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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
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1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی 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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پیش گفتار
استاندارد "پالستیکاا– تعیین خوا کششی– قسمت  :3ررایط آزمون برا فیی اا و ورقاا" که پیش نویس
آن در کمیسیون اا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در یک ا ار و
دویست و چهل و یکمین اجالس کمیته میی استاندارد صنایع ریمیایی و پییمر مور  23/99/13مورد تصویب
قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ISO 527-3:1995/cor2: 2001, Plastics- Determination of tensile properties- Part 3: Test conditions
for films and sheets.
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پالستیکها– تعیین خواص کششی–
قسمت  :3شرايط آزمون براي فیلمها و ورقها
6

هدف و دامنه کاربرد

 6-6ادف از تدوین این استاندارد ،تعیین ررایط آزمون برا اندازه گیر خوا کششی فیی اا یا ورق اا
پالستیکی با ضخامت  1 mmو ک تر از آن ،بر اساس اصول کیی ارایه رده مطابق استاندارد میی ایران رماره
 ،6691می بارد.
يادآوري -برا ورق اا با ضخامت بیش از  1mmبه استاندارد میی ایران رماره  ،6691مراجعه رود.
6-6
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به زیربنداا  9-9و  2-9استاندارد میی ایران رماره  ،6691مراجعه رود.
این قسمت از استاندارد ،به طور معمول برا تعیین خوا

کششی در موارد زیر ،کاربرد ندارد:

 6-3-6مواد سیودی
 6-3-6پالستیک اا تقویت رده با ادیاف نساجی
6

مراجع الزامی

مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده رده است.
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است:
کشش -روش آزمون.
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استاندارد میی ایران رماره  ،6691پالستیک اا -تعیین خوا

6-6

استاندارد میی ایران رماره  ،6931پالستیک  -فیی و ورق  -تعیین ضخامت به روش تقطیع مکانیکی.

2-3 IS0 4591 : Plastics - Film and sheeting - Determination of average thickness of a
sample, and average thickness and yield of a roll, by gravimetric techniques (gravimetric
thickness).

3

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف تعیین رده طبق بند  2استاندارد میی ایران رماره  ،6691به کار
میرود.
1

4

اصول آزمون

آزمونه در جهت محور طودی با سرعتی ثابت تا پاره ردن و رسیدن به مقدار تنش یا بار اعمال رده و یا مقدار
کرنش ساف ایش طول از پیش تعیین رده کشیده می رود .در طول این عمییات بار تحمل رده به وسییه آزمونه
و می ان اف ایش طول اندازه گیر می رود.
5

لوازم و تجهیزات

با در نظر گرفتن اد امات زیر ،به بند  3استاندارد میی ایران رماره  ،6691مراجعه رود.
در زیربند  9-1-3استاندارد میی ایران رماره  ، 6691مارین آزمون کشش باید توانایی ثابت نگه دارتن سرعت
آزمون طبق جدول  1استاندارد میی ایران رماره  6691را دارته بارد .به طور معمول فیی اا و ورق اا در
سرعت اا  399 mm/min ،999 mm/min ،199 mm/min ،39 mm/min ، 3 mm/minیا 399 mm/min
آزمون می روند .اطالعات ررح داده رده در زیربند  6-2استاندارد میی ایران رماره  ،6691نی کاربرد دارد.
در زیربند  3-1-3استاندارد میی ایران رماره  ،6691انگام آزمون فیی یا ورق اا نازک ،آزمونه نباید وزن
وسییه اندازه گیر اف ایش طول 1را تحمل کند یا وزن وسییه اندازه گیر اف ایش طول ،نباید باعث کشیدگی
آزمونه یا ار گونه اثر بر آن بارد.
در زیربند  9-3استاندارد میی ایران رماره  ،6691به غیر از فیی اا بسیار نازک سبا ضخامت ک تر
از  9/91 mmیا فیی اا برجسته ،برا اندازه گیر ضخامت باید از دستگاه اایی استفاده رود که اد امات
بیان رده در استاندارد میی ایران رماره  6931را برآورده کنند .در مورد فیی اا بسیار نازک سبا ضخامت
ک تر از  9/91 mmیا برجسته ،ضخامت باید با استفاده از روش مشخص رده مطابق استاندارد ISO 4591
تعیین رود .انگام استفاده از استاندارد  ،ISO 4591میانگین ضخامت نمونه فیی باید به عنوان ضخامت آزمونه
درنظر گرفته رود.
2

آزمونه ها

 6-2شکل و ابعاد

 6-6-2در این روش ،بهترین رکل آزمونه برا تعیین خوا کششی رامل یک نوار با عرض  19 mmتا
 93 mmو با طول  139mmیا بیش تر سنمونه نوع -9به رکل  1مراجعه رود  ،دارا دو خط نشانه 9مواز با
فاصیه  39mmاز یک دیگر در قسمت مرک آزمونه ،می بارد.

1-Extensometer
2-Gauge marks

9

بعضی از فیی اا دارا ازدیاد طول باتیی در زمان پارگی استند که می تواند باعث خارج ردن نتیجه آزمون
این مواد از ظرفیت کششی دستگاه آزمون رود .دراین گونه موارد ،می توان فاصیه اودیه بین گیره اا را تا 39mm
کااش داد.
 6-6-2در صورتی که برا تعیین ویژگی اا ماده آزمونی نیاز به انجام آزمون اا معمول کنترل کیفیت بارد،
مجاز است از آزمونه اا دمبیی رکل نوع  1B ،3و  2و مطابق ابعاد اعالم رده در رکل اا  3 ،9و  2استفاده
کرد .این آزمونه اا برا تودید و آزمون اا کنترل کیفیت سریع مناسب می بارند.
آزمونه نوع  3سطبق رکل  9برا فیی اا و ورقاا با کرنش بسیار بات در پارگی و آزمونه نوع  2سطبق رکل 2
برا سایر انواع ورق اا ترموپالستیکی قابل انعطاف ،توصیه می رود.
آزمونه نوع  1Bسطبق رکل  3برا ورق اا صیب 1توصیه می رود.
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آماده سازي آزمونه ها

 6-6-2آزمونه اا ررح داده رده در زیربند  1-1-6باید بریده یا پانچ روند ،به گونه ا که دبه اا آزمونه
نرم و بدون دندانه بارند؛ پیشنهاد می رود از یک ذره بین معمودی برا بررسی عدم وجود دندانه اا استفاده
رود .برا بریدن نمونه اا با عرض مناسب و دبه اا صاف ،تمی و مواز و ا چنین عدم وجود ارگونه نقص
قابل وضوح باید از تیغ ،کاغی بر مناسب ،تیغ جراحی و یا ار وسییه مناسب دیگر استفاده رود .قادب اا پانچ
باید با سنگ زنی منظ  ،تی نگه دارته روند و باید از یک ماده پورش دانده مناسب برا قادب اا پانچ
استفاده کرد تا دبه اا به طور مناسب بریده روند.

خطوط نشانه

1-Rigid

3

راهنما:
 bعرض 19 mm:تا 93 mm
 hضخامت1 mm ≤ :
 L0طول اودیه39 mm ± 9/3 mm :1
 Lفاصیه اودیه بین گیره اا199 mm ± 3 mm :9
 l3طول کیی139 mm ≥ :3

شکل -6آزمونه نوع 6

خطوط نشانه
راهنما:
b1
b2
h
L0
l1
L
l3

عرض قسمت مواز باریک6 mm ± 9/2 mm :
عرض انتهایی93 mm ± 1 mm :
ضخامت1 mm ≤ :
طول اودیه93 mm ± 9/93 mm :
طول قسمت مواز باریک33 mm ± 9 mm :
فاصیه اودیه بین گیره اا39 mm ± 3 mm :
طول کیی113 mm ≥ :

 r1رعاع کوچک12 mm ± 1 mm :
 r2رعاع ب رگ93 mm ± 9 mm :

شکل -6آزمونه نوع 5

خطوط نشانه

2-Gauge length
3-Initial distance between grips
4-Overall length

2

راهنما:
 b1عرض قسمت مواز باریک19 mm ± 9/9 mm :
 b2عرض انتهایی99 mm ± 9/3 mm :
h
L0
l1
L
l3

ضخامت1 mm ≤ :
طول اودیه39 mm ± 9/3 mm :
طول قسمت مواز باریک69 mm ± 9/3 mm :
فاصیه اودیه بین گیره اا113 mm ± 3 mm :
طول کیی139 mm ≥ :

 rرعاع 69 mm ≥ :سرعاع پیشنهاد 69/9 mm +9/3 mm :

شکل -3آزمونه نوع 1B

خطوط نشانه
راهنما:
b1
b2
h
L0
L
l3

عرض قسمت مواز باریک93/2 mm ± 9/1 mm :
عرض انتهایی33 mm :
ضخامت1 mm ≤ :
طول اودیه39 mm ± 9/3 mm :
فاصیه اودیه بین گیره اا 33/2 mm :تا 23 mm
طول کیی139 mm :

 r1رعاع کوچک99 mm :
 r2رعاع کوچک93/2 mm :

شکل -4آزمونه نوع 4

 6-6-2آزمونه اا ررح داده رده در زیربند  9-1-6باید با استفاده از یک قادب پانچ و استفاده از یک ماده
پورش دانده مناسب تهیه روند تا از مناسب بودن برش دبه اا اطمینان حاصل کرد .قادب اا پانچ باید با
سنگ زنی منظ  ،تی نگه دارته روند و دبه اا نمونه باید با استفاده از یک ذره بین معمودی بررسی روند تا از
عدم وجود دندانه اا اطمینان حاصل کرد .آزمونه اایی را که دارا نقص واضح در دبه اا بریده رده استند،
حیف کنید.
 3-2خطوط نشانه

به زیربند  3-3استاندارد میی ایران رماره  ،6691مراجعه رود.
3

اب ار عالمت گیار که برا ایجاد خطوط نشانه استفاده می روند باید دارا دو دبه مواز صاف و گونیا بارند؛
این اب ار دارا عرض  9/93 mmتا  9/19 mmدر دبه اا و به صورت مایل با زاویه ا که بیش از ˚13نبارد،
استند .پیش یا پس از ایجاد خطوط نشانه ،استفاده از یک اب ار عالمت گیار با مهر جواردار برا اعمال جوار با
رنگ زمینه مناسب و فاقد اثر تخریبی رو فیی یا ورق آزمون مجاز است.
4-2

بررسی آزمونه ها

ار آزمونه ا را که دارا نقص قابل مشااده در دبه اا بریده رده بارد ،حیف کنید.
5-2

ناهمسانگردي

6

خصوصیات انواع خاصی از فیی اا ممکن است با جهت صفحه فیی تغییر کند سناامسانگرد  .در این موارد
ضرور است دو دسته آزمونه با محوراا اصیی به ترتیب در راستا و خالف راستا آرایش یافتگی فیی تهیه
روند.
7

تعداد آزمونه ها

به زیربند  3-6استاندارد میی ایران رماره  ،6691مراجعه رود.
8

شرايط تثبیت آزمونه

به بند  3استاندارد میی ایران رماره  ،6691مراجعه رود.
9

روش انجام آزمون

به بند  2استاندارد میی ایران رماره  ،6691مراجعه رود.
61

محاسبات و بیان نتايج

به بند  19استاندارد میی ایران رماره  ،6691به ج زیربند  3-19با عنوان "محاسبه مدول "9و زیر بند  2-19با
عنوان"نسبت پوواسون  ،"µمراجعه رود.
66

دقت

به عیت فراا نبودن داده اا بین آزمایشگاای ،در حال حاضر اطالعاتی در خصو دقت روش آزمون در
دسترس نمی بارد .به محض فراا ردن داده اا بین آزمایشگاای ،در تجدید نظر بعد این استاندارد ،دقت
این روش اعالم خوااد رد.
66

گزارش آزمون

گ ارش آزمون باید حداقل دارا اطالعات زیر بارد:

1-Anisotropy
1-Modulus

6

 6-66ارجاع به این قسمت از استاندارد میی ،ا چنین نوع آزمونه و سرعت آزمون که به صورت زیر نورته رده
بارد:
INSO….. /1B/39

آزمون کشش
نوع آزمونه
سرعت آزمون بر حسب مییی متر بر دقیقه

 6-66از این زیربند تا زیربند  16-19به زیربنداا  9-11تا  16-11استاندارد میی ایران رماره  ،6691مراجعه
رود.

3

