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 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

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

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

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

                                                 
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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  "روش آزمون  –اي استحكام ضربه –اتصاالت  گرمانرم –گذاريهاي لولهسامانه -هاپالستيك"

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  گرمابي، حميد
  )مهندسي پليمر دكتراي(
  

  دانشگاه صنعتي اميركبير

    :دبير
  ماهرو مقدم،قي لخا
  )فوق ليسانس شيمي آلي(
  

  اداره كل استاندارد استان البرز

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء
                                     ، آميتيساردكاني يئآسا
  )ليسانس شيمي كاربردي ( 
  

  اميني فر، مهناز
  )ليسانس مديريت صنعتي(
  

  
  كاشان اداره استاندارد

  
  

  گلپايگانشركت پليمر 

  جعفر خراساني،
  )تجزيه دكتراي شيمي(
  

  سيويپيواتصاالتلولهكنندگانتوليدنجمنا

  عطاء خراساني،
  )ليسانس مهندسي صنايع(
  

  شركت داراكار

  سيويپيواتصاالتكنندگان لولهانجمن توليد                فرزانه                                                           خرميان،
  )فوق ليسانس شيمي معدني(

   
  شركت يزدپوليكا              سليماني، هايده                                                          

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(
  

  شركت داراكار            طاهري، سميه                                                             
  )ليسانس مهندسي پليمرفوق (
  

  غالمعلي پور، سهيال                                                                  شركت پرنگارپالستيك
  )ليسانس مهندسي پليمرفوق (
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  شركت پليمر گلپايگان               كاوه ، كمال
  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(
  

  شركت نوآوران بسپار               ، اميدكوشكي 
  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(
  

  سيويپيواتصاالتانجمن توليد كنندگان لوله                  متوسليان،عباسعلي                                                
  )ليسانس مكانيك(
  

  شركت فراپليمر    مداح علي، مهرداد
 )ليمرفوق ليسانس مهندسي پ(

 
  البرز استان اداره كل استاندارد                                                                 مژدهي، صالح

  )فوق ليسانس مهندسي صنايع(
  

  وينوپالستيك شركت                                                    مواليي، ماناسادات
  )ليسانس مهندسي كشاورزي(
  

  شركت اورامان غرب    ، مهيارجميل آبادي نوري
  ) پليمر مهندسي ليسانس(
  

  دانشگاه تهران    هاشمي مطلق، قدرت اهللا
  )دكتراي  پليمر(
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  پيش گفتار
  

 كه " روش آزمون –اي استحكام ضربه –اتصاالت  گرمانرم –گذاريهاي لولهامانهس -هاپالستيك " استاندارد

ر د و و شده تدوين و تهيه سازمان ملي استاندارد ايرانتوسط  مربوط هايدركميسيون آن نويس پيش
 قرار تصويب مورد 12/12/1391 مورخشيميايي پليمر  استاندارد ملي كميتة يهاجالس هزاروسي هشتمين

 ،سازمان ملي استاندارد ايرانمقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
 

DIN EN-12061:1999, Plastics piping systems  thermoplastics fittings- test method for impact 
strength 
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  روش آزمون –اي استحكام ضربه –اتصاالت  گرمانرم –گذاريهاي لولهسامانه -هاپالستيك

 هدف و دامنه كاربرد  1

يك سقوط آنها بر روي  اي اتصاالت با استفاده ازآزمون استحكام ضربهتعيين روش  هدف از تدوين اين استاندارد
درزگير يا دارنده نگههاي ند حلقهمان( دارنده درزگيراجزاء نگه داراي يك اتصال براي .باشدميسطح صلب 

دچار مشكل  زموناثر انجام آدر دارنده نگهقطعات زماني كه  (بندي اتصاالتاين روش شامل ارزيابي آب، )درپوش
  .است )دنشومي

  .كاربرد دارد مدفون در خاكو  روزمينيگرمانرم پالستيكي شده از مواد  براي اتصاالت ساخته اين استاندارد

  اصول آزمون   2

پس از اعمال ضربه، . شودانجام مي صلبسطح  يك بر روي آن اي يك اتصال با سقوطآزمون استحكام ضربه
اتصاالتي كه داراي . كنيدبررسي ) و بدون بزرگنمايي چشميبه صورت (ترك  ايجاد نظراز  را اتصال مورد آزمون

 بنديعدم آب موجبكه  هرگونه اختالل دايميرا از نظر د نباشمي بندآب هايقسمت برايمجزا  دارندهنگه اجزاء
  . بازرسي كنيد، شودمي

به اين استاندارد براي انجام آزمون ضربه كه هاي محصول ويژگيدر استاندارد، فرض براين است كه شرايط آزمون زير -يادآوري
  .استشده بيان ، دهدميارجاع 
  ).رجوع كنيدرا  3بند به (دماي آزمون -الف
  ).را رجوع كنيد 4به بند (روش و تناوب نمونه برداري  -ب
  ).را رجوع كنيد 5به بند (در صورت كاربرد، مدت زمان و دماي تثبيت شرايط  -پ
 ).را رجوع كنيد 6به بند (هاارتفاع سقوط آزمونه -ت

  ).را رجوع كنيد 6به بند (برخورد آزمونه با  سطح سخت )مكان(نقطه -ث
  .)را رجوع كنيد 7و6به بند (بنديبآارزيابي  برايشرايط آزمون  -ج

  وسايل   3

 .C  2±° ييدما گسترهدر شرايط ،  با قابليت نگه داري دماي تثبيتيا يخچال حمام مايع   3-1

 .C  2±° ييدما گسترهداري دماي آزمون در ،  با قابليت نگهكنترلقابل  با دماي محيط  3-2

بتوني با حداقل  صفحهيا mm100يا بتون با حداقل ضخامت  از جنس سنگسطحي ، سطح برخورد   3-3
  .باشد، هموار، صاف و افقي صلببايد  سطحاين .  آزمونه است جرمبرابر  20حداقل  يجرم وmm100ضخامت 
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  آزمونه ها  4

  شكل آزمونه ها   4-1
  .باشد دارندهنگهو  اجزاء درزگيريهمراه با ، ضرورتو در صورت  يد يك اتصال كاملآزمونه با

  نمونه برداري   4-2
  .باشد ويژگي محصولاستاندارد  ناوب نمونه برداري بايد مطابق باروش و ت

  تعداد آزمونه ها   4-3
و مساوي  كوچكترهاي براي اندازه هاآزمونه، تعداد  ويژگي محصولمشخص شده در استاندارد به غير از موارد 

mm200هاي بزرگتر از ، پنج عدد و براي اندازهmm200 باشد، سه عدد مي.  

  تثبيت شرايط آزمونه  5

  . كنيدگيري اندازهو تعيين را ) e(اتصال هحداكثر ضخامت ديوار
، آزمونه را در يخچال يا حمام مايع يا محيطي با  ويژگي محصولدر استاندارد موارد مشخص شده به غير از 

، شرايط دوره زماني تثبيتدرحداقل و  در دماي آزمون مشخص شده)  2-3و  1- 3بند (دماي قابل كنترل 
  . قرار دهيد، 1 مطابق با جدول

  حداقل دوره تثبيت شرايط آزمونه  -1جدول 
  )h(حداقل دوره تثبيت )mm(ضخامت ديواره

 3 e < 1  
  8  <   e ≤ 3 3  
  16 < e ≤ 8 6  
    e ≤ 16 16  

  آزمونانجام  روش  6

در مدت زمان  2-6و آن را مطابق بند  نموده شرايط خارج اتصال مورد آزمون را از محيط تثبيت   6-1
  . رها كنيد برخوردبر روي سطح   ،2مشخص شده در جدول 
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  آزمونزماني بين تثبيت شرايط و حداكثر  بازه -  2جدول 
 2-6شرايط براي آزمون مطابق بند

  براي

  ) s(حداكثر زمان 

بند (دماي محيط آزمون با دماي محيط تثبيت شرايط   
  .يكسان نباشد) 3-2

200 dn<  10  
630 ≤dn≤200  30  

630 dn>  60  
بند (دماي محيط آزمون با دماي محيط تثبيت شرايط   

  .باشديكسان ) 3-2
60 

 
 
  .آزمون برخورد كندبا سطح  از آن نقطه مشخص شدهكه  رها كنيد اياتصال را از ارتفاع معين به گونه  6-2

 1آزمون مقدماتيانجام توان با كند را ميبا سطح برخورد بايد رها شود تا نقطه مشخص شده از آن  اتصال وضعيتي كه  -يادآوري
 . براي هر نوع اتصال تعيين كرد

 و نتيجه را ثبت بررسي ،بدون بزرگنمايي، قابل ديديا شكاف  آنوجود ترك و محل  از نظرهر اتصال را    6-3
   .ناديده بگيريد ،شودايجاد آزمون  حينكه ممكن است در  رالبه اتصال پريدگي يا  پارگي، هر گونه خراش. كنيد

 تعيين شدهآزمون ) هاي(با استفاده از روش بنديآب از نظرآزمونه را  جموعهيا م/ در صورت لزوم، شرايط و
 . بيان كنيد 7بند  با مطابقرا بررسي و نتايج حاصل مرتبط  ويژگي محصولاستاندارد در

  بيان نتايج    7 

، اگر اتصال مورد آزمون هيچ گونه تركي در  ويژگي محصولدر استاندارد مشخص شده به غير از موارد   7-1
  . بيان كنيد "بدون عيب "به صورت نتيجه را  ،بود 2-7نداشت و مطابق شرايط بند  وجود اتصال ديواره

به  ) به صورت دستي(د و توانايي برگشتنشو جدااز بدنه اتصال  دارندهنگهاجزاء ، اگر در حين آزمون  7-2
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  .بيان كنيد 
 براي هاد و امكان برگشت آننشو جدااز اتصال  دارندهنگه اجزاءاتصال ترك داشته باشد يا ديواره اگر   7-3
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مطابق صلب نحوه رهاسازي آزمونه به صورتي كه  نقطه برخورد آن با سطح براي تعيين بهترين ، آزمون مقدماتي قبل از انجام آزمون اصلي - 1

 .شودباشد، انجام مي ويژگي محصولبا استاندارد 
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