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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران ملی استانداردسازمان 
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

                                                 
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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 استانداردتدوين کمیسیون فني 

تعیین زمان انحالل پیونده  -هابريده شده الیاف شیشه براي تقويت پالستیک هاينمد از رشته  "

 "در استیرن

 

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس: 
 آریا نسب، فضه

 )دکترا  شیمی آلی(

 

 دبیر:

 عضو ایأت علمی پژواشگاه استاندارد

 ماارو خالقی مقدم،

 )فوق لیسان  شیمی آلی(

 

 عضو ایأت علمی پژواشگاه استاندارد

 ))اسامی به ترتیب حرو  الفبا اعضاء:
 ابراایم، الهام

 )لیسان  شیمی کاربرد (

 

 

 پژواشگاه استاندارد

 

 زاده، سمیرااصحن

 )دکترا  مهندسی نساجی(

 

 عضو ایأت علمی پژواشگاه استاندارد

 بزرگی، علی

 (مهندسی پلیمر)فوق لیسان  

 

 موسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر

 شرکت کیمیافروز    پیدایش، رام 

 )لیسان  شیمی کاربرد (
 

 متالورژ  راز  پژواشکده     سعادتی، پیام

 )فوق لیسان  مهندسی پلیمر(
 

 موسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر     صبرآموز، محمد

 )فوق لیسان  مهندسی پلیمر(

 

 البرزاستان ره ک  استاندارد ااد               میرزا ابوطالبی، اانیه                                                  

 )لیسان  شیمی کاربرد (
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 پیش گفتار

 

تعیی  زمان انحح  پیونده  -اااا  بریده شده الیا  شیشه برا  تقویت پحستی نمد از رشته  " استاندارد

 تدوی  و تهیه ایرانسازمان ملی استاندارد توسط  مربو  اا درکمیسیون آن نوی  پیش که " در استیرن

 اا  نساجی و الیا پوشاک و فراورده استاندارد ملی کمیتۀ اجحس د و شصت و افتمی صسی در و شده

 و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ، است گرفته قرار تصویب مورد 13/19/1329 مور 

  شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ،سازمان ملی استاندارد ایرانمقررات 
خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخی من

 
ISO 2558: 2010-Textile glass chopped-strand mats for reinforcement of plastics —

Determination of time of dissolution of the binder in styrene
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تعیین زمان انحالل  -هاهاي بريده شده الیاف شیشه براي تقويت پالستیکنمد از رشته 

 پیونده در استیرن

 هدف و دامنه کاربرد  5

اا  پیوند میان رشته گسیختگیبرا  زمان صر  شده گیر  اندازه روش تعیی  اد  از تدوی  ای  استاندارد

 9با استفاده از ی  بار کششیاا، تقویت پحستی  را مورد استفاده ب ،الیا  شیشه جن  از 1بریده شده نمد

 . اندور شدهکه در محلو  استیرن غوطه زمانی، است

 مراجع الزامي   1

ی  ه امدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی به آن اا ارجاع داده شده است. ب 

 شود.ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی محسوب می

نظراا  بعد  آن مورد داا وتجدیدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه

نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده شده است، 

 اا  بعد  آن اا مورد نظر است.امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه

 : استفاده از مرجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است 

شرایط محیطی استاندارد برا  رسیدن به شرایط تثبیت  -پحستی  اا  - 9113استاندارد ملی ایران شماره  9-1

 آزمون و

 اصول آزمون 9

ا  که به انتها  عمود  در استیرن خالص معل  شده و ی  بار کششی به وسیله وزنه حالتی  آزمونه به 

در فاصله مشخصی سقو   ای  که وزنه، شده برا شود. زمان صر  است، اعما  می بسته شده هپایینی آزمون

 شود.ثبت می کند،

 شدهتوان از امولسیون پایداراا  با ححلیت باال در استیرن استند، میهپیوندبرا  تشخیص بهتر الیا  نمد  که دارا   -يادآوري

توان میکامحً در آب نامحلو  است،  پیوندهنها درحالتی که تاز ای  حح   چه استفاده کرد؛ اگر راببینید( 9-3)بند در آباستیرن 

 . ده کردااستف

 

                                                 
2- Mat  

1-Tensile load 
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 وسايل 4

 .mm199× mm193 اا با ابعادهآزمون تعیی  مح  برشبرا   ،)الگو( شابلون 4-5

 .ابزار مناسب دیگربه طور مثا  ی  چاقو، قیچی یا ،  ابزار برش 4-1

 .mm123 و عم  حداق  ml9999  با ظرفیت حداق ، بشر  4-9

ی به اندازه کافی اای )بازو( ( با دسته1بشر، )شک  متناسب با، فوالد زنگ نزناز  ، ساخته شدهگِرد الک   4-4

-رشته برداشت برا   ال . ای  باشد mm39بی  گیره پایی  و ال   فاصله به طور  که، ال برا  تعلی   بلند

 رود.به کار می در پایان آزمون، ،پایینی از درون بشرگیره پاشیده و  ام اا  از

پایینی  گیره .ااهآزمون عرض کام گرفت  ، مناسب برا  ساخته شده از فوالد زنگ نزن  ،يک جفت گیره   4-1

مناسب نشان  گیرها  از ی  جفت نمونه 9شک  در  .باشد وازنبوده و مت g9±g 199دارا  جرم در مجموع باید 

 .داده شده است

 .s1 صحت، با سنج ايستازمان    4-6
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 مترابعادبرحسب میلی

 

 :راانما 

 باالیی  گیره  1 1

 آزمونه  9 9

 پایینیگیره   3 3

 ال    2
 مناسب وسیلهاز  اينمونه -1شکل          نماي الک -5شکل

 

 

 حالل  1

g /cm،مونومر استیرن    5 -1
3 293/0d20= . 

 آزمونه ، کافی است. 139آزمون  دو لیتر استیرن برا  

 باشد. % 99%،  29%، 69%، 39تواند، غلظت انتخابی استیرن میاستیرن در آب شدهامولسیون پايدار    1-1

 کرد. تهیهامولسیون کننده مناسب،  عام افزودن  توان بامی اایی راچنی  امولسیون

 آزمونه ها 6
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 آزمونه ها  انتخاب 6-5

 کنید: زیر تهیهروش را مطاب   هآزمون 3حداق  

با  راببینید(. 3)شک   نمد برش داید کام  رو  از عرض طو در جهت  mm193 نوار  با اندازه حداق  

 مطاب  زیر برش داید:، نواراا را از آزمونهاستفاده از شابلون و ابزار برش، 

از  mm03 اا  بریده شده حداق  تهیه کنید که در نمداا با لبه  راز ار انتها  نوا mm199×mm193ی  آزمونه  -

 تهیه کنید. از لبه با فاصله مناسبی ،برش نخورده نمد  اا درمورد نمونهلبه نمد فاصله داشته باشد و 

 و

 مانده نوار تهیه کنید.عرض باقی ازبا توزیع یکسان  mm199× mm193آزمونه  حداق  سه -

 رو  باشد. طولی راستا اا مواز  با آزمونه طو ، 3که مطاب  با شک  حالتیبه 

 
 مترابعادبرحسب میلی

 
a  طولی راستا 

 هابرش آزمونه -9شکل

 

 تثبیت شرايط  6-1

 ساعت در دما  انتخابی تثبیت کنید ی )یا امولسیون استیرن( را قب  از آزمون  به مدت  اا و استیرنآزمونه

 راببینید(. 3)بند 

 آزمونانجام  روش 5

و ای  دما را در  انجام داید، 9113شماره ایران آزمون را در یکی از دمااا  مشخص شده در استاندارد ملی

 نیز در ای  دما ااگیرهو  ال )یا امولسیون استیرن(، بشر،  گزارش آزمون ثبت کنید. از ای  که عحوه بر استیرن

 باشند، اطمینان حاص  کنید.
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 بخارات استیرن  به کار رود. خروج برا  شود که ی  سیستم تهویه مناسب  توصیه می 

 mm199× mm199 گیرهآزمونه بی  دو  سطح آزاد ابعادا  ببندید که اا را به دو انتها  آزمونه به گونهگیره

 باشد.

 گیره ، قرار داید.استر شده پُ نسبتاً )یا امولسیون استیرن( (9-3) که با استیرن( 3-2) در بشر  ( را2-2)ال  

)یا امولسیون  داخ  کنید و مطمئ  شوید که استیرن )یا امولسیون استیرن( استیرن دربشر پایینی و آزمونه را

 mm39 در ای  لحظه باید ال پایینی و گیره قسمت زیری   باالیی برسد. فاصله میان گیرهبه سطح  استیرن(

 باشد.

 .کار اندازیدبهباالیی به لبه بشر برسد، زمان سنج ایستا را گیره وقتی که  

اتفاق  گسیختگیدقیقه  19اگر در طو  کنید. متوقفبرسد، زمان سنج ایستا را ال  پایینی به گیره وقتی که 

 .ادامه ندایدنیفتاد، آزمون را 

 کنید. یادداشتداده شده به وسیله زمان سنج ایستا را  نمایش ،، برحسب ثانیه t i زمان

 اا  باقیمانده تکرار کنید.آزمون را برا  آزمونه

 بیان نتايج   8

برحسب ثانیه  را مقدارگِردشده به نزدیکتری  ، t i مورد آزمون، نمد  پیوندهانحح  اا  میانگی  حسابی زمان

 .بیان کنید

 گزارش آزمون   3

 شام  اطحعات زیر باشد : حداق  نتایج آزمون باید

 13233روش آزمون طب  استاندارد ملی ایران شماره   -الف

 ؛)نمد( مورد آزمون جزئیات مورد نیاز برا  شناسایی نمونه  - ب

 ؛دما  آزمون  -پ

 ؛()درصورت کاربرد غلظت امولسیون استیرن  -ت

 ؛حسابی آن  ی گیانو م پیونده زمان انحح مقادیر ت  ت   -ث

 که در ای  استاندارد مشخص نشده است؛ار رویداد یا جزئیات عملیاتی  -ج

 ؛دادکه نتایج آزمون را تحت تأثیر قرار  عاملیار جزئیات  -چ

 .آزمونانجام تاریخ  - 
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