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 »بسمه تعالي «

  ايرانآشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  

وظيفه تعيين،  است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر تدوين و

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و 

سعي بر اين است كه استانداردهاي . گيرد ت علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميمؤسسا

ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه 

بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي مصرف كنندگان،  توليدكنندگان،: صاحبان حق و نفع شامل

 پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال مي .باشد

نوان در صورت تصويب به ع پيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح و شود و پس از دريـافت نظـرات و

  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي(استاندارد ملي 

  پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه 

   منتشر مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و

تدوين و  »5«بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره  .مي گردد

  .در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد

در تدوين مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه 

استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي 

  .جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

مايت از مصرف مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور ح

عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و  كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي و

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ . اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد

  .اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايدبازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، 

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، 

ها و كاليبره ان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهگآموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنند

كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد 

ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي 

ن المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي ترويج سيستم بي. نمايد

  .براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد

 



  هاي هوا ترمز ـ  آميدي براي سيستم لوله هاي پلي “كميسيون استاندارد 
  ” قسمت اول ـ الزامات و روش آزمون

  

  سمت يا نمايندگي            رئيس
  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران          فهيمه, عسكري 

  )فوق ليسانس مهندسي صنايع پليمر(
  

  اعضا
  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران          سلطاني ، صديقه

  )فوق ليسانس مهندسي صنايع پليمر(
  

  مركز پژوهش متالورژي رازي        شفيعي زاده ، بهرام
  )س شيميفوق ليسان(

 
  شركت ايران ياسا          عابديني ، زهرا

  )ليسانس شيمي(
  

  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران        فرهنگ زاده ، سلوي
  )ليسانس مهندسي پليمر پتروشيمي(
  

  شركت سپهر هيدروليك كاران          نجف زاده ، رضا
  )فوق ديپلم(
  

  شركت ساپكو          اكرم  هوبخت ،
  )ليسانس شيمي پليمر(
  

  دبير
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران          حسن  خانه زر ،

  )ليسانس شيمي محض(
  

  )ويراستار(مصحح فارسي 
  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران        فرهنگ زاده ، سلوي

  )ليسانس مهندسي پليمر پتروشيمي(

 



  

 صفحه فهرست مندرجات

 ب پيش گفتار

 1 هدف و دامنة كاربرد 1

 1 مراجع الزامي 2

 2 مفاهيم 3

 2 لوله بدون اتصاالت 4

 11 لوله همراه با اتصاالت 5

 12 مواد 6

  13  نشانه گذاري  7

 ا��



  پيش گفتار

كه توسط  ”آميدي براي سيستم هوا ترمز ـ قسمت اول ـ الزامات و روش آزمون هاي پلي لوله “استاندارد 

و چهارمين جلسه كميته ملي استاندارد هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در چهارصد و هشتاد  كميسيون

قانون  3مورد تصويب قرارگرفته است، اينك به استناد بند يك مادة  23/11/86شيميايي و پليمر مورخ 

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

  .استاندارد ملي ايران منتشر مي شود

مگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و براي حفظ ه

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي 

. اصالح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .نابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كردب

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

  .اد شودامكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايج

  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

DIN 74324-1 : 1996 , Polyamide tubing for air braking systems. 
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  هاي هوا ترمز  آميدي براي سيستم هاي پلي لوله

 قسمت اول ـ الزامات و روش آزمون

  

  هدف و دامنه كاربرد  1

آميدي  اي پلي هاي تك اليه اين استاندارد، تعيين الزامات و روشهاي آزمون براي لوله هدف از تدوين

  استاندارد بند(اي  هاي هواترمز تريلرها و خودروهاي جاده مصرفي در سيستم) 5-2استاندارد بند (

  .است) 3- 2

ان مندي در شرايط كه در برابر زم) 6بند (دهد  آميدي را پوشش مي اين استاندارد آن دسته از مواد پلي

براي مثال . مقاوم باشند) 3و  2در فشارهاي كاري و دماهاي مشخص شده در جداول (معمول كاربري 

اين . ساعت جزو شرايط معمول نيست 3درجه سلسيوس به مدت  125كاربري در فشار و شرايط دمايي 

  .هاي رابط تريلرهاي يدك كش كاربرد ندارد استاندارد براي لوله

  . آمده است 6-2ها براي خودروها در استاندارد بند  اربري لولهجزئيات ك

  

  مراجع الزامي  2

مدارك الزامي زير مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدين ترتيب آن 

ر، يا تجديدنظ/ در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و . مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين . اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست

. امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند استاندارد، 

دنظر آن مدارك الزامي ارجاع يا تجدي/ يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و 

  .داده شده موردنظر است

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

Olives for use with compression couplings – Design and type 

W ports . 

2-1    DIN 3861: 2002 

Magnifiers – Types and optical characteristics . 2-2   DIN 58383: 2000 

  



Classification of road vehicles – Terminology associated with 

passenger cars , commercial vehicles and trailers . 

2-3    DIN 70010:2001 

Fittings for polyamide tubing – Insert profiles . 2-4   DIN 73377:1991 

Poly amide tubing for use in motor vehicles . 2-5   DIN 73378:1996 

Polyamide tubing for air braking systems – Guide for assembly 

. 

2-6   DIN 74324-2:1996 

General tolerances – Part 1 : Tolerances for linear and 

angular dimensions without individual tolerance indications . 

2-7 ISO 2768-1 : 1998 

Coilded tubing for air braking systems. 2-8   DIN 74323:1991 

Hoses for use in air braking systems – Dimensions , materials 

and marking . 

2-9   DIN 74310-1:1993 

Road vehicles – Thermoplastics tubing for use in air braking 

systems – Part 1 : Dimensions and marking . 

2-10  ISO 7628-1:1998 

Road vehicles – Thermoplastics tubing for use in air braking 

systems – Part 2 : Mounting on vehicle and test methods . 

2-11 ISO/DIS 7628-2:1986 

  

  تعاريف  3

شود كه طول مشخصي  هايي اطالق مي در اين استاندارد، به لوله: هاي بدون اتصاالت  لوله  3-1

  ).4بند (ندارند 

شود كه طول مشخصي دارند  هايي اطالق مي در اين استاندارد، به لوله: لوله همراه با اتصاالت   3-2

  ).5بند (

  

  لوله بدون اتصاالت  4

  گذاري ابعاد و نام  1- 4

  , PA11-Pآميدي نوع گيري پلي ساخته شده از مواد قالب 8×1هاي با اندازه اسمي  گذاري لوله نام

 , EHL , 22-004 (PA 11-PHL) شود  كه به عنوان مثال به شكل زير نمايش داده مي:  

1 - PA 11 - PHL × Tubing DIN 74324 - 8 

  ا
	�د ����           ��ع ����          
            � ا�����ارد �



  الزامات  2- 4

  كلّيات    4-2-1

  تراكم   4-2-1-1

  .انجام شود 5-2استاندارد بند  7مطابق با جدول شماره  بايد

  دماي ذوب   4-2-1-2

  .انجام شود 5-2استاندارد بند  7بايد مطابق با جدول شماره 

  مواد قابل استخراج   4-2-1-3

  .انجام شود 5-2استاندارد بند  5- 2-5بايد مطابق با بند 

  1بررسي چشمي   4-2-1-4

  .انجام شود 5-2ندارد بند استا 3-5بايد مطابق با بند 

  ضريب كاربري تنش   4-2-1-5

  .انجام شود 5-2استاندارد بند  6بايد مطابق با جدول شماره 

  تنش پايه   4-2-1-6

  .انجام شود 5-2استاندارد بند  3- 4-5بايد مطابق با بند 

  اي استحكام ضربه   4-2-1-7

  .انجام شود 5-2استاندارد بند  4- 4-5بايد مطابق با بند 

  فشار كاري مجاز   4-2-1-8

  .اين استاندارد انجام شود 3و  2بايد مطابق با جداول شماره 

                                                
1- Workmanship 



  مواد اوليه   4-2-1-9

استفاده از مواد بازيافتي مجاز نيست، اما امكان استفاده . درصد از مواد نو تهيه شده باشند 100ها بايد  لوله

ز است، به شرط آنكه از همان نوع ماده و سازنده درصد مجا 20از مواد كهنه آسيابي به مقدار حداكثر 

  .باشد و نيز بتواند الزامات اين استاندارد را برآورده كند

  ساير الزامات   4-2-2

   (UV)مقاومت به تابش فرا بنفش    1- 4-2-2

برابر نبايد نشاني از  6نمايي  ها، با بزرگ زمونهانجام شود، در آ 1-2- 4-4زماني كه آزمون مطابق بند 

  .خوردگي باشد ترك

به ) 5-2از استاندارد بند 7جدول (درجه سلسيوس  23±2عالوه بر اين، الزاماتي كه براي  انرژي ضربه در 

  .ها اشاره شده است، بايد برآورده شود آن



  

  

  

  :راهنما 

S  ؛) برحسب ميلي متر(، ضخامت لوله  

1d ؛) برحسب ميلي متر(ارجي لوله ، قطر خ  

2d  ؛) برحسب ميلي متر(، قطر داخلي لوله  

r  است) برحسب ميلي متر(، شعاع خمش.  

  ) چرخش(ابعاد لوله  - 1شكل 

  ابعاد  -1جدول 

 اندازه اسمي

1d 2d  حداقل

 ضخامت

s 

هاي    مناسب براي رابط

  استاندارد  Wنوع 

  1-2بند 

مناسب براي 

اتصاالت با 

 2يپروفيل داخل

حداقل شعاع 

1خمش 
r  

انحراف 

 مجاز
 

  انحراف 

 مجاز

1×4  4 

1/0± 

2 

1/0±  

90/0  

  20  ــ  ×

1×6  6  4  ×  ×  30  

1×8  8  
6  

×  ×  40  

  45  ×  ــ  35/1  15/0±  9  9×5/1

1×10  10  1/0±  8  90/0  ×  ×  60  

25/1×10  10  12/0±  5/7  12/1  ×  ×  60  

5/1×11  11  

15/0±  

8  
35/1  

  60  ×  ــ

*5/1×12  12  9  ×  ×  60  

2×14  14  10  15/0±  80/1  ×  ×  75  

5/1×15  15  12  1/0±  35/1  ×  ×  90  

2×16  16  12  
15/0±  80/1  

×  ×  95  

  100  ــ  ×  14  18  18×2

  .شود اند، ترجيح داده مي هايي كه به شكل برجسته نوشته شده اندازه *

  درجه سلسيوس 23±5درجه خمش در  180براساس  -1

 4-2ستاندارد بند مطابق ا -2

  .متر بيان شده است يادآوري ـ ابعاد ذكر شده در اين استاندارد برحسب ميلي

  هاي طراحي شده  درجه سلسيوس براي لوله 23فشارهاي كاري مجاز در دماي  - 2جدول 

  درجه سلسيوس  100تا  - 40در محدوده دمايي كاري 

  گيري نوع  اي مواد قالببرحسب بار بر 'Pe,zulفشار كاري مجاز ،  اندازه اسمي



PA 11-PHL 

PA 12-PHL 

PA 12-HIPHL 

 

PA 11-PHLY 

PA 12-PHLY 

1×4  45 60 

1×6  27 36 

1×8  19 26 

5/1×9  27 36 

25/1×10  19 26 

5/1×11  21 28 

5/1×12  19 26 

2×14  22 30 

2×16  19 26 

  طراحي شده  هاي درجه سلسيوس براي لوله 23فشارهاي كاري مجاز در دماي  - 3جدول 

  درجه سلسيوس  60تا  - 40در محدوده دمايي كاري 

  برحسب بار  'Pe,zulفشار كاري مجاز ،  اندازه اسمي

1×10 15 

5/1×15  15  

2×18  17  

  

  پايداري گرمايي   2- 4-2-2

 گونه برابر هيچ 6نمايي  الف نبايد با بزرگ- 2-2-4- 4هاي تهيه شده پس از انجام آزمون مطابق بند  آزمونه

ب، - 2-2-4- 4هاي تهيه شده پس ازآزمون تنش پايه مطابق بند آزمونه. خوردگي داشته باشند ازترك نشاني

  .آمده است، مطابقت داشته باشند 5-2استاندارد بند 7جدول  3-4- 5كه دربند  بايد با حداقل تنش پايه

  در دماي  ر انرژي ضربهب بايد با مقادي-2- 2-4-4هاي تهيه شده پس از آزمون ضربه براساس بند  آزمونه

  .آمده است، مطابقت داشته باشد 5-2استاندارد بند  7درجه سلسيوس كه در جدول  2±23

  تراكم   3- 4-2-2

گونه درز يا هرگونه شكستي  انجام شود، در لوله نبايد هيچ 3-2- 4-4هنگامي كه آزمون مطابق با بند 

  .ايجاد شود

  هاي آزمون طبقه بندي  3- 4



آزمون (هاي كنترل كيفي  يا براساس روش) آزمون دسته الف(هاي نوعي  راساس آزمونها ب آزمون لوله

  .شوند ، طبقه بندي مي 4مطابق جدول ) دسته ب

  .هاي آزمون  طبقه بندي  - 4جدول 

 ب الف )الزامات(ويژگيها 

  ــ  ×  )5-2استاندارد بند  7مراجعه به جدول (تراكم 

  ــ  ×  )5- 2د بند استاندار 7مراجعه به جدول (دماي ذوب 

  ــ  ×  )5- 2استاندارد بند  2-2- 5مراجعه به بند (مواد قابل استخراج 

  ×  ×  )5- 2استاندارد بند  3- 5مراجعه به بند (بررسي چشمي 

  ×  ×  )5-2استاندارد بند  3- 4- 5مراجعه به بند (تنش پايه 

  ×  ×  )5-2استاندارد بند  4- 4-5مراجعه به بند (اي  استحكام ضربه

  ــ  ×  )1-2- 2-4مراجعه به بند (به تابش فرا بنفش  مقاومت

  ــ  ×  )2-2- 2-4مراجعه به بند ( 1پايداري گرمايي

  ×  ×  )3-2-2- 4مراجعه به بند (ميزان تراكم 

 .رود گيري بكار مي كاربرد تنها براي پايداري گرمايي مواد قالب -1

  



  آزمونها  4- 4

  5- 2آزمون ها مطابق با استاندارد بند    4-4-1

  .انجام شود 5آزمون ها مطابق با جدول 

  آزمون ها  -5جدول  

 ، بندهاي 5-2آزمون مطابق با استاندارد بند  ويژگي

 1-4- 6 تراكم

 2-4- 6  دماي ذوب

 4-4- 6  مواد قابل استخراج

 1  بررسي چشمي

 5-4- 6  تنش پايه

 6-4- 6  انرژي ضربه اي

 )2- 2ارد بند مطابق استاند(بررسي چشمي در فاصله ديد معمول  -1

  

  ساير آزمون ها   4-4-2

 (UV)آزمون مقاومت به تابش فرا بنفش    1- 4-4-2

ساعت، درمعرض تابش  720متري از هر اندازه اسمي لوله را براي دوره زماني  ميلي 100تكه  5ابتدا، 

  .قرار دهيد) آمده است 2طور كه در شكل  همان(طول موج متوسط و بلند نور فرا بنفش 

min)دور بر دقيقه  33±3ميلي متر و سرعت چرخش  430ها را روي يك صفحه گردان با قطر  آزمونه
-1

) 

در يك ترتيب شعاعي قرار داده، به طوري كه يك سر هر آزمونه با پايه صفحه گردان و سر ديگر آن با 

  .نقاط نزديك به مركز، محكم نگه داشته شود

در صورت . متري آن قرار داده شود ميلي 250±5در فاصله منبع تابش بايد در باالي مركز صفحه گردان و 

براي هر . درجه سلسيوس برسد 50ها نبايد به  ها را خنك كنيد، به طوري كه دماي آزمونه نياز آزمونه

  .آزمون يك منبع تابش جديد بكار بريد
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  توزيع طيف  -2شكل 

مورد آزمون ضربه قرار  5-2طابق استاندارد بند درجه سلسيوس م 23±2ها را در دماي  سپس، آزمونه

اي قرار دهيد كه سطح قسمت تابش ديده  ها را در يك دستگاه آزمون ضربه پاندولي به گونه آزمونه. دهيد

بايد از ) براي قرار گرفتن روي دستگاه ضربه(تر شوند  ها بايد كوتاه چنانچه آزمونه. در برابر ضربه قرار نگيرد

در هر حالت طول . هاي تابش ديده باقي بماند ن، به يك اندازه كوتاه شود تا مركز آزمونههر دو انتهاي آ

  .ميلي متر باشند 50ها حداقل بايد  آزمونه

  پايداري گرمايي   2- 4-4-2

ساعت در آون با  72درجه سلسيوس براي مدت  150آزمونه از هر اندازه اسمي را در شرايط دمايي  9

  .دجريان همرفتي قرار دهي

، مطابق مقادير حداقل شعاع  o180قبل از قرار دادن در آون، سه آزمونه از هر اندازه اسمي را تا ) الف

ها را به حالت اول برگردانده  پس از اين تثبيت، آزمونه. خم كنيد  آورده شده است، 1خمش كه در جدول 

  .و ترك خوردگي آنها را مورد بررسي قرار دهيد

ها از آون، تحت آزمون تنش پايه  دقيقه پس از خارج كردن آزمونه 30دازة اسمي را سه آزمونه از هر ان) ب

  .قرار دهيد 5- 2مطابق استاندارد بند 

ها از آون، تحت آزمون ضربه در  دقيقه پس از خارج كردن آزمونه 30سه آزمونه از هر اندازه اسمي را ) پ

  .دهيدقرار  5-2درجه سلسيوس مطابق استاندارد بند  23±2دماي 

  ميزان تراكم   3- 4-4-2

 ��λλλλل ��ج 



، به مدت سه دقيقه در 6سه آزمونه از هر اندازه اسمي را در فشارهاي آزمون، مطابق جدول شماره 

  .درجه سلسيوس قرار دهيد 23دماي

  .درجه سلسيوس  23فشارهاي آزمون در دماي  - 6جدول 

 اندازه اسمي

  گيري نواع مواد قالببراي ا) 'Pe,zul× 5/1برابر (فشارهاي آزمون برحسب بار 

PA 11-PHL 

PA 12-PHL 

PA 12-HIPHL 

 

PA 11-PHLY 

PA 12-PHLY 

1×4  68 90 

1×6  40 54 

1×8  28 39 

5/1×9  40 54 

 ــ 22  10×1

25/1×10  28 39 

5/1×11  32 42 

5/1×12  28 39 

2×14  33 45 

  ــ  22  15×5/1

2×16  28  39  

  ــ  25  18×2

  لوله همراه با اتصاالت  5

  گذاري و ابعاد نام  5-1

ابعاد . شود آمده است، استفاده مي 7-2هاي عمومي، رواداري دسته پ كه در استاندارد بند  براي رواداري

  .آمده است 1در جدول شماره 

  اتصاالت انتهايي معين شده براي سازنده خودروهاي سواري    

  

  



  لوله همراه اتصاالت  -3شكل 

متر ساخته شده   ميلي 500 (l)وطول بين اتصاالت  8×1براي اندازه اسمي  گذاري لوله همراه بااتصاالت نام

  ) 1مشتري به سفارش(آميد  گيري پلي از مواد قالب

   PA 11-P , EHL , 22-004 (PA 11-PHL): نوع 

  :شود  به شكل زير نمايش داده مي

Tubing DIN 74324 – 8×1×500 – PA 11-PHL     

  

  الزامات  5-2

  استحكام كششي    1- 2- 5

اين نيرو براساس معادله . برحسب نيوتن مقاوم باشد Ftلوله همراه با اتصاالت بايد در برابر نيروي كششي 

  :گردد  زير محاسبه مي

s.)sd(
1.1

F
1

V

mint
π−

σ
=               

  :كه در آن 

σV  نيوتن بر ميلي متر مربع  20، برابر( )2
mm

N ؛  

d1 متر ؛ ي اسمي لوله برحسب ميلي، قطر خارج  

s ضخامت اسمي ديواره لوله برحسب ميلي متر است ،.  

  ميزان تراكم    2- 2- 5

  .انجام شود، اتصاالت از انتهاي لوله نبايد جدا شود 2- 3-5هنگامي كه آزمون مطابق بند 

  روش كار  5-3

  استحكام كششي    3-1- 5

ست و در اين آزمون نيروي مورد نياز براي كشيدن ا 3- 4هاي دسته الف بند  آزمون كششي از نوع آزمون

درجه  100ها بايد در شرايط گرمايي با دماي  پيش از آزمون، آزمونه. شود گيري مي اتصاالت از لوله اندازه

متر در  ميلي 25ساعت قرار گيرند، سپس آنها را تا دماي اتاق خنك كرد و با سرعت  2سلسيوس به مدت 

  .ار داددقيقه تحت آزمون كشش قر

                                                
1- At the user’s discretion 

            ا��از� ه� و ا
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  ميزان تراكم    3-2- 5

سه آزمونه از هر اندازه اسمي را همراه با اتصاالت . است 3-4هاي دسته الف بند  آزمون تراكم از نوع آزمون

درجه سلسيوس به مدت يك ساعت قرار داده، سپس  125انتهايي در آون با جريان همرفتي و دماي 

 125دقيقه و دماي  5به مدت  6مشخص شده در جدول درصد از مقادير  50ها را در فشار آزمون  آزمونه

ساعت در  1ها را سرد كرده و دوباره آنها را براي مدت  آزمونه. درجه سلسيوس تحت آزمون قرار دهيد

دقيقه با دماي  5درجه سلسيوس قرار دهيد و اين بار آزمون را براي مدت  -40محفظه سرمايش با دماي 

  .ر اجرا كنيددرجه سلسيوس و در همان فشا -40

  

  مواد  6

يا   PA 11-PHL,PA 11-PHLY,PA 12-PHL,PA 12-HIPHLگيري قالب مواد ها بايدازنوع لوله

PA 12-PHLY  براساس صالحديد (باشند  5-2استاندارد بند  1با مشخصات ذكر شده در جدول

 5-2ارد از بند استاند 1- 1-2-5و بايد در برابر تابش فرابنفش، همان طوري كه در بند ) سازنده لوله

  .مشخص شده است، پايدار باشند

  

  نشانه گذاري  7

متر همانند نمونه زير انجام شود بدون اينكه پاك  ميلي 350گذاري در لوله بايد در فواصل حداقل  نشانه

گذاري بايد خوانا بوده و بعد از برطرف كردن هرگونه پوششي صورت گيرد و بايد به  همچنين، نشانه. شود

  .اشد كه هيچ اثري بر خواص مكانيكي يا كارآيي اتصاالت انتهايي نداشته باشداي ب گونه

  

  :مثال 

  

  نام استاندارد  

  شماره استاندارد            

  )1مطابق جدول (اندازه اسمي        

  )6مطابق بند (مواد     

  عالمت تجاري سازنده



  سال توليد     

  ماه توليد 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICS: 83.140 

13:  صفحه    

 
 


