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 ويژگيهاي شیلنگ-ماشینهاي کشاورزي
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PVC باغي

Agricultural machinery — Specification for
PVC garden hose
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آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند ی ک م اد  3ق انون اص ح ق وانی و مق ررات موسس ه اس تاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نش ر اس تاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار م ور  29/6/92ب ه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزهاا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،ص احب نظ ران مراک و مؤسس ات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به ش رایط تولی د ،
فناور و تجار اس ت ک ه از مش ارکت آگااان ه و منص فان ص احبان ح و نف ع ،ش ام تولیدکنن دگان ،مص ر کنن دگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیر دولتی حاص م یش ود .پ ی ن وی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناا فنی مربوط ارسال میشود و پ از دریافت
نظراا و پیشنهاداا در کمیت ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چ ا و
منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذیصح نی با رعایت ضوابط تعیی شده تهی ه م یکنن د در
کمیت ملی طر و بررسی و در صورت تص ویب ،ب ه عن وان اس تاندارد مل ی ای ران چ ا و منتش ر م یش ود .ب دی ترتی ب،
استاندارداایی ملی تلقی میشود که بر اساس مفاد نوشته شده در اس تاندارد مل ی ای ران ش مار  3ت دوی و در کمیت مل ی
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.

9

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد (،1)ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنی ک ( )IEC
3
و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی (  )OIMLاست و به عنوان تنه ا راب ط 2کمیس یون ک دک غ یایی ( 3)CACدر
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کشور فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمند اا خاص کش ور ،از آخ ری
پیشرفتها علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سحمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محص وتت و مححظ ات زیس ت محیط ی و اقتص اد  ،اج را بعض ی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوتت تولید داخ کشور و  /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بی الملل ی ب را محص وتت کش ور ،اج را اس تاندارد کاتا ا ص ادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال در
زمین مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدور گواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایش گاها ا و
مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازماناا و مؤسسات را بر اساس ض وابط
نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گوااینام تأیید صححیت به آناا اعطا و بر عملک رد
آنها نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیی عیار فل ات گرانبها و انج ام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

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

ب

کمیسیون فني تدوين استاندارد
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(فوق لیسان مکانیک ماشی اا کشاورز )
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"ماشینهاي کشاورزي -ويژگيهاي شیلنگ باغي " PVC

دبیر:
امیرشقاقی ،فرید
(فوق لیسان مکانیک ماشی اا کشاورز )
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شرکت معیارگسترفرد

اعضاء( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)

تومرائی ،پروی
(فوق لیسان ماشی اا کشاورز )
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(لیسان مترجمی زبان انگلیسی)
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باقر  ،محمدحسی
(لیسان مهندسی مکانیک)

گروه صنعتی تراکتورساز ایران

مرک
شرقی
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کرمانی ،سیدکاظم
(فوق لیسان مهندسی مکانیک)
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مرک تحقیقات کشاورز و منابع
طبیعی آذربایجان شرقی -بخ فنی
و مهندسی
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آموزش کشاورز
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استاندارد " ماشی اا کشاورز  -ویژگیاا شیلنگ باغی  " PVCکه پی نوی آن در کمیسیوناا
مربوط توسط شرکت معیارگسترفرد تهیه و تدوی شده و در ششصد و شصت و چهارمی اجحس کمیت ملی
استاندارد خودرو و نیرو محرکه مور  29/19/11مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماد
 3قانون اصح قوانی و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به
عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمین صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و مأخی که برا تهی ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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BS 3746:1990, Agricultural machinery — Specification for PVC garden hose

د

ماشینهاي کشاورزي -ويژگيهاي شیلنگ باغي PVC

1

هدف و دامنه کاربرد
ال امات ابعاد

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی
اندازهاا مختلف است.
شیلنگاا منطب با ای ویژگیاا برا استفاده با آب سرد در فشاراا کار بی از  3بار 1طراحی شده
است.
ای استاندارد در مورد شیلنگاا مورد استفاده در آب شرب ،نوشیدنیاا و مواد غیایی کاربرد ندارد.
پیوست ب توصیهاایی برا مراقبت شیلنگاا  PVCبرا اف ای عمر مفید ارائه میداد.
1
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و عملکرد

برا

سه نوع شیلنگ باغی  PVCدر

مراجع الزامي
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مدارك ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات ج ئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده
است ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد ای استاندارد ال امی است:
2-1 BS 2782, 1976, Methods of testing plastics

er

Method 150B Determination of cold flex temperature of flexible polyvinyl compound
)Method 465A and 465B Determination of loss of plasticizers (activated carbon method
Method 542A Qualitative evaluation of bleeding of colorants
)Section 101.1 Measurement of dimensions (excluding length
Section 102.1 Hydraostatic tests
Section 103.5 Bending tests
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2-2 BS 5173, Methods of test for rubber and plastics hoses assemblies

 9طبقهبندي

شیلنگ باید به صورت شیلنگ یا مجموعه 9عرضه شود.

يادآوري -فروشنده و خریدار میتوانند در مورد اینکه شیلنگ به عنوان شیلنگ یا مجموعه ارائه شود ،تواف کنند.

1- 1 bar = 10 5 N/ m 2 = 10 5 Pa
2- Assembly

1
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ویژگیاا سه نوع شیلنگ به شر زیر است:
الف -نوع  PVC : Aانعطا پییر تقویت نشده مناسب برا کاربرد در فشار کار بی از  3بار که در آن شیر
مسدود کننده در خروجی ال امی نمیباشد.
ب -نوع  PVC : Bانعطا پییر تقویت شده مناسب برا کاربرد در فشار کار بی از  3بار به طور که
پایدار ابعاد بیشتر تحت فشار کار ال امی بوده و امچنی شیر مسدود کننده در خروجی ال امی است.
 نوع  : Cمانند نوع  ، Bولی ساخته شده به شک تیه مسطح برا پیچیدن رو یک قرقره ذخیره است.مواد و ساخت
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يادآوري -رنگ تیه خارجی میتواند متفاوت از تیه داخلی باشد.

p
ch

شیلنگ نوع  Aباید از ترکیب  PVCانعطا پییر روزنرانی 1شود و سطح خارجی آن باید صا یا شیاردار
باشد.
شیلنگاا نوع  Bو  Cباید حائ شرایط زیر باشند:
الف -تیه داخلی روزنرانی شده با  PVCانعطا پییر
ب -تقویت شده به صورت طبیعی یا مصنوعی (منجیت)
 -تیه خارجی از جن  PVCانعطا پییر که باید سطح خارجی آن صا یا شیاردار باشد.
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روزنرانی باید یکنواخت ،با قابلیت تجار ساز خواص فی یکی آن ،کامحً ژل زده و بدون تركاا قاب
رویت ،تخلخ  ،موارد خارجی و معایبی از ای قبی که میتواند در قابلیت نگهدار تأثیر بگیارد ،مشااده
شود.
ترکیب  PVCانعطا پییر باید از پلیمر وینی کلراید یا کوپلیمر ساخته شود ،ج ء اصلی باید وینی کلراید
پحستیکی (نرم) و سایر مواد مرکب مناسب باشد.
مواد پحستیکی مورد استفاده در ساخت محصول نباید شام پحستیکاا د  -ان -بوتی پتالیت 9یا
د  -ای وبوتی پتالیت 3باشد ،زیرا ای مواد میتواند باعث سفید شدن برگاا گیاه در عملیات باغبانی شود
(مسمومیت رنگی).
چگالی نسبی مواد در  99درجه سلسیوس نباید بی از  1/23باشد.
ابعاد و رواداريها

در زمان اندازهگیر در تمام انواع شیلنگاا مطاب
 ، and 7.1ابعاد قطر داخلی و ضخامت دیواره باید مطاب جدول 1باشد.

om

با استاندارد BS 5173,section 101.1, methods 4.1

1- Extrude
)2- Di-n-Butyl Phthalate (DBP
)3- Di-IsoButyl Phthalate (BIBP

9

جدول -1ابعاد مجرا و ضخامت ديواره
ابعاد بر حسب میلیمتر

19/3

صفر()9
- 9/ 3

9/ 3

1/ 3

16

صفر()9
- 9/ 3

3/ 9

9

12

صفر()9
- 9/ 3

2

9/ 2

در مورد شیلنگاا شیاردار ای اندازهگیر باید بی مرک شیاراا و دیواره داخلی باشد.

الزامات فیزيکي ساخت و پرداخت شیلنگ

 1-6الزامات آزمون هیدروستاتیک

p
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قطر اسمي

حدود مجاز

حداکثر ضخامت ديواره

ite

1

1

حداقل ضخامت ديواره

1
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در حی آزمون شیلنگ مطاب با استاندارد  ، BS 5173, section 102.1, clause 9حداق فشار ترکیدگی و
فشار اطمینان باید مطاب جدول  9باشد.

m

در حی آزمون شیلنگ مطاب با استاندارد  BS 5173, section 102.1,clause 102.1در فشار کار  3بار،
حداکثر اف ای قطر باید مطاب جدول  9باشد.
جدول -1الزامات آزمون هیدروستاتیک

(بار)

(بار)

(درصد)

13/3

19

93

12

93

12

93
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حداقل فشار ترکیدگي

فشار اطمینان

er

نوع شیلنگ

حداکثر افزايش قطر در فشار  1بار

C

92
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 1-6سازگاري با اتصاالت

برا شیلنگاا دارا اتصاتت ،آزمون قابلیت پییرش باید انجام ،تا اطمینان حاص شود که پ از اینکه
مجموعه شیلنگ که در فشار اطمینان نشان داده شده در جدول  9برا مدت زمان بی از  39دقیقه قرار
گرفته است ،ایچ نوع نشتی در آن وجود ندارد.

3

 9-6آزمون درزيابي( 1فقط براي نوع )C

انگامی که تمامی  6نمونه مطاب پیوست الف و پ از طی  93999سیک "فشار و تخلیه فشار" مورد
آزمون قرار میگیرند ،نباید تکه تکه شوند یا عحئم تکه شدن در آناا مشااده شود.
 4-6الزامات انعطاف در برابر سرما

 5-6کاهش جرم در اثر گرما

 ، BS 2782, method 1465 Bکاا

استاندارد
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در انگام آزمون ترکیب PVC

انعطا پییر مورد استفاده در ساخت شیلنگ طب
جرم در اثر گرما باید مطاب جدول  3باشد.
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در انگام آزمون ترکیب  PVCانعطا پییر مورد استفاده در ساخت شیلنگ طب
 ، BS 2782, method 150 Bدما بیشینه باید مطاب جدول  3باشد.

استاندارد

جدول -9الزامات براي آزمون انعطافپذيري به سرما و کاهش جرم در اثر گرما
دما انعطا به سرما قب از کهنگی (حداکثر)
دما انعطا به سرما پ

از کهنگی (حداکثر)

جرم در اثر گرما

( 3درجه سلسیوس)
( 3درصد)

y
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کاا

صفر (درجه سلسیوس)

 6-6نشت رنگ

m

در انگام آزمون ترکیب  PVCانعطا پییر مورد استفاده در ساخت شیلنگ طب
 ، BS 2782, method 542 Aنشت رنگ به طور زیاد و مستمر نباید مشااده شود.

استاندارد

er

 1-6آزمونهاي خمش (فقط براي انواع  Aو )B
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شیلنگ باید طور ساخته شود که حداق شعاع خم آن  19برابر قطر داخلی اسمی شیلنگ باشد.
انگام آزمون شیلنگ طب استاندارد  ، BS 5173, section 103.5, method Aشعاع انحنایی معادل با 19
برابر قطر داخلی اسمی به شیلنگ داده شود ،مقدار ( T/Dنسبت قطر خارجی شیلنگ به قطر خارجی اولیه
آن) باید حداق  9/39باشد.

1- Seam splitting

2

ار طول از شیلنگ یا بسته حاو شیلنگ باید دارا برچسبی شام اطحعات زیر باشد:
الف -نام یا مشخصات سازنده
ب -شماره ای استاندارد و نوع
 رده تولیدت -قطر داخلی اسمی
ث -طول بر حسب متر
ج -ماه و سال ساخت
مثالMN/BS 3746 Type A/B.REF/16/25 m/12-89 :
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اشدار زیر امچنی باید رو برچسب قید شود:
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1

نشانهگذاري و بستهبندي
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" شیلنگ براي استفاده در آب شرب ،نوشیدنيها و مواد غذايي توصیه نميشود"

3

پیوست الف
(اطالعاتي)
دستگاه آزمون درزيابي
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چیدمان دستگاه باید طور باشد که بادامکاا سوپا  ،دو سوپا ورود اوا در فشار  3بار را راهانداز کند
تا دو نمونه کار در یک دوره زمانی به مدت  3ثانیه تحت فشار قرار گرفته و پ از  3ثانیه فشار تخلیه
شود.
نمونهاا باید در یک انتها به اتصال مسدود و در انتها دیگر به سوپا ورود اوا متص شوند .صفحه با تیه
مسطح شیلنگ باید مطاب شک الف 1-و به روشی که نمونه نتواند در وضعیت معمول متورم شود ،مسدود و
مهار شود.
 6نمونه از ار مجموعه محصول 3 ،نمونه در اوا و  3نمونه در آب باید آزمون شوند.
دو طول شیلنگ  1 m ± 3 mmباید به دستگاه آزمون وص شود .نمونه  Aباید در دما اوا محیط
(  )93 ±9درجه سلسیوس آزمون شود .نمونه  Bباید غوطهور در آب در دما (  )19 ±9درجه سلسیوس
آزمون شود.
خروج اوا

m

مخ ن آب
آب
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شیلنگ آزمون

ورود اوا (فشار  3بار)

بادامک سوپا

 1متر
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اتصال با انتها مسدود

ورود اوا (فشار  3بار)

B

خروج اوا
میله محور بادامک

شکل الف -1-نمايي از دستگاه آزمون درزيابي

6

پیوست ب
(اطالعاتي)
نحوه کاربرد و مراقبت از شیلنگهاي PVC

چنانچه احتیاطاا زیر انجام گیرد ،میتواند موجب اف ای
 -1آب داخ افشانک را خالی کنید.
 -9شیلنگ را با بخار یا آب داغ استفاده نکنید.
 -3شیلنگ را از اشیا تی و اب ار برشی دور نگهدارید.
 -2شیلنگ را با خودرو ،چم زن ،چر دستی و غیره زیر نگیرید.
 -3شیلنگ را بدون تاب برداشت یا اعوجاج و ترجیحاً در جایی نگهدار کنید که در معرض نور مستقیم
خورشید و گرما نباشد.
 -6اطمینان حاص کنید که شیلنگ پ از استفاده کامحً تخلیه شود.
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عمر مفید شیلنگ شود:

3

