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 اخد نامبه

  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
 

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

) رسـمي ( ملي استانداردهاي شرن و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
 .دارد عهده به را ايران

  
 مؤسسـات  و مراكـز  نظـران  صـاحب  *مؤسسـه  كارشناسـان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  طشـراي  بـه  توجـه  با و ملي مصالح با همگام كوششي و شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 صادركنندگان كنندگان،مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

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

 پيشـنهادها  و نظرهـا  دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي نكميسيو اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و چاپ ايران )رسمي(ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
  

 كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصـويب،  صـورت  در و بررسـي  و طرح ملي دركميتة

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

 .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط
  

 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO) اسـتاندارد  المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضـاي  از ايـران  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مؤسسة
 كـدكس  كميسـيون  4رابـط  تنهـا  وانعنـ  بـه  و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2 الكتروتكنيك

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

  .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي  و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور،
 

 كننـدگان،  مصـرف  از حمايـت  براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي اتتحقيق و استاندارد مؤسسة
 اجـراي  اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ
 اسـتاندارد،  عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 و صـادراتي  كاالهـاي  استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري
 در فعـال  مؤسسات و ها زمان سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي چنين هم . نمايد اجباري را آن بنديدرجه
 و هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم گواهي صدور  و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة
 تأييـد  نظـام  ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز

 نظـارت  هـا  آن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در  و كند مي ارزيابي يرانا صالحيت
 تحقيقـات  انجـام   و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجير( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج. كند مي

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي ردهاياستاندا سطح ارتقاي براي كاربردي

  
  

                                                       
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردهموسس *

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 



 ج 
 

  كميسيون فني تدوين استاندارد
  گيري شده قالب گرمانرم اتصاالت - كشي لوله هاي سيستم و پالستيكي هاي لوله "

  "گرمايش  چشمي اثرات ارزيابي هاي روش - به روش تزريق 
  
  
  

  نمايند گي                                                                      :          رئيس
 كرمانشاهاستان  نفت مهندسي تحقيقات مركز                                               محمد ،نوروزي

  )معدني شيمي فوق ليسانس(
 

  :اندبير
  شركت اورامان غرب                                                  داود ،درخشان

  )سانس شيمي فيزيكفوق لي(
  

  استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمانشاه كل اداره                               ياسر ،تخت شيريني مرادي
  )ليسانس شيمي محض(
  

  :اعضا
  شركت دنياي لوله پي وي سي كرمانشاه                                    محمد حسن ،ونديالماس

  )ميفوق ليسانس مهندسي شي(
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه                                              آرش ،باباخانيان
  )دكترا شيمي تجزيه(
  

 استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمانشاه كل اداره                                          ژيال ،پوركلهر دارابي

  )فوق ليسانس شيمي تجزيه(
  

  استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمانشاه كل اداره                                        حميد رضا ،رشيدي
  )ليسانس فيزيك كاربردي(
  

  شركت اورامان غرب                                            آيت، زاده رحيم
  )مهندس مكانيك(
  

  كرمانشاه اداره نظارت بر مواد غذائي -دانشگاه علوم پزشكي                                               مريم ،شعباني
  )ليسانس شيمي كاربردي(
  

  سنقر واحد دانشگاه پيام نور                                      شكوفه قهري صارمي،
  )فوق ليسانس شيمي معدني(



 د 
 

  
  شهرسازي استان كرمانشاه مسكن و سازمان                                               مهدي قاسمي،

  )ليسانس عمران (
  

  فاضالب شهري استان كرمانشاه شركت آب و                                             برومند ،مختاري
  )فوق ليسانس مكانيك (
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   گفتار پيش

  
شده به گيري  قالب گرمانرماتصاالت -كشي لوله هاي هاي پالستيكي و سيستم لوله"  استاندارد

 هـاي  كميسـيون  در آن نـويس  پيش كه "شيگرما'ارزيابي چشمي اثرات  هاي روش روش تزريق 
 بيسـت و  و ششصد در و شده تدوين و تهيه ايران صنعتي اتتحقيق و استاندارد موسسه توسط ربوطهم

 قـرار  صـويب ت مورد 26/10/1388  مورخ در پليمر استاندارد شيميايي و ملي كميته هيساجال هفتمين
 موسسـه  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـاده  1 بنـد  اسـتناد  به استاندارد اين اينك ،است گرفته

ـ  ،1371 سال ماه بهمن مصوب ،ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد  منتشـر  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  هب
 .شود مي
  

 و علوم صنايع، ي هزمين در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
 اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد تجديدنظر لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي خدمات

 خواهد قرار توجه مورد مربوطه فني ميسيونك در تجديدنظر هنگام ،شود ارائه دارداستان اين تكميل و
  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد ،بنابراين. گرفت

  :گرفته است به شرح زير استر و مĤخذي كه براي تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرا منبع
  

ISO 580: 2005, Plastics piping and ducting systems- Injection-moulded thermoplastics-
Methods for visually assessing the effects of heating 



 

  
  گيري شده قالب گرمانرم اتصاالت -كشي هاي لوله هاي پالستيكي و سيستم لوله

  گرمايشارزيابي چشمي اثرات هاي روش -1 به روش تزريق 
  
  
   هدف    1 

قالـب  گرمـانرم  هاي  بر اتصاالت لوله گرمايشبي اثرات ااين استاندارد تعيين دو روش ارزي ناز تدوي هدف
  .تزريق استگيري شده به روش 

  
   ستفاده از آون هواروش ا :الف
  .استفاده از حمام مايع روش :ب

  
  . شود مي به عنوان روش مرجع شناخته) الف( در صورت اختالف بين نتايج دو روش آزمون، روش

  
  دامنه كاربرد   2
 مونتـاژ   يو اتصـاالت  4نديب  واشر آب ي، اتصاالت دارا3نج، اتصاالت فل2چسبياتصاالت  ياستاندارد برا نيا

اتصاالت تحت  يچنين برا كاربرد دارد، هم) ييچند تا يها رابط(شده  يريگ از چند قسمت قالب كه شده
  . استفشار و بدون فشار نيز قابل اجرا 

  
  اصول روش   3
 ايـ  5كامـل در آون  يهـا  قالـب  ،يريگ قالب ياتصال و مواد مورد استفاده برا ي وارهيتوجه به ضخامت د با

  . شوند ياي قرار داده م مشخص شده يدر مدت زمان معين در معرض دما عيحمام ما
  

تاول، ورقـه  هر نوع ترك،  و رنديگ يم قرارمورد آزمون  يشده قبل و بعد از حرارت ده يريگ سطوح قالب
گـزارش   وارهيـ شده و بـه صـورت درصـد ضـخامت د     يريگ ، اندازه7درز در خطوط اتصال اي و 6شدن ورقه

  . شود يم
  
  

                                                       
1- Injection – moulded   
2 - Cement-wolded  
3 - Flanged 
4 - Incorporating elastomeric seals 
5 - Air circulating oven                                                                                        آون مجهز به سيستم گردش هوا ‐        
‐        
6 - Deleminations 
7 - Fusing lines  



 

  
  آزمون   يها مشخصه   4
 ،مـورد اسـتفاده در اتصـاالت    ژهيمواد و يمقررات برا اي مرتبط با محصولكه استاندارد مرجع  يصورت در

  .دياستفاده كن 1جدول  اآزمون مطابق ب يها از مشخصهنكرده باشد،  نييرا تع يگريد ي مشخصه
  

  .)ديمراجعه كن 3-5و  1-1-5هاي به بند( ،)T( ونآزم يدما   الف 
  .)ديمراجعه كن 2-2-5به بند (ها  تعداد آزمونه   ب  

  .)مراجعه كنيد 3-3-5به بند  ( ،)t(دهي،  گرمازمان     پ
  1مونآزمايع ، نوع )حمام مايعاستفاده از  -و براي روش ب (روش آزمون مورد استفاده،     ت

  .)مراجعه كنيد 6-3-5به بند (هاي ظاهري  ابعاد هر ترك يا ساير ويژگيول براي حدود قابل قب   ث
مرجـع  مطابقت داشته باشند، مگر ايـن كـه مطـابق بـا اسـتاندارد       1هاي آزمون بايد با جدول  مشخصه  

  . ا مقررات خاصي باشدمرتبط ي
  
 

  در صورت عدم وجود مورد استفاده هاي آزمون  مشخصه -1جدول 
  دستورالعمل در استاندارد مرجع

 
 

  زمان حرارت دهي
 دما

˚)C2(T± 
  زمان  مواد

 t 
 )دقيقه(

  ميانگين ضخامت ديواره
em   

 )متر ميلي( 

15 

30 

60 

140 

220 

240 

3  ≤ em    
10 ≤  em < 3  
20 ≤  em < 10    
30 ≤  em < 20  

 40 ≤  em < 30   
em <40 

150  ABSa 

110  PE 

150 

PP 

PVC-U 

PVC-C 

SANb+PVC  

ABS     a  :آكريلو نيتريل بوتادي ان استايرن 
SAN     b: استايرن آكريلو نيتريل  

  

                                                       
  .شودمايعي كه در حمام ريخته مي -1



 

   استفاده از آون هوا: روش الف   5
  وسايل     1 –5
   1 اپاآون مجهز به سيستم گردش هوا با كنترل دم    5-1-1

آزمـون  در محـدوده كـار در مـدت     آزمون مورد نظـر را بتواند دماي  كننده دما كهكنترل مجهز به آون 
دقيقه بعـد از   15حفظ كند و توانايي گرمادهي كافي براي بازيابي و تثبيت دماي آزمون در ظرف مدت 

  .ها را داشته باشد ورود آزمونه
  
  دماسنج   1-2- 5

   C 8/0±˚ت و حداقل دقّ C1/0˚با قدرت تفكيك "   Tترموكوپل نوع "يا و باشد،  C5/0˚بندي  با درجه
  
   2هاآزمونه   2- 5
  سازي آماده  5-2-1

اگر اتصـال  . قالب، به عنوان آزمونه در نظر بگيريد 4هايرا پس از جدا كردن تمام راهگاه 3هاي كاملقالب
  . دكني جدا از آزمون آن را قبل االستومري باشدحلقوي  ندب آب داراي

  
ا را بـدون  هـ را از هـم جـدا كنيـد و آن    ءاجـزا دارند ، مونتاژ شده ءي كه بيش از يك جزاتصاالت ددر مور

  . تماس با هم مورد آزمون قراردهيد
  
  تعداد قطعات مورد نياز   5-2-2

و يا توصيه در مورد تعداد  صورت نبودن اطالعات ها بايد طبق استانداردهاي مرجع باشد درتعداد آزمونه
  . ها، حداقل سه قطعه را مورد آزمون قرار دهيدقطعات آزمونه

  
  روش آزمون     5-3
مطابق با اسـتاندارد مرجـع و يـا     )±2 T(C˚ را در دماي آزمون) 1-1-5مطابق بند (دماي آون   1 -5-3

   .تنظيم كنيد 1جدول 
  
كه امكان پذير باشـند   ،هاي خود سوكت ي ازها را طوري در آون قرار دهيد كه روي طرف آزمونه  5-3-2

  .هاي آون جلوگيري شود  ههاي ديگر و كنارها با آزمونه از تماس آن وقرار گيرند 
    
برسد  )±C)2 T˚ها در آون اجازه دهيد كه دماي آون به دماي آزمون  آزمونهپس از قرار دادن   3-3- 5

 )ها(قسمت آزمونه نتري در ضخيم ،)em(،ضخامت ديواره به ميانگينبا توجه  tكه  ،)t(،مدت زمان يو برا
  . شود، در آون بمانند مشخص مي 1مطابق با استاندارد مرجع و يا مطابق با جدول 

  
                                                       

1- Air- Circulating oven, Thermostaticalily contorlled 
2 - Test Partition 
3 - Complete moldings 
4 - Runners 



 

  .آزمونه را از آون خارج كنيد 3-4- 5
  

  . آسيب نبينند اها شكل خود را از دست ندهند و ياحتياط كنيد كه آزمونه -1 يادآوري
  
ابعاد ترك، بتوانيد چاقوي تيز يا تيغ، ببريد تا  ها را در حالي كه هنوز داغ هستند با آزمونه   3-5- 5

 .را همان طور كه الزام شده است اندازه گيري كنيدها و درزهاي خط جوش تاول و ورقه ورقه شدگي
  

آن تا زماني كه بدون تغيير شكل قابل جابجايي باشند،  ي بريده شدهيا قطعات ها و  اجازه دهيد آزمونه
  .در معرض هوا خنك شوند

  
طـابق زيـر تهيـه    مهـا را   تعداد برشبهتر است كه ها بيان نشده باشد مرجع تعداد برش ددر استاندار اگر

  : كنيد
  
يـا   نرگيحاشيه دهانه  فحداقل دو برش با فاصله مساوي در اطرا :≥mm160dnاي براي اجزاي استوانه  -

  .  زده شود مادگي،اجزاي 
  
حاشـيه دهانـه    ففاصـله مسـاوي در اطـرا    بـا  چهار برشحداقل  :≤ mm160 dnاي  براي اجزاي استوانه  -

  .زده شود گي يا مادگي،يننر
  

  . مراجعه كنيد 1به شكل  dnبراي تعيين 
  
جوش و نيز  طترك، ورقه ورقه شدن، درز در خطو: سطح از قبيل اتبراي تعيين هر نوع تغيير   6 -3- 5

و آزمون مورد بررسي  آزمونه راهر  1روديناحيه وو تغييرات تاول،  به طور مثال ،تغييرات داخل ديواره
ضخامت دي از ه صورت درصب ،محدوده اين نقايص را در محل ورودي .نتايج را ثبت كنيد و قرارداده

   .ديواره به شرح زير تعيين كنيد
  

در اسـتاندارد   صـورت نبـود اطالعـات   در  :)1شـكل  مطـابق  ( 2هاي با دريچه گلويي براي قالب ‐الف
 mm50 بيشـينه بـا مقـدار     =nd3/0R تعيـين شـده، از   عتزريق در شـعا  )هاي(همرجع، اطراف نقط

  .استفاده كنيد
  

در صـورت نبـود هـر نـوع     ): 1شـكل  مطـابق  ( اي يا ديـافراگمي   هاي با دريچه حلقهبراي قالب  ‐ب
 L=dn٣/٠ طـول   اي ناحيـه دريچـه در   از بخش اسـتوانه  ،L ،در طول ،اطالعات در استاندارد مرجع

هـا را هـم    طـول تـرك   ،ناحيه ورودي ي صورت وجود ترك در كل ضخامت ديواره در. استفاده كنيد
   .تعيين كنيد

  
                                                       

1- Gating area  
2- Sprue - gated  



 

ترين وعميق ترينعريض وش،ج خطاز قسمت باز هر  هاي داراي خطوط جوش، در قالب براي ‐پ
  . قرار دهيد يرا مورد بررس )ها(قسمت

  
هرگونه تعيين ، براي قرار دارند پشت محل وروديكه در الب هاي ديگر قتمام قسمت براي –ت 

  .مورد بررسي قراردهيد را ، سطحشدگي ديواره ورقهيا ورقه تغيير مانند شكاف، تاول و
  

هاي تعيين شده  ويژگيدر استاندارد مرجع تعيين نشده باشد بايد به بررسي آزمونه درصورتي كه شرايط 
  . الف رجوع كنيد پيوستدر 
  
  
  
  

  
  

  سطح دهانه تزريق – 1شكل 



 

   استفاده از حمام مايع: روش ب   6
  وسايل     6-1
  حمام حرارتي  با كنترل دماپا   6-1-1
 نور شـد بـه هـم زدن حمـام در زمـان غوطـه      حجم و، )±C)2 T˚، دماي معين آزمون ردقابل تنظيم  

   . ابت باقي بماندتعيين شده ثدماي اي باشد كه دما در گستره  ها بايد به گونهآزمونه
  

 .باشدداشته  آزمونه برهيچ گونه اثري  نبايد و باشد پايدار شده تعيين دماي در بايد شده انتخاب مايع -1يادآوري 
 

  .باشد نداشته ايمني و سالمت بر آميزي تهديد اثر مايع كه يافت اطمينان بايد  -2يادآوري 
  
  گليسيرين، نظير مايعاتي گيرد، مي قرار آزمون مورد روش ينا توسط كه اي آزمونه جنس به توجه با -3يادآوري 

 به. شوند گرفته كار به توانند مي كلرايد كلسيم محلول يا و آروماتيك هاي هيدروكربن از عاري معدني روغن گليكول،
 مناسب ABS اتصاالت براي گليكول از استفاده اما باشند مي مناسب PVC-U براي شده ذكر مايعات تمام مثال عنوان
                                        .است بهتر ،مناسبمعدني  روغن يك انتخاب آن براي  و باشدنمي

  
   .كنيد توجه دنكن مي تعيين سالمت و ايمني حفظ براي را انتخابي مايع از استفاده كه يقوانينبه  بايد  -4يادآوري

  
  هگير   6-1-2
اتصاالت بايد طوري نگاه داشته شوند كه باعث انحراف . گرمايي حمامدر ) ها(براي نگاه داشتن آزمونه 

  . نشونددر آزمونه اضافي 
  
  دماسنج   6-1-3
  .C 8/0±˚ت و حداقل دقّ C 1/0˚با قدرت تفكيك"  T ترموكوپل نوع" يا  و C 5/0˚ با درجه بندي 
  
  ها آزمونه    2 -6
  .رجوع كنيد 2- 5به بند  

  
  روش آزمون      6-3
مراجعه  1-1-5به بند ( نيدكتنظيم  )±C)2 T˚ دماي حمام مايع را در دماي تعيين شده   6-3-1

   .)كنيد
  
هاي حمام تماس نداشته  ها را طوري در حمام مايع قرار دهيدكه با يكديگر و يا با ديواره آزمونه   6-3-2

   .باشند
  
به با توجه  tكه  ،)t( ،مدت زمان ياجازه دهيد برا حمام مايعها در  آزمونهپس از قرار دادن    6-3-3

 استاندارد مرجع طور كه در همان )ها(قسمت آزمونه نتري در ضخيم ،)em( ،ضخامت ديواره ميانگين
  .مشخص شده است، در حمام بمانند



 

تعيين  1را مطابق با جدول  ،)t( ،در صورتي كه شرايط در استاندارد مرجع تعيين نشده باشد مدت زمان
  .كنيد

  
  .ها را از حمام خارج كنيدآزمونه    6-3-4
  

  . آسيب نبينند اها شكل خود را از دست ندهند و ياحتياط كنيد كه آزمونه -1 يادآوري
  
  . برش دهيد)  5- 3-5مطابق بند (ها را آزمونه    6-3-5
  
   .بررسي كنيد) 6- 3-5مطابق بند (ها را آزمونه    6-3-6
  
به بند (ثبت كنيد  مدهبا نتايج آزمون به دست آرا در ارتباط اده مايع مورد استفو نوع تركيب    6-3-7
  ).مراجعه كنيد 3- 7
  
   مون گزارش آز        7

  :هاي زير باشدگزارش آزمون بايد شامل آگاهي
  ؛استاندارد مرجعو ارجاع به اين استاندارد ملي   7-1
   ؛... )نوع و قطر، ابعاد ، ضخامت ديواره ، (هاي اتصاالت مورد آزمون مشخصه  7-2
تركيـب مـايع   ذكـر  ، )ب(صورت اسـتفاده از روش   در و )ب(يا  )الف(روش مورد استفاده يعني   7-3

 ؛مورد استفاده
  ؛دماي آزمون  7-4
   ؛مدت زمان آزمون  7-5
 ؛تعداد قالب هاي مورد آزمون  7-6
، ترك يا گيورقه ورقه شد: هاي قابل مشاهده نسبت به سطح ظاهري اوليه مانند جزييات تفاوت  7-7

 ؛خطوط جوش گيباز شد
 ؛دنشو ميكه به صورت درصد ضخامت ديواره گزارش ... و ها ، تاولها بيشينه ابعاد ترك  7-8
حوادث يا جزييات عملكرد كه : هر عاملي كه ممكن است بر نتايج آزمون تاثير  بگذارد، از قبيل  7-9
  ؛اين استاندارد عنوان نشده است در
  .نآزموانجام تاريخ   7-10



 

  پيوست  الف
  )اطالعاتي(

  هاي پايهويژگي
  

 هنگام بررسي عالئم ترك، ،بيان نشده باشدويژگي هاي آزمون استاندارد مرجع  ردر صورتي كه د
   :عمل كنيدبايد مطابق با شرايط زير  ،جوش اتصال خطوط شدگي شدگي، تاول، باز ورقه ورقه

  
عمق هر يك از ترك،  ،)الف 6-3-5مطابق بند (ين شده و در شعاع تعي ،تزريق )هاي(در اطراف نقطه - 

  .  آن نقطه باشد درصد ضخامت ديواره در 50ورقه ورقه شدن و تاول نبايد بيش از 
  
هر گونه ترك، ورقه ورقه شدن يا تاول بايد در محدوده شعاعي  ،با دريچه ديافراگمي يها براي قالب -

  . باشد )ب 6 -3 -  5( بنددر  تعيين شده 
  
ها  در ديواره قالبها  ترككدام از هر  ،رينگيO–فاصله از دريچه  ،هاي داراي دريچه حلقويبراي قالب - 

 50نبايد بيشتر از نيز ها  باشد و عمق آن) ب  6 - 3 - 5(بند نبايد بيشتر از شعاع مشخص شده در 
  . درصد ضخامت ديواره باشد

  
  .درصد جوش باز باشد 50د تا فاصله بيشتر از هيچ قسمتي ازجوش نباي ،هاي داراي جوشبراي قالب - 

  
 10شدگي نبايد بيش از  ورقه ورقههر ترك يا  هاي ديگر سطح قالب، عمق هر براي تمام قسمت - 

  .برابر ضخامت ديواره باشد 5ها نبايد بيش از ديواره قالب در هادرصد ضخامت ديواره باشد و شعاع تاول
  

استانداردهاي  الزم االجرايي كه ممكن است درهاي از، مشخصهدرصورت ني، براي كاربردهاي خاص
 . گرفته شوندبه كار اند  تعيين شده، خاصمحصول 

 
 

 


