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 پالستيك ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در

 آبرساني ـ مواد اوليه مورد مصرف ـ ويژگي ها

 
 

 اول چاپ

 



 

در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از  استاندارد تدوين
مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي  صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 

ميگيرد. سعي بر اين است كه  صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 
توجه به شرايط توليدي،  وبانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي استا

و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

هت نظرخواهي براي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي ج
واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات  ذينفع

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـا
 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استاندارد

اي عالقمند و ذيصالح و با استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانه نويس پيش
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي  تعيينرعايت ضوابط 

به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين  تصويب،مربوط و در صورت 
مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي  تلقيترتيب استانداردهايي ملي 

مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به  ملين و در كميته (( تدوي5شماره ))
 تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه
كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 

، فني و صنعتي جهان و از آخرين پيشرفتهاي علمي كشور،ونيازمنديهاي خاص 
 مي نمايد. استفـادهاستانداردهـاي بين المـللي 

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه
منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 

ست محيطي و محصوالت و مالحظات زي كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 
شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويباقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با 

المللي براي محصوالت كشور،  بيننمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي 
 نمايد. اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و اطـمينان بخـشيدن  بمنظـور همچـنين
زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درمؤسسات فعال 



 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 
سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صورت احراز  قرارتأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي ضوابط نظام 
بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

سنجش تعيين عيار  وسايلمي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 
ملي از  استانداردهايقاي سطح فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارت

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

 اتيلني مورد استفاده هاي پلي لوله -ها كميسيون استاندارد ً پالستيك

  ها ويژگي -مواد اوليه مورد مصرف -در آبرساني

 سمت يا نمايندگي رئيس
 دانشگاه صنعتي امير كبير )دكتراي پليمر(نازكدست، حسين

  اعضاء 
 دانشگاه صنعتي امير كبير )ليسانس پليمر(يي، نادرهاحيا

 شركت آبياري قطره اي ايران )فوق ليسانس خاك شناسي(امين صحاف، بيوك

 شركت البرز پالستيك )ليسانس مديريت صنعتي(ترابي نژاد، بهرام

 شركت پلي اتيلن سمنان )دكتراي پليمر(سعيدي، اردشير

 شركت پي. اي. اس ي()ليسانس مهندسي شيمسهيل پور، سپيده

 دانشگاه صنعتي امير كبير )فوق ليسانس پليمر(شفيعي، سعيد

 شركت گسترش پالستيك )ليسانس پليمر(عيسي زاده، احسانعلي

 شركت نوآوران بسپار )فوق ليسانس پليمر(كوشكي، اميد

 دبير 
 

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

 

گفتارپيش



 

  كه ً  ها ويژگي -مواد اوليه مورد مصرف -اتيلني مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله-ها پالستيك استاندارد ً

 استاندارد   ملي  كميته  جلسهسيصدو چهارمين    و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط  هاي كميسيون  توسط

  قانون 3  ماده  استناد بند يك  به  ، اينك است  ييد قرار گرفتهمورد تأ  26/12/82 مورخ شيميايي و پليمر  

  بعنوان 1371  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح

 شود. منتشر مي  ايران  استاندارد ملي

،  و خدمات  ، علوم صنايع  در زمينه  جهاني و  ملي  هاي و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

  يا تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي  استانداردهاي

قرار خواهد   مورد توجه  مربوط  فني  تجديدنظر در كميسيون  شود، در هنگام  استانداردها ارائه  اين

 كرد.  تجديدنظر آنها استفاده  از آخرين  بايد همواره  ايران  استانداردهاي  به  مراجعه  براي  ين.بنابرا گرفت

، در حد  جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  اين  و تدوين  در تهيه

 ايجاد شود.  هماهنگي  و پيشرفته  يصنعت  كشورهاي  استاندارد و استاندارد ملي  اين  بين  امكان

 : زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  و مآخذي  منابع

1- ISO 12162: 1995, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure 

applications- Classification and designation- Overall service (design) coefficient 

2- ASTM D 3350: 1996, Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and 

Fittings Materials 

 

 -اتيلني مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله -ها پالستيك

 ها ويژگي - مصرف مورد   مواد اوليه

 

 كاربرد  و دامنه  هدف 1

 .است  اتيلني پلي  هاي در توليد لوله  مورد استفاده  اوليهمواد   مشخصاتستاندارد تعيين ا  اينهدف از تدوين 



 

  اتيلن  ، پلي سياه  اتيلن ( و منظور از پلي رنگ  )بي  دوده  بدون  اتيلن ، پلي پايه  اتيلن استاندارد منظور از پلي  در اين

 باشد. ( مي رنگ  )سياه  دوده  حاوي

  از فرآيند الزاماً داراي  استاندارد پس  در اين  ذكر شده  با ويژگيهاي  اتيلن از پلي  ليد شدهتو  لوله  محصوالت

 نيستند.  مشابه  و كارايي  خواص

  برديربا كا  محصوالتي   فرآيند توليد براي  و شرايط  ، كارآيي با مهندسي  در رابطه  استاندارد اطالعاتي  اين

 دهد. نمي  ارائه  خاص

 

  الزامي  جعمرا 2

 . است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك

و/ يا   چاپ  تاريخ  داراي  شود. در مورد مراجع  مي  استاندارد محسوب  از اين  ، جزئي مقررات  آن  ترتيب  بدين

  كاربران  كه  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  ها و تجديد نظرهاي  تجديد نظر، اصالحيه

  زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديد نظرهاي  اصالحيه  كاربرد آخرين  استاندارد، امكان  اين  ذينفع

  مدارك  ر آنو/ يا تجديد نظ  چاپ  و/ يا تجديد نظر، آخرين  چاپ  تاريخ  بدون  قرار دهند. در مورد مراجع

 . مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي

 : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  جعااز مر  استفاده

 -اتيلني مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله -ها پالستيك 1383سال  7175-5استاندارد ملي ايران  2-1

 روش آزمون -انرمهاي گرم گيري چگالي لوله و پالستيك اندازه

 -اتيلني مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله -ها پالستيك 1383سال  7175-6استاندارد ملي ايران  2-2

 روش آزمون -بررسي چگونگي پراكنش دوده

 -اتيلني مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله -ها پالستيك 1383سال  7175-7استاندارد ملي ايران  2-3

 روش آزمون -ي نرخ جريان مذابگير اندازه

 -اتيلني مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله -ها پالستيك 1383سال  7175-8استاندارد ملي ايران  2-4

 روش آزمون -گيري پايداري حرارتي اندازه



 

 -نياتيلني مورد استفاده در آبرسا هاي پلي لوله -ها پالستيك 1383سال  7175-9استاندارد ملي ايران  2-5

 روش آزمون -گيري مقاومت در برابر رشد ترك ناشي از تركيب تنش و عوامل محيطي اندازه

 -اتيلني مورد استفاده در آبرساني هاي پلي لوله -ها پالستيك 1383سال  1331استاندارد ملي ايران  2-6

 ويژگيها 

2-7 ISO 4427: 1996, Polyethylene (PE) pipes for water supply __ Specifications 

2-8 ISO 8772: 1991, High- density Polyethylene (PE- HD) pipes and fittings for buried 

drainage and sewerage system __ Specifications 

2-9- ISO 8779: 2001, Polyethylene (PE) pipes for irrigation laterals __ Specifications 

2-10 ASTM D 1248: 1989, Specification for Polyethylene Plastics Molding and 

Extrusion Materials 

2-11 ASTM D 1603: 1994, Standard Test Method for Carbon Black in Olefin Plastics 

2-12 ASTM D 3515: 1996, Specification for Hotmixed, Hot- Laid Bituminous paving 

Mixtures 

2-13 BS 6437: 1984, British Standard Specification for Polyethylene Pipes (type 50) in metric 

diameters for general purpose 

2-14 BS 6730: 1986, British Standard Specification for Black Polyethylene Pipes up to 

nominal size 63 for above ground use for cold potable water 

 

  و تعاريف  اصطالحات 3

 رود: زير بكار مي  ها با تعاريف و واژه  استاندارد اصطالحات  در اين

   اتيلني  مواد پلي 3-1

درصد  95  و حداقل  اتيلن مونومر  درصدوزني 85  حداقل  از پليمريزاسيون  هستند كه  رمينگرما   هاي پالستيك

 اند . شده  تهيه  سازي  آميزه  براي  مواد افزودني با ساير  همراه  اولفيني  مونومرهاي  كل  وزن

 1 دوده 3-2

                                                 
1- Carbon Black 



 

  جوي  مهاجم  عوامل  در مقابل  لوله 2مقاومت  افزايش  براي  كه  است  مواد افزودني  مهمترين  از جمله  دوده

  ذيل  صياتخصو  داراي  بايست گردد و مي مي  افزوده  پايه  اتيلن پلي  به (U.V)  بنفش  تو ماورايرپ  خصوصب

 باشد:

  درصد وزني 9/0حداكثر مواد فرار  -

 ميكرومتر 025/0تا  01/0  ذرات  اندازه  ميانگين -

  درصد وزني 1/0حداكثر   استخراجي  تولوئن  ميزان -

 درصد وزني 1/0مواد استخراج شده از مخلوط دوده و تولوئن با حداكثر  -

  سال 50  مدت  و به لسيوسس  رجهد 20در  1دراز مدتهيدرواستاتيك   مقاومت 3-3

(бLTHS) 

 فشار   تحت  لوله  بر ديواره  شده  اعمال  محيطي  تنش  و بيانگر ميزان  با واحد مگاپاسكال  كميتي

  هيدرواستاتيك  ( مقاومتбLTHS)  نخورد. در حقيقت  ترك  درصد لوله 50 لاحتما  به  آن  ازاي  به  باشد كه مي

   سال 50  و زمان سلسيوس  درجه 20  در دماي  شده  بيني  يشپ  يا استحكام  متوسط

 باشد. مي  لوله  درون  در اثر فشار آب

 (бLCL)سال  50و به مدت  سلسيوسدرجه  20در  2حد پايين اطمينان 3-4

  لولهدرصد  5/97  احتمال  به  آن  ازاي  به  كه  است  محيطي  باشد و بيانگر تنش مي  كميتي با واحد مگاپاسكال

  درجه 20  در دماي  دراز مدت  هيدرواستاتيك  آزمون  تحت  لوله  كه  است  هنگامي  نخورد و اين  ترك

 قرار گيرد.  سال 50  و زمان سلسيوس

 (MRS) 3مورد نياز  استحكام  حداقل 3-5

                                                                                                                                                         
2- Performance 

1- Long term Hydrostatic strength 

2- Lower Confidence Limit 

3- Minimum Required strength 



 

  آيد و واحد آن مي  دست  ( بهбLCL)  اطمينان  حد پايين  گرد كردن  از طريق  كه  است  محيطي  از تنش  عبارت

 . است  مگاپاسكال

 

 (C) 1طراحي  ضريب 3-6

و   حرارت  )درجه  و كاربرد آن  ماده  نوع  به  بسته  اطمينان  ضريب  عنوان  به  كه  است  بزرگتر از يك  عددي

  و طول وسسلسي  درجه 20  )در دماي 25/1  اتيلن پلي  براي  Cمقدار    كند. حداقل ( تغيير مي اضافي  هاي تنش

 باشد. ( مي سال 50عمر 

 ( (бs) ) 2طراحي  تنش 3-7

  زير بدست  و از رابطه  بوده  مگاپاسكال  برحسب  واحد آن  كه  لوله  طراحي  مجاز براي  از تنش  است  عبارت

 آيد: مي

           MRS 
 бs = 

 ـــــــــــــــــ

              C 

  بندي  دسته 4

 شود. مي  بندي ( دستهشماره يك)  جدول  مطابق LCL σ  ساسبرا  اتيلن مواد پلي

 

  بندي  دسته -1  جدول

  بندي  دسته  شماره
 استحكام مورد نياز  حداقل

 برحسب مگاپاسكال

  اطمينان  حد پايين  محدوده

 برحسب مگاپاسكال

10 1 24/1 ≤б LCL≤ 1 

5/12 25/1 59/1 <б LCL≤ 25/1 

16 6/1 99/1 ≤б LCL≤ 6/1 

20 2 49/2 ≤б LCL≤ 2 

25 5/2 14/3 ≤б LCL≤ 5/2 

5/31 15/3 99/3 ≤б LCL≤ 15/3 

40 4 99/4 ≤б LCL≤4 

50 5 29/6 ≤б LCL≤ 5 

                                                 
1- Overal Serviced ( design ) Cofficient 

2- Design Stress 



 

63 3/6 99/7 ≤б LCL≤ 3/6 

80 8 99/9 ≤б LCL≤ 8 

100 10 19/11 ≤б LCL≤ 10 

112 2/11 49/12≤б LCL≤2/11 

125 5/12 99/13 ≤б LCL≤ 5/12 

140 14 99/15 ≤б LCL≤ 14 

160 16 99/17 ≤б LCL≤16 

180 18 99/19 ≤б LCL≤ 18 

200 20 39/22 ≤б LCL≤ 20 

224 4/22 99/24 ≤б LCL≤ 4/22 

250 25 99/27 ≤б LCL≤ 25 

280 28 49/31 ≤б LCL≤ 28 

315 5/31 49/35 ≤б LCL≤ 5/31 

355 5/35 99/39 ≤б LCL≤ 5/35 

400 40 99/44 ≤б LCL≤ 40 

450 45 99/49 ≤б LCL≤ 45 

500 50 99/54 ≤б LCL≤50 

 

  كه  است  اتيلني پلي PE63  مثال  عنوان  باشد، به مورد نياز مي  استحكام  برابر حداقل 10  بندي  دسته  شماره

 باشد. مي 63  آن  بندي  دسته  شماره

  مواد اوليه  ويژگيهاي 5

  دهنده  تشكيل  شود بايد از نظر اجزاي مي  استفاده  لهتوليد لو  جهت  كه  اتيلن پلي  آميزه  گرانولهاي 5-1

 باشند.  و ناخالصي  آلودگي  از هرگونه  و عاري  بوده  يكنواخت  و اندازه

 

  توليد كننده  همان  تواند مجدداً توسط مي  بوجود آمده  لوله  توليد و آزمون  هنگام  كه  تميز كارخانه  مواد برگشتي - يادآوري

 6-2مطابق با استاندارد بند   الزم  هاي از ويژگي  توليد شده  لولهبه شرط آنكه گردد،   درصد استفاده 10حداكثر مقدار   به

 برخوردار بوده و ماده مخلوط شده از همان گونه پلي اتيلن باشد .

 



 

 1 چگالي 5-2

  مطابق با  باشد كه مي 2  مارهش  جدول  ( مطابق رنگ  بدون  اتيلن )پلي  پايه  اتيلن پلي  براي  چگالي  محدوده

 گردد. مي  گيري اندازه 1-2بند استاندارد 

 

 انواع پلي اتيلن پايه -2  جدول

 ( متر مكعبسانتيبر   گرم)  چگالي  پايه  اتيلن پلي

 925/0تا  910/0 1 كسب 

 940/0تا  926/0 2 سنگين  نيمه 

 965/0تا  941/0 3 سنگين 

1- LDPE 

2- MDPE 

3- LTPE 

 

از   پايه  اتيلن پلي  شود، چگالي مي  استفاده  رنگ  سياه  اتيلن ، معموالً از پلي توليد لوله  براي  اينكه  به  با توجه

 گردد: مي  زير محاسبه  فرمول

d= D - 0044/0  ×C 

 در آن  كه

d : ( متر مكعبسانتيبر   )گرم  پايه  اتيلن پلي  چگالي 

D : ( متر مكعبسانتيبر   م)گر  سياه  اتيلن پلي  چگالي 

C : درصد دوده  

 (MFI) 1   مذاب  جريان  نرخ 5-3

پليمر   ملكولي  از وزن  تابعي  كه  است  در دما و فشار مشخص  پليمر ترموپالستيك  يك  معياري از ويسكوزيته

در باشد. بطور مشخص مقدار گرم يك پليمر ترموپالستيك كه در اثر فشار حاصل از يك وزنه معين  مي

                                                 
1- Density 

1- Melt Flow Index 

2- Die 



 

دقيقه عبور نمايد  10در مدت زمان  0955/2ميلي متر و قطر  8به طول  2  درجه حرارت مشخص از يك داي

 اندازه گيري مي شود. 3-2بند استاندارد مطابق با جريان مذاب آن پليمر گويند كه نرخ را 

اتيلن پايه در  پلياتيلن مناسب توليد لوله براساس چگالي  مقادير مشخص جريان مذاب قابل قبول براي پلي

 آورده شده است. 3جدول 

 

 مقادير نرخ جريان مذاب -3جدول 

 پلي اتيلن پايه
 جريان مذابنرخ 

 )گرم بر ده دقيقه(

 شرايط آزمون
 دما 

 )درجه سلسيوس(
 وزنه 

 )كيلوگرم(

 160/2 190 6/0كمتر از  سبك

 5 190 1كمتر از  نيمه سبك

 5 190 7/0كمتر از  سنگين

 دوده  2و توزيع 1صد، پراكندگيدر 5-4

 درصد وزني 5-4-1

 است . 7-2، كه مطابق با استاندارد بند مي باشد 25/2± 25/0درصد وزني دوده در پلي اتيلن سياه 

 پراكندگي دوده 5-4-2

تا  1آزمايش گردد بايد پراكندگي دوده با تصويرهاي  2-2بند  دهنگامي كه پراكندگي دوده مطابق با استاندار

 اشته باشد.دآن استاندارد مطابقت  5ر ثاكحد

 توزيع دوده 5-4-3

 باشد.2-2بند ر استاندارد الف دتوزيع دوده يا يكنواختي ظاهري بايد مشابه يا بهتر از تصوير ميكروسكوپي 

 (ESCR) 3مقاومت دربرابر رشد ترك ناشي از تركيب تنش و عوامل محيطي 5-5

ل شروع و رشد ترك در اثر تنش در حضور يك محيط فعال مي باشد. بيان كننده مقاومت پلي اتيلن در مقاب

تحت تنش معين ، پلي اتيلن دچار تركهايي زود  ها در محيطي فعال همچون صابون ، روغن و يا شوينده

                                                 
1- Dispersion 

2- Distribution 

3- Environmental Stress Cracking Resistance  



 

براساس چگالي پلي اتيلن پايه در  ESCRشود كه در نهايت باعث شكست مي شود. مقادير  هنگام مي

 آورده شده است: 4جدول 

 

 شرايط آزمون مقاومت در برابر رشد ترك -4جدول 

 شرايط آزمون F20 (hr) F50 (hr) پلي اتيلن پايه

 ب __ 1000 سبك

 الف 192 __ سنگين و نيمه سنگين

 توضيح داده شده است. 5-2بند در استاندارد  بو  الفشرايط آزمون 

F20 شوند و برحسب ساعت به عنوان  دچار ترك خوردگي ميها درصد نمونه  20كه  است : مدت زماني

 نتيجه آزمون گزارش مي شود.

F50  درصد نمونه ها كامالً ترك بخورند. 50: عبارتست از مدت زماني كه طول مي كشد تا 

 پايداري حرارتي 5-6

شود كه ميزان آن  استفاده مي 1ها ضد اكسندهابل تخريب حرارتي از قبراي پايدار نمودن پلي اتيلن در م

 آورده شده است. 5شماره الي پلي اتيلن پايه در جدول براساس چگ

 

 زمانهاي القا براي پلي اتيلن پايه -5جدول 

 پلي اتيلن پايه
 حداقل

 )درصد وزني(

 حداكثر

 )درصد وزني(

 زمان القاحداقل 

º)دقيقه( در 
C200 

 15 5/0 02/0 پلي اتيلن سبك 

 20 3/0 02/0 پلي اتيلن سنگين و نيمه سنگين

 

 گردد. تعيين مي 2گيري زمان القا براساس آزمون اندازه ها ضد اكسندهبهينه مقدار 

 است . 4-2روش آزمون مطابق با استاندارد بند 

                                                 
1- Antioxidant 

2- Induction Time 
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