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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون
ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت
شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد .وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
(تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال بردن
كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت
خودكفائي كشور  -ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي
نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي
بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي
راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق
درباره روشهاي توليد ،نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم
متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي
مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم..
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود
هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و
نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش
صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت
و هزينهها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.

استاندارد روشهاي آزمون دكمههاي پالستيكي

كارشناس شركت ملي گاز ايران

مهندس مكانيك

اعضاء
بكتاش  -حسام الدين فوق ليسانس
شيمي
باالكچيان  -تارسخ
دكتر شيمي
شريفي  -ناصر

كارشناس وزارت اقتصاد
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هدف و دامنه كاربرد
روش نمونهبرداري
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بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد روشهاي آزمون دكمههاي پالستيكي كه بوسيله كميسيون فني استاندارد
فرآوردههاي الستيك و پالستيك زير نظر كميته ملي استاندارد شيمي و تحت نظارت
شورايعالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است
به استناد ماده يك (( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران مصوب  24آذر  ..1349بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .
براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي
ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه
پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون
فني مربوطه مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها
استفاده نمود .
در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي
المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي
ديگر هماهنگي و همگامي ايجاد شود .
بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد حارر
با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد :
استاندارد هندوستان شماره  1465سال 1964

استاندارد دكمههاي پالستيكي
روشهاي آزمون
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 1ـ هدف و دامنه كاربرد
 -1-1اين استاندارد روشهاي آزمون دكمههاي پالستيكي ساخته شده از پلي استر  ,اكريليك ,

 2ـ روش نمونهبرداري

ch

متااكريليك  ,استرهاي سلولزي  ,وينيل استر قالبگيري شده را شرح ميدهد .

 -1-2نمونه برداري طبق روش شرح داده شده در استاندارد دكمههاي پالستيكي ترموستينگ

po

بند  3انجام گيرد .

 3ـ كيفيت معرفها

ly

 -1-3كليه مواد شيميايي كه براي آزمونهاي اين استاندارد از آنها نام برده ميشود بايد از

m

نوع خالص باشد كه بر نتيجه آزمون اثري نگذارد .

 4ـ آزمون مرغوبيت
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 -1-4كليه مواد شيميايي كه براي آزمونهاي اين استاندارد از آنها نام برده ميشود بايد از
نوع خالص باشد كه بر نتيجه آزمون اثري نگذارد .
 -2-4روش آزمون ـ دكمهها را دو نيمه نموده و آنها را از طرف وتر براي مدت  10دقيقه
در آب جوش فرو برده بطوريكه تمام سطوح هر يك از نيمهها در آب جوش قرار داشته باشد

om

 .پس از اين مدت دكمه را از آب جوش خارج نموده و نبايد آثاري از شكستگي ـ ترك ـ نرم
شدن ـ رنگ پريدگي ـ خال خال شدن در آن ظاهر شده و يا با ناخن بتوان آنرا خراش داد .
 -1-2-4در صورتيكه دكمه از مالمين فرمالدئيد ساخته شده باشد آزمون فوق را بايد فقط با

اسيد سولفوريك رقيق جوشان ( يك درصد وزني  .براي ده دقيقه انجام داد .

 5ـ آزمون استحكام در اثر شستشو

در اين آزمون نمونهها را بروش زير بايد در محلول صابون با دماي ( .40±2درجه
سانتيگراد و يا محلول صابون قليائي ( صابون سوددار  .با دماي 60±2درجه سانتيگراد يا
محلول سوددار جوشان براي مدت  30دقيقه غوطهور نمود .
 -1-5لوازم آزمون
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 -1-1-5ماشين رختشويي
ماشين رختشوئي مكانيكي مناسب داراي مخزني بظرفيت  500ميلي ليتر كه مخزن از فوالد
رد زنگ و يا شيشهاي بوده مجهز به گرداننده با سرعت 40±2دور در دقيقه براي بگردش
محتويات آن را بايد بوسيله ترموستات بتوان ثابت نگهداشت .
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در آوردن محتويات مخزن از جنس مناسب و رد زنگ باشد  .درجه حرارت داخلي مخزن و

po

 -2-1-5تعداد ده گلوله فوالدي رد زنگ و يا مواد مشابه بقطر تقريبي  6ميلي متر
 -2-5مواد شيميايي

 -1-2-5محلول صابون ـ محلول  5گرم صابون در يك ليتر آب
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 -2-2-5محلول صابون قليائي ـ محلول  2گرم كربنات سديم در يك ليتر محلول صابون .
 -3-5روش تهيه نمونه مورد آزمون ـ قطعات كافي پارچه كتان و پشمي رنگ نشده

m

بابعاد  14*8سانتيمتر تهيه نمائيد  .تعدادي دكمه را روي يك قطعه پارچه كتاني دوخته و
بدوزيد .
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روي اين دكمهها يك قطعه پارچه پشمي قرار داده و چهار رلع آنرا با پارچه كتاني بهم
سه عدد نمونه طبق مشخصات فوق بر اساس جدول زير تهيه نمائيد .
اندازه دكمه

تعداد دكمه نصب شده روي قطعه پارچه

بقطر  25ميلي متر و بيشتر6

om

بقطر كمتر از  25ميلي متر12

 -4-5روش آزمون ـ يك عدد نمونه را در داخل مخزن ماشين رختشوئي قرار داده و روي

آن محلول صابون باندازه  50ميلي ليتر براي هر گرم وزن نمونه ريخته و درجه حرارت

مخزن را در 40±2درجه سانتيگراد ثابت نگهداريد  .در صورتيكه ماشين مجهز به گرداننده

دستي ميباشد براي مدت نيم ساعت بايد چرخانده شود بطوريكه هر دو دقيقه يكبار نمونه را
در داخل مخزن بدون خارج كردن از محلول فشار داده و چرخاندن ادامه يابد .
كل مدت گردش محور بايد نيم ساعت باشد  .چنانچه نمونه بوسيله ميله گرداننده مكانيكي
خودكار بچرخش در مي آيد اين عمل بايد برابر مدت معادل فوق انجام گيرد و سپس نمونه را
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از محلول خارج نموده و آنرا در زير شير آب سرد تميز براي مدت ده دقيقه كه بطور دائم آب
جريان دارد قرار دهيد سپس پارچه روئي را از سه رلع شكافته و در حالتي كه دكمه روي
پارچه كتاني هنوز نصب ميباشد بوسيله هوا در محل سايهاي خشك نمائيد .
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 -5-5بيان نتايج ـ در نمونه پس از خشك شدن در سايه نبايد هيچ گونه اثري از ترك شكاف ـ
نرم شدن ـ رنگ پريدگي ـ لكه با مقايسه با دكمهاي كه تحت آزمون قرار نگرفته است ايجاد

po

شده باشد .

در اين آزمون نبايد هيچ گونه اثري از دكمه روي پارچه از نظر رنگ و غيره ايجاد گردد .
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 6ـ آزمون فشار دكمه تحت حرارت

در اين آزمون هنگاميكه روي نمونه انتخابي ده بار اطوي گرم با مشخصات زير ( حركت
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 -1-6روش آزمون

m

رفت آمدي  .ايجاد نمائيد  ,نبايد در دكمه نواقصي كه مرغوبيت آنرا تغيير دهد ايجاد گردد .
تعدادي دكمه را روي قطعه پارچه كتاني خشك و رنگ نشده بوزن تقريبي  1/25گرم بر
دسيمتر مربع قرار دهيد  .سپس قطعه ديگري از پارچه كتاني رنگ نشده را در آب بفشاريد
تا باندازه وزن خود خيس گردد  .سپس پارچه خيس شده را بر روي دكمهها قرار داده و با

om

اتوئي ( با وزن متوسط  .با دماي  200±1درجه سانتيگراد با فشار دست تقريبأ  30گرم بر
سانتيمتر مربع  10بار روي دكمهها بحركت رفت و آمدي در آوريد .
 -1-1-6بيان نتايج ـ دكمهها را از نظر نرم شدگي ـ باد كردگي ـ كج شدگي شكستگي تغيير

در رنگ و يا كاهش براقي آن با دكمه مشابه آزمون نشده مقايسه نمائيد .

 7ـ آزمون ثبات در مقابل حاللهاي آلي
در اين آزمون بايد نمونه را براي مدت  30دقيقه در مخلوط هپتان نرمال و بنزن تتراكلرور
كربن ـتري كلرور اتيلن ـ پركلرور اتيلن غوطه ور نمود .
 -1-7وسائل آزمون
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 -1-1-7ظرف آزمون ـ ظرف دهانه تنگي است كه مجهز به همزن بوده و ظرفيت
آن  500ميلي ليتر ميباشد  .همزن ميتواند دستي و يا برقي باشد .
 -2-7مواد شيميايي
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 -1-2-7مخلوط هپتان و بنزن ـ هپتان نرمال و بنزن را به نسبت حجمي چهار به يك مخلوط
نمائيد .
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 -2-2-7تري كلرور اتيلن
 -3-2-7تتراكلرور كربن
 -4-2-7پر كلرور اتيلن
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 -3-7تهيه نمونه مورد آزمون

نمونه آزمون را طبق بند ( .3-5تهيه نمائيد .
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زير اجرا گردد .
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 -1-3-7براي هر يك از مواد شيميايي داده شده در بند ( .1-7بايد يك بار آزمون طبق روش
 -4-7روش آزمون ـ نمونه را در داخل ظرف قرار داده و روي آن يكي از محلولهاي نام
برده شده در فوق باندازه  40ميلي ليتر براي هر گرم وزن نمونه ريخته نمونه را در داخل
محلول بوسيله دست و با هم زن برقي براي مدت  30دقيقه بهم بزنيد  .درجه حرارت آزمون

om

همان درجه حرارت اطاق آزمايشگاه است نمونه را از محلول خارج نموده آنرا با دست
بفشاريد و سپس اجازه دهيد تا در سايه خشك شود  .بايد توجه داشت كه محلولهاي فوق آتش

گير ميباشند و ايمني را در هنگام خشك شدن آن بايد رعايت نمود  .پس از اين مدت نبايد در
نمونه هيچ گونه تغييري از نظر تغيير رنگ ـ لكه شدن ـ خورندگي ـ ترك ـ شكسته شدن ـ

پيوسته شدن و غيره مشاهده شود .

 8ـ آزمون تحت بار ثابت
در اين آزمون دكمه براي مدت يك دقيقه تحت بار ثابت تعيين شده قرار داده ميشود .
 -1-8روش آزمون ـ وزنه تعيين شده در جدول زير متناسب با قطر دكمه بر اساس اندازه
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دكمه بوسيله سيمي از پايه دكمه و يا دو سوراخ آن براي يك دقيقه آويزان نمائيد .
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 -2-8بيان نتايج ـ هيچ گونه شكستگي در دكمهها نبايد ايجاد گردد .
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 9ـ آزمون ثبات رنگ در مقابل نور
در اين آزمون بايد نمونه را طبق شرايط زير تحت نور طبيعي و يا دستگاه تابش نور مجهز
به نور سنج قرار داد .

 -1-9آماده نمودن نمونه براي آزمون

om

دكمهها را يك صفحه سفيد بابعاد  8*15سانتيمتر بدوزيد  .اگر قطر دكمه  25ميلي متر يا

بيشتر است تعداد  8دكمه و در صورتيكه كمتر از  25ميلي متر ميباشد  12دكمه روي
صفحه بدوزيد .

 -2-9روش آزمون ـ براي تعيين ثبات رنگ دكمه در برابر نور آزمون بايد به يكي از

روشهاي مناسب استاندارد ملي مربوطه و يا استاندارد قابل قبولي از جمله استاندارد
هندوستان شماره  IS - 686انجام گيرد .
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