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 -برد آبياريبراي كار)PE( اتيلن يپل هاي لوله – يگذار لوله يها سامانه  –ها  كيپالست
  ها ويژگي
  

  و دامنه كاربرد هدف   1
 12با قطر خارجي اسمي ) 1خط جانبي( اتيلن پلي هاي لولههاي  ويژگي تعيين ن استاندارد،يهدف از تدوين ا   

   .است 2آبياري براي كاربردبه منظور انتقال آب متر  ميلي 32متر تا  ميلي
  . پارامترهاي آزمون ارائه مي شوند ن استاندارد،همچنين، براي روش هاي آزمونِ مورد اشاره در اي

  : تحت شرايط زير كاربرد دارد PE 40و  PE 32 ساخته شده از مواد يها لولهاين استاندارد براي 
  ؛ 4بار 10تا ) MOP( 3فشار كاريحداكثر  - الف
  ؛مطابق با پيوست الف C˚45 تا 5دماي كاري -ب
  

به  7و براي نوارهاي اّبياري 6775به استاندارد ملي متر  با ضخامت كمتر از يك ميلي 6دار قطره چكان نوارهايبراي  -1يادآوري 
   .مراجعه شود ISO 16438 استاندارد

  

    يمراجع الزام  2

ب ين ترتيبد. ن استاندارد به آن ها ارجاع شده استياست كه در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارك الزام   
  .شود يارد محسوب من استاندياز ا يآن مقررات  جزئ

آن  يبعد ينظرها ديتجد و ه هاياصالح ارجاع داده شده باشد، خ انتشاريتار ذكر با يكه به مدرك يدرصورت   
 خ آن ها ارجاع شده است،يتار كه بدون ذكر يمدارك مورد در .ستيران نيا يمل ن استاندارديا نظر مورد

  .مورد نظر است ن هاآ يبعد يه هاينظر و اصالح دين تجديهمواره آخر
   :است ين استاندارد الزاميا ير براياستفاده از مراجع ز   
   تعيين ابعاد - اجزاء پالستيكي -گذاري سامانه هاي لوله – ها پالستيك، 2412شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-1
نرخ  و )MFR(جرمي مذاب  تعيين نرخ جريان – ها پالستيك، 6980-1شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-2

   روش استاندارد: 1قسمت  – ها ترموپالستيك) MVR(حجمي مذاب  جريان
-درآبرساني استفاده مورد اتيلني پلي يها لوله - ، پالستيك ها 7175- 8استاندارد ملي ايران شماره  2-3

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

                                                 
1- Lateral 
1- Irrigation 
2- Maximum operating pressure (Allowable operating pressure, PFA) 
3- 1 bar = 105 N/m2 = 0.1 MPa. 
4- Operating temperature 
5- Emitting tape 
6- Collapsible pipe (Hydroflume) 
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تعيين زمان  –) DSC( تفاضلي روبشي گرماسنجي -، پالستيك ها 7186-6ره شما رانيا يستاندارد ملا 2-4
  )ديناميكي OIT(و دماي القاي اكسايش ) همدما OIT(القاء اكسايش 

 PE 32اتيلني  ي پليها لوله - تجهيزات آبياري -، ماشينهاي كشاورزي8988شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-5
حساسيت در برابر ترك خوردگي بر اثر تنش محيطي  –ده آبياري ي آبها لولهمورد استفاده در  PE 40و 

  روش آزمون و الزامات –ناشي از اتصاالت نوع فرورونده 
صاف براي انتقال سياالت گرمانرم  يكيپالست يها لوله –كها يپالست، 10610شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-6
  سري هاي متريك: 1قسمت  –ابعاد و رواداري ها  –
، اتصاالت و سامانه هاي مونتاژ شده براي ها لوله -پالستيك ها، 12181-1تاندارد ملي ايران شماره اس 2-7

  روش كلي: 1قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 
، اتصاالت و سامانه هاي مونتاژ شده براي ها لوله -پالستيك ها، 12181-2استاندارد ملي ايران شماره  2-8

  تهيه آزمونه هاي لوله: 2قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 
، يكاربردهاي آبرسان يبرا گذاري لوله يها سامانه -پالستيك ها، 14427-2استاندارد ملي ايران شماره  2-9

  ها لوله: 2قسمت  -)PE( اتيلن يپل –ي تحت فشارو زهكش فاضالب
2-10 ISO 2505, Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and 
parameters 
2-11 ISO 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table 
2-12 ISO 6964, Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content 
by calcination and pyrolysis - Test method and basic specification 
2-13 ISO 18553, Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black 
dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds 

  يم اختصاري، نمادها و عالفيتعار و اصطالحات  3

  .به كار مي رود زير ، نمادها و عاليم اختصاريدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف

  فياصطالحات و تعار  3-1
ف يو تعاراصطالحات ، 14427استاندارد ملي شده در   ارائه فيو تعار عالوه بر اصطالحاتدر اين استاندارد، 

   .رود يمبه كار  زين ريز

  مشخصات هندسي  3-1-1

3-1-1-1    
   1اسمياندازه 

DN  
با ابعاد توليد،  مناسب تقريبا برابر يعدد گرد شده ا، كه گذاري لوله سامانه 1يك از اجزاء هر عددي يگذار نام

   .گيرد شوند را در بر نمي مي ينام گذار 2رزوه، اجزائي كه با اندازه اين تعريف. استميلي متر،  بر حسب
                                                 

1- Nominal size 
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3-1-1-2    
  اسمياندازه 

DN/OD  
  . است يقطر خارج مرتبط با، اسمياندازه 

3-1-1-3    
  اسميخارجي قطر 
dn  

  . اختصاص يافته است، DN/OD اسميك اندازه يبه  كه ،برحسب ميلي متر ،خارجي مشخصقطر 

3-1-1-4    
  در هر نقطه يقطر خارج

de  
يك اتصال  3دار ينرانتهاي ح مقطع لوله يا طه از سراسر سطقطر خارجي در هر نق مقدار اندازه گيري شده

   .ميلي متر به سمت رقم بزرگتر گرد مي شود 1/0كه با دقت  ،است

3-1-1-5    
   ين قطر خارجيانگيم

dem  
 πيك اتصال در هر سطح مقطع تقسيم بر عدد  ينرانتهاي محيط بيروني يك لوله يا  مقدار اندازه گيري شده

   .تر گرد مي شود ميلي متر به سمت رقم بزرگ 1/0ه با دقت ك ،است )142/3با برابر با يتقر(

3-1-1-6    
  حداقل ميانگين قطر خارجي 

dem,min  
   .است حداقل مقدار قطر خارجي تعيين شده براي يك اندازه اسمي مشخص

3-1-1-7    
  حداكثر ميانگين قطر خارجي 

dem,max  
   .است شخصحداكثر مقدار قطر خارجي تعيين شده براي يك اندازه اسمي م

3-1-1-8    
   4يدوپهن

                                                                                                                                                         
1- Components 
2- Thread 
3- Spigot end 
4- Out of roundness (Ovality) 
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   .است يا نريلوله تفاوت بين حداكثر و حداقل قطر خارجي اندازه گيري شده در يك سطح مقطع از 

3-1-1-9    
  ديواره اسميضخامت 

en  
 منطبق بربراي اجزاء ترموپالستيكي  ، كهگذاري لوله سامانهء اجزيك از ا هرضخامت ديواره عددي  ينام گذار

بوده و برحسب ) emin( با حداقل ضخامت مجاز ديواره در هر نقطه برابر ف اين استاندارد،قسمت هاي مختل
   .ن مي شوداميلي متر بي

3-1-1-10    
  واره در هر نقطه يضخامت د

e  
كه با دقت ، گذاري لوله سامانه ءاجزيك از ا هرمقدار اندازه گيري شده ضخامت ديواره در هر نقطه از محيط 

   .تر گرد مي شود مت رقم بزرگميلي متر به س 1/0
  
  . است Eنماد ضخامت ديواره در هر نقطه براي اتصاالت و بدنه شيرآالت، حرف  –يادآوري

  

3-1-1-11    
  حداقل ضخامت ديواره در هر نقطه 

emin  
   .است گذاري لوله سامانه ءاجزيك از ا هرضخامت ديواره در هر نقطه از محيط تعيين شده مقدار حداقل 

3-1-1-12    
  حداكثر ضخامت ديواره در هر نقطه 

emax  
   .است گذاري لوله سامانهء اجزيك از ا هرضخامت ديواره در هر نقطه از محيط تعيين شده مقدار حداكثر 

3-1-1-13    
  واره ين ضخامت ديانگيم

em  
در  و كه در فواصل منظم از محيط ير اندازه گيري شده ضخامت ديواره استميانگين حسابي تعدادي از مقاد

كه شامل حداقل و حداكثر مقادير اندازه گيري  به نحويقرار گرفته اند؛  مورد نظريك سطح مقطع از جزء 
   .باشنددر آن سطح مقطع شده ضخامت ديواره 

  
  . انجام مي شود 2412د ملي اندازه گيري مطابق با استاندار -يادآوري 
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3-1-1-14    
   يروادار

صورت تفاوت بين مقادير حداكثر و حداقل مجاز بيان ه كميت، كه ب تغييرات مجاز مقدار مشخصي از يك
   .شود مي

3-1-1-15    
  رواداري ضخامت ديواره

ty  
  

   .است )en(ديواره  اسميو ضخامت  )e(در هر نقطه  بين ضخامت ديوارهمجاز  اختالف
  
ynn   -ي ادآوري teee   

  

3-1-1-16    
  لوله  يسر

S  
   .است لوله ينام گذار يبدون بعد برا يعدد

  
  :مربوط مي شود معينيك لوله  مشخصات هندسي به )1(معادله از طريق ) S(سري لوله  – 1ي ادآوري

)1(  
n

nn

e

ed
S

2


 

  .شده است برگرفته ISO 4065استاندارد  6-3 بندف ين استاندارد از تعريف مورد استفاده در ايتعر – 2ي ادآوري
  

3-1-1-18    
    1استاندارد يبعادنسبت ا
SDR  

 )dn( اسميتقريباً برابر با نسبت قطر خارجي مناسب ، كه عدد گرد شده اي عددي سري يك لوله ينام گذار
  .باشد يم) en(ديواره  اسميبه ضخامت 

  
ربوط م )S( به سري لوله )2(معادله از طريق ) SDR( ، نسبت ابعادي استانداردISO 4065مطابق با استاندارد  –ي ادآوري

  :مي شود
)2(  SDR = 2 S +1 

                                                 
1- Standard dimension ratio 
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  ف مربوط به مواديتعار  3-1-2

3-1-2-1    
   1مواد بكر

، قرار الزم استآن ها براي توليد كه درمعرض هيچ كاربرد يا فرآيندي، به غير از آنچه  2دانهبه شكل مواد 
  .ستها اضافه نشده ا به آنز ين 4شدهيا بازيافت  3شدههيچگونه مواد فرآيند  ؛ ونگرفته اند

3-1-2-2    
   5داخلي فرايند شدهمواد 
هاي حاصل از  استفاده نشده و نيز پليسه 6برگشتيِرآالت يو ش اتصاالت ،ها لوله از حاصلزائداتي تميز  مواد

 يريقالب گ لياز قب ييها، كه قبال توسط خود توليد كننده در فرآيندرآالتيو ش اتصاالت ،ها لولهتوليد 
  . ، به نحوي كه دچار تخريب نشده باشنداند شده يا اكستروژن فرآيند تزريقي

3-1-2-3    
   7بيروني فرايند شدهمواد 
  :هستندر يز ياز شكل ها يكيكه به  يمواد
هاي حاصل از  مردود استفاده نشده و نيز پليسهرآالت يو ش اتصاالت ،ها لوله از حاصلضايعاتي مواد  - الف

  .ند شده انديگر فرايد ياوسط توليد كننده ، كه قبال ترآالتيو ش اتصاالت ،ها لولهتوليد 
و  اتصاالت ،ها لوله ر ازيبه غ پلي اتيلناز جنس  يا استفاده نشده محصوالت از حاصلضايعاتي مواد  -ب
  . د شده انديكه تول يرآالت؛ صرفنظر از مكانيش

3-1-2-4    
   شدهافت يمواد باز

  :هستندر يز ياز شكل ها يكيكه به  يمواد
  .آسياب يا خرد شده باشند و رآالت استفاده شده كه تميزيو ش اتصاالت ،ها لوله از حاصلعاتي ضايمواد  - الف
 اتصاالت ،ها لوله ر ازيبه غپلي اتيلن از جنس  يا استفاده شده محصوالتآسياب  از حاصلضايعاتي مواد  -ب

   .آسياب يا خرد شده باشند و رآالت؛ كه تميزيو ش

3-1-2-5    
   8آميزه

                                                 
1- Virgin material 
2- Granule 
3- Reprocessable material 
4- Recyclable material 
5- Own reprocessable material 
6- Rejected material 
7- External reprocessable material 
8- Compound 
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پاد (گي كسيد شوندضد اعوامل از قبيل (و افزودني ها ) اتيلن پلي(شده از پليمر پايه  ساخته مخلوط همگن
يند و استفاده به مقداري معين به منظور فرا) ، پايداركننده در مقابل پرتو فرابنفش، دوده ها ، رنگدانه1)اكسنده

  . است منطبق بر الزامات اين استاندارد گذاري لولهسامانه اجزاء  در

  ف مربوط به مشخصات مواديتعار  3-1-3

3-1-3-1    
  پيش بيني شدهاستحكام هيدروستاتيك براي  2اطمينانپايين حد 
LPLσ  

استحكام  براي درصد 5/97 و نشانگر حد پايين اطمينان ت ماده بودهيمنشأ آن ماهكميتي كه 
   .است tو زمان  θدماي  درپيش بيني شده  بلند مدتهيدرواستاتيك 

  
  .شود يان ميب) MPa(برحسب مگاپاسكال  تنش بوده و از جنس پيش بينين ييحد پا –ي ادآوري

  

3-1-3-2    
   3حداقل استحكام الزم

MRS  
عدد سمت به  باشد MPa 10 از كه اگر كمتر، سال 50و  C˚20 دماي در )LPLσ( اطمينانمقدار حد پايين 

از سري  بعدي عدد كوچكترسمت به  دباش MPa 10 بزرگتر ازا ي يمساواگر و  R10از سري  بعدي كوچكتر
R20 گرد مي شود.   

  
 ISO 497[2]و  ISO 3[1]مطابق با استانداردهاي  يحياعداد ترج يه يپاهاي  سري،  R20و  R10هاي  سري –ي ادآوري

   .ندمي باش
  

3-1-3-3    
   4يب طراحيضر
C 

را كه در حد  گذاري لوله امانهسو خواصي از اجزاء  بهره برداريبزرگتر از يك كه شرايط  يبا مقدارضريبي 
   .، لحاظ مي كنددرنظر گرفته نشده) LPLσ( اطمينانپايين 

                                                 
1- Antioxidant 
2- Lower confidence limit 
3- Minimum required strength 
4- Design coefficient 
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3-1-3-4    
   1يتنش طراح

sσ 
  . است كه برحسب مگاپاسكال بيان مي شود Cº 20 يدر دما تنش مجاز براي كاربردي مشخص

  
بدست مي ) 3(با استفاده از معادله ) C(بر ضريب طراحي ) MRS(از تقسيم حداقل استحكام الزم  يتنش طراح – 1ي ادآوري

  :آيد

)3(  
C

MRS
s  

  
  .شود يان ميب) MPa(برحسب مگاپاسكال  يتنش طراح – 2ي ادآوري

  

3-1-3-5    
   2مذاب نرخ جريان جرمي

MFR  
   .است g/10 minمشخص، برحسب  يه اوزندر دما و  مذابمربوط به گرانروي ماده عددي مقداري 

  بهره برداريط يف مربوط به شرايتعار  3-1-4

3-1-4-1    
   3اسميفشار 

PN  
به عنوان كميت  كه ،هابا توجه به خواص مكانيكي آن يگذار لوله سامانهء اجزاز ايك هر عددي  يگذار نام

  . كار مي روده ب مرجع
  
 در ،بر حسب بار ،)MOP(كاري  فشارحداكثر با  برابر اسمي، فشار آبرساني پالستيكي گذاري لولههاي  سامانهبراي  – يادآوري

   .ديآ يبه دست م) 5(از معادله و  بوده بر مبناي حداقل ضريب طراحي سال 50به مدت  Cº 20  دماي

)5(  
)1(

20





SDRC

MRS
PN 

3-1-4-2    
   يفشار كارحداكثر 
MOP  

                                                 
1- Design stress 
2- Melt mass-flow rate 
3- Nominal pressure 
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يوسته مي تواند حين كاربرد بصورت پ گذاري لولهسامانه ء اجزاز ايك هر حداكثر فشار هيدرواستاتيكي كه 
   .پيوست الف مشاهده شود .تحمل كند

3-1-4-3    
  دماي كاري 

  . است دماي سيال درون لوله

3-1-4-4    
  شرايط كاري 

نحوي  به ؛كاربرد است شرايط و سال عمر مورد انتظار، با درنظر گرفتن دما 10به مدت  ها لولهبرداري از  بهره
و  تحت فشارساعت  1500 ميانگين مدت در مزرعه كارگزاري و نصب شده و سپس در هر سال به ها لوله كه

  . باشندمابقي سال بدون فشار 

3-1-4-5    
  خط جانبي آبياري 

هاي  صورت مستقيم يا از طريق اتصاالت، پايه وسايل توزيع آب يا بهآبياري كه  سامانهدر  انشعابخط 
  . روي آن نصب مي شوند 2ي با قطر كمها لولهيا  1پاش آب

  
   .نمونه هايي از وسايل توزيع آب هستند 5ها پاش آبو  4ها و پاشنده ها گسيلنده، 3ها قطره چكان – 2ي ادآوري

  

  نمادها  3-2
  .رود ير به كار ميز يدر اين استاندارد، نمادها

C   : ضريب طراحي  
de   :قطر خارجي در هر نقطه  

dem   :ميانگين قطر خارجي  
dem,min   : ميانگين قطر خارجيحداقل  
dem,max   : ميانگين قطر خارجيحداكثر  

dn   :اسمير خارجي قط   
E  : در هر نقطهاتصال يا بدنه شير ضخامت ديواره  
e  : در هر نقطهلوله ضخامت ديواره  

                                                 
1- Riser 
2- Tube 
3- Dripper 
4- Emitter 
5- Sprinkler 
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em  :ميانگين ضخامت ديواره  
emin  :در هر نقطه( ضخامت ديواره حداقل(  
emax  :در هر نقطه( رهضخامت ديوا حداكثر(   

en  : اسميضخامت ديواره  
LPLσ :پيش بيني شدهاستحكام هيدرواستاتيك براي  اطمينانن ييحد پا  

sσ  :تنش طراحي  
ty  : ضخامت ديواره رواداري  

  يم اختصاريعال  3-3
DN   :اندازه اسمي  

DN/OD   : قطر خارجي مرتبط با اسمياندازه   
LPL : حد پايين پيش بيني  

MFR  :مذاب ريان جرمينرخ ج  
FRR  : نسبت نرخ جريان  
MRS  :حداقل استحكام الزم  
OIT  :زمان القاء اكسايش  
PE  :پلي اتيلن  

MOP  : فشار كاري حداكثر  
PN  : اسميفشار  

S  :سري لوله  
SDR  :نسبت ابعادي استاندارد   

  

  آميزه  4

  كليات  4-1
اين براي توليد لوله مطابق با كه  لن براي ساخت آميزه اضافه شوداتي بايد به پليمر پايه پليي يفقط افزودني ها

استانداردهاي ملي و بين المللي  مطابق بادر آميزه بايد هاي مورد استفاده  تمام افزودني .استالزم استاندارد 
   .ها در آميزه يكنواخت باشد بوده و پراكنش آن

  . ري نشودمواد بايد تا حد امكان باعث رشد و نمو جلبك و باكت
   .، بيروني و بازيافت شده مجاز نيستاستفاده از آميزه فرايند شده داخلي
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    .از گونه لوله باشداي  پلي اتيلن سبك خطي دو قلهپلي اتيلن پايه در آميزه سياه بايد از نوع 
  

الزامات ارائه ا ب MRSو انطباق  1توليدكننده آميزه سياه بايد انطباق مشخصات با الزامات ارائه شده در جدول  – 1 يادآوري
   .را اثبات كند  2شده در جدول 

  
   .بايد توسط توليدكننده در برگه مشخصات فني اعالم شود MRSمقدار  – 2يادآوري 

  
دار  هاي روكش و لوله 14427-2هاي كواكسترود شده بايد مطابق با پيوست ب استاندارد ملي  الزامات لوله

   .باشد 14427- 2مطابق با پيوست پ استاندارد ملي 

  رنگ  4-2

   كليات     4-2-1
به منظور دوده مورد استفاده در توليد آميزه بايد از نوع دوده ويژه پالستيك . باشد بايد سياه رنگ آميزه

  . باشد nm 25تا  nm 10بين  آن) اوليه(ميانگين اندازه ذره بوده و محافظت در برابر پرتو فرابنفش 
  . بايد سياه باشد دار هاي روكش ود شده  يا لولههاي كواكستر رنگ اليه بيروني در لوله

  مشخصات  4-3
  . باشد 1بايد مطابق با جدول  ها لولهتوليد  مورد استفاده درسياه مشخصات آميزه 

  
  اتيلنمشخصات آميزه پلي  -1جدول 

  روش آزمون پارامترهاي آزمون )1الزامات  مشخصه
 ISO 6964استاندارد  ISO 6964طابق با استاندارد م درصد وزني5/2تا  2  ميزان دوده 

BياA1،A2،A3نرخ پراكنش  ISO 18553استاندارد   )ISO 18553 2مطابق با استاندارد  3درجه ي كوچك تر يا مساوي با  پراكنش دوده

  زمان القاء اكسايش
)OIT(   بزرگ تر يا مساوي باmin 20   

   Cº 200 دماي آزمون

 3 تعداد آزمونه  7186-6 استاندارد ملي
  اكسيژن محيط آزمون

  mg 2 ±15 وزن نمونه

نرخ جريان جرمي 
  ) MFR(مذاب 

7/0≤  MFR ≤ 2/0  وزنه kg 16/2  
  6980-1استاندارد ملي 

 Dشرايط 
  Cº 190 دماي آزمون

)3اسميحداكثر انحراف از مقدار

%20± 
  min 10 زمان

  6980-1د ملياستاندار تعداد آزمونه
ESCR )F 50( زمان شرايط الف h 192   7175-8استاندارد ملي  

  . شود ارائهتوسط توليد كننده آميزهالزامات و مقادير حاصل از آزمون بايد در قالب برگ مشخصات فني)1
  . دنبايد به روش فشاري تهيه شوو رنگدانه در صورت اختالف نظر، آزمونه ها براي پراكنش دوده ) 2
 .مقدار اسمي توسط توليد كننده آميزه ارائه مي شود)3
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  گذاري بندي و نام رده  4-4

  .گذاري شوند نام 2اتيلن و با توجه به نقاط مرجع ارائه شده در جدول  ها بايد برحسب نوع مواد پلي آميزه
  آزمون مطابق با نقاط مرجعمواد و  رده بندي - 2جدول 

  C˚80ساعت در دماي  C˚80  1000ساعت در دماي C˚20 165ساعت در دماي100  رده بندي
MPa MPa MPa 

PE 32 5/6  0/2  5/1  
PE 40 0/7  5/2  0/2  

  
   .اند اخذ شده [5]و  [4]نقاط مرجع از منابع  –يادآوري

  

  مشخصات كلي  5

  وضعيت ظاهري  2- 5
عاري از تميز، ، افص آند، بايد سطوح داخلي و خارجي مشاهده مي شو بدون بزرگنمايي لولههنگامي كه 

  . مي شودملي  استاندارد با اين انطباقسطحي باشد كه مانع  نواقصساير شيار، حفره، و 
   .لوله باشندعمود بر محور صاف برش خورده و بايد  ي لولهانتهادو هر 

  مشخصات هندسي  6

  اندازه گيري ابعاد  6-1
 ميلي متر به سمت رقم بزرگ 1/0با دقت ري شده و اندازه گي 2412ملي  بايد مطابق با استاندارد ها لولهابعاد 

ساعت پس از توليد و سپس تثبيت  24در صورت اختالف نظر، اندازه گيري ابعاد بايد حداقل  .تر گرد شود
  . ، انجام شود)Cº )2 ± 23ساعت در دماي  4شرايط به مدت حداقل 

  ميانگين قطر خارجي، دوپهني و رواداري ها  6-2
حداكثر ي كالفي، ها لولهبراي . باشند 3و دوپهني بايد مطابق با جدول ) dem(ارجي ميانگين قطرهاي خ

  . دوپهني بايد از طريق توافق بين توليد كننده و كاربر نهايي مشخص شود
  )متر برحسب ميلي(و عرض نوار شناساگر   ها لولهميانگين قطرهاي خارجي و دوپهني  -3جدول 

  )2يحداكثر دوپهن   ين قطر خارجيانگيم )1اسمييقطر خارج  اسمياندازه 
DN/OD dndem,min dem,max   

12  12 0/12 3/12  2/1  
16  16 0/16 3/16  2/1  
20  20 0/20 3/20  2/1  
25  25 0/25 3/25  2/1  
32  32 0/32 3/32  3/1  

 .استB، گونه10610مطابق با استاندارد ملي )1
 . ه و اندازه گيري در محل توليد انجام مي شوددوبN، گونه10610مطابق با استاندارد ملي )2
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  ضخامت هاي ديواره و رواداري هاي آن ها  6-3
  . باشد 4ضخامت ديواره بايد مطابق با جدول 

  
  )برحسب ميلي متر( ها لولهضخامت هاي ديواره  -4جدول 

  
  لولهيهايسر

9 SDR 11SDR6/13SDR17 SDR 21 SDR 26 SDR  
4 S 5S3/6S8 S  10 S 5/12 S 

 )bar 1برحسب PN،يرده فشار

32PE  6 PN 5PN4PN2/3 PN 5/2 PN -- 
40PE  8 PN 6PN5PN4 PN  2/3 PN 5/2 PN 

اندازه
 اسمي

  )2ضخامت ديواره

emin  emax emin emax emin emax emin  emax  emin  emax  emin  emax 
12 4/1  7/1 1/1 4/1 -- -- -- --  -- --  --  --  
16 8/1  1/2 5/1 8/1 2/1 5/1 0/1  3/1  -- --  --  --  
20 3/2  7/2 9/1 3/2 5/1 8/1 2/1  5/1  0/1  3/1  --  --  
25 8/2  2/3 3/2 7/2 9/1 3/2 5/1  8/1  2/1  5/1  0/1  3/1  
32 6/3  1/4 9/2 3/3 4/2 8/2 9/1  2/2  6/1  9/1  3/1  6/1  

 .استC(25/1(بر مبناي ضريب طراحي)PN(مقادير رده فشاري )1
  . است10610استاندارد ملي Vمنطبق بر گونه2رواداري هاي ضخامت هاي ارائه شده در جدول)2

  . ارائه شده است 14427-2استاندارد ملي  1-در جدول الف SDRو  PN  ،MRS ،Sارتباط بين  – 1ي يادآور
  

 3بند (كاري بايد كاهش يابد  كار كند، فشارهاي C˚35در دماهاي باالي  گذاري لولهدرصورتي كه سامانه 
  ). پيوست الف مشاهده شود

  لوله كالفي  6-4
  . رخ ندهد) از قبيل كمانش و پيچش(بايد طوري كالف شود كه تغييرشكل موضعي درحين توليد، لوله 

  . ميلي متر كوچك تر نباشد 600باشد و درهرحال از  dn 22حداقل قطر داخلي كالف بايد بزرگ تر از 
  . مجاز نيست 21بزرگ تر از  SDR ،ي كالفياه لولهبراي 

  هاي لوله طول  6-5
لذا طول هاي . هيچ الزامي براي طول هاي خاص لوله كالفي يا شاخه اي يا رواداري براي آن ها وجود ندارد

  . لوله بايد بين توليد كننده و خريدار مورد توافق قرار گيرد

    مشخصات مكانيكي  7

  تثبيت شرايط  7-1
تثبيت شرايط شوند؛ مگر اينكه  )Cº )2 ± 23در دماي ، 5ايد قبل از انجام آزمون مطابق با جدول آزمونه ها ب

   .در روش آزمون مورد استفاده طور ديگري قيد شده باشد
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  الزامات  7-2
با استفاده از پارامترهاي نشان داده شده  5هنگامي كه آزمون مطابق با روش آزمون مشخص شده در جدول 

  . باشد 5، مشخصات مكانيكي لوله بايد مطابق با الزامات ارائه شده در جدول انجام مي شود
  ها لولهمشخصات مكانيكي  -5جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون الزامات  مشخصه

 هيدروستاتيك استحكام 
  Cº 20 دماي در

در مدت آزمون 
هيچگونه نقيصه اي 

در هيچ يك از 
آزمونه ها نبايد رخ 

  دهد

 الف نوع نتهاييدرپوش هاي ا

  استانداردهاي ملي
1-12181  

  و
2-12181  

 12181-1استاندارد ملي مدت زمان تثبيت شرايط
 3 )2تعداد آزمونه
  آب در آب نوع آزمون

  Cº 20 دماي آزمون
  h 100 مدت آزمون

  :تنش محيطي براي
PE 32 MPa5/6  
PE 40MPa0/7  

 اتيك هيدروستاستحكام 
  Cº 80 دماي در

در مدت آزمون 
هيچگونه نقيصه اي 

در هيچ يك از 
آزمونه ها نبايد رخ 

  دهد

 الف نوع درپوش هاي انتهايي

  استانداردهاي ملي
1-12181  

  و
2-12181  

 12181-1استاندارد مليمدت زمان تثبيت شرايط
3)1تعداد آزمونه ها

 آب در آبنوع آزمون
 Cº 80دماي آزمون
 )h 165 2   مدت آزمون

:تنش محيطي براي
PE 32 MPa0/2  
PE 40 MPa5/2  

 استحكام هيدروستاتيك 
  Cº 80 دماي در

در مدت آزمون 
هيچگونه نقيصه اي 

در هيچ يك از 
آزمونه ها نبايد رخ 

  دهد

 الف نوع درپوش هاي انتهايي

  استانداردهاي ملي
1-12181  

  و
2-12181  

  12181-1استاندارد ملي مدت زمان تثبيت شرايط
 3 )1تعداد آزمونه
  آب در آب نوع آزمون

  Cº 80 دماي آزمون
  h 1000 مدت آزمون

  :تنش محيطي براي
PE 32MPa5/1  
PE 40MPa0/2  

  كرنش در شكست 
 mm 5 ≤ e يبرا

 يا مساويبزرگ تر 
  درصد 350با 

  ISO 6259-1استاندارد   2نوع شكل آزمونه
  و

  ISO 6259-3استاندارد 
  mm/min 100 سرعت آزمون

 ISO 6259-1استاندارد )1تعداد آزمونه ها
  كرنش در شكست

  براي  
mm12≤ e  <mm 5  

 يا مساويبزرگ تر 
  درصد 350با 

  ISO 6259-1استاندارد   )13نوع  شكل آزمونه
  و

  ISO 6259-3استاندارد 
  mm/min 50 ت آزمونسرع

 ISO 6259-1استاندارد  )1تعداد آزمونه ها
تعداد آزمونه . تعداد آزمونه هاي ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبيت يك مقدار براي مشخصه ي تعريف شده در جدول است)1

 ي، استاندارد ملييبه منظور راهنما. د شوديتوليدكننده ق هاي الزم براي كنترل توليد كارخانه و كنترل فرايند مي بايست در طرح كيفيت
  . مشاهده شود 7-14427
  . مشاهده شود 3-7بند  باز آزماييروش  يبرا. شوند يدرنظر گرفته نم) ساعت 165پيش از (زودهنگام  رِيشكل پذ يصه هاينق) 2
در . كردده از استفين 2نوع از شده  كارينيماش يها توان از آزمونه يم mm 25 كوچك تر يا مساوي با وارهيد يضخامت ها يبرا) 3
  . ان داديتوان آزمون را پايآزمونه وجود نداشته و با برآورده شدن الزامات ميختگيبه ادامه آزمون تا گس يازينصورت، نيا
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  Cº 80در صورت ايجاد نقيصه در دماي  باز آزمايي  7-3
ساعت نقص محسوب مي شود؛ ولي اگر نمونه  165ر از ساعته، شكست در حالت تُرد در كمت 165در آزمون 

بازآزمايي بايد در . ، بايد بازآزمايي انجام شودساعت درحالت شكل پذير دچار نقص شود 165در كمتر از 
تنش انتخابي كوچك تر انجام شود تا بتوان به حداقل زمان الزم براي تنش انتخاب شده از خط گذرنده از 

  . دست يافت 6ه در جدول زمان ارائه شد-نقاط تنش
  

  Cº 80 يدر دمااستحكام هيدروستاتيك  ييباز آزماپارامترهاي آزمون براي  -6جدول 
PE 32 PE 40  

  مدت آزمون  تنش  مدت آزمون  تنش
MPa h MPa  h  

0/2  165  5/2  165  
9/1  227  4/2  230  
8/1  319  3/2  323  
7/1  456  2/2  463  
6/1  667  1/2  675  
5/1  1000  0/2  1000  

  

  مشخصات فيزيكي  8

  تثبيت شرايط  8-1
تثبيت شرايط شوند؛ مگر اينكه  )Cº )2 ± 23در دماي ، 7آزمونه ها بايد قبل از انجام آزمون مطابق با جدول 

  . در روش آزمون مورد استفاده طور ديگري قيد شده باشد

  الزامات  8-2
تفاده از پارامترهاي نشان داده شده با اس 7هنگامي كه آزمون مطابق با روش آزمون مشخص شده در جدول 

  . باشد 7، مشخصات فيزيكي لوله بايد منطبق بر الزامات ارائه شده در جدول انجام مي شود
  

هاي ميزان دوده و پراكنش  ، آزمون7هاي ارائه شده در جدول  عالوه بر آزمون هاي ساخته شده از مستربچ، براي لوله –يادآوري
    .انجام شود بايد 1دوده مطابق با جدول 
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  ها لولهمشخصات فيزيكي  - 7جدول 
  روش آزمون  پارامترهاي آزمون الزامات  مشخصه

نرخ جريان جرمي مذاب 
)MFR (  

پس از فرايند، حداكثر انحراف 
گيري شده براي لوله  مقدار اندازه

گيري شده  نسبت به مقدار اندازه
  . باشد ±% 20براي آميزه بايد 

  kg 5  وزنه

  Cº 190  دماي آزمون  6980-1ملي استاندارد 
  min 10  زمان

  6980-1استاندارد ملي   تعداد آزمونه

  شيزمان القاء اكسا
)OIT (   دقيقه 20بزرگ تر يا مساوي با  

   Cº 200  دماي آزمون

  استاندارد ملي
6-7186  

  اكسيژن  محيط آزمون
  mg 2 ± 15  وزن نمونه

 3 )1تعداد آزمونه

  طوليبرگشت 

  درصد 3با  يا مساويكوچكتر 
  

وضعيت ظاهري اوليه لوله بايد 
  حفظ شود 

  )Cº )2 ± 100  دماي آزمون

  استاندارد
 ISO 2505 

  mm 200  طول آزمونه
  ISO 2505استاندارد   مدت غوطه وري

  آزاد  روش آزمون
  ISO 2505استاندارد   تعداد آزمونه

ESCR هاي  براي لوله
ده در اتصال مورد استفا

 به اتصاالت از نوع جازني

هاي  درصد خم 10كمتر از 
  د نآزمون شده دچار نقص شو

ها و  تعداد آزمونه
  ISO 8796استاندارد   ISO 8796استاندارد   شرايط آزمون

  . نمونه گيري از سطوح دروني و بيروني ديواره انجام شود) 2

  

  نشانه گذاري  9

  كليات  9-1
ه طوري كه پس از انبارش، قرار بايد به صورت دائمي و خوانا حك شود، ب ها لولهام نشانه گذاري تم  9-1-1

نشانه عالوه بر اين،  .خوانايي حفظ شود، شرايط جوي، حمل و نقل، و نصب و بهره برداريگرفتن در معرض 
ر منفي مي تأثي رداگذاري نبايد باعث آغاز ترك يا ساير نقايصي شود كه بر تطابق با الزامات اين استاند

   .گذارند
  

از قبيل  حين نصب و بهره برداريتوليد كننده در قبال ناخوانا بودن نشانه گذاري كه ناشي از وقايع پيش آمده  -يادآوري 
؛ مگر اينكه مسؤوليتي ندارد لوله است،روي  غيره اجزاء يا استفاده از مواد پاك كننده و پوششرنگ كاري، خراش خوردگي و 

   .ده قيد شده يا مورد توافق قرار گرفته باشدتوسط توليد كنن
  
   .دنخوانا باش بدون بزرگنمايياندازه نشانه ها بايد طوري باشد كه   9-1-2
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  حداقل نشانه گذاري الزم  9-2
متر  5/1حداكثر فاصله بين نشانه ها نبايد بيش از  .باشد 8حداقل نشانه گذاري الزم بايد مطابق با جدول 

  . باشد
  . نشانه گذاري شوند  "آبياري"يا واژه   CEN/TR 15438[6]مطابق با استاندارد  Iنماد  با دباي ها لوله

در . ي كواكسترود شده يا روكش دار بايد به صورت واضح نوع لوله را مشخص كندها لولهنشانه گذاري روي 
   .گذاري ارائه شودنيز بايد در نشانه  ها لولهصورت لزوم، هرگونه دستورالعمل ويژه مربوط به اين نوع 

  
داراي نشانه د، مي توانند ناين استاندارد ملي، كه توسط شخص ثالث مورد تأييد قرار مي گير منطبق بر يها لوله  -1 يادآوري

   .گذاري اضافي باشند
  

   .الزامي است پس از اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد، درج عالمت استاندارد ملي ايران - 2 يادآوري
  

   .ساير الزامات نشانه گذاري براساس مقررات سازمان ملي استاندارد بايد اضافه شود – 3 رييادآو
  

  ها لولهحداقل نشانه گذاري الزم روي  -6جدول 
  نشانه يا نماد ويژگي ها

  000  استاندارد اين شماره
 000 يعالمت تجار نام توليد كننده يا

  40×  4/2 به عنوان مثال،  )en  ×dn(ابعاد 
  SDR  11 به عنوان مثال، SDR هرد

  يا آبياري I  نوع كاربرد
 PE 100 به عنوان مثال،  مادهو نام گذاري جنس 

 PN 6به عنوان مثال،   برحسب بار رده فشاري
  5/8/1390به عنوان مثال،     )1،2توليد تاريخ

  E1 به عنوان مثال،  شماره خط توليد
  دار روكشا يكواكسترود شده به عنوان مثال،   ، نوع لولهدر صورت كاربرد

  مستربچ  درصورت استفاده از مستربچ دوده
اگر توليد كننده . تاريخ توليد بايد طوري باشد كه امكان رديابي بازه زماني توليد را در محدوده سال، ماه و روز فراهم كند) 1

  . در مكان هاي مختلف توليد مي كند، نام مكان توليد نيز بايد قيد شود
  . ه مي شود كه شيفت توليد نيز در نشانه گذاري قيد شودتوصي) 2
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الفپيوست   

  )الزامي(
  ي آبياريها لولهاصول انتخاب 

  
  شرايط كاري كلي  1-الف

  : بايد به صورت زير باشد ها لولهشرايط كاري متعارف 
 .Cº 45ب تا آساعت در سال در فشارهايي تا فشار اسمي لوله و دماي  1500كاركرد به مدت حداكثر ) الف

يعني (درصورت تجاوز از اين شرايط كاري، به منظور فراهم آوردن ايمني اضافي، سري پايين تر بعدي لوله 
  . بايد استفاده شود) لوله اي با ضخامت بيشتر

  . هنگامي كه لوله استفاده نمي شود، فشار بايد حذف شود) ب
  

سال يا  10ه بسته به تنش هاي مكانيكي و سايش بيروني وارد بر آن، تحت اين شرايط كاري، عمر مورد انتظار لول  - يادآوري
   . كمتر است

  

  عوامل مؤثر بر انتخاب لوله به غير از فشار كاري  2-الف
  بين لوله و اتصاالت و بين لوله و وسايل توزيع ارتباطنوع    1- 2-الف
  : نداردبر انتخاب لوله در موارد زير تأثير  ارتباطنوع 
ي دندانه دار همراه  جاسازي شونده(هستند  1جاسازي شوندهكه اتصاالت يا وسايل توزيع از نوع  يمهنگا) الف

  ؛ )با گيره هاي تقويت كننده يا بدون آن ها
ي توزيعِ جاسازي شده در لوله استفاده شود؛ صرفنظر از اينكه با گيره محكم شده  هنگامي كه وسيله) ب

  . باشد يا نه
  : داردوله در موارد زير تأثير بر انتخاب ل ارتباطنوع 
هنگامي كه وسايل توزيع درون سوراخ رزوه نشده در ديواره لوله قرار گرفته و از طريق گيره محكم ) پ

  ميلي متر باشد؛  2/1در اين حالت، ضخامت ديواره لوله نبايد كمتر از . شود نمي
 در اين حالت، ضخامت ديواره. مي گيردو درون لوله قرار رزوه شده  اطرافكه وسايل توزيع از  يمهنگا) ت

  ؛ ميلي متر باشد 5/1نبايد كمتر از  لوله
  

اين امر براي . براي دقت بيشتر، بايد رابطه اي بين ضخامت اسمي ديواره، قطر سوراخ و قطر داخلي لوله پيدا شود  - يادآوري 
  . ضروري است) و ت) هر دو مورد پ

  

                                                 
1- Insert 
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در اين حالت، ضخامت ديواره لوله  .ا حلقه چنگ زني ِ بيروني باشنداتصاالت از نوع فشاري بهنگامي كه ) ث
درصورتيكه از جاسازي شونده ي تقويت كننده استفاده شود، اين محدوديت . ميلي متر باشد 2نبايد كمتر از 
  . كاربرد ندارد

  نوع سامانه آبياري كه خط جانبي به آن متصل مي شود   2- 2-الف
بار استفاده  4ه متحرك، در خط جانبي نبايد از لوله اي با فشار اسمي كمتر از در سامانه آب پاش نيم) الف
  . كرد
بار  4اي با فشار اسمي كمتر از  ، در خط جانبي نبايد از لوله1دار در سامانه آبياري قطره اي از نوع يدك) ب

  . استفاده كرد
  لوله) PN(اثر دماي آب بر انتخاب فشار اسمي   3-الف

پيوست  1بند (، فشار اسمي لوله از طريق حداكثر فشار كاري الزم تعيين مي شود Cº 35 براي دماهاي تا
  ). الف مشاهده شود

يا ضخامت  باالتر بعدي PNيعني (ين تر بعدي ي، لوله بايد از سري پاCº 45تا  Cº 35براي دماهاي باالي 
  . مشاهده شود 1-در جدول الف شدهمثال ارائه . انتخاب شود) باالتر

  
  PE 40مثال براي لوله  –اثر دماي آب  -1 - الفدول ج

 محدوده دمايي  انتخاب
  Cº 45تا  Cº 36از   Cº 35تا 

  )S )17 SDR(  3/6 S )6/13 SDR 8  سري لوله
 PN(  4 4(فشار اسمي 

  MOP(  4  4(حداكثر فشار كاري 
  
  

   

                                                 
1- Trailer 
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