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در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از  استاندارد تدوین
مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي  صاحبنظرانکارشناسان مؤسسه، 

سعی بر این است که . میگیرد صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 
توجه به شرایط تولیدي،  وباداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی استان

: و نفع شامل حقفنی و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
و  نهادهاتولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و 

ت نظرخواهی براي مراجع پیش نویس استانداردهاي ملی جه.سازمانهاي دولتی باشد
واعضاي کمیسیون هاي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات  ذینفع

در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان  وپیشنهادهـا
  .چاپ و منتشر می شود) رسمی(ملی  استاندارد

ي عالقمند و ذیصالح و با استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانها نویس پیش
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی  تعیینرعایت ضوابط 

بدین . به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد تصویب،مربوط و در صورت 
می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی  تلقیترتیب استانداردهایی ملی 

مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به  ملیو در کمیته  تدوین)) 5((شماره 
  .تصویب رسیده باشد

و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی  استاندارد مؤسسه
که در تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی  میباشداستاندارد 

فنی و صنعتی جهان و  از آخرین پیشرفتهاي علمی، کشور،ونیازمندیهاي خاص 
  .می نماید استفـادهاستانداردهـاي بین المـللی 

و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی  استاندارد مؤسسه
منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي  بهشده در قانون 

ت محیطی و محصوالت و مالحظات زیس کیفیتوعمومی، حصول اطمینان از 
شوراي عالی استاندارد اجباري  تصویباقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها را با 

المللی براي محصوالت کشور،  بینمؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي . نماید
  .نماید اجبارياجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا 

ه استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و اطـمینان بخـشیدن ب بمنظـور همچـنین
زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان  درمؤسسات فعال 



  

زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان  ومدیریتسیستم هاي مدیریت کیفیت 
سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اینگونهوسایل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صورت احراز  قرارأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی ضوابط نظام ت
بر عملکرد آنها نظارت  وشرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده 

سنجش تعیین عیار  وسایلترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون . می نماید
ملی از  استانداردهاياي سطح فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتق

  .دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
 

  اتیلنی مورد استفاده در پلی لوله هاي - پالستیک ها دارد ًکمیسیون استان
  روش آزمون ً - اندازه گیري ابعاد  -  آبرسانی

  یا نمایندگی سمت  رئیس
  كبريصنعيت امري دانشگاه  )دکتراي پلیمر(حسني نازكدست،

     اعضاء

  صنعيت امري كبري دانشگاه  )لیسانس پلیمر(نادره ي،احياي

  آب حيات كرمان شركت  )فوق لیسانس پلیمر(حسني افرازي،

  الربز پالستيك شركت  )لیسانس مدیریت صنعتی(نژاد، رام ترايب

  پلي اتيلن مسنان شركت  )دکتراي پلیمر(اردشري سعيدي،

  اس .اي. پي شركت  )لیسانس مهندسی شیمی(پور، سپيده سهيل

  صنعيت امري كبري دانشگاه  )فوق لیسانس پلیمر(سعيد شفيعي،

  زمزم جهادصنایع پالستیک  شرکت  )ليسانس مكانيك(محمد اقبال کبیري،

  نوآوران بسپار شركت  )فوق لیسانس پلیمر(اميد كوشكي،

  گسترش پالستيك شركت  )فوق لیسانس پلیمر(حمسن معصومي،

  كرشت شهريار شركت  )ليسانس مكانيك(حامد يگانه،

     دبیر

  صنعيت ايران حتقيقاتاستاندارد و  مؤسسه  ) فوق ليسانس شيمي(حممدتقي مقامي،



  

  
  گفتار  پیش

 " روش آزمون -گیري ابعاد اندازه -اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی پلی هاي لوله -ها پالستیک "استاندراد 
و تأیید   و بررسی  رسیده  پیشنهادهاي  راساساستاندارد ب  این. شد  تهیه 1361  بار در سال  نخستین

  استاندارد  ملی  کمیتۀ  جلسۀسیصدو پنجمین  و در  مورد تجدیدنظر قرار گرفت  مربوط  هاي کمیسیون
  اصالح  قانون 3  مادة  استناد بند یک  استاندارد به  این  اینک. شد  تصویب  26/12/82   مورخشیمیایی و پلیمر  

  استاندارد ملی  عنوان  به 1371  ماه  بهمن  مصوب  ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات  مؤسسه  اتو مقرر  قوانین
  .شود منتشر می  ایران
،  و خدمات  ، علوم صنایع  در زمینه  و جهانی  ملی  و پیشرفتهاي  با تحوالت  و هماهنگی  همگامی  حفظ  براي

  و تکمیل  اصالح  براي  که  پیشنهادي  تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه  ملزو  در مواقع  ایران  ملی  استانداردهاي

  به  مراجعه  براي  بنابراین.  قرار خواهد گرفت  مورد توجه  شود، در تجدیدنظر بعدي  استاندارد ارائه  این

  .کرد  تجدیدنظر آنها استفاده  از آخرین  باید همواره  ایران  ملی  استانداردهاي

، در  جامعه  موجود و نیازهاي  شرایط  به  توجه  ضمن  که  است  شده  استاندارد سعی  و تجدیدنظر این  در تهیه

  و پیشرفته  صنعتی  کشورهاي  و استاندارد ملی  المللی بین  استاندارد و استانداردهاي  این  بین  حد امکان

  .ایجاد شود  هماهنگی

  .شود  ه و استاندارد قبلی باطل اعالم میشد 2178این استاندارد جایگزین استاندارد 

  : زیر است  شرح  به  کار رفته  استاندارد به  این  تهیه  براي  که  و مآخذي  منابع

1- ISO 3126: 1974, Plastics Pipes- Measurement of Dimension 

2- ASTM D 2122: 1998, Standard Test Method for Determining Dimensions of 

Thermoplastic Pipe and Fittings  
 

   - اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی پلی لوله هاي - پالستیک ها
  روش آزمون - اندازه گیري ابعاد

  



  

  و دامنه کاربردهدف   1
 .استن لاتی هاي پلی لولهپهنی و طول  دو ،گیري قطر، ضخامت دیواره اندازه استاندارداین تدوین  هدف از

  .این روش براي تمام لوله هاي گرما نرم به کار می رود 
 

  مراجع الزامی   2
  ترتیـب   بدین.  است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  این  در متن  که  است  مقرراتی  زیر حاوي  الزامی  مدارك

یا تجدید نظـر،  / و  چاپ  تاریخ  داراي  در مورد مراجع. شود  می  استاندارد محسوب  از این  ، جزئی مقررات  آن

  ایـن   ذینفـع   کـاربران   کـه   معهذا بهتر است.  مورد نظر نیست  مدارك  این  بعدي  ها و تجدید نظرهاي  اصالحیه
. قرار دهنـد   زیر را مورد بررسی  الزامی  مدارك  ها و تجدید نظرهاي  اصالحیه  کاربرد آخرین  استاندارد، امکان

ــورد مراجـــــــع    یـــــــا تجدیـــــــد نظـــــــر،   / و  چـــــــاپ  تـــــــاریخ  نبـــــــدو  در مـــــ

  . مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامی  مدارك  یا تجدید نظر آن/ و  چاپ  آخرین
  : است  استاندارد الزامی  کاربرد این  زیر براي  عاجاز مر  استفاده 
 -اسـتفاده در آبرسـانی  اتیلنـی مـورد    هاي پلـی  لوله -ها پالستیک 1383سال :  1331استاندارد ملی ایران  2-1

 ها ویژگی

  

 اصطالحات و تعاریف  3

  : یا واژه ها با تعریف زیر به کار می رود/ در این استاندارد اصطالحات و
  .آمده است در این استاندارد نیز کاربرد دارد  1-2اصطالحات و تعاریفی که در استاندارد ملی بند 

  کلیات   4
  تهیه نمونه ها  4-1

ضمن آنکه باید دقت . د بطور صحیح و تمیز بریده شده و قسمتهاي اضافی آنها جدا گرددها بای لـولـه نمونه

  .ار تغییر نگرددچنمود که ابعاد نمونه ها در هنگام برش د

  زمونه آشرایط تثبیت   4-2



  

ها قبل از انجام آزمون تحت شرایط آمـاده سـازي قـرار گیرنـد      براي آن دسته از آزمونها که الزم است آزمونه

و رطوبت نسـبی   لسیوسدرجه س 23تا  20ساعت در درجه حرارت  40ها را می باید به مدت حداقل  نهنمو

  . درصد قرار داد 5±50

  ون شرایط آزم  4-3

 درصـد انجـام مـی    50 ±5و رطوبت نسبی  لسیوسدرجه س 23 ±2در محیط استاندارد آزمایشگاه ها  ونهآزم

  .شده باشدذکر ري که روش آزمون به گونه دیگ يگیرد مگر در موارد

  

  اندازه گیري ضخامت دیواره  5
  وسیله اندازه گیري  1- 5

براي اندازه گیري ضخامت دیواره آزمونه ها می توان از یک وسیله اندازه گیري مدرج دقیق مانند میکرومتـر  

 میلی متر انـدازه گیـري   02/0یا هر وسیله مناسب دیگري که بتواند ضخامت را با دقت ) 1شکل (یا کولیس 

انحنـاي نـوك فـک    . متر داخل لوله قـرار گیـرد   میلی 30دهانه فک میکرومتر باید حداقل  .نماید استفاده نمود

  .متر ضخامت داشته باشد  میلی 2تا  5/1میکرومتر باید 

  روش اندازه گیري  2- 5

  .اندازه گیري نمایید لولهنقطه نزدیک بهم در دو انتهاي  8را در حداقل  لولهضخامت جداره 



  

  
  وسیله براي اندازه گیري ضخامت لوله ها - 1ل شک

  

  محاسبات   3- 5
  .میانگین ضخامت دیواره را با محاسبه مقدار میانگین تمام اعداد اندازه گیري شده بدست آورید -الف

  :حدود تغییرات ضخامت دیواره را بصورت درصد از فرمول زیر محاسبه نمایید -ب  
  

 (A – B)                 
100 × _______________  =E  

      (A)  
  :بطوریکه

A  =حداکثر ضخامت دیواره اندازه گیري شده در هر سطح مقطع  

B  =حداقل ضخامت دیواره اندازه گیري شده در هر سطح مقطع می باشد.  

  .درصد باشد  12حدود تغییرات ضخامت دیواره در هر سطح مقطع لوله نباید بیش از 

  (dm)ی اندازه گیري قطر متوسط خارج 6

  وسیله اندازه گیري  1- 6
را  لـولــه ازك مدرج فلزي و یا وسیله مناسب دیگري که بتواند قطر خارجی ـراي این منظور از یک نوار نـب

  :این نوار باید داراي مشخصات زیر باشد. میلیمتر اندازه گیري کند، می توان استفاده نمود 05/0با تقریب 



  

  .ب دیگري ساخته شده باشداز فوالد ضد زنگ و یا ماده مناس -

  .طوري درجه بندي شده باشد که ضخامت آن هیچگونه اثري بر روي نتیجه اندازه گیري نداشته باشد -

  .قرار گیرد لولهانعطاف پذیري کافی داشته باشد بطوریکه کامالً بر روي سطح خارجی  -

، بطوریکـه اگـر نیرویـی در حـدود     هناي آن متناسب با استحکام ماده اي باشد که از آن ساخته شده استپ -

  .میلی متر ازدیاد طول در کل آن بوجود آید 05/0نیوتن روي کناره هاي آن وارد شد نباید بیش از  5/2

  روش اندازه گیري   2- 6
قطـري کـه نشـان داده مـی     . نوار را بطور کامل بدور لوله قرار دهید بطوریکه کامالً عمود بر محور لوله باشد

  .میلی متر گرد کنید 1/0مقدار خوانده شده را با تقریب  .شود را بخوانید

 
  1اندازه گیري دو پهنی  7

قطر خارجی در هر سطح مقطع چندین بار اندازه گیري می شود تا حداقل و حداکثر اندازه آن در هر سطح 

  .مقطع مشخص گردد

  وسیله اندازه گیري   7-1
  .ه گیري نماید استفاده نماییدمیلی متر انداز 05/0از یک کولیس که بتواند با دقت 

  روش کار  7-2
فک ثابت کولیس را بر روي یک طرف لوله قرار داده و فک متحرك را بر روي طرف دیگر، عمود بر محـور  

  .لوله قرار دهید و کولیس را در طول لوله حرکت دهید تا فک ها به خوبی با سطح لوله تماس پیدا کنند

  .یله نسبت به لوله مقدار اندازه گیري شده را بخوانیدپس از اطمینان درست قرار گرفتن وس

چندین اندازه گیري را در یک سطح مقطع با چرخاندن کولیس انجام دهید تا حداقل و حداکثر قطر بدسـت  

  .آید، حداقل شش اندازه گیري الزم است

  .طح مقطع می باشدسدو پهنی تفاوت بین حداقل و حداکثر قطر خارجی در یک 

                                                        
١- Ovality 



  

 

  یري طول لوله اندازه گ  8
  وسیله اندازه گیري  8-1

  .متر نواري از جنس فلز که دقت اندازه گیري آن حداقل یک میلی متر باشد

  روش اندازه گیري  8-2
  .لوله را بر روي یک سطح صاف در یک خط مستقیم قرار داده و طول آن را اندازه گیري می نماییم

  گزارش نتایج   8-3
  .ازه گیري شده هر یک از نمونه ها باشدگزارش نتایج باید شامل طول اند

  

 گزارش آزمون  9

  :گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد 

 .شماره استانداردي که آزمون براساس آن انجام شده است  9-1

 میانگین ضخامت دیواره لوله 9-2

 درصد تغییرات ضخامت دیواره لوله 9-3

  متوسط قطر خارجی لوله 9-4

  دو پهنی لوله 9-5

  طول لوله 9-6

  .شرایط محیطی که آزمون در آن انجام شده است  9-7
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