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پالستیکها– پلياتیلن با وزن مولکولي بسیار
-) قالبگیري و روزنراني(اکستروژن-زياد
 شناسهگذاري و مبنايي براي-1 قسمت
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Plastics- Ultra-high-molecular-weightPolyethylene (PE-UHMW) moulding and
extrusion materials- Part 1: Designation
system and basis for specifications

ICS:83.080.20

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  1قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  3133تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  39/6/93بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/13313مور  39/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود  .پیش نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود  .بکدی ترتیکب ،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 3(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قکانونی ) 1(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
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سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایکت از مصکر کننکدگان  ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گکواای سیسکت اکا مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی ،
آزمایشگاه اا و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا
اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،تعیکی
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای 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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استاندارد "پحستی اا– پلیاتیل با وزن مولکولی بسیار زیاد -قالبگیر و روزنرانی(اکستروژن)  -قسمت
 :3شناسهگیار و مبنایی برا ویژگیاا" که پیش نویس آن درکمیسیوناا مربو توسط مؤسسۀ
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوی شده و در یکهزار و دویست و چه و دومی اجحس کمیتۀ
ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مور  31/9/93مورد تصویب قرار گرفته است این به استناد بند ی ماد
 1قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،3133به
عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود .
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینۀ صکنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااکد گرفکت .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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)ISO 11542-1:2001, Plastics — Ultra-high-molecular-weight- Polyethylene (UHMW-PE
moulding and extrusion materials- Designation system and basis for specifications

د

پالستیکها– پلياتیلن با وزن مولکولي بسیار زياد -قالبگیري و روزنراني
(اکستروژن) -قسمت  -1شناسه گذاري و مبنايي براي ويژگيها
1

هدف و دامنه کاربرد

ite

اد از تدوی ای استاندارد ارائه ی سیست شناسهگیار بکرا مکواد گرمکانرم پلکیاتکیل
1-1
باوزن مولکولی بسیار زیاد است که میتواند به عنوان مبنایی برا ویژگیاا استفاده شود.
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در ای استاندارد منظور از پلیاتیل باوزن مولکولی بسیار زیاد ،پلیاتکیل بکا نکر جریکان جرمکی مکیاب
کوچکتر از ) (9/3 ( g /39minاندازهگیر شده با وزنه 93/6 kgدر دما 339درجه سلسیوس) است.
 2-1انواع پحستی اا پلیاتیل باوزن مولکولی بسیار زیاد با سیست طبقهبند بر اساس خوا
از یکدیگر متمایز میشوند.
الف -عدد گرانرو
ب -تنش ازدیاد طو
پ -استحکام ضربها چارپی شکا دار
ا چنی ای سیست طبقهبند براساس اطحعاتی درباره پارامتراا اساسی پلیمر  ،فرایند پلیمرشدن و
کاربرد مورد نظر است.
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زیر

m

ای استاندارد برا تمام اموپلیمراا پلیاتیل با وزن مولکولی بسکیار زیکاد؛ و کوپلیمراکا
3-1
پلیاتیل باوزن مولکولی بسیار زیاد دارا منومراا -3الفینی کمتر از  39درصد جرمی و منومراا غیر
الفینی با گروهاا عاملی تا حداکثر 1درصد جرمی ،کاربرد دارد.

er

ای استاندارد برا مواد آماده برا مصر به شک پودر ،گرانو یا قر ،اصح نشده یا اصکح شکده بکا
رنگ کنندهاا ،افزودنیاا ،پرکنندهاا و غیره کاربرد دارد.

.c

مواد با شناسهگیار یکسان الزاماً عملکرد مشابهی نشان نمیداند .ایک اسکتاندارد دادهاکا
8-3
مهندسی و عملکرد یا دادهاا شرایط فرایند که ممک است برا مشخص کردن ی مکاده بکهمنظکور
ی کاربرد و/یا ی روش فرایند ویژه ،مورد نیاز باشد را فراا نمیکند.
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اگر چنی خوا اضافها مورد نیاز باشد ،بایکد مطکاب بکا روشاکا آزمکون معکی شکده در اسکتاندارد
 ISO 11542-2تعیی شوند.

به منظور تعیی ی ماده برا ی کاربرد خا یا اطمینکان از تجدیکدپکییر بکودن فراینکد،
5-1
الزامات اضافی ممک است در دسته اطحعات  3آورده شوند(بند .)3-1
2

مراجع الزامي

3

مدارك الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیه اا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:

ite

 1-2استاندارد ملی ایران شماره  :33131-3سا  3139پحستی اا -نماداا و عحی اختصار  -قسمت
او  -پلیمراا پایه و مشخصهاا ویژه آنها
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 9-9استاندارد ملی ایران شماره  :31923-1سا  3139پحستی اا -تعیی گرانرو پلیمراا محلو
رقی با استفاده از ویسکومتراا مویینه -قسمت  : 1پلیاتیل اا و پلیپروپیل اا

3

سیستم شناسهگذاري

1-3

اصول کلي
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2-3
ISO 5834-1:1998, Implants for surgery — Ultra-high molecular weight
polyethylene — Part 1: Powder form
2-4
ISO 11542-2:1998, Plastics — Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PEUHMW) moulding and extrusion materials — Part 2: Preparation of test specimens and
determination of properties.

سیست شناسهگیار پحستی اا گرمانرم بر اساس الگو استاندارد زیر است:
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دسته
اطحعات 3

شناسهگیار
دسته شناسایی
دسته مشخصات اختصاصی
دسته
دسته
دسته
اطحعات  2اطحعات  1اطحعات 9

دسته
اطحعات 3

شماره
استاندارد
ملی

دسته
توصیفی
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سیست شناسهگیار شام ی دسته توصیفی " گرمکانرماکا" ،و یک دسکته شناسکایی شکام شکماره
استاندارد ملی و ی دسته مشخصات اختصاصکی اسکت .بکرا شناسکهگکیار دقیک  ،دسکته مشخصکات
اختصاصی به پنج دسته اطحعات به صورت زیر تقسی میشود:
دسته اطحعات  : 3معرفی پحستی با نماد آن( )PE-UHMWمطاب استاندارد ملکی  9-1( 33131-3را
ببینید).
دسته اطحعات : 9موقعیت  3شام کاربرد یا روش فرایند موردنظر(بند 1-1را ببینید).
موقعیتاا  9تا : 3شام خوا

دسته اطحعات  : 1خوا

مه  ،افزودنیاا و اطحعات تکمیلی است(بند 1-1را ببینید).

شناسهگیار (بند  2-1را ببینید).

دسته اطحعات  : 2پرکنندهاا یا مواد تقویت کننده و محتو اسمی آنها(بند 3-1را ببینید).
9

دسته اطحعات  : 3ای دسته ممک است برا تعیی ویژگیاا بصورت اطحعات تکمیلی اضافه شود(بند
 6-1را ببینید).
اولی نشان دسته مشخصات اختصاصی باید ی خط تیره باشد .دستهاا اطحعات باید با کاما از ا جدا
شوند.
اگر از ی دسته اطحعات استفاده نشود ،آن دسته باید با دو عحمت جداساز مثحً دو کاما مشخص شود.
دسته اطالعات 1

2-3

3-3

ite

در ای دسته ،بعد از خط تیره ،پحستی اا پلیاتیل با وزن مولکولی بسیار زیکاد ،مطکاب بکا اسکتاندارد
ملی ایران به شماره  33131-3با نماد  PE-UHMWمشخص میشوند.
دسته اطالعات 2
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در ای دسته ،اطحعات در باره کاربرد و/یا روش فرایند مورد نظر در موقعیت  3و اطحعات درباره خکوا
مه  ،افزودنیاا و رنگ در موقعیتاا  9تا  3داده میشود .شناسهاا حرفی مورد استفاده در جدو 3
مشخص شدهاند .اگر اطحعات در موقعیت  9تا  3ارائه شد و در موقعیکت  3اطحعکات خاصکی داده نشکد،
حر  Xباید در موقعیت  3قرار داده شود.

موقعیت 1

F

اکستروژن فیل اا

G

مصار عمومی

.c

er

E

اکستروژن

شناسه حرفي
A

Q

قالبگیر فشار

3

پایدار شده در برابر فراورش

C

D

پودر

E

منبسط شونده

F

مشخصهاا ویژه سوخت

G

گرانو

H

پایدارشده در برابر پیرساز گرمایی

K

غیرفعا کننده فلز

L

پایدارشده در برابر نور یا شرایط آب و اوایی

N

om

M

قالبگیر تزریقی

موقعیت  2تا 4

رنگ شده

m

شناسه حرفي
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جدول – 1شناسههاي حرفي مورد استفاده در دسته اطالعات دو

طبیعی (بدون رنگ افزوده)

R

عام راایی از قالب

S

زینتر شدن

S

روان کار شده

X

مشخص نشده

X

قاب شبکها شدن

Y

نخاا نساجی،ریسندگی

Y

رسانش الکتریکی افزایش یافته

Z

ضد بار ساک
1-Processing Stabilized

1

8-3

دسته اطالعات 3

1-8-3

اصول کلي

در ای دسته ،عدد گرانرو با شناسه عدد ت رقمی(مطاب بند  )9-2-1و ازدیاد طو با شناسه عدد
ت رقمی (مطاب بند  )1-2-1و استحکام ضربها چارپی شکا دار با شناسه عدد ت رقمی(مطاب بند
 ، )2-2-1نشان داده میشوند .ای شناسهاا با خط فاصله از یکدیگر جدا میشوند.
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اگر مقدار یکی از خوا  ،نزدی

یا رو مرز ی

محدوده قرارگیرد ،تولید کننکده بایکد محکدوده شناسکه

گیار را مشخص کند .اگر مقادیر آزموناا جداگانه بعد به دلی روادار اا تولید ،درون یا بیکرون
گستره واقع شوند ،اثر بر شناسهگیار نخوااد داشت.
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يادآوري -شناسه گیار تمام ترکیباا برا پلیمراایی که در حا حاضر موجود استند بر اساس مقادیر خوا
امکان پییر نیست.

2-8-3

آناا

عدد گرانروي

عدد گرانرو باید مطاب استاندارد ملی ایران شماره  31923-1در اتمسفر نیتروژن تعیی شود.
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مقادیر ممک عدد گرانرو به  6محدوده تقسی میشود که ار کدام با ی

شناسکه عکدد تک

مطاب جدو  9بیان می شود.

رقمکی

در صورتی که مقاومت سایشی مواد برا کاربرد مه باشد ،فقط مواد با شناسه  3تکا  3از جکدو  9بایکد
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استفاده شوند.

جدول  -2محدوده عدد گرانروي در دسته اطالعات 3
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شناسه عددي

≥ 3339

9

 ≥ 9339اما >3339
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3

 ≥ 9399اما > 9339
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محدوده عدد گرانروي

 ≥ 1299اما > 9399

1

 ≥ 2399اما > 1299

2
3

> 2399

تنش ازدياد طول

تنش ازدیاد طو باید مطاب پیوست الف استاندارد  ISO 11542-2تعیی شود.

2

مقادیر ممک ازدیاد طو به  3محدوده تقسی میشود که ار ی

با ی

شناسه عدد ت

رقمی مطاب

جدو  1بیان میشود.
جدول  -3محدوده ازدياد طول در دسته اطالعات 3
محدوده تنش ازدياد طول

شناسه عددي

3

 ≥ 9/9اما> 9/3

9

 ≥ 9/1اما > 9/9

3

 ≥ 9/3اما > 9/1

3

> 9/ 3
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9

≥ 9/ 3
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MPa

استحکام ضربهاي چارپي شکافدار
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استحکام ضربها چارپی شکا دار باید مطاب پیوست ب استاندارد  ISO 11542-2تعیی شود.
مقادیر ممک استحکام ضربها چارپی شکا دار به  1محدوده تقسی میشود که ار ی با ی شناسه
عدد ت رقمی مطاب جدو  2بیان میشود.
جدول  -8محدوده استحکام ضربهاي چارپي شکافدار در دسته اطالعات 3
محدوده استحکام ضربهاي چارپي شکافدار

شناسه عددي

2

0
1

 ≥ 339اما> 29
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≥ 29
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KJ/m
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در ای دسته ،نوع ماده پرکننده و/یا تقویت کننده با استفاده از ی شناسه ت حرفی در موقعیت  3و
شک فیزیکی آن با استفاده از ی شناسه حرفی دیگر در موقعیت  ،9مطاب با آنچه در جدو  3مشخص
شده است ،نشان داده میشود .سپس ممک است مقدار آناا با عدد دو رقمی در موقعیتاا 1و 2داده
شود.
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جدول  -5شناسههاي حرفي براي مواد پرکننده و تقويت کننده در دسته اطالعات 8
شناسه حرفي

ماده

شناسه حرفي

شکل فیزيکي

B

بور

B

مهرها  ،کرو  ،توپی

K

کلسی کربنات

F

لیفی

G

آسیابی

H

معدنی الف،ب  ،فلز

S

سنتز آلی

T

تال

X

الف

نامشخص

Z

X
Z

الیا ریز

فلس ،پرك

نامشخص
سایر

الف

m

سایر

الف

S
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M

الف
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G

شیشه

D

پودر
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C

کرب

الف
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الف -ای مواد ممک است با نماد شیمیاییآناا یا نماداا اضافی تعریف شده در استاندارد بی المللی مربو  ،بیشتر تعریف شوند .در
مورد فلزات ( ،)Mنشان دادن نوع فلز با استفاده از نماد شیمیایی آن ضرور است.
ب -پر کنندهاا معدنی ،در صورتی که نماد برا آنها موجود باشد ،بهتر است به صورت دقی تر شناسه گیار شوند.
ترکیبی از مواد و/یا اشکا ممک است با ترکیب شناسهاا مربوطه ،با استفاده از عحمت " "+و قرار دادن ک شناسه بی پرانتز ،نشان
داده شوند .به عنوان مثا  ،مخلوطی از  93درصد الیا شیشها ( )GFو 39درصد از پودر معدنی ( )MDرا میتوان با شناسه (MD01
 )GF52+نشان داد.

الزامات اضافی در ای دسته اطحعات اختیار  ،روشی برا تبدی شناسهگیار طراحی ی ماده به یک
ویژگی برا کاربرد خا است .ای الزامات میتواند توسط ی مرجع ذیصکح بعنکوان ویژگکی در نظکر
گرفته شود.
در صورتی که مقاومت سایشی مواد برا کاربرد مه باشد ،فقط مواد با شناسه  3تا  3در جکدو  9بایکد

استفاده شوند.
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مثالهاي شناسهگذاري
شناسهگذاري
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پلیاتیل با وزن مولکولی بسیار زیاد ) (PE-UHMWکاربرد قالبگیر فشار ) (Qبه شکک پکودر(
 )Dبا عدد گرانرو  ، )9( 9299ml/gتنش ازدیاد طو  )9( 9/93Mpaو اسکتحکام ضکربها چکارپی
شکا دار  )3( 339kJ/m2بهشک زیر است.

2-8

شناسهگذاري ويژگي

m

شناسهگیار  -PE-UHMW,QD , 2-2-1 :شماره استاندارد
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پلیاتیل با وزن مولکولی بسیار زیاد ) (PE-UHMWکاربرد قالبگیر فشار ) (Qبکه شکک پکودر(
 )Dبا عدد گرانرو  )9( 9299ml/gو تنش ازدیاد طو  )9( 9/93Mpaو استحکام ضکربها چکارپی
شکا دار  )3( 339kJ/m2برا مصار کاشتنیاا جراحی بهشک زیر است:

شناسهگیار  - PE-UHMW,QD , 2-2-1 ,,ISO 5834-1 :شماره استاندارد
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