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ب   

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسات و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 شـرايط  بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  بـا  همگـام  وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري يدي،تول

 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتـي  غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي نويس

 )رسـمي ( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از

  .شود مي منتشر و چاپ ايران

 كننـد  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسيون 

 غذايي 
5
(CAC) هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  توزيع استفاده در شبكه هاي  دپلي اتيلني مور لوله كشي هاي سيستم –پالستيك ها «
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  زاهد،  احمدي
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  فرجي قناتي ، محمد

  )مكانيك مهندسي فوق ليسانس(

  

  كوشكي ، اميد
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  پيش گفتار

        توزيع پلي اتيلني مورد استفاده در شبكه هاي لوله كشي  يها سيستم –پالستيك ها " استاندارد

 توسط مؤسسة مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه " لوله ها -قسمت دوم  –سوخت هاي گازي

 ملي كميتة اجالس ارميندر پانصد و شصت و چه و شده تدوين و تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد

 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 21/10/87 مورخ ليمرشيميايي و پ استاندارد

 عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد

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

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي نظرتجديد آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
1-EN 1555-2:2002 , Plastic piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene(PE) 

Part 2: Pipes 
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توزيع        هاي پلي اتيلني مورداستفاده درشبكه لوله كشي هاي سيستم –پالستيك ها

  لوله ها:قسمت دوم –سوخت هاي گازي

  و دامنه كاربرد هدف   ١

تعيين ويژگي هاي لوله هاي ساخته شده از مواد پلي اتيلن مورد مصرف  استانداردهدف از تدوين اين 

  . مي باشد توزيع سوخت هاي گازيدر

كه در توليد هر سه اليه آن از يك گونه پلي اتيلن مشابه  1اكستروژنيه كولوله هاي سه الي براي اين استاندارد

  .كاربرد دارداستفاده شده باشد 

  .تعيين مي كنداين استاندارد همچنين پارامترهاي آزمون روش هاي ارائه شده را 

  :بر طبق شرايط ذيل قابل استفاده استاين استاندارد 

   .بار باشد 10مساوي  كمتر يا)  (MOPكاري  حداكثر فشار) الف

  .بعنوان دماي مرجع لسيوسدرجه س 20دماي كاري ) ب 

  . بايد مورد استفاده قرار گيرد   EN1555-5: 2002براي دماهاي كاري ديگر ، ضرايب كاهش ارائه شده در استاندارد -يادآوري

ها و افزودني ها را نيز  اين استاندارد ضمن پوشش رده اي از حداكثر فشارهاي كاري ، الزامات مرتبط با رنگ

  . گيرد در بر مي

  مراجع الزامي    ٢

بدين ترتيب . ه شده استارجاع داد كه در متن اين استاندارد به آن ها مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده . ز اين استاندارد محسوب مي شودجزئي اآن مقررات 

در مورد . نيست اين استاندارد ملي ايران مورد نظرآن اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي باشد، شده

و اصالحيه هاي آخرين تجديد نظر  مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است ، همواره

  .مورد نظر است بعدي آن ها

  :  ي استاستفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزام

لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در  –پالستيك ها  1383سال :7175- 1استاندارد ملي ايران  ١-٢

  روش آزمون –اندازه گيري ابعاد  –آبرساني 

لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در  –پالستيك ها  1383سال :7175- 2استاندارد ملي ايران  ٢-٢

 روش آزمون –وده اندازه گيري مقدار د –آبرساني 

لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در  –پالستيك ها  1383سال :7175- 3استاندارد ملي ايران  ٣-٢

 روش آزمون –اندازه گيري بازگشت حرارتي  –آبرساني 

 

       ---------------------------------------------------------------------------------------  

1-Co-extrusion 
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لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در  –پالستيك ها  1383سال :7175- 4استاندارد ملي ايران  �-٢

  روش آزمون –ارزيابي مقاومت و رفتار تركيدگي لوله ها در برابر فشار داخلي  –آبرساني 

استفاده در لوله هاي پلي اتيلني مورد  –پالستيك ها  1383سال :7175- 5استاندارد ملي ايران  �-٢

 روش آزمون –اندازه گيري چگالي لوله و پالستيك هاي گرمانرم  –آبرساني 

 –لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني  -پالستيك ها  1383سال :6980استاندارد ملي ايران  �-٢

  روش آزمون –اندازه گيري نرخ جريان مذاب 

 –لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني  -تيك ها پالس 1383سال :7186استاندارد ملي ايران  ٧-٢

 روش آزمون –پايداري حرارتي 

پالستيكي گرما نرم صاف براي انتقال لوله هاي  -پالستيك ها  1387سال :10610استاندارد ملي ايران  ٨-٢

 روش آزمون – ابعاد و رواداري ها – سياالت 

پلي اتيلني مورد استفاده  سيستم لوله كشي –پالستيك ها  1387سال : 11233-1استاندارد ملي ايران  9- 2

  اصول كلي: قسمت اول  –در شبكه هاي توزيع سوخت هاي گازي 
2-10 EN 1056:1996, Plastics piping and ducting systems – Plastics pipes and fittings –            

         Method for exposure to direct (natural) weathering.       
2-11 EN 1555-5:2002, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene 

(PE) – Part 5: Fitness for purpose of the system.                                                                    
 2-12 prCEN/TS 1555-7:2002, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – 

Polyethylene (PE) – Part 7: Guidance for the assessment of conformity.                             
2-13 EN 12007-2:2000 , Gas supply systems – Pipelines for maximum operating pressure up 

to and including 16 bar – part 2:Specific functional recommendations for polyethylene      
 (MOP up to and including 10 bar).                                                                                         

2-14 EN 12106:1998, Plastics piping systems – Polyethyiene(PE)pipes –Test method for 

resistance to internal pressure application of squeeze-off                                                     
2-15 ISO 3126:1999, Plastics piping systems – Plastics piping components – Measurement 

and determination of dimensions.                                                                                           
2-16 ISO 13478:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of 

resistance to rapid crack propagation (RCP) – Full scale test (FST).                                     
2-17 ISO 13479:1997, Polyolefin pipes for the conveyance of fluids – Determination of 

resistance to rapid crack propagation – Test method for slow crack growth on notched      
 pipes (notch test).                                                                                                                  

2-18 ISO 6259-1:1997, Thermoplastics pipes – Determination of tensile properties – Part 1: 

General test method.                                                                                                                
2-19 ISO 6259-3:1997, Thermoplastics pipes – Determination of tensile properties – Part 3: 

Polyolefin pipes.                                                                                                                     
2-20 ISO 13477:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of 

resistance to rapid crack propagation (RCP) – Small-scale steady-state test (S4 test).          
2-21 ISO 13480:1997, Polyethylene pipes – Resistance to slow crack growth – Cone test 

method.                                                                                                                                  
2-22 ISO/DIS 4437:2004, Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels-       

      Metric series–Specifications.                                                                                                  
2-23 ISO 4056:1996,Thermoplasticspipes–universal wallthicknesstable.                                     
2-24 DVS 2207-1 :1995, Welding of Thermoplastics 
2-25 IGS-M-PL-014-1 (2) 2008: PE pipes Part 1  
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  اصطالحات و تعاريف ، نمادها و عالئم اختصاري   ٣

  .در اينجا كاربرد دارند،  1388سال 11233-1ملي  استاندارد نمادها و مخفف هاي ارائه شده در

  مواد اوليه    �

  زه آمي   ١-�

مطابقت داشته 1387سال 11233-1ملي استانداردليد لوله ها بايد با مشخصات آميزه مورد استفاده در تو

  .  باشد

  آميزه مورد استفاده در نوارهاي شناساگر   2- 4

آميزه گونه پليمر آن با  گونهشناساگر در لوله هاي سياه بايد زرد رنگ و  در توليد نوارآميزه مورد استفاده 

هاي مورد استفاده در اين مواد بايد به  بديهي است افزودني.سياه مورد استفاده در توليد لوله يكسان باشد

  .اشد كه كارايي مورد نياز در لوله تامين شودگونه اي بوده ب

  مشخصات كلي   5

    وضعيت ظاهري   1- 5

ند سطوح داخلي و خارجي آنها بايد صاف ، يرگ مي تحت بازبيني قرارلوله ها با چشم غير مسلح  هنگامي كه

ل نهايي محصو، باشد تا حدي كه  يسطح يصه هايتميز ، بي نقص و عاري از هرگونه مك ، سوراخ و ساير نق

  ..نشودهاي كنترل كيفي دچار نقيصه  در اثر آنها در آزمون

  .بريده شوندانتهاي لوله ها بايد صاف و عمود بر محور طولي لوله 
 

  رنگ   2- 5

  .همراه نوارهاي شناساگر زرد باشنده ب مشكيله ها بايد لو

  .رد رنگ ، بال مانع استدر صورت در خواست خريدار ، توليد لوله ها با مواد پلي اتيلن ز - 2يادآوري

  مشخصات هندسي   6

  اندازه گيري ابعاد  1- 6

در  شرايط دهيساعت از  4بعد از گذشت  1383سال  7175 -1ملي  بايد مطابق استاندارد ابعاد لوله ها ،

  . شود اندازه گيري،  سيوسسل درجه )٢٣±٢ ( دماي

  ..شودجام توليد لوله انساعت بعد از  24از  اندازه گيري نبايد در كمتر

  قطرهاي خارجي ، دوپهني و رواداري ها متوسط   2- 6

 Aاز لوله هاي با رواداري گروه بايد بطور كل . باشد 1، بايد مطابق با جدول شماره  demقطر خارجي، متوسط

مورد نياز  محدودتريكه رواداري  استفاده نمود و درصورتي  1387سال  10610ملي ارائه شده در استاندارد 

  .استفاده نمود 1مطابق با جدول  Bايد از رواداري ارائه شده براي گروه باشد ب

  . باشد 1در لوله هاي شاخه اي و كالفي حداكثر دوپهني بايد مطابق با جدول 
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  ضخامت هاي ديواره و رواداري هاي مربوطه   3- 6

  حداقل ضخامت ديواره   3-1- 6

، لوله  eminحداقل ضخامت ديواره ، .استمجاز  2ل ، ارائه شده در جدو Sسري هاي لوله ، SDR استفاده از 

  .باشد 2بايد مطابق با جدول  SDR11 , SDR 13.6 , SDR 17.6هاي با 

 ISO 13480:1997، موجود در استاندارد  Sسري هاي لوله ، SDR در صورت توافق طرفين مي توان از ساير  - ياد آوري

  .كرداستفاده 

  نوارهاي شناساگر   3-2- 6

بايد  هر يك از آنهاابعاد مي باشد كه  نوار متقارن عدد چهاررهاي شناساگر لوله هاي پلي اتيلن تعداد نوا

  .باشد 2مطابق جدول
  

  رواداري ضخامت ديواره  6-3-3.

 1386سال  10610ملي استاندارد  5، كه از گروه  3بايد مطابق با جدول از لوله اين رواداري در هر نقطه 

  .بدست آمده است ، باشد

  برگشت محيطي   4- 6

تعيين  سلسيوسدرجه  80آنها در آب  شرايط دهيبايد بعد از  dn≥250mmبرگشت محيطي در لوله هاي با 

 3dnطول آزمونه ها بايد معادل . شودانجام  1383سال  7175- 4ملي استاندارد  قطب بايد شرايط دهي. شود

) ٢٣±٢(آزمونه در دماي  شرايط دهي بايد پس از dem، اندازه گيري برگشت محيطي براي تعيين . باشد

اندازه گيري شده در فاصله اسمي  اختالف بين ميانگين قطر خارجي قدر مطلق  .انجام شود درجه سلسيوس

نبايد بزرگتر از نشده ،  شرايط دهيشده و  شرايط دهي حالتدر دو  از انتهاي آزمونه dn1/0 و dn1هاي 

  .باشد 1ارائه شده در جدول )  Bگروه ( گستره رواداري ميانگين قطر خارجي

  مشخصات مكانيكي   7

  شرايط دهي   1- 7

شرايط دهي گردند ، مگر  4بر طبق جدول  سلسيوسدرجه  )٢٣±٢(در دمايقبل از آزمون  آزمونه ها بايد

  .اينكه در روش آزمون شرايط ديگري ذكر شده باشد

 الزامات   2- 7

هاي مكانيكي ارائه  انجام گردد ، لوله بايد ويژگي 4در جدول رامترهاي ارائه شده پا هنگاميكه آزمون مطابق با

  .ش الزامات اين جدول را دارا باشدشده در بخ
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  متر ميانگين قطرهاي خارجي و دوپهني بر حسب ميلي – 1جدول 

 اندازه

 اسمي

 DN/OD 

قطر خارجي 

 اسمي

 dn 

  ميانگين قطر خارجي

 حداكثر دوپهني 

 2و1لوله هاي شاخه اي 

 ر دوپهني حداكث

 2و1لوله هاي كالفي 

dem,min  
dem,max  

  گروه

 K 3 

  گروه

 N 3  گروهA 3  گروهB 3 

16  16  0/16   -  3/16  2/1  2/1  2/1  

20  20  0/20   -  3/20  2/1  2/1  2/1  

25  25  0/25   -  3/25  2/1  5/1  2/1  

32  32  0/32   -  3/32  3/1  0/2  3/1  

40  40  0/40   -  4/40  4/1  4/2  4/1  

50  50  0/50   -  4/50  4/1  0/3  4/1  

63  63  0/63   -  4/63  5/1  8/3  5/1  

75  75  0/75   -  5/75  6/1   -  6/1  

90  90  0/90   -  6/90  8/1   -  8/1  

110  110  0/110   -  7/110  2/2   -  2/2  

125  125  0/125   -  8/125  5/2   -  5/2  

140  140  0/140   -  9/140  8/2   -  8/2  

160  160  0/160   -  0/161  2/3   -  2/3  

180  180  0/180   -  1/181  6/3   -  6/3  

200  200  0/200   -  2/201  0/4   -  0/4  

225  225  0/225   -  4/226  5/4   -  5/4  

250  250  0/250   -  5/251  0/5   -  0/5  

280  280  0/280  6/282  7/281  8/9   -  8/9  

315  315  0/315  9/317  9/316  1/11   -  1/11  

355  355  0/355  2/358  2/357  5/12   -  5/12  

400  400  0/400  6/403  4/402  0/14   -  0/14  

450  450  0/450  1/454  7/452  6/15   -  6/15  

500  500  0/500  5/504  0/503  5/17   -  5/17  

560  560  0/560  0/565  4/563  6/19   -  6/19  

630  630  0/630  7/635  8/633 1/22   -  1/22  

  .شوداندازه گيري ميزان دوپهني بايد در محل توليد انجام  -1

كننده و مقادير دوپهني بيشتر از محدوده رواداري تعيين شده در جدول يك باشد ، بايد مقدار آن بين توليد  درصورتيكه -2

 .مصرف كننده  توافق گردد

  1387سال  10610ملي مطابق استاندارد  -3
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  و SDR 17.6 ،  SDR13.6، SDR 11حداقل ضخامت هاي ديواره در لوله ها با  – 2جدول 

 متر بر حسب ميليي شناساگر عمق و عرض نوارها 

  سايز اسمي emin 1 حداقل ضخامت ديواره ،   نوار شناساگر

DN/OD عرض  عمق  SDR 17.6 SDR 13.6  SDR 11 

 حداكثر

10 %

ضخامت 

  ديواره

  

-  0/3 2  0/3 2  0/3 2  16  

-  0/3 2  0/3 2  0/3 2  20  

>3 0/3 2  0/3 2  0/3 2  25  

�-٣  0/3 2  0/3 2  0/3 2  32  

�-٣  0/3 2  0/3 2  7/3  40  

�-٣  0/3 2  7/3  6/4  50  

�-٣  6/3  7/4  8/5  63  

�-٣  3/4  6/5  8/6  75  

١٠-�  2/5  7/6  2/8  90  

١٠-�  3/6  1/8  0/10  110  

١٠-�  1/7  2/9  4/11  125  

١٠-�  0/8  3/10  7/12  140  

١٠-�  1/9  8/11  6/14  160  

١٠-�  3/10  3/13  4/16  180  

١٢-�  4/11  7/14  2/18  200  

١٢-�  8/12  6/16  5/20  225  

١٢-�  2/14  4/18  7/22  250  

١٢-�  9/15  6/20  4/25  280  

١٢-�  9/17  2/23  6/28  315  

-  2/20  1/26  3/32  355  

-  8/22  4/29  4/36  400  

-  6/25  1/33  9/40  450  

-  4/28  8/36  5/45  500  

-  9/31  2/41  9/50  560  

-  8/35  3/46  3/57  630  

1- emin=en 

   .شده اندمتر گرد ميلي 0/3به  SDR 17.6و  SDR 11  ،SDR 13.6در ، eminادير محاسبه شده مق -2
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  رواداري ضخامت هاي ديواره بر حسب ميليمتر – 3جدول 

 enضخامت اسمي ديواره ، 
  رواداري مثبت 1

ty 
2  

 enضخامت اسمي ديواره ، 
  رواداري مثبت 1

ty 
2  

>  ≥  >  ≥  
-  0/2  3/0  0/30  0/31  2/3  

0/2  0/3  4/0  0/31  0/32  3/3  

0/3  0/4  5/0  0/32  0/33  4/3  

0/4  0/5  6/0  0/33  0/34  5/3  

0/5  0/6  7/0  0/34  0/35  6/3  

0/6  0/7  8/0  0/35  0/36  7/3  

0/7  0/8  9/0  0/36  0/37  8/3  

0/8  0/9  0/1  0/37  0/38  9/3  

0/9  0/10  1/1  0/38  0/39  0/4  

0/10  0/11  2/1  0/39  0/40  1/4  

0/11  0/12  3/1  0/40  0/41  2/4  

0/12  0/13  4/1  0/41  0/42  3/4  

0/13  0/14  5/1  0/42  0/43  4/4  

0/14  0/15  6/1  0/43  0/44  5/4  

0/15  0/16  7/1  0/44  0/45  6/4  

0/16  0/17  8/1  0/45  0/46  7/4  

0/17  0/18  9/1  0/46  0/47  8/4  

0/18  0/19  0/2  0/47  0/48  9/4  

0/19  0/20  1/2  0/48  0/49  0/5  

0/20  0/21  2/2  0/49  0/50  1/5  

0/21  0/22  3/2  0/50  0/51  2/5  

0/22  0/23  4/2  0/51  0/52  3/5  

0/23  0/24  5/2  0/52  0/53  4/5  

0/24  0/25  6/2  0/53  0/54  5/5  

0/25  0/26  7/2  0/54  0/55  6/5  

0/26  0/27  8/2  0/55  0/56  7/5  

0/27  0/28  9/2  0/56  0/57  8/5  

0/28  0/29  0/3  0/57  0/58  9/5  

0/29  0/30  1/3  -  -  -  

  .كنيدرا مالحظه  2جدول  -1

  .رواداري بصورت مثبت در نظر گرفته شده است -2
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  مشخصات مكانيكي – 4جدول 

  الزامات  مشخصات   رديف
  پارامترهاي آزمون

  روش آزمون
  مقادير  پارامتر

1  

مقاومت در برابر فشار 

  1هيدرواستاتيك

و  20ºCدر دماي ( 

  )100hزمان 

در مدت آزمون هيچ 

نقيصه اي در آزمونه ها 

  نبايد اتفاق بيفتد

  نوع الف  انتهائي در پوش

استاندارد ملي ايران 

  7175-4شماره 

  1383سال  

وضعيت قرارگيري 

  آزمونه
 آزاد

  تثبيتزمان 
روش مطابق با 

  آزمون

  3  2ها تعداد آزمونه

  آب در آب  نوع آزمون

  ساعت 100  نزمان آزمو

  C° 20  دماي آزمون

  :براي) حلقوي ( تنش محيطي 

PE 80  10 مگاپاسكال  

PE 100  4/12 مگاپاسكال  

2  

مقاومت در برابر فشار 

  1هيدرواستاتيك

و  80ºCدر دماي ( 

  )165hزمان 

در مدت آزمون هيچ 

نقيصه اي در آزمونه ها 

  3نبايد اتفاق بيفتد

  وع الفن  انتهائي در پوش

استاندارد ملي ايران 

  7175-4شماره 

 1383سال  

وضعيت قرارگيري  

  آزمونه
 آزاد

  تثبيتزمان 
روش مطابق با 

  آزمون

  3   2تعداد آزمونه ها

  آب در آب  نوع آزمون

  ساعت 165  زمان آزمون

  C° 80  دماي آزمون

  :براي) حلقوي ( تنش محيطي 

PE 80  6/4 مگاپاسكال  

PE 100  5/5 مگاپاسكال  

3  

مقاومت در برابر فشار 

  1هيدرواستاتيك

و زمان  80ċدماي ( 

1000h(  

در مدت آزمون هيچ 

نقيصه اي در آزمونه ها 

  نبايد اتفاق بيفتد

  نوع الف  انتهائي در پوش

استاندارد ملي ايران 

  7175-4شماره 

 1383سال  

وضعيت قرارگيري 

  آزمونه
 آزاد

  تثبيتزمان 
روش مطابق با 

  آزمون

  3  2تعداد آزمونه ها

  آب در آب  نوع آزمون

  ساعت 1000  زمان آزمون
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  4ادامه جدول 

   

  C° 80  دماي آزمون

  
  :براي) حلقوي ( تنش محيطي 

PE 80  4 مگاپاسكال  

PE 100 5 مگاپاسكال  

4 
درصد ازدياد طول در 

 4 شكستنقطه 
≤350% 

  :سرعت آزمون

6
ISO6259-1: 

1997 

ISO6259-3: 

1997  

e<13mm 100mm/min 

e≥13mm 25mm/min 

 ابعاد آزمونه
مطابق با روش 

 5آزمون
 

  2تعداد آزمونه ها
مطابق با روش 

 آزمون

5  

مقاومت در برابر رشد 

آهسته ترك براي 

e≤5mm   
  )آزمون مخروطي(

v≤10mm/day  2مونه هاتعداد آز  
مطابق با روش 

 آزمون
ISO13480:1997  

6  

مقاومت در برابر رشد 

آهسته ترك براي 

e>5mm   
  )آزمون شكاف(

در مدت آزمون هيچ 

نقيصه اي در آزمونه ها 

  نبايد اتفاق بيفتد

  :فشار داخلي آزمون

EN ISO  
13479:1997  

PE 80,SDR 11  
7
 8 bar     

PE 100,SDR 11 
7
 9.2bar 

   C° 80  ماي آزمون د

  ساعت 165 مدت زمان آزمون

 آب در آب  نوع آزمون

  2تعداد آزمونه ها
مطابق با روش 

  آزمون

7  

مقاومت در برابر انتشار 

          سريع ترك

   )Pcفشار بحراني ، (

Pc≥1.5MOP 

  با 

Pc=3.6Pc,s4+2.6
9

 

 C° 0  آزمون دماي

ISO13477:1997  
  2اه تعداد آزمونه

مطابق با روش 

  آزمون

8 

  آزمون تركيدگي

آزمون بازرسي و قبول (

 )نمونه

بعد از تغيير شكل 

پالستيك يا نازك شدن 

  شوددچار شكست 

 )ترجيحاً نوك قناري (  

 C° 2±23  دماي آزمون

استاندارد ملي ايران 

  7175-4شماره 

  1383سال  

نوع سيال داخل 

  لوله
 آب

  آب  نوع محيط آزمون

 MPa 17.37  آزمون تنش

  sec 70 – 60  زمان آزمون

  2تعداد آزمونه ها
مطابق با روش 

  آزمون

  .)الف را ببينيد پيوست.( اين مشخصات همچنين ميتوانند زمانيكه آزمون لهيدگي انجام مي شود در نظر گرفته شوند -1

 . دار مشخصه بيان شده در جدول مي باشندتعداد آزمونه ها نشانگر تعداد مورد نياز براي ارزيابي مق -2

  براي.تعداد آزمونه مورد نياز براي كنترل وضعيت توليد در كارخانه و كنترل فرآيند بايد در طرح كيفيت توليد كننده ارائه شده باشد

  .كنيد مراجعه EN1555-7:2002استاندارد راهنمائي به  
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  4ادامه جدول 

درصورتيكه نقيصه هـاي از نـوع  چقرمـه                        . به عنوان نقيصه اين آزمون منظور مي شود)  Brittle Failure( فقط رفتار از نوع شكننده  -3

 )Ductile Failure  ( تـنش هـا و مـدت زمـان     . ساعت رخ دهند ، آزمون ميتواند مجدداً در تنش آزمون كمتري تكرار شود 165قبل از

  .ز خط ارائه شده در اين جدول كه بر مبناي نقاط تنش و زمان است انتخاب شونديا ا 5آزمون مربوطه بايد از جدول 

رخ دهد ، آزمون در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مقـدار بدسـت   )  Gauge Marks(درجائيكه شكست خارج از عالئم مشخص شده  -4

 .آمده مطابق با الزامات باشد

 .ون نياز به ادامه آزمون تا نقطه شكست ، آزمون مي تواند پايان پذيردزماني كه الزامات آزمون برآورده مي شوند ، بد -5

 .ميليمتر استفاده كرد 25به روش ماشين كاري يا كاتر براي تهيه دمبل از لوله تا ضخامت  2در عمل مي توان از دمبل نوع  -6

 .ارائه شده است ISO13479:1997 ENاستاندارد  Aمقادير طبقه بندي نسبت ابعاد استانداردهاي ديگر در پيوست  -7

آزمون انتشار سريع ترك فقط زماني استفاده خواهد شد كه ضخامت ديواره لوله بزرگتر از ضخامت ديواره لوله مورد استفاده در آزمـون   -8

 . )قسمت اول اين استاندارد را ببينيد 2جدول ( انتشار سريع ترك آميزه پلي اتيلن باشد 

بيكـديگر مـرتبط مـي شـوند و بعنـوان       6/3با ضريب همبستگي  S4و آزمون )  Full Scaleهمراه با جوش ،  لوله( آزمون لوله كامل  -9

 :نسبت فشارهاي مطلق بحراني اين آزمونها تعريف خواهد شد

+1)=3.6(Pc,s4+1)آزمون لوله كامل(Pc,  

ر ايـن حالـت بايـد آزمـون مجـدد لولـه كامـل                        قابـل دسترسـي نباشـند ، د    S4در صورتي كه الزامات برآورده نشوند يا تجهيـزات آزمـون   

 )Full Scale  ( و طبق استانداردISO13478:1997 EN آزمون لوله كامل:    انجام گردد كه در اينصورتPc=Pc,  

 

شدن  هآزمون هاي مكانيكي نبايد دچار شكست از نوع اليه الي تمامينمونه لوله هاي سه اليه كواكستروژني در  -يادآوري

(Delamination) شوند.  
  

  آزمون سلسيوس و مدت زماندرجه  80در دماي ) حلقوي ( تنش محيطي  – 5جدول 

PE 80 PE 100  

تنش آزمون بر حسب 

    مگاپاسكال

زمان آزمون بر حسب 

    ساعت

تنش آزمون بر حسب 

    مگاپاسكال

زمان آزمون بر حسب 

    ساعت

6/4  165  5/5  165  

5/4  219  4/5  233  

4/4  293  3/5  332  

3/4  394  2/5  476  

2/4  533  1/5  688  

1/4  727  0/5  1000  

0/4  1000  -  -  

  

  مشخصات فيزيكي   8

  شرايط دهي   8-1

، مگر شوند شرايط دهي 6بر طبق جدول  سلسيوسدرجه  )٢٣±٢(آزمونه ها بايد قبل از آزمون در دماي 

  .اينكه در روش آزمون شرايط ديگري آمده باشد
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  الزامات   8-2

هاي فيزيكي ارائه  ، لوله بايد ويژگيمي شودانجام  6طبق پارامترهاي ارائه شده در جدول  آزمونكه  يهنگام 

    :شده در بخش الزامات اين جدول را دارا باشد

  مشخصات فيزيكي – 6جدول 

  الزامات  مشخصات  رديف
  پارامترهاي آزمون

  روش آزمون
  مقادير  پارامتر

1    

مدت زمان شروع 

  اكسايش

  )يداري حرارتي پا(  

30 min < 

استاندارد ملي ايران   C° 210  دماي آزمون

  7186شماره 

 3  2و1تعداد آزمونه ها  1383سال  

2  
نرخ جريان جرمي مذاب 

)MFR(  

حداكثر ، بعد از فرآيند 

مقدار اندازه ميان اختالف 

در لوله با مقدار گيري شده 

 آميزهدر اندازه گيري شده 

 % 10±مورد استفاده بايد 

  ..باشد

  Kg 5  وزنه

استاندارد ملي ايران 

  6980شماره 

  1383سال  

 C° 190  دماي آزمون

 min 10  زمان

  1تعداد آزمونه ها
مطابق با روش 

 آزمون

  برگشت طولي  3

طول % 3يا برابر با  كوچكتر

همچنين شكل  و اوليه آزمونه

اوليه لوله بعد از آزمون نبايد 

  .تغيير كند

  C° 110  آزمون دماي

استاندارد ملي ايران 

  7175-3شماره

 1383سال  

 mm 200  طول آزمونه

 hour 1  زمان غوطه وري

 آزاد  روش آزمون

  1ها تعداد آزمونه
مطابق با روش 

 آزمون

  3آزمون چندگانه

4  
مقاومت در برابر تغييرات 

  جوي

آزمونه هاي قرار داده شده در 

لزامات ارائه معرض هوا بايد ا

شده در ذيل را برآورده 

  :سازند

در ( پيش آماده سازي 

  معرض هوا  

  ):قرار دادن 

  متراكم خورشيدي  تابش

  1تعداد آزمونه ها

7.0 GJ/m²≤ 

  EN EN EN EN 1056105610561056    

4-1  
شروع زمان مدت  

  4 ايشاكس
  مطابق با اين جدول

استاندارد ملي ايران 

  7186شماره 

  1383سال  

4-2  

 رمقاومت در برابر فشا

         هيدرواستاتيك
 165h ,80 °C)در دماي (

  

  4مطابق با جدول 
استاندارد ملي ايران 

  7175-4شماره 

  1383سال  

4-3  
درصد ازدياد طول در 

  نقطه پارگي
  4مطابق با جدول 

ISO6259-1: 

1997 

ISO6259-3: 

1997  
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  6ادامه جدول 
 . بي مقدار مشخصه بيان شده در جدول مي باشندتعداد آزمونه ها نشانگر تعداد مورد نياز براي ارزيا. 1

به براي راهنمائي .تعداد آزمونه مورد نياز براي كنترل وضعيت توليد در كارخانه و كنترل فرآيند بايد در طرح كيفيت توليد كننده ارائه شده باشد

  .مراجعه نمائيد EN1555-7:2002استاندارد 

و خارجي لوله گرفته شوند، از لوله هائي كه در معرض هوا قرار دارند بايد قبل از انجام آزمون ، اليه اي با آزمونه ها بايد از سطوح داخلي ، مياني . 2

  .برداشته شود  EN1555-5:2002مشخص شده در استاندارد ضخامت 

  .انجام شود به محض پايان عمليات هوادهي بايد سه آزمون بيان شده ، روي لوله. فقط براي لوله هاي زرد انجام مي شود. 3

  .متر از سطح لوله بايد بر داشته شود ميلي 2/0قبل از نمونه برداري براي آزمون زمان شروع اكسايش ، . 4

  

  و 1383سال  6980مطابق استاندارد ملي  ) MFR( نرخ جريان جرمي مذاب نظير ، آزمون هاي فيزيكي تمامي -  ادآوريي

از لوله هاي  بر روي هر اليه بايد جداگانه 1383سال  7186بق استاندارد ملي مطا) پايداري حرارتي (مدت زمان شروع اكسايش

  .باشد 6مقادير آزمون بايستي در محدوده رواداري جدول . انجام گردد سه اليه كو اكستروژني

  عملكردي الزامات   9

نحوه اتصال دهي  شوند مي متصليا به اجزاء ديگر و يكديگر ه كه لوله ها مطابق با اين استاندارد ب هنگامي

  .مطابقت داشته باشد EN1555-5:2002 استانداردبايد با 

  نشانه گذاري  10

  ات كلي   1- 10

كه در مدت انبارداري ،  شوندحك  به گونه اي يا با نوار رنگي نشانه ها بايد بر روي لوله چاپ   1- 1- 10

  . حمل و نقل ، نصب و در طول مدت استفاده از بين نروند

چون رنگ كاري ، خراش دار شدن سطح لوله ، پوشاندن سطح با اجزاء ديگر يا با كه بر اثر عواملي  رتيدر صو -يادآوري

استفاده از مواد شوينده ، نشانه گذاري از بين رود ، توليد كننده مسئول خوانا بودن نشانه گذاري نخواهد بود مگر اينكه با توليد 

  .     كننده قبالً توافق شده باشد

صورت  ، چون در اين شودانه گذاري نبايد باعث شروع ترك يا انواع ديگر نقيصه ها در لوله نش   2- 1- 10

  .اين عوامل در عملكرد لوله تاثير منفي خواهند داشت

  .رنگ نشانه گذاري بايد با رنگ اصلي لوله متفاوت باشد   3- 1- 10

  .بل خواندن باشدنشانه گذاري بايد تا حدي باشد كه با چشم غير مسلح قا اندازه   4- 1- 10
 

  حداقل نشانه گذاري مورد نياز   2- 10

  .باشد 7حداقل نشانه گذاري مورد نياز بايد مطابق جدول 

  .باشدد كمتر از يك متر باينفاصله نشانه گذاري ها تناوب 

  .كالف نشان داده شودبر روي  مي تواند طول لوله هاي كالفي
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ضخامت هر اليه نيز بر  ، بايد 7ج در جدول مندر مواردكستروژني عالوه بر در نشانه گذاري لوله هاي سه اليه كوا -يادآوري

  .گرددروي لوله حك 

  نشانه گذاري اضافي   3- 10

با نظر آن ، مي توانند مطابق ثالث تائيد مي شوند د، كه توسط مرجعاين استاندار مورد نظر درلوله هاي 

  . مرجع نشانه گذاري شوند

  شرايط تحويل   11

  . يد كننده و مصرف كننده توليد شودتوافق بين تول بايد بر اساس يا كالفي لوله هاي شاخه ايل طواندازه 

مطابقت داشته  2-6با بند دوپهني لوله بعد از باز كردن كالف، كن ها بايد تا اندازه اي باشد كه  قطر كالف

   .باشد

    .مال گرددبايد اع EN12007-2:2000ها، استاندارد  نبارداري لولهدر مورد نحوه ا

  

  حداقل نشانه گذاري مورد نياز – 7جدول 

  نشانه يا نماد  معيار ها

  يا عالمتنام   يا عالمت تجاري آننام توليد كننده 

  : dn≤32mmبراي لوله هاي با 

  ضخامت اسمي ديواره ×قطر خارجي اسمي  -
  :بطور مثال

 32 × 3.0 

  : dn>32mmبراي لوله هاي با 

  قطر خارجي اسمي -

                                   - SDR  

  :بطور مثال

200  
SDR 17.6 

 Grade B: بطور مثال  رواداري گروه

 PE 80: بطور مثال  آن كد گذاريمواد اوليه و نوع 

  2  اطالعات توليد كننده 

  يا گازرسانيگاز   يا مورد مصرف   نوع سيال داخل لوله

  .مي شود مربوط DN/OD≥280mmبه لوله هاي با  فقط. 1

  :ذيل بايد  روي لوله ايجاد شونداطالعات رديابي لوله ها ، براي . 2

  .زمان توليد ، سال و ماه بصورت اعداد يا كد -       

  .كه توليد كننده داراي چندين سايت توليدي باشد ، نام يا كد سايت توليد در صورتي -       

  شماره خط توليد -       
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  الفپيوست 

  )عاتي اطال( 

  (Squeeze-off) روش آزمون لهيدگي

  

  كليات   1- الف

دود كردن جريان گاز در شبكه هاي گازرساني در طول مدت سدر برخي از كشورها اين روش براي م

در صورتيكه مصرف كننده از اين روش .نگهداري و هنگام تعميرات ضروري، مورد استفاده قرار مي گيرد

يد شواهد و مداركي را براي مصرف كننده ارائه نمايد كه بعد از انجام آزمون مي كند ، توليدكننده با استفاده

فوق ، طبق روش پيشنهاد شده توسط توليد كننده و يا با استفاده از روش غالف فوالدي تمام الزامات آزمون 

  .برآورده مي شود 4مقاومت در برابر فشار هيدرواستاتيك مطابق با جدول 

  تعاريف   2- الف

     1- 2- الف

  دگيلهي 

بين دو فك ، طوريكه فاصله بين دو فك كمتر  لوله در لوله با استفاده از فشردن سطح مقطعي از  جريان گاز

  .از دو برابر ضخامت اسمي لوله مي باشد، قطع مي شود

     2- 2- الف

  ضريب فشردگي

ان از نظور اطميناز فاصله بين دو فك تقسيم بر دو برابر ضخامت اسمي لوله، بمنسبت فشردگي كه عبارت  

  .مقدار لهيدگي، است

  روش آزمون   3- الف

  .است EN12106:1998با استاندارد  طبقروش انجام آزمون 

  


