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 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،  وباداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي استان

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

ت نظرخواهي براي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جه
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

ي عالقمند و ذيصالح و با استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانها 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  مليو در كميته  (( تدوين5شماره ))
 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 

ت محيطي و محصوالت و مالحظات زيس 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 

ه استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و اطـمينان بخـشيدن ب 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  قرارأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي ضوابط نظام ت
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  استانداردهاياي سطح فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتق

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

 اتيلني مورد استفاده در پلي لوله هاي -پالستيك ها دارد ًكميسيون استان

 روش آزمون ً -اندازه گيري ابعاد  - آبرساني

 يا نمايندگي سمت رئيس

 كبيصنعيت امي  دانشگاه )دكتراي پليمر(حسني نازكدست،

   اعضاء

 صنعيت امي كبي دانشگاه )ليسانس پليمر(نادره ي،احياي

 آب حيات كرمان شركت )فوق ليسانس پليمر(حسني افرازي،

 الربز پالستيك شركت )ليسانس مديريت صنعتي(نژاد، هبرام ترايب

 پلي اتيلن مسنان شركت )دكتراي پليمر(اردشي سعيدي،

 اس پي. اي. شركت )ليسانس مهندسي شيمي(پور، سپيده سهيل

 صنعيت امي كبي دانشگاه )فوق ليسانس پليمر(سعيد شفيعي،

 زمزم جهادصنايع پالستيك  شركت )ليسانس مكانيك(محمد اقبال كبيري،

 نوآوران بسپار شركت )فوق ليسانس پليمر(اميد كوشكي،

 گسرتش پالستيك  شركت )فوق ليسانس پليمر(حمسن معصومي،

 كرشت شهريار شركت حامد)ليسانس مكانيك( يگانه،

   دبير

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



 

 

 گفتار  پيش

 " روش آزمون -گيري ابعاد اندازه -اتيلني مورد استفاده در آبرساني پلي هاي لوله -ها پالستيك "استاندراد 

و تأييد   و بررسي  رسيده  پيشنهادهاي  راساساستاندارد ب  اينشد.   تهيه 1361  بار در سال  نخستين

  استاندارد  ملي  كميتة  جلسةسيصدو پنجمين  و در  مورد تجديدنظر قرار گرفت  مربوط  هاي كميسيون

  اصالح  قانون 3  مادة  استناد بند يك  استاندارد به  اين  شد. اينك  تصويب  26/12/82   مورخشيميايي و پليمر  

  استاندارد ملي  عنوان  به 1371  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  اتو مقرر  قوانين

 شود. منتشر مي  ايران

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

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

  به  مراجعه  براي  . بنابراين قرار خواهد گرفت  مورد توجه  شود، در تجديدنظر بعدي  استاندارد ارائه  اين

 كرد.  تجديدنظر آنها استفاده  از آخرين  بايد همواره  ايران  ملي  استانداردهاي

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

  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  و استاندارد ملي  المللي بين  استاندارد و استانداردهاي  اين  بين  حد امكان

 ايجاد شود.  هماهنگي

 شود . ه و استاندارد قبلي باطل اعالم ميشد 2178اين استاندارد جايگزين استاندارد 

 : زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  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 
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 و دامنه كاربردهدف  1

 .استن لاتي هاي پلي لولهپهني و طول  دو ،گيري قطر، ضخامت ديواره اندازه استاندارداين تدوين  هدف از

 اين روش براي تمام لوله هاي گرما نرم به كار مي رود .

 

 مراجع الزامي  2

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

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

  ايبن   ذينفبع   كباربران   كه  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  ها و تجديد نظرهاي  اصالحيه

قرار دهنبد.    زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديد نظرهاي  اصالحيه  كاربرد آخرين  استاندارد، امكان

 و/ يبببببببا تجديبببببببد نظبببببببر،     چببببببباپ  تببببببباريخ  نببببببببدو  در مبببببببورد مراجبببببببع 

 . مورد نظر است  شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  و/ يا تجديد نظر آن  چاپ  آخرين

 : است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  عاجاز مر  استفاده 

 -اسبتفاده در آبرسباني  اتيلنبي مبورد    هاي پلي لوله -ها پالستيك 1383: سال  1331استاندارد ملي ايران  2-1

 ها ويژگي

 

 اصطالحات و تعاريف 3

 در اين استاندارد اصطالحات و/ يا واژه ها با تعريف زير به كار مي رود: 

 آمده است در اين استاندارد نيز كاربرد دارد . 1-2اصطالحات و تعاريفي كه در استاندارد ملي بند 

 كليات  4

 تهيه نمونه ها 4-1

د بطور صحيح و تميز بريده شده و قسمتهاي اضافي آنها جدا گردد. ضمن آنكه بايد دقت ها باي لبولبه نمونه

 ار تغيير نگردد.چنمود كه ابعاد نمونه ها در هنگام برش د

 زمونه آشرايط تثبيت  4-2



 

ها قبل از انجام آزمون تحت شرايط آماده سبازي قبرار گيرنبد     براي آن دسته از آزمونها كه الزم است آزمونه

و رطوبت نسببي   لسيوسدرجه س 23تا  20ساعت در درجه حرارت  40ها را مي بايد به مدت حداقل  نهنمو

 . درصد قرار داد 5±50

 ون شرايط آزم 4-3

 درصبد انجبام مبي    50 ±5و رطوبت نسبي  لسيوسدرجه س 23 ±2در محيط استاندارد آزمايشگاه ها  ونهآزم

 شده باشد.ذكر ري كه روش آزمون به گونه ديگ يگيرد مگر در موارد

 

 اندازه گيري ضخامت ديواره 5

 وسيله اندازه گيري 5-1

براي اندازه گيري ضخامت ديواره آزمونه ها مي توان از يك وسيله اندازه گيري مدرج دقيق مانند ميكرومتبر  

 ميلي متر انبدازه گيبري   02/0( يا هر وسيله مناسب ديگري كه بتواند ضخامت را با دقت 1)شكل يا كوليس 

متر داخل لوله قرار گيبرد. انحنباي نبوك فبك      ميلي 30دهانه فك ميكرومتر بايد حداقل  نمايد استفاده نمود.

 متر ضخامت داشته باشد . ميلي 2تا  5/1ميكرومتر بايد 

 روش اندازه گيري 5-2

 اندازه گيري نماييد. لولهنقطه نزديك بهم در دو انتهاي  8را در حداقل  لولهضخامت جداره 



 

 

 وسيله براي اندازه گيري ضخامت لوله ها -1ل شك

 

 محاسبات  5-3

 ميانگين ضخامت ديواره را با محاسبه مقدار ميانگين تمام اعداد اندازه گيري شده بدست آوريد. -الف

 حدود تغييرات ضخامت ديواره را بصورت درصد از فرمول زير محاسبه نماييد: -ب  
 

 (A – B)                
100 × _______________  =E 

      (A) 
 بطوريكه:

A  =حداكثر ضخامت ديواره اندازه گيري شده در هر سطح مقطع 

B  =.حداقل ضخامت ديواره اندازه گيري شده در هر سطح مقطع مي باشد 

 درصد باشد . 12حدود تغييرات ضخامت ديواره در هر سطح مقطع لوله نبايد بيش از 

 (dm)ي اندازه گيري قطر متوسط خارج 6

 وسيله اندازه گيري 6-1

را  لبولببه ازك مدرج فلزي و يا وسيله مناسب ديگري كه بتواند قطر خارجي براي اين منظور از يك نوار نبب

 ميليمتر اندازه گيري كند، مي توان استفاده نمود. اين نوار بايد داراي مشخصات زير باشد: 05/0با تقريب 



 

 ب ديگري ساخته شده باشد.از فوالد ضد زنگ و يا ماده مناس -

 طوري درجه بندي شده باشد كه ضخامت آن هيچگونه اثري بر روي نتيجه اندازه گيري نداشته باشد. -

 قرار گيرد. لولهانعطاف پذيري كافي داشته باشد بطوريكه كامالً بر روي سطح خارجي  -

، بطوريكه اگبر نيرويبي در حبدود    هناي آن متناسب با استحكام ماده اي باشد كه از آن ساخته شده استپ -

 ميلي متر ازدياد طول در كل آن بوجود آيد. 05/0نيوتن روي كناره هاي آن وارد شد نبايد بيش از  5/2

 روش اندازه گيري  6-2

نوار را بطور كامل بدور لوله قرار دهيد بطوريكه كامالً عمود بر محور لوله باشد. قطري كبه نشبان داده مبي    

 ميلي متر گرد كنيد. 1/0مقدار خوانده شده را با تقريب  شود را بخوانيد.

 

 1اندازه گيري دو پهني 7

قطر خارجي در هر سطح مقطع چندين بار اندازه گيري مي شود تا حداقل و حداكثر اندازه آن در هر سطح 

 مقطع مشخص گردد.

 وسيله اندازه گيري  7-1

 ه گيري نمايد استفاده نماييد.ميلي متر انداز 05/0از يك كوليس كه بتواند با دقت 

 روش كار 7-2

فك ثابت كوليس را بر روي يك طرف لوله قرار داده و فك متحرك را بر روي طرف ديگر، عمود بر محبور  

 لوله قرار دهيد و كوليس را در طول لوله حركت دهيد تا فك ها به خوبي با سطح لوله تماس پيدا كنند.

 يله نسبت به لوله مقدار اندازه گيري شده را بخوانيد.پس از اطمينان درست قرار گرفتن وس

چندين اندازه گيري را در يك سطح مقطع با چرخاندن كوليس انجام دهيد تا حداقل و حداكثر قطر بدسبت  

 آيد، حداقل شش اندازه گيري الزم است.

 طح مقطع مي باشد.سدو پهني تفاوت بين حداقل و حداكثر قطر خارجي در يك 

                                                           

1- Ovality 



 

 

 يري طول لوله اندازه گ 8

 وسيله اندازه گيري 8-1

 متر نواري از جنس فلز كه دقت اندازه گيري آن حداقل يك ميلي متر باشد.

 روش اندازه گيري 8-2

 لوله را بر روي يك سطح صاف در يك خط مستقيم قرار داده و طول آن را اندازه گيري مي نماييم.

 گزارش نتايج  8-3

 ازه گيري شده هر يك از نمونه ها باشد.گزارش نتايج بايد شامل طول اند

 

 گزارش آزمون 9

 گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد :

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

 ميانگين ضخامت ديواره لوله 9-2

 درصد تغييرات ضخامت ديواره لوله 9-3

 متوسط قطر خارجي لوله 9-4

 دو پهني لوله 9-5

 طول لوله 9-6

 شرايط محيطي كه آزمون در آن انجام شده است . 9-7
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