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Plastics pipes and fittings — Peel
decohesion test for polyethylene (PE)
electrofusion assemblies of nominal
outside diameter greater than or equal
to 90 mm

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بندد ید مداد  3قدانون اصدح قدوانی و مقدررات سدازمان اسدتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشدر اسدتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مدور  29/6/92بده
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزهاا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکد و مؤسسدات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شدرایط تولیدد ،
فناور و تجار اسدت کده از مشدارکت آگااانده و منصدفان صداحبان حد و نفدع ،شدام تولیدکننددگان ،مصدر کننددگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص میشود  .پیش ندوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فندی مربدو ارسدا مدیشدود و پد از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیت ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایدران
چاپ و منتشر میشود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذ صح نی با رعایت ضوابط تعیی شدده تهیده مدیکنندد
درکمیت ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عندوان اسدتاندارد ملدی ایدران چداپ و منتشدر مدیشدود  .بددی ترتیدب،
استاندارداایی ملی تلقی میشوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملدی ایدران شدمار  3تددوی و در کمیتد ملدی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سدازمان بدی المللدی اسدتاندارد )، 1(ISOکمیسدیون بدی المللدی الکتروتکنید
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسدی قدانونی ) 3(OIMLاسدت و بده عندوان تنهدا رابدط 2کمیسدیون کددک غدیایی
)3(CACدر کشور فعالیت میکند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلدی و نیازمندد ادا خدا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شدده در قدانون ،بدرا حمایدت از مصدر کننددگان  ،حفد
سح مت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفیت محصوتات و مححظات زیست محییی و اقتصاد  ،اجرا بعضدی
از استاندارداا ملی ایران را برا محصوتات تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان میتواند به منظور حف ب ازاراا بی المللی بدرا محصدوتات کشدور  ،اجدرا اسدتاندارد کاتاادا صدادراتی و
درجه بند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسدات فعدا
در زمین مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صددور گدواای سیسدتا ادا مددیریت کیفیدت و مددیریت زیسدتمحییدی ،
آزمایشگاه اا و مراک کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازماناا و مؤسسدات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تازم  ،گوااینام تأیید صححیت بده آن ادا
اعیا و بر عملکرد آن اا نظارت میکند ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسدنجی ) وسدای سدنجش  ،تعیدی
عیار فل ات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سیح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

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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کمیسیون فني تدوين استاندارد
« پالستیک ها-آزمون پوستگي براي مجموعه اتصاالت الکتروفیوژن پلي اتیلن
( )PEبا اندازه اسمي بیشتر يا معادل با »37mm

نجات ،مریا
(دکترا شیمی)

عضو ایئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
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دبیر:
نبی اللهی ،حسی
(کارشناسی شیمی)
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کارشناس اداره ک استاندارد چهارمحا و بختیار

اعضا( :اسامی به ترتیب حرو الفبا(
باقر  ،امیر
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
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کارشناس آزمایشگاه شرکت ماشی ساز گازکربنی
شهرکرد

جهانپور داکرد  ،مریا
(کارشناسی ارشد شیمی)

کارشناس شرکت دانش بنیان تات شیمی
مرک رشد دانشگاه شهرکرد

حسی پوریان ،آمنه
(کارشناسی شیمی)

مدیر کنتر کیفی شرکت امی پایپ
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عضو ایئت علمی دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد
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حس پور ،فروزان
(دکترا شیمی)
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برخوردار  ،زینب
(کارشناسی ارشد شیمی)

مدیر کنتر کنتر کیفی شرکت سپید نام زاگرس

دایی جواد ،حسی
(کارشناسی متالورژ )
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کارشناس اداره ک استاندارد شهرکرد

کارشناس سازمان صنعت،معدن و تجارت

داقان ،فرااد
(کارشناسی مکانی )

کارشناس دانشگاه علوم پ شکی شهرکرد

رحمتی ،مهرداد
(کارشناسی ارشد صنایع)

ج

شااورد  ،فریبا
(کارشناسی شیمی)

مدیر کنتر کیفیت شرکت لوله گستر رودآب

طاارزاده قهفرخی ،نجمه
(کارشناسی ارشد شیمی)

عضو ایئت علمی دانشگاه پیام نور واحد بروج

معی  ،سمیرا
(کارشناسی شیمی)
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مدیر کنتر کیفیت شرکت آبدشت

ite

سلیانی ،الهام
(کارشناسی مکانی )

مدیر کنتر کیفی شرکت دریست

نوروز  ،عباس
(کارشناسی ارشد شیمی)

کارشناس سازمان تعاون کار ورفاه اجتماعی
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مظفر وانانی ،صدیقه
(کارشناسی ارشد شیمی)

مدیر فنی شرکت پتروجا

نکوئی نیا ،محس
(دکترا شیمی)
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عضو ایئت علمی دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد
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فهرست مندرجات
صفحه

عنوان

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
کمیسیون فنی تدوی استاندارد
پیشگفتار
 1اد و دامنه کاربرد
 9مراجع ال امی
 3اصو آزمون
 2دستگاه
 3آزمونهاا
 6آمادهساز
 3روش انجام آزمون
 3تفسیر نتایج
 2گ ارش آزمون
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استاندارد" پحستی اا-آزمون پوستگی برا مجموعه اتصاتات الکتروفیوژن پلی اتیل ( )PEبا اندازه اسمی
بیشتر یا معاد با  " 29mmکه پیش نوی آن درکمیسیون اا مربو سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و
تدوی شده است و در نهصد و نود و افتمی اجحس کمیته ملی اسدتاندارد مکانید و فلد شناسدی مدور
1329/19/19مورد تصویب قرار گرفته است  ،این به استناد بند ی ماده  3قانون اصح قوانی و مقدررات
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایدران منتشدر
میشود .
برا حف امگامی و اماانگی با تحوتات و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینه صنایع  ،علوم و خدمات ،
استاندارداا مل ی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی اید
استاندارداا ارائه شود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدید نظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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)ISO 13954:1997- Plastics pipes and fittings — Peel decohesion test for polyethylene (PE
electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm
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پالستیک ها-آزمون پوستگي براي مجموعه اتصاالت الکتروفیوژن پلي اتیلن ( )PEبا اندازه
اسمي بیشتر يا معادل با 37mm
5

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی روش آزمون پوستگی 1بدرا انددازهگیدر پایددار غیدر چسدبندگی
مجموعه اتصا اا جوش الکتروفیوژن پلی اتیلنی برا استفاده در توزیع سیا اا مدیباشدد .اید اسدتاندارد
برا مجموعهاایی با اندازه اسمی بیشتر یا معاد با  29 mmکاربرد دارد.
1
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مراجع الزامي
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مدارك ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آنهدا ارجدا داده شدده اسدت.
بدی ترتیب آن مقررات ج یی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدددددرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجدددا داده شده باشد ،اصححیه اددا و تجدیدد نظرادا
بعد آن مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون تاریخ انتشار به آنها ارجا داده
شده است ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیه اا بعد آنها مورد نظر است .استفاده از مراجع زیر بدرا
ای استاندارد ال امی است:

3

اصول آزمون

m

 5-1استاندارد ملی ایران شماره 13133سا  ،1332لولهاا و اتصاتات پحستیکی  -آمدادهسداز آزمونده
سوار شده بی لوله پلیاتیلنی ( )PEو اتصا دانده جوش الکتریکی
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در ای استاندارد پیوستگی مجموعه اتصا جوش الکتروفیوژن لولهاا پلی اتیلنی به وسیله آزمون کششی
ی قیعه آزمونه  ،تحت شراییی که منجر به پوستگی و جدا شدن تدریجی سیح مشترك جوش مدیشدود،
ارزیابی میگردد .آزمون در دما  )93 ± 9(°Cانجام میشود.
استحکام پوستگی مجموعه به وسیله ماایت نقیصه 3در دیواره لوله ،دیواره اتصا یا مواد مسیح جوش
شده و از طری درصد پوستگی مشخص میشود.
دستگاه

om

دستگاه باید شام عناصر اصلی میاب شک  1باشد.

1-Peel test
2-Decohesive resistance
3-failure
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ابعاد برحسب میلیمتر
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راانما :
 1زنجیر کششی یا طناب سیمی (حداق طو  399میلیمتر)
 9اتصا حلقه شک
 3ماشی آزمون کشش

5-4

شکل  -5دستگاه آزمون پوستگي

ماشین آزمون کشش

با قابلیت خمش در سرعت مشخص (به بند  3رجو شود) و با نیرو مناسب بدهمنظدور جداسداز اجد ا
آزمونه (به بند  3و شک  2رجو کنید).

2

1-4

اتصال حلقه شکل

5

میاب شک  9نشان داده شده است.
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ابعاد برحسب میلیمتر
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راانما:
 1جدا کننده
 9پیچ  ،طراحی شده برا پر کردن سورا آزمونه (به شک  1و  3رجو کنید)
اندازه شکا برا تیبی دادن زنجیر /طناب کششی
)1

شکل  -1اتصال حلقه شکل

5-1
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آزمونهها

آمادهسازي مجموعه

om

نمونه اتصا اا جفت شده با جوش الکتروفیوژن و لولهاا جمدعآور شددها کده میداب بدا اسدتاندارد
بند 1-9در رابیه با روش نمونهبردار در استاندارد محصو مشخص شده باید به اا وص شود ،بهطور که
انتها ار لوله حداق  193 mmدر اتصا جوش الکتروفیوژن باشد.

1-Shackle-type link

3

1-1

آمادهسازي آزمونهها

از جوش آماده کنید.

 5-1-1آزمونهاا را میاب با بند  9-9-3حداق  92ساعت پ
 1-1-1چهار آزمونه از مجموعه بریده شود به طور که:
الف -آزمونهاا دارا حداق شکا بی اتصا و لوله  ،و حداکثر شکا مشخص شده با بررسی چشمی پیش
از برش دادن باشند؛
ب -کنارهاا مقیع آزمونده ادا بدرش داده شدده بدا امتددادکلی آنهدا مدواز اسدتند و عدر آزمونده-
5

اا  25mm05 mmیا معاد با ضخامت اسمی دیدواره لولده بدا روادار
ب رگترند)
در موارد که مجموعهاا به ی جفتکننده 1متص استند ،آزمونه را از نیمه مرکد جفدتکنندده ،بدرش
ب نید تا اشت آزمونه تولید شود (به شک  3رجو کنید).

p
ch

ite

 0mmاسدت( .ارکددام کده

 ،قیر  t/3با اندازه حداق  3میلیمتر ،برا پیچ اتصا حلقه شک .

شکل  -3ابعاد و شکل آزمونه
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ابعاد برحسب میلیمتر

 3-1-1میاب با شک  ،9در ار آزمونه سوراخی را میان اتصا به منظور ضمیمه کردن اتصا حلقده شدک
ایجاد کنید .قیر سورا ایجاد شده باید  t/3و حداق  3 mmباشد(به شک  3رجو کنید) .اگر گسیختگی در
سورا ر داد ،آن را به باتا اولی سیا پیچ جابجا کنید.

1 coupler

4

3-1

تعداد آزمونهها

تعداد آزمونهاا باید میاب با استاندارد محصو باشد.
يادآوري -آزمونِ حداق سه آزمونه پیشنهاد میشود.

6

آمادهسازي

روش انجام آزمون
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روش آزمون ارائه شده در بند  3را حداق  19ساعت پ از عملیات جوش به انجام برسانید.
بی جوش و عملیات برش ،مجموعه را باید حداق  6ساعت در دما  )93± 9(°Cآماده کنید.
پ از آنکه آزمونهاا از مجموعه بریده شدند ،آناا را حداق به مدت  6ساعت در دما آزمون قرار داید.
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روش آزمون زیر را در دما  )93± 9(°Cانجام داید.
الف -فاصله کلی  yکه بی اولی و آخری سیا پیچ را در اتصا جوش الکتروفیوژن میاب با شک  2است
را اندازه بگیرید.
ب -سورا آزمونه را به اتصا حلقه شک (بند  )9-2متص کنید و انتها بیرون آمده لوله از اتصا را در
آزمونگر کشش (بند  )1-2قرار داید (میاب با شک .)1
پ -نیرو کششی را در امتداد محور طولی آزمونه با سرعت  99 mm/minتا  39 mm/minاعما کنیدد .در
موارد که تردید دارید از سرعت  93 mm/min ± 19%استفاده کنید.
ت -آزمون را تا زمان جداساز کام آزمونه ادامه داید .موضع گسیختگی را ثبدت کنیدد ،مدثح در لولده یدا
اتصا  ،بی سیاپیچ یا در سیح مشترك آن اا  .حداکثر طو نقیصه ترد  d2را در صفحه جوش ،مواز با
محور لوله اندازه بگیرید (به شک  2رجو کنید).
ث -حداکثر نیرو گسیختگی را ثبت کنید.
ج -برا ار آزمونه ،درصد پوستگی  Ccرا با استفاده از معادله  1محاسبه کنید:
( )1

d2
 100
y

om

.c

که در آن:
 d2حداکثر طو مشااده شده نقیصه ترد است؛
 yفاصله کلی بی اولی و آخری سیا پیچ در اتصا جوش الکتروفیوژن است.
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ب) پس از آزمايش
راانما:
 1اتصا
 9لوله
 3حلقه سیا پیچاا
 )1نقیصه ترد در صفحه جوش
 )9نقیصه نرم لوله
 )3نقیصه در صفحه سیا پیچ با تغییر شک نرم ماده پحستیکی
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شکل  -4ارزيابي پوستگي آزمونه

p
ch

ite

الف) قبل از آزمايش

تفسیر نتايج

3

گزارش آزمون

m

اگر درصد پوستگی باتاتر از می ان بیان شده در استاندارد محصو باشد ،ای طور در نظر گرفته میشدود کده
مجموعه در آزمون ناموف بوده است.

گ ارش آزمون باید حداق حاو اطحعات زیر باشد:

1-3

شناسایی کام نمونه مورد آزمون؛

er

5-3

ارجا به ای استاندارد ملی ایران؛

3-3

ماده ار ی

4-3

اندازه اسمی اتصا ؛

1-3

ابعاد لوله قب از تهیه آزمونه (قیر متوسط ،دو پهنی ،ضخامت و طو دیواره)؛

6-3

ابعاد آزمونه ،شام طو آزاد لوله بیرون آمده از اتصا ؛

0-3

شرایط جوش استفاده شده در انگام آمادهساز مجموعهاا؛

8-3

دما آزمون و صحت آنچه که اندازهگیر شده؛

3-3

تعداد آزمونه مورد آزمون قرار گرفته؛

om

.c

از اج ا مجموعه آزمون شده؛
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 57-3ج ئیاتی در مورد ای که کدام آزمونه حداق شکا بی لوله و اتصا و کدام ی

حدداکثر شدکا را

داشتهاند؛
 55-3زمان بی جوش و برش آزمونه از سازه و طو دوره آمادهساز ؛
51-3

سرعت آزمون؛

ite

 53-3حداکثر بار گسیختگی؛
 54-3درصد پوستگی؛

 51-3در موارد ایجاد نقیصه ،نو نقیصه (نقیصه در سیح مشترك ،پارگی بی سیا پیچاا ،نقیصه لولده یدا
 56-3ارگونه مشاادات خاصی که در حی یا پ

p
ch

نقیصه اتصا ) گ ارش شود؛
از آزمون انجام میشوند؛

 50-3تاریخ آزمون؛

om

.c

er

m
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 58-3نام آزمایشگاه.
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