  در زمينه  جهانيو   ملي  هاي و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي
  ارائه استانداردها  اين  يا تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي

  استانداردهاي  به  مراجعه  براي  بنابراين. خواهد گرفت قرار  مورد توجه  مربوط  فني  تجديدنظر در كميسيون  شود، در هنگام
  .كرد  ادهتجديدنظر آنها استف  آخرين از  بايد همواره  ايران
  اين  بين  ، در حد امكان جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  اين  و تدوين  تهيه در

  .ايجاد شود  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  ملياستاندارد و استاندارد 
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  : زير است  شرح  به  كار رفته  به استاندارد  اين  تهيه  براي  كه  خذيĤو م  بعامن
1- ISO 2505-1: 1994, Thermoplastics Pipes- Longitudinal reversion-  

Part 1 : Determination methods 

2- ISO 2505-2: 1994, Thermoplastics Pipes- Longitudinal reversion-  

Part 2 : Determination parameters 

 

  

 

  روش آزمون - اندازه گيري برگشت طولي - گرمانرملوله هاي  - ها پالستيك
  
  هدف و دامنه كاربرد  1

در روش الف از . هاي گرمانرم است  هدف از تدوين اين استاندارد ارائه دو روش آزمون براي تعيين برگشت طولي لوله
  . شود  حمام مايع و در روش ب از گرمخانه استفاده مي

مانرم كه داراي ديواره هاي داخلي و خارجي صاف بوده و سطح مقطع ثابتي هاي گر اين روش آزمون براي انواع لوله
  .اين آزمون براي لوله هاي گرمانرم با ديواره ناصاف كاربرد ندارد . دارند به كار مي رود 

  
  .در صورت عدم توافق ، روش الف به عنوان روش مرجع انتخاب شود  - يادآوري

  
  مراجع الزامي  2

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

  امكان ، استاندارد  اين  ذينفع  كاربران  معهذا بهتر است .  مورد نظر نيست  مدارك  نآ  بعدي  ها و تجديدنظرهاي اصالحيه
  چاپ  تاريخ  بدون  در مورد مراجع. قرار دهند  زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديدنظرهاي اصالحيه  كاربرد آخرين

  . مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  يا تجديدنظر آن/  و  چاپ  ، آخرين يا تجديدنظر/  و
  : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

مواد اوليه  -لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني -پالستيك ها 1383: سال  7174استاندارد ملي ايران  2-1
  ويژگي ها -مورد مصرف

2-2 ISO 1043-1: 1987, Plastics- Symbols- Part 1: Basic Polymers and their Special 

Characteris . 

ال
  ف
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  اساس كار  3
براي انجام اين آزمون لوله اي با طول معين را در مدت زمان مشخص در يك محيط گرمايي كه دماي معيني دارد قرار 

عد از گرما بخشي از آزمونه را عالمتگذاري نموده و طول اين بخش از لوله را تحت شرايط يكسان قبل و ب. مي دهند 
بايد . شود  برگشت طولي به صورت درصد تغييرات طول نسبت به طول اوليه محاسبه مي. كنند  گيري مي دهي اندازه

  .اشاره شود كه بعد از گرمادهي در ظاهر آزمونه نبايد هيچ گونه تغييري پيدا شود 
  
  تعيين برگشت طولي با استفاده از حمام مايع - روش الف  4
   وسايل الزم  1- 4
  حمام گرمايي  1-1- 4

اين دماي . كه به يك كنترل كنندة ترموستاتي مجهز بوده و قادر باشد دماي حمام را در دماي مشخصي ثابت نگهدارد 
  .داده شده است  1مشخص براي پليمرهاي مختلف در جدول 

ماي حمام در محدودة تعيين ور سازي آزمونه در داخل حمام ، د اي باشد كه با غوطه زن بايد به اندازه حجم حمام و هم
  .شده باقي بماند 

  .مايع انتخاب شده براي حمام بايد در دماي آزمون پايدار بوده و اثري بر روي مادة پالستيكي نداشته باشد 
  

هاي آروماتيكي ، محلول كلريد كلسيم و يا هر  هاي معدني عاري از هيدروكربن گليسيرين ، گليكول ، روغن - يادآوري
  .كه شرايط تعيين شده در باال را برآورده كند ، براي استفاده در حمام گرمايي مناسب مي باشد  مايع ديگري

 
  ) .رجوع شود  3-4-4به بند ( وسيله اي جهت نگهداري آزمونه ها در داخل حمام   1-2- 4
  .درجه سلسيوس مدرج شده باشد  5/0هاي  دماسنجي كه با فاصله  1-3- 4
  آزمونه  2- 4
  .ميلي متر را به عنوان آزمونه تهيه كنيد )  200 ± 20( ه طول اي ب لوله  2-1- 4
ميلي متر از يكديگر و  100بر روي آزمونه با استفاده از يك نشانه گذار ، دو عالمت دايره اي به فاصلة   2-2- 4

  .در فواصل مساوي از دو انتهاي آزمونه حك كنيد 
ميلي متر يا بزرگتر بايد چهار  400راي لوله هاي با قطر ب. از هر لوله سه آزمونه جهت آزمون تهيه كنيد   2-3- 4

  .آزمونه را مورد آزمون قرار دهيد 
  شرايط تثبيت آزمون  3- 4

  .درجه سلسيوس نگهداري كنيد  23 ± 2ساعت در دماي  2ها را حداقل به مدت  قبل از انجام آزمون ، آزمونه
  روش آزمون   4- 4
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متر اندازه  ميلي 25/0ها رابا تقريب  هاي آزمونه ة بين عالمتدرجه سلسيوس فاصل 23 ± 2در دماي   4-1- 4
  .گيري كنيد 

  .تنظيم كنيد  1با توجه به جنس لوله ، دماي حمام را روي دماي داده شده مطابق جدول   4-2- 4
 و نداشته آن تماس كف ها و كه با ديواره طوري ها را به صورت عمودي در حمام آويزان كنيد به آزمونه  4-3- 4
  .باشد متر ميلي 30 گرمايي مايع سطح آزاد آزمونه و قسمت باالترين صلهفا
  .ور در حمام گرمايي نگهداري كنيد  صورت غوطه به 1ها را طي مدت زمان بيان شده در جدول  آزمونه  4-4- 4
ايط درجه سلسيوس ، تحت شر 23 ± 2ها را از حمام خارج كرده و بعد از سرد شدن كامل تا دماي  آزمونه  4-5- 4

نقاط مورد استفاده در اين . گيري كنيد  ، فاصله بين دو عالمت را در راستاي امتداد طولي لوله اندازه 1- 4- 4مشابه با بند 
  .باشد  مي) نسبت به قطر ( اندازه گيري نقاط مقابل هم 

 1ر جدول پارامترهاي آزمون براي تعيين برگشت طولي لوله هاي گرمانرم مختلف به روش حمام مايع د  4-6- 4
  .آمده است 

  بيان نتايج    5- 4
  :را با معادلة زير برحسب درصد محاسبه كنيد  ( RL , i )براي هر آزمون ، برگشت طولي   5-1- 4

               ∆L 
RL , i = ________ × 100 
                L0 

  :كه در آن 
   ∆L = L0 - L 

0L  :ل حمام ، برحسب ميلي مترفاصله بين عالمت ها قبل از غوطه وري در داخ  
L  : 5-4-4فاصله بين عالمت ها بعد از غوطه ور سازي در داخل حمام ، برحسب ميلي متر مي باشد و مطابق بند 

  .مي شود را انتخاب كنيد ) مثبت يا منفي (  L∆را كه منجر به بيشترين مقدار  Lمقاديري از . اندازه گيري مي شود 
  گشت طولي سه آزمونه را به عنوان مقدار برگشت طولي متوسط حسابي مقادير بر  5-2- 4

( RL )  گزارش كنيد.  
  گزارش آزمون   6- 4

  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد 
  .شماره استاندارد ملي كه آزمون براساس آن انجام مي شود   6-1- 4
  مشخصات كامل لوله   6-2- 4
  نوع محيط گرمايي مورد استفاده  6-3- 4
  و نوع روش به كار رفته ( TR )مام دماي ح  6-4- 4
  ) -يا ( + طول لوله هاي مورد آزمون همراه با عالمت آن   6-5- 4
  .هر نوع تغييري كه در ظاهر آزمونه ها به هنگام غوطه ور سازي يا بالفاصله بعد از آن رخ مي دهد   6-6- 4
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  2-5-4محاسبه شده مطابق بند  ( RL )مقدار برگشت طولي لوله   6-7- 4
تمام جزئيات عمليات و مواردي كه در اين آزمون به آنها اشاره اي نشده است و  احتمال مي رود كه در   6-8- 4

  .نتيجة آزمون مؤثر باشد 
  تاريخ انجام آزمون  6-9- 4
  

  پارامترهاي آزمون براي تعيين برگشت طولي لوله هاي گرمانرم مختلف به روش حمام مايع -1جدول 

 جنس لوله
  دماي حمام برحسب

 رجه سلسيوسد

  زمان غوطه وري
 برحسب دقيقه

  طول آزمونه بر
 متر حسب ميلي

  *e ≥ 8براي  15  150 ± 2  پلي وينيل كلريد سخت
 e < 8براي  30

20 ± 200  

  15 150±2 پلي وينيل كلريد كلرينه شده
  PE40 2 ± 100و  PE32پلي اتيلن از نوع 

30  

  PE63  2 ± 110و  PE50پلي اتيلن از نوع 
  PE100و  PE80ي اتيلن از نوع پل

  120 ± 2  پلي اتيلن شبكه اي شده
 110±2 پلي بوتا دي ان
 150±2 پروپيلناي پليهموپليمر و كوپليمر دسته

 135±2 كوپليمر تصادفي پلي پروپيلن
  بوتادي ان استايرن/ اكريلونيتريل

  و
  اكريلونيتريل/ استايرن/ اكريلونيتريل

2 ± 150  
  e ≥ 8براي  15

  e < 8 ≥ 16براي  30
  e < 16براي  60

 ضخامت آزمونه بر حسب ميلي متر مي باشد*

  
  تعيين برگشت طولي با استفاده از گرمخانه هوا - روش ب  5
  وسايل الزم   1- 5
  گرمخانه هوا  1-1- 5

اشد كه بتواند دماي داده شده در گرمخانه بايد داراي چنان توان گرمايي ب. وسيله ترموستات كنترل شود  كه دماي آن به
دقيقه بعد از قرار دادن آزمونه ها در داخل گرمخانه ، قادر به رساندن دوبارة دما  15را تأمين كرده و  ( TR )اين آزمون 

درجه سلسيوس ثابت  ± 2را با انحراف مجاز  ( TR )ترموستات بايد بتواند دماي . به مقدار مشخص شده باشد 
  .نگهدارد 

  دماسنج   1-2- 5
  .درجه سلسيوس مدرج شده باشد  5/0كه با فواصل 
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  آزمونه ها  2- 5
  .متر را به عنوان آزمونه تهيه كنيد  ميلي 200لوله اي با طول   2-1- 5
متر از  ميلي 100به فاصله ) محيطي ( بر روي آزمونه با استفاده از يك نشانه گذار ، دو عالمت دايره اي   2-2- 5

  .متري از انتهاي آزمونه قرار داشته باشد  ميلي 10ها در فاصله  وري كه يكي آنيكديگر حك كنيد ، به ط
  .از هر لوله ، سه آزمونه جهت آزمون تهيه كنيد   2-2- 5
  شرايط تثبيت آزمون  3- 5

  .درجه سلسيوس نگهداري كنيد )  23 ± 2( ساعت در دماي  2ها حداقل به مدت  قبل از انجام آزمون ، آزمونه
  نروش آزمو  4- 5
ميلي متر اندازه  25/0ها را با تقريب  درجه سلسيوس فاصله بين عالمتهاي آزمونه 23 ± 2در دماي   4-1- 5

  .گيري كنيد 
  .تنظيم كنيد  2در جدول  ( TR )با توجه به جنس لوله ، دماي گرمخانه را مطابق دماي داده شده   4-2- 5
در . ونه تماسي با ديواره ها و كف آن نداشته باشند ها را طوري در گرمخانه قرار دهيد كه هيچ گ آزمونه  4-3- 5

كنيد ، نقطه آويز را طوري بر روي آزمونه انتخاب كنيد كه بيشترين  ها را در گرمخانه آويزان مي صورتي كه آزمونه
  .گذاري شده داشته باشد  فاصله را تا محل عالمت

ها را روي بستري از تالك يا تكيه گاه  بهتر است آن دهيد ، ها را به صورت افقي روي تكيه گاه قرار مي اگر آزمونه
  .ديگري كه مانع برگشت طولي آزمونه نشود ، قرار دهيد 

زمان اقامت در داخل گرمخانه از . آزمونه ها را طي زمان داده شده در اين آزمون در گرمخانه نگه داريد   4-4- 5
  ) .مراجعه كنيد  1-1-5به بند ( گيري كنيد  وقتي كه دماي گرمخانه به مقدار مشخص شده رسيد ، اندازه

)  23 ± 2( آزمونه ها را از گرمخانه خارج كنيد و آنها را در معرض هوا قرار دهيد تا دماي آنها به دماي   4-5- 5
، حداكثر فاصلة بين دو عالمت را در راستاي امتداد طولي  1-4-5تحت شرايط مشابه بند . درجه سلسيوس كاهش يابد 

  .مي باشند ) نسبت به قطر ( نقاط مورد استفاده در اين اندازه گيري نقاط مقابل هم . ازه گيري كنيد لوله اند
 2پارامترهاي آزمون براي تعيين برگشت طولي لوله هاي گرمانرم مختلف به روش گرمخانه در جدول   4-6- 5

  .ارائه شده اند 
  بيان نتايج  5- 5
 :را با معادلة زير برحسب درصد محاسبه كنيد  ( R L,i )براي هر آزمونه ، برگشت طولي ،   5-1- 5

               ∆L 
R

 L,i = ________ × 100 
                L0 

  :كه در آن 
   ∆L = L0 - L 
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0L  :فاصله بين عالمت ها قبل از قرار دادن در داخل گرمخانه ، برحسب ميلي متر  

L  :گيري مي شود  اندازه 5-4-5متر بوده و مطابق بند  ب ميليها بعد از انجام آزمون برحس فاصلة بين عالمت .
  .مي شود ، انتخاب كنيد ) مثبت يا منفي (  L∆را كه منجر به بيشترين مقدار  Lمقاديري از 

  متوسط حسابي مقادير برگشت طولي سه آزمونه را به عنوان مقدار برگشت طولي   5-2- 5
( RL )  گزارش كنيد.  

  گزارش آزمون   6- 5
  :ش آزمايش بايد شامل موارد زير باشد گزار

  .شماره استاندارد ملي كه آزمون براساس آن انجام مي شود   6-1- 5
  مشخصات كامل لوله   6-2- 5
  و اشاره به نوع روش به كار رفته  ( TR )دماي گرمخانه   6-3- 5
  ) -يا ( + تغييرات طول آزمونه ها ، همراه با عالمت آنها   6-4- 5
ر كه در ظاهر آزمونه ها در طي مدت زماني كه در معرض گرمخانه قرار دارند يا بالفاصله بعد هر نوع تغيي  6-5- 5

  .از آن رخ مي دهند 
  .محاسبه مي شود  2-5-5مقدار برگشت طولي لوله كه مطابق بند   6-6- 5
كه در نتيجة رود  تمام جزئيات عمليات و مواردي كه در اين آزمون به آنها اشاره نشده است و احتمال مي  6-7- 5

  .آزمون مؤثر باشد 
  تاريخ انجام آزمون  6-8- 5

  پارامترهاي آزمون براي تعيين برگشت طولي لوله هاي گرمانرم مختلف به روش گرمخانه -2جدول 

 جنس لوله

  دماي گرمخانه
  برحسب

 درجه سلسيوس

  زمان قرار گرفتن 
  در گرمخانه

 برحسب دقيقه

  طول آزمونه
  مورد آزمون 
 متر برحسب ميلي

  150 ± 2  پلي وينيل كلريد سخت
 *e ≥ 8براي  60

  e < 8 ≥ 16براي  120
 e < 16براي  240

  30  170 ± 2  پلي وينيل كلريد كلرينه شده  200 ± 20
 e ≥ 8براي  PE40 2 ± 100  60و  PE32پلي اتيلن از نوع 

  e < 8 ≥ 16براي  120
  e < 16براي  240

  PE63و  PE50پلي اتيلن از نوع 
2 ± 110  

  PE100و  PE80پلي اتيلن از نوع 
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  120 ± 2  پلي اتيلن شبكه اي شده
 e > 8براي  60

  e ≤ 8 > 16براي  120
  e ≤ 16براي  240

  110 ± 2  پلي بوتا دي ان
 e ≥ 8براي  60

  e < 8 ≥ 16براي  120
  e < 16براي  240

 e ≥ 8براي  60 150±2 پروپيلناي پلي هموپليمر و كوپليمر دسته

  e < 8 ≥ 16براي  120
  e < 16براي  240

  135 ± 2  كوپليمر تصادفي پلي پروپيلن

  بوتادي ان استايرن/ اكريلونيتريل
  و

  اكريلونيتريل/ استايرن/ اكريلونيتريل
2 ± 150  

 e ≥ 8براي  60

  e < 8 ≥ 16براي  120
  e < 16براي  240

 .ضخامت آزمونه برحسب ميلي متر مي باشد*
  

 فپيوست ال

  مقادير پيشنهادي برگشت طولي براي پليمرهاي مختلف
 )اطالعاتي ( 

  
براي تعيين برگشت طولي انواع لوله براساس روش الف يا ب و تحت شرايط مشخص ، مقدار محاسبه شده بايد در 

  .تغيير كند  1-محدودة مقادير جدول الف
  

  مشخصات اصلي برگشت طولي -1-جدول الف

 جنس لوله
 درصد

 يبرگشت طول
 جنس لوله

  درصد
 برگشت طولي

  ≥2  پلي بوتا دي ان  ≥5  پلي وينيل كلريد سخت

  ≥2  پروپيلن اي پلي هموپليمر و كوپليمر دسته  ≥5  پلي وينيل كلريد كلرينه شده

  ≥2  كوپليمر تصادفي پلي پروپيلن  ≥3  پلي اتيلن

  ≥3  پلي اتيلن شبكه اي شده
  استايرن و/ بوتادي ان/اكريلونيتريل

  اكريلونيتريل/ استايرن/ ريلاكريلونيت
5≤  
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 1- براي كاربردهايي كه ويژگي هاي دقيق تري نياز دارند ممكن است درصد برگشت طولي كمتر از مقادير جدول الف
  .باشد 

  
  پيوست ب
  اختصارات

  )اطالعاتي ( 
  

  .كلمات اختصاري كه براي مواد پالستيكي استفاده مي شود به قرار زير مي باشد 
ABS  :استارين/ بوتادي ان/ نيتريلاكريلو  
ASA  :اكريلونيتريل/ استايرن/ اكريلونيتريل 

PB  :پلي بوتا دي ان 

PE-32/40  : پلي اتيلن باMRS1   2/3  برايPE32  براي  4وPE40 

PE-50/63  : پلي اتيلن باMRS   5  برايPE50  براي  3/6وPE63 

PE-80/100  : پلي اتيلن باMRS   8  برايPE80  براي  10وPE100 

PE-X  :پي اتيلن شبكه اي شده 

PVC-C  :پلي وينيل كلريد كلرينه شده 

PVC-U  :پلي وينيل كلريد سخت 

PP  :پلي پروپيلن 
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