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 بافتهE  پريپرگ الیاف شیشهاي،اپوکسید غیرهالوژنه
شده با اشتعالپذيري تعريف شده
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Materials for printed boards and other
interconnecting structures –
Part 4-11: Sectional specification set for prepreg
materials, unclad –
Non-halogenated epoxide, woven E-glass
prepreg of defined flammability

بهنام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهی 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد وتحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهایملی(رسمی)
ایران را به عهده دارد .
نام  موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخ 26/60/92به
سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره960/33333مورخ26/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
کمیسیونهایفنی مرکب از کارشناسانسازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسساتعلمی،

حوزههایمختلف در

تدوین استاندارد در
میشود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه بهشرایط تولیدی،فناوری و
پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام 
مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و

منصفانهی صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان،

تجاری است که از مشارکت آگاهانه و
میشود.پیشنویساستانداردهایملیایران
سازمانهای دولتی و غیر دولتی حاصل 

واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها،
میشود و پس ازدریافت نظرها و پیشنهادهادر
کمیسیونهای فنی مربوط ارسال 

ذینفع و اعضای
برای نظرخواهی به مراجع 
میشود .
بهعنوان استاندارد ملی(رسمی) ایرانچاپ و منتشر 
کمیتهی ملی مرتبط باآنرشته طرح و در صورت تصویب 

میکننددر
سازمانهایعالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه 

پیشنویس استانداردهایی که مؤسسات و

بدینترتیب،استانداردهایی

میشود.
بهعنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر 
کمیتهی ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،

کمیتهی ملیاستاندارد مربوطکه

شمارهی  3تدوین و در

میشوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران
ملی تلقی 
بهتصویب رسیده باشد .
میدهد 
سازمانملیاستانداردایرانتشکیل 
9
1
بینالمللی الکتروتکنیک ) (IECو
بینالمللی استاندارد )، (ISOکمیسیون 
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان 
3
2
بهعنوان تنها رابط کمیسیون کدکسغذایی) (CACدر کشورفعالیت
بینالمللی اندازه شناسی قانونی) 3(OIMLاست و 
سازمان 
آخرینپیشرفتهای علمی،

نیازمندیهای خاص کشور ،از

میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و

میشود .
بهرهگیری 
بینالمللی 
فنی و صنعتی جهان و استانداردهای 
مصرفکنندگان،حفظ سالمت و

پیشبینی شده در قانون ،برای حمایت از

سازمانملیاستانداردایرانمیتواند با رعایت موازین

ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرایبعضی از استانداردهای
ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد ،اجباری نماید .سازمان
ودرجهبندی آنرا اجباری

بینالمللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی
بهمنظورحفظ بازارهای 
میتواند  

درزمینهی مشاوره ،آموزش،

سازمآنهاو مؤسسات فعال

استفادهکنندگان از خدمات

نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به
آزمایشگاهها ومراکز کالیبراسیون(واسنجی)

زیستمحیطی،

سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت

بازرسی ،ممیزی و صدورگواهی
سازمآنهاو مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأییدصالحیتایران ارزیابی

اینگونه
وسایل سنجش ،سازمانملیاستانداردایران 
آنهانظارتمیکند.ترویج دستگاه
آنهااعطا و بر عملکرد 
گواهینامهی تأیید صالحیت به 

میکند و در صورت احراز شرایط الزم،

بینالمللی یکاها ،کالیبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقاتکاربردی برایارتقای سطح

استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
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

ب

کمیسیون فني تدوين استاندارد
«مواد براي بردهاي مدار چاپي و ساير ساختارهاي میاناتصالدهنده -
قسمت  :11-4مجموعه ويژگي بخشي براي مواد پريپرگ ،بدون روکش -
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اپوکسید غیرهالوژنه ،پريپرگ الیاف شیشهاي  Eبافته شده با اشتعالپذيري تعريف شده»

نورحسینی،سیدحامد 
(فوقلیسانسمهندسیبرق،الکترونیک) 

عضوهیئتمدیرهشرکتنیمههادیسینا(سهامیخاص) 

دبیر:
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عبدی،جواد 
(دکترایمهندسیبرق،کنترل) 

کارشناسمؤسسهارتباطپژوهانالبرز 

اعضا( :اسامیبهترتیبحروفالفبا)

عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمی-واحدنظرآباد
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صارمیحصاری،سیدعباس 
فوقلیسانسمهندسیبرق،قدرت)
( 

مسئولآزمایشگاهمرجعپژوهشگاهنیرو(سهامیعام)

m

حافظعقیلی،حمیدرضا 
(فوقلیسانسمهندسیبرق،مخابرات-سیستم)


کارشناستحقیقاتشرکتکیاتل(سهامیخاص)
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جزواحدی،محمدرضا 
(لیسانسمهندسیبرق،کنترل)
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رئیس:

سمت و /يا نمايندگي

عرفانی،علی 
(فوقلیسانسمهندسیبرق،مهندسیپزشکی)

عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمی-واحدکرج

فامیلخلیلی،اعظم 
(فوقلیسانسمهندسیکامپیوتر،فناوریاطالعات)

کارشناسمؤسسهارتباطپژوهانالبرز

فریور،علی 
(لیسانسمهندسیبرق،الکترونیک) 

مدیرعاملشرکتکاسپینآسانبرپارس(سهامیخاص) 
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صفوی،سعید 
(لیسانسمهندسیبرق،الکترونیک)

مدیرعاملشرکتتجارتالکترونیکعرشگستر(سهامیخاص)

ج

محبی،محمد 
(فوقلیسانسمهندسیبرق،مخابرات)

مدیر واحد تحقیقات شرکت پیشگامان ارتباط هوشمند (سهامی
خاص)
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کسمائی،فرامرز 
(فوقلیسانسالکتروشیمی)

مدیرفنیشرکتایرانمدارمتالیز(سهامیخاص)
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فهرست مندرجات
صفحه

عنوان
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آشنایی با سازمانملیاستانداردایران 
کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
پیشگفتار 

هدفودامنهکاربرد 
1
مراجعالزامی 
9
موادوساختار 
3
خواص 
2
شکلتحویل 
3
تضمینکیفیت 
0
بندیونشانهگذاری 


بسته
3
عمرماندگاری
3
اطالعاتسفارشدهی

2
کتابنامه
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پیشگفتار
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اتصالدهنده– قسمت:11-2مجموعهویژگی
میان 
استاندارد "موادبرایبردهایمدارچاپیوسایرساختارهای 
بخشی برای مواد پریپرگ ،بدون روکش  -اپوکسید غیرهالوژنه ،پریپرگ الیاف شیشهای  Eبافته شده با
هتوسطکمیسیونهایمربوط،توسطموسسهارتباطپژوهانالبرزتهیهوتدوین

اشتعالپذیریتعریفشده" ،ک

شدهودرهفتصدوسومیناجالسکمیتۀملیاستانداردبرقوالکترونیکمورخ 1329/62/90مورد تصویب
قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یکماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران
میشود .
مصوببهمنماه1331بعنواناستانداردملیایرانمنتشر 
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات
استانداردهایملیایراندرمواقعلزومتجدیدنظرخواهدشدوهرگونهپیشنهادیکهبرایاصالحوتکمیلاین
کمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت.بنابراین

استانداردهاارائهشود،درهنگامتجدیدنظردر 
برایمراجعهبهاستانداردهایایرانبایدهموارهازآخرینتجدیدنظرآنهااستفادهگردد .
درتهیهوتدوینایناستانداردسعیشدهاستکهضمنتوجهبهشرایطموجودونیازهایجامعه،درحدامکان
بینایناستانداردواستانداردملیکشورهایصنعتیوپیشرفتههماهنگیایجادشود .
منبعومأخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

om

.c
er

m

ly

– IEC 61249-4-11, 2005: Materials for printed boards and other interconnecting structures
Part 4-11: Sectional specification set for prepreg materials, unclad – Non-halogenated epoxide,
woven E-glass prepreg of defined flammability

و

مواد براي بردهاي مدار چاپي و ساير ساختارهاي میاناتصالدهنده –
قسمت  :11-4مجموعه ويژگي بخشي براي مواد پريپرگ ،بدون روکش -
اپوکسید غیرهالوژنه ،پريپرگ الیاف شیشهاي  Eبافته شده با اشتعالپذيري تعريف شده
1

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامي
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میباشدکهاساساًبرایاستفاده
خواصپریپرگ 1

هدفازتدوینایناستاندارد،تعیینوارائهالزاماتبرای
باالیههای 3مطابقبااستانداردملیایران،10226-9-3هنگامساخت

هایهمبند 9دراتصال


عنوانورقه

به
درنظرگرفتهشدهاند.اینمادهممکناستبرای

استانداردبینالمللیIEC 62326-4

بردهایچندالیهطبق
هانیزبهکاربردهشود .

همبندکردنانواعدیگریاز 
الیه

پریپرگ مطابق این استاندارد ،دارای اشتعالپذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) است .نرخ

کندکنندههایآتش 3غیرهالوژنه گنجانده

پریپرگکامالًعملآوریشده ،2با استفادهاز
اشتعالپذیریبرای  

الیهچینی 0مطابق با
شده بهصورت قسمت یکپارچهای از ساختار پلیمری حاصل میشود .پس از  
تعریفمیشود .

تأمینکننده،دمایگذارشیشه3بهصورتکمینه196°C
دستورالعملهای 


وشهایآزمونبرایموادالکتریکی،صفحاتچاپیو
استانداردملیایرانشمارۀ:01132-9سال،1326ر 

er
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m

مداركالزامیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردملیایرانبهآنهاارجاعدادهشدهاست.

جزئیازایناستانداردمحسوبمیشود .


آنمقررات
بدینترتیب
شدهباشد،اصالحیههاوتجدیدنظرهایبعدیآن

درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعداده
موردنظرایناستانداردملیایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعداده

هایبعدیآنهاموردنظراست.


شدهاست،هموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه
استفادهازمراجعزیربرایایناستانداردالزامیاست:
هایآزمونبرایموادسازههایاتصالمتقابل 


قسمتدوم:روش
سایرملحقاتوسازههایاتصالمتقابل-
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استاندارد ملی ایران  ،1329 :10226-9-3مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای
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دارالیافشیشهایE


ورقۀالیه
میاناتصالدهنده -قسمت:3-9موادپایهتقویتشدهباروکشوبدونروکش -

بافتهشدهازاپوکسید،باروکشمسی،اشتعالپذیریتعریفشده(آزمونسوختنعمودی)


آنهانوعیرزینبهناماپوکسیتزریقشدهوحرارت
صورتبافتکنارهمقرارگرفتهوبه 


ایکهبه

:الیافشیشه
Preperg -1
داده میشوند (اما بهطور کامل عملآوری و سفت نمی شوند) تا کیفیت رزین ارتقا یابد که به ورقۀ حاصل از این فرآیند
پریپرگ"گویند.
" 
2- Bonding sheet
3- Laminates
4- Fully cured
5- Fire retardants
6- Lamination
7- Glass transition temperature

1

2-3
IEC 61249-6-3, Material for interconnection structures – Part 6-3: Sectional
specification set for reinforcement materials – Woven E-glass (for the manufacture of
prepregs and copperclad base materials
2-4
IEC 62326-4:1996, Printed boards – Part 4: Rigid multilayer printed boards with
interlayer connections – Sectional specification
1

ISO 9000:2000 , Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

2-5

1

ite

2-6
ISO 11014-1:1994, Safety data sheet for chemical products – Part 1: Content and
order of sections

مواد و ساختار

1-1

تقويت

p
ch

تقویتشونده 9که با رزین اپوکسیدی بارور شده 3و بهطور جزئی تا 

پریپرگ از الیاف شیشهای  E

عملآوریشده،تشکیلشدهاست .
مرحلۀ 2B
5

تقویت از الیاف شیشهای  Eبافته شده ،همانگونه که در استاندارد بینالمللی  :IEC 61249-6-3الیاف
بافتهشده(برایساختپریپرگوالیۀباروکشمسی)تشکیلشدهاست .

شیشهایE
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سیستم رزين

er

m

،زمانیکهمطابقبا

رزینازیک رزیناپوکسیدیغیرهالوژنه بادمایگذارشیشهبزرگتریامساوی196 °C
توصیۀسازندهعملآوریشده،تشکیلشدهاست .

بیشینۀکلهالوژنهایموجوددررزینبه اضافۀماتریستقویت 1366-0،0بابیشینۀکلر 266-0وبیشینۀ

میباشد .
برم 266-0
عواملمغایرممکناستبرایارتقایفرآورینظیربازرسینوری،3افزودهشوند .
تعریفمیشود .

صورتالزاماتاشتعالپذیریبند9-3-2


مقاومتشعلۀآن،به

1-4

خواص مربوط به ظاهر پريپرگ

.c

4

خواص

om

سالمبودن 3مادهبرایاستفادهبرایهدف
عیبهاییباشدکهممکناستروی 
پریپرگبایداساساًبدون  

موردنظرتأثیرداشتهباشند .

سیستمهای مدیریت کیفیت  -مبانی و واژگان  .مرجع این استاندارد ملی ،استاندارد بینالمللی 

 -1استاندارد ملی ایران-ایزو  :2666سال  ،1333
ISO 9000: 2005است 
2- Reinforcing
3- Impregnated
4- Stage-B
5- Reinforcement
6- Reinforcement matrix
7- Optical inspection
8- Fitness

9

برای عیبهای خاص زیر ،الزامات ارائه شده باید هنگام انجام بازرسی مطابق با روش ( 2V01در دست
بهکاربردهشوند .
بررسی)استانداردملیایرانشمارۀ ،01132-9
1-1-4

1

نواحي (به شکل چشمهاي ماهي ) رطوبتزدايي شده

9

 2-1-4فیالمانهاي پاره شده

ite

مجازنمیباشند .

رطوبتزداییشدهباقطربیشتراز16mm

نواحی
نواحیرطوبتزداییشدهباقطرکوچکتریامساوی 16 mmتااندازۀبیشینه 16چشمماهیدرهرناحیه

پرگمجازمیباشد .


ازپری
366mm×366mm
1

 1-1-4اعوجاج

p
ch

قابلپذیرش 
رخدادآنهابرایارزیابی  

،اندازههاوفرکانس 

فیالمانهایپارهشده

هنگامقضاوتدربارۀوجود
2
،حائزاهمیتاستامامشخصۀجریانپریپرگنیزبایددرنظرگرفتهشود.شرایطپذیرش 3برای

بودن
توافقبینکاربروتأمینکنندهباشد .

فیالمانهایپارهشدهبایدطبق

9

 4-1-4چینها

y
ol

هنگامآزمونشدنپریپرگمطابقباروشآزمون( 2M29دردستبررسی)ازاستانداردملیایرانشمارۀ

اندازهگیری شده در هر فاصلۀ آزمون 
 ،01132-9اعوجاج نخهای پود 3در الیاف شیشهای نباید از   16 %
366mmبیشترشود .
8

 5-1-4شرايط لبه

m

ها،فقدانناچیزیدررزینرخدادهاست،مجازمیباشند .


پرگکهدرآن

جاییپری

هایناشیازجابه

چین
اند،مجازنمیباشد .


دلیلفقدانرزین،بدونروکششده
هایشیشه 
ایبه


ها،نخ

هاییکهدرآن

چین
6

om

.c

er

پانلهایی که به اندازهبرشداده شدهاند 16باید لبههای هموار داشته باشند و فقدانرزین در لبه بهدلیل

فرآیندبرشنبایدبیشاز3mmباشد.وقوعگردرزین11بیشازاندازهکهحینبرشآزادشدهبایدقبلاز
بستهبندیبرایحملباکشتی،پاكشود .


1- Fish eyes
2- Dewetted areas
3- Broken filament
4- Acceptability
5- Acceptance conditions
6- Distortion
7- Fill yarns
8- Creases
9- Edge conditions
10- Cut-to-size panels
11- Resin dust

3

2-4

خواص مربوط به پريپرگ مرحله B

er

 1-2-4محتواي رزين

m

y
ol

p
ch

ite

پریپرگمرحله Bراتوضیحدهند.
توانندضخامت،واکنشپذیری 1وتغییرشکل  9


تعدادیازمشخصاتمی
2
3
انتخابمشخصاتیکهبایدبهعنوانآزمونانطباقکیفیت واحرازصالحیت مورداستفادهقرارگیرندونیز

کنندهمیباشند .


سطوحعملکردنامی،طبقتوافقبینکاربروتأمین
باشندوبهتراستبهطورمجزامشخصنشوند.


هممی

مشخصهکهدرادامهنشاندادهشده،وابستهبه
چندین
3
،یکیمشخصاتیکهبا(الف)نشانهگذاریشدهدر

بهتراستالزاماتسفارشدهیترجیحاًبهشیوۀشیشه

گذاریشده،محدودشوند.بیشینهیکمشخصۀاختیاری(پ)از


ترکیببامشخصاتدیگریکهبا(ب)نشانه
میتواندگنجاندهشود .
پریپرگمرحله B

شیوۀشیشه 
پارامترضخامت 
(الف) 


 محتوایرزین
(الف) 

وزنعملآوریشده 0


پارامترواکنشپذیری/تغییرشکل 

(ب) 


 شارشرزین
(ب)
ضخامتجریانمقیاسبندیشده


(ب)


 گرانروی3ذوب
3
(ب)

ضخامتعملآوریشده


پارامتراختیاری 
2
(پ) 


 محتوایفرار
(پ) 

 زماناستفادهازژل16

om

.c

هنگام آزمون شدن مطابق با روش آزمون 2C03از استاندارد ملی ایران شمارۀ  ،01132-9محتوای نامی
رزینبایدمطابقباتوافقبینکاربروتأمینکنندهباشد .

رواداریحولمقدارنامیسفارشدادهشدهباید،±3%برایمثال،)23±3(%باشد .

1- Reactivity
2- Rheology
3- Quality conformance
4- Qualification
5- Glass style
6- Treated weight
7- Scaled flow thickness
8- Cured thickness
9- Volatile content
10- Gel time

2

 2-2-4وزن عملآوري شده

هنگام آزمون شدن مطابق با روش آزمون  2C03از استاندارد ملی ایران شمارۀ  ،01132-9وزن نامی
آوریشدهبایدمطابقباتوافقبینکاربروتأمینکنندهباشد .


عمل
رواداریحولمقدارنامیسفارشدادهشدهباید،±2%برایمثال،)13/6±6/0(gباشد .
 1-2-4ضخامت عملآوري شده

ite

آوریشدهبااستفادهازچرخهالیهچینیکاربر،بایدمطابقباتوافق


پرگعمل

ضخامتنامیورواداریپری
بینکاربروتأمینکنندهباشد .


p
ch

 4-2-4شارش رزين

هنگامآزمونشدنمطابقباروشآزمون2M09ازاستانداردملیایرانشمارۀ،01132-9جریاننامیرزین
بایدمطابقباتوافقبینکاربروتأمینکنندهباشد .

رواداریحولمقدارنامیسفارشدادهشدهباید،±3%برایمثال،)93±3(%باشد .
 5-2-4ضخامت جريان مقیاسبندي شده

y
ol

هنگام آزمون شدن مطابق با روش آزمون  2M26از استاندارد ملی ایران شمارۀ  ،01132-9جریان نامی
بندیشدهورواداریبایدمطابقباتوافقبینکاربروتأمینکنندهباشد .


مقیاس
 9-2-4گرانروي ذوب

er

m

هنگام آزمون شدن مطابق با روش آزمون 2C09از استاندارد ملی ایران شمارۀ ،01132-9گرانروی نامی
روتأمینکنندهباشد .

ذوببایدمطابقباتوافقبینکارب
رواداریحولمقدارنامیسفارشدادهشدهباید،±96m Pa sبرایمثال،)926±96(m Pa sباشد .
 7-2-4زمان استفاده از ژل

.c

هنگامآزمونشدنمطابقباروشآزمون2C02ازاستانداردملیایرانشمارۀ،01132-9زماننامیاستفاده
فقبینکاربروتأمینکنندهباشد .

ازژلبایدمطابقباتوا
رواداریحولمقدارنامیسفارشدادهشدهباید،±33sیعنی،)106±33(sباشد .

om

 8-2-4محتواي فرار

هنگامآزمونشدنمطابقباروشآزمون 2C04از استانداردملیایرانشمارۀ،01132-9محتوایفرارباید
بیشینه9/6%باشد .

3

1-4

خواص مربوط به پريپرگ مرحلۀ  Cپس از عملآوري

 1-1-4استقامت الکتريکي

ite

بایدبهیکدیگرهمبندشدهومطابق

ازپریپرگباکمینۀاندازۀ366mm×366mm

مجموعیازدوالیی1
هایسازندهعملآوریشوندوپیروآنضخامتبایدبااستفادهازیکریزسنج9تعیینشود .

باتوصیه
هنگامآزمونشدنمطابقباروشآزمون 2E11ازاستانداردملیایرانشمارۀ،01132-9کمینۀاستقامت
الکتریکیباید93V/μmباشد .
 2-1-4اشتعالپذيري

y
ol

جدول  -1اشتعالپذيري

روش آزمون

خاصیت

(استاندارد ملي ايران

اشتعالپذیری(آزمونسوختنعمودی) 

ضخامتنامیماده6/2mm

.c

.3
.2
.3

زماناحتراقباشعله3پسازهرباراعمالشعلهبرایهرآزمونۀ
آزمون
کل زمان احتراق با شعله برای  16بار اعمال شعله برای هر
مجموعهاز3آزمونه 
زماناحتراقملتهب2پسازدومینباربرداشتنشعله 
احتراقباشعلهیاملتهبتاگیرۀنگهدارنده 
چکیدنذراتشعلهورکهدستمالتیشو3رامشتعلنماید 


er

.9

شمارۀ )91186-2

m

.1

 1-1-4گذردهي نسبي 9و ضريب اتالف

p
ch

بایدبهیکدیگرهمبندشده و

پریپرگتحتآزمونباکمینۀاندازۀ 366 mm× 366 mm
تعدادیالییاز  
گونهای انتخاب شود که آزمونهای با
مطابق با توصیههای سازنده عملآوری شوند .تعداد الییها باید به 
گیریشده،بهدستآید .


)،کهباریزسنجاندازه
ضخامتتقریباً6/3(mmتا6/2
،اشتعالپذیریباید

هنگامآزمونشدنمطابقباروشآزمون2C06ازاستانداردملیایرانشمارۀ01132-9
گونهایباشدکهدرجدول1نشاندادهشدهاست .
به 


2C06

الزامات
کد مشخصه
FV0

FV1

≥36s
≥16s


 ≥936s
 ≥36s


 ≥06s
 ≥36s
کاربردندارد  کاربردندارد 
کاربردندارد کاربردندارد

7

om

بایدبهیکدیگرهمبندشدهومطابق

پریپرگباکمینۀاندازه366mm×366mm
مجموعیازدوالیی از 
عملآوریشوندوپیروآنضخامتبایدبااستفادهازیکریزسنجتعیینشود .
باتوصیههایسازندهکامالً 

1- Plies
2- Micrometer
3- Flaming combustion
4- Glowing combustion
5- Tissue paper
6- Relative permittivity
7- Dissipation factor

0

هنگامآزمونشدنمطابقباروشآزمون(2E10دردستبررسی)ازاستانداردملیایرانشماره،01132-9
بایدبهترتیبکمینه3/2و6/633باشند .

گذردهینسبیوضریباتالف
 4-1-4دماي گذار شیشه ()Tg

شکل تحويل 1

5

1-5

p
ch

صورتپانلهایبرش،ورقهیارولسفارشوتحویلشود .

میتواند 
به
پریپرگ 


ite

بایدبهیکدیگرهمبندشدهومطابق

الییازپریپرگباکمینۀاندازه366mm×366mm

مجموعیاز3
باتوصیههایسازندهکامالًعملآوریشوندوپیروآنضخامتبایدبااستفادهازیکریزسنجتعیینشود .

هنگامآزمونشدنمطابقباروشآزمون 2E10یا 2E11ازاستانداردملیایرانشماره،01132-9دمای
گذارشیشهبایدبزرگتریامساوی196°Cباشد .

رول

کنندهباشد.برایرولهایباطولبزرگتریامساوی،36m


هایرولبایدطبقتوافقبینکاربروتأمین

اندازه
تحویلشدهتوسطتأمینکنندهنباید

باشد.اندازۀرول 

برشهایی 9ازطرفبازرسیانطباقکیفیتمجازم 
ی

 20

2-5

y
ol

بیشاز 0  mmدرپهناو± 3 mدر طولازاندازۀسفارشدادهشدهانحرافداشتهباشد .بایدچندمتر
طولاضافیبرایجبرانهرگونهبرشجهتآزمونانطباقکیفیت،افزودهشود .
ورقه

1-5

 0ازاندازۀسفارشدادهشدهانحرافداشتهباشد .
پانلهاي برش

er

mm

 20

m

اندازههای ورقه باید طبق توافق بین کاربر و تأمینکننده باشد .اندازۀ ورقۀ تحویل شده نباید بیش از 


.c

کنندهباشد.اندازۀپانلهایبرش تحویلشدهنباید


هایپانلبرشبایدطبقتوافقبینکاربروتأمین

اندازه
بیشاز±3mmازاندازۀسفارشدادهشدهانحرافداشتهباشد .

1-9

سیستم کیفیت

om

9

تضمین کیفیت

تأمینکنندهبایدیکسیستمکیفیت،استانداردملیایران-ایزو2666یامشابهآن،برایپشتیبانیازبازرسی

انطباقکیفیتاجرانماید.تأمینکنندهبایدازیکسیستمکیفیت برایکنترلمحیطیمطابقبااستاندارد

بینالمللیISO 14001یامشابهآن،برایپشتیبانیازمالحظاتمحیطیاجرانماید .


1- Cut-off
2- Dissipation factor

3

2-9

مسئولیت بازرسي

مادۀساختهشدهمیباشد.بازرسیتوسطخریداریاشخصثالثدیگر

،مسئولتمامبازرسیهااز

تأمینکننده

میشود .
ممیزی 
1-9

بازرسي احراز صالحیت

4-9

p
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ite

تجهیزشدهاند،بایداحرازصالحیتشوند.آزموناحرازصالحیتباید

پرگهاییکهتحتایناستاندارد
پری 

برایاثباتتواناییسازندهجهتبرآوردهکردنالزاماتایناستانداردانجامشود.آزموناحرازصالحیتباید
المللیانطباقدارد،انجامشود.سازندهبایدازدادههایی


ملیوبین
درآزمایشگاهیکهباالزاماتآزمایشگاهی
کهادعایتطابقموادباایناستانداردراپشتیبانیمیکنند،رویفایلحفظونگهدارینمایدوبایدبهآسانی

برایبازبینیموقعدرخواستدردسترسباشند .
بازرسي انطباق کیفیت

گواهي انطباق

.c

5-9
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تأمینکنندهبایدیکبرنامۀکیفیتبرایاطمینانازانطباقمحصولباایناستاندارد،اجرانماید.بهتراست

چنین برنامۀ کیفیتی ،هنگام مقتضی ،از روشهای آماری بهجای بازرسی بهر به بهر 1استفاده نماید .این
مسئولیتتأمینکنندهاستکهبرمبنایبرنامۀکیفیت،تکرارآزمونرابرایاطمینانازانطباقمحصوالت

تعییننماید .
توانازترکیبیازفنونزیربراینشاندادنتطابقباالزاماتیکهمیتوانندبرایکاهشتکرارآزمونبه


می
کاربردهشوند،استفادهکرد.دادههایپشتیبانکاهشتکرارآزمونبایدبرایبازبینیموقعدرخواستدر

دسترسباشند :
 کنترلپارامترتحتفرآیند؛ 
 بازرسیتحتفرآیند؛ 
بازرسینهاییدورهای؛


 بازرسینهاییبهر.

om

تأمینکننده باید براساس درخواست خریدار ،یک گواهی انطباق با این استاندارد بهصورت کاغذی یا

الکترونیکیصادرنماید .
9-9

برگه دادۀ ايمني

ردبینالمللی ISO 11014-1برایمحصوالتیکهمطابقبااین

بایدیکبرگۀدادهایمنیمطابقبااستاندا
استانداردتولیدوتحویلشدهاند،موجودباشد .


1- Lot-by-lot

3

7

بستهبندي و نشانهگذاري

m

8

عمر ماندگاري

2

y
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بستهبندی شود که حفاظت کافی در برابر 
گونهای  
پریپرگ بهصورت رول ،ورقه یا پانلهای برش باید به 

1
زوال وآسیبفیزیکیحینحملباکشتیوانبارکردنراداشتهباشد .
ساختنشانهگذاریشود،مگر

بندیپریپرگبایدباکدمشخصۀسازنده،تعدادبهروتاریخ


کوچکترینبسته
اینکهدرسفارشخریدغیرآنذکرشدهباشد .

باید برچسبی رویمخزن حمل وجودداشته باشد کهحین جابهجایی معمول ،بهطور مطمئن چسبیده و
گونهای باشد که در شکل یا دادۀ سفارشدهی
خوانا باقی بماند .محل برچسب و نوع نشانهگذاری باید به 
نشانهگذاریو برچسبگذاری استاندارد
مشخص شده است ،در صورتیکهمشخص نشده باشد ،باید همان  
تأمینکنندهباشد.اطالعاتزیربایددرآنگنجاندهشوند :

الف-نوعماده؛ 
ب-کدمشخصۀسازنده؛ 
پ-شمارۀدسته؛ 
ت-کمیت؛ 
ث-ابعاد؛ 
ج-وزنناخالص؛ 
چ-ناموآدرسسازنده؛ 
تاریخبستهبندی .

ح-

شرايط :1

er

پریپرگبایددارایقابلیتانبارشدندرشرایطیکهدرادامهشرحدادهشدهبرایمدتزمانمشخصباشد

وهمچنانبرایاستفادۀموردنظرخودمناسبباشد .

شرايط :2

.c

دمایکمتریامساوی،3°Cرطوبتنسبیمشخصنشدهاست،بهمدتکمینه0ماهپسازحملباکشتی
بهمشتری .

om

دمایکمتریامساوی،96 °Cرطوبتنسبیکمتریامساوی،36%بهمدتکمینه 3ماهپسازحملبا
کشتیبهمشتری .

1- Deterioration
2- Shelf life

2

بهتراستپریپرگدرمحیطکاتالیزوری 1مثالًنورفرابنفش( 9)UVیاتابشبیشازاندازهانبارنشود.بهتر

3
بهمنظوراجتنابازمیعان رطوبت بر
پایینترانبارشدهاست،اجازهدادهشود 
مادهایکهدردمای 
استبه 
قبلازبازکردنبستهبندیتادمایمحیطمتعادلشود .

رویخودپریپرگ،
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سفارشخریدبایدشاملجزئیاتزیرباشد :
الف-ارجاعبهایناستاندارد؛ 
ب-نوعماده؛ 
پ-اندازه؛ 
ت-شیوۀشیشه؛ 
ث-پارامترضخامتانتخابشدهومقدارنامی؛ 
پارامترواکنشپذیری/تغییرشکلانتخابشدهومقدارنامی؛ 

ث-
چ-پارامتراختیاریانتخابشدهومقدارنامی(درصورتوجود)؛ 
ح-درخواستبرایگواهیانطباق،درصورتکاربردیبودن .

ite
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اطالعات سفارشدهي

1- Catalytic
2- Ultraviolet
3- Condensation
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