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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 دار است که عهده   مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها        و انداردمؤسسه است 

 .باشد  می) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین ، تدوین و

های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه ، صاحبنظران         های مختلف توسط کمیسیون    تدوین استاندارد در رشته   
سعی . گیرد پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می            مراکز و مؤسسات علمی ،      

ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ، فنی             بر این است که استانداردهای ملی ، در جهت مطلوبیت         
تولیدکنندگان ، مصرف   : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل                  و فن 

نویس  پیش.  بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد                        کنندگان ، 
شود  های فنی مربوط ارسال می     استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون         

 و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان                    
 .شود  چاپ و منتشر می) رسمی ( استاندارد ملی 

نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین                 پیش
شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ، به عنوان                          شده تهیه می  

شود که بر اساس مفاد      دین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می      ب. گردد   استاندارد ملی چاپ و منتشر می      
گردد به   تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می           » 5« مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد 

که در  باشد   المللی استاندارد می   مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین            
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ، از آخرین پیشرفتهای                 

 .نماید  المللی استفاده می علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین

ور تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظ             مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می       
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 استانداردها را با تصویب شورای                   

 ت المللی برای محصوال   تواند به منظور حفظ بازارهای بین        مؤسسه می . عالی استاندارد اجباری نماید      

 .کشور ، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید 

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه                    
های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست       مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم              

 آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش ، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را محیطی ،
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                        

المللی  ویج سیستم بین  تر. نماید   گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می             
یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح    

 .باشد  استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می
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 الیاف تقویت کننده -محصوالت تقویت کنندهکمیسیون استاندارد ً 

  تعیین چگالی توده ً-های بریده شده رشته -پالستیک ها
 
 

 سمت یا نمایندگی رئیس
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر عسگر کاشانی ، نادر

 )فوق لیسانس مهندسی نساجی ( 
 
 

 اعضاء
 سازمان آب منطقه ای استان تهران امانی ، بهاره

 ) هیدرولیک -فوق لیسانس عمران( 
 

 کارخانه ایران ریسه خسروشاهی ، علی
 )ساجی دکترای ن( 
 

 شرکت خدمات مهندسی و مشاوره شایانیک شهبازی ، سارا
 )لیسانس مهندسی نساجی ( 
 

 -وزارت صنایع و معادن صادقی ، امیر سعید
 دفتر صنایع نساجی و پوشاک )لیسانس مهندسی نساجی ( 
 

 -وزارت صنایع و معادن مردانی مهر آباد ، نعمت اله
 ع نساجی و پوشاکدفتر صنای )فوق لیسانس مهندسی نساجی ( 
 
 

 دبیر
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسوی ، گلناز

 )لیسانس مهندسی نساجی ( 
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 گفتار پیش

 تعیین  -بریده شده  های رشته -ها کننده پالستیک   الیاف تقویت  -کننده تقویت ً محصوالت استاندارد  
جلسه   یکصدو هفتادمین     شده  و در    که  توسط  کمیسیون های  مربوط  تهیه  و تدوین       چگالی توده ً    

 قرار  تصویبمورد   7/10/84 مورخ  پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف          کمیته  ملی  استاندارد  
 قانون  اصالح  قوانین  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و          3، اینک  به  استناد بند یک  ماده           گرفته  است  

 .  بعنوان  استاندارد ملی  ایران  منتشر می شود1371 تحقیقات  صنعتی  ایران  مصوب  بهمن  ماه 

 ، علوم  و   برای  حفظ  همگامی  و هماهنگی  با تحوالت  و پیشرفت های  ملی  و جهانی  در زمینه  صنایع              
 ، استانداردهای  ملی  ایران  در مواقع  لزوم  تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه  پیشنهادی  که                   خدمات

کمیل  این  استانداردها ارائه  شود، در هنگام  تجدیدنظر در کمیسیون  فنی  مربوط               برای  اصالح  یا ت   
بنابراین  برای  مراجعه  به  استانداردهای  ایران  باید همواره  از آخرین            .مورد توجه  قرار خواهد گرفت    

 . تجدیدنظر آنها استفاده  کرد

ه  ضمن  توجه  به  شرایط  موجود و نیازهای           در تهیه  و تدوین  این  استاندارد سعی  شده  است  ک            
 ، در حد امکان  بین  این  استاندارد و استاندارد ملی  کشورهای  صنعتی  و پیشرفته  هماهنگی                   جامعه

 . ایجاد شود

 : خذی  که  برای  تهیه  این  استاندارد به  کار رفته  به  شرح  زیر است أمنبع  و م

1- ISO 15100: 2000 

Plastics- Reinforcement fibres- Chopped strands- Determination of bulk density 
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  -ها الیاف تقویت کننده پالستیک -محصوالت تقویت کننده

  تعیین چگالی توده -های بریده شده رشته
 

 هدف و دامنه کاربرد 1

  متشکل از    1روش اندازه گیری چگالی غیر متراکم توده          تعیین استاندارد این تدوین از هدف

از . های ترموپالستیک می باشد      های بریده شده الیاف شیشه مورد مصرف در تقویت رزین           رشته
 .نمود  استفاده کیفیت یا کنترل محصول برای کنترل توان در این استاندارد می بیان شده روش آزمون

 
 8یاف شیشه با طول بیش از        استفاده از این روش برای الیاف شیشه ای بریده شده مرطوب ، ال              -1یادآوری  

 .میلی متر و رشته هایی که با جابجایی از ظرفی به ظرف دیگر متراکم بمانند ، سفارش نمی گردد 

 
 این روش برای اندازه گیری چگالی توده غیر متراکم کاربرد دارد و روش اندازه گیری چگالی                   -2یادآوری  

 .توده مواد متراکم متفاوت با این روش است 

 
 ع الزامیمراج 2

 ،  مدرک  الزامی  زیر حاوی  مقرراتی  است  که  در متن  این  استاندارد به  آن ارجاع  داده  شده  است                     
در مورد مرجع  دارای  تاریخ      .  بدین  ترتیب  آن  مقررات  جزئی  از این  استاندارد محسوب  می شود           

 معهذا   . مدرک  مورد نظر نیست      نای، اصالحیه ها و تجدیدنظرهای  بعدی        یا تجدیدنظر /  چاپ  و 
 امکان  کاربرد آخرین  اصالحیه ها و تجدیدنظرهای           ، کاربران  ذینفع  این  استاندارد    که  بهتر است    

،  یا تجدیدنظر /  در مورد مرجع  بدون  تاریخ  چاپ  و      .  مدرک  الزامی  زیر را مورد بررسی  قرار دهند       
 .  الزامی  ارجاع  داده  شده  مورد نظر است  یا تجدیدنظر آن  مدرک/  آخرین  چاپ  و

 : استفاده  از مرجع  زیر برای  کاربرد این  استاندارد الزامی  است 

 شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به          - پالستیک 1382سال   : 2117استاندارد ملی ایران     
 شرایط تثبیت آزمون

                                                 
1- Rectangular sides 
2- Free flowing 
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 اصول کار  3

وزن به دست   . ریده شده پر نمایید و آن را توزین کنید           ظرفی با حجم معلوم را با الیاف شیشۀ ب         
 .آید  به دست می) متر مکعب  سانتی به گرم بر( چگالی . تقسیم کنید  را بر حجم ظرف آمده

 
 وسایل الزم  4

صحت کالیبراسیون یک   (  گرم   1/0 گرم و درجه بندی      500 با حداقل ظرفیت     :ترازو   4-1
 ) .گرم 

حجم سنجی با حجم کامالً مشخص که معموالً بشر            ظرف   :ظرف حجم سنجی      4-2
 . میلی لیتر است 500آزمایشگاهی لبه دار و یا استوانه مدرج 

 

حجم کلی می تواند بزرگتر از مقدار       .  میلی لیتر مشخص باشد      5/0 حجم کلی ظرف باید با تقریب        -یادآوری
 .مشخص شده بر روی خطوط نشانه گذاری ظرف باشد 

 

 .ت مرجع الف یکی از روش های تعیین حجم ظرف بیان شده است  در پیوس-یادآوری

 

طبق (  میلی لیتر ، از جنس پالستیک یا شیشه با ابعاد تقریبی              150 با ظرفیت    :قیف   4-3
  ) .1شکل 

 دارای لبه صاف بیشتر از قطر دهانه باز ظرف مورد استفاده             :کاردک چاقو یا ماله      4-4
 .باشد 

 
 ی نمونه و انجام آزمونشرایط محیطی آماده ساز 5

شرایط محیطی جهت آماده سازی نمونه و انجام آزمون باید در یکی از شرایط ذکر شده طبق                      
 .گیرد  شرایط استاندارد قرار در  ساعت2باید حداقل   انجام گیرد و نمونه2117ملی ایران  استاندارد
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  ابعاد تقریبی قیف -1شکل 

 

 نمونه برداری 6

یا ) به طور مثال محموله یا بهر        ( 1نمونه ای در حدود یک کیلو گرم از نمونه اولیه           6-1

 .خط تولید ، از الیاف شیشه ای بریده شده تهیه نمایید 

مواد را با دقت و     . نید  دو آزمونه برای اندازه گیری چگالی توده از نمونه انتخاب ک            6-2

تعداد آزمون ها طبق روش ذکر شده در این استاندارد ، تعداد            . بدون صدمه دیدن جا به جا نمایید        

 .دفعات آزمایش ، روش نمونه برداری و محل نمونه برداری از نمونه اولیه باید مشخص گردد 

                                                 
1- Elementary unit  

 .باشد  می ) 7673استاندارد ملی ایران ( کوچکترین نمونه قابل دسترسی از یک محصول معین : نمونه اولیه 
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 روش اجرای آزمون 7

 .بنامید  ) 1m( جرم اولیه .  گرم توزین نمایید 1/0ظرف را با تقریب  7-1

 . سانتی متر باالتر از ظرف قرار دهید 2قیف را در حدود  7-2

ای  ای بریزید به گونه    الیاف بریده شده را از طریق قیف سریعاً به داخل ظرف استوانه            7-3
 .برای انتقال الیاف می توان از کاردک استفاده نمود . که باعث انسداد قیف نشود 

لبه صاف خط کش ، چاقو یا        . اف را تا پر شدن کامل ظرف ادامه دهید            انتقال الی  7-4
دقت . کاردک را از باالی ظرف عبور دهید تا الیاف بریده باالی سطح ظرف بیرون ریخته شوند                   

  ) .2شکل ( کنید الیافی که پایین تر از قسمت باالیی ظرف می باشند متراکم یا جابه جا نشوند 

 .بنامید  ) 2m( شده را با هم وزن کنید و این وزن را ظرف و الیاف بریده  7-5

به  ) a3m(  کم نمایید تا وزن الیاف بریده شدۀ داخل ظرف              2m را از     1mمقدار   7-6
 .دست آید 

 آزمایش را تکرار کنید و دومین اندازۀ        6-7 تا   1-7ظرف را کامالً خالی کنید و از بند          7-7
 . بنامید b3mبه دست آمده را 

 
b : ح الیاف هم تراز با باالی ظرفسط a : نحوه حرکت کاردک 

 

  شمای یکنواخت کردن الیاف در ظرف-1شکل 
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 محاسبه و بیان نتایج 8

را به   ) b3m و   a3m( برای هر اندازه گیری وزن الیاف داخل ظرف برحسب گرم              8-1

 .حجم ظرف برحسب سانتی متر مکعب تقسیم نمایید 

 . را به عنوان چگالی توده گزارش نمایید 1-8 در بند میانگین نتایج به دست آمده 8-2

 

 گزارش آزمون  9

 :گزارش آزمون باید دارای آگاهی های زیر باشد 

 8443روش آزمون طبق استاندارد ملی ایران  9-1

 کلیه اطالعات الزم برای شناسایی مشخصات مواد مورد آزمون 9-2

 )  صورت جداگانه برای هر آزمون در صورت لزوم ، ذکر نتایج به( نتایج آزمون  9-3

 هر اطالعات مفید دیگری در زمینه آزمون یا مواد مورد آزمون 9-4

 تاریخ انجام آزمون  9-5
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 پیوست الف

 روش اندازه گیری حجم ظرف

 )اطالعاتی ( 
 

برای تعیین چگالی الیاف بریده شده به این روش دقت باالی حجم ظرف مورد                    1-الف

یاف الزامی است حجم ظرف به وسیله تعیین جرم آب مورد نیاز برای پر                استفاده جهت توزین ال   

برای جلوگیری از تغییرات جرم آب داخل ظرف ، با استفاده از              . کردن ظرف به دست می آید        

حجم ظرف  . ضریب تصحیح دما و جرم آب به دست آمده حجم ظرف را باید محاسبه نمود                    

 :شود  محاسبه می  است ، طبق فرمول زیرt°Cی  گرم ، با دماGای محتوی آب به جرم  شیشه

 V = wt × G 

 :که در آن 

V : حجم ظرف 

G : جرم آب درون ظرف برحسب گرم 

wt : ضریب تصحیح دمای آب 

 :مراحل تعیین حجم ظرف به ترتیب زیر انجام می گیرد  2-الف

 .در صورت لزوم ظرف را خشک نمایید  1-2-الف

 . گرم توزین نمایید 1ظرف خشک را با تقریب  2-2-الف

آب به مقدار کافی را در یکی از شرایط محیطی استاندارد طبق استاندارد ملی ایران                  3-2-الف

سپس مراحل زیر را به ترتیب       .  جهت آماده سازی و رسیدن به شرایط تعادل قرار دهید              2117

 .انجام دهید 

 .ظرف را با آب آماده سازی شده کامالً پر نمایید  1-3-2-الف

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


7 

 .ظرف و آب را توزین نمایید  2-3-2-لفا

 .جرم ظرف خشک را از جرم ظرف با آب کم نموده و جرم آب را به دست آورید  3-3-2-الف

 و برای   0035/1 درجه سلسیوس ،     23برای آب با دمای      ) wt( ضریب تصحیح دما     4-3-2-الف

 . در نظر بگیرید 004/1 درجه سلسیوس ، 27آب با دمای 

ضرب  ) 4-3-2-الف( در ضریب تصحیح     ) 3-3-2طبق بند الف    (  آب را    جرم 5-3-2-الف

 .نمایید حجم ظرف به دست می آید 

 .حجم به دست آمده را بر روی ظرف برای مصارف بعدی مشخص کنید  6-3-2-الف
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