
 

 

  

 
 

 جمهوري اسالمی ايران ايران ملی استاندارد

Islamic Republic of Iran 
INSO 

 18167 استاندارد ايران ملی سازمان 16181

 Iranian National Standardization Organization 1st.Edition چاپ اول

1931  

 

 کشش حلقه آزمون  – لوله  –مواد فلزي 
 

 

 

 

Metallic materials — Tube — 

Ring tensile test 
 

 
 

 

 

 
 

ICS:77.040.10  

2013 



 ب 
 

  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 استانداردمیی  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها عنوانبه  و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  استانداردسازمان میی 

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  کاربرد تحقیقات 

                                                 
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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 گفتارپيش

 مربوط تهیه و تدوین اا نویس آن در کمیسیونکه پیش " آزمون کشش حیقه –دوده   –مواد فی    "استاندارد 

مورد تصویب قرار  13/19/21مور  مکانیک و فی رناسی  کمیته میی استاندارد 396ادامه اجالسیه  دررده و 

استاندارد و تحقیقات صنعتی  سازمانقانون اصالح قوانین و مقررات  3گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

 .رودبه عنوان استاندارد میی ایران منتشر می 1331ایران مصوب بهمن ماه 

اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حفظ امگامی و 

پیشنهاد  که برا  اصالح یا تکمیل این  استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ارگونه

مراجعه   نابراین برا استاندارداا ارائه رود در انگام تجدیدنظر درکمیسیون فنی مورد توجه قرار خوااد گرفت. ب

                                        د.                               .دبه استاندارداا  ایران باید امواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کر

.  

 :است زیر ررح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

 
ISO 8496: 1998, Metallic materials — Tube — Ring tensile test 
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 آزمون کشش حلقه –لوله   –مواد فلزي 

 
هدف و دامنه کاربرد     1  

 کتردن عیتوب   آرتکار  بترا   ،اتا ا  دودته گیر  کشش حیقهروش اندازهیک تعیین ن استاندارد، ین ایادف از تدو

 توان یم امچنین .فتدکه رکست اتفاق بیاست دادن آزمونه تا زمانی قرار کرنش تحت سطحی و داخیی به وسییه 

  .به کار بردنی   اادودهپییر  رکلمی ان تعیین برا  این آزمون را 

بارتد   mm 29اتا کمتتر از   و ضتخامت آن  mm 139 از اا بیشبیرونی آناایی که قطر برا  دودهاین استاندارد، 

 بارد. mm 199 قطر داخیی باید بیش از .کاربرد دارد
 

 آزمون اصول      2

 .که رکست اتفاق بیفتدتا زمانی  تحت کرنش قرار دادن یک حیقه بریده رده از انتها  دوده در جهت محیطی

 

 ها وسايل و دستگاه    9

 که در حادی ،حرکت نسبت به یکدیگر یتمحوراا  مواز  و قابی با مساو  وبا قطر  ،ايپين دايره دو      9-1

 .ندبماناقی مواز  ب امچنان

ودی به ررط آنکه قطر داخیی  استحکام بارد، مالحظاتقطر پین باید کمترین مقدار ممکن با توجه به در اصل 

 1ا  بارد که قرار است تحت آزمون قرار گیرد سرکل  دوده اجازه بداد، باید حداقل سه برابر ضخامت جداره دوده

 را ببینید .

 
 مترابعاد بر حسب ميلی

 

 

 

 ها، آزمونه و نحوه اعمال فشار مجموعه پين – 1شکل
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 آزمونه        4

 انتهایی عمود بر محور دوده بارند. سطوحبه طور  که  ،صورت یک حیقه از دوده بریده رودباید به آزمونه     4-1

بارد طول آزمونه  mm 13بارد. اگر ضخامت بیش از  mm 13 باًیتقرباید طول آزمونه سعرض حیقه     4-2

 برابر ضخامت بارد. تواند یم

 .پخ زد اا روشیا با سایر  ،کردگرد  ،را با سواان کار  اا دبه توان یمباید بدون پییسه بارد.  آزمونهاا  دبه   4-9
 ، قابل قبول است.کنند یم برآوردهآزمون را  ، اد اماتدر صورتی که نتایج آزمون ،دبه اا  گرد نشده یا پخ زده نشده  –يادآوري 

 

 روش انجام آزمون        5

انجام رود و بهتر  C º 33تا  C º 19محدوده دما در حادت کیی، آزمون باید در ررایط دما  محیط در     5-1

  ± C º 3ا  در دما است تا حد امکان تحت ررایط کنترل رده
o
C93 انجام رود. 

مشخص،  نر از ا  با  اا نیپ. حیقه را با دور کردن اا قرار دایدبر رو  پینبریده رده از دوده را  حیقه   5-2

 .تحت کرنش قرار داید تا انگامی که حیقه بشکند

 بیشتر بارد.  mm/s 3نباید از  نر ، انگام برخورددر 

انگامی که این استاندارد مربوط به محصول انجام رود.  اد اماتباید بر اساس  ،آزمون کشش حیقه تشریح   5-9

اا  مرئی قابل  ان آزمون، آزمونه بدون وجود ترکاد امات مشخص نشده بارند، باید در نظر گرفته رود که در پای

 تشخیص توسط چش  غیر مسیح، قابل قبول است.

 

 گزارش آزمون     8

گ ارش  ،محصول مربوطه تهیه رود. در این موردموارد مشخص رده در استاندارد گ ارش آزمون باید بر اساس 

 آزمون باید حداقل رامل اطالعات زیر بارد:

 روش آزمون طبق این استاندارد میی؛     8-1

 معرفی آزمونه؛     8-2

 ابعاد آزمونه؛     8-9

 نتیجه آزمون؛     8-4

 آزمون کننده و تاریخ آزمون.         8-5
 

 


