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  نام خدابه 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (ملـي  اسـتانداردهاي   نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب ،     .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصـويب ،  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي ايران تشكيلسازمان ملي استاندارد  مربوط كه
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

پيشرفت   آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند  مي فعاليت
   شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي ، هاي

 و سالمت كنندگان ، حفظ مصرف از حمايت براي قانون ، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 از اجـراي بعضـي   اقتصـادي ،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي ،  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور ، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 مشـاوره ،  در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين .نمايد  اجباري را

 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي ، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدور گواهي و مميزي بازرسي ، آموزش ،

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش ، وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون 

 آن هـا  عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم ، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين سنجش ، وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  يكاها ، المللي بين دستگاه ترويج .كند  نظارت مي

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3- International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردكميسيون فني تدوين استاند

 لنيات يمخازن پل -نيزم يبر رو ييايميآب و مواد ش ينگهدار يگرمانرم ثابت برا يكيمخازن پالست"
  "آزمون هايالزامات و روش -دوراني اي يدمش يرگيقالب

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
 محمد علي، بقاپور

  )عمراندكتراي مهندسي (
عضو هيـات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي      

  شيراز
  

    :دبير
  مهرداد، مصالئي

  )فوق ليسانس شيمي(
  كارشناس اداره كل استاندارد فارس

  
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: ءاعضا

  حميد رضا، خسرواني
  )حسابداري ليسانس(

 شركت هما پالست

 
  كورش، ديداري

  )ليسانس مهندسي شيمي(
  سما پالست پرشينشركت 

  
  يعقوب، رفيعي

  )شيمي ليسانس(
  شركت پليمر هرمز بركه

  
  مسعود، زارع

  )شيمي ليسانس(
  شركت سپيد پارس

  
  مريم، سبوحي

  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(
  شركت فراپاكس شيراز

  
  شهرزاد، عبادت

  )ليسانس شيمي(
  اداره كل استاندارد فارس
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  محمد رضا، علي زاده
  )تحصيليمدرك (

 آريا پالست فارس

 
  فرنگيس، فرشادي

  )فوق ليسانس شيمي(
  اداره كل استاندارد فارس

  
  برمك، قنبرپور

  )مكانيكفوق ليسانس (
  مجتمع پالستيك طبرستان

  
  امير حسين، كاظمي نسب

  )ليسانس شيمي(
  توان صنعت پالستيك

  
  محمد علي، گلستاني

  )مهندسي مكانيكسانسيل(
  طبرستان كيمجتمع پالست

  
  مريم، مينا

  )مهندسي پليمرسانسيل(
 شركت هما پالست

 
  ابراهيم، ضانيميونسي ر

  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  طبرستان كيمجتمع پالست
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  فهرست مندرجات
  عنوان

  
صفحه

 ب استاندارد ملي آشنايي با سازمان

  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  پيش گفتار

  1 دهدف و دامنه كاربر 1
  1  مراجع الزامي 2
  2 فياصطالحات و تعار 3
  3  الزامات مواد 4
  5 يالزامات طراح 5
  5 الزامات مخازن 6
  8 و نصب مخازنييحمل و نقل، جابجا ،ينشانه گذار 7

  9 منحني خزش)اطالعاتي(الف  پيوست
  11 مشخصات موادنييتعيآزمون براهايروش) الزامي(ب  پيوست
  15 مشخصات مخزننييآزمون تعهايروش) الزامي(پ  پيوست
  19 انطباقيابيارز) الزامي(ت  پيوست

  22 كتابنامه) اطالعاتي(ث پيوست 
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 يش گفتارپ

 لنيات يمخازن پل -نيزم يبر رو ييايميآب و مواد ش ينگهدار يگرمانرم ثابت برا يكيمخازن پالست"استاندارد 
 توسط مربوطكه پيش نويس آن در كميسيون هاي  "آزمون هايالزامات و روش -دوراني اي يدمش يرگيقالب

 اجالس كميته ملي استاندارد هشتصد و هفتاد و هشتمينتهيه و تدوين شده است و درسازمان ملي استاندارد
قانون  3اينك به استناد بند يك ماده ، تصويب قرار گرفته استمورد  10/7/92 مورخ مكانيك و فلز شناسي

، به عنوان استاندارد 1371مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موسسهاصالح قوانين و مقررات 
  . ملي ايران منتشر مي شود

 ، علوم و خدمات ، يعبراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنا
قع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين ااستانداردهاي ملي ايران در مو

  ، بنابراين. هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت، استانداردها ارائه شود
  .ي ملي استفاده كردبايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردها

  
 :اخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استوبع و مامن

EN 13575:2012, Static thermoplastic tanks for the above ground storage of chemicals. Blow 
moulded or rotationally moulded polyethylene tanks. Requirements and test methods؛ 
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مخازن  - نيزم يبر رو ييايميآب و مواد ش ينگهدار يگرمانرم ثابت برا يكيمخازن پالست
 آزمون هايالزامات و روش -دوراني اي يدمش يرگيقالب لنياتيپل

  هدف ودامنه كاربرد   1
پلي اتيلن تهيه شده به روش مخازن مواد، خواص فيزيكي و كارايي الزامات  نييتعاستاندارداين هدف از تدوين 

 .استبراي استفاده در روي زمين كننده يا بدون تقويت كننده  تيتقوبا  دوراني و يدمش يرگيقالب

  .گيرند، مواد غذايي و مواد شيميايي مورد استفاده قرار ميشرباين مخازن براي نگهداري آب 
و براي  بار خارجيوارد شدن بدون ،ثابت اتيلن در معرض فشار اتمسفرياين استاندارد فقط براي مخازن پلي

 ديمتعارف مخازن نبا يكار يدما ،ايدوره يياستثناء نوسان دمابه . كاربرد دارد ليتر 10000ليتر تا  400حجم 
  . باشد ييايميمواد ش يبرا C°25و بيشتر از  آب يساز رهيذخ يبراC°40از  شتريب
  .ساله كاربرد دارد10مخازن با حداكثر طول عمر  ياستاندارد تنها برا نيا
  .كنديرا مشخص م ايكارخانه ديآزمون و آزمون كنترل تول هاياستاندارد روش نيا

  الزاميمراجع    2
  . به آن ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 

  .ن ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شودبدي
  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد،اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن 

تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده ذكر در مورد مداركي كه بدون . استاندارد ملي ايران نيست مورد نظر اين
  .د نظر استهمواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مور ، است

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  آزمون روش -كششي خواص تعيين –ها پالستيك ،1382سال  ،6621شماره  رانيا ياستاندارد مل    2-1
و نرخ جريان ) MFR(تعيين نرخ جريان جرمي مذاب  –ها ، پالستيك6980شماره  رانيا ياستاندارد مل   2-2

  روش آزمون –هاگرمانرم) MVR(حجمي مذاب 
 ريغ يها كيپالست يچگال نييتع يروش ها - هاكي، پالست7090- 1شماره  رانيا ياستاندارد مل   2-3

 ونيتراسيو روش ت عيمتر ماكنويروش پ ،يورروش غوطه:قسمت اول - ياسفنج

- روش هاي تعيين چگالي پالستيك هاي غير اسفنجي -هاپالستيك،7090- 2شماره  رانيا ياستاندارد مل    4- 2
   روش ستون گراديان چگالي:قسمت دوم 

روش آزمون  -يبه روش چارپ يمقاومت ضربه ا نييتع -هاكي، پالست9277- 1شماره  رانيا ياستاندارد مل   2-4
  نشده زيآزمون ضربه با دستگاه تجه - بخش اول

 يقرار داده در معرض منابع نور هايروش -هاكي، پالست12523- 2شماره  رانيا ياستاندارد مل  2-5
 قوس زنون يالمپ ها:قسمت دوم  - يشگاهيآزما

2-6EN 13616, Overfill protection devices for static tanks for liquid petroleum fuels 
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2-7ISO 293:2004, Plastics-Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials 
2-8ISO 1872-2:2007,  Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 2: 
Preparation of test specimens and determination of properties 
2-9ISO 4892-1:1999, Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General 
guidance 
2-10ISO 7686:2005, Plastics pipes and fittings - Determination of opacity 
2-11ISO 23667:2007,Packaging -Transport packaging for dangerous goods -Rigid plastics and 
plastics composite IBCs - Compatibility testing 
2-12 AS/NZS 4766:2006, Polyethylene storage tanks for waterand chemical 
 

  فياصطالحات و تعار       3
  .روديبه كار م ريز فياستاندارد اصطالحات و تعار نيا در
3-1  

  مخزن
شده خود را  يشكل طراح بودن يخال در زمانكه  ي، به صورتيدر فشار اتمسفر عاتيما ينگهدار يبرا ظرف

  .كندحفظ  نگهدارنده چيبدون ه
3-2  

  مخزنزيسرر تيظرف
  . پر شود زيكه دهانه آن تا نقطه سرر يسراسر پر، به صورت مخزن لهيشده به وس يآب نگهدار حجم

3-3  
  مخزنپرشدن  تيظرف حداكثر
  .است زيسرر تياز ظرف 95% مقدار

3-4  
  كننده تقويت

  .كندمخزن كه به پايداري مكانيكي آن كمك مي در طراحيعنصر ساختماني 
3-5  

  1يابيآس مواد
مخزن، كه در محل  ديقطع شده در تول هايشامل زائده ز،يتماستفاده نشده  يشده از مخازن برگشت هيته مواد

 .رندگييقرار م ديتول نديدوباره تحت فرآهمان كارخانه 

  

                                                 
1-Regrind 



3 

  

  الزامات مواد        4
  مخزن     4-1
مخازن بدون در نظر گرفتن الزامات  نيممكن است در اCº55از  شتربي اشتعال نقطه با اشتعال قابل عاتيما

 .شوند رهيذخ ياضاف

 رهيمخازن ذخ نيشرط در ا نيممكن است تنها با اCº55يمساو اي كوچكتر اشتعال بانقطه اشتعالقابل  عاتيما
  .شود تيرعا CLC/TR50404استاندارد مطابق كيشوند كه الزامات رفتار الكترواستات

  مواد   4-2
  . دنشوآزمون  1جدول  الزاماتمطابق  ديشده از مخازن با تهيه هايخام و نمونه مواد

مواد . باشد 50%از  شتريب دينبا يدمش يريگشده به روش قالب ديبه مواد در مخازن تول يابينسبت مواد آس
  .نبايد استفاده شوند دوراني يريگبه روش قالبتوليد شده مخازن  آسيابي در

  .دشوبراي تعيين رفتار بلند مدت مواد استفاده  ديبانمودارهاي خزش مشابه با نمودارهاي پيوست الف از 
مطابق روش اي نمونه بريده شده از مخزن استحكام ضربه. دشوتعيين  ديبا اي در دماي پاييناستحكام ضربه
گيري شده در اي اندازهاستحكام ضربه 75% گيري شده بايد حداقل اندازه - ºC 18كه در دماي  6- آزمون بند پ

  .باشد) ºC )2±23دماي 
  نفوذ نور4-3

- رشد جلبك ميباشد تا از نفوذ نور كه سبب  به صورتيبايد آشاميدني مقادير رنگدانه در مخازن آب 

  .نمايد جلوگيري،شود
 يئنور مر 2/0% از  شيب ديآزمون شود نبا ISO 7686زن مطابق استاندارد امخاين وارهياز د ايكه قطعه يهنگام

  .را از خود عبور دهد
  ييو مواد غذا يدنيمواد در تماس با آب آشام  4-4
، اوليهمواد  يبراالزم  هايهيديئتأ ديشود با يطراح ييو مواد غذا يدنيآب آشام ينگهدار يكه مخزن برا يزمان در

  .اخذ شوند 1صالحياز مراجع ذ هستند ييمواد غذا ايكه در تماس با آب  هاييرنگدانه هاوافزودني

مستربچ . الزم آزمون شود هايياخذ گواه يرزين پايه ممكن است بدون مستربچ يا در تركيب با يك مستربچ خاص برا -1يادآوري
  .رديبايد با يك رزين پايه در حداكثر درصد مجاز آن مورد آزمون قرار گ

  .مشخصات سازنده و كد شناسايي ماده مورد آزمون بيان شود ديواهي آزمون بادر گ-2يادآوري
  
  
 

                                                 
 .باشدمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيدر حال حاضر در كشور مرجع ذيصالح  - 1
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  الزامات مواد اوليه-1جدول 
 روش آزمون الزامات ويژگي  نوع ماده
- پلي اتيلن قالب

  گيري دمشي
  1-ب باشدKg/m3938كمتر ازنبايد aچگالي

نرخ جريان 
  bمذاب

  .باشد Cº 190 ،Kg16/2در  g/10min12كمتر از بايد 
 مخزن قالب گيري شده نبايد خ جريان مذابرافزايش ن حداكثر ميزان

  باشد اوليهميزان تعيين شده در مواد   15 %از  تربيش

  
  2-ب

استحكام 
  cيكشش

  .باشد MPa 21استحكام كششي در نقطه تسليم نبايد كمتر از 
  .باشد  15 % از تربيش افزايش طول در نقطه تسليم نبايد

  باشد 200% گي نبايد كمتر از پارهنقطه افزايش طول در 
 3-ب

- پلي اتيلن قالب

  دورانيگيري 
 1-ب  باشدKg/m3 930كمتر از نبايد   aچگالي

نرخ جريان 
  bمذاب

  .باشدCº190 ،Kg16/2در   g/10min0/3 ± g/10min0/4بايد
 تربيش مخزن قالب گيري شده نبايد خ جريان مذابرتغيير نحداكثر 

  باشد اوليهميزان تعيين شده در مواد  20%از
 2-ب

استحكام
  cكششي

 .باشدMPa15استحكام كششي در نقطه تسليم نبايد كمتر از 
  .باشد25% از تربيشنبايد افزايش طول در نقطه تسليم 

  .باشد200% از افزايش طول در نقطه پارگي نبايدكمتر
  3-ب

- پلي اتيلن قالب

و  گيري دمشي
- قالبپلي اتيلن 

  دورانيگيري 

 cمقاومت دربرابر مايعات شيميايي
  3-4-ب  .باشد 10%تغيير جرم بايد كمتر از  رفتار جذبي
مقاومت در
برابر ترك 
خوردگي 

  تنشي 

 :هاي زيرهر يك از روش
نسبت به  85%از  نبايدكمتركشش  استحكاموري روز غوطه 28بعد از 

  باشد؛نمونه مرجع بدون فشار سوزن 
  ؛باشدساعت 500كمتر از نبايد  هاشكست50%مدت زمان يا 
  .باشدساعت 20كمتر از نبايد MPa9مرجع تنش زمان شكست در  يا

  
  2-4-4-ب

  
  3-4-4-ب
  4-4-4-ب

آزمون 
  تخريب

  .باشد 30%افزايش نرخ جريان مذاب نبايد بيشتر از 
گيري شده مقدار اندازه  50%يشتر از ب كاهش ازدياد طول در نقطه پارگي نبايد

 .باشد3-در بند ب

  5-4-ب

  cشرايط محيطيمقاومت دربرابر
مطابق تابش ( GJ/m2 34تابش كل قرار گرفتنبعد از در معرضساختمانخارجنصببراي 

GJ/m2 3/2  در طول موج هايnm 300  تاnm 400 ( ازدياد طول در نقطه پارگي بايد بيشتر
  .مقدار اوليه باشد 50%از 

مطابق تابش ( GJ/m24/3بعد از قرار گرفتن در معرض تابش كل  داخل ساختماننصب براي 
GJ/m2 23/0  در طول موج هايnm 300  تاnm 400( ازدياد طول در نقطه پارگي بايد بيشتر

  .مقدار اوليه باشد 50%از 
شرايط محيطي را توليد كننده بايد اطمينان دهد كه تغيير در  بسته افزودني، مقاومت در برابر -يادآوري

 .كاهش نمي دهد

  5-ب

a  شودآزمون بر روي مواد اوليه انجام مي. 
b   شودآزمون بر روي مواد اوليه و مخزن انجام مي.  
c   شودآزمون بر روي مخزن انجام مي. 
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  يالزامات طراح        5
  اتيكل    1- 5

توانند جزء الزامات در صورت درخواست مصرف كننده بايد رعايت شوند و مي 6-5تا  2-5 يبندها الزامات
  .باشنديمجاز م يبازرس هايريچهد اي رومثال آدم يبرا شتريب هايدهانهنصب .طراحي نباشند

  نندهپرك هايستميس   2- 5
 ايكالهك  كي لهيبه وس ديبوده و با mm 38حداقل قطر  يدارا ديپركردن با دهانهم،يمورد پركردن مستق در

  .شود دهيسرپوش پوش
  هيتهو يهاستميس    3- 5

عرضي حداقل سطح مقطع . دشونمجهز  هيتهو وسايلبه  ديبامورد استفاده براي نگهداري مواد شيميايي مخازن 
بايد آنقدر كافي باشد تا تهويه  يسطح مقطع عرض.باشد نندهكپر ستميسعرضي كمتر از سطح مقطع  دينبا تهويه

  .اجتناب شود افزايش و كاهش بيش از حد مجاز فشاراز 
  يخروج/مكش ستميس     4- 5

  .سيستم تخليه امكان پذير شود نانيقابل اطم و منيا تا اتصال هاي تخليه مناسبي باشنددهانه داراي ديبا مخازن
خروجي مخزن ممكن است در باال يا پائين سطح مايع نصب  .مقاوم باشند يدر برابر خوردگ دياتصاالت با يتمام

  .شده باشد
  سيستم جلوگيري از سرريز/ زيهشدار سرر    5- 5

هشدار مناسب  ستميس كي داراي مخازن يباال در ديبا شونديثابت پر م يلوله كش قيكه از طر يمخازن يتمام
الزامات مطابق  ين تجهيزات بايدا مشخصات نفتيهاي مايع در مورد سوخت. باشند زياز سرر يريجلوگيا  زيسرر

  .باشند EN 13616استاندارد 
  اتيمحتو يرگياندازه لهيوساتصال     6- 5

 يدر تمام. ستين يضرور اتيمحتو يرگياندازه لهيشود، وس دهيمخزن د يوارهايدر سراسر د عيسطح ما اگر
  .شوند جاديا اتيمحتو يرگياندازهنصب وسيله  ياتصال الزم برا ديبا گر،يموارد د

  .ضروري نيست وسيلهشوند اين هميشه در حالت پر استفاده مي زياز سرر يريجلوگ ستميس توسطدر مخازني كه  -يادآوري

  الزامات مخازن       6
  .آزمون شوند 3و  2بايد مطابق جداول  دورانيگيري دمشي و هاي قالبمخازن ساخته شده به روش
  .آورده شده است3و  2جداول در تريل 10000تا  تريل 400 ظرفيتبا حداقل ضخامت براي مخازن
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  يدمش يريشده به روش قالب گ ديتول لنيات يمخازن گرمانرم پل يالزامات برا- 2جدول 
 روش آزمون الزامات ويژگي
حداكثر ظرفيت پر شدن كه توسط توليد گيري شده باشد،لبريز بايد اندازهظرفيت ظرفيت

  .شده، بايد بررسي شودكننده اظهار 
  1-پ

هاي ديگر در ديواره مخزن كه بتواند باعث به بايد هيچ گونه حباب، تاول يا نقصن  بازرسي چشمي
  .وجود آمدن حفره يا شكاف شود مشاهده شود

  2-پ

  3-پ بايد متعلق به سبكترين مخزن باشدجرمحداقل جرم
حداقل ضخامت ديواره نبايد كمتر اندآزمون شده1-7-مطابق بند پي كهبراي مخازن  ضخامت ديواره

 .باشدmm5/2از 
  4-پ

مي ديواره بايد به ضخامت اس اندآزمون شده 2-7-مطابق بند پكه  يبراي مخازن
، در تجاوز نكند mm2 300كه سطح آنها از  هاييناحيهصورت زير باشد، به استثناي 

ها بايد اين ناحيه. در مورد حد اقل ضخامت ديواره مجاز باشد 10% دامنهجايي كه يك 
توليد كننده بايد در . از كف مخزن فاصله داشته باشند mm 50حداقل به فاصله 

  .هاي فيزيكي مخزن نداردتأثيري بر روي ويژگي دامنه تغييراتسندي اظهار كند كه 
  ضخامت ديواره اسمي  مخزن حداكثر ظرفيتبراي 
≤l ۴٠٠،> l ١٠٠٠ mm 0/3  
≤l ١٠٠٠،> l ١۵٠٠ mm 2/3  
≤l ١۵٠٠،> l ٢٠٠٠ mm 5/3  
≤l ٢٠٠٠،> l ٢۵٠٠ mm 7/3  
≤l ٢۵٠٠،> l ٣٠٠٠ mm 9/3  
≤l ٣٠٠٠،> l ٣۵٠٠ mm 0/4  

ضخامت ديواره بايد حداقل  l3500بزرگتر ازحداكثر ظرفيت پرشدنبراي مخازن با
 .شودتعيين1-7-مطابق بند پ

مقاومت در برابر 
  ضربه

  5-پ .پس از ضربه نبايد نشتي داشته باشدمخزن

  1-7-پ  باشد h 1000بعد از  5/1%كشيدگي سطح نبايد بيشتر از   كشيدگي
  :بعد پر شدن دوباره، تغيير شكل بايد مطابق فرمول زير باشد  تغيير شكل

wd≤wi+100mm        ld≤li+200mm                
  :آنكه در 

ld  طول مخزن بعد از تغيير شكل بر حسبmm، 
li  طول اوليه مخزن بر حسبmm، 

wd   عرض مخزن بعد از تغيير شكل بر حسبmm، 
wi  عرض اوليه مخزن بر حسبmm. 

  2-7-پ

مقاومت در برابر 
  فشار

  .مخزن بايد در برابر فشار مقاومت داشته باشد
عمل تقويت كنندگي را تا فشار  در مورد مخازن تقويت شده، تقويت كننده بايد

  .هيدرواستاتيك مطابق دو برابر ارتفاع مخزن حفظ كند

  8-پ

  9-پ .مخزن نبايد نشتي داشته باشد نشتي
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  دوراني يريشده به روش قالب گ ديتول لنيات يمخازن گرمانرم پل يالزامات برا-3جدول 
  روش آزمون  الزامات  ويژگي
 ديپر شدن كه توسط تول تيشده باشد، حداكثر ظرف يرگياندازه ديبا زيلبر تيظرف  ظرفيت

  .شود يبررس ديكننده اظهار شده،  با
  1-پ

هاي ديگر در ديواره مخزن كه بتواند باعث به بايد هيچ گونه حباب، تاول يا نقصن  بازرسي چشمي
  .وجود آمدن حفره يا شكاف شود مشاهده شود

  2-پ

  3-پ  مخزن باشدحداقل وزن بايد متعلق به سبكترين   جرم
حداقل ضخامت ديواره نبايد كمتر از 1-7-براي مخازن آزمون شده مطابق بند پ  ضخامت ديواره

mm5/2باشد.. 
  4-پ

ضخامت اسمي ديواره بايد به اندآزمون شده2-7-براي مخازني كه مطابق بند پ
تجاوز نكند، در  mm2 300هايي كه سطح آنها از صورت زير باشد، به استثناي ناحيه

ها اين ناحيه. در مورد حد اقل ضخامت ديواره مجاز باشد 10% دامنهجايي كه يك 
توليد كننده بايد در . از كف مخزن فاصله داشته باشند mm 50بايد حداقل به فاصله 
  .هاي فيزيكي مخزن نداردتأثيري بر روي ويژگي دامنه تغييراتسندي اظهار كند كه 

  ضخامت ديواره اسمي ظرفيت لبريز مخزنبراي
≤l ۴٠٠،>l ١٠٠٠ mm 3/3  
≤l ١٠٠٠،>l ١۵٠٠ mm 5/3  
≤l ١۵٠٠،>l ٢٠٠٠ mm 9/3  
≤l ٢٠٠٠،>l ٢۵٠٠ mm 1/4  
≤l ٢۵٠٠،>l ٣٠٠٠ mm 3/4  
≤l٣٠٠٠،>l ٣۵٠٠  mm 4/4 

≤l٣۵٠٠،>l۵٠٠٠  mm8/4 

≤l۵٠٠٠،>l٧۵٠٠  mm1/5 

≤l٧۵٠٠،>l١٠٠٠٠ mm 4/5  
  5-پ .پس از ضربه نبايد نشتي داشته باشدمخزن  ضربهمقاومت در برابر 

  1-7-پ  باشد h 1000بعد از  5/1%كشيدگي سطح نبايد بيشتر از   كشيدگي
  :بعد پر شدن دوباره، تغيير شكل بايد مطابق فرمول زير باشد  تغيير شكل

wd≤wi+100mm        ld≤li+200mm                
  :آنكه در 

ld  طول مخزن بعد از تغيير شكل بر حسبmm، 
li  طول اوليه مخزن بر حسبmm، 

wd   عرض مخزن بعد از تغيير شكل بر حسبmm، 
wi  عرض اوليه مخزن بر حسبmm. 

  2-7-پ

  .در برابر فشار مقاومت داشته باشدمخزن بايد   مقاومت در برابر فشار
عمل تقويت كنندگي را تا فشار  در مورد مخازن تقويت شده، تقويت كننده بايد

  .هيدرواستاتيك مطابق دو برابر ارتفاع مخزن حفظ كند

  8-پ

  9-پ .مخزن نبايد نشتي داشته باشد نشتي
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  نشانه گذاري، حمل و نقل، جابجايي و نصب مخازن       7
  ينشانه گذار     7-1

  :شود يمخزن نشانه گذار يو بادوام بر رو تيبه صورت خوانا و واضح و قابل رو ديبا ريز اطالعات
  ؛)يخارج اي/و يداخل(محل مجاز نصب ) الف
  د؛يماه و سال تول) ب
  ز؛يسرر تيظرف) پ
  شفاف؛ مهيمخازن ن يحداكثر سطح پر شدن برا) ت
  ؛ياستاندارد مل نيشماره ا) ث
  "كننده ديتول دييمورد تأ ييايميآب و مواد ش ينگهدار يبرا"عبارت ) ج
  ال؛يشماره سر) چ
  كننده؛ ديتول ينام و عالمت تجار) ح
  .هينوع مواد اول) خ
  حمل و نقل و جابجايي   7-2

  .و مقررات ملي حمل و نقل، انبارش، نصب و نگهداري بايد رعايت شودهاي توليد كننده دستورالعمل

  .هاي خاص محصول انبار شده بايد در نظر گرفته شودويژگي-يادآوري

  نصب    7-3
در آن دماي محيط، سرعت باد و وزن كه  نصب هاي نصب در مورد محل مناسبتوليد كننده بايد دستورالعمل

  .برف در نظر گرفته باشدرا تهيه نمايد
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  الف وستيپ
  )ياطالعات(

  خزش يمنحن

  
  :راهنما

Xبر حسب ساعت يزمان شكستگ 

Y هوپ بر حسب تنشMPa  
  )دوراني يريقالب گ هايرزين( PE-HDهايلوله يبرا يخزش يزمان شكستگ  1-الف شكل
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  :راهنما

Xبر حسب ساعت  يزمان شكستگ 

Yهوپ بر حسب  تنشMPa  
  )يدمش يريگقالب ايهرزين( PE-HDهايلوله يبرا يخزش يزمان شكستگ 2-الف شكل
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  ب وستيپ
  )يالزام(

  مشخصات مواد نييتع يآزمون برا هايروش

  يچگال   1- ب
براي .شود يرياندازگ 7090-2و  7090- 1هاي شماره رانيا يمل هايمطابق با استاندارد ديبا هيمواد اول يچگال

  .استفاده شودISO 1872-2تهيه آزمونه از نمونه بايد روش استاندارد

  مذاب  انينرخ جر   2- ب
 يمطابق با استاندارد مل ديشده با يرگيقالب مخزنو مقطع برداشته شده از هر مكان  هيمذاب مواد اول انيجر نرخ

 يرگيقالب لناتييپل يبرا Dطيو شرا يدمش يرگيقالب لناتييپل يبرا Gطيبا استفاده از شرا  6980شماره  رانيا
  .رديقرار گ يرگيمورد اندازه دوراني

  يخواص كشش    3- ب
  گيري دمشيپلي اتيلن قالب      1-3-ب

با استفاده از آزمونه نوع mm/min 100با سرعت آزمون  6621شماره  رانيا يمطابق استاندارد مل ديبا آزمون
1Bانجام شوددر جهت تزريق  مشيدگيري بريده شده از صفحات ديواره اصلي مخزن قالب.  

بايد به  1BAنوع ،آزمونه)4-مطابق بند ب(براي تعيين ازدياد طول در نقطه شكست بعد از هوازدگي مصنوعي 
فحات هوازده بريده شده از ديواره اصلي بعد از در معرض گذاري صفحات در معرض وسيله براده برداري از ص

  .هوازدگي مصنوعي تهيه شود

تواند توسط ديواره اصلي مخزن مي به دست آمدهتا ضخامت  6621شماره  رانيا ياستاندارد ملضخامت آزمونه از الزامات -يادآوري
  .تغيير كند

  دورانيگيري پلي اتيلن قالب      2-3-ب
خامت ض.استفاده شود ISO 293:2004استاندارد  2- 4و  1- 4گيري و قالب مطابق بندهاي به ترتيب از پرس قالب

  .باشد) mm )2/0±3گيري فشاري نمونه قالب به صورتي باشد تاضخامت نهايي به دست آمده ازبايد قالب 
 105% اي براي پر كردن رم محاسبه شدهگيري شده و با جيك نمونه مربعي شكل با ضخامت ديواره مخزن قالب

  .ظرفيت حجمي قالب بايد بريده شود
تهيه  ISO 1872-2:2007استاندارد  2گيري فشاري بايد با استفاده شرايط مشخص شده در جدول نمونه قالب

به ) mm )2/0±3باشد براي اين كه ضخامت نهايي  ºC 200بايد گيري شده كهشود، به استثناي دماي قالب
  .دست آيد
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  آزمون كشش    2-2-3-ب
با استفاده از آزمونه نوع mm/min 100با سرعت آزمون  6621شماره  رانيا يمطابق استاندارد مل ديبا آزمون
1BA  انجام شود 1-2-3- نمونه تهيه شده مطابق بند ببريده شده از.  

بايد به  1BA، نوع آزمونه )4- مطابق بند ب(براي تعيين ازدياد طول در نقطه شكست بعد از هوازدگي مصنوعي 
  .وسيله براده برداري از نمونه هوازده تهيه شود

  ييايميمقاومت در برابر عوامل ش     4- ب
  مقدمه    1-4-ب

  :شيميايي مشاهده شود لعوامممكن است بر روي پلي اتيلن در تماس با سه نوع مكانيسم تخريب 
  ؛)3-4-رجوع شود به رفتار جذبي مطابق ب(نرمي از طريق تورم  -
  ؛)4-4- رجوع شود مقاومت در برابر ترك خوردگي تنشي مطابق بند ب(تحت تنش  ترك خوردگي -
  .)5-4- رجوع شود به آزمون تخريب مطابق بند ب(لكولي وتخريب م -
  كليات   2-4-ب

آمده در پيوست پ مايع استاندارد مطابق دستورالعمل همانند سازي شده به صورت  براي عوامل شيميايي
شده در پيوست الف  ريفاستاندارد تع عيمامقاومت در برابر عوامل شيميايي بايد با  ،ISO 23667:2007استاندارد 
  .آزمون شود )1-مطابق جدول ب( ISO 23667:2007استاندارد 

  ISO 23667:2007پ استاندارد  وستيمطابق پ شده يهمانند ساز ييايميش موادآزمون تخريب   1-جدول ب
  رفتار جذبي  نياز به آزمون نيست  مايعات استاندارد

  )3-4- ب(
مقاومت در برابر ترك 

  شيتن خوردگي
  )4-4- ب(

  آزمون تخريب
  )5-4- ب(

        ×  آب
    ×    محلول مرطوب كننده

    ×      استيك اسيد
    × ×   بوتيل استات نرمال
  هانبمخلوط هيدروكر

      ×    )اسپريت سفيد(  

  ×        نيتريك اسيد
 

يا فهرست  ISO 23667:2007براي تمام عوامل شيميايي ديگر همانند سازي نشده مطابق با پيوست پ استاندارد 
با در نظر و مقاومت شيميايي بايد با خود عوامل شيميايي  ISO 23667:2007استاندارد  1-نشده در جدول پ

 .آزمون شود 4-تخريب تعريف شده در بند پ گرفتن نوع مناسب مكانيسم
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  يرفتار جذب     3-4-ب
 ISOستانداردا B.4.1.8تا  B.4.1.2دستورالعمل شرح داده شده در بندهاي Aروش استفاده از با  ديبا آزمون

  .انجام شود23667:2007
  .سازي باشدمايع در نظر گرفته شده براي ذخيرهيا  1- مايع آزمون بايد مايع استاندارد مناسب مطابق جدول ب

  يتنش يمقاومت در برابر ترك خوردگ  4-4-ب
  اتيكل  1-4-4-ب

  اي 2-4-4-اثر سوزن مطابق بند ب هاياز آزمون كيهر با استفاده از ديبا يتنش يدر برابر ترك خوردگ مقاومت
  .آزمون شود 4- 4- 4- مطابق بند ب) FNCT1(خزش شكاف كامل  اي 3- 4- 4-مطابق بند ب دهينمودار خم

  2آزمون اثر سوزن     2-4-4-ب
انجام  ISO 23667:2007استاندارد B.4.2.2دستورالعمل شرح داده شده در بند B1با استفاده از روش  ديآزمون با

  .شود
  .باشدسازي يا مايع در نظر گرفته شده براي ذخيره 1- مايع آزمون بايد مايع استاندارد مناسب مطابق جدول ب

و حداكثر تنش  هيحداكثر تنش نمونه تحت تنش قرار نگرفته به صورت مقدار اول نيب ايسهيمقا يابيارز نيا
  هاحداكثر تنش ريمقاد ليبا تبد. باشديروزه م 28و  21، 14، 7 ينگهدار هايآزمون شده بعد از دوره هاينمونه

  . شوديم نييتع يكشش استحكاممانده  يباق ه،مقداراولي مرجع درصد،با برحسب

ذخيره شدهروز 28بعد از 
اوليه 0.85  

  3دهيخم وارآزمون ن    3-4-4-ب
  .ISO 23667:2007استاندارد  B.2روش  مطابق
  :انجام شود ريز طيتحت شرا ديبا آزمون

  ،ريخ: يآماده ساز شيپ
  ،ºC ۵٠: آزمون يدما

اتوكسيليت،  يپل لفن لينون 5%آلكيل بنزن سولفونات، يا يك محلول آبي از  1% آبي از محلوليك : آزمون محلول
آزمون يا براي اولين بار  به صورتقبل از استفاده شدن  ºC۴٠روز در دماي  14كه به طور مقدماتي به مدت 

  .نگهداري شده است يسازرهيذخ يدر نظر گرفته شده برا عيما
  )FNCT(آزمون خزش شكاف كامل    4-4-4-ب

  .انجام شود ISO 23667:2007استاندارد  B.3روش با استفاده از  ديخزش شكاف كامل با آزمون
  :انجام شود ريز طيتحت شرا ديبا آزمون

                                                 
1-Full-notch creep test 

2-Pin impression test 

3-Bent strip test 
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  MPa 9:تنش مقدار -
  mm 0/6 ×mm 0/6 ×mm 90:ابعاد نمونه -
  mm0/1: عمق شكاف -
  ٢٠ mµ<: شعاع شكاف -

ي پل لفن لينون 5%آلكيل بنزن سولفونات، يا يك محلول آبي از  1% آبي از محلوليك : محلول آزمون -
براي اولين بار  به صورتقبل از استفاده شدن  ºC۴٠روز در دماي  14اتوكسيليت، كه به طور مقدماتي به مدت 

  .نگهداري شده است يسازرهيذخ يدر نظر گرفته شده برا عيماآزمون يا 
  آزمون تخريب   5-4-ب

 .انجام شودISO 23667:2007ستاندارد اC3و  C1هايروشاستفاده از هر يك از با  ديبا آزمون

  .سازي باشدمايع آزمون بايد نيتريك اسيد يا مايع در نظر گرفته شده براي ذخيره

  مقاومت در برابر شرايط آب و هوايي     5- ب
و استاندارد  ISO 4892-1اندارد مطابق با استUVها بايد از مخزن قالب گيري شده بريده و در معرض تابش نمونه

  .دنقرار گير 12523- 2ملي شماره 
  :آزمون بايد تحت شرايط زير انجام شود

  ؛زنون سالمپ قو) الف
  ؛Cº65اهيسدماي استاندارد) ب
  ؛65%رطوبت نسبي ) پ
  :پاشش دوره) ت
  ،min18: پاششمدت زمان  -
  .min102پاششفاصله خشك بين  -
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  پ پيوست
  )الزامي(

  تعيين مشخصات مخزنآزمون هاي روش

  ظرفيت    1- پ
تا نقطه )5 ±15( Cºبا دماي توسط آب ساعت نگهداري و سپس  48براي ) Cº)5 ±20مخزن بايد تحت شرايط 

دقيقه مخزن بايد دوباره تا سر ريز پر شده و ظرفيت آن بايد با  10بعد از. پر شود) l/min)40 ±150سر ريز با نرخ
  .گيري شوداندازه  ±1%دقت 

  بازرسي چشمي  2- پ
  .انجام شود 3يا  2هاي جدول تشخيص عيبامكان پذير شدن بازرسي چشمي بايد با روشنايي مناسب براي 

  . بررسي شود 7گذاري بايد مطابق بند  نشانه

  جرم   3- پ
  .گيري شودبايد اندازه±5/0%با دقت منفصل ها و لوازم بدون تقويت كننده قالب جرم مخزن با تمام ورودي

  .جرم مخزن ثبت شود

  ضخامت ديواره    4- پ
مطابق  سنج ديواره فراصوتبه وسيله تجهيزات كاليبره ضخامت mm1/0با تقريبكردن ضخامت ديواره بايد با گرد

يكسان و ،توليد شده با فرآيند قطعه آزمون مرجع با ضخامت مشابهاز .تعيين شود توليدكننده هايالعملبا دستور
  .از مواد اوليه يكسان با مخزن، بايد براي كاليبراسيون استفاده شود

  ضربه   5- پ
  .تا سر ريز پر شود) Cº )5 ±15دماي مخزن بايد با آب

) mm3ها با شعاع هاي گرد و كنارهبه صورت يك مثلث متساوي االضالع با لبه(يك چكش ضربه يا پاندول 
) سفتهاي ها يا بخشبه طور معمول در گوشه(ترين آسيب پذيري در مخزن بيش باپنج سطح . استفاده شودبايد

  .مشاهده شود 1-شكل پ قرار گيرد،  J30بايد در معرض ضربه 

  اي در دماي پاييناستحكام ضربه    6- پ
ديواره ها بايد از نمونه آزمونه. گيري شوداندازه 9277- 1اي بايد مطابق استاندارد ملي شماره استحكام ضربه

د و روش آزمون بايد نباش 9277-1مطابق استاندارد ملي شماره  1نوع به صورت ها بايد آزمونه. مخزن بريده شود
هاي ترجيح دارد ولي ضخامت mm 4نمونه با ضخامت . باشد 9277- 1استاندارد ملي شماره  1eAمطابق روش 

mm4  تاmm8  آزمونه بايد تا دماي  10. مورد قبول استنيزCº18-  ساعت در فريزر  4سرد شود و بيشتر از
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يك آزمونه در هر بار از فريزر به صورتي بيرون (دما  قابل توجهبراي اطمينان از افزايش نيافتن . نگهداشته شود
 10. آزمونه بايد از طرف لبه با بيشترين سرعت ممكن آزمون شود)شود كه قسمت مياني آن گرم نشودآورده مي

  .باشد) Cº )2 ±23 شود كه دماي اتاق آزمون زمون ميآزمونه بر طبق آن آ
  

 mmابعاد بر حسب 

 
  آزمون ضربه تجهيزات   1-شكل پ
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  كشيدگي يا تغيير شكل        7- پ
  كشيدگي     1-7-پ

  .انجام شود) Cº )2 ±23آزمون كشيدگي بايد بر روي سبكترين مخزن در دماي 
با (شود  چسباندهگيري انبساط رود بايد حداقل پنج نوار اندازهدر نقاطي كه انتظار بيشترين تغيير شكل مي

  ). شوندگيري تعيين مينقاط اندازه 8-بند پ آزمون مقاومت در برابر فشار مطابقاستفاده از نتايج 
برابر فشار  3/1فشار آزمون بايد مطابق به . نباشد پر شود Cº 23مخرن بايد با آب كه دماي آن بيشتر از 

هيدرواستاتيك در عميق ترين قسمت مخزن بر اساس محاسبه با چگالي مايعي كه براي نگهداري در نظر گرفته 
 ساله 10حداقل سه بار در هر دوره  انبساط بايد . شودساعت ثابت نگهداشته مي1000فشار به مدت . شده باشد

  ). ساعت 1000يري در گاندازه 9حداقل (گيري شود در فاصله زماني برابر لگاريتمي اندازه
  تغيير شكل   2-7-پ

برابر فشار هيدرواستاتيك در عميق ترين قسمت مخزن بر اساس  3/1مخزن بايد در معرض فشار آزمون مطابق به 
قرار روز  42روز و حداكثر  30محاسبه با چگالي مايعي كه براي نگهداري در نظر گرفته شده و براي مدت حداقل 

  .گيرد
  .هاي خود مورد آزمون قرار گيرندبايد با تقويت كننده مخازن تقويت شده

  .باشد 2%و تغييرات فشار در طول آزمون نبايد بيشتر از ) Cº )2 ±23دماي اتاق آزمون بايد 
توانايي تعيين طول و عرض را كه گيري به صورتي مخزن بايد بر روي زمين صاف با مرجعي براي شبكه اندازه

  .گيردداشته باشد قرار 
  .پر كردآب  cm30با ارتفاعآن را مخزن بايداي تثبيت بر

حداقل بايد در سه مقطع عرضي بيشتر بحراني  (wi)بايد تعيين شود و عرض اوليه (hi)وارتفاع اوليه (li)اوليه طول
  .گيري شودبراي تغيير شكل بر اثر فشار هيدرواستاتيك اندازه

  .فشرده شود hi 3/1پر و به ميزان ) l/min )100 ±700مخزن بايد تا ظرفيت لبريز با نرخ  
مقدار كلي آب اضافه شده به مخزن در مرحله پر شدن و فشرده شدن بايد تعيين شود و طول و عرض در مكان 

  .گيري شودروز بايد اندازه 27و  18، 5يكسان بعد از 
روز بايد  42داكثر ت شدن تغيير شكل حجمي براي دو روز پي در پي تا حيتغييرات حجم تا تثب 28از روز 
  .گيري شوداندازه

حجمي در روز براي مخازن با درصد  015/0كه مقدار تغييرات بيشتر از  شود پايدار ميتغيير شكل حجمي زماني 
 .نباشد l3800حجمي براي مخازن باالي  02/0% يا  l3800حداكثر ظرفيت پر شدن 

 .شود گيرياندازه (wd)وعرض (ld)طول بايد بعد از تثبيت شدن 
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  مقاومت در برابر فشار     8- پ
دريچه بايد . پر شود) Cº )5 ±15دومين مخزن سبك بايد براي اين آزمون استفاده شود و بايد با آب در دماي 

  .اي فلزي بسته شودهالهكبا مواد تقويت شده يا ك
  .هاي خود مورد آزمون قرار گيرندمخازن تقويت  شده بايد با تقويت كننده

 رويگيري و اندازه آزمون شود بايد با پنج برابر فشار حاصل از فشار هيدرواستاتيك بر پايه ارتفاع مخزنمخزن 
  .هاي مجاز جهت نگهداري محاسبه شودفشار هيدرواستاتيك بايد با حداكثر چگالي مايع. پايه خودش باشد

رود و اين فشار براي مدت مون باال ميتا رسيدن به فشار آز l/min10بعد از پر شدن مخزن، فشار با نرخ پر شدن 
min5 شودنگهداشته مي.  

  .رودباال بيشتربه اطالعات  يابيدست  يمخزن برا دنيفشار ممكن است تا ترك -يادآوري
  .تا دو برابر فشار هيدرواستاتيك بايد مشاهده شود در مدت زمان افزايش فشار شرايط تقويت كننده

يك چهارچوب پشتيبان كه مخزن را به صورت عمودي بين پايه از ، l 3500براي مخازن با حدكثر ظرفيت باالي 
مساحت سطح باالي  20%قسمت باالي چهارچوب نبايد بيشتر از . بايد استفاده شود مهاركنندهو باالي خود 

  .آزمون مهار كند مدتدرطول مخزن را نگهدارد و چهارچوب نبايد تغيير شكل ديواره مخزن را 

  نشتي 9- پ
براي  KPa30بايد در معرض فشار هوا ) با يا بدون تقويت كننده( توليد شده براي مواد شيميايي تمامي مخازن

  .قرار گيرند  s60به مدت حداقل  KPa 10يا   s15حداقل 
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  ت پيوست
  )اطالعاتي(

  ارزيابي انطباق

  كليات   1- ت
  :اثبات شودهاي زير آزمونبه وسيله بايد مخازن گرمانرم با الزامات اين استاندارد و مقادير اظهار شده  انطباق

  ؛(ITT)آزمون نوعي اوليه -
  .، شامل ارزيابي محصولتوسط توليد كننده(FPC)كنترل محصول كارخانه  -

شود نتايج بندي شوند، كه تصور ميهايي تقسيم به منظور انجام آزمون، مخازن گرمانرم ممكن است به خانواده
  .درون خانواده است اعضايبراي ديگر يكسان آن مشخصات  شان دهندهن اتبراي يك يا چند مشخص

  .هاي متفاوتي براي مشخصات متفاوت باشندتوانند در خانوادهمخازن مي -يادآوري

  1نوعيزمون آ    2- ت
  .كندمياثبات براي تمامي مخازن را اين استاندارد انطباق  2(ITT)آزمون نوعي اوليه

مخزن يكسان، مشخصات يكسان، روش آزمون، (انجام شده اين استاندارد طابق بندهاي هايي كه قبالً مآزمون
  .ممكن است در نظر گرفته شود) دستورالعمل نمونه برداري و غيره

  .آزمون شودITTبر اساس بايد 4تمامي مشخصات آمده در بند 
  :بايد تكرار شود 2بر اساس جدول اوليه مون نوعي ز، آاتفاق افتدزير  هايشرحهر زمان كه 

  زماني كه روش توليد دگرگون شود به صورتي كه بر روي كارايي آزمون نوعي اثر گذارد؛) 1
  مورد استفاده را تغيير دهد؛زماني كه توليد كننده گريد رزين پايه ) 2
تغييراتي انجام  عرض يا پيكربندي براي يك ظرفيت مخزنزماني كه در ابعاد ضخامت مخزن، قطر، طول، ) 3

  ؛شود
  زماني كه حداكثر چگالي مايع ذخيره شده افزايش يابد؛) 4
  .اگر مايع شيميايي ذخيره شده تغيير يابد) 5

  .دهدنشان ميرا هاي نوعي اوليه مخازن بايد انجام شود پيوست ب و پ كه در آزمونهاي آزمون 1- جدول ت
  
  
  
  

                                                 
1-Type testing 
2- Initial type testing 
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  آزمون نوعي اوليه مخازن  1-تجدول 

شرح مورد نياز آزمون   روش آزمون  خاصيت
  نوعي اوليه

  1-ب  چگالي
 2-ب نرخ جريان مذاب  )2

  3-ب  كشش
  )5؛ )2  4-ب  مقاومت در برابر عوامل شيميايي

  )2 5-ب مقاومت در برابر هوازدگي
  1-پ  ظرفيت

  )3؛ )2؛ )1
  2-پ  بازرسي چشمي

  3-پ  جرم
  4-پ  ديوارهضخامت 

 5-پ ضربه
  8-پ  مقاومت فشاري  )4؛ )3؛ )2؛ )1  7-پ aكشيدگي يا تغيير شكل

a  3و2انتخاب روش آزمون بستگي به حداقل ضخامت ديواره دارد، مطابق جداول.  

  1كنترل محصول كارخانه    4- ت
براي اطمينان از اين كه محصوالت موجود در بازار  FPCبر قرار شده يك سيستممستندات و توليد كننده بايد 

ها و هاي منظم و آزمونها، بازرسيبايد شامل دستوالعمل FPC.است برپا دارداظهار شده  مشخصات كارائيمطابق 
يا اجزاء سازنده، تجهيزات، ها و استفاده از نتايج براي كنترل مواد اوليه و ديگر مواد داخل شده يا ارزيابي

  .هاي توليد و محصول باشدفرايند
نيز در آنها شود و سوابق  انجامدر زمان توليد بايد هايي است كه ، آزمون2-هاي فهرست شده در جدول تآزمون

اي بايد براي مستندات در مورد كنترل محصول كارخانه. اي بايد نگهداري شودسيستم كنترل محصول كارخانه
  .سال نگهداشته شود 10حداقل 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Factory production control 
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  ايكنترل محصول كارخانه   2- جدول ت

روش   خاصيت
  آزمون

آزمون انجام شده بر روي مخزن و 
  تناوب  يا مواد اوليه

  نرخ جريان مذاب
اي كه تمام يك بار در هر هفته كاري در برنامه  مخزن  2-ب

  ها را پوشش دهدماشين
  هر بچ جديد aمواد اوليه

  هر مخزن  مخزن  2-پ  بازرسي چشمي

  هر مخزن مخزن قالب گيري دمشي 3-پ  جرم
  هر شات و يك مخزن در هر شيفت  دورانيمخزن قالب گيري 

  ضخامت ديواره

هر مخزن در نقاط بحراني مشخص شده توسط  مخزن 4-پ
حد . يك آزمون كلي در هر شيفتتوليد كننده و 

اقل ضخامت ديواره بايد ضخامت ديواره  تعيين 
  .باشدشده به وسيله آزمون نوعي اوليه 

هر مخزن مورد استفاده براي نگهداري مواد   مخزن  9-پ  نشتي
  شيميايي

a  مطابق استاندارد  1-3در صورتي كه توليد كننده مواد اوليه گواهي نوعEN 10204 مبني بر رعايت شدن الزامات نرخ جريان
  .از اين الزامات ممكن است چشم پوشي شودارائه دهد مذاب اين استاندارد را 
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