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افزایش چشمگیر مصرف نوارهای آبیاری در کشور

ضعف استانداردهای بین المللی در تعیین الزامات موادی نوارهای آبیاری

 درصد وزنی دوده3تا 2.... استانداردهای لوله پلی اتیلن، ژئوممبرین پلی اتیلن، روکش کابل و

 درصد وزنی برای کاربردهای بلند مدت می باشد3تا 2اما

 ماه در نظر گرفت4نوار آبیاری یک فصل کشت که می توان

درصد وزنی دوده بیش از مقدار الزم برای یک فصل کشت می باشد2: اختالف نظر بین گروه ها

مناسب در نوار آبیاری یک بار مصرفنیاز به انجام یک پروژه پژوهشی برای تعیین مقدار دوده

مقدمه و اهمیت پروژه
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قرارداد پژوهشی

انجمن لوله اتصاالت پلی اتیلن: کارفرما

دانشگاه تهران: مجری

همکاران
گروه تولید لوله اتصاالت وحید، آقای مهندس کیومرث علی اکبرخانی: تولید نوار آبیاری

(شرکت پلی اتیلن سمنان)انجمن لوله اتصاالت پلی اتیلن، آقای مهندس جباری : مشاور

دانشگاه تهران، مهندس فرید جعفری: آزمون ها

آزمایشگاه آزمون دانا پالستیک: آزمون ها

تیم پروژه
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 دارآبیاری پالک نوار

 1.2, 1.5, 2 wt% CB

انمونه های تولید شده و خواص آنه

4

Properties
Carbon black content

Test method Requirements*

1.2 wt% 1.5 wt% 2 wt%

Degree of dispersion 2 1.5 1.1 ISO 18553

INSO 20059

<3

Rate of dispersion A2 A2 A2 better than A3

OIT (200 ͦC) 29 24 48
INSO 7186-6

ISO 11357-6
>20

Filler (wt%) <0.1 <0.1 <0.1
ISO 6964

<0.1

Carbon black (wt%) 1.18 1.45 2.01 1.2-2.5



Distribution: A2

Dispersion: 1-2

پراکنش و توزیع دوده
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Optical Micrographs

1.2 wt% CB 2.2 wt% CB



1000 آزمون مقاومت هوازدگی مصنوعی معادل یک سال طول عمر در شرایط طبیعیساعت  2000تا

 (سال5ساعت معادل 6000)، پروفیل درب و پنجره (ساعت8000)مخازن پلی اتیلن روباز

 ساعت نوار آبیاری چند بارمصرف1000ساعت برای نوار آبیاری یک بار مصرف، 250: 6775استاندارد ملی

 سال طول عمر  1ساعت هوازدگی مصنوعی معادل 1000هر 6775استاندارد ملی

درصد کاهش در استحکام کششی 25حداکثر : معیار پذیرش

 آزمون المپ زنون مطابقISO 4892-2

 آزمون المپ فرابنفشISO 4892-3

زمان آزمون هوازدگی
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ANSI/ASAE S553:
The parts of the emitting hose that may be 
exposed to light shall be protected against UV
degradation. 
Less than 50% reduction in elongation at break 
UV: Cycle A for 1000 hours.
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Sunlight/UV spectrum



Sunlight/xenon lamp spectrum
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Average global sunlight radiation
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Sunlight/xenon lamp spectrum



UV lamp/sunlight spectrum
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و طبیعیUVAمصنوعی هوازدگی
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UV exposure condition: 8 h UV (BPT=60°C) 0.89 W/m2 @ 340nm       4 h condensation(T= 50°C)



مصنوعی المپ زنونهوازدگی
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 1.2 Wt% CB

2000 h UV

 no sign of peak at 

1710 due to C=O 

formation

Chemical change by FTIR
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Before UV

After 2000h UV



 about 50% drop after UV 

exposure

 approximately same drop 

for all CB contents

OIT before/after UV
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max. 20% drop after 

2000 hr UV exposure

Elongation @ break
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 after 1000 h UV:

No significant drop

After 2000 hr UV:

Max. 25% drop

Pass INSO 6775 criteria

Elongation @ break
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 ساعت3000ادامه آزمون هوازدگی فرابنفش تا

 ساعت 2000و 1000آزمون هوازدگی زنون

 ماه  6هوازدگی طبیعی تا

 اضافه کردن تغییراتMFI تا حد امکان

 (ماه خرداد تا شهریور، و بیشتر4)انجام هوازدگی طبیعی توسط تولیدکنندگان

 آبیاریو استفاده از آنها در محصوالت پلی اتیلنی 6775بازیافت نوارهای آبیاری منطبق بر استاندارد ملی

 و مقایسه با نوار آبیاری بدون دوده1.2مطالعه درصد دوده کمتر از

 6775اصالحات استاندارد ملی

ادامه پروژه و پیشنهادات
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 درصد وزنی انجام شد2تا 1.2آزمون هوازدگی فرابنفش بر روی نمونه های نوار آبیاری با مقدار دوده

 ،نمونه های مورد آزمون دارای پخش دودهOIT و سایر الزامات موادی منطبق برINSO 6775بودند

 شی ساعت تابش فرابنفش از خود نشان دادند به طوریکه استحکام کش1000نمونه ها مقاوت بسیار خوبی تا
تقریبا ثابت باقی ماند

 درصد دوده1.2درصد افت در استحکام کششی برای نمونه 25ساعت تابش فرابنفش، حداکثر 2000پس از

 مناسب  ( 6775با الزامات موادی استاندارد )درصد وزنی دوده برای نوارهای آبیاری یک بار مصرف 1.2مقدار
می باشد

نتیجه گیری
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سهم فرابنفش و مادون قرمز در طیف خورشید

آزمون های قطره چکان و نوار آبیاری قطره ای، انجمن لوله اتصاالت پلی اتیلن، قدرت اله هاشمی مطلق
20



طیف خورشید

آزمون های قطره چکان و نوار آبیاری قطره ای، انجمن لوله اتصاالت پلی اتیلن، قدرت اله هاشمی مطلق
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Cabot


