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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(اي ملي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

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

 پژوهشي، مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين

 از كـه  اسـت  تجـاري  و توليـدي، فنـاوري   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي

 تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت

 اعضـاي  و نفـع  ذي مراجـع  به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها،

 به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان
 ملـي  كنند دركميتـة  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 كـه  شوند مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح

 سازمان ملي استاندارد ايـران تشـكيل   مربوط كه ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي
 سـازمان  و (IEC)2المللـي الكتروتكنيـك    بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 در .كنـد  مي فعاليت كشور در (CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين

 جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و
 ايمنـي  و سـالمت  كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي

 بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت

 بـه  بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين

 مـديريت  هـاي  سيسـتم  صـدورگواهي  و مميـزي  بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده

 سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت

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

 و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا
  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام

                                                 
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 
 –از جنس چيني ده در خروجي افقي كاسه توالتهاي پالستيكي مورد استفارابط–كاسه توالت  «

  »آزمون هايو روش  هاويژگي
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  توسلي، ناصر

  )كارشناس ارشد مهندسي مكانيك(
  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد پرند

   :دبير
  كاشي، اميد

  )كارشناس مهندسي متالورژي(
  

هاي همكار  عضو حقيقي انجمن آزمايشگاه
  آزمون و كاليبراسيون

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا
  آژيده، عليرضا

  )كارشناس مهندسي مكانيك(
  

بازرسي نوآوران كيفيت مدير عامل شركت 
  پارس

  احمديان، فرامرز
  )كارشناس مهندسي متالورژي صنعتي(
  

مدير عامل شركت بازرسي فني و مهندسي 
  كارافرا

  بابازاده، سعيد
  )كارشناس ارشد مهندسي مكانيك(
  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد پرند

  خستوان، مريم
  )كارشناس ارشد مهندسي پليمر(
  

  شركت ايتراك كارشناس واحد فني

  هساگرامي م
  )مهندسي پليمركارشناس (
  

  كارشناس شركت اسپاد ايرانيان بهين آزما

  گرامي ميترا
  )مهندسي پليمر ارشد كارشناس(
  

  استانداردكارشناس 

  مردان لو، امين
  )كارشناس مهندسي مواد سراميك(

مدير توليد شركت پژوهش و فن آوري پارس 
  كاتاليست خوارزمي
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  گفتارپيش

 –از جنس چيني مورد استفاده در خروجي افقي كاسه توالتهاي پالستيكي رابط –كاسه توالت" استاندارد
هاي همكار آزمايشگاهانجمن هاي مربوط توسط آن در كميسيون نويسپيش كه "هاي آزمونو روش هاويژگي

 كميته ملي استانداردسيصد و هشتاد و چهارمين اجالسيه  تهيه و تدوين شده و در آزمون و كاليبراسيون
مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به  28/9/91مورخ  هاي ساختماني دهرالح و فرآومهندسي ساختمان و مص

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن  3استناد بند يك ماده 
 .شود، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، تحوالت و پيشرفتبراي حفظ همگامي و هماهنگي با 
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 

د بنابراين، باي. استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
 .همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

 
  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استمنبع و ما

BS 5627:1984(2007), Specification for plastics connectors for use with horizontal outlet vitreous 
china WC pans   
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 -از جنس چينيخروجي افقي كاسه توالت  هاي پالستيكي مورد استفاده دررابط –كاسه توالت 
  هاي آزمونو روش هاويژگي

  كاربرد دامنه و هدف  1

هاي كاسهبراي هاي پالستيكي رابط يابعاد عملكردي، مواد و هايويژگي تعيين ،استاندارد اين تدوين از هدف
   .از جنس چيني است توالت

 از جنس چيني هاي توالتهاي پالستيكي مورد استفاده درخروجي افقي كاسهاين استاندارد براي رابط
 طبق از مواد مختلف ساخته شده كشي تخليه فاضالبلولههاي با سامانههمراه  8-2 بند استاندارد منطبق با

  .كاربرد دارد 17- 2 تا 9-2 استانداردهاي بندهاي

  الزامي مراجع  2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي بدين
نظرهاي بعدي آن  ها و تجديدتاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهكه به مدركي با ذكر در صورتي

ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نظر اين استاندارد ملي ايران نيست مورد
  .ها مورد نظر استهاي بعدي آننظر و اصالحيه شده است، همواره آخرين تجديد

  :ير براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع ز
 (vst) تعيين دماي نرمي وايكات -مواد گرمانرم -ها پالستيك، 1388: 6982استاندارد ملي ايران شمارة  2-1

  روش آزمون
مواد سازنده درزگيرنده  هايويژگي –درزگيرها الستيكي  ،1388: 7491-2استاندارد ملي ايران شمارة  2-2

   ترموپالستيك االستومرها -2ت سمق -مصرف در كاربردهاي آب و فاضالب  محل اتصال لوله مورد
   مبردها- اي آزمايشگاهيلوازم شيشه، 1384: 8255استاندارد ملي ايران شمارة  2-3
-اي به روش چارپي تعيين مقاومت ضربه - ها  پالستيك، 1386: 9277- 1استاندارد ملي ايران شمارة  2-4

   ضربه با دستگاه تجهيزنشدهآزمون - روش آزمون بخش اول
 - اي به روش چارپي  تعيين مقاومت ضربه - ها  پالستيك، 1388: 9277-2استاندارد ملي ايران شمارة  2-5

   آزمون ضربه با دستگاه تجهيز شده -2قسمت  -روش آزمون 
صاالت ات -كشي هاي لولههاي پالستيكي و سيستملوله، 1388: 12175رد ملي ايران شمارة استاندا 2-6

   هاي ارزيابي چشمي اثرات گرمايشروش –گيري شده به روش تزريق نرم قالبگرم
2-7 ISO 1133-1:2011, Plastics -- Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt 

volume-flow rate (MVR) of thermoplastics -- Part 1: Standard method 
2-8 EN 33:2011, WC pans and WC suites. Connecting dimensions 
2-9 EN 1057:2006+A1:2010, Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for 

water and gas in sanitary and heating applications 
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2-10 EN 10255:2004, Non-alloy steel tubes suitable for welding and threading. Technical 
delivery conditions  

2-11 EN 12585: 1999, Glass plant, pipeline and fittings. Pipeline and fittings DN 15 to 1000. 
Compatibility and interchangeability 

2-12 BS 65, Specification for vitrified clay pipes, fittings and joints 
2-13 BS 416, Cast iron spigot and socket soil, waste and ventilating pipes (send cast and spun) 

and fittings 
2-14 BS 437, Specification for cast iron spigot and socket drain pipes and fittings 
2-15 BS 3868, prefabricated drainage stack units: galvanized steel 
2-16 BS 4514, Unplasticized PVC soil and ventilating pipe, fittings 
2-17 BS 4660, Unplasticized PVC underground drain pipe and fittings 

  هاويژگي  3
  مواد هايويژگي  3-1
  1هاكشي و توپيلوله امانههاي مورد استفاده در سبندآب  3-1-1
مرتبط با  هايويژگيبايد  رودكار ميها بهي اتصال رابطبرابندهاي االستومري كه ده در آبد مورد استفاموا

  .را برآورده كنند 2-2بندهاي  استاندارد
  EVA)2(هاي اتيلن وينيل استات رابط  3-1-2
  كليات  3-1-2-1

 گيري خوب و ماندگارمورد نياز براي توليد و فرآيند قالب يهاكه تنها از افزودني EVAاز كوپليمر  بايد رابط
  .، ساخته شوداستفاده شده باشد در آن

  درصد وينيل استات   3-1-2-2
  .درصد جرمي باشد 20تا  10بين ، درصد وينيل استات بايد 1-4بند مطابق با روش توضيح داده شده در 

  3مواد بازيافتي   3-1-2-3
مانع جرمي بال 5%دي توسط توليدكننده تا ميزان يواد بازيافتي تميز حاصل از همان قطعه تولاستفاده ازم

  .از ماده بازيافت ديگري نبايد استفاده شود. است
  ESC(4(هاي محيطي هاي ناشي از تنشترك   3-1-2-4

كه مطابق با آزمون طوريهاي محيطي باشد بههاي ناشي از تنشمقاوم به ترك 5مواد مورد استفاده بايد از نوع
ساعت بدون ترك باقي  50نمونه تحت شرايط آزمون به مدت  5 مينيمم 2- 4بند آزمون تعريف شده در 

  .بماند

                                                 
  ).Spigot(گيرد  لبه لوله كه در لوله ديگر قرار مي -  1

2 - Ethylene vinyle acetate 
3 - Rework material 
4 - Environmental stress crocking 
5 - Grade 
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  MFR(1(نرخ جريان مذاب   3-1-2-5
 6/4تا  5/1بايد در محدوده  مواد، نرخ جريان مذاب 7-2بند  استاندارد شده در بيان مطابق با روش آزمون

  .باشد
  PP)2(كوپليمر پلي پروپيلن ي هارابط  3-1-3
  كليات  3-1-3-1

در  گيري خوب و ماندگارمورد نياز براي توليد و فرآيند قالب يهاكه تنها از افزودني PPاز كوپليمر  بايد رابط
  .، ساخته شوداستفاده شده باشد آن
  مواد بازيافتي  3-1-3-2

. اين استاندارد بالمانع است هايويژگيمطابق با حاصل از همان قطعه توليدي استفاده از مواد بازيافتي تميز 
  .ز ماده بازيافت ديگري نبايد استفاده شودا

  مقاومت به ضربه  3-1-3-3
ژول انرژي را بدون ايجاد  21بدنه رابط بايد قابليت جذب  ،3-4بند مطابق با روش آزمون ارائه شده در 

  .هرگونه ترك يا شكست در ضخامت ديوار داشته باشد
  ABS)3(ان استايرن  ياكريل نيتريل بوتا د يهارابط  3-1-4
  كليات  3-1-4-1

گيري مورد نياز براي توليد و فرآيند قالب يهاكه تنها از افزودني ABSپليمر همواز كوپليمر يا  بايد رابط
  .، ساخته شوداستفاده شده باشد در آن خوب و ماندگار

  مواد بازيافتي  3-1-4-2
. اين استاندارد بالمانع است هايويژگيمطابق با  حاصل از همان قطعه توليدي استفاده از مواد بازيافتي تميز

  .از ماده بازيافت ديگري نبايد استفاده شود
  4شدگي وايكتدماي نرم  3-1-4-3

شدگي وايكت مطابق با ساعت، دماي نرم 16به مدت  Cº90پس از قراردادن قطعه در آب با دماي 
  .كمتر باشد Cº 85، نبايد از 1-2 بند استاندارد روش

  ضربه در برابر مقاومت  3-1-4-4
ساعت، مقاومت ضربه  500به مدت  80% مينيممو رطوبت  )Cº)2±90پس از قراردادن قطعه در دماي 

كيلو ژول بر مترمربع  30از  4-4بند شده در بيان گيريمطابق با روش اندازهبايد ) مقدار نهايي 10متوسط (
  .بيشتر باشد

                                                 
1 - Metal flow rate 
2 - Polypropylene 
3 - Acrylonitrile Butadiene Styrene 
4 - Vicat softening temperature 
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  )آزمون كنترل كيفيت( 1اتصاالتكوره آزمون   3-1-4-5
شدگي، اليههاي بيش ازحد، اليهاتصاالت نبايد داراي تاول آزمون انجام شود، 6-2استاندارد بند وقتي طبق 

ها نبايد بيشتر از در مجاورت نقاط تزريق، عمق نفوذ ترك. هاي جوشكاري شده باشدلترك يا شكاف در مح
 2گذاري از سرراهگاه يهاروشتوسط اين اتصاالت كه اميهنگ. از ضخامت ديواره در همان نقطه باشد %50
  .مرتبط بيشتر باشد 3عمق مادگي 25%د از ها نبايي شده باشند، عمق نفوذ تركگيرقالب )حلقه يا ديافراگم(

3-1-5  4PVC  نرم نشده)UPVC(5  
  كليات  3-1-5-1

  .نرم نشده به همراه مواد الزم جهت توليد و مطابق با اين استاندارد ساخته شود PVCاساساً رابط بايد از 
  مواد بازيافتي  3-1-5-2

خواص فيزيكي در اين  هايويژگيمطابق با حاصل از همان قطعه توليدي استفاده از مواد بازيافتي تميز 
  .باشدمجاز نمي يافت ديگراستفاده از مواد باز. استاندارد، بالمانع است

  شدگي وايكتدماي نرم  3-1-5-3
  .باشد Cº79ها نبايد كمتر  از هاي جداشده از رابطشدگي نمونهنرم دماي 1- 2استاندارد بند  مطابق با روش

  )آزمون كنترل كيفيت(اتصاالت كوره آزمون   3-1-5-4
شدگي، اليهازحد، اليه هاي بيشآزمون انجام شود، اتصاالت نبايد داراي تاول 6-2وقتي طبق استاندارد بند 

ها نبايد بيشتر از در مجاورت نقاط تزريق، عمق نفوذ ترك. هاي جوشكاري شده باشدترك يا شكاف در محل
 گذاري از سرهاي راهگاههنگامي كه اين اتصاالت توسط روش. از ضخامت ديواره در همان نقطه باشد %50
  .عمق مادگي مرتبط بيشتر باشد 25%ها نبايد از ذ تركگيري شده باشند، عمق نفوقالب) حلقه يا دياگرام(

   عملكردي هايويژگي  3-2
  هاكشي و توپيلوله امانهبندهاي مورد استفاده در سآب  3-2-1

بندها بايد با ها كاربرد ندارد اما آببندهاي مورد استفاده در اتصال بين رابطاين استاندارد براي طراحي آب
درنظر گرفته  6فنريهاي اگر در طراحي، درپوش. عملكردي اين استاندارد مطابقت داشته باشند هايويژگي

با اما نبايد . ها باقي بمانندها، در محل خود بر روي رابطآزمون حينبايد در  فنريهاي شده باشد، درپوش
  .دناين استانداردها مطابقت داشته باش هايويژگيساير 

                                                 
1 - Oven test of fitting 
2 - End gating 
3 - Socket 
4 - Polyvinyle chloride 
5 - Unplasticized PVC 
6 - Snap caps 
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  عملكرد آزمون هايويژگي  3-2-2
  آب فشار مقاومت در برابر  3-2-2-1

دقيقه بدون داشتن نشتي قابل مشاهده  5بار را به مدت  1/0، رابط توالت بايد فشار 5- 4بند مطابق با آزمون 
  .تحمل كندبا چشم 

  هوافشار مقاومت در برابر   3-2-2-2
بار را بدون  005/0هوا با فشار بايد شود، وقتي بدون خميدگي مونتاژ ميرابط توالت  5- 4بند مطابق با آزمون 

  .تحمل كنددقيقه  5افت فشار به مدت 
  مقاومت در برابر هوا و آب تحت تغييرشكل3-2-2-3

هر دو شود بايد باز هم راستاي دلخواه، خم، درهر طولي نسبت به محور درجه 5 وقتي به اندازهرابط توالت 
هيچ  ي از رابطدر هر موقعيت نبايد .را پشت سر بگذارد 2-2- 2- 3و  2-2- 3 هايندب آزمون فشار ارائه شده در

  .دور طولي بازيابي شومح شكلي نسبت بهبايد در هر تغيير  فشاراما  اتفاق بيفتدفشاري  افت
  1آزمون گوي  3-2-2-4

  .بگذراندطور آزادنه از خود هبمتر را ميلي 80+) 0و - 2( بط بايد بتواند گوي جامدي با قطررا بدنه
  هاانجام آزمون تناوب  3-3
  نوع اييدآزمون ت  3-3-1

 ،در طراحي، مواد يا روش توليد قطعات رابط هر بار تغيير يور ساالنه و يا براطنوع بايد به اييدهاي تآزمون
  .اتصال، انجام شوند امانهبند و يا سآب

  هاي كنترل كيفيتآزمون  3-3-2
بار در هر روزكاري توليد به منظور اثبات كيفيت اجراي توليد  2 مينيممهاي كنترل كيفيت بايد آزمون

  .قطعات انجام گيرند
  هابرنامه انجام آزمون  3-3-3

  .باشد 1ها بايد مطابق جدول شماره برنامه انجام آزمون
   

                                                 
1 - Ball test 
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 برنامه انجام آزمون -1جدول 

  نوع آزمون تاييد كنترل كيفيت آزمون  شماره بند
3-5  *  -  

5  *  -  
3-1-2-1  *  -  
3-1-2-2  -  *  
3-1-2-3  *  -  
3-1-2-4  -  *  
3-1-2-5  -  *  
3-1-3-1  *  -  
3-1-3-2  *  -  
3-1-3-3  *  -  
3-1-4-1  *  -  
3-1-4-2  *  -  
3-1-4-3  -  *  
3-1-4-4  -  *  
3-1-4-5  *  -  
3-1-5-1  *  -  
3-1-5-2  *  -  
3-1-5-3  -  *  
3-1-5-4  *  -  

3-2-1  -  *  
3-2-2-1  -  *  
3-2-2-2  -  *  
3-2-2-3  -  *  
3-2-2-4  *  -  

3-4-1  *  -  
3-4-2  *  -  
  .باشدالزامي بودن انجام آزمون مي *منظور از   –يادآوري
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  ابعادي هايويژگي  3-4
  كليات  3-4-1

خروجي  1هايمادگي. مطابقت داشته باشد 6تا  1هاي شكل متناظرش در ميانشكل ابعاد بايد با  ابعاد رابط
نيز تطابق  سامانه لوله كشي تخليه فاضالباستاندارد مربوط به  هايويژگيبا  ،بايد عالوه بر اين انطباقرابط 

  .داشته باشند
توپي بايد مطابق با روش آزمون قابل ، متوسط قطر خارجي 3و  1هاي نشان داده شده در شكل در توپي

  .گيري شودهاطمينان انداز
  

  مترابعاد برحسب ميلي  مترابعاد برحسب ميلي

 
  

كاسه توالت براي تبديل به  º90زانويي  -1شكل 
و توپي  mm 110با قطر خارجي  Pيا  Sشترگلويي 

  mm 170مينيمم 

كاسه توالت براي تبديل به  º90زانويي  -2شكل 
و توپي مينيمم  mm 80 داخليبا قطر  Pيا  Sشترگلويي 

mm 230  

  
   

                                                 
1 - Sockets 
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  مترابعاد برحسب ميلي  مترابعاد برحسب ميلي

    
كاسه توالت با قطر خارجي  º14زانويي  -3شكل 

mm  110 
 mm  80 داخليكاسه توالت با قطر  º14زانويي  -4شكل 

  

  مترابعاد برحسب ميلي

  

  مترابعاد برحسب ميلي

   

از نوع مادگي به  كاسه توالت º14زانويي  -5شكل 
 مادگي

از نوع مادگي به  كاسه توالت º90زانويي  -6شكل 
  مادگي

  ضخامت ديواره مينيمم  3-4-2
متر ميلي 5/2ضخامت ديواره بدنه بايد  مينيمم، 7به جز موارد مشخص شده در شكل  EVAهاي براي رابط

  .باشد
و  1،3،5هاي در شكلو متر ميلي 2، بايد 4و  2هاي در شكل ضخامت ديواره بدنه مينيمم PPهاي  براي رابط

  .متر باشدميلي 7/2بايد  6
  .باشدمتر ميلي 2/2ضخامت ديواره بدنه بايد  مينيمم ABSهاي براي رابط
    .باشد مترميلي 2/3بايد  ضخامت ديواره مينيمم UPVCهاي براي رابط
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  بند رينگيمادگي با آب اي ازنمونه -الف

 
  بندي درپوش ضامناي از پيكرهنمونه -ب

e  ضخامت ديواره  
e2    ٪90  ضخامت ديواره 

e3   ٪ 75  ضخامت ديواره 

 باشدمي e3و  e2گيري شماتيك بوده و فقط براي اندازه هاشكل - يادآوري
  يات مادگييجز -7شكل 

  ظاهري هايويژگي  3-5
زدگي و ساير عيوب موثر بر عملكرد رابط سطوح داخلي و خارجي رابط بايد صاف، تميز و عاري از شيار، تاول

  .باشند

  هاي آزمونروش  4
  )عجآزمون مر(وينيل استات  –تعيين ميزان وينيل استات در كو پليمرهاي اتيلن  4-1
  ل واص   4-1-1

  .باشدميوينيل استات  –تعيين درصد وينيل استات در كو پليمرهاي اتيلن آزمون  هدف از اين
  هاواكنشگر   4-1-2
  كليات    1- 4-1-2

  .استفاده شودآب مقطر يا آب تقريباً خالص  شناسايي شناخته شده وهاي واكنشگرتنها از  ،در زمان شناسايي
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  .1زايلين  2- 4-1-2
 7/3  در محلول يا اسيد هيدوركلريك به ميزان تقريباً 5اسيد سولفوريك به ميزان تقريبي   3- 4-1-2

  .محلولدر 
  .در محلول 6/5 به ميزان تقريبي  )3محلول اتانوليك( 2هيدوركسايدپتاسيم   4- 4-1-2
  .)1/0(هيدوركسايد ، محلول حجمي استاندارد سديم   5- 4-1-2
  .اتانول ml100ن حل شده در يگرم فنول فتالئ 7/0فنول فتالئين، محلول شاخص  6- 4-1-2
  وسايل  4-1-3

  .)3- 2-1-4(ليتر، براي محلول اسيد ميلي 50به حجم  4بورت  4-1-3-1
  .)5-2- 1-4(هيدروكسايد سديم ليتر، براي محلول ميلي 50بورت به حجم   4-1-3-2
  .)2- 1-4(هيدروكسايد پتاسيم و محلول ) 2- 2- 1-4(براي زايلين  ml25پيپت به حجم  دو  4-1-3-3
  .)2- 2- 1-4(براي زايلين  ml 50سيلندر به حجم   4-1-3-4
  .6درپوشبا  ml250 مخروطي به حجم  5بالن  4-1-3-5
  .)6-2- 1-4( براي محلول شاخص فنول فتالئين  7قطره چكان  4-1-3-6
  .8-2استاندارد بند  هايويژگيمطابق با  mm500  مينيممبا طول  8مبرد  4-1-3-7
  .را داشته باشد C º200كه توانايي نگه داشتن دماي  9حمام شن  4-1-3-8
  .mg1/0 ترازوي تجزيه، با دقت   4-1-3-9
  آزمونانجام  روش  4-1-4
  مقدار وينيل استات تعيين  1- 4-1-4
وزن ) 5- 3- 1-4( بالن داخلدر  2كوپليمر خشك را مطابق با جدول مقداري  mg1/0  با دقت 1-1- 4-1-4

  .كنيد

                                                 
1 - Xylene 
2 - Potassium hydroxide 
3 - Ethanol solution 
4 - Burette 
5 - Flask 
6 - Stopper 
7 - Dropping bottle 
8 - Reflux condenser 
9 - Sand bath 



11 

 

 ميزان نمونه از كوپليمر خشك براي آزمون شناسايي - 2جدول 

 جرم تقريبي نمونه آزمون شناسايي
g 

 CVA حجم تخميني وينيل استات

(m/m)% 
1  10<CVA  
5/0  20< CVA<10  
3/0  40< CVA<20 

2/0  CVA<40  

از ) m/m( 40%تا  20% مر بايكوپليك ي اي را تحت شرايط صحيح بران اوليهكنيد ابتدا آزموچنانچه نمونه نامشخصي را تجزيه مي - يادآوري
  .وينيل استات انجام دهيد 

   هيدروكسايد پتاسيم از محلول  ml25 زايلين و  ml50 ) 3-3-1- 4(ها استفاده از پيپت با 1-2- 4-1-4
 سهمتصل شده است به ميزان ) 7-3-1- 4( مبردرا درحالتي كه به  بالن. بريزيد بالندرون را ) 4- 4-1-2(

  .حرارت دهيد Cº200با دماي ) 8-3- 1-4( ساعت درحمام شن 
سپس چند قطره از . شود سردمحيط  دمايرا از حمام شن درآورده و بگذاريد تا  بالنپس از هيدروليز كامل، 

يا اسيد سولفوريك را ) 3- 2-1-4(يك از محلول اسيد هيدروكلر mg30و ) 6- 2-1-4(محلول فنول فتالئين 
آن را تكان دهيد و در  ببنديد و به شدت درپوشرا با  بالندر . به آن اضافه كنيد) 1-3- 1- 4(توسط بورت 

 ترتي) 5-2-1- 4(يد وكسرسديم هيد حجمي استاندارد حين تكان دادن باقيمانده اسيد را توسط محلول
  .نماييد

  1آزمون شاهد  2- 4-1-4
هاي شناسايي و تنها واكنشگرزمان آزمون شاهدي مطابق با همان روش آزمون و با استفاده از همان طور همبه
   .انجام دهيد آزمونحذف نمونه مخصوص با 
  بيان نتايج  4-1-5

  .كنيدزير تعيين  رابطه براساسبه صورت درصد جرمي  را مقدار وينيل استات  4-1-5-1

  : در آنكه 
V1  برحسباستفاده شده در آزمون شناسايي  )5-2-1-4(هيدروكسيد سديم  استاندارد حجم محلول ml؛  
V2  برحسب استفاده شده در آزمون شاهد ) 5-2-1-4(يد سديم هيدروكس استاندارد حلولحجم مml؛  
F    ؛)5- 2-1-4(يد سديم هيدروكساستاندارد ضريب تصحيح غلظت محلول  

M   1- 1- 4-1-4(نمونه آزمون شناسايي ) گرمبر حسب (جرم(.  

                                                 
1 - Blank test 
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آمده در دو  دستهچه اختالف مقدار وينيل استات ببار اين آزمون را انجام دهيد و چنان دو  4-1-5-2
و عدد تعيين دصورت متوسط حسابي هنتايج را ب. باشد، آزمون را مجدد انجام دهيد 4/0%آزمون بيشتر از 

  .شده مورد قبول ارائه دهيد
  گزارش آزمون  4-1-6

  :زير باشد مواردگزارش آزمون بايد شامل 
 ؛اين استاندارد ملي استفاده شده، ارجاع به روش آزمون - الف

 ؛آزمون كامل نمونه مشخصات -ب

  ).1-5-1-4(بند مطابق با  به دست آمدهنتايج  -ج
  هاي محيطي هاي ناشي از تنش تَرَك آزمون  4-2
  هاآزمونه  4-2-1
  هاي مواد اوليه كه از گرانول  فشردهاز صفحات يكنواخت  8طبق ابعاد بيان شده در شكل ، آزمونه ده 

هاي  لبهو هاي تميز  برشهايي با هكه آزمونيا وسايل مشابه، يك قالب از . اند، آماده كنيد نوردشده، تهيه شده
ساعت پس از تهيه صفحات  24ظرف  راها  هآزمون. استفاده كنيد د،كننميو غيركج توليد  )گونيا( مربعي

  وسيلهآنگاه به. داريدنگه )2±20(Cº ساعت در دماي) 70±10( را به مدت هاآنسپس . دهيداصلي، برش 
   مطابق شكل ها راو سپس آزمونهيد ايجاد كن شكاف 8ها مطابق شكل  آزمونهيك ابزار برش مناسب، روي 

  .مونه، قرار دهيدآز  دارنده درون نگه الف- 8

  وسايل  4-2-2
داشتن هاي مناسب به منظور ثابت نگه و عايق 2مناسب با دماي قابل كنترل، يك پمپ گردشي 1يك مخزن 

  .)Cº)2±50دماي محلول در 

  گرواكنش  4-2-3
  .به عنوان واكنشگر استفاده كنيد اريل پلي اتيلن گليكول-الكيلاز 

  آزمون انجام روش  4-2-4
يجاد هرگونه تَرَكي كه ا. ها تخريب شوند مونهآزكه پنج عدد از تا زماني ور كنيدغوطهها را درون محلول  مونهآز
آزمايش هر . شود مونه محسوب ميآزتخريب شدن   عنوان نشانهقابل رويت باشد به چشم غيرمسلح  وسيلهبه

كه شرط آنهاي بيشتر به محلول، مجاز است به مونهآزطور همزمان و يا اضافه كردن ها به مونهآزتعداد از 
ور ماندن هر يك از  دقيق مدت زمان غوطه  منظور اطمينان از محاسبهها به امكان كنترل و شناسايي نمونه

  .باشد  شده انجامآنها، از قبل 

                                                 
1 -Vessel 
2 - Forced circulation pump 



13 

 

  
  هاي محيطي هاي ناشي از تنش وسايل آزمون تَرَك -8شكل

 )PP( ضربه ونآزم  4-3

  ونهدف آزم  4-3-1
  :ارزيابي مطمئن از مناسب بودن موارد زير است ون،هدف از اين آزم

 ؛رابطمواد استفاده شده در ساخت  - الف

 .مهارت ساخت رابططراحي و  ساخت،كيفيت  -ب

  )9طبق شكل ( وسايل  4-3-2
  .متر ميلي 75قطر داخلي  و متر 4/1فلزي راهنما با طول   يك لوله  4-3-2-1
  .تخت به عنوان پايه، از فوالد با كربن پايين  يك صفحه  4-3-2-2
  .تنظيم شودسازد تا در ارتفاع مشخص از پايه  راهنما را قادر مي  گيره، كه لوله  4-3-2-3
  .كيلوگرم 8/1فوالد كربن پايين به جرم از 1سندان  4-3-2-4
  .باشد رابطور كردن كامل  يك ظرف آب كه قادر به جادادن و غوطه  4-3-2-5
  آزمونانجام روش   4-3-3
) Cº )1±20آن در  دقيقه درون ظرف آب كه در دماي 30 مينيمممدت به  راها  مونهآزهر يك از   4-3-3-1

بيرون كشيدن از ظرف آب، دقيقه پس از  پنجظرف  راها  مونهآزهر يك از  .ددهيشود، قرار  داشته مينگه ثابت
  .ددهيقرار  مورد آزمون

                                                 
1 - Tup 
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د كه دهيپايه طوري قرار   كزي صفحهمر  ورت عمودي و درست در باالي نقطهبه ص رالوله راهنما  2- 4-3-3
  .پايه بماند  متر باالتر از صفحه ميلي 150له انتهاي پايين لو

اي كه  گونههاما نه ب دهيدپاييني لوله راهنما قرار   پايه و زير نقطه  اي روي صفحه در نقطه آزمونه را  3- 4-3-3
  .به صورت دو بعدي در زير لوله راهنما قرار بگيرد

  .لوله راهنما از درون لوله به پايين رها كنيدميزان ارتفاع را به  سندان  4- 4-3-3
  .كنيد ررسيمونه را از نظر خسارت و صدمه بآز  5- 4-3-3
برخورد كامل تمام سطح مقطع    مونه انجام شود كه اجازهآزفقط بايد براي نقاطي از  وناين آزم  6- 4-3-3

  .، بدهدگاه نشسته باشد روي تكيهطور كامل به وقتي مونهآزرا با  سندان

  
 pp وسايل آزمون ضربه -9شكل

  
 )ABS( اتصاالتمقاومت در برابر ضربه براي   4-4

  وسايل  4-4-1
با اين تفاوت كه . مطابقت داشته باشد 5-2يا  4- 2 بند هايبايد با تجهيزات مورد نياز در استاندارد وسايل
  .متر باشد ميلي 22ها بايد  گاه بين تكيه  فاصله

  هاآزمونه  4-4-2
كه به صورت  1هاي مستقيمِ دوطرفه رابطيا تعداد بيشتري از  ميان يكبايد به صورت تصادفي از  آزمونهده 

. برداشته شوند جوش و نواحي تزريق وطخط از بايداين آزمونه ن. اند انتخاب شود گيري شده تزريقي قالب
  .باشد 10مطابق با شكل  بايد ها زمونهابعاد آ. برداشته شوند بهر نوع و از يكهاي همرابطها بايد از  مونهآز

                                                 
1- Straight coupling  
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  آزمون شرايط  4-4-3
  .داري شوند درصد نگه )50±5(و در رطوبت ) Cº )2±23 ساعت در دماي 16 مينيممبايد  هاآزمونه

  آزمون انجام روش  4-4- 5
  .گيري كنيداندازهمتر  ميلي 05/0بايد با دقت  را در وسط آزمونه عرض و ضخامت هاآزمونهبراي هر كدام از 
محاسبه ) 1( معادلهرا مطابق با د و مقاومت در برابر ضربه كنيتعيين  را، انرژي ضربه هاآزمونهبراي هر كدام از 

  .دكني
  )1(  

  :آنكه در 
a  ؛.مقاومت در برابر ضربه برحسب 

A  ؛.انرژي ضربه برحسب  
b ؛برحسب  عرض آزمونه 

e  برحسب  آزمونهضخامت.  
  .كنيدمحاسبه ) 2( معادله مطابق را )s(و انحراف استاندارد  كنيد گيري ده مقدار به دست آمده ميانگين از

∑   )2(  

  :آنكه در 
  ؛.برحسب آزمونهمقاومت در برابر ضربه براي    
  ؛.مقاومت ميانگين در برابر ضربه برحسب   

  .هاآزمونهتعداد     
  .نيدرا بايد به عنوان مقاومت در برابر ضربه گزارش ك) s(مقدارِ كمتر از انحراف استاندارد  ميانگين ده

  
  آزمونه -10شكل

 توالتكاسه هاي رابطآب براي  فشار ونآزم  4-5

  وسايل  4-5-1
 رابط براي آنكه متري  ميلي 600به طول ، يك لوله فاضالب 8- 2بند يك كاسه توالت مطابق با استاندارد 

  .و لوله فاضالبتوالت  بندي مناسب براي توپي كاسهو وسايل آب استطراحي شده 
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به يك منبع فشار  به لوله فاضالب كه سر ديگر لوله فاضالب رابط متصل شده شاملمونتاژ  مجموعه
، براي بيرون دادن كل هوا، 1تخليه شيرداراي يك  مجموعه چنينو همباشد مي ،وصل شده است هيدروليك

  .)11مطابق شكل (باشد ميكارگيري آب تحت فشار، به پس از
  آزمون انجام روش  4-5-2
 2بار 1/0سپس فشار . متصل كنيدشده  مونتاژ  مجموعه به را توالت كاسه ،بندي وسايل آب استفاده از ابتدا با 

  .داريدفشار را نگهدقيقه  پنجبه مدت را اعمال كنيد و 
  

  
  نحوه قرارگيري اجزا در آزمون مقاومت در برابر فشار آب -11شكل 

  توالت كاسه هايرابطآزمايش فشار هوا براي   4-6
   وسايل 4-6-1

 كه رابط براي آنمتري  ميلي 600 به طول ، يك لوله فاضالب8- 2 بند يك كاسه توالت مطابق با استاندارد
  .و لوله فاضالب توالت توپي كاسهبندي مناسب براي و وسايل آب استطراحي شده 

و يك  3به يك منبع هواي فشرده كه سر ديگر لوله فاضالب ،لوله فاضالببه  رابط متصلشامل  مجموعه
  .) 12طبق شكل ( باشدمي ،وصل شده است فشارسنج 

  آزمايش انجام روش 4-6-2
بار  005/0فشار  .شده متصل كنيدمونتاژ   مجموعهبه را توالت كاسه  ،بندي وسايل آب ابتدا با استفاده از

و در همان حالت متصل به فشارسنج، مجموعه را از  نيدروي سيستم اعمال كرا ، )مترِ آب ميلي 50معادل (
  .يادداشت كنيددقيقه  پنجبعد از ،فشارسنج  مقدار فشار را از روي. نيدمنبع فشار جدا ك

                                                 
1- Bleed valve  
2- Bar 
3- Pneumatic  
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  هوانحوه قرارگيري اجزا در آزمون مقاومت در برابر فشار  -12شكل 

  نشانه گذاري   5
  :گذاري شوندطور ماندگار نشانهبه ،محصوالت بايد با اطالعات زير

  ؛نام ومشخصات و عالمت تجاري سازنده   1- 5
  ؛)در صورت داشتن پروانه(نشان ملي استاندارد ايران   2- 5
  .)به اظهار سازنده(نوع كاال   3- 5

  بندي بسته   6
  .ديدگي نشودكه طي انتقال، كاال دچار آسيب اي باشدگونهبهبندي بايد بسته


