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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام م وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص میشود .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،بکه عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکیشکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پی بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
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4 - Contact point
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ه

پیش گفتار
استاندارد" ماشی اا کشاورز – تجهیزات آبیار – لولهاا پلیاتیل تاشو برا آبیار – ویژگیاا و
روشاا آزمون" که پی نوی آن درکمیسیون اا مربو توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران تهیه و تدوی شده و در ششصد و افتاد و افتمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد خودرو و نیرومحرکه
مور  23/1/31مورد تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر
میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااکد گرفکت .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
ISO 16438: 2012, Agricultural irrigation equipment - Thermoplastic collapsible hoses
for irrigation - Specifications and test methods

و

مقدمه
آبیار  ،9بهعنوان سامانهاا

در سا اا اخیر لولهاا پلیاتیل تاشو 1در پروژهاا
جایگزی لولهاا دریچهدار ،2مطر شدهاند.
لولهاا گرمانرمِ تاشو برا آبیار  ،نس ویژها از لولهاا استند .با توجه به ای که ای لولهاا ترکیبی
منحصربفرد از مشخصهاا و الزامات دارند که در سایر استاندارداا ارائه نشده است ،لیا ای استاندارد ملی به
عنوان استاندارد مجزا و اختصاصی برا آناا استفاده میشود .برخی از مشخصهاا آناا عبارتند از:
 )1درصورت لزوم ،فواص دقی و مساو برا خروجیاا چندتایی3؛
 )9تغییر طو (کرن ) خیلی کم تحت فشار و مقدار کم پیچ تحت فشار؛
 )3مقاومت به اغلب کوداا و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در آبیار ؛
 )2مقاومت به تخریب ناشی از پرتو فرابنف ()UV؛
 )3نفوذناپییر درمقاب نور تابشی؛
 )6دادهاا مشخص افت فشار.
ای استاندارد ملی ،برا دستیابی به ای مشخصهاا ،الزامات و روش اا آزمون مناسب را تعیی میکند.
نوار

قطرها

3

یا

1- Polyethyelene collapsible hose
2- Irrigation
3- Headers supplying drip tape system
4- Gated pipe
5- Multiple outlet connections

ز

ماشینهاي کشاورزي– تجهیزات آبیاري – لولههاي پلياتیلن تاشو براي آبیاري –
ويژگيها و روشهاي آزمون

1

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی ویژگیاا و روشاا آزمون لولهاا پلیاتیل تاشو بهصورت تقویتشده
یا تقویت نشده است؛ که بهعنوان خطو اصلی 1و فرعی 9بهمنظور انتقا و توزیع آب برا کاربرد آبیار تا
دما  23˚Cاستفاده میشوند.
ای استاندارد برا لولهاا آبیار تاشو با قطراا اسمی از  29 mmتا  699 mmو فشاراا کار از 9/1
بار ( )9/91 MPaتا  6بار ( )9/6 MPaکاربرد دارد.
ای استاندارد برا دو نوع پیکربند  3لوله کاربرد دارد:
الف) لوله توزیع کننده (امراه با خروجی) و
ب) لوله ساده (بدون خروجی).
امچنی  ،برا روش اا آزمونِ مورد اشاره در ای استاندارد ،پارامتراا آزمون ارائه میشوند.
يادآوري  -1برا نواراا قطرها

2

با ضخامت کمتر از ی

میلیمتر به استاندارد ملی ایران شماره  6333و برا لولهاا

پلیاتیل مورد استفاده در اّبیار به استاندارد ملی ایران شماره  3693مراجعه شود.
يادآوري  – 2برا اادا ای استاندارد ،باتوجه به نوع کاربرد ،بهجا واژه شیلنگ 3از واژه لوله 6استفاده میشود.

2

مراجع الزامي

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد به آناا ارجاع شده است .بدی ترتیب آن
مقررات جزئی از ای استاندارد محسوب می شود.
درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ آن اا ارجاع شده است،
امواره آخری تجدید نظر و اصححیه اا بعد آن اا مورد نظر است.

1- Main
2- Sub-main
3- Configuration
4- Emitting tape
5- Hose
)6- Pipe (Tube

1

استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
الستیکی و پحستیکی و ملحقات آن  -آزمون

 1-2استاندارد ملی ایران شماره  ،2366شیلنگاا
ایدروستاتی
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  ،6239-1پحستی اا – تعیی نر جریانجرمی میاب ( )MFRو نر
جریانحجمی میاب ( )MVRترموپحستی اا – قسمت  :1روش استاندارد
 3-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3136-6پحستی اا  -گرماسنجی روبشی تفاضلی ( – )DSCتعیی زمان
القاء اکسای ( OITامدما) و دما القا اکسای ( OITدینامیکی)
 7-2استاندارد ملی ایران شماره  ،11223شیلنگاا الستیکی و پحستیکی و ملحقات آن – اندازهگیر
ابعاد شیلنگاا و طو مجموعه شیلنگ – روش آزمون
2-5 ISO 6964, Polyolefin pipes and fittings - Determination of carbon black content by
calcination and pyrolysis - Test method and basic specification
2-6 ISO 18553, Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black
dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds
2-7 ISO 7686:2005, Plastics pipes and fittings - Determination of opacity

3

اصطالحات و تعاريف ،نمادها و عاليم اختصاري

در ای استاندارد ،اصطححات و تعاریف زیر بهکار میرود.
1-3
لوله (شیلنگ)

نوعی لوله انعطا پییر مورداستفاده در انتقا آب تحت فشار است.
2-3
لوله تاشو

1

نوعی لوله که اگر تحت فشارداخلی نباشد ،میتواند به میزانی تا شود که سطو داخلی مجرا آن تقریبا با
ام تماس پیدا کرده و مقطع عرضی لوله تخت بهنظر برسد.
3-3
لوله تقويت شده

لولها که حاو الیها از مواد یا سایر مصالح درون دیواره خود ،بهمنظور افزای

استحکام است.

1- Collapsible hose

9

7-3
لوله تقويت نشده

لولها که حاو الیه یا مصالح تقویت کننده نیست.
5-3
خروجي آب

نقا اتصا لولهاا آبیار جانبی در دیواره لوله تاشو ،که در امتداد طو آن معموال بهطور مساو قرار
گرفتهاند.
6-3
حداکثر فشار کاري
MOP

1

بیشتری فشار آب در لوله تاشو که به منظور اطمینان از عملکرد مناسب ،توسط تولیدکننده توصیه میشود.
4-3
قطر اسمي

2

نامگیار عدد مورد استفاده برا ارجاع به اندازه لوله تاشو است؛ که تقریبا برابر با قطر واقعی لوله است.
8-3
پیچش

3

تغییرشک زاویها لوله به دلی چرخ

ی

انتها آن نسبت به انتها دیگر است؛ انگامیکه تحت فشار

قرار میگیرد.
9-3
تاب خوردگي

7

انحرا لوله از محور مرکز است؛ انگامیکه تحت فشار قرار میگیرد.
17-3
آمیزه

3

مخلو امگ ساخته شده از پلیمر پایه و افزودنیاا (از قبی عوام ضد اکسید شوندگی (پاد اکسنده)،1
رنگدانهاا  ،دوده ،پایدارکننده در مقاب پرتو فرابنف ) به مقدار معی به منظور فرایند و استفاده در لوله
منطب بر الزامات ای استاندارد است.
1- Maximum operating presuure
2- Nominal diameter
3- Twisting
4- Warping
5- Compound

3

7

ردهبندي

لولهاا تاشو به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
الف) لوله ساده ،که لولها بدون ایچ خروجی است؛
ب) لوله توزيعکننده ،که لولها دارا خروجیاا چندتایی آب در امتداد طو خود است.

5

مواد

 1-5کلیات

لولهاا باید از پلیاتیل تولید شوند .مواد باید تا حد امکان باعث رشد و نمو جلب
لولهاا باید مات بوده و درمقاب تخریب ناشی از پرتو فرابنف

و باکتر نشود.

( )UVو سایر عوام محیطی مقاوم بوده و یا

محافظت شوند .امچنی  ،باید به کوداا و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در آبیار مقاوم باشند.
فقط افزودنیاایی باید به پلیمر پایه برا ساخت آمیزه اضافه شود که برا تولید لوله مطاب با ای استاندارد
الزم است .تمام افزودنیاا مورد استفاده در آمیزه باید مطاب با استاندارداا ملی و بی المللی بوده و
پراکن

آناا در آمیزه یکنواخت باشد.

 2-5رنگ
 1-2-5کلیات

رنگ آمیزه باید سیاه باشد .دوده مورد استفاده در تولید آمیزه باید از نوع دوده ویژه پحستی
محافظت در برابر پرتو فرابنف

به منظور

بوده و میانگی اندازه ذره (اولیه) آن بی  19 nmتا  93 nmباشد.

 3-5مشخصات

مشخصات پلیاتیل مورد استفاده در تولید لولهاا باید مطاب با جدو  1باشد.

1- Antioxidant
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جدول  -1مشخصات آمیزه سیاه پلياتیلن
)1

مشخصه
میزان دوده
پراکن

دوده

زمان القاء
اکسای

الزامات

 1/9تا  9/3درصد وزنی
درجه کوچ تر یا مساو با 3
نر پراکن

()OIT

مطاب با استاندارد ISO 6964

استاندارد ISO 6964

مطاب با استاندارد ISO 18553

 A3 ،A2 ،A1یا B

بزرگتر یا مساو با 99 min

پارامترهاي آزمون

روش آزمون

دما آزمون

999 ºC

تعداد آزمونه

3

محیط آزمون

اکسیژن

وزن نمونه

نر جریان
جرمی میاب
()MFR

9/3 ≥ MFR ≤ 1/9
حداکثر انحرا
±99%

)3

از مقدار اسمی

استاندارد ملی 3136-6

13 ± 9 mg

وزنه

9/16 kg

دما آزمون

129 ºC

زمان

19 min

تعداد آزمونه

)9

استاندارد ISO 18553

استاندارد ملی 6239-1
شرایط D

استاندارد ملی 6239-1

 )1الزامات و مقادیر حاص از آزمون باید در قالب برگ مشخصات فنی توسط تولید کننده آمیزه ارائه شود.
 )9در صورت اختح نظر ،آزمونهاا برا پراکن دوده باید به روش فشار تهیه شوند.
 )3مقدار اسمی توسط تولید کننده آمیزه ارائه میشود.
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مشخصات کلي

انگامیکه لوله بدون بزرگنمایی مشااده میشود ،باید سطو داخلی و خارجی آن صا  ،تمیز ،عار از
شیار ،حفره ،و سایر نواقص سطحی باشد که مانع انطباق با ای استاندارد ملی میشود.

4

مشخصات هندسي

 1-4قطر داخلي

قطر داخلی لولهاا باید مطاب با استاندارد  ISO 4671اندازهگیر شده و انحرا آن نسبت به قطر داخلی
اعحم شده توسط تولیدکننده بی
 92ساعت پ

از  + 3درصد نباشد .در صورت اختح نظر ،اندازه گیر قطر باید حداق

از تولید در دما  )93 ± 3( ºCانجام شود.

 2-4طولهاي لوله

طو ک لوله ،پ

از اندازهگیر در دما محیط درحالت مستقیم (کح نشده) ،نباید از طو اعحم شده

توسط تولید کننده کمتر باشد.

3

8

اتصاالت

برا ار اندازه از لوله ،تولیدکننده باید قادر به ارائه اتصاالت مناسب باشد؛ بهطور که اتصالی محکم بی
لولهاا و نیز بی لوله و منابع متعار آب ایجاد شود.
اتصاالت باید آببند بوده و درمقاب حداکثر فشار کار لولهاایی که قرار است وص شوند ،مقاوم باشند.

9

مشخصات هیدروستاتیکي و هیدرولیکي

آزمونهاا باید قب از انجام آزمون ،در دما  )93 ± 3( ºCبهمدت  92ساعت تثبیت شرایط شوند؛ مگر اینکه
در روش آزمون مورد استفاده طور دیگر قید شده باشد.
 1-9آزمون اثبات فشار

آزمون مطاب با بند  1-3از استاندارد ملی ایران شماره  ،2366بهمدت ی

ساعت و بااستفاده از آب با دما

 23ºCانجام شود .فشار آزمون مطاب با جدو  9است.
جدول  -2فشار در آزمون اثبات
حداکثر فشار کاري لوله ()Pmax

فشار آزمون

بار ()MPa

بار ()MPa

از  9/1بار ( )9/91 MPaتا  1/3بار ()9/13 MPa

1/3 × Pmax

از  1/3بار ( )9/13 MPaتا  2/9بار ()9/29 MPa

1/3 × Pmax

از  2/9بار ( )9/29 MPaتا  6/9بار ()9/69 MPa

3/9 × Pmax

خروجی

برا انجام آزمون رو لوله از نوع توزیعکننده ،اطمینان حاص شود که آزمونه شام حداق ی
است؛ که مطاب با دستورالعم تولیدکننده لوله درزگیر میشود.
ایچ نشانها از نشتی ،ترک خوردگی ،پوسته پوسته شدن ،اعوجاج ناگهانی 1یا سایر نشانهاا نقص نباید در
دیواره لوله یا ،برا لوله از نوع توزیعکننده ،در ار ی از خروجیاا ر داد.
 2-9تغییرشکل تحت فشار و پس از آسودگي از تنش

آزمون مطاب با بند  9-3از استاندارد ملی ایران شماره  ،2366بهمدت ی

ساعت و با استفاده از آب با دما

 23ºCانجام شود .فشار آزمون برابر با حداکثر فشار کار لوله است.
در پایان ی

ساعت ،انگامیکه آزمونه انوز تحت فشار است ،الزامات زیر بررسی شود:

الف) تغییر طو اندازهگیر شده نباید بی
ب) برا لوله از نوع توزیعکننده ،مقدار پیچ

از  ± 1درصد باشد؛
اندازهگیر شده نباید بی

از  9/1 °/mباشد.
1- Abrupt distortion
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از حی کام فشار ،الزامات زیر بررسی شود:

ی ساعت پ

الف) تغییر طو باقیمانده از شروع آزمون نباید بی
ب) تغییر قطر باقیمانده از شروع آزمون ،نباید بی

از  + 9/3درصد باشد؛
از  + 1/6باشد.

 3-9تابخوردگي

آزمون مطاب با بند  3-9-3از استاندارد ملی ایران شماره  ،2366بهمدت ی

ساعت و با استفاده از آب با

دما  )93 ± 3( ºCانجام شود .طو نمونه باید حداق  199برابر قطر بوده ولی کمتر از  99متر نباشد .فشار
آزمون برابر با حداکثر فشار کار لوله است.
مقدار اندازهگیر شده تابخوردگی در ار مترِ طو نباید بی

از  3میلیمتر باشد.

 7-9افت فشار

افت فشار لولهاا باید توسط تولیدکننده لوله تعیی شده و در مستندات و ثبت شود .تعیی میزان افت
فشار میتواند با استفاده از روش محاسباتی ارائه شده در استاندارد ] ISO/TR 10501 [1انجام شود.

17

مشخصات فیزيکي

آزمونهاا باید قب از انجام آزمون ،در دما  )93 ± 3( ºCبهمدت  92ساعت تثبیت شرایط شوند؛ مگر اینکه
در روش آزمون مورد استفاده طور دیگر قید شده باشد.
پ

از انجام آزمون مطاب با استاندارد  ،ISO 7686درصد انرژ نور تابشی گیرکرده از دیواره لوله نباید

بی

از  9/9درصد باشد.

11

نشانهگذاري

 1-11کلیات

 1-1-11نشانهگیار تمام لولهاا باید به صورت دائمی و خوانا چاپ شود ،به طور که پ
گرفت در معرض شرایط جو  ،حم و نق  ،و نصب و بهره بردار  ،خوانایی حف
نشانهگیار

از انبارش ،قرار

شود .عحوه بر ای ،

نباید باعث آغاز ترک یا سایر نقایصی شود که بر تطاب با الزامات ای استاندارد تأثیر منفی

میگیارند.
يادآوري  -تولید کننده در قبا ناخوانا بودن نشانهگیار که ناشی از وقایع پی
رنگکار  ،خراش خوردگی و پوش

آمده حی نصب و بهره بردار از قبی

اجزاء یا استفاده از مواد پاککننده و غیره رو لوله است ،مسؤولیتی ندارد؛ مگر اینکه

توسط تولیدکننده قید شده یا مورد تواف قرار گرفته باشد.

 2-1-11اندازه نشانهاا باید طور باشد که بدون بزرگنمایی خوانا باشند.
3

 2-11حداقل نشانه گذاري الزم

حداق نشانهگیار الزم باید مطاب با جدو  3باشد .حداکثر فاصله بی نشانهاا نباید بی

از  19متر باشد.

لولهاا باید با نماد  Iمطاب با استاندارد ] CEN/TR 15438[2یا واژه "آبیار " نشانه گیار شوند.
منطب

يادآوري  -1لولهاا

بر ای

استاندارد ملی ،که توسط شخص ثالث مورد تأیید قرار میگیرند ،میتوانند دارا

نشانهگیار اضافی باشند.
يادآوري  - 2پ

از اخی پروانه کاربرد عحمت استاندارد ،درج عحمت استاندارد ملی ایران الزامی است.

جدول  -3حداقل نشانه گذاري الزم روي لولهها
نشانه يا نماد

ويژگي ها
شماره ای استاندارد

999

نام تولید کننده یا عحمت تجار

999

قطر اسمی

مثا 299 ،

حداکثر فشار کار

مثا  9/3 ،بار

نوع کاربرد

 Iیا آبیار

جن

و نامگیار ماده
)1،9

تاریخ تولید

شماره خط تولید

مثا  ،پلیاتیل
مثا 1329/3/3 ،
به عنوان مثا E1 ،

 ) 1تاریخ تولید باید طور باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در محدوده سا  ،ماه و روز فراام کند .اگر تولیدکننده
در مکاناا مختلف تولید میکند ،نام مکان تولید نیز باید قید شود.
 )9توصیه میشود که شیفت تولید نیز در نشانهگیار قید شود.
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