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ويژگيها و روشهاي آزمون لوله هاي الستيكي آبگرم با اليه تقويت كننده پارچه 

 اي پيش ساخته
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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر 

ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها  طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

وظايف و هدفهاي . را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد

 :موسسه عبارتست از

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (

استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و 

 –ترويج استانداردهاي ملي  -افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور 

كنترل كيفي كاالهاي صادراتي  –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب بمنظور 

فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين 

المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت 

از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي 

نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف 

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و  –كنندگان 

ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش  –ترابري كاالهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و  –

 ).اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در 

اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان 

استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه 

 .قرار ميدهد

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و 

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه  صرفه جوئي در وقت و هزينه

 .عمومي و كاهش قيمتها ميشود
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 تهيه كننده

 كميسيون استاندارد 

 هاي الستيكي لوله

  

 رئيس

 هوشنگ -كهن كبير  مهندس مكانيك شركت ملي گاز ايران

  

 اعضاء

 يزدان -حيدري  ليسانس شيمي كارخانجات الستيك سازي ايران ياسا

 ايراندخت -نوزاد  مهندس شيمي دانشكده پلي تكنيك تهران

  

 دبير

 محمدرضا -تيرگان  فوق ليسانس شيمي كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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 فهرست مطالب

  

 هاي الستيكي آبگرم  استاندارد ويژگيها و روشهاي آزمون لوله

 اي پيش ساخته با اليه تقويت كننده پارچه

 هدف و دامنه كاربرد

 تعاريف و اصطالحات خاص

 ويژگيها

 روشهاي آزمون

 نمونه برداري

 بسته بندي و نشانه گذاري
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

هاي الستيكي آبگرم با اليه تقويت  استاندارد ويژگيها و روشهاي آزمون لوله 

هاي  اي پيش ساخته كه بوسيله كميسيون فني استاندارد لوله كننده پارچه

الستيكي تهيه و تدوين شده در بيست و چهارمين جلسه كميته ملي صنايع 

پس از تائيد شوراي عالي   .تصويب گرديد  ٧/�/$٣$٢شيميائي مورخ 

قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه (( استاندارد و به استناد ماده يك 

به عنوان استاندارد )) ١٣�٩استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 

 . گردد  رسمي ايران منتشر مي

براي حفظ همگامي و همĤهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم  

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار 

خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها 

برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد 

 . شد 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و  

 . تجديدنظر آنها استفاده نمود 

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص  

المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي  ايران حتي

 . متداول در كشورهاي ديگر همĤهنگي ايجاد شود 

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد  

 . حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد 

 ١٩٧٠و تاريخ انتشار  ٩٣٧$ـ استاندارد هندوستان به شماره  ١ 

 ١٩�٣و تاريخ انتشار  ��٣ـ استاندارد هندوستان به شماره  ٢ 
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هاي الستيكي  استاندارد ويژگيها و روشهاي آزمون لوله  

 آبگرم

 اي پيش ساخته با اليه تقويت كننده پارچه  

 ـ هدف و دامنه كاربرد ١  

هاي الستيكي مسلح آب گرم  در اين استاندارد ويژگيها و روشهاي آزمون لوله 

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و انتقال آب با دماي تا  ٧كه براي حداكثر فشار كار 

 . باشد بيان شده است  درجه سانتيگراد مناسب مي ١٠٠

 ـ تعاريف و اصطالحات خاص ٢  

برداري و آزمون  روشهاي نمونه" ايران  ٠$�١استاندارد شماره  ٢به بند  

 . مراجعه شود " هاي الستيكي  لوله

 ـ ويژگيها ٣  

 مواد تشكيل دهنده -١-٣ 

 . بايد از تركيب الستيك مناسب تشكيل يافته باشد  -اليه داخلي  -١-١-٣ 

اليه تقويت كننده مياني ـ اليه تقويت كننده مياني از الياف طبيعي يا  -٢-١-٣ 

 . مصنوعي آغشته پالستيك تشكيل يافته است 

پوشش خارجي ـ پوشش خارجي لوله بايد از تركيبات الستيك مقاوم  -٣-١-٣ 

 . به سايش باشد 

 ويژگيهاي ساخت -٢-٣ 

اليه داخلي ـ اليه داخلي بايد داراي ضخامت يكنواخت بوده و در تمام  -١-٢-٣ 

شكاف و يا , حباب هوا , طول لوله هم مركز باشد اين اليه بايد عاري از پوسته 

 . ترك باشد 

اي كه به مواد  هاي پارچه اليه تقويت كننده ـ اين قسمت از اليه -٢-٢-٣ 

 . الستيكي آغشته شده و بر روي اليه داخلي پيچيده شده تشكيل يافته است 

پوشش خارجي ـ پوشش اصلي لوله بايد داراي ضخامت يكنواخت  -٣-٢-٣ 

بوده و در تمام طول هم مركز باشد اين پوشش بايد عاري از پوسته يا حباب 
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هوا و يا شكاف و ترك باشد پوشش خارجي لوله قالب گيري شده بايد صاف و 

ساخته ) مندرل ( يا راه راه باشد و سطح پوششي كه بوسيله ميله قالب گيري 

اي به هنگام  شود ممكن است بواسطه پيچيده شدن در اليه پارچه مي

 . ولكانيزاسيون داراي اثر پارچه باشد 

 ابعاد و رواداري آن -٣-٣ 

هاي مياني و قطر داخلي  ها ـ تعداد اليه قطر داخلي لوله و تعداد اليه -١-٣-٣ 

گيري شود بايد با  ايران اندازه ٠$�١استاندارد شماره  ٩لوله هنگاميكه طبق بند 

 . مطابقت داشته باشد  ١جدول 

  

ضخامت اليه داخلي و پوشش خارجي ـ ضخامت اليه داخلي و  -٢-٣-٣ 
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وقتي كه طبق  ٢پوشش لوله الستيكي نبايد از مقدار داده شده در جدول شماره 

شود كمتر  گيري مي ايران اندازه ٠$�١استاندارد شماره  ٨روش مندرج در بند 

 . باشد 

  

متر باشد و  $١هاي الستيكي بايد  طول ـ حداقل طول استاندارد لوله -٣-٣-٣ 

 . درصد باشد  ١±رواداري آن 

 ويژگيهاي فيزيكي فرآورده نهائي -�-٣ 

استحكام كششي و ازدياد طول در نقطه پارگي اليه داخلي و پوشش خارجي  

 ٠$�١استاندارد شماره  �بوده و بر اساس روش بند  ٣بايد طبق جدول شماره 

 . گيري شود  ايران اندازه
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 آزمون كهنگي -$-٣ 

 ٧٢چنانچه اليه داخلي و پوشش خارجي لوله را هر يك بطور جداگانه به مدت  

درجه سانتيگراد قرار داده شود پس از آزمون مطابق  ١±٧٠ساعت در شرايط 

ايران تغييرات استحكام كششي آن نبايد بيشتر  ٠$�١استاندارد شماره  ٧بند 

+ ١٠تا  -$٢درصد و تغييرات ازدياد طول در نقطه پارگي آن بيش از  ٢٠±از 

 . تجاوز كند  �-٣درصد از مقادير تعيين شده در بند 

 اي چسبندگي اليه -�-٣ 

 �اي باشد كه اگر طبق بند  هاي لوله بايد به اندازه ميزان چسبندگي اليه 

كيلوگرم در دو جهت  $/�ها را با نيروي  ايران اين اليه ٠$�١استاندارد شماره 

ميلي متر در دقيقه  $٢مخالف از هم جدا كنند مقدار جدايش آنها بيشتر از 

 : شود  آزمونها در موارد زير انجام مي, نباشد 

 هاي تقويت كننده الف ـ بين اليه 

 هاي تقويت كننده ب ـ بين اليه داخلي و اليه 

 هاي تقويت كننده پ ـ بين پوشش خارجي و اليه 

 مقاومت بفشار هيدروليكي -٧-٣ 

استاندارد  ١١فشار تركيدن ـ لوله الستيكي پس از آزمون مطابق بند  -١-٧-٣ 
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كيلوگرم بر سانتيمتر  ٢٨ايران بايد حداقل در برابر فشار تركيدن  ٠$�١شماره 

 . مربع مقاومت نمايد 

هاي مورد آزمون بايد بتواند مطابق بند  فشار مجاز قابل تحمل ـ لوله -٢-٧-٣ 

برابر  $/١ايران به مدت يك دقيقه فشاري را برابر  ٠$�١استاندارد شماره  ١٢

, نشد , پس از اين آزمون نبايد در لوله آثار پارگي . فشار كار تحمل نمايد 

 . تخلخل مشاهده شود 

 مقاومت نسبت به آب جوش -٨-٣ 

, شكنندگي , در آن نبايد آثار ترك  ١-�پس از آزمون نمونه لوله مطابق بند  

 . ها و ساير عيوب مشاهده گردد  جداشدگي اليه

 قابليت جذب آب -٩-٣ 

 ٠/٠١ميزان جذب آب آن نبايد از  ٢-�پس از آزمون نمونه لوله مطابق بند  

 . گرم بر سانتيمتر مربع بيشتر باشد 

 ـ روشهاي آزمون �  

 آزمون مقاومت نسبت به آب جوش -١-� 

 . ميليمتر از يك سر لوله ببريد  ١٠٠اي از لوله الستيكي مسلح را به طول  نمونه 

سر ??? يك عدد توپي فلزي به قطر خارجي كمي بيشتر از قطر داخلي لوله  

اي طوري وصل كنيد كه  لوله وارد نمائيد و سر ديگر آنرا به يك عدد لوله شيشه

حد فاصل بين توپي فلزي و لوله   .ميليمتر از طول لوله را اشغال نمايد  $٢تا 

??? سپس لوله را از آب با دماي   .ميليمتر باشد  $٧اي بايد در حدود  شيشه

درجه ??? مجموعه را در داخل اتووي كه دماي آن   .درجه سانتيگراد پر نمائيد 

ساعت قرار دهيد ضمن اين مدت مرتبأ  ٧٢سانتيگراد ثابت شده است براي مدت 

اي تحت مراقبت قرار دهيد پس از اين مدت  موقعيت آب را داخل لوله شيشه

ساعت صبر نمائيد تا آب سرد  �٢مجموعه را از داخل اتوو خارج نموده و 

اي و توپي را از دو سر لوله  شود سپس لوله را از آب خالي نموده لوله شيشه

ميليمتر از هر يك  $٢خارج نموده سطوح داخلي و خارجي لوله را خشك كنيد 

ميليمتر ديگر از قطعه باقيمانده را ببريد سپس آنرا  $٢از سرهاي نمونه و نيز 

 $٢از طول ببريد تا به صورت يك ورقه الستيكي مستطيل شكل كه طول آن 
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باشد در آيد ورقه الستيكي را در جهت عكس  ميليمتر و عرض آن محيط لوله مي

ميليمتر  $٢ميليمتر و عرض حداقل  ٣شعاع لوله روي صفحه فلزي به ضخامت 

اي قرار داده و آنرا به قدر كافي فشار دهيد تا در  خم نمائيد و آنرا در داخل گيره

نمونه را . سطح داخلي ورقه الستيكي روي دو سطح خارجي صفحه قرار گيرد 

سپس نمونه را خارج   .دقيقه در داخل گيره رها نمائيد  $باين حال براي مدت 

 . كنيد 

 آزمون جذب آب -٢-� 

ميليمتر از لوله الستيكي را بريده و با دقت يك گرم وزن  $٧اي به طول  نمونه 

ميليمتري قرار دهيد و سر  $/١٢نمائيد و در يك سر آن يك عدد توپي تا عمق 

اي با قطر متناسب به طول يك  ديگر لوله را طبق شكل زير به يك لوله شيشه

اي به طول يك متر در اختيار نباشد  متر وصل نمائيد چنانچه لوله شيشه

تر لوله را با وسائل اتصالي مناسبي به يكديگر متصل  توان قطعات كوچك مي

 . نمود تا طول مطلوب بدست آيد 

ميليمتر باشد لوله را با  ٠$اي بايد  حداقل فاصله بين توپي و سر لوله شيشه 

درجه سانتيگراد باشد پر  ٣±٩٠آب مقطر در حال جوش كه دماي آن حداقل 

ساعت در داخل اتووي كه هواي داخل آن بوسيله  �٩نموده و آنرا براي مدت 

شود قرار دهيد دماي اتوو را بايد در تمام مدت  بادبزني به حركت در آورده مي

درجه سانتيگراد ثابت نگهداشت در طول مدت آزمون بايد  ٣±٩٠آزمون روي 

پس از مدت فوق , اي را بررسي نمود  بطور متناوب ميزان آب داخل لوله شيشه

مجموعه را از اتوو خارج نموده و صبر كنيد تا دماي آن به درجه حرارت محيط 

اي و توپي را از دو سر آن خارج  برسد سپس آب آنرا تخليه نموده لوله شيشه

نمائيد فورا رطوبت داخل لوله را بوسيله كاغذ صافي خشك كنيد و آنرا براي 

دقيقه در داخل دسيكاتور قرار دهيد سپس آنرا از دسيكاتور خارج  $مدت 

نموده و مجددا وزن نمائيد اختالف وزن اوليه و ثانويه نمونه را بدست آورده و 

 . مقدار ازدياد وزن آنرا برحسب سانتيمتر سطح جانبي داخل لوله حساب كنيد 

 ـ نمونه برداري $  

اي پيش  هاي الستيكي آبگرم با اليه تقويت كننده پارچه نمونه برداري لوله 
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 . ايران انجام گيرد  ٠$�١استاندارد شماره ) ٣(ساخته بايد طبق روش بند 

يادآوري ـ تمام آزمونهاي مربوط به لوله الستيكي بايد در عرض سه ماه از  

 . ها توسط خريدار انجام شود  تاريخ دريافت لوله

 ـ بسته بندي و نشانه گذاري �  

توپي لوله الستيكي بايد طوري بسته بندي شود كه هنگام حمل و نقل هيچگونه  

صدمات فيزيكي به آن وارد نيĤيد و روي هر توپي لوله الستيكي مسلح بايد در 

 . انتهاي آن مطالب زير به خط خوانا نوشته شده باشد 

 ـ نام يا عالمت تجارتي سازنده ١ 

 ـ تاريخ ساخت ٢ 

 ـ طول لوله الستيكي ٣ 

 ـ قطر اسمي لوله الستيكي � 

 . باشد  ـ جمله اين لوله براي مصرف آبگرم مي $ 
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