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  به نام خدا

 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 
تعيين  اي شدن توسطدرجه شبكه ارزيابي -(PE-X)اي شدهشبكه يپلي اتيلنلوله و اتصاالت  «

  »روش آزمون -  محتوي ژل
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  ، زاهداحمدي

  )ي پليمردكتر(
  

  عضو هيئت علمي –دانشگاه امير كبير
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  شركت تكاب اتصال
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 )فوق ليسانس شيمي(
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  شركت ايرانيان پوياس ساعي   سن                                                                   ناظريان، آي
  )ليسانس مهندسي شيمي(
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  پيش گفتار
تعيـين   اي شـدن توسـط  درجـه شـبكه   ارزيابي –(PE-X)اي شدهشبكه يلوله و اتصاالت پلي اتيلن" استاندارد

پارسـيان  شركت سـام فيـدار   توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه " روش آزمون -محتوي ژل
 مـورخ  صـنايع شـيميايي و پليمـر   استاندارد ملي كميتة اجالس نهصدو شانزدهمين  در و شده تدوين و تهيه

 مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 10/2/91

   .شودمنتشر مي ايران ملي رداستاندا عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ،ايران استاندارد سازمان ملي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   .گرفـت  خواهـد  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 منبع و ماخذي
  

ISO 10147:2011, Pipes and fittings made of crosslinked polyethylene (PE-X) –Estimation 
of the degree of crosslinking by determination of the gel content—test method 
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اي شدن درجه شبكه رزيابيا - (PE-X)اي شدهشبكه يلوله و اتصاالت پلي اتيلن
  روش آزمون -محتوي ژلتعيين  توسط

  و دامنه كاربرد هدف       1
 ياتيلنپلي و اتصاالت شدن در لولهاي شبكه درجه تعيين روشي براي ارزيابياين استاندارد،  هدف از تدوين

  .استخراج حاللي است ها بانمونه محتوي ژلتعيين  از طريق )PE-X(1اي شدهشبكه
 .اي شده كاربرد داردشبكه ياتيلنو اتصاالت پلي لوله اين استاندارد براي

 آزمون اصول           2

گيري زماني مشخص اندازه وري در حالل در يك دورهاتصال، قبل و بعد از غوطه اي از يك لوله ياوزن آزمونه 
  .شودغير قابل حل در حالل بيان مي صورت درصد وزني مادهه اي شدن بشبكه درجه. شودمي

 ملي مربوطهاستانداردهاي اي شدن، به استانداردهاي محصول يا مقادير قابل قبول درجه شبكهحداقل براي 
 .مراجعه كنيد

 مواد و واكنشگرها         3  

 C 144◦ تا C 137◦ي جوش نقطه و محدوده 98 %تر ازاالمخلوط ايزومري با خلوص حجمي ب ،زايلن     3-1
 .است افزوده شده اكسيدانحجمي آنتي 1 %به آنكه 

- 5و3(-3 اكسيدان بر پايهيا آنتي) فنولوتيل ب-ترشري- 6-متيل-4(بيس-متيلن-2و2 اكسيدانآنتي  3-2 
  .دباشاستفاده مي قابل هر دويا تركيبي از  اتنپروپيو) هيدروكسي فنيل- 4-بوتيل-ترشري- دي

. دبنابراين بايد با دقت استفاده شوگير است كه امكان جذب از طريق پوست را دارد، و آتش خطرناك زايلن حاللي -هشدار
فقط زير تهويه كننده هوا از آن . اين موضوع مورد تاكيد است و بايد اعمال شود هاي الزم دربارهتها و محدوديتمام توجه

تجهيزات ايمني . بخار آن را استنشاق نكنيد. قبل از شروع آزمون كارآيي تهويه كننده هوا را حتما بررسي كنيد. استفاده كنيد
در صورت استنشاق زياد بخار در . اعث سرگيجه، سردرد يا هر دو شوداستنشاق زياد بخار ممكن است ب. مناسب را بكار ببريد

  .هواي تميز و تازه قرار بگيريد

  2تجهيزات           4

  .تجهيزات زير براي انجام آزمون الزم است
  .نشان داده شده است 1در شكل  ،مبرد جريان برگشتي        4-1
  .ml 500 با حداقل حجمگرد، بالن ته        4-2

                                                 
1- Crosslinked Polyethylene 
2- Apparatus  
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ناسب براي جوشاندن و با ظرفيت گرمادهي م 2-4 بندزير ناسب براي بالن اشاره شده در م ،كنگرم      4-3
  .)C 144◦ تا C 137◦: جوش محدوده(زايلن

قفس توري بايد از . آزمونه را دربرگيرد ي كافي بزرگ باشد تابه اندازه قفس توري با درپوش،        4-4
و مناسب براي نگه  )μm )25± 125 نزن به صورت مشبك با اندازه سوراخ جنس آلومينيوم يا فوالد زنگ

در . هاي توري نبايد آلوده به روغن، گريس يا هر آالينده قابل حل در زايلن باشدسيم. داشتن آزمونه باشد
  .صورت بايد قبل از استفاده با استون شسته شده و خشك شود غير اين

 .آزمونه ، براي تهيه يا ديگر ابزار برش مناسب 1ريزبردستگاه برش خودكار يا         4-5

 

  
  راهنما

  برچسب شناسايي و سيم نازك متصل شده به قفس توري 1
  پايه نگهدارنده 2
  ي حلقوي گيره 3
  مبرد جريان برگشتي 4
  چوب پنبه يا رابط 5
  زايلن 6
  قفس توري نگه دارنده آزمونه  7
  كنگرم 8
  گردبالن ته 9

 تنظيممبدل قابل  10

a  خروج آب 

b ورود آب  

  تجهيزات استخراج -1شكل 

 

                                                 
1- Microtome 
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  .قابل استفاده در شرايط مشخص ،دارآون خال يا آون فن        4-6
  .mg 1 با دقت آزمونه يا بدون آن با قابليت وزن كردن قفس توري با ترازو،        4-7

  سازي آزمونهآماده           5
  :شوداده ميساس دستورالعمل زير آمبرا آزمونه

بايد حداقل دو آزمونه آماده شود مگر . محافظ روي لوله يا آزمونه بايد قبل از آزمون برداشته شود هرگونه اليه
  .شرايط ديگري ذكر شده باشد ،در استاندارد مرجع

 mm اي با ضخامتپس از برش لوله يا اتصال، آزمونه از سطح مقطع لوله يا اتصال و به صورت اليه
د كه كل محيط لوله را شامل شود مگر در استاندارد مرجع شرايط ديگري شوطوري تهيه مي )02/0±2/0(

  .باشد g 2/0 وزن آزمونه بايد مساوي يا بيشتر از. آمده باشد
هاي اي شدن در ضخامت ديواره لوله يا اتصال تغيير كند، بنابراين براي اندازگيريممكن است درجه شبكه
  .الزم است ه از ماشين براي ايجاد آزمونهسطحي يا مياني، استفاد

 برش مناسب ممكن است ريزبر يا وسيله. ه استاز لوله توصيه شد آزمونه يهاستفاده از دستگاه برش براي ته
  .ديگري نيز براي تهيه آزمونه استفاده شود

  روش انجام آزمون            6
  .) 1mوزن (وزن كنيد mg 1 قفس توري و درپوش تميز و خشك را با دقت        6-1
وزن  mg 1 آزمونه را درون قفس توري قرار دهيد، درپوش آن را نيز بگذاريد و مجموعه را با دقت     6-2

  .)2mوزن(كنيد
 ار كافي حاللمقد قفس توري و نمونه به همراه درپوش را درون بالن قرار دهيد و مطمئن شويد كه      6-3

  .باشد 1به  200كه حداقل نسبت وزن حالل به وزن نمونه نحويه وجود دارد ب وري نمونهبراي غوطه
در . مجدد بعد از تقطير با اضافه كردن يك درصد حجمي از آنتي اكسيدان را دارد حالل قابليت استفاده

  .صورت هدر رفت از يك محلول تازه يا تقطير شده استفاده كنيد
  .بجوشانيد تا از ايجاد هم خوردگي مناسب در آن مطمئن شويد )h )5/0±8 حالل را به مدت         6-4
قبل از  بعد از زمان گفته شده در مرحله نمونه درپوش آن را به همراه باقيماندهقفس توري و        6-5

  .محلول خارج كنيد
  .)مراجعه شود 1-3 بندزير به (دقت كنيد محلول در حال جوش هنگام خارج كردن قفس توري از  -احتياط

  :هاي زير خشك كنيدبا يكي از روش h 3 به همراه قفس توري به مدترا آزمونه  هباقيماند         6-6
 فشارحدود ( bar 85/0 با حداقل فشار تحت خال )2±90( C◦ آون خال، نگهداري در دماي وسيلهه ب) الف

  يا؛ )يا كمتر از آن bar 15/0 مطلق
  .)2±140( C◦ دار، با امكان استخراج مناسب، قرار دادن در دماييك آون فن وسيلهه ب) ب



 

4 

  

يا قفس توري و درپوش و ) 4mوزن( سپس باقيمانده. اجازه دهيد تا دماي محيط خنك شود    6-7
  .وزن كنيد mg 1 را با دقت) 3mوزن(باقيمانده

  محاسبات و بيان نتايج            7
 با يكي از معادالت زير محاسبه    محلولنا درصد وزني ماده ر حسب، ب Gها، اي شدن آزمونهدرجه شبكه

  :شودمي
 : كه باقيمانده وزن شد در حالتي

100
12

4 



mm

m
G  

  : كه قفس توري، درپوش و باقيمانده وزن شد در حالتي
100

12

13 




mm

mm
G  

  :در آن كه
1m ؛گرموزن قفس توري و درپوش برحسب ميلي   
2m ؛گرمي آزمونه به همراه قفس توري و درپوش برحسب ميليوزن اوليه   
3m  ،گرم؛قفس توري و درپوش برحسب ميليوزن باقيمانده  
4m گرمقيمانده برحسب ميليوزن با.   

  .ترين عدد صحيح بيان شودنتايج به صورت نزديك
  .شود پركننده بايد در محاسبات در نظر گرفته وزن هرگونه ماده

  .هاي مجزا محاسبه كردوان با انجام محاسبات روي آزمونهترا مي aGاي شدن شبكه درجه متوسط

  نگزارش آزمو          8
  :حاوي اطالعات زير باشد حداقل گزارش آزمون بايد

  .ايران اين استاندارد مليروش آزمون طبق        8-1
  .تمام جزئيات الزم براي شناسايي آزمونه       8-2
 مونهبراي چند آز aG، اي شدنشبكه درجه متوسطمجزا و  ، براي آزمونه Gاي شدن، شبكه درجه     8-3

  .اندكه مورد آزمون قرار گرفته
جزئيات هرگونه تغيير در روش مشخص شده و هرگونه رفتار غيرعادي مشاهده شده در حين       8-4

  .آزمون
  .تاريخ انجام آزمون       8-5

  
  
  


