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 مقدمه

نحوه نمونه برداری، بازرسی و الزامات  7-04447با توجه به معیار های ارائه شده در استاندارد ملی در این بخش 

 .آورده شده است های پلی اتیلن آزمایشات کنترل کیفی تولید لوله

 

 :قبل از معرفی طرح کیفیت و نحوه اجرای آن به تعاریف زیر دقت شود

 بچ مواد

 .مقداری کامال مشخص از موادی خاص است

 

 بچ آمیزه

 بچ آمیزه. مقداری کامال مشخص از آمیزه ای معین و همگن که تحت شرایط یكنواخت تولید شده است

 .توسط تولید کننده ی آمیزه تعریف و مشخص می شود

 

 یدبچ تول

 مجموعه ای کامال مشخص از واحدهای محصول که به صورت متوالی یا پیوسته تحت شرایط یكسان و با

 .استفاده از مواد یا آمیزه ای مطابق با مشخصاتی یكسان تولید شده اند

 

 بچ لوله

 هتعدادی لوله، با قطر اسمی و ضخامت اسمی یكسان، که از آمیزه ای یكسان توسط یك اکسترودر تولید شد

 بچ لوله توسط تولید کننده ی لوله تعریف و مشخص می شود. اند

 بهر

 .زیرمجموعه ی کامال مشخص از بچ که برای بازرسی استفاده می شود

 

 

 

 نمونه

 یك یا چند واحد از محصول که به صورت اتفاقی و بدون درنظر گرفتن کیفیت از یك بچ یا بهر انتخاب می

 شوند
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 مشخصات کلی مواد اولیه

 .باشد شرح زیر می در آبرسانی به اتیلنی مورد استفاده های پلی لوله مصرفی در تولید مواد اولیه کلی مشخصات

 

 پلی اتیلن

  (PE63/ MRS 6.3 MPa) مگاپاسكال 6.3استحكام مورد نیاز برابر  باحداقل 63پلی اتیلن 

  (PE 81 / MRS 8 MPa)  مگاپاسكال 8استحكام مورد نیاز برابر  باحداقل 81پلی اتیلن 

 (PE 011 / MRS 01 MPa)  مگاپاسكال 01استحكام مورد نیاز برابر  باحداقل 011اتیلن پلی 

 دماننـالمللـی  پلی اتیلن بر اساس گواهی فنـی از مراکـز معتبـر بـین  (MRS)حداقل استحكام مورد نیاز

BodyCote وGasTec  لولـه  تولیـد بوده که در (بیرنگ)  طبیعیرنگ پلی اتیلن اولیه مشكی یا . تعیین میگردد

 ازپلی اتیلن به رنگ آبی نیز. استفاده میگردد مشـكی طبیعـی بـه همـراه مسـتربـچ نـوعهای انتقال آب بیشتر 

 .لوله استفاده میگردد ی نشانه در تولید نوارهای

 مستربچ

 مستربچ مشكی

 این مستربچ می توانـد از. ر باشدتولید لوله سازگای مورد مصرف در  مستربچ مشكی باید با پلی اتیلن پایه

و دوده تهیه شده و بـه  (شامل نوع، گونه و تولید کننده یكسان ) معادل با لوله مشخصات ترکیـب پایـه مـواد بـا

 .طبیعی استفاده گردد صـورت مخلـوط بـا پلـی اتـیلن بـه رنـگ

 مستربچ آبی

 ازترکیـب مـیتوانـد ایـن مسـتربچ. مورد مصرف در تولید لوله سازگار باشد مستربچ آبی باید با پلی اتیلن پایهی

شده و بـه  تهیه و رنگدانه آبی (شامل نوع، گونه و تولید کننده یكسان ) معادل با لوله مشخصات بـا پایـه مـواد

 .طبیعی استفاده گردد رنگ بـه اتـیلن بـاپلـی صـورت مخلـوط

 

 مشخصات فنی مواد اولیه

 .دباش مواد اولیه می تولیدکننده توسط شرکت مشخصات ارائه شده مواد اولیه مطابق های فنی ویژگی

 مواد برگشتی

 .باشد لوله مجاز نمی در تولید استفاده ازمواد برگشتی
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 نمونه برداری

زیر  جدول شرح کیفیت به کنترل انجام آزمایشات پلی اتیلن به منظور های لوله نحوه نمونه برداری ازمواد و

 .است

 مواد اولیه

ف
دی

ر
 

تعداد  حداقل تعداد نمونه برداری آزمون

 نمونه

تعداد اندازه گیری 

 برای هر آزمونه

 0 3 بچ هر یكبار برای چگالی 0

 0 3 بچ هر یكبار برای مذاب جریان نرخ 4

 0 3 بچ هر یكبار برای مقداردوده 3

 6 0 بچ هر یكبار برای دوده پراکنش 4

 6 0 بچ هر یكبار برای دوده توزیع 5

 0 3 بچ هر یكبار برای زمان القاء اکسایش 6

 0 3 بچ هر یكبار برای مستربچ زمان القاء اکسایش 7

 0 3 بچ هر یكبار برای درصد دوده مستربچ 8

 0 0 بچ هر یكبار برای مقدار آب 9

 

 

 لوله
ف

دی
ر

 
تعداد  حداقل تعداد نمونه برداری آزمون

 نمونه

اندازه گیری تعداد 

 برای هر آزمونه

، هر دو دو قطر برای هر بچ وضعیت ظاهری و رنگ 0

 ساعت

0 0 

، هر دو دو قطر برای هر بچ مشخصات هندسی 4

 ساعت

0 0 

 ستحكام هیدروستاتیكا 3

 h 065و  C 81در دمای 

 0 0 بچ هر برای قطر یك
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طبق  بچ هر برای قطر یك رنش در شكستک 4

استاندارد 

07041-

3 

0 

 0 0 بچ هر یكبار برای زمان القاء اکسایش 5

 0 0 بچ هر یكبار برای نرخ جریان جرمی مذاب 6

 0 0 بچ هر یكبار برای برگشت طولی 7

، هنگام راه بچ هر یكبار برای نشانه گذاری 8

 اندازی، هر دو ساعت

0 0 

 

 آزمون های تصدیق فرآیند لوله

ف
دی

ر
 

تعداد  حداقل تعداد نمونه برداری آزمون

 نمونه

تعداد اندازه گیری 

 برای هر آزمونه

 ستحكام هیدروستاتیكا 0

 h 065و  C 81در دمای 

هر یك سال، برای هر رده 

MRSهر گروه اندازه، یك قطر ، 

0 0 

، هر یك بار برای هر گروه اندازه زمان القاء اکسایش 4

 سال

0 0 

 

 

 (کنندهتوسط سازمان بازرسی ) آزمون های ممیزی فرآیند لوله 
ف

دی
ر

 
تعداد  حداقل تعداد نمونه برداری آزمون

 نمونه

تعداد اندازه گیری 

 برای هر آزمونه

یك بار برای هر گروه اندازه، هر  وضعیت ظاهری و رنگ 0

 سال

0 0 

یك بار برای هر گروه اندازه، هر  مشخصات هندسی 4

 سال

0 0 

 ستحكام هیدروستاتیكا 3

 h 011و  C 41در دمای 

برای هر گروه اندازه، هر یك بار 

 سال

* 0 
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 ستحكام هیدروستاتیكا 4

 h 0111و  C 81در دمای 

یك بار برای هر گروه اندازه، هر 

شامل نمونه های جوش  – سال

 خورده

0 0 

یك بار برای هر گروه اندازه، هر  زمان القاء اکسایش 5

 سال

0 0 

 یك بار برای هر گروه اندازه، هر نرخ جریان جرمی مذاب 6

 سال

0 0 

 عدد 0سه عدد و برای بزرگتر  mm 451برای لوله های کوچكتر از  *

 

 و معیار پذیرش انجام آزمون های کنترل کیفی

 مواد اولیه

ف
دی

 ر

 روش آزمون معیار پذیرش واحد شرایط آزمون آزمون

 ≥ ºC gr/cm3 14940 ≤ d 4 ± 43 یچگال 0

14965 

 0-6981ملی 

 ≥ C, 5 kg gr/01 min 1405 ≤ MFR 091 مذاب جریان نرخ 4

147 

 0-6981ملی 

 4-7075ملی  C % 4445 ± 1445 511 مقداردوده 3

 41159ملی  3> - مطابق استاندارد دوده پراکنش 4

 41159ملی  A0,A4,A3,B - مطابق استاندارد دوده توزیع 5

 C min >41 7086-6 411 زمان القاء اکسایش 6

 زمان القاء اکسایش 7

 مستربچ

411 C min >41 7086-6 

 4-7075ملی  C % 4445 ± 1445 511 درصد دوده مستربچ 8

 mg/kg <351 ISO 05504 مطابق استاندارد مقدار آب 9
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 لوله

ف
دی

 ر

 روش آزمون معیار پذیرش واحد شرایط آزمون آزمون

 ≥ ºC gr/cm3 14940 ≤ d 4 ± 43 یچگال 0

14965 

 0-6981ملی 

 ≥ C, 5 kg gr/01 min 1405 ≤ MFR 091 مذاب جریان نرخ 4

147 

 0-6981ملی 

 4-7075ملی  C % 4445 ± 1445 511 مقداردوده 3

مطابق  دوده پراکنش 4

 استاندارد

 41159ملی  3> -

مطابق  دوده توزیع 5

 استاندارد

- A0,A4,A3,B  41159ملی 

 C min >41 7086-6 411 زمان القاء اکسایش 6

سطح صاف و  - چشمیبازدید  وضعیت ظاهری 7

فاقد هرگونه 

 نقص

 4-04447ملی 

مطابق جدول  mm قطر سنج نواری میانگین قطر خارجی 8

ابعاد ملی 

04447-4 

 4404ملی 

و 4حداقل  حداقل ضخامت جداره 9

 نقطه8حداکثر 

mm  مطابق جدول

ابعاد ملی 

04447-4 

 4404ملی 

و 4حداقل  حداکثر ضخامت جداره 01

 نقطه8حداکثر 

mm  مطابق جدول

ابعاد ملی 

04447-4 

 4404ملی 

و 4حداقل  میانگین ضخامت جداره 00

 نقطه8حداکثر 

mm  مطابق جدول

ابعاد ملی 

04447-4 

 4404ملی 

درصد تغییرات ضخامت  04

 جداره

4 حداکثر

 –حداقل(

 4404ملی  04> %



9 
 

 )حداکثر

مطابق جدول  mm کولیس  مقدار دوپهنی 03

ابعاد ملی 

04447-4 

 4404ملی 

 011و 41º C ستحكام هیدرواستاتیكا 04
hr 

81 º C 065و 
hr 

81º C 0111و 
hr 

 0-04080ملی  بدون نقص -

 4-0480و 

 ºC 4 ± 001 برگشت طولی 05

s ≤ 8 61و min 

8< s ≤ 06 

 041minو

s >06 441و 
min 

 07604ملی  3> %

 وRH 5 آب ثر لوله بررویا 06

44 hr , 41 -

31 ºC 

کنترل بدونرنگ  -

تغییر در بو 

مطابقومزه ، 

 استاندارد

 7070ملی 

کامل و  - بازدید چشمی نشانه گذاری 07

خوانامطابق 

 جدول

 4-04447ملی 

طبق استاندارد  کشش طول ازدیاد 08

07041-3 

 07041ملی  351%< %
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 نحوه بسته بندی

) میلی متر  411تا  045و سایز  (کالفی) میلی متر  001الی  06های سایز  نحوه و شرایط بسته بندی لوله

 (شاخهای

 .زیر آمده استدرجداول 
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