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 برگشت- لولههاي گرمانرم-پالستيك ها
 روش و پارامترهاي آزمون-طولي
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Thermoplastics pipes Longitudinal reversion –
Test method and parameters

به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب بند يک مادۀ 3قانون اصالح قووانی و مقوررات مؤسسوۀ اسوتاندارد و
تحقیقات صنعتي ايران ،مصوب بهم موا  1331تنهوا مرجو رسومي کشوور اسو کوه وظیفوه تعیوی  ،تودوي و نشور
استانداردهاي ملي (رسمي) ايران را به عهد دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب يکصد و پنجا و دومی جلسه شوراي عالي اداري موور 29/6/92
به سازمان ملي استاندارد ايران تغییر و طي نامه شمار  996/33333مور  29/3/92جه اجرا ابالغ شد اس .
تدوي استاندارد در حوز هاي مختلف در کمیسیون هاي فني مرکوب از کارشناسوان سوازمان  ،صواحب نظوران مراکو و
مؤسسات علمي ،پژوهشي ،تولیدي و اقتصادي آگا و مرتبط انجام مي شود وکوششي همگام با مصالح ملوي و بوا توجوه بوه
شرايط تولیدي ،فناوري و تجاري اس که از مشارک آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نف  ،شامل تولیدکنندگان ،مصرف-
کنندگان ،صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمي و تخصصي ،نهادها ،سازمان هاي دولتي و غیور دولتوي حاصول موي
شود  .پیش نويس استانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراج ذي نف و اعضاي کمیسیون هاي فني مربوط ارسال
ميشود و پس از درياف نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملي مورتبط بوا آن رشوته طورح و در صوورت تصوويب بوه عنووان
استاندارد ملي (رسمي) ايران چاپ و منتشر مي شود.
پیش نويس استانداردهايي که مؤسسات و سازمان هاي عالقه مند و ذي صالح نی با رعاي ضوابط تعیی شد تهیوه موي
کنند درکمیتۀ ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب  ،به عنوان استاندارد ملي ايوران چواپ و منتشور موي شوود  .بودي
ترتیب  ،استانداردهايي ملي تلقي مي شوند که بر اساس مفاد نوشته شد در استاندارد ملوي ايوران شومارۀ  3تودوي و در
کمیتۀ ملي استاندارد مربوط که سازمان ملي استاندارد ايران تشکیل ميدهد به تصويب رسید باشد.
سازمان ملي استاندارد ايران از اعضاي اصلي سازمان بی المللي استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بوی المللوي الکتروتکنیوک
) 9(IECو سازمان بی المللي انداز شناسي قانوني ) 3(OIMLاس و به عنوان تنها رابوط 2کمیسویون کودکس غویايي
)3(CACدر کشور فعالی مي کند  .در تدوي استانداردهاي ملي ايران ضم توجه به شرايط کلي و نیازمندي هاي خاص
کشور  ،از آخري پیشرف هاي علمي  ،فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بی المللي بهر گیري ميشود .
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سازمان ملي استاندارد ايران مي تواند با رعاي موازي پیش بیني شد در قانون  ،براي حماي از مصرف کنندگان  ،حفظ
سالم و ايمني فردي و عمومي  ،حصول اطمینان از کیفی محصوالت و مالحظات زيس محیطوي و اقتصوادي  ،اجوراي
بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و /يوا اقوالم وارداتوي ،بوا تصوويب شووراي عوالي
استاندارد ،اجباري نمايد .سازمان مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بی المللي براي محصوالت کشور  ،اجراي اسوتاندارد
کاالهاي صادراتي و درجهبندي آن را اجباري نمايد  .همچنی براي اطمینان بخشیدن بوه اسوتفاد کننودگان از خودمات
سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاور  ،آموزش  ،بازرسي  ،ممی ي و صدور گواهي سیستم هاي مديري کیفیو و
مديري زيس محیطي  ،آزمايشگا ها و مراک کالیبراسیون ( واسنجي ) وسايل سنجش  ،سازمان ملي استاندارد ايران اي
گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأيید صالحی ايران ارزيابي مي کند و در صورت احراز شرايط الزم ،
گواهینامۀ تأيید صالحی به آن ها اعطوا و بور عملکورد آن هوا نظوارت موي کنود  .توروي دسوتگا بوی المللوي يکاهوا ،
کالیبراسیون ( واسنجي ) وسايل سنجش  ،تعیی عیار فلو ات گرانبهوا و انجوام تحقیقوات کواربردي بوراي ارتقواي سوطح
استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اي سازمان اس .

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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« پالستيك ها -لولههاي گرمانرم -برگشت طولي -روش و پارامترهاي آزمون»
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استاندارد" پالستیک ها -لولههاي گرمانرم -برگش طولي -روش و پارامترهاي آزمون " کوه پیشنوويس
آن در کمیسیوون هاي مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران تهیوه و تودوي شود و
در يکه ار و صد و بیس و پنجمی اجالس کمیتوه ملوي اسوتاندارد صوناي شویمیايي و پلیمور موور
 1329/19/2مورد تصويب قرار گرفتهاس  ،اينک به استاندارد بنود يوک مواد  3قوانون اصوالح قووانی و
مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران ،مصوب بهم ما  ،1331بوه عنووان اسوتاندارد ملوي
ايران منتشر ميشود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پیشرف هاي ملي و جهاني در زمینه صناي  ،علوم و خدمات
استانداردهاي ملي ايران در مواق ل وم تجديد نظر خواهدشد و هر پیشنهادي که بوراي اصوالح و تکمیول
اي استانداردها ارائه شود ،هنگام تجديد نظر در کمیسیون فني مربوط مورد توجوه قورار خواهود گرفو .
بنابراي  ،بايد هموار از آخري تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاد کرد.
اي استاندارد جايگ ي استانداردهاي ملي ايران به شمار هاي  :3133-3سال  1339و  : 3631سال
 1333اس .
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منب و ماخیي که براي تهیه اي استاندارد مورد استفاد قرار گرفته به شرح زير اس :
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ISO 2505: 2005, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and
parameters

پالستيك ها -لولههاي گرمانرم -برگشت طولي -روش و پارامترهاي آزمون

1

هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوي اي استاندارد ،تعیی روشي براي انداز گیري برگش

طولي لولههاي گرمانرم در محیط

ite

ماي يا هوا اس  .در حال بروز اختالف ،محیط ماي گرم به عنوان مرج بهکار ميرود.
اي استاندارد براي تمام انواع لولههاي گرمانرم ،داراي ديوار هاي داخلي و بیروني صاف با سطح مقط
ثاب  ،بهکار رفته و براي لولههاي گرمانرم با ديوار ساختمندِ ناصاف (طرح  )Bکاربرد ندارد.

p
ch

پارامترهاي مناسب براي مواد لوله و توصیهها براي مقادير حداکثر برگش به عنوان تابعي از مواد لوله ،در
پیوس الف ارائه شد اس .

يادآوري -انداز گیري برگش طولي براي لولههايي با ضخام بیشتر از  16میليمتر کاربرد ندارد.

مدارك ال امي زير حاوي مقرراتي اس
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2

مراجع الزامي
که در مت

اي

استاندارد به آنها ارجاع داد شد اس

.

بدي ترتیب آن مقررات ج ئي از اي استاندارد محسوب ميشود .در مورد مراج داراي تاريخ چاپ و  /يا
تجديد نظر ،اصالحیهها و تجديدنظرهاي بعدي آن مدارك مورد نظر نیس

 .معهیا بهتر اس

کاربران

m

ذينف اي استاندارد  ،امکان کاربرد آخري اصالحیهها و تجديدنظرهاي مدارك ال امي زير را مورد بررسي
قرار دهند .در مورد مراج بدون تاريخ چاپ و  /يا تجديدنظر  ،آخري چاپ و  /يا تجديدنظر آن مدارك

er

ال امي ارجاع داد شد مورد نظر اس .

استفاد از مراج زير براي کاربرد اي استاندارد ال امي اس :

.c

 2-1استاندارد ملي ايران شمار  :11333-1پالستیکها – نمادها و عالئم اختصاري -قسم

اول:

om

پلیمرهاي پايه و مشخصههاي ويژ آنها
3

عالئم اختصاري

عالئم اختصاري بهکار رفته براي مواد پالستیک مطابق با استاندارد ملي شمار  11333-1اس  .عاليم
اختصاري زير در اي استاندارد به کار رفتهاند:

1

ABS

آکريلونیتريل -بوتادي  -استايرن

PA

پليآمید (نايلون)

ASA

آکريلونیتريل -استايرن -آکريالت

PB

PE 50/63

پلياتیل با  MRSبرابر با  3يا 6/3

PE 80/100

پلياتیل با  MRSبرابر با  3يا 19

PE-X

p
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PE 32/40

پلياتیل با  MRSبرابر با  3/9يا 2

ite

پليبوت

پلياتیل شبکهاي شد

PVC-U

پلي(وينیل کلرايد) صلب يا سخ

y
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PVC-C

پلي(وينیل کلرايد) کلردار شد

PVC-HI

m

پلي(وينیل کلرايد) مقاوم به ضربه(ضربه پیير)

SAN+PVC

er

آلیاژ استايرن/آکريلونیتريل و پلي(وينیل کلرايد)

PP-B

پليپروپیل  -کوپلیمر دستهاي

PP-R

پليپروپیل  -کوپلیمر تصادفي
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PP-H

پليپروپیل  -همو پلیمر

7

اساس آزمون

لولهاي با طول معی در مدت زماني مشخص در حمام ماي يا آون هوا با دماي معی  ،قرار داد ميشود.

طول نشاندار شد اي از اي بخش از لوله ،تح
ميشود .برگش

شرايط يکسان ،قبل و بعد از گرمادهي انداز گیري

طولي بهصورت درصد تغییرات طول نسب

گرمادهي ،ظاهر سطح آزمونه نبايد تغییر کند.

9

به طول اوّلیه محاسبه ميشود .پس از

5

وسايل و تجهيزات

1-5

حمام مايع گرم ،که در دماي  TRمطابق با جدول  1بیان شد اس  ،به روش ترموستاتیکي

کنترل ميشود؛ مگر آنکه در استاندارد ويژگيها به روش ديگري بیان شد باشد.
حجم و نحو هم زدن حمام بايد بهگونهاي باشد که پس از غوطه ورسازي آزمونه در داخل حمام ،دماي
حمام در محدودۀ تعیی شد باقي بماند.

ite

ماي انتخاب شد براي حمام بايد در دماي آزمون پايدار بود و روي مادۀ پالستیکي اثر نداشته باشد.

يادآوري -گلیسیري  ،گلیکول ،روغ هاي معدني عاري از هیدروکرب هاي آروماتیک ،يا محلول کلريد کلسیم ،براي

2-5
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استفاد در حمام ماي مناسب هستند؛ ولي هر محلول ديگري مطابق با اي توصیهها نی ميتواند استفاد شود.

آون هوا ،که در دماي  TRمطابق با جدول  1بیان شد اس  ،به روش ترموستاتیکي کنترل

ميشود؛ مگر آنکه در استاندارد ويژگيها به روش ديگري بیان شد باشد .ضمنا آون بايد قادر به برقراري
مجدد اي دما ( )TRدر مدت  13دقیقه پس از قرار دادن آزمونهها در آون باشد .آون بايد مجه به

y
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ترموستات با قابلی حفظ دماي  TRبا انحراف مجاز  ± 9درجه سلسیوس باشد.

1-3-5

وسيله نگهداري آزمونه(ها) ،در داخل حمام گرمايي يا آون ،مطابق با بند 3

2-3-5

دماسنج ،با درستي  ± 9/3درجه سلسیوس.

1

آمادهسازي

er

1-1

m

3-5

تجهيزات جانبي

آزمونه

.c

بالفاصله پس از اکستروژن ،بايد نمونهاي از لوله مورد آزمون را در دماي ( )93 ± 9درجه سلسیوس
نگهداري کنید؛ يا شرايط تثبی را مطابق با زير بند  ،9-6شروع کنید.

om

اگر آزمون بالفاصله پس از تولید لوله انجام شود ،ممک اس

اختالف ،آزمون را حداقل 92ساع

نتیجه رضاي

بخش نباشد .در صورت بروز

پس از تولید و انبارش در دماي ( )93 ± 9درجه سلسیوس انجام

دهید.

لوله اي به طول ( )999 ± 99میلي متر را به عنوان آزمونه برداريد.

بر روي آزمونه با استفاد از يک نشانهگیار ،دو عالم
فواصل مساوي از دو انتهاي آزمونه بگیاريد.
از هر نمونه لوله ،سه آزمونه مشابه تهیه کنید.

3

پیراموني به فاصلۀ  199میليمتر از يکديگر و در

براي تهیه آزمونهها از لولههاي با قطر  939میليمتر يا ب رگتر ،مي توان آنها را به چهار بخش مساوي
برش طولي داد.
جدول  -1پارامترهاي آزمون براي تعيين برگشت طولي به روش حمام مايع يا آون هوا

PVC-U

139 ± 9

PVC-C

139 ± 9

PVC-HI

139 ± 9

SAN+PVC

139 ± 9
( 139 ± 9فقط آون هوا)

PE 32/40
PE 50/63
PE 80/100

199 ± 9
119 ± 9

PE-X

199 ± 9

PB

119 ± 9

PP-H , PP-B

139 ± 9

PP-R

133 ± 9

ABS+ASA

139 ± 9

 : eمیانگی ضخام آزمونه بر حسب میليمتر اس .

er

2-1

تثبيت شرايط

m

 )1نمادها مطابق با استاندارد ملي  11333-1ميباشند.

براي آون هوا:
براي  ، e ≥ 3برابر با 69
براي  ،3 > e ≥ 16برابر با 199

آزمونهها را در دماي ( )93 ± 9درجه سلسیوس براي دور زماني مطابق با ضخام

.c

زير تثبی کنید:

براي  ، e > 3 mmب رگتر يا مساوي با يک ساع

om

براي  ،3 mm ≥ e > 3 mmب رگتر يا مساوي با  3ساع
براي  ،3 mm ≥ e ≥ 16 mmب رگتر يا مساوي با  6ساع
که  eمیانگی ضخام بر حسب میليمتر اس .

4

999 ± 99

y
ol

PA

براي حمام ماي :
براي  ، e ≥ 3برابر با 13
براي  ،3 > e ≥ 16برابر با 39

p
ch

ماده پالستيکي

°C

min

mm

ite

)1

دماي حمام يا آون هوا ()TR

زمان آزمون

طول آزمونه

روش انجام آزمون

2

ديوار لوله بهصورت

در دماي ( )93 ± 9درجه سلسیوس ،فاصلۀ  L0بی عالم هاي آزمونه ها را با تقريب  9/93میلي متر
انداز بگیريد.
دماي حمام گرمايي يا آون هوا ،را مطابق با جدول  1روي دماي  TRتنظیم کنید؛ مگر آنکه در استاندارد
ويژگيها به روش ديگري بیان شد باشد.
آزمونه ها را در حمام گرمايي يا آون هوا بهنحوي معلق کنید که حرک

استفاد از حمام ،حداقل فاصله بی مرز بااليي ناحیه

ite

کف حمام يا آون تماس نداشته باشند .در حال

آزاد داشته باشند و با ديوار ها و

آزمون(زير بند  )1-6و فصل مشترك هوا-ماي  39 ،میليمتر باشد .درصورتي آزمونه ميتواند به روش
ديگري نگهداشته شود ،که از برگش طولي آن ممانع نشود.

p
ch

آزمونه را براي مدت زمان ارائه شد در جدول  1رها کنید؛ مگر آنکه در استاندارد ويژگيها به روش
ديگري بیان شد باشد .در ناحیه بی دو عالم پیراموني روي آزمونه ،دماي آزمون را ثاب نگهداريد.
آزمونه ها را از حمام يا آون خارج کرد و اجاز دهید در همان حال
آزمونهها تا دماي  93 ± 9درجه سلسیوس سرد و تثبی

(که بهصورت قطري مقابل هم قرار گرفته) را با دنبال کردن هرگونه

انحناي سطوح عالم گیاري ،انداز گیري کنید.
بيان نتايج

m
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شرايط مطابق با بند  9-6انجام شد ،حداقل و

y
ol

حداکثر فاصله ،L ،بی دو عالم

آزادانه آوي ان باشند .پس از اي که

براي هر آزمونه  ،برگش طولي ) (RL,iرا با استفاد از معادلۀ  1محاسبه کنید:

که در آن:

er

()1

L
 100
L0

R L, i 

ΔL=L0 -L

.c

()9

 L0فاصله بی دو عالم قبل از ورود آزمونه در داخل حمام يا آون ،برحسب میليمتر؛

om

L

فاصله بی دو عالم

پس از ورود آزمونه در داخل حمام يا آون ،که در امتداد محور طولي لوله

انداز گیري شد و برحسب میليمتر اس .
مقاديري از  Lرا انتخاب کنید که بیشتري مقدار ΔLرا بدهد؛ خوا مقدار آن مثب يا منفي باشد.

درصورتيکه آزمونه به چهار بخش مساوي(زيربند  )1-6بريد شود ،برگش
میانگی باالتري سه نتیجه برگش طولي از چهار نتیجه آزمون محاسبه ميشود.

3

طولي آزمونه ) (RLاز

طولي لوله) (RLرا از میانگی حسابي قدرمطلق مقادير حاصل از هر يک از سه آزمونه

مقدار برگش
محاسبه کنید.
1

گزارش آزمون

گ ارش آزمون بايد داراي اطالعات زير باشد:
2-1

مشخصات کامل لوله؛

3-1

نوع محیط گرمايي بهکار رفته؛

7-1

مدت زمان آزمون و دماي حمام يا آون ) (TR؛

5-1

تغییر در طول آزمونهها ( ،) ΔLهمرا با عالم آن (  +يا ) -؛

1-1

هر نوع تغییري که در ظاهر آزمونهها حی ورود به محیط آزمون يا بالفاصله پس از آن

8-1

مقدار برگش طولي لوله ) (RLبرحسب درصد ،که مطابق با بند  3محاسبه ميشود؛
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4-1

تمام ج ئیات عملیاتي که در اي روش بیان نشد اس

om

.c

er

تاريخ انجام آزمون.

m

آزمون اثر ميگیارد؛
1-1

p
ch

ايجاد شود ،مانند ايجاد حباب يا ترك؛

ite

1-1

ارجاع به اي استاندارد ملي؛

6

و هر نوع رويدادي که بر نتیجۀ

پيوست الف
(الزامي)
ويژگيهاي اصلي براي برگشت طولي
براي تعیی برگش

طولي بايد با مقادير توصیه شد ارائه شد در جدول الف 1-مطابق داشته باشد.
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جدول الف -1-ويژگيهاي اصلي برگشت طولي

ite

طولي انواع لوله با استفاد از حمام ماي يا آون هوا ،مقدار محاسبه شد برگش

PVC-U

کوچک تر يا مساوي با 3

PB

کوچک تر يا مساوي با 9

PVC-C

کوچک تر يا مساوي با 3

PP-H

کوچک تر يا مساوي با 9

PVC-HI

کوچک تر يا مساوي با 3

PP-B

کوچک تر يا مساوي با 9

SAN+PVC

کوچک تر يا مساوي با 3

PP-R

PE

کوچک تر يا مساوي با 3

PA

PE-X

کوچک تر يا مساوي با 3

ABS+ASA

m
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جنس لوله

درصدبرگشت طولي

جنس لوله

درصدبرگشت طولي

براي کاربردهايي که ويژگيهاي دقیقتري نیاز دارند ممک اس

om

.c

er

جدول الف 1-انتخاب شود.

3

درصد برگش

کوچک تر يا مساوي با 9
کوچک تر يا مساوي با 9
کوچک تر يا مساوي با 3

طولي کمتر از مقادير

