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 خدا نامبه

 يرانا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

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

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

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(

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

توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

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

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

 و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها

  .شود مي منتشر

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

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد يدهرس تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
المللي  بين كميسيون 1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است

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

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

 مصرف از حمايت يبرا قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

 عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي

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

 زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

-زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم رگواهيصدو و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و

 بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،

 اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس

 فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و

 است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

 

                                                             
�ان ����� ������ت و ا����ارد 	���ۀ *� ا

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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 كمسيون فني تدوين استاندارد

 براي آبياري سطحي  PVCلوله كم فشار روي زمين   - تجهيزات آبياري كشاورزي "

  "مشخصات و روش هاي آزمون

  

  سمت و نمايندگي                                                                       رئيس

  مدير كنترل كيفيت شركت آبياري كوير                                                            سليماني، مهرداد 

  )ليسانس مهندسي شيمي( 

  دبير                                                                        

  جواد                                                                    مربي آموزشي دانشگاه صنعتي شريف زارعي،

 )نس مهندسي خودروفوق ليسا(

  

  )به ترتيب حروف الفبا (  :اعضاء

  ITكارشناس                                                                    احمدي حسيني، عاصفه

 )ITليسانس (

 
  قيقات صنعتي ايرانبهروز، مريم                                   گروه پژوهشي خودرو و نيرو محركه سازمان استاندارد و تح

 )ليسانس مهندسي مكانيك(

  

  كارشناس شركت پس پي دي اي                                                                     سلطاني، فرزاد

 )ليسانس مهندسي كامپيوتر(

  

  مطالعات آب شركت كارآب فن آور                                    مدير                                                                 غفوري، زهرا 

 )فوق ليسانس سازه هاي آبي(

  

  كارشناس شركت هاميدكو                                                                      محمدي، مهدي

 )فوق ليسانس مكانيك(

  

 دبير انجمن خودرو سازان ايران                                     نعمت بخش، احمد                           

  )ليسانس مهندسي مكانيك(
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 پيش گفتار

 براي آبياري سطحي  PVCلوله كم فشار روي زمين   - تجهيزات آبياري كشاورزي " استاندارد

 تحقيقات صنعتي و استاندارد مؤسسة(توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه " مشخصات و روش هاي آزمون

 مورد 9/8/1388 مورخ .خودرو و نيرو محركه استاندارد ملي كميتة اجالس چهارصد و سومين در و شده تدوين و تهيه ايران
 ايران، صنعتي اتتحقيق و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب

 ايران ملي خدمات، استانداردهاي و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
 در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

Iso 16149-2007  Agricultural irrigation equipment —PVC above-ground low-pressure pipe 

for surface irrigation — Specifications and test methods 
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 براي آبياري سطحي  PVCلوله كم فشار روي زمين   -تجهيزات آبياري كشاورزي

  مشخصات و روش هاي آزمون

  منه كاربرد هدف و دا  1

مورد استفاده ) PVC1(هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات لوله كشي پلي وينيل كلرايد سخت 

با  PVCاين استاندارد در مورد لوله . براي تامين توزيع آب، آبياري كم فشار از ميان دريچه ها  مي باشد

 . نورخورشيد عمل مي كند، كاربرد داردميلي متر كه در فشار كم و در معرض  315ميلي متر تا  50قطر 

  راجع الزامي   2

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

 . بدين ترتيب آن مقرارت جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن . ارجاع داده شده باشد در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  . شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است
2-1 ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —     
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method 
2-2 ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — 
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces 
2-3 ISO 2505 (all parts), Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion 
2-4 ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: 
General test method 
2-5 ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: 
Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl 
chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) 
(PVC-HI) pipes 
2-6 ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane 
resistance at specified temperature (DCMT) — Test method 
 

  اصطالحات و تعاريف     3

 :در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي رود

3 -1   

  قيف  

                                                             
1
 -Polyvinyl chloride 



 

 

 

٢

شكل گيري، يك قسمت از انتهاي لوله است هنگامي كه انتهاي توپي يك قسمت لوله ديگر داخل آن جا 

  داده مي شود، بعنوان درپوش ضد نفوذ آب عمل مي كند 

3 -2   

  )مايل(سطح اريب 

و زاويه دار انتهاي توپي است كه جهت كمك به جفت كردن قيف و اتصال توپي مورد  قسمت صاف شده

  . استفاده قرار مي گيرد

3 -3    

  مقاومت دي كلرومتان 

عبارت از  است مقاومتي كه پس از در معرض قرار گرفتن دي كلرومتان و به منظور نشان دادن ميزان سفت 

  . مي آيد شدگي در لوله و يكنواختي ژل شدگي آن بوجود

3 -4   

   دريچه 

  . عبارت از يك دهانه قابل تنظيم در لوله است كه اجازه عبور آب را مي دهد

3 -5    

  مقاومت در برابر ضربه

  .به اندازه تردي و يا سختي يك ماده اطالق مي شود

3 -6    

  بازگشت طولي 

با استفاده از قرار دادن   تغيير در طول يك لوله، تحت دماي محيطي باالتر از محدوده تعيين شده است كه

درجه سليسوس  15 0يك بخش مورد آزمون از لوله ي فرو برده شده در يك مايع راكد و بي اثر كه در دماي

  . براي دوره اي از زمان كه توسط قطر ديواري لوله تعيين مي شود

3 -7   

  فشار كم  

  . كيلو پاسكال اطالق مي گردد 100به فشار كمتر از 

3 -8   

  لوله  قطر اسمي 

مقدار مرجع مورد نظر براي اندازه يك لوله ي دريچه دار است كه تقريباً با قطر خارجي لوله برابر بوده و  به 

  . نزديكترين عدد، بر حسب ميلي متر گرد مي شود

3 -9    

  توپي 

  .عبارت از انتهايي از لوله است كه در قيف قرار داده مي شود

3 -10    
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   1ويكاتدماي نرمي 

نيوتن در سطح يك قطعه آزمون بريده شده از ديواره  50يك دندانه گذار استاندارد تحت نيروي دمايي كه 

ميلي  1درجه سلسيوس بر ساعت افزايش پيدا مي كند، به اندازه  50لوله هنگامي كه دما با يك نرخ ثابت تا 

 .متر نفوذ مي كند

3 -11    

  حداكثر فشار كاري

عبارت از باالترين فشار آب، در ورودي يك واحد لوله دريچه دار است كه توسط توليد كننده براي به دست 

  .آوردن عملكرد صحيح و مناسب پيشنهاد مي شود

   

  عالمت گذاري     4

 .هر لوله بايد به طور واضح و دائمي عالمت گذاري هايي را شامل موارد زير دارا باشد

  يا عالمت تجاري ثبت شده توليد كننده نام توليد كننده ) الف

  كدطبقه بندي مواد ) ب

  )اسمي(قطر ظاهري ) پ

  )ISO 16149براي مثال (مرجع مربوط به اين استاندارد ) ت

  ، روزن ران، سال، ماه، روز، نوبت كاري  تركيب -كد توليد ) ث

 
  مشخصات     5

  كليات  1- 5

 . باشد 4- 5تا  2-5اتي مطابق با بندهاي محصول منطبق با اين استاندارد بايد داراي مشخص

  ابعاد 2- 5

  قطر خارجي  1- 2- 5

  .واحدها بر حسب ميليمتر مي باشد. باشد 1قطر خارجي و رواداري هاي متناظر با آن بايد مطابق با جدول 

  قطور خارجي و حدود تغييرات متناظر -1جدول 

  )اسمي(قطر ظاهري 

dn 

  قطرخارجي

do 

  رواداري 

 
50 50 3/0+ 

75 75 4/0+  

100 100 4/0+  

125 125 5/0+  

160 160 5/0+  

200 200 6/0+  

250 250 8/0+  

                                                             
1
 -Vicat 



 

 

 

٤

315 315 9/0+  

.ساير قطرها را مي توان با توافق بين كاربر و سازنده تعيين كرد  

  

  ضخامت  -2- 2- 5

 ).ستهر كدام كه بزرگتر ا(ميلي متر و يا نتيجه رابطه زير باشد  2/2حداقل ضخامت ديواره بايد 

  
 : راهنما

t  حداقل ضخامت ديواره برحسب ميلي متر  

P  فشار بر حسب كيلو پاسكال  

S  تنش طراحي بر حسب كيلو پاسكال  

 قطر خارجي بر حسب ميلي متر   

  ).هر كدام كه بزرگتر است(ميلي متر باشد  8/0درصد يا + 12رواداري ضخامت ديواره بايد 

  . اندازه گيري شوند 1-8ند ابعاد بايد مطابق با ب

  

  خواص مكانيكي  3- 5

  مقاومت به ضربه  3-1- 5

لوله ي دريچه دار نبايد ترك بردارد يا . در حين آزمون نقطه برخورد ضربه را براي استحكام، انتخاب كنيد

  . جدا گردد) آزمون مي شود 2- 8بند با زمانيكه كه مطابق ( بشكند و همچنين دريچه نبايد از لوله 

  . مي باشد 2روي ضربه آزمون مطابق جدول ني

  نيروي ضربه اي آزمون 2جدول 

  )اسمي(قطر ظاهري 

dn  
(mm) 

انرژي ضربه                              

Kg.m                N.m       

50 40 4 

75 40 4 

160 50 5 

200 50 5 

250 60 6 

315 60 6 

نيوتن مي باشد 10م نيرو معادل كيلوگر 1براي اهداف كاربردي، : يادآوري  

  

  مقاومت در برابر شكستن  3-2- 5

فشرده مي شود نبايد داراي شكستگي ، ترك و يا شكاف  3-8يك لوله داراي دريچه هنگامي كه مطابق بند 

  . بوده و دريچه ها نبايد جدا شوند يا داراي انحراف دائمي باشند

 



 

 

 

٥

  )هوازدگي(مقاومت در برابر كهنگي سريع  3-3- 5

لوله ها نبايد داراي شكاف، حباب و يا هر گونه كاستي و نقص باشند زيرا خواص آنها هنگامي كه مطابق بند 

  . آزمايش  مي شوند، تحت تاثير قرار مي گيرند 4- 8

 
  آب بندي اتصال و دريچه  3-4- 5

طبق شرايط دقيقه  15كيلو پاسكال براي مدت حداقل  250اتصاالت نصب شده را از نظر محكمي در فشار 

  . درا ين صورت نبايد هيچ گونه نشتي وجود داشته باشد. آزمايش كنيد 5-8بند 

  

  خواص فيزيكي و شيميايي  - 4- 5

  مقاومت در برابر دي كلرومتان  1- 4- 5

درصد در تمامي سطوح  100تحت آزمون قرار مي گيرد بايد  6- 8لوله مورد آزمون هنگامي كه مطابق با بند

  . ر سطح مايل، مقاومت نمايدداخلي و خارجي و د

 
  بازگشت طولي  2- 4- 5

. درصد باشد 5تحت آزمون قرار مي گيرد بايد  تغيير طول نمونه، كمتر از  7-8هنگامي كه لوله طبق بند 

قسمت مورد آزمون نبايد هيچ گونه حباب، شيار يا نواحي مات يا هر گونه كاستي و نقص قابل مالحظه اي 

  . داشته باشد

  

  ويكاتطه نرمي نق 3- 4- 5

درجه  80ويكات بيشتر از تحت آزمون قرار مي گيرد بايد نقطه نرمي  8- 8هنگامي كه لوله طبق بند 

  . سلسيوس باشد

  نرخ جريان دريچه ها   6

درصد آنچه كه + 10نرخ جريان آزمون دريچه ها در فشار توصيه شده توسط توليد كننده نبايد بيشتر از 

 )  9-8اندازه گيري شده مطابق بند .( است تغيير كند توسط توليد كننده تعيين شده

  .تاين مشخصات در لوله هايي كه در معرض فشار باالتر از فشار اتمسفر قرار مي گيرند قابل كاربرد اس: يادآوري

  

  نمونه گيري و تعداد پذيرش   7

 . مراجعه گردد 3به جدول 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

٦

 
 تعداد قابل قبول   – 3جدول 

 تعداد پذيرش  تعداد نمونه هاي آزمون  آزمون  ين استاندارد بند يا زير بند ا

 0 13 عالمتگذاري 4

 0 13 ابعاد  5-1

 0 5 مقاومت به ضربه  1- 5-3

 0 5 مقاومت دربرابر شكستن  2- 5-3

 0 5 مقاومت در برابر كهنگي سريع  -3- 5-3

 0 5 آب ناپذيري اتصال دريچه  4- 5-3

 0 5 رو متان مقاومت در برابر دي كل 1- 5-4

 0 5 بازگشت طولي  2- 5-4

 Vicat 5 0نقطه نرمي  3- 5-4

 0 13 نرخ جريان دريچه ها  6

  

  آزمون ها     8

 اندازه گيري ابعاد  8-1

  كليات  1- 8-1

  . ميلي متر مي باشد025/0دقت مورد نيازدر هر اندازه گيري 

 
  ضخامت ديواره 2- 8-1

ر سندان ساچمه اي يا هر گونه وسيله اندازه گيري ديگري كه داراي ضخامت ديواره را با استفاده از ميكرومت

  . دقت مشابه مي باشد، اندازه گيري كنيد

 
  قطرخارجي  3- 8-1

اطمينان حاصل نماييد كه قطر خارجي با يك كوليس لغزشي اندازه گيري شده و اعداد بدست آمده با دقت 

ي را در يك سطح مقطع و عمود بر محور لوله، با در ضمن اندازه گيري هاي. ميلي متر گرد شده اند 1/0

  .  چرخاندن كوليس در صفحه سطح مقطع انجام دهيد تا مقادير بيشينه و كمينه بدست آيند

 
  مقاومت در برابر ضربه   8-2

مطمئن . استفاده كنيد) ميلي متر 50با شعاع (  Bاز يك آزمايش كننده ي ضربه چكشي با يك سر از نوع 

ميلي متر  150ه، حداقل از نظر طولي، هم اندازه قطر خارجي اسمي بوده و البته كمتر از شويد كه نمون

درجه  23 ± 2ساعت نمونه هاي آزمون را در دماي  40پيش از آزمون و براي مدت زمان حداقل . نباشد

ندارد براي جزئيات مربوط به تجهيزات و رويه آزمون به استا. درصد قرار دهيد 50 ±5سلسيوس و رطوبت 

ASTMD 2444-99 مراجعه كنيد.   

 



 

 

 

٧

 
  مقاومت در برابر خرد شدن 8-3

نمونه ها را بين . اطمينان حاصل نماييد كه در طول نمونه ها حداقل يك دريچه نزديك به مركز وجود دارد

درصد قطر خارجي لوله  40صفحه هاي موازي، در يك فشار مناسب و تا زماني كه فاصله بين صفحات به 

اطمينان حاصل نمائيد كه نرخ بارگذاري بصورت يكنواخت بوده و به گونه اي است كه  . ار دهيدبرسد، فش

  .مراجعه كنيد ASTMD 2444-88 به استاندارد. دقيقه كامل گردد 5تا  2تراكم در مدت زمان 

  

 )هوازدگي(مقاومت در برابر كهنگي سريع   8-4

نمونه هاي آزمون را در قفسه به . ميلي متر مي باشد 20اطمينان حاصل نمائيد كه ضخامت نمونه كمتر از 

هنگامي كه نمونه هاي آزمون، قفسه ها را كامالپر . طوري كه سطح آنها  در جهت المپ باشد، قرار دهيد

ساعت المپ  4: از چرخه و دماي مقابل استفاده نمائيد. نكنند، جاهاي خالي را با صفحه هاي پوچ پر كنيد

درجه سلسيوس در خصوص جزئيات مرتبط با  50رجه سلسيوس و فشردگي در د 60فرابنفش در دماي 

  .مراجعه كنيد ASTMD 2444-99تجهيزات و رويه ها به استاندارد 

  

   آببندي اتصال و دريچه 8- 5

اطمينان حاصل نمائيد كه يك مخزن استوانه اي كه انتهاي آن با تجهيزات كافي دمايي و فشاري ، براي 

طول . استفاده مي گردد، تجهيز شده باشد 4-3-5درجه سلسيوس و فشاري مطابق بند  23 ±2تامين دماي 

  . قطعات آزمون از روابط زير بدست مي آيد

  :ميلي متر  250براي قطر كمتر از 

 +XL = 250+3  
 : ميلي متر 250براي قطر مساوي يا بيشتر از 

L = 1000+2X  
 

 : راهنما

L    حسب ميلي متر طول قطعه آزمون بر  

  قطر خارجي بر حسب ميلي متر     

X   طول بين كالهك هاي انتهايي نگهدارنده بر حسب ميلي متر .  

  . مراجعه كنيد ISO 1167-2 و  ISO 1-1167در خصوص جزئيات مربوط به تجهيزات و رويه ها به استاندارد 

 
  مقاومت در برابر دي كلرومتان  8-6

مائيد كه از يك مخزن از جنس فوالد ضد زنگ استفاده شده است كه گنجايش دي اطمينان حاصل ن

از يك . كلرومتان و قطعه را دارا بوده و با لوازمي مناسب براي معلق كردن قطعه آزمون تجهيز شده باشد

دقيقه  15درجه سلسيوس براي مدت  20 ± 1دستگاه براي كنترل دما كه بتواند دماي دي كلرومتان را در 

ميلي متر طول لوله جدا كنيد تا براي  100قطعات آزمون را حداقل از فاصله . نگه دارد، استفاده كنيد



 

 

 

٨

 ISOتجهيزات و روش آزمون بايد مطابق با استاندارد . مقاومت در برابر دي كلرومتان تحت آزمون قرار گيرند

  . مي باشد 9852

 
  بازگشت طولي  8 -7

درجه سلسيوس براي يك دوره زماني كه با استفاده از  150 ± 2اي از يك مخزن با مايع بي اثر در دم

. مشخص شده است ISO 2505ضخامت ديواره لوله تعيين مي شود، استفاده كنيد، چنانچه در استاندارد 

 ISOتجهيزات و رويه آزمون بايد مطابق استاندارد . ميلي متر باشد 200 ± 20طول نمونه هاي آزمون بايد 

  . باشد 2505

 
   ويكاتدماي نرمي  8-8

ميلي متر و  50اين آزمون شامل فروبردن قطعاتي از حلقه هاي جدا شده از لوله ها داراي طولي تقريباً برابر 

ميلي متر در يك حمام گرمايي داراي يك مايع  6و  4/2ميلي متر و ضخامت بين  20و  10پهناي بين 

  . مناسب مي باشد

( ميلي متر در قطعه آزمون نفوذ مي كند را تعيين كنيد 1 ±%  1تاندارد سپس دمايي را كه يك فرو رونده اس

  ). رجوع كنيد 1به شكل 

  . باشد ISO 2507-2و  ISO 2507-1تجهيزات و رويه هاي آزمون بايد مطابق با استاندارد 

  

  
    ويكاتتجهيزات و موقعيت قطعه آزمون براي آزمايش دماي نرمي  - 1شكل 

  :راهنما

  ه مدرج ميكرومتر صفح -1

 وزنه قابل تعويض  -2

 مجموعه ميله و نوك فرو رونده و صفحه حامل وزنه -3



 

 

 

٩

 سطح تقريبي مايع  -4

 رونده  نوك فرو -5

 نمونه آزمون  - 6

 
  نرخ جريان دريچه ها  8-9

نرخ جريان را در اولين و آخرين دريچه لوله جانبي اندازه گيري كرده و توصيه هاي توليد كننده، پيرامون 

دريچه ها و همچنين هر گونه پارامتر ديگري كه توليد كننده ضروري مي داند را دنبال  فشار و درجه بازكردن

   .كنيد

 

 


