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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 
ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب  فرآوردهقانون ميتواند استاندارد رسمي 

وظايف و هدفهاي موسسه . موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد
  :عبارتست از

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( 
اي توليد و استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشه

 –ترويج استانداردهاي ملي  -افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول  –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن 
و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي  امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي

كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي 

مطالعه و تحقيق  –علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 
ترويج  –روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف درباره 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با  –سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 
اي و صدور  استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه

  ) .هاي الزم  گواهينامه
مللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين ال

وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي 
  .نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و افزايش 
صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه 

  .عمومي و كاهش قيمتها مي شود
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 تهيه كننده

  گيري سختي پالستيكها بوسيله كميسيون استاندارد روش اندازه
 )سختي شور ( سختي سنج 

  
 رئيس

 حسينعلي-الهي مهندس شيمي مشاور مؤسسه

  
   

 دبير

 مجيد -رهنمائي زنوز  مهندس شيمي  كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  فهرست مطالب
   

سختي شور (   1پالستيكها بوسيله سختي سنجگيري سختي  استاندارد روش اندازه
(  

  هدف و دامنه كاربرد
  اساس روش

  وسايل مورد نياز
  آزمونه

  تنظيم مقياس دستگاه
  شرايط استاندارد آزمون
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  گزارش آزمون

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



  بسمه تعالي
  پيشگفتار

) سختي شور ( گيري سختي پالستيكها بوسيله سختي سنج  استاندارد روش اندازه 
كه بوسيله كميسيون فني الستيك تهيه و تدوين شده در بيست و ششمين جلسه 

پس از تائيد . تصويب گرديد   13//36/7 كميته كلي صنايع شيميائي مورخ
قانون مواد الحاقي بقانون تاسيس ( و باستناد ماده يك  شورايعالي استاندارد

بعنوان ) 1349 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه
  .استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم  
ر فواصل معين مورد تجديد نظر قرار استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و با د

خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها 
  .برسد در هنگام تجديد نظر كمسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد  
  .استفاده نمود نظر آنها 

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص  
ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي 

  .ديگر هماهنگي ايجاد شود    متداول در كشورهاي
الزم استاندارد  لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي 

  :حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديد 
ISO/R 868 196S 

  

گيري سختي پالستيكها بوسيله  استاندارد روش اندازه 
  2 )سختي شور (  1سختي سنج

  هدف و دامنه كاربرد -  1  
گيري سختي پالستيكها را بوسيله دو نوع سختي سمج  اين استاندارد اندازه  1- 1 

براي   A كه براي پالستيكهاي نرم و سختي سنج نوع  D سنج نوعيعني سختي 
اين . را در بر ميگيرد ) مراجعه شود   2- 7 به يادآوري بند( پالستيكهاي سخت 
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گيري سختي اوليه و يا پس از مدت زمان معين را و يا هر دو را ممكن  روش اندازه
  .ميسازد 

استاندارد مربوط به سختي سختي سنج ها و روشهاي مشروحه در اين  - يادآوري  
  .است   D و نوع  A سنجهاي شور نوع

اين روشها آزمونهاي تجربي باالخص بمنظور كنترل است و هيچگونه   2- 1 
اي ما بين سختي اندازه گرفته شده يا اين روش و خواص بنيادي ماده  رابطه ساده

شود كه از تر توصيه مي مورد آزمون وجود ندارد بمنظور بررسي ويژگيهاي مواد نرم
گيري سختي الستيكهاي ولكانيزه شده  اندازه  655 و  654 استاندارد شماره

  .الستيكهاي طبيعي و مصنوعي استفاده شود 
  اساس روش -  2  

با اين روش مقدار نفوذ نوك فرو رونده دستگاه سختي سنج با ابعاد معين در  
  اي ماده

مقدار سختي با نفوذ بطور  .كه در شرايط معين قرار دارد اندازه گرفته ميشود  
االستيك   3 معكوس رابطه داشته و مستقل از مدول االستيسيتي و خواص ويسكو

ماده مورد آزمون شكل و نوك فرورونده دستگاه نيروي بكار برده شده بر نتايج 
ولي هيچگونه رابطه ساده ما بين نتايج بدست آمده بوسيله . بدست آمده اثر دارد 
آنچه بوسيله سختي سنج نوع ديگر بدست ميĤيد و يا بوسيله يك سختي سنج با 

  .ديگري سختي اندازه گرفته ميشود وجود ندارد 
  وسايل مورد نياز -  3  

  شامل قسمتهاي زير  D و نوع  A ديورمتر نوع  1- 3 
ميلي متر بطوريكه سوراخ   3/5 تا  2/5 پايه فشار دهنده با سوراخي  1-1- 4 

  .هاي پايه در مركز قرار گرفته است  لبهميلي متر از   6 حداقل بفاصله
نوك فرورونده از ميله فوالدي سخت شده كه قطر آن  -نوك فرورونده   1-2- 3 

ميلي متر بوده و با شكل و ابعاد داده شده در شكل   1/40 تا  1/10 مابين
براي سختي سنج   2 و در شكل شماره  A براي سختي سنج نوع  1 شماره
  .ساخته شده است   D نوع

صفحه مدرج و عقربه براي قرائت مقدار  -صفحه مدرج با عقربه   1-3- 3 
اين وسيله ممكن است بر . فرورفتگي نوك فرو رونده از ميان صفحه فشار دهنده 
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ميلي متر   0/04±2/5 حسب واحدهائي كه از صفر براي نفوذ كامل
اي تخت ما بين  براي نفوذ صفر كه از قرار دادن يك صفحه شيشه  100 تا

  .فشار دهنده و نوك فرو رونده بدست ميĤيد صفحه 
براي وارد كردن نيروئي به نوك فرو رونده : فنر تنظيم مقياس شده   1-4- 3 

  :طبق يكي از روابط زير 
  HA 7/66  + 56 =نيرو به گرم نيرو  -الف  
 HA  قرائت سختي دستگاه ديورمتر نوع A  
  HD 45/36  =نيرو به گرم نيرو  -ب  
 HD   دستگاه ديورمتر نوعقرائت سختي D  

  آزمونه -  4  
آزمونه بايد   A گيري سختي سنج بوسيله سختي سنج شور نوع براي اندازه  1- 4 

ميلي متر  3 آزمونه حداقل  D حداقل پنج ميلي متر و بوسيله سختي سنج شور
تري تشكيل شده  هاي نازك يك آزمونه ممكن است از اليه. ضخامت داشته باشد 

هاي  اي ممكن است با آنچه از آزمونه گيري سختي چنين آزمونه اندازهباشد ولي 
ها بطور كامل  زيرا ممكن است سطوح اليه. يك پارچه بدست ميĤيد يكي نباشد 

  .با هم تماس نداشته باشند 
گيري را  ابعاد آزمونه بايد بقدر كافي بوده بطوريكه اندازه -ابعاد آزمونه   2- 4 

ر دور از لبه آزمونه انجام داد بطوريكه در عمل مشاهده ميلي مت  12 بتوان حداقل
  .شده است نتايج بدست آمده از فاصله كمتر از لبه نزديك بهم نبوده است 

سطح آزمونه بايد بقدر كافي مسطح بوده بطوريكه پايه فشار دهنده بتواند با  
ته باشد ميلي متر بوده بخوبي تماس داش  6 اي كه حداقل شعاع آن آزمونه در ناحيه

.  
گيري سختي بوسيله ديورمتر روي سطوح گرد و يا ناهموار  نتيجه اندازه 

  .رضايتبخش نميباشند 
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  تنظيم مقياس دستگاه -  5 

فنر سختي سنج بوسيله نگاهدارنده سختي سنج كه در حال قائم آنرا نگاهميدارد  
يكي از كوچك در مركز   4 و در نقطه سكون بودن فرو رونده با فاصله گذار

. نشان داده ميشود تنظيم مقياس ميشود   3 هاي ترازو بطوريكه در شكل كفه
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بمنظور آنكه از حداقل ما بين پايه فشار دهنده و كفه ترازو جلوگيري شود به 
  .يادآوري زير مراجعه شود 

ميلي متر و   2/5 اي كوچك به ارتفاع تقريبي فاصله گذار داراي دنباله استوانه 
ميلي متر كه سطح باالي استوانه كمي گود شده است تا نوك   1/25  قطر تقريبي

  .فرو رونده براحتي در آن جا گيرد 
وزنه هائي . اي كه در كفه ديگر قرار دارد متعادل ميشود  وزن فاصله گذار با وزنه 

درجات ( براي متعادل كردن نيروي وارده بر فرو رونده براي مقياس هاي مختلف 
ر اضافه شود نيروي اندازه گرفته شده با نيروي محاسبه شده بايد در كفه ديگ) 

گرم نيرو   b  ±45 گرم نيرو و براي رابطه  8± بايد در حدود) a(بوسيله رابطه 
  .باشد 

از دستگاه مخصوص تنظيم مقياس سختي سنج طرح شده ممكن     يادآوري 
  .است استفاده شود 

گيري  مقياس بايد قادر به اندازهترازوها و دستگاههاي مورد استفاده براي تنظيم  
گرم نيرو و براي سختي سنج   0/4 بوده و فشار الزم را بر نوك فرورونده در

  .وارد كند   D  گرم نيرو براي سختي سنج نوع  2 و در حدودA نوع
  شرايط استاندارد آزمون -  6  

كه ها بايد در يكي از جوهاي استاندارد  آزمونه - درجه حرارت و رطوبت هوا   1- 6 
در پائين داده شده براي آزمون قرار داده شوند مگر آنكه در مشخصات مربوط به 

  .جسم در شرايط ديگري ذكر شده باشد 
در مورد مواديكه رطوبت نسبي بر سختي اثر ندارد دستگاه سختي سنج و   2- 6 

به ( ها بايد بمدت حداقل يكساعت در درجه حرارت آزمون قرار گيرد  آزمونه
  ).مراجعه شود يادآوري زير

در مورد مواديكه رطوبت نسبي بر سختي اثر دارد آزمونه ها بايد در يكي از شرايط  
  :زير 

درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي   2±20 درجه حرارت  2-1- 6 
  درصد  5±65 هوا

  درصد  5±50 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  2±23 درجه حرارت  2-2- 6 
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درصد   5±65 سانتي گراد و رطوبت نسبيدرجه   2±27 درجه حرارت  2-3- 6 
.  
  .و يا در شرايط ذكر شده در مشخصات ويژگيهاي جسم آزمون گردند  
هنگامي كه يك سختي سنج از يك محل كه درجه حرارت آن پائين : يادآوري  

بوده بمحل ديگري كه درجه حرارت بيشتري دارد انتقال داده شود دستگاه بايد در 
محفوظ بوده قرار داده شود بايد  "ظرفي كه كامال  يك دسي كاتور يا در يك

  .مدتي منتظر بود تا درجه حرارت دستگاه باالي نقطه شبنم محل جديد برسد 
  دستور كار -  7  

ديورمتر براي بست قائم . آزمونه را روي سطح سخت افقي تراز قرار دهيد   1- 7 
فاصله دارد قرار دهيد ميلي متر از كنار آزمونه   12 بطوريكه نوك فرورونده حداقل

.  
پايه فشار دهنده را بطوريكه سطح آن موازي با سطح آزمونه باشد حتي المقدور  

  ).به يادآوري زير مراجعه نمائيد. ( اي وارد آورد باال بريد  بسرعت بدون آنكه ضربه
. ثانيه يادداشت كنيد  1±15 درجه مربوطه را كه عقربه نشان ميدهد پس از 

ني در ويژگيها ذكر شده باشد درجه را در ظرف يك ثانيه پس از چنانچه قرائت آ
  .تماس كامل پايه فشار دهنده با آزمونه قرائت نمائيد 

اي كه در مركز محور فرو رونده قرار  يادآوري با استفاده از ديورمتر با پايه يا وزنه 
حركت كند  دارد و يا بكار بردن هر دو آنها تا اينكه پايه فشار دهنده بطرف آزمونه

توصيه ميشود از وزنه يك . دقت تجديد پذيري بهتر در نتايج آزمون بدست ميĤيد 
  .استفاده شود   D كيلوگرمي براي نوع  5 و وزنه  A كيلوگرمي براي ديورمتر نوع

گيري سختي در نقاط مختلف روي آزمونه بطوريكه فواصل آنها  پنج اندازه  2- 7 
به ( جام دهيد و ميانگين نتايج را تعيين كنيد ميليمتر دور از هم باشد ان  6 حداقل

  ).يادآوري زير مراجعه نمائيد 
باشد   90 باالي  A هنگاميكه مقادير بدست آمده با سختي سنج نوع   يادآوري 

  .استفاده شود   D گيري از ديورمتر توصيه ميشود براي اندازه
باشد توصيه   20 كمتر از  D و هنگاميكه مقادير بدست آمده با سختي سنج نوع 

  .گيري استفاده شود  براي اندازه  A ميشود از ديورمتر
  گزارش آزمون -  8  
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  .در گزارش آزمون اطالعات زير بايد داده شود  
  مشخصات كامل ماده مورد آزمون -الف  
شرح آزمونه شامل ضخامت در مواردي كه آزمونه مركب مورد آزمون قرار  -ب  

  .ميگيرد 
  تعداد اليه ها 
درجه حرارت آزمون و رطوبت نسبي هنگاميكه رطوبت نسبي بر روي  -ت  

  .سختي جسم اثر دارد 
  نوع ديورمتر -ث  
به يادآوري زير ( سختي و فاصله زماني كه قرائت درجه صورت ميگيرد  -ه  

  ).مراجعه شود 
  گيري سختي فاصله زمان ما بين تهيه آزمونه و اندازه -و  
  تاريخ آزمون -ق  
  به اين استاندارد اشاره - ع  
قرائت درجه سختي سنج بصورت زير ممكن است گزارش : يادآوري  

فاصله زماني تماس   15 ,عدد سختي   45 ,نوع ديورمتر   A كه  A/45/15 شود
بهمين . پايه فشار دهنده با آزمونه هنگامي كه قرائت صورت ميگيرد 

در زمان   D بدست آمده بوسيله ديورمتر  60 نمايانگر سختي  D 60/1/ ترتيب
  .يك ثانيه يا هنگاميكه عقربه درجه ماكزيمم را نشان ميدهد 
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