
 

 
 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

 مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 ستانداردهاي ملي )رسمي( ميباشد.ا نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه عهده دار

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از 

كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي 

آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در 
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مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از جهت مطلوبيت ها و 

مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف 

كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش 

ي كميسيون هاي نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضا

فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي 

مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي )رسمي( چاپ و 

 منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با 

بط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي رعايت ضوا

مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين 

ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

سه تشكيل ميگردد به (( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤس5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 

استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي 

ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و 

 بين المـللي استفـاده مي نمايد. استانداردهـاي

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده 

در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، 

حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي 

استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي بعضي از 

تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد 

 كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

انها و همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازم

مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم 
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هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان 

وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام 

ار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قر

تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم 

بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام 

ظايف اين مؤسسه تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر و

 مي باشد.
 

اندازه گيري خواص كششي آزمونه هاي تك ليف  -الياف كربن “  كميسيون استاندارد

 ”روش آزمون  -

 سمت يانمايندگي رئيس

 شركت نيك ريسان نساجي( مهندس)جهاني ، فاطمه

  اعضاء

 هاناداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي اصف اسماعيليان ، مريم)فوق ليسانس نساجي(

 شهال) ليسانس فيزيك ( اطلسي ،
 صنعتي ايران و تحقيقات استاندارداداره كل نساجي وچرم موسسه 

 بلداجي پور ، افسانه)مهندس نساجي (
 تحقيقات صنعتي اصفهان و اداره كل استاندارد

 توكلي ، احسان)فوق ليسانس فيزيك(
 اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي اصفهان

 نساجي(مهندس )رشتاك ، صابر
 شركت دي سي ام

 )فوق ليسانس نساجي(زماني ، شيال
 موسسه تحقيقاتي نساج پويا صفاهان

 سياوشي ، مريم)فوق ليسانس نساجي(
 اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي اصفهان

 (متخصص فني ) بهروز، عزيزخاني 
 شركت حرير سبز

 نساجي(فوق ليسانس ) ، محسن عطار موحديان

 

 نفشركت ك

 دبير
 

 مهرورزان ، رسول)فوق ليسانس نساجي(
 اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي اصفهان
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 پيشگفتار
كه ‹‹ روش آزمون   -الياف كربن ـ اندازه گيري خواص كششي آزمونه هاي تك ليف   ››استاندارد

كميته ملي يكصد وبيست ويكمين توسط كميسيونهاي مربوط تهيه وتدوين شده ودر جلسه 

مورد تاييد قرارگرفته است ، 55/11/1835 استاندارد پوشاك وفرآورده هاي نساجي والياف مورخ

قانون اصالح قوانين  ومقررات موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي  8اينك به استناد بند يك ماده 

 بعنوان استاندارد ملي ايران منتشرمي شود. 1831ايران مصوب بهمن ماه 

ماهنگي باتحوالت وپيشرفت هاي ملي وجهاني درزمينه صنايع ، علوم و براي حفظ همگامي و ه

خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران درمواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد وهرگونه پيشنهادي كه 

براي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود ، درهنگام تجديد نظر دركميسيون فني مربوط 

. بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره ازآخرين مورد توجه قرارخواهد گرفت 

 تجديد نظر آنها استفاده كرد .

درتهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه ، 

ي ايجاد درحد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي ملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگ

 شود.

 منبع وماخذي كه درتهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :

1.  ISO 11566 :1996  Carbon fibre – Determination of tensile properties of 

single-filament specimens 
 

 روش آزمون  -اندازه گيري خواص كششي آزمونه هاي تك ليف -الياف كربن 

 امنه كاربرد هدف و د   1
 اندازه گيري خواص كششي آزمونه تك ليف كربن است .  ، هدف از تدوين اين استاندارد

، 1اين استاندارد براي تك ليف كربن جدا  شده از نخ يكسره ،رشته هاي به هم تابيده ، دسته الياف

حلقوي بافت قابل الياف كوتاه نخهاي ريسيده شده ، پارچه تار و پودي ، نوار يا قيطان و پارچه هاي 

 استفاده است. 

 مراجع الزامي  2

                                                           

1-tow 
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دارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . م

بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ 

اي بعدي اين مدارك موردنظر نيست  معهذا بهتر چاپ و/يا تجديدنظر اصالحيه ها و تجديدنظره

است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي 

زيررا موردبررسي قراردهند. درمورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/ يا تجديدنظر آخرين چاپ و / يا 

 . موردنظر است تجديدنظرآن مدارك الزامي ارجاع داده شده

2-1 ISO 291:1977, Plastics- Standard atmospheres for conditioning and 

testing. 

2-2 ISO 527-1:1993 , Plastics – Determination of tensile properties – Part 1: 

General principles. 

2-3 ISO 10548:1994 ,Carbon fibre – Determination of size content. 

2-4 ISO 10618, 1999 , Carbon fibre – Determination of tensile properties of 

resin-impregnated yarns. 

2-5 ISO 11567:1995, Carbon fibre – Determination of filament diameter and 

cross-sectional area. 

3 اصطالحات و تعاريف 
 ه ها با تعاريف زير بكار مي رود:در اين استاندارد اصطالحات و/ يا واژ

 

 1ثابت تصحيح دستگاه اندازه گيري ازدياد طول   3-1

بخشي از ازدياد طول نمايش داده شده كه تحت تاثير سيستم اعمال نيرو وسيستم گيره نگهدارنده 

 آزمونه مي باشد. 

 قاب آزمونه   3-2

يار كه طول آن برابر طول سنجه يك صفحه نازك ساخته شده از كاغذ ، فلز يا پالستيك با يك ش

 آزمونه است . 

 اصول كار   4
به يك آزمونه تك ليف نيروي كشش با سرعت ثابت توسط يك دستگاه مقاومت سنج مناسب تا 

 ازدياد طول آن ثبت مي گردد.  -نقطه پارگي اعمال شده و منحني نيرو 

طول و سطح مقطع آزمونه  ازدياد -از رابطه نيرو 8و ضريب االستسيته كششي 2استحكام كششي

 محاسبه مي شود .

                                                           

1-System  compliance 

2- Tensil strength  
3- Tensile modulus of elasticity 
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ضريب االستسيته كششي از تقسيم اختالف نيروي دو نقطه ، بر اختالف ازدياد طول همان دو 

نقطه محاسبه مي گردد . انتخاب دونقطه  ممكن است در دو سطح نيرو ) روش الف ( و يا دوسطح 

 تصحيح ، اصالح مي شود.   ازدياد طول ) روش ب ( باشد. اختالف در كشش بوسيله ثابت

ارتباط بين نيرو و ازدياد طول شايد خطي نباشد بنابراين ضريب االستسيته  وتري تعريف مي شود. 

دو روش الف و ب ، دو روش ضريب االستسيته وتري متمايز ارائه مي دهند كه ممكن است برابر 

 نباشد.
 

 وسايل  و مواد الزم   5
  دستگاه مقاومت سنج  5-1

ستگاه از نوع ازدياد طول با سرعت ثابت مجهز به دستگاه ثبت كننده نيرو ـ ازدياد طول مي اين د

درصد مقدار نيروي ثبت شده باشد. حركت فك  1باشد. دقت نيروي نشان داده شده بايد باالتر از 

متحرك دستگاه جهت محاسبه ازدياد طول آزمونه بايد ثبت شود . گيره هاي دستگاه بايد از نوع 

 حات تخت باشد.صف

 قاب  آزمونه   5-2

اين قاب از ورق نازك كاغذ ، فلز يا پالستيك انعطاف پذير ساخته مي شود كه شياري به طول    

5 /0 55  ( . ورق تا حد ممكن بايد نازك باشد تا آزمونه در گيره 1ميلي متر دارد )طبق شكل

 ميلي متر پيشنهاد  مي گردد.  1/0ن ورقه صاف و تراز قرار گيرد . ضخامت اي

 .ابعاد برحسب ميليمتراست
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 الف ـ ابعاد قاب آرمونه             ب ـ قاب همرا با آزمون                                         

 تك ليف آزمونه  قاب – 1شكل
 

 چسب   5-3

رزگيري كه براي چسباندن محكم الياف به قاب نگهدارنده مناسب رزين اپوكسي، كلوفون يا موم د

 باشد 

 چسب نواري  5-4

 جهت نصب موقت الياف به قاب نگهدارنده ) ويژگيهاي خاصي مورد نياز نمي باشد(  

 آزمونه   6
آزمون براي هر گزارش آزمون  50آزمونه از هر نمونه اوليه تهيه نماييد تا قادر به انجام  50حداقل 

 باشيد. 

براي راحت تهيه نمودن آزمونه ، آهار موجود در الياف را استخراج كنيد . براي اين كار از روش 

استفاده 1استخراج با حالل ، هضم شيميايي و يا تجزيه حرارتي مطابق استاندارد ملي ايران ...

 نماييد.

 

 روش كار   7
 آزمون  شرايط محيطي جهت انجام  7-1

انجام  5آزمون را تحت يكي ازشرايط محيطي استاندارد تعيين شده در استاندارد ملي ايران ....

 دهيد.
 

 اندازه گيري سطح مقطع عرضي  7-2

اندازه گيري سطح مقطع عرضي الياف به صورت مستقل ، با يكي از روشهاي ارائه   7-2-1

ح مقطع آزمونه توسط ميكروسكوپ يا بوسيله ... ) اندازه گيري سط3شده در استانداردملي ايران

تعداد الياف  ، وزن مخصوص و وزن مخصوص خطي نخ يا قطر اندازه گيري شده توسط 

 ميكروسكوپ نوري و يا قطر اندازه گيري شده توسط تفرق اشعه ليزر ( انجام مي شود. 

                                                           

رجوع  ISO10548تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد  -1

 شود

 رجوع شود. ISO291 استانداردتا تدوين استاندارد ملي ايران به  -5

50 
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ده باشد ، همان اگر سطح مقطع به روش ميكروسكوپ نوري و يا تفرق اشعه ليزر اندازه گيري ش

 آزمونه مي تواند براي اندازه گيري خواص كششي استفاده گردد.

اگر سطح مقطع الياف موجود در يك دسته الياف خيلي متغير باشد بايد استحكام   7-2-2

كششي هرليفي كه سطح مقطع آن اندازه گيري شده است ، تعيين گردد. در اين حالت آزمونه را 

به روش ميكروسكوپ نوري يا تفرق ليزر  4ن را طبق استاندارد ملي ....تهيه نموده و سطح مقطع آ

 اندازه گيري نماييد. دقت كنيد كه موقع اندازه گيري به الياف صدمه اي وارد نشود.

 آزمون كشش   7-3

 ثابت تصحيح دستگاه اندازه گيري ازدياد طول    7-3-1

K ده تحت تاثير سيستم اعمال نيرو ثابتي است كه براي تصحيح ازدياد طول نمايش داده ش

رجوع شود( و ازديادطول واقعي آزمونه را  1-8وسيستم گيره نگهدارنده آزمونه ، بكار رفته )به بند 

 درپيوست الف مشخص شده است . Kتعيين مي كند. روش تعيين 

K  را بطور تجربي براي هر دستگاه مقاومت سنج ، سيستم گيره نگهدارنده و روش نصب آزمونه

از ازدياد طول نشان داده شده توسط  K مورد استفاده درآزمون تعيين كنيد. باكم كردن مقدار

را درفواصل K ( محاسبه ميشود.8و5وفرمولهاي  5-3دستگاه ،ازدياد طول واقعي آزمونه )طبق بند 

معين طبق مقادير پيشنهاد شده در ويژگيهاي محصول يا طبق تقاضاي متقاضي آزمون ، كنترل 

 د.نمايي

 انجام آزمون   7-3-2
( قرار دهيد.يك 5-5آزمونه تك ليف را در مركز شيار قاب آزمونه )طبق بند 7-3-2-1

( بچسبانيد . به آرامي آزمونه را در راستاي 5-5انتهاي آزمونه را روي قاب با نوار چسب )طبق بند

 نوار چسب بچسبانيد.شيار قاب كشيده و صاف كنيد و انتهاي ديگر آن را در انتهاي ديگر قاب با 

( در دو انتهاي شيار روي آزمونه بريزيد تا آزمونه 8-5يك قطره چسب )طبق بند 7-3-2-2

 محكم به قاب بچسبد.

ميليمتر بردقيقه تنظيم  5تا  1سرعت ازدياد طول دستگاه مقاومت سنج را بين  7-3-2-3

 كنيد.

 داده و محكم ببنديد. آزمونه را در راستاي اعمال نيرو بين گيره ها قرار 7-3-2-4

قبل از اعمال نيرو ، قاب آزمونه را آزاد نماييد. براي اين كار قاب را در فاصله  7-3-2-5

مياني طول سنجه از دو طرف ببريد يا بسوزانيد . اگر از شعله استفاده مي كنيد از رسيدن شعله به 

                                                           

 رجوع شود ISO 11567 استاندارد ستاندارد ملي ايران بهتا تدوين ا -8

 رجوع شود ISO 11567 استانداردتا تدوين استاندارد ملي ايران به  -5
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مرحله احتمال پاره شدن  آزمونه خودداري نماييد. ليف ، خيلي ظريف و شكننده است كه در اين

 آزمونه وجود دارد .

 .دستگاه ثبات را روشن كرده و نيرو را تا موقع پارگي آزمونه اعمال نماييد 7-3-2-6

 اگر فك پارگي رخ داد ، با آزمونه جديد آزمون را تكرار كنيد. 7-3-2-7

 بيان نتايج   8
 مقاومت كششي  8-1

 محاسبه كنيد. 1حسب مگاپاسكال با استفاده از فرمول براي هر آزمونه ميزان مقاومت كششي را بر

(1)                         
f

f

f
A

F
 

 كه

fF  حداكثر نيروي كششي بر حسب نيوتن 

fA   ميليمتر مربعسطح مقطع عرضي ليف برحسب 

 ضريب االستسيته كششي   8-2
 رجوع شود( 2وش الف )به شكل ر  8-2-1

AfEدر اين روش ضريب االستسيته كششي محاسبه  5برحسب گيگاپاسكال با استفاده از فرمول  ,

 مي شود:

(5)                       3

, 10

)(1

))((













A

A

Af

A

Af

L

F
K

L

L

A

F

E 

 كه 

AF  ميلي نيوتن بر تكس) 300تا  500اختالف نيرو برحسب نيوتن در محدوده
tex

mN  ) 

fA  رجوع شود( 5-3سطح مقطع ليف بر حسب ميليمتر مربع )به بند 

L طول سنجه آزمونه برحسب ميليمتر 

AL ميلي نيوتن  300ات 500اختالف درطول برحسب ميليمترمربوط به محدوده نيروي

برتكس)
tex

mN )  

K  .ثابت تصحيح برحسب ميليمتر بر نيوتن كه مطابق پيوست الف محاسبه مي گردد 
 رجوع شود( 2روش ب )به شكل   8-2-2
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BfEدر اين روش ضريب االستسيته كششي  محاسبه  8ده از فرمول برحسب گيگاپاسكال با استفا ,

 مي شود:

(8)                            3

, 10

)(1

))((













B

B

Bf

B

Bf

L

F
K

L

L

A

F

E 

 كه 

BF  اختالف در نيرو برحسب نيوتن ، مربوط به حدود كشش انتخاب شده بر اساس ازديا د طول

 تعيين مي شود. 1جدول  اسمي درنقطه پارگي ليف طبق

fA  رجوع شود(5-3سطح مقطع عرضي ليف بر حسب  ميليمترمربع)به بند 

L طول سنجه برحسب ميلي متر 

BL  اختالف در طول برحسب ميلي متر، مربوط به حدود كشش انتخاب شده بر اساس ازديا د

 شود.تعيين مي  1جدول  طول اسمي درنقطه پارگي ليف طبق

K ثابت تصحيح برحسب ميلي متر بر نيوتن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 رابطه بين نيرو وازدياد طول هنگام آزمون -2شكل 
 

 

 

نيرو 

)نيوتن

) 

 

ازدياد طول 

 )ميليمتر(
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 انتخاب حدود كشش -1جدول 

 كشش اسمي درنقطه پارگي ، 

 ()درصد

 حدود كشش

 )درصد(

 5/1 1/0  6/0تا 

5/1  6/0 1/0  8/0تا 

6/0  8/0 05/0  15/0تا 

كشش اسمي )يا درصد ازدياد طول درنقطه پارگي( محصوالت تجاري  -يادآوري

ي انواع الياف كربن تحت مي تواند از مقاومت كششي وضريب االستسيته كشش

 آزمون ، محاسبه شود.

 

 دقت   9
زيرا اطالعات آزمايشگاهي كافي جهت تعيين آن شناخته شده نمي باشد ، دقت اين روش آزمون 

ميزان دقت درتجديد نظر بعدي اين استاندارد  دردسترس نيست. زمانيكه اين اطالعات بدست آيد

 درنظرگرفته خواهد شد.

 گزارش آزمون   10

 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد:

 3003استاندارد ملي ايران   10-1

 ذكر تمام جزئيات جهت شناسايي نمونه الياف   10-2

 سطح مقطع عرضي الياف و روش آزمون استفاده شده براي تعيين آن   10-3

 چسب استفاده شده   10-4

 سرعت ازدياد طول در آزمون كشش   10-5

 Kصحيح ثابت  ت  10-6
 تعداد آزمونه آزمايش شده بادرنظرگرفتن آزمونه هاي خراب شده   10-7

 مقاومت كششي و ضريب االستسيته كششي تك تك آزمونه ها و ميانگين آنها   10-8

 روش استفاده شده براي محاسبه ضريب االستيسيته كشش يعني روش الف يا ب   10-9
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 آزمون  تاريخ انجام  10-10

 شرايط محيطي استفاده شده در انجام آزمون   10-11

 ذكر هر گونه انحراف از روش آزمون كه بر نتايج تاثيرگذار باشد.  10-12
 

 پيوست الف

 محاسبه ثابت تصحيح دستگاه اندازه گيري ازدياد طول
 )الزامي (

ت تهيه نماييد. (را با طول شكاف هاي ) طول سنجه ( متفاو5-5قاب آزمونه )بند   1 -الف

قاب هاي تهيه شده ، شبيه هم هستند و فقط طول شكاف آنها متفاوت است. حداقل سه قاب براي 

ميليمتر تهيه كنيد. حد رواداري براي طول  50و 80،   50، 10، 5هر طول شكاف در اندازه هاي 

 ميليمتر مي باشد.  ± 5/0شكاف قابها 

  ± 5/0طول سنجه را مطابق قاب با دقت   الياف را روي قاب ها نصب كنيد و  2 -الف

 ميليمتر روي دستگاه مقاومت سنج تنطيم كرده و منحني نيرو ـ ازدياد طول آزمونه ها را طبق بند

 رسم كنيد  3-8-5 

 منحني هاي نيرو ـ ازدياد طول را به روش زير بررسي وتحليل كنيد : 3 -الف

را از روي  منحني نيرو ـ ازدياد طول را محاسبه كنيد )به شكل  Lو Fمقدار    1ـ8الف ـ

 رجوع شود(.5

     5-8-الف
F

L



  را در برابر طول سنجهL  رسم كنيد ، طوري كه
F

L



 محور عمودي وL 

 (.1 -افقي نمودار باشد ) مطابق شكل الف محور

برحسب ميلي متر بر نيوتن ، با امتداد دادن منحني به سمت طول  Kثابت تصحيح      8-8الف 

سنجه صفر وتالقي آن با محور عمودي)
F

L



      .)( بدست مي آيد )فاصله از مبدا روي محور عمودي 
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 Kتعيين  ضريب تصحيح  -1 -شكل الف 
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