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 مواد قالبگيري و اکستروژن- پالستيكها
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Plastics - Unplasticized poly (vinyl chloride)
(PVC-U) moulding and extrusion materials
- Part 1: designation system and basis for
specification

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  29/6/92به
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مورخ  29/3/92جهت اجرا ابالغ شده است .
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی،
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود  .پیش نویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از
دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود  .بدین ترتیب ،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ ملی
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کدکس غذایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص
کشور  ،از آخرین پیشرفت های علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود .

om

.c

er

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون  ،برای حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ
سالمت و ایمنی فردی و عمومی  ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی  ،اجرای بعضی
از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد ،اجباری
نماید .سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور  ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و
درجهبندی آن را اجباری نماید  .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،
آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسایل سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها
اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین المللی یکاها  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسایل سنجش  ،تعیین
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی 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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کميسيون فني تدوين استاندارد
" پالستيكها  -مواد قالبگيري و اکستروژن پلي وينيل کلرايد سخت ) - (PVC-Uقسمت :1
سيستم نشانگذاري و اساس ويژگيها"

اخیاری ،شهاب
( کارشناسی ارشد شیمی )
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زارعی ،محمود
( دکتری شیمی )
اعضاء  ( :اسامی به ترتیب حروف الفبا (
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( کارشناسی ارشد مهندسی شیمی )
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کرمی ،آیدا
( کارشناسی ارشد شیمی )
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استاندارد " پالستیکها  -مواد قالبگیری و اکستروژن پلیوینیلکلراید سخت ) - (PVC-Uقسمت :1
سیستم نشانگذاری و اساس ویژگیها " که پیش نویس آن درکمیسیون مربوط توسط شرکت پیشگامان
کیفیت هستی آذر تهیه و تدوین شده است و در یکهزار و صد و چهل و یکمین اجالس کمیته ملی
استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ  1329/19/93مورد 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 ملی ایران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراین،
باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.
منبع و ماخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
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ISO 1163-1: 1995, Plastics - Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) moulding and
extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specification
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پالستيكها  -مواد قالبگيري و اکستروژن پليوينيلکلرايد سخت- (PVC-U) 1
قسمت  :1سيستم نشانگذاري و اساس ويژگيها
1

هدف و دامنه کاربرد
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 1-1هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین سیستم نشانگذاری مواد گرمانرم  ،PVC-Uکه ممکن است به
عنوان اساس ویژگیها استفاده شود ،است.
 1-1انواع پالستیکهای  ،PVC-Uبا یک سیستم طبقهبندی براساس سطوح 9مناسب خواص نشانگذاری
زیر ،از یکدیگر متمایز میشوند:
 1-1-1دمای نرمی ویکات3؛
 1-1-1مقاومت ضربه (چارپی 2شکافدار)؛
 9-1-1مدول االستیسیته؛
و نیز بر اساس اطالعات در مورد پارامترهای اساسی پلیمر ،کاربری در نظر گرفته شده و/یا روش پردازش،
خواص مهم ،مواد افزودنی ،رنگدهندهها ،مواد پرکننده و مواد تقویتکننده.
 9-1این استاندارد برای تمام ترکیبات سخت ،هموپلیمرها و کوپلیمرهایی که حاوی حداقل
) 39 % (m/mوینیلکلرید است ،کاربرد دارد .همچنین برای ترکیبات حاوی پلیوینیلکلراید کلرینه و
ترکیبات مرکب از یک یا چند پلیمر از ترکیبات سخت ،هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیلکلرید کاربرد دارد،
به شرطی که مقدار کل این پلیمرها کمینه ) 39 % (m/mمقدار پلیمر در ترکیب باشد.
برای مواد آماده بهمصرف طبیعی به شکل پودر ،دانه 3یا حبه 6و مواد اصالحنشده و اصالحشده بهوسیله
رنگدهندهها ،مواد افزودنی ،پرکنندهها و غیره نیز کاربرد دارد.
این استاندارد برای پالستیکهای سلولی کاربرد ندارد.
 4-1مواد با نشانگذاری یکسان ،لزوما عملکرد یکسانی نخواهند داشت .این استاندارد دادههای مهندسی،
دادههای کارایی یا دادههای بر اساس شرایط فرایند را که ممکن است برای تعیین ویژگی مادهای برای
مصرف و/یا روش یا فرایند خاص نیاز باشد ،فراهم نمیکند.
در صورت نیاز به چنین خواصی ،میتوان مطابق با روشهای آزمون تعیینشده در قسمت دوم این مجموعه
استاندارد ملی ایران ،در صورت مناسب بودن ،تعیین نمود.
 5-1به منظور تعیین یک ماده گرمانرم برای یک کاربری خاص یا اطمینان از تجدیدپذیر بودن فرایند،
الزامات اضافی ممکن است در بلوک اطالعات ( 3به پارگراف مقدماتی بند  3مراجعه کنید) داده شود.

)1 - Unplasticized poly(vinyl chloride
2 - Levels
3 - Vicat
4 - Charpy
5 - Granule
6 - Pellet
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مراجع الزامي
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مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن
مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده
شده است ،همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:
 1-1استاندارد ملی شماره  ،2226پالستیکها -نمادها و عالیم اختصاری
 1-1استاندارد ملی شماره  ،....پالستیکها -مواد قالبگیری و اکستروژن پلیوینیلکلرید سخت
) – (PVC-Uقسمت  :9آمادهسازی آزمونه و تعیین خواص
سيستم نشانگذاري و ويژگي

سیستم نشانگذاری و ویژگی برای مواد گرمانرم بر اساس الگوی استاندارد زیر است:
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نشانگذاري

بلوک شناسايي

بلوک توصيف
شماره بلوک

بلوک تكمورد

استاندارد

بلوک داده 3
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بلوک داده 1

بلوک داده 9
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(اختیاری)

1

بلوک داده 2

بلوک داده 3
1 - Individual-item
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نشانگذاری شامل یک بلوک توصیف اختیاری ،خوانش "پالستیکهای گرمانرم" ،و یک بلوک شناسایی
مشتمل بر شماره استاندارد و یک بلوک تکمورد است .برای کدگذاری بدون ابهام ،بلوک تکمورد به پنج
بلوک داده ،مشتمل بر اطالعات زیر تقسیمبندی میشود:
شناسایی پالستیک بهوسیله نماد  PVC-Uمطابق با استاندارد ملی ( 2226به بند 1-3
بلوک داده :1
مراجعه کنید).
موقعیت  :1کاربری درنظر گرفته شده یا روش فراوری (به بند  9-3مراجعه کنید).
بلوک داده :9
موقعیتهای  9تا  :3خواص مهم ،افزودنیها و اطالعات تکمیلی (به بند  9-3مراجعه
کنید).
خواص نشانگذاری (به بند  3-3مراجعه کنید).
بلوک داده :3
پرکنندهها یا مواد تقویتکننده و مقدار اسمی آنها (در این استاندارد درنظر گرفته نشده
بلوک داده :2
است).
9
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به منظور ویژگیها ،پنجمین بلوک داده که شامل اطالعات افزوده است میتوان اضافه
بلوک داده :3
نمود.
1
اولین مشخصه باید با یک خط تیره از بلوکهای تکموردی جدا شود .بلوکهای دادهها باید با کاما از
یکدیگر جدا شوند.
در موردیکه از چند بلوک داده استفاده شود ،باید با دو عالمت جداکننده یا بهعبارت دیگر با دو کاما ( )،،از
هم جدا شوند.
 1-9بلوک داده 1
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در این بلوک داده ،بعد از خط تیره ،پالستیکهای  PVC-Uمطابق با استاندارد ملی شماره  2226با نماد
" "PVC-Uمشخص میشود.
 1-9بلوک داده 1
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در این بلوک داده ،اطالعات در مورد کاربری مورد نظر و/یا روش فراوری در موقعیت  1و اطالعات درباره
خواص مهم ،افزودنیها و رنگ در موقعیتهای  9تا  3آورده میشوند .کدهای حرفی استفاده شده در
جدول 1تعیین میشوند.
اگر اطالعات در موقعیتهای  9تا  3نشان داده شوند و هیچ اطالعات ویژهای در موقعیت  1داده نشود ،باید
حرف  Xدر موقعیت  1گذاشته شود.
 9-9بلوک داده 9
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در این بلوک داده ،محدوده دمای نرمی ویکات بهوسیله کد عددی سه رقمی (به بند  1-3-3مراجعه کنید)،
محدوده مقاومت ضربه با کد عددی دو رقمی (به بند  9-3-3مراجعه کنید) و محدوده مدول االستیسیته با
یک حرف و یک کد عددی دو رقمی (به بند  3-3-3مراجعه کنید) ارائه میشوند .کدهای عددی با یک تیره
از یکدیگر متمایز میشوند.
اگر مقدار یک خاصیت در یک دامنه از محدوده یا نزدیک آن بیفتد ،سازنده باید محدوده نشانگذاری مواد را
اعالم کند .اگر مقادیر آزمون تکی بعدی ،در محدوده سلول یا یک طرف آن ،بهدلیل رواداری ساخت ،بیفتد،
نشانگذاری را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
يادآوري  -کلیه مجموعه مقادیر خواص نشانگذاری ،در پلیمرهای موجود اخیر ،تهیه نشدهاند.
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 1-9-9دماي نرمي ويکات

دمای نرمی ویکات باید مطابق با قسمت دوم این مجموعه استاندارد ملی ایران تعیین شود.
مقادیر ممکن دمای نرمی ویکات بهصورت کد عددی سه رقمی مطابق با جدول  9بیان میشوند.

1 - Hyphen
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1  کدهاي حرفي استفاده شده در بلوک داده-1 جدول
1  تا1 موقعيتهاي
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Coloured
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Powder
dry
blend
Expandable
Special burning
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Heat
ageing
stabilized

کد حرفي
ضد انسداد
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Blow moulding

رنگ شده

C

Calendering

مخلوط خشک پودری

D

Disc manufacture

قابل انبساط

E

Extrusion

مشخصه ویژه سوختن

F

Extrusion of films

دانهها
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پایداری در برابر
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Coating

پایدار در برابر نور یا
هوا

L

Monoifilament
extrusion
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چقرمهشده
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Transparent
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ساخت صفحه

D

اکستروژن

E

اکستروژن فیلمها

F

مصرف عمومی

G

روکش دادن

H

اکستروژن تک
رشتهای
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قالبگیری تزریقی
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قالبگیری فشاری
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Rotational
moulding

قالبگیری
چرخشی

R

روانکاری شده

S

Sintering

کلوخهسازی

S

شفاف

T

Tape manufacture

تولید نوار

T

شکلدهی گرمایی
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No indication

هدایت الکتریکی
افزایشیافته

Y

ضد بار ساکن

Z

اشارهای نشده است

X
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Antistatic

ورقهسازی با غلتک

R

Thermoforming

Increased
electrical
conductivity

B

عامل جداکننده قالب
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Lubricated

قالبگیری دمشی
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Compression
moulding

Mould
ageing

کد حرفي
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Impact modified

1 موقعيت
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جدول  -1کدهاي عددي استفاده شده براي خواص نشانگذاري در بلوک داده 9
محدوده

کد عددي

مقاومت ضربه
محدوده

کد عددي

2

˚C

933

≥69

969

 <69اما ≥62

966

 < 62اما ≥63
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 < 26اما ≥199
 <199اما ≥192
 <192اما ≥193
 <193اما ≥119
 <119اما ≥116
 <116اما ≥199

199

 1-9-9مقاومت ضربهاي
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 < 29اما ≥26

<199

<3999
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33

 < 33اما ≥29

929

119

<29

93

 <939اما ≥3999

 < 32اما ≥33

936

196

 <19اما ≥29

93

 <9999اما ≥9399

 < 39اما ≥32

939

199

≥19

13

 < 36اما ≥39

933

923

93
93
39

MPa

≥9999

 < 39اما ≥36

932

922

kJ/m

 < 63اما ≥39

939

کد عددي

محدوده

ite

دماي نرمي ويکات

مدول االستيسيته
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مقاومت ضربهای (چارپی شکافدار) باید مطابق با قسمت دوم این مجموعه استاندارد ملی ایران تعیین شود.
مقادیر ممکن مقاومت ضربهای به سه محدوده تقسیم میشود و هرکدام با یک کد عددی دو رقمی مطابق با
جدول  9بیان میشوند.
 9-9-9مدول االستيسيته
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مدول االستیسیته باید مطابق با قسمت دوم این مجموعه استاندارد ملی ایران تعیین شود.
مقادیر ممکن مدول االستیسیته به چهار محدوده تقسیم میشود و هرکدام با یک کد عددی دو رقمی مطابق
با جدول  9بیان میشوند .حقیقت اینکه یک مدول کششی باید با کد حرفی ( Tکشش )1بالفاصله قبل از کد
عددی نشاندهنده محدوده ،نشان داده شود.
 4-9بلوک داده 4

شامل این استاندارد ملی نمیباشد.
1 - Tension
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 5-9بلوک داده 5

اشاره به الزامات افزوده در این بلوک اطالعات اختیاری ،روش تبدیل نشانگذاری ماده به یک ویژگی برای
کاربری خاص است .برای مثال ممکن است با ارجاع به یک استاندارد ملی مناسب یا یک استاندارد-گونه 1که
بهطور کلی بیانگر ویژگی است ،انجام شود.
4

مثالهايي از نشانگذاري
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یک ماده گرمانرم پلیوینیلکلرید سخت ) (PVC-Uبرای اکستروژن لولهها ) ،(Eبه شکل مواد دانهای ) ،(Gبا
مقاومت در برابر نور ) ،(Lطبیعی ) ،(Nبا دمای نرمی ویکات  ،)939( 39 ˚Cمقاومت ضربهای )93( 3 KJ/m2
و مدول کششی االستیسیته  )T33( 3399 MPaچنین نشانگذاری میشود:
بلوک تكموردي
9

3

EGLN

082-05-T33

1
PVC-U

عدد بلوک

بلوک توصيف

استاندارد

(اختیاری)

ISO 1163-

گرمانرمها

شماره استاندارد

m

y
ol

بلوک داده  :1نماد
بلوک داده  :9موقعیت  :1اکستروژن لولهها
موقعیت  :9دانهها
موقعیت  :3پایدار در برابر نور
موقعیت  :2طبیعی
بلوک داده  :3موقعیت  :1دمای نرمی ویکات
موقعیت  :9مقاومت ضربهای
موقعیت  :3مدول کششی االستیسیته
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نشانگذاريISO 1163-PVC-U,EGLN,082-05-T33 :

1 - Standard-like
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یک ماده گرمانرم پلیوینیلکلرید سخت ) (PVC-Uبا قالبگیری دمشی ) ،(Bبه شکل یک مخلوط خشک
) ،(Dبا شفافیت بهبودیافته ) ،(Tبا دمای نرمی ویکات  ،)932( 32 ˚Cمقاومت ضربهای  )93( 93 KJ/m2و
مدول کششی االستیسیته  )T93( 9639 MPaچنین نشانگذاری میشود:
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BDT

074-25-T28

1
PVC-U

استاندارد

(اختیاری)

ISO 1163-

گرمانرمها

ite

بلوک تكموردي

عدد بلوک

بلوک توصيف

شماره استاندارد
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بلوک داده  :1نماد
بلوک داده  :9موقعیت  :1قالبگیری دمشی
موقعیت  :9ترکیب خشک
موقعیت  :3شفافیت بهبودیافته
بلوک داده  :3موقعیت  :1دمای نرمی ویکات
موقعیت  :9مقاومت ضربهای
موقعیت  :3مدول کششی االستیسیته
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نشانگذاريISO 1163-PVC-U,BDT,074-25-T28 :
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