
  
  و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 ه دارعهد كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

  .ميباشد) رسمي(ملي  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه
در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه،  استاندارد تدوين

. ميگيرد صورتمراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع  صاحبنظران
توجه به شرايط توليدي،  وبااردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي سعي بر اين است كه استاند

توليدكنندگان ،مصرف : و نفع شامل حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
پيش نويس استانداردهاي .و سازمانهاي دولتي باشد نهادهاكنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 
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 يا گرمانرم ولكانيده الستيك

   پايينتعيين مانايي فشاري در دماهاي محيط ، باال يا   
 آزمون روش 

 
 اول چاپ
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واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از  ذينفعنظرخواهي براي مراجع  ملي جهت
در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـادريـافت نظـرات 

  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي(ملي  استاندارد
 تعيينعالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط  استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي نويس پيش

به عنوان  تصويب،شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت 
مي شود كه بر اساس مفاد  تلقيبدين ترتيب استانداردهايي ملي . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد

مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به  مليو در كميته تدوين )) 5((مندرج در استاندارد ملي شماره 
  .تصويب رسيده باشد

كه در  ميباشدو تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد  استاندارد مؤسسه
از آخرين پيشرفتهاي  كشور،تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص 

  .مي نمايد استفـادهفني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي علمي، 
منظور  بهو تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون  استاندارد مؤسسه

محصوالت  كيفيتحمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از 
شوراي عالي استاندارد  تصويبمحيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با  و مالحظات زيست

المللي براي محصوالت كشور، اجراي  بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . اجباري نمايد
  .نمايد اجبارياستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 دراستفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال  اطـمينان بخـشيدن به بمنظـور همچـنين
زيست  ومديريتزمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت 

سازمانها و مؤسسات  اينگونهمحيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 
داده و در صورت احراز شرايط الزم،  قرارييد صالحيت ايران مورد ارزيابي را بر اساس ضوابط نظام تأ

ترويج سيستم بين المللي . بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد وگواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 
ي سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقا وسايليكاها ، كاليبراسيون 

  .ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد استانداردهايسطح 
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 پائينيا  باال،  محيطتعيين مانايي فشاري در دماهاي  – گرمانرمه يا دكميسيون استاندارد الستيك ولكاني
  روش آزمون –

  سمت يا نمايندگي  رئيس
  مدرس دانشگاه صنعتي اميركبير  )يع پليمر صنا –دكتراي مهندسي پليمر (احمدي ، زاهد

   اعضا
صنايع پليمر  -فوق ليسانس مهندسي پليمر(توكلي ، ميترا

(  
  عضو هيئت علمي دانشگاه يزد

ليسانس مهندسي مكانيك ـ حرات و (جو ، ساسان   چاره
  )سياالت

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي كردستان

  شركت صنايع الستيك احيا صنعت باختر )مترجمي زبان انگليسيرشيدي ، محمد علي ليسانس
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  )ليسانس مهندسي پليمر(شهره طلوعي ،

صنايع  -دكتراي مهندسي پليمر(قافله باشي ، سيد مهدي
  )پليمر

  مدرس دانشگاه صنعتي اميركبير

  شركت صنايع الستيك احيا صنعت باختر  )ديپلم(كابله سوري ، محمد
صنايع  -ليسانس مهندسي پليمر(موسوي ، سيد مسلم

  )پليمر
  هاي شيري پگاه فرآورده كارخانه پالستيك

   دبير

طراحي  –ليسانس مهندسي شيمي (دقيق ، روناك
  )فرآيندهاي صنايع نفت 

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي كردستان

 
 

 21/5/83سيصد و نوزدهمين كميته ملي استاندارد شيميايي و پليمير مورخ 

  سمت يا نمايندگي  رئيس

  مدرس دانشگاه صنعتي اميركبير  )صنايع پليمر  –دكتراي مهندسي پليمر (احمدي ، زاهد
    اعضا

  كارشناس آزمايشگاه مركز تحقيقات وزارت كار  ) شيميفوق ليسانس (فاطمه،  حاجي نوروزي
  مدير كل شيميايي  )شيميليسانس (داود ، زاده خطيب
  كردستان حقيقات صنعتياستاندارد و ت اداره كل  ليسانس مهندسي شيمي روناك،  دقيق
  كنندگان سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف  )شيميليسانس (ابراهيم، ساالري
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  رئيس گروه پليمرموسسه استاندارد  )ليسانس مهندسي پليمر(شهره طلوعي ،
  مهندس كامپاندينگ شركت ايران ياسا تاير و رابر  )شيمي كاربرديسانس لي(زهرا،  عابديني
  كارشناس پژوهشگاه پليمر  فرهنگ زاده،  سلوي

  كارشناس پژوهشگاه پليمر  )شيمي كاربرديليسانس (غالمرضا،  فالحي پيروز
  

صنايع  -دكتراي مهندسي پليمر(قافله باشي ، سيد مهدي
  )پليمر

  مدرس دانشگاه صنعتي اميركبير

  عضو گروه تحقيق و توسعه آذين لوله  )ليسانس مهندسي پليمر(پيمان،  كبيري
  كمك كارشناس  )منشي كميته ملي(آذر،  مهدوي
  كارشناس آزمايشگاه الستيك موسسه استاندارد  فوق ليسانس شيمي(محمد تقي،  مقامي

صنايع  -موسوي ، سيد مسلم ليسانس مهندسي پليمر
  پليمر

  هاي شيري پگاه كارخانه پالستيك فرآورده

    دبير
  هماهنگي تدوين استانداردنماينده مدير كل   )ليسانس شيمي(البنين ام،  فتحي رشتي
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 صفحه  فهرست مندرجات

 الف  فهرست مندرجات
 ب  گفتار پيش

 1  هدف و دامنه كاربرد  1
 2  مراجع الزامي  2
 3  اساس كار  3
 3  هاي مورد نياز ه وسايل و دستگا  4
 8   آزمونه  5
 10  شرايط انجام آزمون  6
 11  اجراي آزمون روش  7
 13  بيان نتايج  8
 14  دقت 9

 16  گزارش آزمون  10
 19  پيوست الف  11
 21  پيوست ب  12

  
  

  پيش گفتار
  

ـ روش آزمون  پائينيا  باال، محيطـ تعيين مانايي فشاري در دماهاي  گرمانرمه يا دالستيك ولكاني استاندارد((استاندارد 
جلسه كميته ملي استاندارد                سيصد و نوزدهمينو تدوين شده و در   توسط كميسيونهاي مربوطه تهيه كه)) 

قانون اصالح قوانين و  3مورد تأييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده   21/5/83شيميائي و پليمر مورخ  
ستاندارد ملي ايران منتشر به عنوان ا 1371مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

  .شود مي
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات، اسـتانداردهاي  
ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد ارائه شـود  
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بنابراين براي مراجعه بـه اسـتانداردهاي   . نظر در كميسيونهاي فني مربوط مورد توجه قرار خواهند گرفت ديددر هنگام تج
  .ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد

ايـن  در تهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين 
  .استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

  :منابع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است
  

ISO 815:1991 Rubber , vulcanized or thermoplastic – Determination of compression set at 
ambient , elevated or low temperatures. 

  
 

 
ـ  پايين يا  باال ، محيطـ تعيين مانايي فشاري در دماهاي  گرمانرمه يا دالستيك ولكاني

  روش آزمون
  
  هدف و دامنه كاربرد   1

،  محيطدر دماهاي  گرمانرمه و دهاي ولكاني    مانايي فشاري الستيك هاي ههدف از تدوين اين استاندارد تعيين مشخص
  .استپائين يا  باال

 IRHD1 تا 10سختي در محدوده  داراي قابليت الستيك گيري براي اندازه هايي است كه  روش دربرگيرندهاين استاندارد 
 درصد 25كه ممكن است (در كرنش ثابت  فشردگي طوالنيپس از  ،حفظ خواص االستيك در دماهاي معين براي 95

 .شود استفاده ميكرنش فشاري كمتري  IRHD 80ختي بيش از براي الستيكي با س. رود بكار ميدرشرايط خاص  و )باشد
 IRHD 95-90براي سختي اسمي  درصد 10و كرنش   IRHD 89-80 براي سختي اسمي در محدوده درصد 15كرنش

  .رود بكار مي
  

، بوجود تواند در آن مي تغييرات فيزيكي يا شيميائي كه الستيك تحت فشار قرار دارد هنگامي ـ 1يادآوري 
اش پس از آزاد شدن نيروي تغيير شكل دهنده    از بازگشت الستيك به ابعاد اوليه مانع كه اين امرآيد 
و نيز به زمان و دماي  فشردگيمانايي الستيك است كه مقدار آن به زمان و دماي  ،نتيجه حاصل .شود مي

و منجر به مانايي دائم يافته اهميت بيشتري  ي باال ، تغييرات شيميائي هادر دما. بازگشت بستگي دارد 
ي پائين ، هادر دما. شود  گيري  اندازهها در دماي استاندارد  بازگشت آزمونه پس از تواند مي گردد كه مي

اين  آثاركه  گردد و از آنجا اي يا تبلور غالب مي شيشه انتقالسخت شدن بدليل آثار تغييرات ناشي از 
( ها در دماي آزمون انجام شود  اندازه گيري تماماست كه گردد ، ضروري  پديده با افزايش دما معكوس مي

  ) .رجوع شود  2-2به بند 
  
  

                                                            
 International rubber hardness degree١   

 .المللي سختي الستيك  ه بيندرج
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راهنماي استفاده از دقت نتايج  در پيوست اطالعاتي الف و نتايج مانايي فشاري در دماي  _ 2يادآوري 
  .بدون استفاده از روان كننده در پيوست اطالعاتي ب ارائه شده است  لسيوسدرجه س 100و  -25

  
  مراجع الزامي 2
  

بدين ترتيب آن مقررات . ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن
يا تجديد نظر، اصالحيه ها و تجديد / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و . جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد،امكان كاربرد آخرين اصالحيه . نظر نيستنظرهاي بعدي اين مدارك مورد 
يا تجديد / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و . ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند

  .يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مد نظر است/ نظر،آخرين چاپ و 
  
روشهاي تعيين دما ، رطوبت و زمان الزم براي رسيدن به  –كائوچو  -  1380سال :   730استاندارد ملي ايران   2-1

  .شرايط تثبيت و آزمون 
  

2-2- ISO 468:1982,Surface roughness – Parameters,their values and general rules for  
specifying requirements.  

 
  

2-3- ISO 1826:1981,Rubber-Time-interval between vulcanization and testing – Specification.  
  

2-4-ISO 3383:1985,Rubber-General directions for achieving elevated or Subnormal for test 
purposes.  

  
  

2-5-ISO 4648:1991,Rubber,vulcanized or termoplastic – Determination of dimensions of test 
pieces and products for test purposes.  

 
  

2-6-ISO 4661-1:1993,Rubber,vulcanized or thermoplastic – Preparation of samples and test 
pieces – Part 1: Physical tests.  

 
  

2-7-ISO 6471:1983,Rubber,vulcanized – Determination of crystallization of precision effects 
under compression.  

 
  

2-8-ISO/TR 9272:1986, Rubber and rubber products – Determination of precision for test 
method standards.  

  اساس كار 3
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  باال دماهايو  دماهاي محيط 3-1
 در مدت زمان مشخصي را د و سپس آنكنيآزمونه با ضخامت معلوم را تا كرنش معيني در دماي استاندارد فشرده 

بازگشت آزمونه در دماي استاندارد و پس از  آزاد كنيدآزمونه را از كرنش . دردماي ثابت استاندارد يا دماي باال نگه داريد 
  .كنيدگيري  ، ضخامت آزمونه را دوباره اندازهو طي مدت زمان مشخص 

  
  ينيدماهاي پا 3-2

ت براي ثابين و ييد و سپس آن را دردماي پاكندر دماي استاندارد فشرده آزمونه با ضخامت معلوم را تا كرنش معيني 
پس از اينكه . ددهي بازگشتاجازه  به آندراين دما  و آزاد كنيدرا از كرنش   آزمونه. مدت زمان مشخصي نگه داريد 

مانايي فشاري از  هاي صهارزيابي مشخ .دكنيشد، ضخامت را در فواصل زماني متناوب اندازه گيري  آزاداز كرنش   آزمونه
  .آيد زمان در دماي پائين بدست مي برابررسم نمودار ميزان بازگشت در 

  
 هاي مورد نياز وسايل و دستگاه 4
  
  وسيله فشردن 4-1

  .است، فاصله گذارهاي فوالدي وگيره  ياين وسيله شامل صفحات فشار
  
  صفحات فشاري  4-1-1

 بسيار صيقلي از جنس ، تخت و موازي يا يك جفت صفحهكرم داده آبصيقلي  بسيار شامل يك جفت صفحه فوالدي
  .شود ميسطح فشرده  دو بين اين آزمونه كهاست ،فوالد ضد زنگ 
رجوع  2-2 بند استانداردبه (دباشازخط وسط پروفيل   Raميكرومتر  4/0نبايد بيشتر از  ياد شدهصفحات پرداخت سطح 

  ).شود
  :د داراي مشخصات زير باشن صفحات بايد

  .متر خم نشود ميلي 01/0يك از آنها زيربار همراه با آزمونه بيشتر از  به اندازه كافي سخت باشند، بطوري كه هيچ -الف
  .  شدن بين سطوح صفحات قرار گيرد آزمونه هنگام فشردهكل  طوري كهصفحات بايد اندازه مناسبي داشته باشند ،  -ب

اي  نمونه. گردد متر پيشنهاد مي ميلي 5/12متر و  ميلي 5/6هاي   ر و ضخامتمت ميلي 115صفحات فوالدي با قطر تقريبي 
  .نشان داده شده است 1وسيله در شكل  اين از
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  .استمتر  ابعاد برحسب ميلي

  
  .الفنوع   اي از وسيله تعيين مانايي فشاري مورد استفاده براي آزمونه نمونه -  1شكل 

  وسيله اندازه گيري دما  4-1-2
،  لسيوسدرجه س ±5/0 1وسايل اندازه گيري دما ، با صحت هين ، صفحات بايد مستقيماً بيجام آزمون در دماي پاانبراي 

  . مجهز شوند
  

                                                            
عبارتست از نزديكي يك آميت مشاهده شده به مقدار  )Accuracy( صحت ١

خطا يا عدم قطعيت  صحت معموالً به صورت. تعيين شده يا مقدار واقعي 
 . بيان مي شود
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  گذار از جنس فوالد نرم فاصله  4-1-3
  

ا گذارها بايد طوري باشد كه ب شكل و اندازه اين فاصله.روند  كار مي به الزمميزان فشردگي  ايجاد برايگذارها  فاصله
   .آزمونه فشرده شده تماس نداشته باشند

  .باشد 1مطابق جدول گذارها بايد  ارتفاع فاصله
ميانگين  متر ميلي  ±  01/0گذارها بايد با  گذار بكار رود، ارتفاع فاصله كه در هر آزمون بيش از يك فاصله در صورتي

  .ند كمطابقت 
  .گذارها برحسب نوع آنها ارتفاع فاصله - 1جدول

  )متر ميلي( گذار صلهابعاد فا  نوع آزمونه

  4/9حداكثر   الف
  3/9حداقل 

  8/4حداكثر   ب
  7/4حداقل 

                                                            
  

. استهاي متفاوت مورد نياز  گذارهايي با ارتفاع كنترل دقيق كرنش فشاري ضروري است و فاصله ،در مطالعه پديده تبلور
ضخامت اندازه گيري شده  درصد )25 ± 1(د كه فشردگي آزمونه به اندازه شواي انتخاب  گذارها بايد به گونه تفاع فاصلهار

  .آزمونه باشد 
گذارها بايد  ارتفاع فاصله. استفاده گردد   درصد 15فشاري  بايد از كرنش IRHD 89-80براي سختي در محدوده  

  .باشد 2مطابق جدول 
  
  
  

  .درصد 15گذار براي كرنش  اع فاصلهـ ارتف2جدول 
  )متر ميلي(گذار  ابعاد فاصله  نوع آزمونه

  7/10حداكثر   الف
  6/10حداقل 

  4/5حداكثر   ب
  3/5حداقل 

  
مطابق با جدول گذارها بايد  ارتفاع فاصله .استفاده گردد درصد 10بايد از كرنش فشاري  IRHD  90براي سختي بيشتر از

  .باشد 3
  

  .درصد 10گذار براي كرنش  تفاع فاصلهـ ار3جدول 
  )متر ميلي(گذار  ابعاد فاصله  نوع آزمونه
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  30/11حداكثر   الف
  25/11حداقل 

  7/5حداكثر   ب
  65/5حداقل 

  
 برآوردن براي نياز صحت فشردگي مورد دستيابي بهدر مطالعه پديده تبلور به منظور  _ 3يادآوري 
 ب نوع و چهار سري براي  الف گذارها براي نوع از فاصله مجموعهسه هاي مجاز ارتفاع آزمونه ،  رواداري

و   الف متر براي نوع ميلي 62/9و  38/9،  12/9هاي  گذارهايي با ارتفاع مثالً فاصله. مورد نياز است 
،كه همگي با رواداري  ب ميلي متربراي نوع 89/4و  78/4،  67/4،  56/4هاي  گذارهايي با ارتفاع فاصله
  .دهند  محدوده را كامالً پوشش مي ،متر ميلي ± 005/0

 برايگيري لغزشي  هاي اندازه گذارهادر دسترس نباشد، استفاده از وسيله اي از فاصله كه محدوده در صورتي
در حالت فشرده  كه آزمونه دقت كرد هنگاميبايد . گردد بدست آوردن ارتفاع فشردگي صحيح پيشنهاد مي

  .باشندموازي  بايد، صفحات  است
  گيره  4-1-4

انجام آزمون در  براي. وسيله پيچي ساده كافي است  يك استفاده از ،آزمون در دماهاي استاندارد يا باال انجام براي
  .اي مورد نياز است كه سريع باز شود  ين ، وسيلهيدماهاي پا

  .تواند مكانيكي يا پنوماتيك باشد اين وسيله مي
  ينيماي پااي با د يا محفظه گرمخانه  4-2

به (داشته باشد  تعيين شده ها را  در دماي آزمون در حد رواداري  و آزمونه دنقابليت نگهداري وسيله فشر داين وسيله باي
  ).يدكنمراجعه  2-6بند 

يخ خشك يا نيتروژن مايع خنك به وسيله ين ممكن است بطور مكانيكي سرد گردد يا بطور مستقيم يمحفظه دماي پا
  .گيري شود اندازه لسيوسدرجه س ± 5/0با صحت يمون بايد مستقيماً از صفحات فشاردماي آز. شود 
هاي بعدي  گيري ها  و  اندازه شود كه آزاد شدن آزمونه تجهيزاي  ين ، محفظه بايد به گونهيآزمون در دماي پا انجام براي

در هنگام انجام آزمون، دماي  .مكن گرددمثالً با بكاربردن گيره ، دستكش يا وسيله حمل از دور م ،بدون تماس مستقيم
  .داشته شود  محفظه بايد درمحدوده تغييرات مجاز ثابت نگه

در حالتي كه دماي . ي كل وسيله فشاري بستگي داردگرمايو محتواي  گرمخانهزمان رسيدن به دماي پايدار به نوع 
تايج قابل مقايسه ضروري است كه پس از طول انجامد، براي بدست آوردن ن ساعت به 24آزمون باال باشد و آزمون 

  .ساعت درون آزمونه به دماي پايدار با رواداري معين برسد 3حداقل 
  
  انبر  4-3

  .شود ها  استفاده مي اين وسيله براي جابجائي آزمونه
  
  اي ريزسنج عقربه  4-4

متر و  ميلي 10تا  4دور تخت به قطرداراي پايه م اين وسيله. شود اندازه گيري ضخامت آزمونه استفاده ميريزسنج براي 
 .كند ل مياعماكيلو پاسكال  22 ± 5فشاري برابر  و است) يدكنمراجعه  5-2بند  استاندارد به(وتخت  محكم صفحه پايه
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در .گيري در آن دما كاليبره گردد اندازه برايو  اشدآزمون مناسب ب مورد نياز در استفاده در دماي برايبايد  يادشده وسيله
  .اي بايد پايه مدور با  ابعاد يكسان بكار رود رد مقايسهموا
  
  زمان سنج  4-5

  .گيري شده، بايد استفاده شود درصد زمان اندازه ± 1يا ثانيه   ± 2/0سنج با دقت  زمان
  
  
    آزمونه 5
  ابعاد  5-1

  .باشد دو نوع الف يا ب ها  بايد يكي از اندازه آزمونه
  .متر باشد ميلي 5/12 ± 5/0متر و ضخامت  ميلي 29 ± 5/0ايي به قطر  نهاستوا 1قرص بايد الفآزمونه نوع 
  .متر باشد ميلي 3/6 ± 3/0متر و ضخامت  ميلي 13 ± 5/0ايي به قطر  استوانهقرص  بايد ب آزمونه نوع

هاي با  مونهاز مقايسه نتايج بدست آمده از آزمقادير مانايي فشاري بدست آمده از اين دو نوع الزاماً يكسان نيستند و 
  .اندازه هاي متفاوت بايد اجتناب كرد 

زيرا صحت نتايج حاصل از  د،شو ترجيح داده مي هاي نوع الف  هاستفاده از آزمون هايي با مانايي فشاري كم الستيك براي 
  .بيشتر است ،هاي بزرگتر آزمونه

در .شود ترجيح داده مي نوع ب، ايه استفاده از آزمونه كه الزم است آزمونه از محصول برش داده شود، هنگامي
  .د  ، مگر روش ديگري تعيين شده باشدوصورت ، آزمونه  بايد تا حد امكان از نزديك  مركز محصول تهيه ش اين
  
  سازي آماده  5-2

سازي با  چند اليهيا  دادن برش راهآماده سازي از .بايد به روش قالبگيري تهيه كرد در صورت امكان ها آزمونهقرص 
  .مجاز است   قرص 3ثر حداك

  .انجام شود 6-2بند  استاندارد برش بايد طبق
يا الستيك ها  قرص به وسيله روي هم قراردادنو  اشدمنطبق ب 1-5بايد با ابعاد تعيين شده در بند  چنداليههاي  آزمونه

ه فشرد درصد كميا مدت يك دقيقه و ب  هب ها رصق. چسب آماده گردند بكاربردن برش داده شده از ورقه ها بدون
كل بايد پس از  ضخامت. عدد بيشتر باشد 3تهيه آزمونه نبايد از  هابراي رصتعداد ق. به هم بچسبند كه طوري،  شوند مي
  .گيري شود اندازه آن

سه اين مقادير مقاياز   بايد، بنابراين است متفاوت يادشده هاي مختلف هاي تهيه شده به روش نتايج بدست آمده ازآزمونه
  .ناب كرداجت

زم ال. به آثار مشخص درجه ايجاد پيوند عرضي بر مقادير مانايي فشاري بايد توجه شود  - 4يادآوري 
ها يا  هاي قالبگيري شده تنظيم شود تا نمايانگر ضخامتهاي مختلف ورقه شرايط پخت آزمونهكه است 

  .صفحات قالبگيري شده باشد
  .گيرد در دو مرحله انجام مي برشمشكل باشد،  دهي آزمونه برشي شكلهنگاميكه 

                                                            
١disk  
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رسيدن به ابعاد دقيق برش  برايهاي آن را  ، زائدهديگري و سپس با تيغه بريدابتدا آزمونه را بزرگتر از اندازه موردنظرب
  .دهيد

 بايد ميان به منظور كنترل محصوالت نهايي هاي مختلف چنداليه از قرص هاي تهيه شده به روش استفاده از آزمونه 
  .شترك به شكل توافقي انجام شودهاي م محموله

  
  اندازه گيري ضخامت  5-3

- 4(گيري گردد  ايي اندازه متر با استفاده از ريزسنج عقربه ميلي 01/0 با تقريبضخامت بايد در قسمت مركزي آزمونه و 
4.(  
  
  آزمونه تعداد  5-4

يك گيره جداگانه  باين هر آزمونه بايد ياي پادر دم هاانجام آزمون براي. قرار گيردآزمون بايد مورد  سه آزمونه مجزا
  ).4-1-4(آزمون گردد 

  
  و آزمون  شفاصله زماني بين ولكان  5-5

  .ساعت باشد 16حداقل زمان بين ولكانش و آزمون بايد  براي آزمون معمولي،
براي  .هفته باشد 4ايد اند، حداكثر زمان بين و ولكانش و آزمون ب ي در نيامدهيبه شكل محصول نها كه ييكاالها بارهدر

 .ارزيابيهايي كه قرار است نتايج آن با هم مقايسه شوند آزمونها تا حد امكان بايد با فاصله زماني يكسان انجام شود

موارد  سايردر . تجاوز كندماه  3زمان بين و ولكانش و آزمون نبايد از امكان ي تا حديآزمون محصوالت نها در مورد
  ).يدكنمراجعه  3-2بند  استانداردبه ( خريدار انجام شوددريافت محصول توسط  از تاريخماه  2بايد طي  ،آزمون

  
   هشرايط تثبيت آزمون  5-6

  .گرما نگهداري شوند دور از نور و  ،آزمون و ها بايد تا حد امكان در فاصله زماني بين ولكانش  نمونه ها و آزمونه
 ºc 2± يا ºc 2± 23(ساعت در دماهاي استاندارد  3مدت حداقل  بهو  مونهاي تهيه شده بايد بالفاصله قبل از آز آزمونه

در هر آزمون يا مجموعه آزمونهاي  .رسيدن به تعادل دمايي با محيط آزمون در شرايط تثبيت قرار گيرند براي ) 27
  .اي بايد از دماي يكساني استفاده شود مقايسه

ها، بايد آنها را  براي واتبلور آزمونه جهت خارج شدن از حالت تبلور ،آزمون در مطالعه پديده تبلور ، بالفاصله پيش از انجام
و سپس دردماي استاندارد  گرم كرده)  2-4بند ( گرمخانه         در سلسيوس درجه 70در دماي  دقيقه 45مدت  به

  .د كرتثبيت 
  
  شرايط انجام آزمون  6
  
  آزمون دوره  6-1

از  اين زمان كه ساعت باشد، 168يا مضربي از ) ساعت 168 - 2°(، )ساعت 72 - 2°(، )ساعت 24 - 2°(زمان آزمون بايد
  ).2-4(شود  ن در نظر گرفته مييييا محفظه دماي پا گرمخانهلحظه قرار دادن وسيله فشاري در 
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  .استفاده كنيد ) ساعت 72 -2°(يا )ساعت 24 - 2°(هاي  ين ، ترجيحاً از زمانيدر دماهاي پا
  .شود ميتر استفاده  هاي طوالني از زمان مشخصي هاكننده در دما پديده مهاجرت نرم در مطالعه تبلور يا

  
  دماي آزمون  6-2

 و براي آزمون بكار برده شود ºc 2± 27 يا ºc 2± 23 بايد يكي از دماهاي استاندارد انجام آزمون در دماي محيط  براي
  :شوداستفاده   4جدول يكي از دماهاي بايد  ينيدماي باال يا پا

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ـ دماهاي باال و پايين آزمون4جدول 
  )لسيوسبرحسب درجه س(دماهاي باال  )لسيوسبرحسب درجه س(دماهاي پائين 

1 ± 0  1 ± 40  
1±10- 1 ± 55  
1 ± 25-  1 ± 70  
1±40- 1 ± 85  
1±55- 1 ± 100  
1 ± 70-  1 ± 125  
1 ± 80-  1 ± 150  
1 ± 100-  1 ± 175  

  1 ± 200  
  1 ± 225  
  1 ± 250  

  
 اي فزآيندهنتايج بطور  گرمخانهبا افزايش دماي . بعمل آيداي  ويژه دقتدر تفسير نتايج بدست آمده از دماهاي باال بايد 

سطح آزمونه سهم مهمي در مانايي  شياساكدر دماهاي باالتر .  يابد ميبستگي  )محصول و ولكانش( يگرمايبه پايداري 
اي بين مانايي فشاري مشاهده شده در دماي باال و دماي اتاق وجود  ساده ابطههيچ نوع ر. دفشاري مشاهده شده دار

  .ندارد 
  
  روش اجراي آزمون  7
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  آماده سازي وسيله فشاري  7-1
كننده را روي صفحات  نازكي از روان پوشش. را در دماي استاندارد با دقت تميز كنيد)  1-4(سطوح كاري وسيله فشاري

اثرقابل در طي آزمون  روان كننده مورد استفاده نبايد.  اعمال كنيد ها  قرار دارند، كه در تماس با آزمونه) 1-1-4(فشاري 
  ).يدكنمراجعه  10به بند .(كننده بايد در گزارش آزمون قيد گردد  واستفاده از روان بگذاردتوجهي روي الستيك 

  
متر  01/0سينماتيكي حدود  گرانرويو سيليكون با رئودر بيشتر موارد ، سيليكون يا مايع فلو –5يادآوري 

  .مربع بر ثانيه در دماي استاندارد روان كننده مناسبي است
  .محصول ذكر گردد برگه مشخصاتبايد در گزارش آزمون يا  اين امر كننده استفاده نشود، اگر به هردليلي از روان

  
  گيري ضخامت اندازه  7-2

  .يدكنگيري  متر اندازه ميلي 01/0 با تقريب ها  را ضخامت قسمت مركزي آزمونه
  
  اعمال فشار  7-3

ها يا  ها  با پيچ فشاري طوري قرار دهيد كه از تماس بين آزمونه اتبين صفح با هم را) 3-1-4(گذار ها و فاصله آزمونه
همديگر نزديك  اي محكم كنيد كه صفحات بطور يكنواخت به گونه را به) 4-1-4(گيره . گذارها جلوگيري شود  فاصله
براي . ضخامت اوليه آزمونه باشد  درصد 25مقدار فشردگي بايد تقريباً .د پيدا كنيگذارها تماس  با فاصله و شده

  ).رجوع كنيد 3-1-5به بند . ( است درصد 10يا 15، مقدار فشردگي تقريباً  يشترهاي ب سختي
  
  
  شروع آزمون  7-4

     يا محفظه دماي پايين گرمخانهمركزي  بخشدر  يربدون تأخ ها را آزمونه حاويوسيله فشاري 
  .قرار دهيد ) 2-6(و در دماي آزمون ) 4-2(

  
  اتمام آزمون در دماي باال  7-5
وسيله فشاري را از ) يدكنمراجعه  1-6به بند (انجام آزمون ،  براي مدت زمان مورد نياز شدن سپري پس از  5-1- 7

و  ها را بالفاصله به روي ميز چوبي انتقال دهيد آزمونه سپس،. نيدوطه را باز كهاي مرب خارج و بالفاصله پيچ گرمخانه
گيري كنيد  ضخامت آنها را اندازه از آن و پس ريددا بازگشت نگه برايدقيقه در دماي استاندارد  30 ± 3ها را بمدت  نمونه

.  
  
 تا دماي استاندارد دقيقه 120تا  30مدت  طي كه مجموعه مانايي فشاري را ين استكردن ا خنك روش ديگر  5-2- 7

بكارگيري اين روش  حالتدر . گيري نماييد دقيقه ضخامت را اندازه 30 ± 3و پس از آزاد كنيد ها  را  آزمونه و دهكرخنك 
  .بايد به وضوح در گزارش آزمون ذكر گردد  كردن خنك

  
  اتمام آزمون در دماهاي پائين  6- 7
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ممكن باز كرده و همزمان  هرچه انجام آزمون ، گيره را با سرعت برايمورد نياز  مدت زمان شدن سپري بعد از  6-1- 7
  ).5-4(زيد انداسنج را بكار  زمان

  
اين كار بايد . گيري كنيد اندازه متر ميلي 01/0 با تقريب در داخل محفظه ، ضخامت قسمت مركزي آزمونه را   6-2- 7

در  جام شود ساعت ان 2بعد از  زمونز رهاشدن گيره و اتمام آدر شروع فاصله زماني پس ابا سرعت هرچه تمامتر 
دقيقه  3ثانيه ، يك دقيقه ،  30ثانيه ،  10فواصل زماني(صورت امكان رسم نمودار ضخامت در برابر لگاريتم زمان اين
جا  هجاب)  3-4(ها بايد هميشه با انبر آزمونه.گردد پذير مي امكان )گردد ساعت پيشنهاد مي 2دقيقه و  30دقيقه ، 10،

  .ساعت ، آزمونه را از محفظه درآوريد  2پس از گذشت.شوند
  
  آزمون داخلي  7-7

شد ،  مشاهدههاي گاز  هر نوع نقص يا عيبي نظير وجود حباب اگر. برش دهيد به دو قسمت ها را در امتداد قطر آزمونه
  .نتيجه آزمون را مردود تلقي كنيد 

  
 بيان نتايج  8
  
  :گردد محاسبه مي 1معادله كمك  شود ، به درصدي از فشردگي اوليه بيان مي ه شكلكه ب ، Cري، مانايي فشا  1ـ8

  : اين معادله در
ho :  متر ضخامت اوليه آزمونه بر حسب ميلي  
h1  :   متر ضخامت آزمونه بعد از بازگشت برحسب ميلي  
hS  :   متر ارتفاع فاصله گذار برحسب ميلي  

  .يدكنگزارش % 1 با تقريبنتيجه را 
  
از يك دهم مقدار  تريا بيش درصد 2مانايي فشاري بيش از  ميانه نبايد از مقدار عددي مجزايي آزمون هيچ نتيجه  2- 8

تمام نتايج  هو مقدار ميان قرار گيردآزمون مورد  بايد  ديگر نيزصورت ، سه آزمونه  در غيراين.ميانگين اختالف داشته باشد
  .زارش گرددها بايد گ وتعداد آزمونه

 كاغذ نيمه لگاريتمي روي كمك رسم نمودار آزمون در دماي پائين ، نتايج بايد براي هر آزمونه به انجام درحالت  3- 8
در محدوده . شود  نشان داده خطي كه زمان روي محور لگاريتمي و ضخامت روي محور عمودي به نحوي ود،ارائه ش

در هرزمان  را محاسبه مقدار ضخامت آيد كه ميبدست  يمستقيم بتاً نسيند بازگشت،در بيشتر موارد خط ازماني فر
بطور طبيعي ،  .سازد مييابي ممكن   يا درون)  10هايي از  توان دوم شكل هزمان ب(يابي  كمك برون هب دلخواه بازگشت

  .دقيقه محاسبه ميشود  30ثانيه و  30مقادير مانايي فشاري پس ازگذشت دوره هاي بازگشت 
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  1دقت 9

  كليات  1- 9
مفاهيم دقت و فهرست  .شود مي انجام 8-2بند  استاندارد طبق 3و تجديدپذيري 2بيان تكرارپذيري برايمحاسبات دقت 

استفاده از تكرار پذيري و تجديد پذيري  برايي الزم يپيوست الف راهنما.  اصطالحات در اين شماره استانداردآمده است
  .دهد را ارائه مي

  
  تجزئيات دق  2- 9
سه  در اين برنامه .شد تدوينبراي اين روش آزمون  )ITP(گاهي مايشبرنامه آزمون درون آز 1986در سال    2-1- 9

ها  در تمام  آزمونه. بودند   EPDM:وپ NBR :ب،  SBR :الفمورد استفاده )  دهالستيك ولكاني هاي آميزه(ماده 
  .مورد آزمون قرار گرفتند  استاندارداين لسيوس مطابق با درجه س -25و  100ها توزيع گرديده و در دماي  آزمايشگاه

  : اي مورد استفاده قرار گرفتند  دو نوع آزمونه استوانه  2-2- 9
و ضخامت  متر ميلي 13 ± 5/0 به قطر بمتر و نوع  ميلي 5/12 ±5/0و ضخامت  متر ميلي 29 ± 5/0داراي قطر  الفنوع 

  .متر بودند  ميلي6 / 3 3/0±
  
تعيين اثر  ه براياستفاده شد يها  و صفحات فشار كننده در بين سطوح آزمونه اين روش آزمون از روان در   2-3- 9

  .كننده و بدون استفاده از آن انجام شدند  ها با استفاده ازروان كننده بر نتايج ، تمام آزمون روان
  
از  يكهر  برايبر روي سه آزمونه  درصد 25ساعت در ميزان فشردگي تقريبي ) 24 -2°(مدت  ها به اين آزمون   2-4- 9

عنوان نتيجه  هد بشگونه كه در روش مربوط تعيين  مقدار ميانگين مانايي فشاري همان. ه استشرايط آزمون انجام گرديد
دقيقه  30 ± 3از  پس، مانايي فشاري لسيوسدرجه س 100انجام آزمون در دماي  براي. آزمون مورد استفاده قرار گرفت

  .گيري شد  از وسيله، اندازه  آزمونه خروج از پس شت در دماي اتاق وزمان بازگ
  
آزمونه از وسيله  خروج ه بعد ازثاني 30ه و دقيق 30، مانايي فشاري  لسيوسدرجه س -25براي آزمون در دماي    2-5- 9

  .بود لسيوسدرجه س -25كه آزمونه هنوز در دماي  ، در حاليگيري شد اندازه
  
 .استتجديد پذيري در مقياس روز  دوره زماني براي تكرارپذيري و. اندازه گيري شد  )ITP(در   1دقت نوع    2-6- 9

  .را انجام دادندآزمون  لسيوسدرجه س -25آزمايشگاه با دماي  12و  سلسيوسدرجه  100 با دماي آزمايشگاه 19
                                                            

1  - precision 
دقت عبارت است از نزديكي توافق بين نتايج بدست آمده از چند بار 

گيري تابع يك روش اجرائي معين و تحت شرايط از پيش تعيين  اندازه
 .شده

2  - Repeatability 
گيري در يك  تكرارپذيري عبارت است از قابليت تكرار يك اندازه

 .آزمايشگاه با استفاده ار روش تجهيزات و آزمونه آننده يكسان
3  - Reproducibility 

گيري در  زهتجديدپذيري عبارت است از قابليت تكرار يك اندا
 .هاي متفاوت آزمايشگاه ديگر با استفاده از تجهيزات و آزمونه آننده

 .هائي براي دقت است تكرارپذيري و تجديدپذيري شاخص
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  نتايج دقت  3- 9
درجه  100براي مانايي فشاري در دماي  1جدول  آزمونه روغنكاري شده در با آزمونبراي نتايج دقت    3-1- 9

  .ارائه گرديده است  لسيوسدرجه س -25براي مانايي فشاري در دماي  2سانتيگراد و در جدول 
  
  .روانكاري نشده در پيوست ب آمده است   آزمونه با نتايج دقت براي آزمون   3-2- 9
  :اند شده شرح دادهاز آنها استفاده شده است ، به شرح زير كه در جداول نتايج )  r   ،)r ( ،R  ،)Rنمادهاي   3-3- 9
r   گيري  تكرارپذيري بر حسب واحدهاي اندازه.  
)r ( تكرارپذيري برحسب درصد) نسبي. (  

R  گيري  تجديدپذيري برحسب واحدهاي اندازه.  
)R  ( تجديدپذيري برحسب درصد)به صورت نسبي. (  

  
  گزارش آزمون  11

  :امل اطالعات زير باشد گزارش آزمون بايد ش
  

  :جزئيات نمونه -الف
  .توصيف كاملي از نمونه و اصل آن  -1
  .موآميزه وجزئيات پخت ، در صورت لز -2
  .يري شده يا برش داده شدهبگها  از نمونه ، براي مثال قال سازي آزمونه روش آماده -3
  
  :روش آزمون -ب
  .اين آزمون انجام شدهكار رفته كه براساس آن،   شماره استاندارد ملي و روش به   -1
  .اي شده است يا خير  ويا ورقه ب  ، الفنوع آزمونه مورد استفاده يعني نوع   -2
  .ماهيت روان كننده   -3
  .اند  يا چندتايي آزمون شده به شكل منفردها  آزمونه -4
  
  :جزئيات آزمون -پ
  .دماي آزمايشگاه  -1
  .دما و زمان تثبيت و بازگشت  -2
  .ي آنمدت انجام آزمون و دما -3
  .قطر پايه ريزسنج مدور  -4
  .جزئيات هر روش اجرايي كه در اين استاندارد تعيين نشده است  -5
  
  :نتايج آزمون -ت
  .هاي مورد استفاده  تعداد آزمونه -1
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  .، اگر مورد نياز باشد  hoها ،  ضخامت اوليه آزمونه -2
  .،  اگر مورد نياز باشد  h1ها  پس از بازگشت، ضخامت آزمونه -3
  .نيز گزارش گردد  منفردهاي  يي فشاري و اگر الزم باشد نتايج آزمونمانا هميان -4
  .آزمون در دماي پائين ارائه نمودار براي -5
  
  .تاريخ انجام آزمون -ث
  
  
  

   .لسيوسدرجه س 100براي مانايي فشاري در  1دقت نوع   - 1جدول 
  بين آزمايشگاه  درون آزمايشگاه  ميانگين  مواد

    r )r(  R  )R (  
    ثانيه 30در مدت الفع  آزمونه نو

  38  0/4  26  7/2  3/10  پآميزه 
  21  3/4  17  3/3  8/19  ب آميزه
  33  6/13  11  7/4  1/41  الفآميزه 

  36  6/8  15  6/3  7/23  1مقادير توأم شده
    دقيقه 30در مدت بآزمونه نوع  

  30  5/4  00/22 3/3 8/14  پآميزه 
  32  7/7  18  3/4  4/24  ب آميزه
  33  0/14  11  1/5  9/44  الفآميزه 

  35  0/10  15  3/4  0/28  مقادير توأم شده
  
  
  
  

   .لسيوسدرجه س - 25براي مانايي فشاري در  1دقت نوع   - 2جدول 
  بين آزمايشگاه  درون آزمايشگاه  ميانگين  مواد

    r )r(  R  )R (  
    ثانيه 30در الفآزمونه نوع  

  76  30  3/13  2/5  3/39  الفآميزه 
  59  40  3/5  6/3  5/68  پآميزه 
  76  57  8/10  1/8  9/74  بآميزه 

                                                            
Pooled values١   

  

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



  72  44  9/9  0/6  9/60  مقادير توأم شده
    ثانيه 30در بآزمونه نوع  

  69  24  41 14 35  الفآميزه 
  76  49  20 13 64  پآميزه 
  90  59  35  23  65  بآميزه 

  86  48  31 17 55  مقادير توأم شده
  دقيقه 30در الفآزمونه نوع  

  120  25  46  4/9  5/20  فالآميزه 
  150  71  36 6/16 5/46  بآميزه 
  120  60  14 2/7 3/50  پآميزه 

  140  55  2/30  8/11  1/39  مقادير توأم شده
    دقيقه 30در بآزمونه نوع  

  120  24  44  3/8  1/19  الفآميزه 
  170  65  30  6/11  4/38  بآميزه 
  140  66  26  6/11  3/45  پآميزه 

  160  56  31  6/10  3/34  مقادير توأم شده
  

  
  ست الفپيو

  )اطالعاتي(
  راهنماي استفاده از نتايج دقت

  
  : است روش كلي استفاده از نتايج دقت به شرح زير   1ـ الف

21نماد  xx   بدون توجه به عالمت(مثبت در هر دو مقدار اندازه گيري شده است  تفاوتمعرف(.  
  

براي هر پارامتر آزمون كه (وارد جدول دقت مناسب ) گيري شده پارامتر اندازه(با توجه به مقدار متوسط داده  2الف ـ
آمده براي اين مقدار در  )R(يا  R، ) r(، rمقادير . شده و نزديكترين مقدار متوسط داده را انتخاب كنيد) مدنظر است

  .جدول براي فرايند دقت قابل استفاده است
  

  .جهت تعيين دقت استفاده شود پذيري كلي زيرممكن است عبارت تكرار )r( و r در مورد مقادير  3ـ الف
  

  :اختالف مطلق   1ـ 3ـ الف
21تفاوت   xx    و معمول نمونه مواد يكسان است كه مقدار آن  درستميان دو مقدار ميانگين بدست آمده از آزمون

  .جاوز نكندمورد ت 20بيشتر از يك مورد در) r( پذيري جدول بندي شده ميانگين  از تكرار
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  درصد اختالف : درصد اختالف بين دو مقدار ميانگين  2ـ 3ـ الف
  

پذيري  و معمول نمونه مواد يكسان است كه مقدار آن از تكرار درستميان دو مقدار ميانگين بدست آمده از آزمون 
  .مورد تجاوز نكند 20بيشتر از يك مورد در) r( جدول بندي شده ميانگين 

  
  .تعيين دقت استفاده شود برايممكن است  از مراحل تجديدپذيري  معمولي زير )  R(و  R مقاديردر مورد   4ـ الف

  
  : اختالف مطلق  1ـ 4ـ الف

21تفاوت مطلق   xx  گيري شده بطور مستقل كه در دو آزمايشگاه با استفاده از روش اندازه دو مقدار ميانگين بين 
 رسد و اين امر نبايد مي ) R(بندي شده  مقدار تجديدپذيري جدول به مواد يكسان هاي نمونهروي  و معمول درستآزمون 

  .باشدمورد  20بيشتر از يك مورد در
  

  درصد اختالف: درصد اختالف بين دو مقدار ميانگين   2ـ 4ـ الف
   

  1002/)/( 2121  xxxx  
  

روي  و معمول درستآزمون  دو آزمايشگاه با استفاده از روشگيري شده بطور مستقل كه در  اندازه دو مقدار ميانگين بين
 20بيشتر از يك مورد در رسد و اين امر نبايد مي ) R(بندي شده  مقدار تجديدپذيري جدول به مواد يكسان هاي نمونه
  .باشدمورد 

  
  پيوست ب

  )اطالعاتي(
بدون  لسيوسس درجه 100و  - 25براي مانايي فشاري در دماهاي  1نتايج دقت نوع  - 3جدول 

  .روان كننده
  بين آزمايشگاه  درون آزمايشگاه  ميانگين  مواد

  r )r(  R  )R (  
  .انجام شده استلسيوسدرجه س100آزمون در دماي

    دقيقه 30در الفآزمونه نوع  
  3/42  21/4  0/20  98/1  94/9  آميزه پ
  0/26  06/5  80/20  06/4  50/19  آميزه ب
  3/27  20/11  67/7  15/3  00/41  آميزه الف

    دقيقه 30در بآزمونه نوع  
  0/36  08/5  00/22  10/3  1/14  آميزه پ
  6/30  30/7  60/16  96/3  9/23  آميزه ب
  3/36  00/16  25/9  08/4  1/44  آميزه الف

   1002221 1
 xxxx
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  .ستاانجام شده  لسيوسدرجه س -25آزمون در دماي 
    ثانيه 30در الفآزمونه نوع  

  1/63  2/25  1/14 62/5 0/40  آميزه الف
  3/20  9/14  8/10  93/7  6/73  آميزه پ
  1/72  2/57  5/34  40/27  3/79  آميزه ب

    ثانيه 30در  ب آزمونه نوع 
  2/69  1/24  9/56 8/19 8/34  آميزه الف
  4/35  3/24  9/28  8/19  7/68  آميزه پ
  3/68  1/49  1/21  2/15  9/71  آميزه ب

    دقيقه 30در الفآزمونه نوع  
  113  8/21  54/7  45/1  3/19  يزه الفآم

  141  3/67  30/27  10/13  9/47  آميزه ب
  120  8/59  20/20  10/10  8/49  آميزه پ

    دقيقه 30در بآزمونه نوع  
  116  7/20  7/56  1/10  8/17  آميزه  الف

  152  8/60  2/35  1/14  1/40  ب آميزه  
  131  3/58  3/32  4/14  5/44  آميزه پ
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