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 :هدف  .1

ها جزء که در آن است «پالستیکی زمینههای نانوکامپوزیت» یبررس روش نییتع دستورالعمل، نیا نیتدو از هدف

به زمینه پالستتتتیکی ادزودد  تتتدد استتتت. با هدف بهبود خواص مکانیکی   وطه،مرب فیتعار و اصتتتطالحات نانومتری 

دستتتتورالعمل  نیدر ا جینتا یگزارش ده ینحود نیو همچن ازیموردن یهاآزمون ،یابیارز یارهایمع و مشتتتخصتتتات

  دد است.مشخص
 

 :کاربرد دامنه .2
با  هاآنه ب یکه ادزودن جزء نانومتر یجزء نانومتر یحاو پالستتتیکی ییو محصتتو ت نها مپاندهاکا ،هابچ مستتتر یتمام

له و اتصا ت لو ،یمریپل یهالمید به توانیمحصو ت م دستنیازا صورت گردته است. نهیزم یکیهدف بهبود خواص مکان

UPVC، درب و پنجرد  یهالیپرودUPVC، رذکقابل. کرد ا تتتارد اتیلنی انتقال آبهای پلیو لوله یمریپل یهاگون و هانخ 

 یکیمحصو ت  ست و هادوم ،یمریپل یهاو پو ش هانیرز انواع ،یدندان یهاتیچون کامپوز یمحصو ت یاست که بررس

 .ردیگینم قرار دستورالعمل نیا کاربرد دامنه در
 

 :فیتعارو  اصطالحات .3

 یمل استتتتاندارد 44-2 بند) .استتتت نانومتر 100 تا نانومتر 1 باًیتقر از اندازد یمحدودد: (Nanoscale) اسینانومق -3-1

12098). 

 به استتتاندارد 25-2. )بند تاستت اسینانومق آن خارجی بعد ستته یا دو یك، که مادهای (:Nano-object) ءینانو  تت -3-2

 (.12098  مارد

 آن حاصل یخارج سطح مساحت که یقو وندیپ با ای خوردداست  امل ذرات جوش یاذرد (:Aggregate) انبوهه -3-3

ساحت یریطور چشمگبه تواندیم سبه یهااز مجموع م  بند) با د ترکوچك اجزاء تكتك ی دد براسطح محا

 (.12098 یمل استاندارد 2-1

که مستتاحت  ییدوتا ییهامخلوط ای هاانبوهه ای ستتستتت اتصتتال با ذرات از یامجموعه :(Agglomerate) کلوخه -3-4

 .(12098 استاندارد 7-2 بند) است اجزاء تكتك سطح یهاآن مشابه مجموع مساحت منتج یسطح خارج

(: ستتاختار چند دازی که در آن حداقل یکی از دازها دارای یك بعد نانومقیاس Nanocompositeچند ستتازد ) نانو -3-5

 (.12098 یمل استاندارد 16-2 بند) است

 لوله همحمول كی یبرا درصد، برحسب ضربات، کل تعداد بر میتقس صینقا کل تعداد(: 1TIR) ضربه حیصح نرخ -3-6

 .(11438 یمل استاندارد 1-2 بند)

                                                 
1 True Impact Rate 
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های بردا ته درصد از آزمونه 50ای با جرم مشخص از آن ارتفاع رها  ود، : ارتفاعی است که اگر وزنه50Hمقدار  -3-7

 (.11437 یمل استاندارد 1-2 بند)  وندنقص می دچارها، به عنوان نمایندد یك محموله بار،  دد از لوله

سبت ابعادی  -3-8 ستاندارد )ن سری یك لوله(2SDRا سب  : نام گذاری عددی  سبرابر با  باًیتقرکه عدد گرد  دد منا بت ن

 .(9118-1 یمل استاندارد 16-1-3 بند) ( استneضخامت اسمی دیوارد )( به ndقطر خارجی اسمی )

سمی )سفتی حلقه -3-9 سفتی حلقه (:3SNای ا سفتی تعیین  دد نام گذاری عددی  صال که با توجه به  ای یك لوله یا ات

ای قهحلای اسمی، عدد گرد  دد مناسب بودد و نشانگر حداقل سفتی  ود. سفتی حلقهانجام می 2kN/mبر حسب 

 (.9118-1 یمل استاندارد 17-1-3 بند) یك لوله یا اتصال است

 

 :اجرا روش .4

انجام  ،یبردارنمونهو  دیبازد ندیدرآ ،یتوست  متقاضت هیدستتورالعمل  تامل ارا ه مدارا اول نیکار در رابطه با ا مراحل

 .است هاآزمون جینتا لیتحل گزارش ارا هو  موردنظر یهانمونه یرو برآزمون 

 .دیارا ه نما یرا به واحد بازرستتت  تتتددخواستتتته یهاآزمون جیو نتا ازیموردنمدارا  دیبا یمتقاضتتت 5طبق بند  بر  -4-1

سال ض یمدارا ار  تیمسئول قرار خواهد گردت. یموردبررس IMP-SW-05 رشیپذ ییمطابق با روش اجرا یمتقا

 .است یمتقاض عهدد بر  ددارا ه و مستندات صحت مدارا

مطابق با روش  یبازرستتت ندیقرار خواهد گردت. درآ یبازرستتت یمرحلهپروندد در  ،رشیپذ ندیدرآ اتمام از پس  -4-2

س ییاجرا سئول . ودیم انجام IMO-SW-04 یبازر ستندات مربوطه بر  یآورجمع ،یبردارنمونه تیم مدارا و م

حصول م از یبردارنمونهو  دیاز محل تول دیبازد یراب زم   ی را دیبا یمتقاض لذا. است یعهدد کار ناس بازرس

 .آورد دراهم رامحصو ت  یابیارزتوس  بازرسان واحد 

ستانداردها طبق ،واحد همکار یهاشگادیآزمادر  ازیموردن یهاآزمون  -4-3 یم انجام  ددارا ه ولادر جد ذکر دد یا

 است. شگادیبا آزما جیصحت نتا تیمسئول .ردیگ

 .ردیگیم انجام یبازرس انکار ناس توس  هاآزمون جینتا لیتحل ها،آزمون انجام از پس -4-4

 

 محصوالت یابیارز یارهایمعو  هامشخصه .5

روش  به یینها لمحصو ادامهو در   ددپراکندد پالستیکی نهیدر زم یابتدا جزء نانومتر درمحصو ت اغلب  گونهنیا در

 انجام  ود. زین وستهیپ دیخ  تول كیدر  تواندیمدو مرحله دوق  ،وابسته به نوع دستگاد .گرددیم دیتول خود خاص

                                                 
2 Standard Dimension Ratio 
3 Nominal ring stiffness 
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 آن با دیتول  دد جهت یریگهدف  زم است محصول ،هستند مستربچ دکننددیتول صرداًکه  ییها رکتمورد  در: نکته

 ررسیجهت ب ازیموردن یهاآزمون یاست تمام واضح مشخص گردد. ییمحصول نها دیتول یشنهادیپ  ی را و بچ مستر

 . ودیمانجام  دکننددیتول یشنهادیپ  یاطبق  ر د ددیتول ییمحصول نها

 : ودیم میبه سه بخش تقس یبازرس ندیدرآ ،دستنیازا یمحصو ت یبررس و یبازرس یبرا

 هیاول مواد یبررس( الف

 محصولدر  ینانومتر جزء ی( بررسب

 محصول یکیمکان خواص ی( بررسج

 هیمواد اول یبازرس -5-1
 ،یکربن ینانو ساختارها ،ینانومتر اجزاء یحاو یهاونیسوسپانس ایو  دیکلو  ،نانو پودرهااز  استفاددصورت  در -5-1-1

که به  است  ددنیتدو یمواد دستورالعمل خاص نیاز ا كیهر یمنظور بازرسبه ه،یمادد اول عنوانبهو نانو رس  افینانو ال

 1 دولج در هیاول مواد از دسته نیا یبررس جهت آن کد و یبازرس دستورالعمل عنوان. با ندیم یابیکمك آن قابل ارز

 .است آمدد

 یضتترور 1-5 بند یهاآزمون انجام با تتند  اسینانومق هیدییتأ ای و معتبر TDS یدارا هیاول مواد کهی: درصتتورتتبصررر 

 .ستین
 هیاول مواد یبازرس دستورالعمل کد و عنوان -1 جدول

 دستورالعمل کد دستورالعمل عنوان یبازرس مورد پارامتر

 IMP-SW-11 دهایکلو  نانو یبازرس دستورالعمل هیاول دیکلو  نانو
 IMP-SW-12 پودرها نانو یبازرس دستورالعمل هیاول پودر نانو

 وانعنبه یکربن یساختارها وننا

 هیاول مادد
 IMP-SW-13 یکربن یساختارها ناتو یبازرس دستورالعمل

 IMP-SW-14 رس نانو یبازرس دستورالعمل هیاول رس وننا
 IMP-SW-16 افیال نانو یبازرس دستورالعمل هیاول افیال نانو

 

 محصول در ینانومتر جزء یبررس -5-2

 . ود استفادد یمریپل نهیدر زم راتنانوذ غلظتو  عیتوز نحود ،ینانومتر جزء یبررس یبرا 2جدول  از -5-2-1

 ای و معتبر TDS یدارا کامپاند( ای)مستتتر بچ  نانوذرات یحاو یانیاز محصتتو ت م دکننددیتول کهیدرصتتورت: تبصررر 

 .ستین یضرور 2-5 بند یهاآزمون انجام ،با د کردد استفادد اسینانومق هیدییتأ
 

 محصول در ینانومتر جزء یبررس جهت ازیموردن یهاآزمون -2 جدول
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یرد
ف

 

 زاتیتجه استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر

 و آزمون طیشرا

 یسازآماده روش

 نمونه

 شرح

1 

 جزء یمورفولوژ

 1ینانومتر
 --- یمتقاض یادعا

 یالکترون کروسکوپیم

 (TEM) یعبور

 ای یکروتمیم

 از یکروتمیومیکرا

 نمونه مقطع و سطح

 از حداقل یتصادد صورتبه

 3 حداقل و مختلف مکان 10

 ود  هیته ریتصو ییبزرگنما
 ینانومتر جزء ابعاد

 یمل استاندارد 14-2 بند

 12098  مارد به رانیا

ISO 

25498:2018 
ASTM D5755 

 ای انبوهه زانیم

 شدن یاکلوخه
 ---  دن انبوهه عدم

 یمتقاض یادعا طبق ینانومتر جزء غلظت 2

ISO 

26845:2008 
 یجذب اتم یسنجفیط

(AAS) 
 شگادیآزما نظر طبق

 هب توجه با یعنصر زیآنال روش

  ی را و ینانومتر جزء نوع

 ISO  ود انتخاب نمونه

26845:2008 

جفت  یپالسما یسنجفیط

 (ICP) یی دد القا

 نمونه سوزاندن (XRD) کسیا پرتو پراش --- یمتقاض یادعا طبق ینانومتر جزء جنس 3
 نیب 2θ) نرمال هیزاو بازد در
 مس  مپ با( درجه 90 تا 10

 

انجام  2مشابه جدول  هاآزمون ، ودیم سنتز هیپا مریپل یهاگرانول یدرجا رو صورتبه تکه نانوذرا یدر موارد :1 تبصر 

 یسازآماددروش  ،(FESEM)یدانیم لیگس یروبش یالکترون کروسکوپیم زیتجهاز  1بند  درتفاوت که  نیبا ا  خواهد  د

 استتتفادد ییبزرگنما 3 حداقل و مختلف مکان 3 از حداقل یتصتتادد صتتورتبه ریتصتتو هیته و نیپالت ایبا طال  یپو تتش ده

 .ندارد یکاربرد دستورالعمل نیا 1-5 بخشدسته محصو ت  نیاست که در مورد ا واضح . ودیم

جهت  زین (WAXRD) پهن یایزوا در کسیا پرتو پراش آزمون با تتتد، رس نانو ینانومتر جزء که یحالت در: 2 تبصررر 

ستفادددر محصول  یجزء نانومتر یبررس  رس انون مشخصه یهاكیپ مکان رییتغآزمون حداقل  نیا در. ردیگیقرار م موردا

 .است رشیپذقابل كیکامل پ حذف ای شتریب یایزوا سمت به درجه 1به اندازد  درجه 10 ریز یایدر زوا

 

 جزء نانومتری یحاو پالستیکی تمحصوال یکیمکان خواص یبررس -5-3
 یینها محصو ت و هابچ مستر کامپاندها، یعموم یکیمکان خواص -5-3-1

 ارا ه  دد است. دسته از محصو ت نیا یبررس منظوربه 4 جدول

سته به کاربرد نها یبرا موردنظر یکیخواص مکان :1 نکته صول واب صول تع ییهر مح  كیادت هر  ایو بهبود   ودیم نییمح

 با د.  ددیمهندسمحصول  یهابا توجه به کاربرد ستیبایمدر جدول   ددا ارد یهایژگیاز و

و آزمون   تتتددفیتعر یجزء نانومتر جزبه ییمحصتتتول نها یاجزا یتمام یحاو یانمونه صتتتورتبه ،نمونه  تتتاهد :2 نکته

 یادعا موردواضتتتح استتتت که با توجه به بهبود خواص  .انجام خواهد  تتتد زیدر مورد نمونه  تتتاهد ن ،خواص مطابق جدول
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نستبت به  یامالحظهقابل مهندستتی  تتدد و بهبود خواص ستتتیبایم یجزء نانومتر ینمونه حاو ،هاآزمون جهیدرنت ،یمتقاضتت

 .با د دا ته دهنمونه  ا

د با د،  د یگریاجزاء د ایجزء  نیگزیجا ینانومتر جزء ،محصول یمهندس طراحی و تولید ندیدرا درکه  یتحال در: 3 نکته

 .با د مذکور اجزاء یتمام یحاو ستیباینمونه  اهد م

 
محصول یعموم یکیمکانخواص  یابیارز -4 جدول  

یرد
ف

 

 پارامتر

 بازرسی
 زاتیتجه استاندارد پذیرش معیار

 روش و آزمون طیشرا

 نمونه یسازآماده
 شرح

1 

 و استحکام

 ادیازد زانیم

 طول

 یمتقاض یادعا

 کاربرد با متناسب

 محصول یینها

 مونهن به نسبت بهبود)

 ( اهد

ASTM D882 
 کشش آزمون دستگاد

 محورتك
 استاندارد طبق

 کاربرد با یمحصو ت

 یهالمید دیتول یینها

 یکیپالست

ASTM D638 
 کشش آزمون دستگاد

 محورتك
 (Type I) استاندارد طبق

 کاربرد با یمحصو ت

ه ب قطعات دیتول یینها

 جز دیلم

2 
 استحکام

 ضربه

 یمتقاض یادعا

 کاربرد با متناسب

 محصول یینها

 مونهن به نسبت بهبود)

 ( اهد

ASTMD256 
آزمون استحکام  دستگاد

 Izodبه روش  ضربه

 مطابق دار ناچ نمونه هیته

 استاندارد

 کاربرد با یمحصو ت

 قطعات دیتول یینها

 پالستیکی

ASTM D6110 
 استحکام آزمون دستگاد

 Charpy شرو به ضربه

 مطابق دار ناچ نمونه هیته

 استاندارد

 کاربرد با یمحصو ت

 قطعات دیتول یینها

 پالستیکی

 

 هیتخل و یزهکش ،یرسانآب یجهت کاربردها (UPVC) سخت دیکلرا لینیو یپل جنس از اتصا ت و هالوله -5-3-2

 داضالب

( و BDکاربرد  هیناح)دسته مددون در خاا  دو بهو بدون اعمال دشار  دشارتحتدو حالت کارکرد  هر در محصو ت نیا

دسته از محصو ت با توجه به دامنه  نیا یهایژگیو یبررس منظوربه.  وندیم یبندمیتقس( Bکاربرد  هیاز خاا )ناح رونیب

 نکهیا به توجه. با رندیگیم قرار مورداستفادد 13361-3و  13361-2، 9119-1، 9118-1 مارد  به یمل یهااستانداردکاربرد، 

محصو تی که در دامنه کاربرد این دو   ود،یمحسوب م یاجبار یهااردجزء استاند 9119-1 و 9118-1 هایاستاندارد

 مذکور مطابقت دا ته با ند. هایاستاندارد با یبندها یتمام در ستیبایم گیرنداستاندارد قرار می

 دسته محصو ت در نظر گردته  دد است. نیا خواص مکانیکی یبررس منظوربه 5 جدول
 

 UPVCلوله و اتصا ت  یکیخواص مکان یبررس – 5 جدول
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یرد
ف

 

 پارامتر

 بازرسی
 زاتیتجه استاندارد پذیرش معیار

 و آزمون طیشرا

 یسازآماده روش

 نمونه

 شرح

1 
 در مقاومت

 ضربه برابر

TIR≤10%  ازو حالت الف 

 11438 یاستاندارد مل 8بند 

 یمل استاندارد

11438 

 استاندارد مطابق

 11438 یمل

 یمل استاندارد مطابق

 9119-1 و 11438

 بدون یکاربردها در هالوله

 B کاربرد هیناح با دشار اعمال

 یمل استاندارد مطابق

 9118-1 و 11438

 بدون یکاربردها در هالوله

 BD کاربرد هیناح با دشار اعمال

TIR≤10% 
 یمل استاندارد

11438 

 استاندارد مطابق

 11438 یمل

 11438 یمل استاندارد

 و 13361-2و 

7-13361 

در کاربردهای  هالوله

یا  B کاربرد هیناح با دشارتحت
BD 

 بیآس بدون
 یمل استاندارد

16039 

 استاندارد مطابق

 16039 یمل

 یمل استاندارد مطابق

 9118-1و  16039

 بدون یکاربردها در اتصا ت

 BD کاربرد هیناح با دشار اعمال

50H≥mm1 

 ریز  کست كی حداکثر

m5/0 

 یمل استاندارد

11437 

 استاندارد مطابق

 11437 یمل

 یمل استاندارد مطابق

 9118-1 و 11437

 بدون یکاربردها در هالوله

 BD کاربرد هیناح با دشار اعمال

 لوله یکارگذار کهیدرصورت

 انجام -C10° ریز یدما در

  ود

2 
-حلقه یسفت

 یا

 51SDR :SN≥2kN/m2 یبرا

41SDR :SN≥2 یبرا
kN/m4 

34SDR :SN≥2 یبرا
kN/m8 

 یمل استاندارد

11436 

استاندارد  مطابق

 11436 یمل

 یمل استاندارد مطابق

 9118-1و  11436

 بدون یکاربردها در هالوله

 BD کاربرد هیناح با دشار اعمال

 یمل استاندارد

14776 

استاندارد  مطابق

 11436 یمل

 یمل استاندارد مطابق

 9118-1و  14776
 BD کاربرد هیناح با اتصا ت

3 

 یریپذانعطاف

 استحکام ای

 یکیمکان

 ش،یجدا از یانشانه چیه

 ینشت ای  کاف ترا،

 نشود مشاهدد

ISO 13264 مطابق ISO 13264 
 و ISO 13264 مطابق

 9118-1 یمل استاندارد

 دد ساخته سازدست اتصا ت

 هیناح با قطعه كی از شیب با

 BD کاربرد

4 

 در مقاومت

 فشار برابر

 یداخل

 ینشت ای یدگیترک بدون

 یمل استاندارد

و  1-12181
2-ISO 1167 

 استاندارد مطابق

و  12181-1 یمل
2-ISO 1167 

 یمل استاندارد مطابق

 13361-2و  1-12181

 و 13361-7و 
 2-ISO 1167 

 رد کپارچهی یهابو ن و هالوله

 هیناح با دشارتحت یکاربردها

 BD ای B کاربرد

 یمل استاندارد

  و 1-12181

3-12181 

 استانداردمطابق  

 و 12181-1 یمل

3-12181 

 یمل استاندارد مطابق

  و 1-12181 

 13361-2 و 3-12181

 13361-7 و

 یکاربردها در اتصا ت هیکل

 ای B کاربرد هیناح با دشارتحت
BD 

5 
 آزمون

 یدگیله

 رییتغ متحمل که یاجزا 

 دینبا  وندیم %20  کل

  وند یمتال 

EN 802 مطابق EN 802 

 یمل استاندارد مطابق

 و 2-13361 

 EN 802و  7-13361 

 در یقیتزر اتصا ت هیکل

 هیناح با دشارتحت یکاربردها

 هاآن به که BD ای B کاربرد

 وارد كیدرواستاتیه دشار

  ودینم
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 استاندارد در ،Bکاربرد  هیناحدشار در  الماع بدون یدهارکارب با UPVC اتصا ت یکیخواص مکان یسربر ی: برانکته

 .است نشدد گردته نظر در یآزمون

 (UPVC) سخت دیکلرا لینیو یاز جنس پل پنجرددرب و  یهالیپرود -5-3-3

 نیا نکهیاه ب توجه. با رندیگیم قرار مورداستفادد 12291 د مار به یمل استاندارد محصو ت از دسته نیا یبررس منظوربه

 ارداستاند با یبندها یتمام در ستیبایم محصو ت از دسته نیا  ود،یمحسوب م یاجبار یهااردجزء استاند استاندارد

 مذکور مطابقت دا ته با ند.

 دسته محصو ت در نظر گردته  دد است. نیا یبررس منظوربه 6 جدول
 

 UPVC جنس از پنجرد و درب یهالیپرود یکیخواص مکان یبررس – 6 جدول

 

 

 دشارتحت یهکشز، داضالب و انتقال آب یلنیاتیپل یهالوله -5-3-4

 .رندیگیم قرار مورداستفادد 14427 د مار به یمل استاندارد محصو ت از دسته نیا یبررس منظوربه

 دسته محصو ت در نظر گردته  دد است. نیا یبررس جهت 7جدول 

 
 دشارتحت یزهکش و داضالب آب، انتقال یلنیاتیپل یهالوله یکیخواص مکان یبررس – 7 جدول

یرد
ف

 

 پارامتر

 بازرسی
 زاتیتجه استاندارد پذیرش معیار

 و آزمون طیشرا

 یسازآماده روش

 نمونه

 شرح

1 
 استحکام

 ضربه

 :mm 8/2≤ وار ید ضخامت -

 و 2KJ/m40 =نیانگیم حداقل

 2KJ/m20 < جینتا تكتك

-mm 8/2>وار ید ضخامت ≥ mm 5/2 

 و 2KJ/m45 =نیانگیم حداقل

 2KJ/m25 < جینتا تكتك

ISO 179-2 

 آزمون دستگاد

 یچارپ ضربه

 ISO 179-2 مطابق

 ISO 179-1/1fC مطابق

 یمل استاندارد و

12291 

 یرو حداقل آزمون انجام

 در  ددددیبر نمونه 10

 قابل سطح از یطول جهت

 پو ش بدون و تیرؤ

 یاصل لیپرود

2 

 استحکام

 ضربه

 از یناش

 سقوط

 وزنه

 نمونه 10 از نمونه كی از شیب دینبا

  ود  کست دچار
BS EN 

477 

آزمون  دستگاد

 وزنه مطابق سقوط
 BS EN 477 

 و BS EN 47 مطابق

 12291 یمل استاندارد

 از عدد 10 یرو آزمون

 دد انجام یاصل یهالیپرود
 مطابق لیپرود یبندردد و

 یمل استاندارد 5-3 جدول

 12291  مارد به رانیا

 گردد تیرعا
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 و گچ مانیس دارروکش یهاسهیکجهت بادت  ینیالف یپل كیبار ینوارها -5-3-5

 .رندیگیم قرار مورداستفادد 2972 د مار به یمل استاندارد محصو ت از دسته نیا یبررس منظوربه

 دسته محصو ت در نظر گردته  دد است. نیا یبررس جهت 8 جدول

 
 گچ و مانیس دارروکش یهاسهیک بادت جهت ینیالف یپل كیبار ینوارها یکیخواص مکان یبررس – 8 جدول

 

 

یرد
ف

 

 زاتیتجه استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر
 روش و آزمون طیشرا

 نمونه یسازآماده
 شرح

1 

 استحکام

 در کیدرواستاتیه

 C20° یدما

 آزمون مدت در

 رد یاصهینق گونهچیه

 هاآزمونه از كیچیه

 دهد رخ نباید

 یمل استاندارد

 و 1-12181 

2-12181 

 استاندارد مطابق

 و 12181-1 یمل

2-12181 

 و 12181-1 یمل استاندارد

 و 14427-2 و 2-12181 

 7-14427 

--- 

2 

 استحکام

 در کیدرواستاتیه

 C80° یدما

 آزمون مدت در

 رد یاصهینق گونهچیه

 هاآزمونه از كیچیه

 دهد رخ نباید

 یمل استاندارد

 و 1-12181 

 2-12181 

 استاندارد مطابق

 و 12181-1 یمل

 2-12181 

 و 12181-1 یمل استاندارد

 و 14427-2 و 2-12181 

 7-14427 

 دشار و زمان دو در

 با مطابق متفاوت

 استاندارد 3 جدول

 14427-2 یمل

3 
 شکست در کرنش

 mm5≥e یبرا

 اب مساوی یا تربزرگ

 درصد 350

ISO 6259-1 
 و

ISO 6259-3 

 مطابق
 ISO 6259-1 

 و
ISO 6259-3 

 و 14427-2 یمل استاندارد

 و ISO 6259-1 و 7-14427 
ISO 6259-3 

--- 

4 

 شکست در کرنش

 یبرا

mm12≥e>mm5 

 اب مساوی یا تربزرگ

 درصد 350

ISO 6259-1 
 و

ISO 6259-3 

 مطابق
 ISO 6259-1 

 و
ISO 6259-3 

 و 14427-2 یمل استاندارد

 و ISO 6259-1 و 7-14427
ISO 6259-3 

--- 

5 
 شکست در کرنش

 mm12<e یبرا

 اب مساوی یا تربزرگ

 درصد 350

ISO 6259-1 
 و

ISO 6259-3 

 مطابق
 ISO 6259-1 

 و
ISO 6259-3 

 و 14427-2 یمل استاندارد

 و ISO 6259-1 و 7-14427 
ISO 6259-3 

--- 

یرد
ف

 

 زاتیتجه استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر
 روششرایط آزمون و 

 نمونهی سازآماده
 شرح

1 
 تا یکشش مقاومت

 یپارگ حد

 بهبود) gr/den4حداقل 

 ( اهد نمونه به نسبت

استاندارد ملی 

2972 

استاندارد مطابق 

 2972ملی 
 --- 2972استاندارد ملی 

2 
 حد تا طول ادیازد

 یپارگ

 بهبود) درصد 25-18

 ( اهد نمونه به نسبت

استاندارد ملی 

2972 

استاندارد مطابق 

 2972 ملی
 --- 2972استاندارد ملی 
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 گچ و مانیس دارروکش یلنیپروپیپل یهاسهیک -5-3-6

 .رندیگیم قرار مورداستفادد 10740 د مار به یمل استاندارد محصو ت از دسته نیا یبررس منظوربه

 دسته محصو ت در نظر گردته  دد است. نیا یبررس منظوربه 9 جدول

 
 گچ و مانیس دارروکش یلنیپروپیپل یهاسهیک یکیخواص مکان یبررس – 9 جدول

 

 

 
 

 

 

 

 

 

نظر  با آزمون طرح ،دا ته با د مدنظردوق را  ولادر جد  ددا اردموارد  جزبه یخواص یمتقاض کهیدرصورت: تبصر 

 .کرد خواهد رییتغ یمتقاض یادعا با مطابقو  یابیارز گرود
 

 :محصول هیاول رشیپذجهت  ازیموردن یهانوآزم. 6

 یدر دستتتورالعمل بازرستت ذکر تتدد یهاآزمونارا ه حداقل  یجزء نانومتر دییتأ منظوربه ،محصتتول هیاول رشیپذ جهت

 یالزام یمتقاضتت توستت مطابق استتتاندارد  موردادعا یکیمکان خواص بهبود دهنددنشتتانآزمون  ارا ه نیهمچنو  همربوط

 .ستین ریپذامکان ذکر دد مواردمحصول بدون ارا ه  هیاول رشیپذ .است
 

 :یبردارنمونه. 7

انجام دادد و طبق  دیبازد IMO-SW-04  تتماردطبق دستتتورالعمل  دیمحل تول از بازرس محصتتول، یبررستت جهت -7-1

 .دینمایم هیرا ته موردنظر یهانمونه IMO-SW-07 د مار یبردارنمونهروش 

نظر گرود مربوطه و  یهااستتتتاندارد محصتتتول، نوع به توجه با هاآزمون انجام یبرا ازیموردن/تعداد نمونه مقدار -7-2

  ود.ارزیابی تعیین می
 

 :بازرسی یینها گزارش. 8

یرد
ف

 

 زاتیتجه استاندارد پذیرش معیار بازرسی پارامتر
 روششرایط آزمون و 

 ی نمونهسازآماده
 شرح

1 
 تا یکشش مقاومت

 یپارگ حد

 بهبود) N38-35 حداقل

 ( اهد نمونه به نسبت

 استاندارد

 7711 یمل

 استاندارد مطابق

 7711 یمل

 و 7711 یمل استاندارد

10740 

 نوار روش به آزمون

  ود انجام كیبار

2 
 حد تا طول ادیازد

 یپارگ

 نسبت بهبود) درصد 33-18

 ( اهد نمونه به

 استاندارد

 7711 یمل

 استاندارد مطابق

 7711 یمل

 و 7711 یمل استاندارد

10740 

 نوار روش به آزمون

  ود انجام كیبار

3 
 د پرش سهیک مقاومت

 آزاد سقوط برابر در

 سهیک یرو بر یپارگ

 نسبت بهبود) نشود مشاهدد

 ( اهد نمونه به

 استاندارد

 10740 یمل

 استاندارد مطابق

 10740 یمل
 و 10740 یمل استاندارد

ISO 7965-2 
--- 
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 بر اساسبازرس  توس  یبازرس یهادستورالعمل دد در  وستیجداول پ و 10جدول  ج،ینتا لیو تحل یاز بررس پس -8-1

 . ودیم لیتکم هاآزمون جیمدارا اظهار دد  رکت و نتا

 .گردد هیته IMP-SF-08به  مارد  یبردارو نمونه دیگزارش بازد بادرمهای بازرسی باید مطابق تمامی گزارش -8-2

 قرار خواهد گردت. یموردبررس یمتقاض یبا ادعا جیانطباق نتا ییدر رابطه با موارد ادعا -8-3

 

 یینها محصول یمشخصات فن برگه -10 جدول

 حاتیتوض
 یادعا

 یمتقاض

 محدوده

 مجاز
 مشخصه یریگاندازه واحد /مقدار جهینت مربوطه آزمون

 
 

- FESEM/TEM ؟ nm 
 ذرات اندازه متوسط

 (راتییتغ)بازه 

  - FESEM ذرات یمورفولوژ - ؟ 

 
 

- FESEM/TEM ؟ - 
 شدن یاههانبو زانیم

 (یفی)ک

  - AAS/ICP ؟ ppm ینانومتر جزء غلظت 

 یظاهر رنگ - ؟ یچشم یبازرس -  

 ؟ یسنج تهیدانس -  
3g/cm تهیدانس 

 دیتول تیظرف روز در لوگرمیک ؟ کارشناس نظر طبق بر -  

 واص محصولخ با توجه به نوع خاصیت ؟ با توجه به نوع خاصیت -  
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 :منابع. 9

 ISO/TS 12805:2011 - Nanotechnologies - Materials specifications - Guidance on specifying 

nano-objects 

 ISO 16700:2016 - Microbeam analysis -- Scanning electron microscopy -- Guidelines for 
calibrating image magnification 

 ISO 22309:2011 - Microbeam analysis -- Quantitative analysis using energy-dispersive 
spectrometry (EDS) for elements with an atomic number of 11 (Na) or above 

 ISO 26845:2008 - Chemical analysis of refractories -- General requirements for wet chemical 
analysis, atomic absorption spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma atomic emission 

spectrometry (ICP-AES) methods 

 ISO 25498:2018 - Microbeam analysis -- Analytical electron microscopy -- Selected area 

electron diffraction analysis using a transmission electron microscope 

 ISIRI 2972 :آزمون یهاروش و هایژگیو الفین پلی پالستیکی یهاسهیک– یبندبسته 

 INSO 9118-1 :مددون در خاا برای کاربردهای داضالب و زهکشی ثقلی  یگذارلولههای سامانه –ها پالستیك

 ها، اتصا ت و سامانههای لوله: ویژگی1قسمت  –( PVC-Uسی صلب )ویپی –

 INSO 9119-1 :لب سی صویپی –و پساب ساختمان  داضالببرای تخلیه  یگذارلولههای سامانه –ها پالستیك

(PVC-U )–  ها، اتصا ت و سامانهلوله های: ویژگی1قسمت 

 ISIRI 10740 :آزمون یهاروش و هایژگیو -گچ و مانیس دارروکش یلنیپروپیپل یهاسهیک – یبندبسته 

 ISIRI 12291 :سخت دیکلرا لینیو یپل یهالیپرود (PVC-U) و الزامات ،یبندطبقه – هاپنجرد و درها دیتول برای 

 آزمون یهاروش

 ISIRI 13361-2داضالب و زهکشی »و  یرسانآببرای کاربردهای  یگذارلولههای سیستم –ها : پالستیك

 ها: لوله2قسمت  – (PVC-Uپلی وینیل کلراید سخت ) «سطح زمین یو با در خاا  دشارتحت

 ISIRI 13361-3داضالب و زهکشی »و  یرسانآببرای کاربردهای  یگذارلولههای سیستم –ها : پالستیك

 اتصا ت: 3قسمت  –( PVC-Uپلی وینیل کلراید سخت ) «سطح زمین یو با در خاا  دشارتحت

 INSO 14427-2دشارتحتداضالب و زهکشی ، یرسانآببرای کاربردهای  یگذارلوله هایسامانه –ها : پالستیك 

 ها: لوله2قسمت  –( PE) لنیاتیپل

 


