
 :عنوان دوره آموزشی 

 PEآشنایی با استانداردها و روشهای آزمون لوله 



 
 :1331استاندارد ملی 

 

  -در آبرسانی لوله های پلی اتيلنی مورد استفاده -پالستيك ها•
 ویژگی ها 

 



 ملی ایران 1331استاندارد  هدف  و دامنه  كاربرد
 

  از شده  ساخته  لوله هاي  نياز مورد خصوصيات  تعيين استاندارد اين  تدوين از هدف•
 در همچنين  و زمين  سطح  روي  بر يا زير در آب  انتقال  براي  كه  است (PE) پلي اتيلن

 . دارد كاربرد ساختمانها خارج  يا داخل 
  تا 16 اسمي  خارجي  قطر و بار 20 تا 2/3 از اسمي  فشار هاي لوله براي استاندارد اين •

 70 تا صفر بين  دمايي  محدوده  در فشار تحت  آبرساني  براي  كه  است متر ميلي 1600
 . رود مي كار به  سلسيوس درجه 



 ویژگيهای لوله های
     مواد اوليه•
  وضعيت ظاهري•
  ابعاد و رواداري ابعاد لوله•
  درصد، پراكنش و توزيع دوده در لوله•
  نرخ جريان مذاب لوله•
     برگشت حرارتي لوله•
  فشار كاري مجاز در دماهاي مختلف•
  آزمون فشار تركيدگي•
  استحكام هيدروستاتيكي لوله ها•
  سازگاري جوش خوردگي•
    اثر لوله بر روي آب•
  نشانه گذاري•

 



 
 :مواد اوليه 

  
 

 ويژگي هاي  مواد اوليه  مورد استفاده  در ساخت  لوله ها بايد مطابق با•
لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در  -پالستيك ها 1383سال : ملي ايران  7174استاندارد  “  

 . باشد  ويژگي ها -مواد اوليه مورد مصرف -آبرساني



 :  دسته  بندی  مواد اوليه

 

 

 
 حداقل  استحكام  مورد نياز   دسته  بندی  مواد اوليه 

 (مگا پاسكال)
 



  : وضعيت ظاهری
  .باشد تيز لبه  با شيارهاي فاقد و صاف  بايد ها لـولـه داخلي سطح•

 حداقل  صورتيكه  در عمق  كم  فرورفتگي هاي  و جزيي  ناهمگوني هاي 
 كردن  نظر صرف  قابل  نباشد كمتر استاندارد مقدار از جداره  ضخامت 
 .مي باشد

  شود، بريده  لـولـه محور بر عمود است  ممكن  كه  آنجا تا بايد ها لـولـه انتهاي •
  به  كه  خارجي  مواد از ناشي  ناهمگوني  و تاول  ، حباب هرگونه  فاقد بايد لوله 

 .باشد مي گردد لوله  دوام  كاهش  موجب  و كرده  عمل  آسيب پذير نقاط  عنوان 
 .باشد يكنواخت  آن  طول  تمام  در بايد لوله  رنگ 

• 
 

 



  : ابعاد لوله
 

 
براي  اسمي  فشار هر در اسمي  جداره  ضخامت  و اسمي  خارجي  قطر•

  قطر . است شده  داده  ايران ملي 1331 استاندارد 4 و 3 ،2 جدول هاي  در ترتيب  به  
   مطابق  مي بايست  جداره  ضخامت  و خارجي 

  استفاده مورد اتيلني پلي هاي لوله -ها پالستيك 1383 سال : 7175-1 ايران ملي استاندارد•
  آزمون روش -ابعاد گيري اندازه -آبرساني در

     : شامل كه شود اندازه گيري •
   ديواره ضخامت -•
 درصد حسب بر ضخامت تغييرات حداكثر -•
   خارجي قطر -•
  پهني دو ميزان -•

 .ميباشد                                                    



 : لولهرواداری  ابعاد 

 6و  5، قطر خارجي  متوسط  و دو پهني  لوله  در جداول   حد مجاز تغييرات  ضخامت  جداره  •
 . آورده  شده  استملي ايران  1331استاندارد   



 ، پراكنش  و توزیع  دوده  در لولهدرصد  •
  بايد مقدار اين  كه  مي باشد درصد 25/2± 25/0 لوله  در دوده  مجاز مقدار•

 هاي لوله -ها پالستيك 1383 سال : 7175-2 ايران ملي استاندارد “مطابق
 روش -دوده مقدار گيري اندازه -آبرساني در استفاده مورد اتيلني پلي

 مشابه  بايد لوله  در دوده  توزيع  يكنواختي  درجه  .شود گيري اندازه ” آزمون
 سال : 7175-6 ايران ملي استاندارد” در A ميكروسكوپي  تصوير از بهتر يا

 بررسي -آبرساني در استفاده مورد اتيلني پلي هاي لوله -ها پالستيك 1383
 دوده  پراكنش  آنكه  ضمن  .باشد “آزمون روش - دوده پراكنش چگونگي

 .باشد داشته  مطابقت  آزمون  روش  همان  در 5 تا 1 تصاوير با بايستي  لوله  در
 

 



• MFRآزمون   6980استاندارد ملي ايران  “نرخ  جريان  مذاب  نمونه  لوله   مطابق  بابرحسب گرم در ده دقيقه 
“روش آزمون -اندازه گيري نرخ جريان مذاب  اندازه گيري  مي شود 

 .درصد با مقدار نرخ جريان  مذاب  ماده  اوليه  تفاوت  داشته  باشد 25نبايد بيشتر از  و•

                               MFR≥0.2≤0.7 :و براي پلي اتيلن سنگين كيلوگرم  5درجه سلسيوس و وزنه  190تحت شرايط  
 نرخ جریان مذاب  

 دما   (گرم بر ده دقيقه)
 (درجه سلسيوس)

 وزنه  
 (كيلوگرم)

 160/2 190 6/0كمتر از  سبك

 5 190 1كمتر از  نيمه سبك

 5 190 7/0كمتر از  سنگين



 7175-3........آزمون حداكثر برگشت طولي بر حسب درصد•
      تغييرات ابعادي•
 تغييرات ظاهري                  بدون حباب وترک •
 ميليمتر 100ميليمتر با دو عالمت حك شده به فاصله  200نمونه اي به طول •
 . تغييرات فاصله بين عالمتها قبل و بعد از قرار دادن در داخل آون بر حسب ميليمتر بصورت درصد•

 
 ضخامت جداره  

 برحسب ميلي متر

زمون برحسب
 
 دماي ا

   سلسيوسدرجه 
زمون 

 
 مدت زمان ا

 برحسب دقيقه

 8تا 

2 ±110 

1±60 

 120±2 16تا  8از 

 240 به باال 16از 



 : فشار كاری مجاز در دماهای مختلف

 70تا  10براي  لوله هاي  پلي اتيلني  در درجه  حرارتهاي   زفشار كاري  مجا •
آورده  شده  ملي ايران  1331استاندارد  16تا  8درجه  سلسيوس در جداول  

 . است



 1383 سال : 7175-4 ايران ملي استاندارد” با مطابق  آزمونه ها ، آزمون اين  در•
 ارزيابي -آبرساني در استفاده مورد اتيلني پلي هاي لوله -ها پالستيك

 “آزمون روش -داخلي فشار برابر در ها لوله تركيدگي رفتار و مقاومت
 از يك  هر براي  آزمون  زمان  مدت  .مي گيرند قرار تركيدگي  فشار تحت 

 .مي باشد سلسيوس درجه  23 ±2 آزمون  دماي  و ثانيه  70 تا 60 بين  آزمونه ها
 چقرمه  نوع  از لوله  رفتار كه  است  قبول  قابل  آزمون  نتيجه  صورتي  در•

 .باشد ( قناري نوک  ترجيحاً)



 استحكام هيدروستاتيكی لوله ها

  ايران ملي استاندارد” با مطابق  و زير جدول  شرايط  تحت  آزمونه ها هنگاميكه •
 در استفاده مورد اتيلني پلي هاي لوله -ها پالستيك 1383 سال : 4-7175

 -داخلي فشار برابر در ها لوله تركيدگي رفتار و مقاومت ارزيابي -آبرساني
  آزمونه ها از هيچكدام  گيرند قرار هيدرواستاتيكي  فشار تحت  “آزمون روش
 .گردد نقيصه  دچار آزمايش  براي  شده  گرفته  نظر در زمان  مدت  در نبايد

  تنش  آزمون  برحسب                                                  
 80ساعت در  1000 مگاپاسكال 

 20ساعت در  100 جنس لوله     سلسيوسدرجه 
 سلسيوسدرجه 

 80ساعت در  165
 سلسيوسدرجه 

 PE100 

 PE80 
 PE63 

4/12 

9 
8 

5/5 

6/4 
5/3 

5 
4 

2/3 

 .ساعتی  فقط  شكستهای  از نوع  شكننده  را در نظر بگيرید 165در آزمون   -1یادآوری  
اگر شكست  در نزدیكی  درپوش ها رخ  دهد یا در اینن  قسنمتها نشنتی  وجنود      -2یادآوری  

 .داشته  باشد آزمایش  مورد قبول  نبوده  و باید مجدداً تكرار شود



 سازگاری جوش خوردگی

 بـا  و  هـاي گونه از شده ساخته هاي لـولـه اگر•

 روش با باشد مي متفاوت ها لوله با آنها جنس كه  اتصاالتي
 صورت آن در گردند، متصل لب به لب جوش يا و الكتريكي جوش

  قبلي جدول در شده داده شرح هاي ويژگي با بايد اتصاالت و لوله مجموعه
 .باشد داشته مطابقت

 آنها مذاب جريان شاخص كه و  هاي آميزه•
 3/1 تا 2/0 محدوده در كيلوگرم 5 وزنه و سلسيوس درجه 190 شرايط تحت
 .باشند مي مناسب يكديگر به جوش براي باشند



 اثر لوله بر روی آب

 اثر بو و مزه -1•
ملي ايران  1331استاندارد   2 -هنگاميكه آزمون مطابق با پيوست بند الف•

ساعت هيچگونه تغييري از نظر بو و مزه در آب  24انجام شود، نبايد پس از 
 .داخل لوله مشاهده گردد 

 اثر رنگ   -2•
انجام  ملي ايران  1331استاندارد  3-موقعيكه آزمون مطابق با پيوست بند الف•

ساعت آب مقطر داخلي لـولـه تيره تر از آب يا  24گيرد، نبايد پس از 
 .ميلي گرم پالتينيم در ليتر گردد  5تركيب 

 



 نشانه گذاری

.  متر و بطور ثابت و ماندگار حك گردند 1نشانه ها بر روي لـولـه بايد در فواصل حداكثر •
 :نشانه گذاري بايد شامل موارد زير باشد

 نام و يا عالمت تجاري توليد كننده   1•
 (ضخامت اسمي جداره× قطر اسمي )ابعاد  2•
 ماده اوليه مصرفي در ساخت لولهنوع  3•
 اسمي فشار  4•
 ( SDR 17مثال ) ابعاد استاندارد نسبت  5•
 توليد شامل تاريخ به روز، ماه و سالزمان  6•
 دستگاه و شيفت توليدشماره  7•
 1331استاندارد و شماره استاندارد عالمت  8•
 (آبرساني)نوع مصرف          9•
ضخامت لوله در قسمت حكاكی شده نباید از ضخامت مجاز لوله كمتر  •

 .باشد



 :دانسيته •
 .ISIRI 7175-5: استاندارد روش آزمون •
 :گزارش آزمون شامل •

مشخصات    شماره استاندارد
 نمونه

گرم  بر  )چگالی  مواد اوليه            
سانتی  متر  

 ( مكعب

دما و  
رطو
بت 

 محيط

 نتيجه

ISIRI 7175-5 



 :چگالی  پلی اتيلن  پایه  از فرمول  زیر محاسبه  می گردد•
• d= D - 0044/0 C 

 كه  در آن•

•d  :  ( گرم  بر سانتيمتر مكعب)چگالي  پلي اتيلن  پايه 
•D  :  ( گرم  بر سانتيمتر مكعب)چگالي  پلي اتيلن  سياه 
•C  : درصد دوده 

 ( گرم  بر سانتيمتر مكعب)چگالي   پلي اتيلن  پايه 

 925/0تا  910/0 سبك  

 940/0تا  926/0 نيمه  سنگين  

 965/0تا  941/0 سنگين  



   

  دكتر شهاب آراسته منش: مدرس 
  پست الكترونيك: ceo@sadafriz.com  
   011 -33681611 -12: تلفن تماس 
  011 -33681610: دورنگار 
  09111533071:  تلفن همراه    
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