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پالستیکها– پلیاستايرن قالبگیري و
-1  قسمت-)روزنرانی(اکستروژن
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شناسهگذاري و مبنايی براي ويژگیها

ICS:83.080.20
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Plastics-- Polystyrene (PS) moulding and
extrusion materials -- Part 1: Designation
system and basis for specifications

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
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سازمانملیاستاندارد به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد وتحقیقتات صتنتتی ایتران
مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تتیین تدوین و نشر استانداردهایملی(رسمی)ایران را بته
عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنتتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمتور 29/6/92بته
سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسانسازمان صاحب نظران مراکز و مؤسستات
علمی پژوهشی تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه بهشرایط تولیتدی 
فناوری و تجاری استت کته از مشتارکت آگاهانته و منصتفانۀ صتاحبان حت  و نفتع شتام  تولیدکننتدگان مصتر کننتدگان 
صادرکنندگان و وارد کنندگان مراکز علمی و تخصصی نهادها سازمان های دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نتوی 
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنتی مربتو  ارستا  متیشتود و پت  از
دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی(رسمی) ایتران
چاپ و منتشر می شود .
پیش نوی استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضوابط تتیین شده تهیه می کننتد
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب به عنتوان استتاندارد ملتی ایتران چتاپ و منتشتر متی شتود .بتدینترتیتب 
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایتران شتمارۀ  3تتدوین و در کمیتتۀ ملتی
استاندارد مربو که سازمانملیاستانداردایرانتشکی میدهد به تصویب رسیده باشد .
سازمانملیاستاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بتین المللتی استتاندارد) 1(ISOکمیستیون بتین المللتیالکتروتکنیتک
)9(IECو سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی)3(OIMLاستت و بتهعنتوان تنهتا رابتط 2کمیستیون کتدک غتیایی
)3(CACدر کشور فتالیت می کند.در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمنتدی هتای ختا 
بینالمللی بهرهگیری میشود  .
کشور از آخرین پیشرفتهای علمی فنی و صنتتی جهان و استانداردهای 
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سازمانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قتانون بترای حمایتت از مصتر  کننتدگان حفت 
سالمت و ایمنی فردی و عمومی حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی اجرایبتضی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخ کشور و/یا اقالم وارداتی با تصویب شورای عالی استتاندارد اجبتاری
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازارهای بین المللی برای محصتوالت کشتور اجترای استتاندارد کاالهتای صتادراتی و
درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فتا
درزمینۀ مشاوره آموزش بازرسی ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی آزمایشتگاه
ها ومراکز کالیبراسیون(واسنجی) وسای سنجش سازمانملیاستانداردایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بتر استاس
ضوابط نظام تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها اعطا و بر
عملکرد آنها نظارتمی کند.ترویج دستگاه بین المللی یکاها کالیبراسیون(واسنجی) وسای سنجش تتیتین عیتار فلتزات
گرانبها و انجام تحقیقاتکاربردی برای ارتقای 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
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
«پالستیکها– پلیاستايرن قالبگیری و روزنرانی (اکستروژن) -قسمت :1
شناسهگذاري و مبنايي براي ويژگيها»

پیش گفتار
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استاندارد"پالستیکها–پلیاستایرنقالبگیریوروزنرانی(اکستروژن)-قسمت:1شناسهگیاریومبنایی
برایویژگیها" که پیش نوی آن درکمیسیونهای مربو توسطمؤسسۀ استاندارد و تحقیقاتصنتتی
ایران تهیه و تدوین شده و در یکهزارودویستوچه ودومین اجالس کمیتۀ ملی استاندارد شیمیاییو
پلیمر مور  23/9/92مورد تصویب قرار گرفته است اینک به استناد بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و
مقرراتمؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنتتی ایران مصوب بهمن ماه  1331به عنوان استاندارد ملی ایران
منتشرمیشود  .
برای حف همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینۀ صتنایع علتوم و ختدمات 
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمی ایتن
استانداردها ارائه شود هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خواهتد گرفتت .بنتابراین 
باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد .
منبعومأخیی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :
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ISO 1622-1:2012, Plastics- Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials
part1:Designation system and basis for specifications
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پالستیکها– پلیاستايرن قالبگیری و روزنرانی( اکستروژن) -قسمت -1
شناسهگذاري و مبنايي براي ويژگيها
هدف و دامنه کاربرد

1
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هد ازتدوینایناستانداردارائهیکسیستمشناسهگیاریبرایموادگرمانرمپلتیاستتایرن
1-1
مبناییبرایویژگیهااستفادهشود .

استکهمیتواندبهعنوان
 2-1انواعپالستیکهایپلیاستایرنباسیستمطبقهبندیبراساسخوا زیرازیکدیگرمتمتایز
میشوند .
الف-نقطهنرمیویکات 
ب-نر جریانحجمیمیاب 
همچنیناینسیستمطبقهبندیبراساساطالعاتیدربارهپارامترهایاساسیپلیمر فرایندپلیمرشدنو
کاربردموردنظراست .
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ایناستانداردبرایتمامهموپلیمرهایبیشک 1پلیاستایرنکاربرددارد .

1-1
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ایناستانداردبرایموادآمادهبرایمصر اصالحنشدهیااصالحشدهبتارنتگکننتدههتا افزودنتیهتا
پرکنندههاوغیرهکاربرددارد .

m

ایناستانداردبرایپلیاستایرنمنبسطشتونده کوپلیمرهایاستتایرن هموپلیمرهتایاستتایرنبتاگتروه
جایگزینیااصالحشدهباسایرپلیمرهاماننداالستومرهاکاربردندارد .

er

موادباشناسهگیارییکسانالزاماًعملکردمشابهینشاننمیدهند.ایتناستتاندارددادههتای
2-1
مهندسیوعملکردییادادههایشرایطفرایندکهممکناستبرایمشخصکردنیکمتادهبتهمنظتور
یککاربردو/یایکروشفرایندویژه موردنیازباشدرافراهمنمیکند .

5-1

.c

اگرچنینخوا اضافهایموردنیازباشد بایدمطاب باروشهایآزمونمتینشدهدراستانداردملتی
ایرانبهشماره11222-9تتیینشوند .

2

مراجع الزامی

بهمنظتورتتیتینیتکمتادهبتراییتککتاربردختا یتااطمینتانازتجدیتدپتییربتودن

om

فرایند الزاماتاضافیممکناستدردستهاطالعات3آوردهشوند(بند .)1-3

مداركالزامیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستاندارد ملیایرانبهآنهاارجاعدادهشدهاست.
محسوبمیشود .

بدینترتیبآنمقرراتجزئیازایناستانداردملیایران

1-Amorphous

1


اصالحیههاوتجدیدنظرهایبتدیآن

درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد 
موردنظرایناستانداردملیایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعداده
شدهاست هموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیههایبتدیآنهاموردنظراست .
استفادهازمراجعزیربرایایناستانداردالزامیاست :

ite

 1-9استانداردملیایرانشماره:11333-1سا 1329پالستیکها-نمادهاوعالیماختصاری-قسمت
او -پلیمرهایپایهومشخصههایویژهآنها

1

سیستم شناسهگذاري

1-1

اصول کلی

p
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 2-2استانداردملیایرانشماره:11222-9سا 1333پالستیکها-پلیاستیرن-موادقالبگیتریو
اکستروژن-قسمتدوم:تهیهآزمونههاوتتیینخوا 

وویژگیپالستیکهایگرمانرمبراساسالگویاستانداردزیراست :

سیستمشناسهگیاری

شماره
استاندارد 
ملی 

y
ol

دستهاطالعات 3

شناسهگیاری 
دستهشناسایی 
دستهمشخصاتاختصاصی 
دسته
دسته
دسته
دسته
اطالعات  2اطالعات  3اطالعات  9اطالعات 1

دسته
توصیفی 
(اختیاری) 

er
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سیستمشناسهگیاریشام یکدستهتوصیفی"گرمتانرمهتا" ویتکدستتهشناستاییشتام شتماره
استانداردملیویکدستهمشخصاتاختصاصتیاستت.بترایشناستهگتیاریدقیت  دستتهمشخصتات
اختصاصیبهپنجدستهاطالعاتبهصورتزیرتقسیممیشود :
دستهاطالعات:1مترفیپالستیکبانمادآن ))PSمطاب استانداردملی9-3(11333-1راببینید) .
دستهاطالعات:9موقتیت1شام کاربردیاروشفرایندموردنظر(بند3-3راببینید) .

.c

موقتیتهای9تا3شام خوا مهم افزودنیهاواطالعاتتکمیلیاست(بند3-3راببینید) .

om

دستهاطالعات:3خوا شناسهگیاری(بند2-3راببینید) .
دستهاطالعات:2پرکنندههایاموادتقویتکنندهومحتویاسمیآنها .

بصورتاطالعاتتکمیلیاضافهشود(-3

برایتتیینویژگیها

دستهاطالعات:3ایندستهممکناست
3راببینید) .
اولیننشاندستهمشخصاتاختصاصیبایدیکخطتیرهباشد.دستههایاطالعاتبایدباکاماازهمجدا
شوند .
اگرازیکدستهاطالعاتاستفادهنشود آندستهبایدبادوعالمتجداسازیمثالًدوکامامشخصشود .
9


دسته اطالعات 1

2-1

درایندسته بتدازخطتیره پالستیکهایپلیاستایرن مطاب بااستانداردملی11333-1بانمادPS
مشخصمیشوند .
دسته اطالعات 2

1-1

ite

درایندسته اطالعاتدربارهکاربردو/یاروشفرایندموردنظردرموقتیت1واطالعاتدربارهختوا 
مهم افزودنیهاورنگدرموقتیتهای9تا3دادهمیشود.شناسههایحرفیمورداستفادهدرجدو 1
مشخصشدهاند.اگراطالعاتدرموقتیت9تا3ارائهشدودرموقتیتت1اطالعتاتخاصتیدادهنشتد 
حر Xبایددرموقتیت1قراردادهشود .

شناسه

شناسه

موقعیت 1


حرفی
A

حرفی


C

F

روزنرانی(اکستروژن)فیلمها 

G

مصار عمومی 

F

L

رنگشده 

مشخصههایویژهسوختن 

m

قالبگیری 

پایدارشدهدربرابرشرایطجویو/یانور 




N

طبیتی(بدونرنگافزوده) 



R

عام رهاییازقالب 



S

روانکاریشده 


مشخصنشده

Z

.c

ضدالکتریسیتهساکن
 1-Processing Stabilized

دسته اطالعات 1

om

1-1

پایدارشدهدربرابرفراورش 


er

X

1




M

موقعیت  2تا 8
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E

روزنرانی(اکستروژن) 
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جدول – 1شناسههاي حرفی مورد استفاده در دسته اطالعات 2

1-1-1

اصول کلی

درایندستهنقطه نرمی ویکاتبتاشناستهعتددی3رقمی(مطتاب بنتد)9-2-3ونرر

جریان حجمی مذابباشناسهعددی9رقمی(مطاب بند )3-2-3نشاندادهمیشوند.ایندو
شناسهباخطفاصلهازیکدیگرجدامیشوند .
اگرمقداریکیازخوا

نزدیکیارویمرزیکمحدودهقرارگیرد تولیدکنندهبایتدمحتدودهشناسته

گیاریرامشخصکند.اگرمقادیرآزمونهایجداگانهبتدیبهدلی رواداریهایتولید درونیتابیترون
گسترهواقعشوند اثریبرشناسهگیارینخواهدداشت .
3


2-1-1

نقطه نرمی ويکات

نقطه نرمی ویکاتبایدمطاب استانداردملی11222-9تتیینشود .
مقادیرممکننقطه نرمی ویکاتبه2محدودهتقسیممیشودکههرکتدامبتایتکشناسته
عددی3رقمیمطاب جدو 9بیانمیشود .

شناسه عددي

محدوده نقطه نرمی ويکات



°C

 933

≥39

 933

≥29اما>39

 923

≥199اما>29

 193

>199
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نرخ جريان حجمی مذاب
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1-1-1
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جدول  -2شناسههاي عددي براي نقطه نرمی ويکات در دسته اطالعات 1

m

نر جریانحجمیمیاببایدمطاب استانداردملی11222-9تتیینشود.
مقادیرممکننر جریانحجمیمیاببه2محدودهتقسیممیشودکههریکبایکشناسهعددی9
رقمیمطاب جدو 3بیانمیشود.

جدول  -1شناسههاي عددي براي نرخ جريان حجمی مذاب در دسته اطالعات 1

er

شناسه عددي

 ≥3/3

 93

≥3/3اما>3/3

 96

≥13/2اما>3/3

.c

 19

 >13/2

om

 99
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محدوده نرخ جريان حجمی مذاب
cm3/10 min

دسته اطالعات 5

الزاماتاضافیدرایندستهاطالعاتاختیاری روشیبرایتبدی شناسهگیارییکمادهبهیکویژگتی
برایکاربردخا است.اینالزاماتمیتواندتوسطیکمرجعذیصالحبتنوانویژگیدرنظرگرفتهشود .
مثال شناسهگذاري
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شناسهگیاریپلیاستتایرنبتاکتاربردقتالبگیری تزریقتی ) (Mپایدارشتدهدربرابترنتورو/یتاهتوا ) (L
طبیتی(رنگنشده)( )Nبانقطهنرمیویکات )085(32 °Cونتر جریتانحجمتیمتیاب cm3/10min
 )21( 9/0بهشک زیراست .
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