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Plastics - Thermoplastics pipes Determination of tensile properties Part 2 : Pipes made of unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) and
high-impact poly(vinyl chloride) (PVC-HI)

ICS : 23.040.20

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد وتحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهایملی(رسمی)
ایران را به عهده دارد.
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریموور 29/6/92بوه
سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسانسازمان ،صاحب نظوران مراکو  و مؤسسوات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجوه بوهشورایط تولیودی،
فنواوری و تجواری اسوت کوه از مشوارکت آگاهانوه و منصوفانۀ صواحبان حو  و نفوع ،شوام  تولیدکننودگان ،مصور کننودگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیر دولتی حاص موی شوود .پوی  نووی 
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پ ازدریافت
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی(رسومی) ایوراناوا  و
منتشر می شود .
پی نوی استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نی با رعایت ضوابط تعیین شوده تهیوه موی کننود
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصوویب ،بوه عنووان اسوتاندارد ملوی ایوران اوا  و منتشور موی شوود .بودینترتیوب،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شوده در اسوتاندارد ملوی ایوران شومارۀ  3تودوین و در کمیتوۀ ملوی
استاندارد مربوطکه سازمانملیاستانداردایرانتشکی میدهد به تصویب رسیده باشد .
9
سازمانملیاستاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد)،1(ISOکمیسیون بین المللیالکتروتکنیک) (IECو
سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابط 2کمیسیون کودک غویایی) 3(CACدر کشوور
فعالیت می کند.در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور ،از آخرین پیشرفت
بینالمللی بهرهگیری میشود  .
های علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای 
سازمانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پی بینی شده در قانون ،برای حمایت از مصر کنندگان،حفظ سالمت
و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینوان از کیفیوت محصووتت و مالحظوات زیسوت محیطوی و اقتصوادی ،اجورایبعضوی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوتت تولیدی داخ کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شوورای عوالی اسوتاندارد،اجبواری
نماید .سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوتت کشور ،اجرای استاندارد کاتهای صادراتی ودرجوه-
بندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خودمات سوازمانهوا و مؤسسوات فعوال در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی ی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطوی ،آزمایشوگاه هوا و
مراک کالیبراسیون(واسنجی) وسای سنج  ،سازمانملیاستانداردایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اسواس ضووابط
نظام تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط تزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها اعطا و بور عملکورد
آنها نظارتمی کند.ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،کالیبراسیون(واسنجی) وسای سنج  ،تعیوین عیوار فلو ات گرانبهوا و
انجام تحقیقاتکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

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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پیش گفتار
استاندارد" پالستیکها -لولههایگرمانرم -تعیینخواصکششی -قسمتدوم:لولههایپلیوینی 
کلریدسخت )،(PVC-Uپلیوینی کلریدکلردارشده ) (PVC-Cوپلیوینی کلریدبامقاومتضربهای
بات ) ˝ (PVC-HIکهپی نوی آندرکمیسیونهایمربوطتوسطسازمانملیاستانداردایران تهیهو
تدوینشدهودر یکه اروصدونوزدهمیناجالسکمیتهملیاستانداردشیمیاییوپلیمرمور 29/19/3
مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه
استانداردوتحقیقاتصنعتیایران،مصوببهمنماه،1331بهعنواناستانداردملیایرانمنتشرمیشود .
برایحفظهمگامی وهماهنگیبا تحوتتو پیشرفت هایملیوجهانیدرزمینهصنایع،علومو خدمات،
استانداردهایملیایراندرمواقعل ومتجدیدنظرخواهد شدو هر پیشنهادیکهبرایاصالح وتکمی این
استانداردهاارائهشود ،هنگامتجدیدنظردرکمیسونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت .بنابراین ،باید
هموارهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیاستفادهکرد .


منبعوماخییکهبرایتهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزیراست :
– ISO 6259-2:1997 , Thermoplastics pipes – Determination of tensile properties
Part 2:Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly
)(vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly(vinyl chloride) (PVC-HI

و 

مقدمه
ایناستانداردیکیازمجموعهاستانداردهایملیایرانباعنوانکلی"پالستیکها-لولههوایگرموانورم-
تعیینخواصکششی"است .
قسمتاول:اصولکلی قسمتدوم:لولههایپلیوینی کلریدسخت)،(PVC-Uپلیوینی کلریودکلوردارشوده)(PVC-Cوپلیوینی کلریدبامقاومتضربهایبات ) (PVC-HI
-قسمتسوم:لولههایپلیالفینی 

ز 

پالستیک ها  -لوله هاي گرمانرم -تعیین خواص کششي  -قسمت دوم  :لوله هاي
پلي وينیل کلريد سخت ) ،(PVC-Uپلي وينیل کلريد کلردارشده ) (PVC-Cو پلي
وينیل کلريد با مقاومت ضربه اي باال )(PVC-HI
هدف و دامنه کاربرد

1

هد ازتدوینایناستاندارد،ارائهروشتعیینخواصکششیلولههایپلیوینی کلریدسخت)،(PVC-U
پلیوینی کلریدکلردارشده) (PVC-Cو پلیوینی کلریدبامقاومتضربهایبات ) ،(PVC-HIبهویژه
خواصزیراست :
 تن درنقطهتسلیم  ازدیادطولدرنقطهشکستيادآوري–روشکلیآزمونبرایتعیینخواصکششیلولههایگرمانرمدراستانداردISO6259-1:1997ارائهشدهاست .
ایناستاندارد،فقطبرایاطالعوآگاهی،ویژگیهایاساسیمربوطهایرادرپیوستهایالف،بو بیان
میکند .
مراجع الزامي

2

 مداركال امیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردبهآنهاارجاعدادهشدهاست.بدینترتیوب
محسوبمیشود .

آنمقرراتج ئیازایناستانداردملیایران
اصالحیههاوتجدیودنظرهایبعودیآن

درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،
موردنظرایناستانداردملیایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهواارجواعداده
شدهاست،هموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیههایبعدیآنهاموردنظراست .
استفادهازمراجعزیربرایایناستانداردال امیاست :
ISO6259-1:1997, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties- Part 1: General
test method
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اصول کلي

بهبند3استانداردISO6259-1:1997مراجعهکنید .
7

وسايل آزمون

بهبند2استاندارد ISO6259-1:1997مراجعهکنید .
5

آزمونه ها

بهبند3استاندارد ISO6259-1:1997مراجعهکنید .

1

1-5

نوع آزمونه ها

 1-1-5کلیات

بهبند3استاندارد ISO6259-1:1997مراجعهکنید .
 2-1-5ابعاد آزمونه ها

براساسروشتهیهآزمونهها(بهبند9-3مراجعهکنید)،شک وابعادآزمونههابایدمنطب باجودول1و
شک 1یاجدول9وشک ،9هرکدامکهکاربرددارد،باشد .
2-5

تهیه آزمونه ها

 1-2-5آزمونه ها باید از مرک نوار بریده شده در جهت طولی لوله مطاب با بند  1-9-3استاندارد
 ISO6259-1:1997ویابندهای9-9-3یا3-9-3ایناستاندارد،هرکدامکهکاربرددارد،تهیهشوند.
 2-2-5برایلولههایپلیوینی کلریدسختولولههایساختهشدهازپلیوینی کلریدبامقاومتضربه
ایبات،آزمونههابایدمطاب باقسمتالفیابشرحدادهشدهدرزیر،هرکدامکهکاربرددارد،تهیهشوند :
الف)لولههایباضخامتدیوارهکمتریامساوی 19mm
آزمونههارامیتوانیابهروشبرشقالبی(بهشک 9مراجعهکنید)یابهروشماشینکاری(بهشک 1
مراجعهکنید)تهیهکرد،مگربرایمقایسههایبینآزمایشگاهیوآزمونهایمرجعکهآزمونههابایدبه
روشماشینکاریتهیهشوند .
ب)لولههایباضخامتدیوارهبی تراز 19mm
آزمونههابایدفقطبهروشماشینکاری(بهشک 1مراجعهکنید)تهیهشوند .
 9-2-5برایلولههایپلیوینی کلریدکلردارشده و لولههایساختهشدهازمخلوطپلی وینی کلرید
سختوپلیوینی کلریدکلردارشده آزمونههاباید،صر نظرازاندازهضخامتدیوارهلوله،فقطبهروش
ماشینکاریتهیهشوند .
روش برش (بهبند9-9-9-3استاندارد ISO6259-1:1997مراجعهکنید) .
9-5
ازیکقالببرش(بهبند6-2استاندارد ISO6259-1:1997مراجعهکنید)مشابهشک 9استفادهکنید.نوار
تهیهشدهازلولهرادریکگرمخانهبادمایبین 193 o Cتا 139 o Cبرایمدت1minبهازایهر1mm
ضخامتحرارتدهید .

9

شکل  – 1آزمونه تهیه شده به روش ماشین کاري (نوع )1

جدول  – 1ابعاد آزمونه تهیه شده به روش ماشین کاري
ابعاد

نماد

شرح

A

حداق طولک 

 113

B

عرضهرانتها 

  13

C

طولقسمتباریکباسطوحبرشموازی 

 33±9

D

عرضقسمتباریکباسطوحبرشموازی 

 6 00/4

E

شعاع 

 12±1

F

طولاندازهگیری 

 93±1

G

فاصلهابتداییبینگیرهها 

 39±3

H

ضخامت 

ضخامتلوله 

 mm

3

شکل  – 2آزمونه تهیه شده به روش برش قالبي (نوع )2

جدول  – 2ابعاد آزمونه تهیه شده به روش برش قالبي
ابعاد

نماد

شرح

A

حداق طولک 

 113

B

عرضهرانتها 

 93±1

C

عرضقسمتباریکباسطوحبرشموازی 

 33±9

D

طولقسمتباریکباسطوحبرشموازی 

 6 00/4

E

شعاعکواکانحناء 

 12±1

F

شعاعب رگانحناء 

 93±9

G

طولاندازهگیری 

 93±1

H

فاصلهابتداییبینگیرهها 

 39±3

I

ضخامت 

ضخامتلوله 

 mm

2

بهمحضبیرونآوردننوارازگرمخانه ،آزمونههارابافشردنتیغقالببرشبررویسطحداخلینوارو
اعمالیکفشاریکنواختپیوستهجداکنید.سپ بگیاریدتادردمایمحیطخنکشود .
يادآوري–شایدنیازبهحرارتدادنقالببرشباشد .
7-5

روش ماشین کاري

(بهبند3-9-9-3استانداردISO6259-1:1997مراجعهکنید) .

برایلولههایباقطراسمیخارجیبی از،119mmنواربریدهشدهراماشینکاریکنید.برایلولههای
باقطراسمی خارجیکمتریامساوی ،119mmنوارراماشینکاریکنیدبعدازاینکهتحتشرایطزیر
مسطحشد :
الف)دما :
 193 o Cتا  139 o Cبرایلولههایساختهشدهازپلیوینی کلریدکلردار شدهیالولههایپلیوینی 
کلریدبامقاومتضربهایبات 
133 o Cتا 129 o Cبرایلولههایپلیوینی کلرید سختیامخلوطپلیوینی کلریدسختوپلیوینی 
کلریدکلردارشده
ب)دورهگرمادهی1min:بهازایهر1mmضخامت 
)فشارمسطحسازی:بهاندازهایکهباعثهیچکاهشیدرضخامتآزمونهنشود .
آزمونهرادرهواتارسیدنبهدمایمحیطخنککنید .
6

تثبیت شرايط

بهبند6استاندارد ISO6259-1:1997مراجعهکنید .
4

سرعت کشش

سرعتکش ،یاهمانسرعتدورشدنگیره هاازهم،برایتمامآزمونههاصر نظرازضخامتآنها،
باید )3±9/3( mm / minباشد .
8

روش آزمون

بهبند3استاندارد ISO6259-1:1997مراجعهکنید .
3

بیان نتايج

بهبند2استاندارد ISO6259-1:1997مراجعهکنید .
11

گزارش آزمون

بهبند19استانداردISO6259-1:1997مراجعهکنید .
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پیوست الف
(اطالعاتي)
لوله هاي پلي وينیل کلريد سخت  -ويژگي اصلي
مقادیرپیشنهادیحداق خواصکششیلولههایپلیوینی کلریدسخت،اندازهگیریشدهتحوتشورایط
بیانشدهدراستانداردISO6259-1:1997بهشرحزیراست :
الف)تن درنقطهتسلیم   45MPa :
ب)ازدیادطولدرنقطهشکست   80 % :
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پیوست ب
(اطالعاتي)
لوله هاي پلي وينیل کلريد کلردارشده و لوله هاي مخلوط پلي وينیل کلريد سخت و پلي وينیل
کلريد کلردار شده  -ويژگي اصلي
مقادیرپیشنهادیحداق خواصکششیلولههایپلیوینی کلریدکلردارشدهولولوههوایمخلووطپلوی
وینی کلریدسختوپلیوینی کلریدکلردارشده،اندازهگیریشدهتحتشرایطبیوانشودهدراسوتاندارد
ISO6259-1:1997بهشرحزیراست :
الف)لولههایبرایمقاصدتحتفشار :
تن درنقطهتسلیم   50MPa :ازدیادطولتاپارگی   40 % :ب)لولههایبرایمقاصدغیرتحتفشار :
تن درنقطهتسلیم   45MPa :ازدیادطولتاپارگی   70 % :
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پیوست پ
(اطالعاتي)
لوله هاي پلي وينیل کلريد با مقاومت ضربه اي باال  -ويژگي اصلي
مقادیرپیشنهادیحداق خواصکششیلولههایپلیوینی کلریدبامقاومتضربهایبوات،انودازهگیوری
شدهتحتشرایطبیانشدهدراستانداردISO6259-1:1997بهشرحزیراست :
الف)تن درنقطهتسلیم   40MPa :
ب)ازدیادطولتاپارگی   80 % :
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