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 خدا نامبه

 رانيا يتصنع قاتيتحق و استاندارد مؤسسة با ييآشنا

ـ  بند موجب به رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة  و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و نيقـوان  اصـالح  قـانون  3مـادة  كي
 ياسـتانداردها  نشـر  و نيتدو ن،ييتع فهيوظ كه است كشور يرسم مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق
  .دارد عهده به را رانيا) يرسم( يمل

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب يفن يها ونيسيكم در مختلف يها حوزه در استاندارد نيتدو
 ،يديـ تول طيشرا به توجه با و يمل مصالح با همگام يوكوشش شود يم انجام مرتبط و آگاه ياقتصاد و يديتول ،يپژوهش ،يعلم

 كننـدگان، مصـرف  دكننـدگان، يتول شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  فانةمنصـ  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است يتجار و يفناور
 سينو شيپ .شود يم حاصل يدولت ريغ و يدولت يها سازمان نهادها، ،يتخصص و يعلم مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

ـ  يها ونيسيكم ياعضا و نفع يذ مراجع به ينظرخواه يبرا رانيا يمل ياستانداردها  از پـس  و دشـو يمـ  ارسـال  مربـوط  يفن
 رانيا )يرسم( يمل استاندارد عنوان به بيتصو صورت در و طرح رشته آن با مرتبط يمل تةيكم در شنهادهايپ و نظرها افتيدر

  .شود يم منتشر و چاپ
 كننـد  يمـ  هيـ ته شده نييتع ضوابط تيرعا با زين صالحيذ و مند عالقه يها سازمان و مؤسسات كه يياستانداردها سينو شيپ

ـ  اسـتاندارد  عنوان به ب،يتصو درصورت و يبررس و طرح يمل تةيدركم ـ ا يمل  ب،يـ ترت نيبـد  .شـود  يمـ  منتشـر  و چـاپ  راني
ـ ا يمل استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود يم يتلق يمل يياستانداردها ـ  تـة يكم در و نيتـدو  5 شـمارة  راني  يمل

  .باشد دهيرس بيتصو به دهديم ليتشك استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
ـ  سازمان ياصل ياعضا از رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة ـ  نيب (ISO)اسـتاندارد   يالملل

ـ  ونيسـ يكم 1 ـ  نيب  يالملل
2ك يالكتروتكن

(IEC) 3 يقانون يشناس اندازه يالملل نيب سازمان و
(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است

 كـدكس  ونيسـ يكم 
  ييغذا

5
(CAC) يهـا  يازمندين و يكل طيشرا به توجه ضمن رانيا يمل ياستانداردها نيتدو در .كند يم تيفعال كشور در 

 .شوديم يريگبهره ينالملليب ياستانداردها و جهان يصنعت و يفن ،يعلم يشرفتهايپ نيآخر از كشور، خاص

 مصـرف  از تيـ حما يبـرا  قـانون،  در شـده  ينـ يب شيپ نيمواز تيرعا با تواند يم رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسة

 و يطـ يمح سـت يز مالحظـات  و محصـوالت  تيـ فيك از نـان ياطم حصـول  ،يعمـوم  و يفرد يمنيا و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  اقـالم  اي / و ر كشو داخل يديتول محصوالت يبرا را رانيا يمل ياستانداردها از يبعض ياجرا ،ياقتصاد ـ  ،يواردات  بيتصـو  اب
 ياجـرا  كشـور،  محصـوالت  يبرا يالملل نيب يبازارها حفظ منظور به تواند يم مؤسسه . ديانم ياجبار استاندارد، يعال يشورا

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  دنيبخشـ  نـان ياطم يبـرا  نيهمچن . دينما ياجبار را آن يبنددرجه و يصادرات يكاالها استاندارد

 و تيـ فيك تيريمد يها ستميس يصدورگواه و يزيمم ،يبازرس آموزش، مشاوره، نةيزم در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه نيا استاندارد مؤسسة ، سنجش ليوسا )يواسنج( ونيبراسيكال مراكز و ها شگاهيآزما ،يطيمحستيز تيريمد

 دييـ تأ نامـة يگواه الزم، طيشـرا  احـراز  صـورت  در و كنـد  يم يابيارز رانيا تيصالح دييتأ نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 ليوسـا  )يواسـنج ( ونيبراسـ يكال كاهـا، ي يالملل نيب دستگاه جيترو .كند يم نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به تيحصال

ـ ا فيوظا گريد از رانيا يمل ياستانداردها سطح يارتقا يبرا يكاربرد قاتيتحق انجام و گرانبها فلزات اريع نييتع سنجش،  ني
 .است مؤسسه

                                                
 رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد موسسة *

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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 ارداستاندتدوين  يون فنيسيكم

  تعيين مقاومت در مقابل ضربه - لوله هاي پالستيكي گرمانرم  - پالستيك ها  «

  » روش آزمون - پلكاني روشتوسط سقوط وزنه به 

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : سيرئ

  ، محسنمعصومي
  )دكتراي مهندسي پليمر(
  

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

    :ريدب

       ، محمد تقي                 مقامي
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  ايراناستانداردو تحقيقات صنعتي سازمان 

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  احمدي، زاهد
  )دكتراي مهندسي پليمر(
  

  شركت جهاد زمزم

  بهمن، صفرعلي
  )ليسانس شيمي كاربردي(
  

  شركت صنايع پي وي سي ايران

  خاكپور، مازيار
  )دكتراي مهندسي پليمر(
  

  ت ساوه صنعت بسپارشرك

  داوري، سوسن
  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(
  

  شركت ترموپالست

  دست پاك، مهسا
  )ليسانس شيمي كاربردي(
  

  شركت پلي سازان

  شبستري، سينا 
  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(
  

  انجمن لوله و اتصاالت پلي اتيلن

  ، سعيدفيعيش
  )دكتراي مهندسي پليمر(

  شركت دلساگستر 
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  اده، احسانعليعيسي ز
  )ليسانس مهندسي پليمر(
  

  شركت گسترش پالستيك

 كوشكي ، اميد

  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(
  شركت نوآوران بسپار

  



ه  
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  ش گفتاريپ

  

توسط سـقوط وزنـه   لوله هاي پالستيكي گرمانرم تعيين مقاومت در مقابل ضربه  –پالستيك ها  "  استاندارد
 و اسـتاندارد  سـازمان توسـط   مربـوط  يها ونيسيدركم آن سينو شيپ كه " روش آزمون -پلكاني روشبه 
ـ  تةيكم اجالس ششصد و سومين در و شده نيدوت و هيته رانيا يقات صنعتيتحق  ييايميشـ  اسـتاندارد  يمل
 اصـالح  قـانون  3 مـادة  كي بند استناد به نكيا ، است گرفته قرار بيتصو مورد 21/12/1387 مورخ مريوپل

 اسـتاندارد  عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مقررات مؤسسة و نيقوان

   .شوديمنتشر م نرايا يمل
خـدمات،   و علوم ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا

ن يا ليتكم و اصالح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم مواقع در رانيا يمل ياستانداردها
ن، يبنـابرا  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا
  

 :است ريز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نيا ةيته يبرا كه يمنبع و ماخذ

  
DIN EN 1411: 1996, Thermoplastics pipes – Determination of resistance to external 

blows by the staircase method 
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  تعيين مقاومت در مقابل ضربه -لوله هاي پالستيكي گرمانرم  -پالستيك ها 

  روش آزمون -پلكاني روشتوسط سقوط وزنه به 

  و دامنه كاربرد هدف   1

لوله هاي  بروارد روشي براي تعيين مقاومت در مقابل ضربه هاي  يارائه  اين استانداردن يهدف ازتدو
قابل كاربرد  1خ دارااين روش براي لوله هاي سور. است يپلكان روشقوط وزنه به گرمانرم توسط س پالستيكي

  . نيست
ا ي  - ºC 20 يدماآزمون در ، در صورت لزوم. قابل استفاده است ºC0 يدر دما لوله آزمون ين روش برايا

ºC23+ قابل كاربرد استز ين .  
  

 يا دماهاي ºC0 يربه در دماضكه با الزامات ) PP-H(لن يپروپ يمر پليساخته شده از هموپل يها لوله يبرا – يادآوري

ه يمصارف تخل يبرا PP-H يمجاز است؛ مشروط بر آنكه لوله ها )ºC)2±23 ين تر مطابقت ندارند، آزمون در دماييپا

وله نشانه اي اضافي مبني بر عدم نصب در دماي زير ها، بر روي لصورت بايد در نشانه گذاري آن دراين. فاضالب استفاده شوند

ºC5+ قيد گردد.   

  

  فيتعاراصطالحات و  2

  :رود يبه كارمر يز اصطالحات وتعاريف ن استاندارد،يدر ا
  H50مقدار    2-1

از آزمونه هاي درصد  50ارتفاعي است كه اگر وزنه اي با جرم مشخص از آن ارتفاع رها شود،  ،H50مقدار 
   .دچار نقص مي شوند ك محموله،ينده ي، به عنوان نمااز لوله ها هبرداشته شد

  

آن محموله  يبرا H50از  ينيجه، فقط تخميشوند و نت ياز محموله انتخاب م يصورت اتفاقه ب هدرعمل، آزمون – يادآوري

  . است

  محموله توليد  2-2

 و كسانيمشخصات  يدارا يزه ايآما يكه با استفاده از ماده  محصوالتاز  ييكامال قابل شناسا يمجموعه ا
  .باشندده شده يتول يدر پ يا پيوسته يصورت په كسان بيط يتحت شرا

  

                                                
1 - Perforated 



  2

  روش اصول  3

 1ا در خط مولديدر مكاني تصادفي روي محيط خود  كه ،ده شده از لوله هستنديبر ي، قطعاته هاآزمون
 براي سقوط. مي گيرند با جرم و شكل مشخص قرار 2يك ضربه زن ةضربتك درمعرض  مشخص شدة لوله

وجود دارد؛ و ضربه زن از يكي از اين ارتفاع ها رها مي از ارتفاع هاي متوالي مختلف مجموعه اي ضربه زن 
  . شود

، ارتفاع سقوط براي ضربه بعدي )ده شوديد 1- 7 ربنديزاز  "ت"قسمت ( مونه دچار نقص شودآزكه  درصورتي
دچار نقص نشود، ارتفاع سقوط براي ضربه بعدي  هاگر آزمون. دبه يك مقدار ازپيش تعيين شده كاهش مي ياب

يك راه يا  محمولهبراي يك  H50مونه استفاده شود، مقدار آزكه تعداد كافي  درصورتي. افزايش مي يابد
  .مي تواند محاسبه شود اندازي از اكسترودر،

 2-7 ربنديز( يـك آزمون مقدماتي، يمونه اصلآزن ين اولييز تعيو ن H50مقدار از  ين كليك تخميبه منظور بدست آوردن 

 ياستفاده م يجه در آزمون اصلياست كه از آن  به بعد، نت يمونه اآز، يمونه اصلآزن يمنظور از اول. شود يانجام م) ده شوديد
  ).ده شوديد 3- 7 ربنديز(شود 

مي توان  آزمون يدماير يا تغي ضربه زنمنظور انطباق با مشخصه هاي مختلف مورد نياز، با تغيير جرم ه ب
  . ميزان سخت گيري اين روش آزمون را تغيير داد

  

  :هايي كه به اين استاندارد روش آزمون ارجاع داده، قيد شده استشرايط آزمون زير در استاندارد ويژگي – يادآوري

  ؛)ه شودديد1- 7 ربنديزاز  "الف"و قسمت  1-4 ربنديزاز  "ب"قسمت (نوع ضربه زن و جرم ضربه زن  - الف
  ؛)ديده شود 6و بند  2-4ربند يز( تثبيتو محيط  تثبيتدماهاي آزمون و   -ب
  ؛)ديده شود 1-5بند ريز(روش نمونه برداري  -پ
  ؛ )ديده شود 7و بند  2-5بند ريز( كه بايد استفاده شود  يه ادر صورت لزوم، تعداد آزمون -ت
ربند ياز ز "ت"و  "پ"، "ب" يها قسمت(معيار اضافي يا جايگزين  ا هرگونهي هآزمون يدر صورت كاربرد، مكان ضربه رو -ث
  ؛)7-1
  ؛)ديده شود 1- 7 ربنديزاز  "ث"قسمت ( ارتفاع اوليه سقوط كه در آزمون مقدماتي استفاده مي شود، كاربرددرصورت  -ج
  ).ديده شود 1-2- 7از زيربند  "الف"قسمت (الزم براي لوله  H50مقدار  -چ
  

  ل الزميوسا  4

  
  ):1شكل (آزمون سقوط وزنه شامل اجزاء اصلي زير مي باشد دستگاه   4-1

    ياصل قاب  1- 1- 4

                                                
1 - Generatrix 

2 - Striker 



  3

 ربنديز(ك ضربه زن ي. محكم نصب شده است يت عموديا لوله راهنما در وضعيراهنما  يها ليبا ر يقاب اصل
ه ند؛ بسقوط ك يصورت آزاد و عموده رد، كه بتواند بيگ يقرار م ين قاب طوريدرون ا) ده شوديد 1-2- 4

  . نباشد يدرصد سرعت تئور 95كه سرعت ضربه زن در لحظه برخورد به لوله كمتر از  يطور



  4

  
  دستگاه ضربه سقوط وزنه - 1شكل 

A  :راهنما  
B  :ياندازه ها يخط كش مدرج، كه برا 

قابل  يصورت عموده مختلف لوله ب
  .م استيتنظ
C  :يقاب اصل  
D  :ضربه زن  
E  :بلوك فوالدي º120 تخت يا ،V 

ديده  1- 4زيربند  "پ"قسمت (شكل 
  )شود

F  :ه صلبيپا  
L  :كه حداقل  يطوره به اندازه كافي، ب

متر از ضربه زن تا لوله فراهم  2ارتفاع 
  .شود

 



  5

  ضربه زن    2- 1- 4

 ين برجستگيا. ره استيم داياز آن به شكل ن يا بخشي ياست كه كل برجستگ يبرجستگ يضربه زن دارا
 ضربه زنبسته به جرم ضربه زن، ابعاد . ميلي متر مي باشد 10اقل به طول حد ياستوانه ا گردنهك ي يدارا

  . مي باشد 2و شكل  1مطابق با جدول 
  ضربه زن برجستگيابعاد  -1جدول 

  ds  α  ، ميلي متر d  ، ميلي متر Rs  نوع

25d  50  25  (*  (*  

90d  50  90  (*  (*  
  .منظور آزادي در طراحي، مقادير مشخص نشده انده ب*) 

  

  
  25dع نو) الف

  
  90dنوع ) ب

  متر يلي، برحسب مابعاد ضربه زن - 2شكل 



  6

د از يبا ي، برجستگگردنهر يدر ز. انتخاب شود 2د از جدول ي، شامل هرگونه وزنه همراه، باجرم ضربه زن
 ج يباشد كه بر نتا يصياز نقا يمتر باشد و سطح ضربه زن عار يليم 5واره يجنس فوالد با حداقل ضخامت د

  .باشند يار مآزمون اثرگذ
  لوگرمي، برحسب كجرم ضربه زن -2جدول 

  )± kg 005/0( جرم ضربه زن

  90dنوع   25dنوع 

25/0  0/1  2/3  0/10  

5/0  25/1  0/4  5/12  

8/0  6/1  0/5  0/16  

  0/2  3/6    

  5/2  0/8    

  

  هه گاه صلب آزمونيتك  3- 1- 4

  :هاي زير است برحسب كاربرد، داراي يكي از شكله گاه يتك
 به طول º120 يجناق يايك گونيشامل براي لوله هاي داراي سطح مقطع خارجي دايره اي شكل،  )1

باشد كه محور خط سقوط ضربه  يد طوريا باين گونيا يرينحوه قرار گ. متر است يليم 200حداقل 
  ).1شكل (متر از وسط قطع كند  يليم ±5/2ا را در حدود يگون يزن، محورها

اين . خت، يك تكيه گاه افقي از فوالد تخت همراه با راهنما استفاده مي شودبراي لوله هايي با كف ت )2
را، كه  همنظور اطمينان از اين است كه خط سقوط ضربه زن، نقطة ضربه روي آزمونه راهنما ها ب

  .ميلي متر قطع كند ±5/2توسط استاندارد مرجع مشخص مي شود، در محدوده 
  .شد كه بتواند اثر ضربه را ميرا كندساختمان تكيه گاه بايد آنقدر صلب با

  مكانيسم رهايش وزنه  4- 1- 4

با  هارتفاع از سطح بااليي آزمون. متر قابل تنظيم است رها مي شود 2كه تا حداقل  متغيري وزنه از ارتفاع
  .ميلي متر باشد 100ارتفاع سقوط بايد مضربي از . اندازه گيري مي شود ميلي متر 10دقت 

  

  اتاقك هوا اي مايعحمام   4-2

زير را براي آزمايش در دمايي كه توسط  تثبيتيا اتاقك هوا بايد قابليت حفظ يكي از دماهاي  مايعحمام 
  .استاندارد مرجع مشخص مي شود، داشته باشد

  .باشد )Cº )1 ± 0بايد  تثبيت، دماي ºC 0براي آزمون در 
  .باشد )-Cº )2 ± 20بايد  تثبيت، دماي  - ºC 20براي آزمون در 
  .باشد )+Cº )2 ± 23بايد  تثبيت، دماي + ºC 23براي آزمون در 
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  ه هاآزمون  5

  مونه هاآزه يته  1- 5
از اكسترودر  يك راه اندازيا از يك محموله ياز  يصورت تصادفه ده شوند كه بيبر ييد از لوله هايبا ه هاآزمون

  . شده اند انتخاب
ده شود، خطوط يمونه برآزه يمنظور تهه كه لوله ب نياز ا باشند، قبل 1خطوط درز يكه لوله ها دارا يدر حالت

  .شوند يمتفاوت، عالمت گذار ييها د، به عنوان مثال با رنگيبا) ده شوديد يادآوري(درز 
  

در برخي از فناوري هاي توليد، خطوطي شوند،  ياكسترودر خارج م يوسته از دايصورت په كه لوله ها ب يهنگام – يادآوري

  .وله تشكيل مي شوند؛ كه خطوط درز ناميده مي شونددر جهت طولي ل
  

  .متر باشد ميلي  200 ± 10مونه بايد آزهر طول 
براي لوله هاي دندانه دار  .دو انتهاي برش خورده بايد عمود بر محور لوله، تميز و عاري از آسيب باشند

  .چ بايد گرد شودمنظور حذف هرگونه لبه تيز، انتهاي برش خوردة دندانة مارپيه ، ب2مارپيچي
  

  مونه هاآزتعداد   2- 5
  :د شده باشدين قيكه در استاندارد مرجع جز ا ني؛ مگر اصورت زير استفاده مي شوده ب هآزمون 50تا 

ك ضربه زن با جرم مشخص، ي ي، برااولين نقص مي شود بروز منظور تعيين ارتفاع سقوطي كه باعثه ب) الف
  .شود ياستفاده م) 2- 7ربند يز( يمقدماتبراي آزمون  مونهآز 10تا 
  .)3-7ربند يز( براي آزمون اصلي استفاده مي شود مونهآز 20حداقل ) ب
  
  .، فقط يك ضربه وارد مي شودروي هر آزمونه – يادآوري

  ه هاشرايط تثبيت آزمون  6

 .باشد 3ل جدو داده شده در يزمان يكمتر از بازه هابايدنا هوا ي مايعمونه در حمام آز تثبيتبازه هاي زماني 
 يشود كه دما يآغاز م ياز وقت يخت، بازه زمانيبه هم ر زمونهآتثبيت ط يمح يمونه، دماآزاگر با ورود 

  . ن شده برگرددييتع يبه دما تثبيتط يمح
  تثبيت آزمونه يزمان يبازه ها - 3جدول 

  ، )e( ضخامت ديواره
  متر ميلي

  ، دقيقهزمونهآتثبيت بازه زماني 

  هوا  مايعحمام 

6.8≤e  15  60  

1.146.8 ≤< e  30  120  

1.14>e  60  240  

                                                
1 - Seam line 

2 - Helically ribbed pipe 
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  :شود ين ميير تعيصورت زه ب) e(واره يضخامت د

واره در يد، ضخامت كل ديواره لوله باي، ضخامت ديو خارج يسطوح صاف داخل يدارا يلوله ها يبرا - الف
  . سراسر سطح مقطع لوله باشد

واره يد حداقل ضخامت ديواره بايا دندانه دار هستند، ضخامت دي 1دار كنگرهرون يكه از ب ييلوله ها يبرا -ب
  .باشد تثبيتال يدر تماس با س يو خارج ين سطوح داخليب

  .حمام مايع استفاده شوداز اختالف نظر در مورد نتايج، بايد در صورت 
  

  آزمونروش   7

  اتيكل  7-1

ر، بر حسب كاربرد، يز يارهايمعد مطابق با يبا 3-7تا  2-7 يهاربنديزخص شده در مش يها دستورالعمل
  :اجرا شود

كه جرم  يدرصورت .مطابق با استاندارد مرجع باشد 2انتخاب شده از جدول  يجرم يد دارايضربه زن با - الف
ن يب H50د كه مقدار ن نموييتع يد جرم آن را به گونه ايضربه زن در استاندارد مرجع مشخص نشده باشد، با

   ؛رديمتر قرار گ 2متر و  5/0
 يجز در حالت). 3بند (خط مولد لوله، ضربه بخورد  يا روي يصورت اتفاقه ك بار، بيد فقط يبا ههر آزمون -ب

رون يه پس از بيثان 10 يد در فاصله زمانيضربه با است، تثبيت يدما در همان محدودهط يمح يدماكه 
  .وارد شود تثبيتط يمونه از محآز آوردن

به  يبعد ةيثان 10 يدر فاصله زماند يبا ه، آزمونفراهم نشود فوق يدر بازه زمان فرصت وارد كردن ضربهاگر 
طور ه د بيمونه باازآصورت،  نير ايدرغ. مجدد شود تثبيتقه يدق 5برگردد و به مدت حداقل  تثبيتط يمح

  .ا كنار گذاشته شوديمجدد شده و  تثبيتكامل 
شكل  Vه گاه يدر تك هآزمون يطيمح يريد شده باشد، جهت گيكه در استاندارد مرجع ق ير مواردجز د -پ
  .باشد يصورت اتفاقبه د يبا

گردنه برجستگي ضربه زن ) d(قطر  25/0يا دندانه بيش از  كنگرهاگر گام يا دندانه دار،  كنگره داربراي لوله 
  .ا دندانه وارد شودي كنگره يه ضربه زن بر بااليربه اولرد كه ضيقرار گ يد طوريبا هباشد، آزمون) 2شكل (
  

  .ا چند خط مولد را مشخص كنديك يتواند آزمون در امتداد  ياستاندارد مرجع م – يادآوري
  

                                                
1 - Corrugated pipe 
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ر مسلح يجاد شود و با چشم غيلوله كه در اثر ضربه ا يا شكاف در سطح داخليا هر گونه ترك يشكستن  -ت
 يفرورفتگ. د شده باشديق يگريموارد د ،نكه در استاندارد مرجعيمگر ا؛ گردد يده شود، نقص محسوب ميد

  . شود يسطح، نقص محسوب نم يرو ين خوردگيا چي هآزمون
  . مي توان از وسايل ايجاد روشنايي استفاده نمود ه هامنظور بررسي آزمونه ب

درصد  50آن حداقل  H50كه مقدار  يمحصول) ص محمولهيش ترخيزماآمانند ( يِش عاديآزما يبرا -ث
 يارتفاع سقوط برا. تواند حذف شود يم) 2-7ربند يز( يبزرگتر از حداقل مقدار الزم باشد، آزمون مقدمات

د يتول ياز همان راه انداز يك محمولة قبليبدست آمده از  H50د برابر با مقدار يبا ين ضربه در آزمون اصلياول
  . شود يگرد م يمتر كوچكتر بعد 1/0باشد؛ كه تا 

  
  .نشان داده شده است 3ج بدست آمده در شكل يآزمون و نتا يدة روند اجرايمناسب از چك يمونه اآز – يادآوري
  

  
  يآزمون ضربه با استفاده از روش پلكان ينمونه داده ها -3شكل 

  .)باشد يمتر م 14/1برابر با  H50ن مثال، مقدار يدر ا(

  

  

A  :ارتفاع، برحسب متر  
B  :تعداد ضربه ها  
C  :روال آزمون مقدماتي  
D  :روال آزمون اصلي  
  نشانگر قبول است:  +
  نشانگر نقص است:  −
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  روش كار مقدماتي آزمون   7-2
  

، كه از است مونه اصليآزو نيز تعيين اولين  H50 يك تخمين كلي از مقدارهدف از آزمون مقدماتي بدست آوردن  – يادآوري

  ).3- 7زيربند (آن  به بعد، نتيجه در آزمون اصلي استفاده مي شود 

  
  ):4بند (شود  يم ميك ارتفاع سقوط تنظيضربه زن  يبرار، يز يارهاياز مع يكيمطابق با    1- 2- 7

  صورت؛ نير اي؛ در غH50درصد مقدار  H50 ،50 رصورت مشخص بودنِد - الف
  .متر 5/0 -ب
ه گاه مناسب يتك يه رويثان 10 يشود و در فاصله زمان يرون آورده ميب تثبيتط ياز مح هك آزموني   2- 2- 7

  . رديگ ية ضربه زن قرار ميقرار داده شده و در معرض تك ضر
در صورت عدم نقص، ). 1-7ربند ياز ز "ت"قسمت (گردد  يم ثبتن و ييتع آزمونها عدم نقص ينقص 

گردد و مطابق با  يم ثبتصورت، نوع نقص  نير ايدرغ. رود يش مي، پ5- 2-7ربند يمطابق با زش يآزما
  .رود يش ميش به پي، برحسب كاربرد، آزما4-2- 7ا ي 3-2-7ربند يز
-7ربند يجه نقص باشد، زين نتيرد و اوليگانجام  1- 2-7ربند يز "الف"ش مطابق با قسمت ياگر آزما   3- 2- 7
  . شود يگر تكرار ميد يمونه اآزبا استفاده از همان ارتفاع سقوط و  2- 2

  .رود يش ميپ 5-2-7ربند يش مطابق با زيمثبت باشد، آزما جه دومياگر نت
مطابق با گردد و روال آزمون  يم ثبتمونه با مقدار مشخص شده آزجه دوم نقص باشد، عدم انطباق ياگر نت
  .رود يش ميپ 9بند 
- 7ربند يجه نقص باشد، زين نتيرد و اوليانجام گ 1-2- 7ربند يز "ب"ش مطابق با قسمت يآزما اگر   4- 2- 7
  . شود يگر تكرار ميد يمونه اآزمتر و  3/0با استفاده از ارتفاع سقوط  2- 2

  .رود يش ميپ 5-2-7ربند يش مطابق با زيجه دوم مثبت باشد، آزماياگر نت
شود و  يانتخاب م 2با جرم كمتر مطابق با جدول  يربه زن، ضجه دوم نقص باشد، در صورت امكانياگر نت

  . دوباره آغاز مي گردد 5- 2-7ربند يآزمون مطابق با ز
روال آزمون مطابق  نتيجه ثبت مي گردد و كيلوگرم استفاده شده است، 25/0صورت، اگر از وزنه  درغير اين

  .درو يش ميپ 9با بند 
 2- 2-7ربند يگر مطابق با زيد يمونه اآزگردد و  يم ميمتر باالتر تنظ 2/0ارتفاع سقوط ضربه زن    5- 2- 7

  .ن نقص رخ دهدين مرحله آنقدر تكرار شود تا اوليدرصورت لزوم، ا. رديگ يش قرار ميمورد آزما
 هجة آزمونين نتيعنوان اول گردد؛ تا به يشود، ثبت م يكه دچار نقص م يمونه اآزن ياول يارتفاع سقوط برا

  ).3- 7بند (استفاده شود  يدر روال آزمون اصل
 يانتخاب م 2ن ضربه زن با جرم بزرگتر مطابق با جدول ياولد، يمتر رس 2اگر ارتفاع سقوط بدون نقص به 

  )2- 5ربند ياز ز "الف"قسمت (شود  يدوباره آغاز م 1- 2-7ربند يش مطابق با زيشود؛ و آزما
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  كار اصلي آزمونروش    7-3

ن ارتفاع، برحسب كاربرد، مطابق با قسمت يا. شود يجه ثبت مين نتياول يرتفاع سقوط ضربه زن براا   3-1- 7
  . ديآ يبدست م 2-7ربند يا مطابق با زي 1-7ربند ياز ز "ث"

  .گردد يم مير ارتفاع ثبت شده تنظيمتر ز 1/0ارتفاع سقوط ضربه زن، 
ثانيه روي تكيه گاه مناسب قرار  10بيرون آورده مي شود و در فاصله زماني  يتتثبط ياز مح هآزمون   3-2- 7

  .داده شده و در معرض تك ضرية ضربه زن قرار مي گيرد
؛ و آزمون )1-7از زيربند  "ت"قسمت (نقص تعيين و ثبت مي گردد  يو چگونگ آزمونهنقص يا عدم نقص 

  .رود يش ميپ 3-3-7ربند يمطابق با ز
ن ييمتر پا 1/0نقص باشد، ارتفاع سقوط ضربه زن  2-3- 7ربند يجه بدست آمده مطابق با زينتاگر    3-3- 7

- 7ربند يمطابق با ز يگريد يمونهآزگردد، و  يم ميمتر باالتر تنظ 1/0صورت ن ير ايشود؛ در غ يم ميتر تنظ
  . شود يش ميآزما 2- 3

ر يط زياز شرا يكيتا، برحسب كاربرد،  شود يآنقدر تكرار م 3-3-7ربند يان شده در زيروال ب   3-4- 7
  :برآورده شود

رود تا  يش مي، آزمون آنقدر پ1- 7ربند ياز ز "ث"ك محصول مطابق با قسمت ي يش عاديآزما يبرا - الف
  .ش شوديمونه آزماآز 10
ش ير پيدر ز "پ"ش شود؛ و روال مطابق با قسمت يد آزمايگر بايمونه دآز 10شتر رخ دهد، يا بينقص  6اگر 

  .رود يش ميپ 8گردد و روال مطابق با بند  يش متوقف ميصورت، آزما نير ايدرغ. رود يم
مونه آز 20رود كه  يش ميش آنقدر پي، آزما2-7ربند يمطابق با ز يش مقدماتيآزمادنبالة درصورت انجام  -ب

 در "پ"قسمت شود، و مطابق با  ين نقص ميشامل اول 5- 2-7ربند يرد، كه مطابق با زيمورد آزمون قرار گ
  .ابدي ير ادامه ميز

مطابق اضافه  ةمونآز 20 با ضربه زدن بهمونه قبول شود، آز 8مونه دچار نقص يا كمتر از آز 8كمتر از  اگر -پ
روال مطابق . شود يصورت، آزمون متوقف من ير ايدرغ. رسد يم 40به  ه ها، تعداد كل آزمون2-3-7ربند يبا ز

  . رود يش ميپ 8با بند 
  

  سباتمحا  8

  .محاسبه شود متر 01/0با دقت  ين آزمون اصليسقوط درح يها ارتفاع ين حسابيانگيم
  

تاندارد ـــاز اس 3- 3-7ربند ياسبه مطابق با زــق محياز طر H50 ةن محاسبه شديانگيمقدار م نانِيحدود اطم – يادآوري

ISO 6603-1 ديآ يبدست م .  
  

د، مقدار يبدست آ يش از سه قبوليجرم ضربه زن دستگاه آزمون، باگر با استفاده از حداكثر ارتفاع و حداكثر 
H50 ن محاسبه شده بزرگتر استيانگياز مقدار م .  
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  گزارش آزمون  9

  :زير باشد اطالعاتبايد شامل آزمون گزارش 
 ها؛ يژگيو شماره استاندارد و استاندارد نيا شماره - الف

  ؛)جنس ماده ،كاربرد ،ديخ توليتار ،ابعاد ،ع لولهنو ،دكنندهيتول( تحت آزمون مشخصات كامل لوله -ب
  ؛روش نمونه برداري -پ
  ؛بيبه ترت يو اصل يمقدمات يها مورد استفاده در آزمون يه هاتعداد آزمون -ت
  ؛وسيآن، برحسب درجه سلس يو دما تثبيتمحيط  -ث
  ؛لوگرمينوع ضربه زن و جرم آن، برحسب ك -ج
 ؛)1-7از زيربند  "ث"قسمت ( نقص يارهايمعساير ات يدرصورت كاربرد، جزئ -چ

كه  ي؛ يا ارتفاع سقوط مورد استفاده، درصورتين آزمون اصليسقوط درح يها حداقل و حداكثر ارتفاع -ح
  متوقف شده باشد؛ 4-2-7و  3-2-7آزمون مطابق با زيربندهاي 

  ؛H50 مقدار -خ
رويداد يا جزئيات عملياتي، كه در اين استاندارد هر عاملي كه مي تواند بر نتايج اثر گذارد، از قبيل هرگونه  - د

  به آن اشاره نشده است؛
 .آزمونانجام تاريخ  - ذ

  
  


