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 یتعال بسمه

 
 و احترام، سالم با

 یها شگاهیآزما یبرا مهارت یها آزمون کنندهبرگزار یمل و مستقل نهاد کی عنوان به "استاندارد مهارت آزمون مرکز"

 و مشاوران مانهیصم یهمراه و همکاران ریگیپ تالش و خداوند یاری بااینک  فعالیت می کند. ونیبراسیآزمون و کال

 نیا یطآن  یلیتحل یینها زارشو گ شد برگزارکشش  -هاخواص مکانیکی پالستیک مهارت آزمون یگوال ،نیمتخصص

   گردد. یم فادیمستند جهت استحضار ا

 لیتحلو  "کشش -هاخواص مکانیکی پالستیک" نهیآزمون مهارت در زم یالگو نینخست یحاضر گزارش اجرا مستند

 هر ییشناسا یبرا که ها شگاهیآزما یانحصار کد یریکارگ به با و یرازدار اصل تیرعا باگزارش  نیا در. است آن جینتا

 مشخص کننده شرکت یها شگاهیآزما ضعف و قوت نقاط تا شده یسع ،لحاظ شده است یصورت اختصاص به کی

 .گردند

مهارت  آزمونمرکز  یرسم تیسا قیمنتشر شده از طر یکینسخه الکترون ،(R-PT-94-02/0) گزارش نیا نسخه نیآخر

 است.  pt.standard.ac.irاستاندارد به آدرس 

این الگوی آزمون مهارت با ما همراه  هرچه بهتراز کلیه کسانی که با رعایت اصل رازداری برای اجرای  فرصت، نیا در

 ،(آزمون مهارت مرکز یآمار)مشاور  یجهانبانامیر  مهندس یآقادریغ  به ویژه از زحمات بی. شودشدند قدردانی می

آقای و  (الگو )مشاور فنیعطایی  محمد آقای دکتر(، الگو آماری )مشاورمهندس مصطفی دستمردی آقای 

که صمیمانه ما را در طراحی و اجرای این الگو همراهی نمودند، تشکر و ( الگو )مشاور فنی رحیمی محسنمهندس 

 قدردانی می شود. 

تمام سیستم . ی شده و در اختیار غیر قرار نخواهد گرفتاطالعات اختصاصی هر مشارکت کننده کامال محرمانه تلق

کیفیت و اجرای آزمون مهارت به گونه ای طراحی و اجرا شده است که اصل رازداری و محرمانگی مشارکت کنندگان 

 حفظ گردد.

 هارت،م آزمون متعدد یالگوها یاجرا و یطراح با ها رشته هیکل در زبده نیمشاور و نیمتخصص یهمکار با است دیام

 رشد و صنعتتوسعه  و ییشکوفا کنندگان، مصرف و کنندگان دیتول نیب اعتماد شیافزا جهت در یموثر یها گام

 .شود برداشته کشور یاقتصاد

 

 

   یانوشه رحمان                                                              

  یبازرس و تیفیک تیریمد یها مستیس پژوهشکده سیرئ                                                               

 استاندارد مهارت آزمون مرکزو                                                               
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 :آزمون مهارت رئیس مرکز

 انوشه رحمانی

 

 

 :و مدیر کیفیمدیر پروژه 

 سیده فائزه موسوی

 

 مدیر فنی:

 م زادهبهجت ابراهی

 

 )به ترتیب حروف الفبا(همکاران: 

 

  روشنک رامین

 نرگس شهرودی

  الیکا عظیمی

 کلثوم نقره علیپور

  بنفشه مختاری

 الهام هاشمی شاد          
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 فهرست مندرجات

 

 صفحه عنوان

 1 چکیده

 2 اصطالحات و تعاریف 

 3 آزمون مهارت  آشنایی بامقدمه:  -1فصل 

  "کشش-هاخواص مکانیکی پالستیک"آزمون مهارت  -2فصل 

 5 کلیات   2-1

 7  و اندازه ده ها اقالم آزمون مهارتمشخصات    2-2

 8 انتخاب نوع الگو   2-3

 PT  8آماده سازی اقالم   -2-4

 9 نحوه توزیع   -2-5

 9 روش آزمون   -2-6

 9 فعالیتهای واگذار شده به پیمانکار فرعی   -2-7

 9 دگان در آزمون مهارتمشارکت کنن  -2-8

  تحلیل های آماری قلم آزمون مهارت -3فصل 

 12 آزمون همگنی   -3-1

 14 آزمون پایداری  -3-2

 14 (AV±U) و برآورد عدم قطعیت آنها  مقادیر تخصیص یافته  -3-3

  تحلیل نتایج مشارکت کنندگان -4فصل 

 16 کلیات -4-1

 16 (ptσکشش ) -هاون مهارت خواص مکانیکی پالستیکتعیین انحراف استاندارد آزم   -4-2

 17 محاسبه آماره های عملکردی  -4-3

 19  تعیین رتبه مشارکت کنندگان   -4-4

 29 نتیجه گیری  -5فصل 

 31 پیشنهادها -6فصل 

 32 "مرکز آزمون مهارت استاندارد"اطالعات تماس با  -7فصل 

 33 مراجع

 27 (PT-CH/ 94-11کشش )کد الگو: -هاگان در آزمون مهارت خواص مکانیکی پالستیکرکت کننداشم: فهرست 1پیوست

  

  فهرست جدول ها

 اندازه ده های آزمون مهارت -1جدول

1Bو  1Aهای نوع ابعاد نمونه آزمون -2جدول

  ینوع گواه کیمشارکت کننده به تفک یشگاههایتعداد آزما -3جدول

  استان محل استقرار کیمشارکت کنننده به تفک یاههاشگیتعداد آزما -4جدول

  تعداد آزمایشگاههای مشارکت کننده به تفکیک زمینه فعالیت -5جدول 

  داده ها و نتایج حاصل از آزمون همگنی  -6جدول
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 مقادیر تخصیص یافته و عدم قطعیت آن در سه اندازه ده -7جدول 

 ن مهارت برای سه  اندازه دهانحراف استاندارد آزمو -8جدول 

 تعیین آماره مناسب برای تفسیر نتایج با توجه به عدم قطعیت مقدار تخصیص یافته -9جدول

برای اندازه ده استحکام  "D -اختالف "و  "Z نمره "ارزیابی و تفسیر داده های مشارکت کنندگان بر اساس  -11جدول 

 کششی در پیک

 برای اندازه ده  درصد ازدیاد طولی در پیک "'Z نمره "ده های مشارکت کنندگان بر اساس ارزیابی دا -11جدول 

 برای اندازه ده  مدول االستیک "'Z نمره "ارزیابی داده های مشارکت کنندگان بر اساس  -12جدول 

 نمره های عملکرد آزمایشگاه در سه اندازه ده - 13جدول

 شگاه هارده بندی آزمای -14جدول 

 

 

 دستگاه کشش در حال آزمون نمونه دمبل شکل -1شکل

 کرنش پالستیک ها -نمونه ای از منحنی های تنش -2شکل

1Bو  1Aنمونه آزمون نوع  -3شکل

 توزیع استانی آزمایشگاههای مشارکت کننده در آزمون مهارت کشش -4شکل 

 

 فهرست نمودارها

 مشارکت کنندگان در اندازه ده استحکام کششی Zنمره  -1ارنمود

 مشارکت کنندگان در اندازه ده درصد ازدیاد طولی در پیک 'Z نمره  -2نمودار

 مشارکت کنندگان در اندازه ده مدول االستیک 'Z  نمره  -3نمودار

نمره عملکرد آزمایشگاه ها در سه اندازه ده -4نمودار  

 خالصه نتایج مشارکت کنندگان بر اساس دریافت عالمت های هشدار و عمل - 5نمودار 



 

 

گزارش تحلیلی آزمون مهارت خواص 

PT-R-94-020/کشش- هاستیکپالمکانیکی 

 

 36 از 1صفحه

 

 دهیچک 
مقایسه با ( و ییا دیگر معیارهای عملکردو در مقایسه با مقادیر مرجع ) هاآزمایشگاه نتایجآزمون مهارت فرصتی برای ارزیابی 

به  عمل ایهشدار  عالمت افتیدرتایید و یا  افتیدرآزمون، های مشابه است. نتایج حاصل از مشارکت در این عملکرد آزمایشگاه

کند. اگر نتایج یک ها نقش بسزایی ایفا میباشد که در بهبود عملکرد آتی آنها میآزمایشگاه درمشکالت احتمالی موجود دلیل 

های عملکرد یا دیگر شاخصآزمایشگاه در یک الگوی آزمون مهارت، نشان دهد که داده های آن قابل مقایسه با مقادیر مرجع 

شود. بدون مشارکت در الگوی آزمون مهارت، عملکرد غیرقابل قبول می وخطا  ایریشهبررسی فرآیند منجر به شروع  ،نیست

تواند میاین امر . باشدنمی موقع به و ماند و آزمایشگاه قادر به انجام اقدامات اصالحی مناسبمنابع خطا کشف نشده باقی می

به از دست دادن منجر تواند به مشتریان و یا دیگر ذینفعان شود. در نهایت چنین خطاهایی مینادرست ارائه نتایج منجر به 

های مهارت در استاندارد ملی به همین دلیل مشارکت در آزمونآزمایشگاه شود.  فعالیت قانونیمجوز حسن شهرت و حتی 

الزام برخی ها همچنین مشارکت در این آزمون. توصیه شده است های تضمین کیفیت نتایجبه عنوان یکی از روش 17125

بهبود  وریسک  ابزار مدیریت واند به عنوان یکتآزمون مهارت می مشارکت در باشد. بنابرایننهادهای تایید صالحیت می

 . نظر گرفته شود در هاهآزمایشگا کیفیت

 

 و جهت بررسی ،کشش-هاخواص مکانیکی پالستیکآزمون مهارت  ،استاندارد مهارت آزمون مرکز در، برای پیشبرد این هدف

طراحی  ،هادارای تاییدیه از مرکز ملی تایید صالحیت و یا همکار ادارات کل استاندارد استانهای ارزیابی عملکرد آزمایشگاه

 دمبل های پالستیکیل آزمون شاماقالم  راستا نیا در شد. نتخابا "مشارکت همزمان"صورت  بهآزمون مهارت  روش .گردید

  .گرفت در اختیار آزمایشگاهها قرارو  تهیه کشش، درصد ازدیاد طولی و مدول کششی اندازه دهسه جهت اندازه گیری 

مورد تحلیل و بررسی مشاوران زیر نظر  (شگاهیآزما 36 جمعا) کننده مشارکتهای های جمع آوری شده از آزمایشگاهداده 

درصد  دهد کهاین آزمون نشان می در کننده مشارکت یهاشگاهیآزما جینتا یهادادهحاصل از تحلیل ارزیابی  .گرفتدقیق قرار 

در اندازه ده های کشش، درصد ازدیاد طولی و مدول کششی به ترتیب عبارتند  (Bو  A)رتبه  کنندگانمشارکت  قبولیتقریبی 

 . % 52و  % 44   ،%81:  از

آزمون مهارت در فواصل زمانی ، مستلزم تکرار آنهاو اظهار نظر در باره سطح کیفی  هایشگاهبدیهی است اطمینان از عملکرد آزما

  .و تحلیلهای ارایه شده در این گزارش تنها بر اساس عملکرد آزمایشگاه در این آزمون می باشد باشدمی معین
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فیتعار و اصطالحات
 به کار می روند. INSO-ISO-IEC 17043ارد ملی استاند با توجه بهدراین گزارش اصطالحات و تعاریف زیر 

 

های بین ارزیابی عملکرد مشارکت کننده بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده به روش مقایسه آزمون مهارت:

 آزمایشگاهی

ازه آزمون مهارت طراحی و اجرا شده در یک یا چند دوره، مربوط به زمینه مشخص شده از آزمون، اندالگوی آزمون مهارت: 

 گیری، کالیبراسیون یا بازرسی

به صورت  هم زمان در یک بازه زمانی مشخص، گیرییا اندازه آزمون برای مهارت آزمون اقالم هرگاههمزمان:  یالگو

 .شوندمیتوزیع  همزمان برای آزمون یا اندازه گیری

 گیرد.آزمون مهارت را به عهده میهمه کارها در تدوین و اجرای الگوی  سازمانی که مسئولیتمجری آزمون مهارت: 

 : مرکز آزمون مهارت استانداردمرکز

 به اجرای یک الگوی آزمون طهای مربو: یک یا چند فرد، با مسئولیت سازماندهی و اداره همه فعالیتهماهنگ کننده

 مهارت

های مشخص فعالیتبرخی م به منظور انجا ،توسط مجری آزمون مهارت فرد به کار گرفته شدهسازمان یا : پیمانکار فرعی

 گذارد.شده در این استاندارد که بر کیفیت الگو آزمون تاثیر می

نمونه، محصول، محصول دست ساز، مواد مرجع، بخشی از تجهیزات، استاندارد اندازه گیری، مجموعه  قلم آزمون مهارت:

 ها یا سایر اطالعات مورد استفاده در آزمون مهارتداده

 ری که مورد اندازه گیری قرار می گیرد.: پارامتاندازه ده

 به یک خصوصیت مشخص در یک قلم آزمون مهارت مقدار نسبت داده شده :مقدار تخصیص یافته

که به وسیله آن بتوان از طریق زنجیره ناگسسته ی خصوصیت یک نتیجه اندازه گیر: قابلیت ردیابی اندازه شناختی

 را به یک مرجع ارتباط داد.اندازه گیری ، نتیجه اند طعیت اندازه گیری سهیمکه هریک در عدم ق ،های مستندکالیبراسیون

نسبت داده شده  یکم ریمقاد یکه بر اساس اطالعات مورد استفاده، پراکندگ یرمنفیغ یپارامتر: عدم قطعیت اندازه گیری

 کند.یبه اندازه ده را مشخص م

Pt) انحراف استاندارد آزمون مهارت
( که در نسبت به مقدار تخصیص یافتهنتایج شرکت کنندگان  پراکندگی : مقدار ،

 آزمون مهارت به کار رفته ارزیابی نتایج 

 آن مجموعه نا همخوان است.  بقیه ها که بادست آمده در یک مجموعه دادهه اطالعات ب : داده پرت

 .ردیپذینم ریتأث ،هیحاکم بر مدل اول هایهاز فرضیحاصل ناچیز  که از انحرافات یروش آمار: روش آماری استوار

 : مقایسه نتایج هر شرکت کننده با مقدار تخصیص یافته مرجع Z نمره

 افتی صیشرکت کننده با مقدار تخص جینتا نیانگیم اختالف :D اختالف
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  (PTت )مهار آزمون : آشنایی بامقدمه -اول فصل

عنوان بخشی از راهبرد اطمینان از اندازه گیری ها و به  به عنوان ابزاری مهم در راستایارزیابی مستقل عملکرد فنی آزمایشگاه، 

برای  لمی و تخصصییکی از رویکردهای ع .پیشنهاد شده است 1ILACتوسط مراجع معتبر بین المللی نظیر همواره کیفیت، 

 .کارگیری الگوهای آزمون مهارت می باشداین نوع ارزیابی ها، به

رت، سیستمی برای ارزیابی نتایج آزمایشگاه به وسیله سازمان های بی طرف، دارای صالحیت و بیرونی است که به آزمون مها

  مقایسه منظم نتایج یک آزمایشگاه با دیگر آزمایشگاه های هر حوزه تخصصی، در بازه های زمانی معین می پردازد.

 باشد. یعملکرد آزمایشگاه م نییآزمایشگاهی، برای تع نیب هایمقایسه کاربرد شامل مهارت، آزمونبه بیانی دیگر 

 اهداف شامل موارد زیر است:این های بین آزمایشگاهی با اهداف متعددی به کار می روند. مقایسه

 هاآزمایشگاه مستمر عملکرد شیپا و خاص هایگیریاندازه یا ،هاآزمون انجام برای هاآزمایشگاه عملکرد رزیابیا 

 ییهای اجراتواند مربوط به روش یعنوان مثال مبرای بهبود که به یو انجام اقدامات هات آزمایشگاهشناسایی مشکال 

  .تجهیزات باشد ونینظارت یا کالیبراس ،اثربخشی آموزش کارکنان ،یریگنامناسب اندازه

 یریگاندازه ای آزمون هایروش سازگاری و اثربخشی ایجاد 

 آزمایشگاه نمشتریا برای شتریب یساز اعتماد 

 یشگاهیآزما نیب یهاتفاوت یشناسائ  

 ییهامقایسه نیچن  نتایج پایه بر کنندهمشارکت هایآزمایشگاه آموزش 

 تیادعاهای عدم قطع یگذارصحه  

 شده حیتشر مشترک یهاعنوان روشاغلب به –یک روش  یعملکرد هایمشخصه ارزیابی 

 یریگاندازه ای آزمون ییاجرا یروشها در استفاده برای آنها ودنب مناسب ارزیابی و مرجع مواد به ریمقاد صیتخص 

 خاص

 و مقایسه "کلیدی هایمقایسه "از طریق  یموسسات ملی اندازه شناس یها یریگاز بیانیه برابری اندازه یبانیپشت-

 ایمنطقه یشناساندازه هایو سازمان 2(BIPMها )اسیاوزان و مق یالمللنیب دفتر طرف از شده انجام تکمیلی های

 وابسته

در بهترین حالت، طراحی آزمون ها، برنامه ریزی، اجرا و تحلیل نتایج حاصل توسط سازمان متخصص و مستقل انجام می 

اقدام به تدوین یک  (IEC)4و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک 3(ISO) استانداردسازمان جهانی  گیرد. از این رو

 در ISO/IEC 17043تعیین الزامات و مراحل انجام این آزمون کرده اند. این استاندارد با شماره استاندارد بین المللی برای 

                                                 
1- International Laboratory Accreditation Cooperation 

2- International Bureau of Weights and Measurement BIPM  

3- International Organization for Standardization 

4- International Electrotechnical Commission 
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منتشر و توسط پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی با همکاری متخصصین زبده در قالب  2111سال 

 .منتشر شد 1393 سالو در  تدوین شد INSO-ISO-IEC 17043 استاندارد ملی 
 یاطالعات منتشر شده به صورت عموم و انیروش ارتباط با مشتر ج،ینتا لیاجرا، تحل ،یزیالگو، برنامه ر یدر طراح مالحظات

 .است شده گرفتهINSO-ISO-IEC 17043  از الزامات استاندارد ،گزارش نیالگو و ا نیاطالعات محرمانه ا ای

، و نیرومحرکه انگ فلزات گرانبها، برق و الکترونیک، خودروهای مرکز آزمون مهارت قابلیت اجرای الگوهای مختلف در شاخه

، )کالیبراسیون( کشاورزی، اندازه شناسی و اوزان-، صنایع غذاییو پلیمر ، صنایع شیمی و پتروشیمیینی و معدنساختما

 باشد.دارا میرا یشی آرا بهداستی و، نساجی و چرم و سلولزی انیک و فلز شناسی، مهندسی پزشکی،مک

است و  PT-CH/94-01با کد الگوی  کشش-هاخواص مکانیکی پالستیکند، گزارش نهایی اجرای آزمون مهارت این س

هستند. های ذینفع ، سازمان ملی استاندارد و سایر سازمانها و ارگانهای پایه مواد پلیمریآزمونهای  آزمایشگاهمخاطب آن 

به منظور حفظ محرمانگی اطالعات آزمایشگاه، به  .می باشد "داردمرکز آزمون مهارت استان" ،و هماهنگ کننده آزمون مجری

و در قسمت تحلیل نتایج و ارزیابی عملکرد مشارکت کنندگان صرفا از  اختصاص یافتهر مشارکت کننده یک کد اختصاصی 

گزارش اختصاصی و اطالعات خاص هر آزمایشگاه نظیر پیشنهادات، تذکرات و فرصت های بهبود در  این کد استفاده شده است

گزارش های اختصاصی هر آزمایشگاه نیز صرفا از طریق سامانه برای فرد رابط معرفی شده همان  آزمایشگاه آورده می شود.

 آزمایشگاه ارسال می شود.
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 "کشش-هاخواص مکانیکی پالستیک"مهارت آزمون   -2فصل 

 کلیات   -2-4

آزموون،  ایون  مکانیکی است که می توان روی موواد انجوام داد.    آزمونهای یناساسی تر یکی از پراهمیت ترین وآزمون کشش 

روشی برای تعیین رفتار مواد به هنگام اعمال نیرو تحت کشش محوری می باشود. از نتوایج حاصول از آزموون بورای تعیوین       

سولیم، اسوتحکام در   ، نقطوه ت در پیوک  محدوده االستیک و پالستیک، ازدیاد طول، مدول االستیک )یانگ(، استحکام کششی

 .نقطه تسلیم و دیگر ویژگی های کششی استفاده می شود

توسوط   ینمونه تحت اثر کشش تک محوور  کیعلم مواد است که در آن و استاتیک مخرب  یهااز آزمون یکیآزمون کشش 

ص موواد  خووا  نیوی تع یبورا  ی. آزمون کشش تک محوور ردیگ یتا حد شکست مورد مطالعه قرار م دستگاه کشش یونیورسال

 شود. یاستفاده م یاز آزمون دو محور تهایمواد ناهمسانگرد مانند کامپوز یرود و برا یهمسانگرد به کار م

. بوازو هوا   )دمبل شکل( دارد انهی)مقطع( در م جیگ کینمونه با سطح مقطع استاندارد است که دو بازو و  کی ،یمونه کششن 

 یسطح مقطع کمتر جیکه بخش گ کهیها گرفته شوند، در حال رهیم توسط گو به صورت محک یبزرگ بوده تا بتوانند به راحت

 دهد. یرخ م هیناح نیشکل و شکست در ا رییتغ کهیدارد به طور

 در شکل زیر نمونه دستگاه کشش در حال آزمون نمونه دمبل شکل نشان داده شده است. 

 

 
 دستگاه کشش در حال آزمون نمونه دمبل شکل -1شکل

 

یوک نمونوه از منحنوی هوای      2آمده برای پالستیک های مختلف می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال شوکل نمودار بدست 

 کرنش پالستیک ها است. -تنش
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 E   در ایون ناحیوه   است و به آن مدول االستیک یا مدول یانگ گفته موی شوود و   خطی ابتدای منحنی شیب خط در ناحیه

 .خطی دارندبا هم تناسب  (ε) و کرنش (б) تنش

کورنش مفهووم    -ماده است و فقط در ناحیه خطی منحنی تونش  (Stiffness) سی برای ارزیابی سفتییادول االستیک مقم 

و سپس اعموال نیورو قطوع شوود، مواده بوه        کرنش وارد شود -پیدا می کند. اگر نیرویی به ماده در ناحیه خطی منحنی تنش

مستقیم منحورف   از منحنی که دیگر خطی نیست و از خط ایمیگردد. از نقطه ازهمان ابعادی که قبل از اعمال نیرو داشت، ب

گواهی   .جاری نیست و برخی تغییرات ابعادی ماندگار و غیرقابل بازگشت برای ماده رخ موی دهود   می شود، دیگر قانون هوک

دول االسوتیک را  در نتیجوه نموی تووان مو    ، دکرنش، خطی واضح مشاهده نموی شوو   -اوقات در بخش نخستین منحنی تنش

 روش های جایگزین برای تعیین مدول مواد را معرفوی کورده اسوت.    ASTM E111 استاندارد محاسبه کرد. در این مواقع،

 کورنش –از هرنقطه بور روی منحنوی تونش     دو مدول جایگزین هستند. در مدول سکانت،” مماسی” و مدول” سکانت“مدول 

 .انت خواهد بودسک مدول با برابر خط شیب. کنیم می رسم مرکز به خطی

پالستیک ها انتخواب   -با توجه به توضیحات فوق و به دالیل زیر آزمون کشش به عنوان آزمون مهارت در زمینه مواد پلیمری

 گردید:

 آزمون کشش در آزمونهای پایه مواد پلیمری و اولویت اهمیت  

  پلیمریفراگیر بودن این آزمون در عموم آزمایشگاههای فعال در زمینه مواد 

 در نتایج آزمون آزمونگر و تسلط مهارت دانش، اهمیت 

 

 

 

 کرنش پالستیک ها -منحنی های تنشاز نمونه ای  -2شکل
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 هاده اندازه و مهارت آزمون اقالم مشخصات   -2-2

به  1در این آزمون مهارت از بین پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاه کشش، سه اندازه ده پراهمیت مطابق با جدول 

 ید.عنوان اندازه ده های این آزمون انتخاب گرد

 

 های آزمون مهارتاندازه ده -1جدول

 یکای اندازه گیری پارامتر )اندازه ده( ردیف

 MPa در پیک استحکام کششی 1

 -- درصد ازدیاد طولی 2
 MPa مدول االستیک 3

 

بوه عنووان اسوتاندارد مبنوای      ISO 527-2و استاندارد بوین المللوی    6622برای آزمون کشش پالستیک ها، استاندارد ملی 

  است:به شرح ذیل تعریف شده  آزمون انتخاب گردید. در این استانداردها ویژگی نمونه های آزمون

 

 

 

 1Bو  1Aنمونه آزمون های نوع  -3شکل
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 انتخاب گردید. 1Bنوع  ،2از میان دو نوع نمونه جدول 

بوا گریود    ABS، مواده اولیوه   انکارشناسو ای به عمل آمده و نظرات برای تهیه اقالم آزمون با مشخصات فوق، طبق بررسی ه

SD0150 تبریز انتخاب گردید. دلیل انتخاب  پتروشیمیABS  در مقابل رطوبت بود. پایداری محیطی آن 

الزم است. به منظور امکان تکرار تست توسط آزمایشوگاه  عدد دمبل برای آزمون کشش  5حداقل  6621استاندارد ملی طبق 

ا مشخصات فوق در اختیار هر آزمایشوگاه قورار   عدد دمبل ب 7، تعداد ذف نتایج غیر صحیح طبق استانداردحو  لزومدر صورت 

 گرفت.

 تهیه گردید. 2جدول  1B نوعمطابق  نمونه به روش تزریق که عدد دمبل پالستیکی 7 :مهارت قلم آزمون

 

 الگو نوع انتخاب   -2-9

برای کل  مون مشابهاقالم آزانتخاب شد. لذا  "آزمون مهارت با مشارکت همزمان"نوع الگو با توجه به تخریبی بودن آزمون،  

 . قرار گرفتها کنندگان تهیه و برای مدت محدود انجام آزمون در اختیار آزمایشگاه مشارکت

های تصادفی انتخاب شده از یک منبع مواد است که به معموال شامل زیر گروه، "همزمانمشارکت آزمون مهارت "الگوی 

 شود.مجری آزمون مهارت عودت داده میپس از تکمیل آزمون، نتایج به  ،طور همزمان ارسال شده

 PT ی اقالمآماده ساز   -2-1

و مشخصات ابعادی قالب  داشتهتولید کنندگان صنعت پالستیک که سابقه طوالنی در تهیه نمونه های آزمون کشش یکی 

با توجه به تعداد شرکت انتخاب شد. تعداد اقالم آزمون  ،PTبرای تهیه اقالم ، ورد تایید قرار گرفته بودمها نیز آنتزریق 

پس از کنترل و تایید اقالم آزمون به تعداد کافی تولید و برآورد گردید. کنندگان احتمالی، آزمونهای همگنی و اقالم ذخیره 

  .مرکز، تحویل و آماده توزیع بین مشارکت کنندگان شد دراقالم 

 1Bو  1Aهای نوع ابعاد نمونه آزمون -2جدول
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عدد دمبل از بین اقالم  7به هر آزمایشگاه ید با ،(PT-CH /94-01) پالستیک ها خواص کششی آزمون مهارت یالگو طبق

مون، کلیه اقالم منظور شناسایی و امکان بررسی بیشتر باقیمانده اقالم پس از آز به. می شدزمون تهیه شده اختصاص داده آ

 شماره هاجدا شد، هر شرکت کننده  برایعدد دمبل به طور تصادفی  7شد. سپس تعداد گذاری کدبه صورت منحصر بفرد 

 آماده تحویل گردید.تایی  7بسته های  در مرکز ثبت شد و

 نحوه توزیع  -2-5

به منظور حفظ اقالم آزمون از آسیب در مقابل  ،(PT-CH /94-01) ها پالستیک خواص کششی آزمون مهارت یالگو بقاطم

ون، فرم رسید اقالم، دستورالعمل دار پستی استفاده گردید و به همراه اقالم آزمضربه های احتمالی وارده، از پاکت های حباب

توزیع گردید. برای مشارکت کنندگان خارج از استان مرحله اول، نحوه انجام آزمون، فرم گزارش آزمون و فرم نظرسنجی 

مشارکت کنندگان  ردید.ارسال گبسته از مبداء تا مقصد( پیگیری )به دلیل قابلیت تهران بسته ها از طریق پست سفارشی 

طی اطالع رسانی قبلی و در زمان مقرر برای تحویل اقالم و مدارک پیوست به مرکز آزمون مهارت مراجعه استان تهران 

 نمودند. 

 روش آزمون   -2-6

قرار مبنا برای روش انجام آزمون،  ISO 527-2و استاندارد بین المللی مرجع آن به شماره  6622استاندارد ملی به شماره 

مواردی که استاندارد  همه مشارکت کنندگان )به ویژه بینو یکنواختی روش آزمون  روش کار. به منظور شفاف تر شدن گرفت

دستورالعمل دریافت اقالم و نحوه انجام آزمون مهارت خواص "دستورالعملی به نام  (می دهدامکان انتخاب های متفاوتی را 

کار از مرحله دریافت نمونه، آماده سازی،  تنظیم و کلیه مراحل W-PT-02به شماره مدرک  "کشش -هامکانیکی پالستیک

به طوری که گفته شد، این سند نیز در اختیار همه  شد. آورده فصیلروش انجام آزمون و نحوه ارسال نتایج آزمون در آن به ت

 مشارکت کنندگان قرار گرفت.

همه مدارک مورد نیاز مشارکت کنندگان، از  (www.PT.Standard.ac.irسایت رسمی مرکز )به آدرس وب با توجه به وجود 

 طریق سایت نیز در دسترس ایشان و سایر بازدید کنندگان سایت قرار گرفت.

 فعالیتهای واگذار شده به پیمانکار فرعی -2-7

 :ه استواگذار شددارای صالحیت، به پیمانکار فرعی زیر های در این آزمون مهارت فعالیت

  ساخت اقالم آزمون مهارت 

 انجام آزمونهای همگنی 

 مشارکت کنندگان در آزمون مهارت -2-8

از مرکز ملی تایید  17125مشارکت کنندگان در این آزمون مهارت از آزمایشگاههای دارای گواهی تایید صالحیت ایزو 

آزمونهای پالستیک فعالیت دارند، مراکز پتروشیمی  صالحیت ایران، آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد که در زمینه

و تهیه مواد اولیه پلیمری و نیز آزمایشگاههای مرتبط فعال در صنعت خودرو می باشند. اطالع رسانی از طریق سایت مرکز 

 41به های مرتبط شناسایی شده صورت پذیرفت. لذا، درمجموع آزمون استاندارد و نیز با مکاتبه مستقیم با آزمایشگاه

http://www.pt.standard.ac.ir/
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آزمایشگاه برای شرکت در آزمون ثبت نام نمودند. یک آزمایشگاه پس از  39آزمایشگاه معتبر اطالع رسانی گردید و از این بین 

ثبت نام )به علت عدم مراجعه برای تحویل اقالم آزمون مهارت( انصراف داد و دو آزمایشگاه )به دلیل عدم ارسال نتایج آزمون( 

آزمایشگاه است که همه این  36در مجموع تعداد مشارکت کنندگان این آزمون مهارت حذف گردیدند.  از فرآیند آزمون مهارت

اند ولی در آزمون آزمایشگاه ها در آزمون اندازه ده های استحکام کششی در پیک و درصد ازدیاد طولی در پیک مشارکت کرده

 آزمایشگاه مشارکت داشتند. 27اندازه ده مدول االستیک تنها 

 مار آزمایشگاههای مشارکت کننده به تفکیک نوع گواهینامه و استان به شرح ذیل است:آ

 

 نامهینوع گواه کیمشارکت کننده به تفک یهاشگاهیتعداد آزما -3جدول

 36 هاتعداد کل آزمایشگاه

ازمان آزمایشگاه همکار س نامهو گواهی 17125تایید صالحیت ایزو  نامههای دارای گواهیتعداد آزمایشگاه

 ملی استاندارد ایران
24 

 8 17125تایید صالحیت ایزو  نامههای دارای گواهیتعداد آزمایشگاه

 4 هاسایر آزمایشگاه

 

 استان محل استقرار کیمشارکت کنننده به تفک یهاشگاهیتعداد آزما -4جدول

 تعداد نام استان

 21 تهران

 2 آذربایجان شرقی

 3 البرز

 2 بوشهر

 2 کرمان

 2 رکزیم

 1 اصفهان

 1 چهارمحال بختیاری

 1 خراسان جنوبی

 1 خراسان رضوی

 1 لرستان

 36 جمع
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 های مشارکت کننده در آزمون مهارت کششتوزیع استانی آزمایشگاه -4شکل 

 

 های مشارکت کننده به تفکیک زمینه فعالیتاهتعداد آزمایشگ -5جدول 

 تعداد زمینه فعالیت

 4 تولید مواد اولیه پلیمریصنعت پتروشیمی و 

 7 صنعت خودرو

 5 پژوهشگاهها

 14 صنعت تولید لوله و اتصاالت پلیمری

 6 مراکز آزمایشگاهی مستقل

 36 جمع

 

بر حفظ اطالعات مشارکت کنندگان، و التزام   - INSO-ISO-IEC 17043 –بدیهی است با توجه به تاکید استاندارد مرجع

های مهارت و این آزمون استاندارد، نتایج آزمون مشارکت کنندگان در کلیه آزموناین ت الزامات مرکز آزمون مهارت به رعای

 تلقی شده و در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار نخواهد گرفت. "محرمانه"
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 تحلیل های آماری قلم آزمون مهارت -9فصل 

 آزمون همگنی -9-4

باید اثبات شود که اقالم آزمون مهارت به اندازه کافی همگن  - INSO-ISO-IEC 17043 -بر اساس الزامات استاندارد ملی 

با توجه به ماهیت  باید تاثیر آن در ارزیابی عملکرد مشارکت کنندگان لحاظ گردد. ،در صورت وجود ناهمگنی .می باشد

 .استن طرح ضروری ، انجام آزمون همگنی در ای"مشارکت همزمان"نمونه مورد آزمون، روش ساخت آن و نوع الگو 

و پیش نویس  13283های آماری مطابق با پیوست ب استاندارد ملی ایران به شماره از این رو آزمون همگنی و روش 

 طبق مراحل زیر انجام شد:  ISO 13528:2015استاندارد بین المللی 

گاه با تجهیزات مناسب، پرسنل مجرب و یک آزمایش ،های همگنیمرجع، برای انجام آزمون هایالزام استانداردالف( مطابق با 

 سیستم اندازه گیری کنترل شده، انتخاب گردید.

 .شدانجام  بندیپیش از مرحله بسته همگنی، اثبات ندارددر نتایج توجهی بندی تأثیر قابلبسته که از آنجا ب(

 های همگنی انتخاب گردید. جهت آزمون  یتصادفطور تایی دمبل به  5سری  21از بین اقالم تهیه شده، تعداد ( پ 

انجام و  مهارت طی دو روزهای همگنی با حضور کارشناس مرکز آزمون طی هماهنگی با آزمایشگاه پیمانکار، آزمون( ت

 گزارشات ثبت گردید.

همگنی توسط بخش فنی مرکز آزمون مهارت استاندارد، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار  ث( نتایج حاصل از انجام آزمون

 رفت.گ

 انحراف معیار آزمون در این طرح به دلیل تخریبی بودن آزمون، امکان تکرار آزمون بر روی یک قلم وجود نداشت بنابراین 

 .(ISO 13528:2015)مطابق با پیشنویس استاندارد  محاسبه گردیدانحراف معیار نتایج از ( SS) همگنی

  صورت پذیرفت. 1بطه رابر اساس همگنی اقالم در هر اندازه ده شرط بررسی  

                                       (1                                            )ptS
S 3.0                                                                                                     

     

 ، درصد ازدیاد طولی در پیک و مدول االستیکدر پیک هر سه اندازه ده استحکام کششیهمگنی برای  با توجه به نتایج، شرط 

 نشان داده شده است. 6نتایج همگنی در جدول اقالم آزمون همگن در نظر گرفته شد.  وبرآورده 
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 داده ها و نتایج حاصل از آزمون همگنی  -6جدول

اندازه ده  3داده های همگنی در   

کدر پی استحکام کششی درصد ازدیاد طول در پیک مدول االستیک  ردیف 

2023.38467 2.68850 42.77192 1 

2029.26453 2.64757 42.75899 2 

2012.10430 2.72611 42.74434 3 

1993.42052 2.69873 43.29480 4 

2053.05279 2.54880 43.09237 5 

2038.71117 2.60467 42.90370 6 

2017.50690 2.70922 42.90150 7 

2009.23733 2.61262 42.34152 8 

1984.41479 2.75822 42.31339 9 

2007.97791 2.71460 42.28084 10 

1999.10751 2.60266 42.08378 11 

1931.04378 2.60758 41.60987 12 

2046.69373 2.41425 41.79194 13 

1912.33574 2.74351 42.51462 14 

1958.96507 2.66047 42.37306 15 

1957.57702 2.66197 42.30997 16 

1981.93630 2.57851 42.69135 17 

2075.81989 2.54510 42.60372 18 

2009.09813 2.52990 42.74518 19 

2024.81121 2.62688 42.12073 20 

در پیک استحکام کششی درصد ازدیاد طول در پیک مدول االستیک  

sS = 40.56294203
 sS = 0.08500946

 sS = 0.42196999
 

    

   SS : آزمون همگنیمعیار انحراف 

PT
ندارد آزمون مهارتاستا : انحراف   
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 آزمون پایداری-9-2

 نظر کارشناسان فنیمطابق با ، بود SD0150گرید  ABSنوع که ماده اولیه آن از با توجه به ماهیت اقالم آزمون )پالستیک( 

 .و انجام آزمونهای پایداری ضرورتی ندارد پایدار در نظر گرفت ،توان اقالم را در طی اجرای آزمونیم طراحی الگو، میت

 (U±)و برآورد عدم قطعیت آنها   (AV)یر تخصیص یافته مقاد-9-9

 "اجماع مشارکت کنندگان "روش  ،در پیک کششی استحکاماندازه ده  درمقادیر تخصیص یافته برای تعیین در این آزمون، 

 "صاجماع آزمایشگاه های متخص"روش  ،و مدول االستیک )مدول یانگ( در پیک دو اندازه ده درصد ازدیاد طولی در و 

های / آزمایشگاهتوسط همه مشارکت کنندگان)نتایج گزارش شده  شده میانگین استواراز  آنمقدار که  انتخاب گردید

  شد.محاسبه  13283مطابق با الگوریتم الف، پیوست پ استاندارد ملی  (متخصص

هود در اندازه ده های دلیل انتخاب روش آزمایشگاه های متخصص برای تعیین مقدار تخصیص یافته، وجود خطاهای مش

 درصد ازدیاد طولی در پیک و مدول االستیک در نتایج بعضی آزمایشگاه های مشارکت کننده بود.

 در تعیین آزمایشگاه های متخصص معیارهای زیر مدنظر قرار گرفت:

 مطابقت اندازه ده گزارش شده با اندازه ده درخواستی 

  ارایه شده نتایج با داده های خام آزمون )منحنی دستگاه(تطابق 

  خطاهایی نظیر عدم وجود خطا در( منحنی Toe effect)یا انقطاع و بریدگی در منحنی 

  ت درصد ازدیاد طولی یا مدولخطا در محاسباعدم وجود 

 در پارامتر مورد نظر ات مرتبطکالیبره بودن تجهیز 

ها که دارای نتایج ، تعدادی از آزمایشگاهستیکدرصد ازدیاد طولی و مدول االبراساس معیارهای فوق، برای اندازه ده های 

ده های عنوان آزمایشگاه متخصص انتخاب و مقدار تخصیص یافته بر اساس داتفکیک هر اندازه ده به قابل اعتماد بودند به 

 آنها محاسبه گردید. گزارش شده توسط 

یکی از مشارکت از حذف یک داده اشتباه  پس در پیک نکته: محاسبه مقدار تخصیص یافته برای اندازه ده استحکام کششی

  صورت گرفت.کنندگان 

 ( تخمین زده می شود:2از رابطه )برای هریک از اندازه ده ها ( Xعدم قطعیت اندازه گیری مقدار تخصیص یافته )

p

S
u

x

*
25.1

                                                     )2(  

 که در آن:

S* : مون مهارت حاصل از روش آماری استوارانحراف معیار استاندارد آز 

P :  مشارکت کنندگانتعداد  

 نشان داده شده است. 7مقادیر تخصیص یافته و عدم قطعیت آن ها برای سه اندازه ده در جدول 
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 سه اندازه ده برایمقادیر تخصیص یافته و عدم قطعیت آن  -7جدول 

 روش تعیین مقدار تخصیص یافته اندازه ده ردیف
 خصیص یافتهمقدار ت

 (*
X) 

 عدم قطعیت مقدار تخصیص یافته

 (
x

u) 

1 
 استحکام کششی

 در پیک
 0.32231± 42.23586 اجماع شرکت کنندگان

2 
درصد ازدیاد 

 طولی در پیک
 0.374± 3.032 اجماع آزمایشگاههای متخصص

 2066.52626 اجماع آزمایشگاههای متخصص مدول االستیک 3
±218.61429 
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 تحلیل نتایج مشارکت کنندگان -1فصل 

 کلیات -1-4

. ردیاستفاده قرار گ مورد یعملکرد یآماره کیحداقل  دیهر اندازه ده با یبه ازا ج،ینتا لیو تحل ریتفس یآزمون مهارت برا در

 مربوط هایآزمون برای باید ها آماره. باشند متغیر پیچیده آماری یهاتبدیل تا ساده موارد از توانند می آماری هایروش

این موضوع در  .باشند دارا را خاص زمینه یک در استفاده سابقه ای باشند درک قابلبرای مشارکت کنندگان  و مناسب

از طراحی الگوی آزمون مهارت پیش بینی می شود، ولی همواره گزینه های جایگزین با توجه به وضعیت نتایج بدست آمده 

الگو با توجه به  برای انتخاب روش آماری مناسبنیز  در این آزمونمشارکت کنندگان و توزیع نتایج نیز پیش بینی می شود. 

  .شد بررسی ایشانهای دادهنوع توزیع ابتدا  ،و نتایج ارایه شده توسط مشارکت کنندگان

 لیاست ونرمال شبه توزیع دارای  در پیک حکام کششیاندازه ده استدر  های مشارکت کنندگاند که دادهادنتایج نشان می

آزمایشگاه های متخصص . اما نتایج نیستیا متقارن توزیع نرمال  دارای االستیکدرصد ازدیاد طولی و مدول  هایاندازه دهدر 

ده های دا دارای توزیع نرمال است و مقدار تخصیص یافته از درصد ازدیاد طولی و مدول االستیکدر اندازه ده های 

)نمره  معمول یهاآماره از سپس محاسبه گردیده است. 2طبق توضیحات فصل های متخصص در این دو اندازه ده آزمایشگاه

Z ، نمرهZ'  اختالفو-D) روش های آماری گردید.استفاده  کنندگان،مشارکت نتایج لیتحل و یبند رتبه ک،یتفک برای 

  است. 13283استاندارد ملی ایران به شماره  برگرفته ازبرای تحلیل نتایج  استفاده شده

 (ptσکشش )-هااستاندارد آزمون مهارت خواص مکانیکی پالستیکتعیین انحراف   -1-2

 روشاز داده های مشارکت کنندگان با استفاده از  ،در پیک اندازه ده استحکام کششی درانحراف استاندارد آزمون مهارت 

 است. بدست آمده 13283پیوست ب استاندارد ملی الف، الگوریتم استوار مطابق با  آماری

اندازه ده های درصد ازدیاد طولی و مدول االستیک، در  داده ها زیادبا توجه به پراکندگی  و تحلیل نتایج، کمیته فنی طراحی

ازه ده برای تعیین در این دو اند از این روه و تشخیص ندادمناسب را  از روش اجماع تعیین انحراف استاندارد آزمون مهارت

روش آزمون  در دسترس داشتن اطالعات تکرارپذیری و تجدیدپذیریبا  انحراف استاندارد آزمون مهارت از روش ادراک

(ISO 527-2) ،مقادیر انحراف استاندارد برای سه اندازه ده مطابق  .شداستفاده  و با تقریب به نتایج آزمایشگاههای متخصص

 .است 8با جدول 

 اندازه ده نحراف استاندارد آزمون مهارت برای سه ا -8جدول 

انحراف استاندارد نهایی آزمون مهارت ) روش محاسبه انحراف استاندارد اندازه ده ردیف
pt) 

  اجماع مشارکت کنندگان در پیک استحکام کششی 1
  روش ادراک درصد ازدیاد طولی در پیک 2
  دراکروش ا مدول االستیک 3
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 آماره های عملکردی همحاسب -1-9

های عملکردی نتایج آزمون مهارت به منظور کمک به تفسیر داده ها و امکان مقایسه با اهداف تعیین شده باید به آماره

تبدیل گردد. هدف اصلی، تعیین میزان انحراف از مقدار تخصیص یافته می باشد به گونه ای که امکان مقایسه با معیارهای 

 عملکردی وجود داشته باشد. 

با یکدیگر از آماره  هاو مقایسه نتایج آن کنندگانمشارکت  جینتا لیتحل یبرا، 13283بر اساس استاندارد ملی آزمون،  نیا در

 استفاده شده است. " -Dاختالف"و  " 'Zو  Zنمره "های 

                 :شودمحاسبه می (3) رابطهاستفاده از  با،  Z نمره ( الف

                                                    )3(     

:در آن که
 

x  داده هر مشارکت کننده 

X  افتهی صیتخص مقدار  

Pt
  مهارت آزمون اریمع نحرافا 

 :  می شودتفسیر مطابق با معیار های زیر مشارکت کنندگان   Zنمره 

 2Z    است "بخش رضایت"بیانگر عملکرد.      

 32  Z هشدار عالمتدریافت است و منجر به  "مشکوک"بیانگر عملکرد  ing Signal)n(War .می شود 

 3Z   عمل  عالمتاست و منجر به دریافت  "نا مطلوب"د بیانگر عملکر(Action Signal) می شود.  

 :شودمحاسبه می (4) رابطهاستفاده از  با 'Z نمرهب(

                                                                         (4)                                   
)(

22

ptpt

pt

xu

Xx
z








 

 :آن در که

 Xu تخصیص یافته  مقدار استاندارد قطعیت : عدم 

 

 ن با معیارهای زیر تفسیر می شود:مشارکت کنندگا 'Zهای نمره

 2Z    است "بخش رضایت"بیانگر عملکرد.  

 32  Z  هشدار  عالمتاست و منجر به دریافت  "مشکوک"بیانگر عملکرد ing Signal)n(War می شود . 

 3Z   عمل  دریافت عالمت است و منجر به "لوبنا مط"بیانگر عملکرد(Action Signal) می شود. 

pt

Xx
Z
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 :شودمی محاسبه( 5ه )رابطبا استفاده از  ،D-( اختالفپ

(5)                                                       

 :در آن که

x   کننده  مشارکتنتیجه 

X   افتهیمقدار تخصیص  

 می شود:  تفسیر زیر مشارکت کنندگان مطابق با معیار های   "،D-اختالف "

 Pt
D 2

 .است "بخش رضایت"بیانگر عملکرد   

 PtPt
D  32    هشدار  عالمتاست و منجر به دریافت  "مشکوک"بیانگر عملکرد(Warning Signal) 

  .می شود

 Pt
D 3  عمل  عالمتاست و منجر به دریافت  "نا مطلوب" بیانگر عملکرد(Action Signal) .می شود 

 موثر یاصالح اقدامات انجام با دیبا و است شگاهیآزما ستمیس در یاشکاالت وجود دهنده نشان، سیگنال هشدار یادآوری:

 از مشارکت دسته نیا. است قبول قابل محدوده از خارج جینتا دهنده نشان، سیگنال عمل .شود اقدام آن رفع به نسبت

 .کنند اقدام آنها رفع و ییشناسا جهت بالفاصله دیبا و هستند شگاهیآزما ستمیس در یجد یها انطباق عدم یدارا کنندگان

 D و A، B، C یفیک رده (ج

 .باشند یم "D -اختالف" به توجه با یفیتوص یها ردهکه  شده فیتعر D و A، B، C یفیک یها رتبه آزمون، نیادر 

 Pt
D 

 
 (یفیرده ک نیاالترب)  A یفیک دهر  

 PtPt D  2      یفیک رده B 

 PtPt
D  32     یفیک رده C   

 Pt
D 3      یفیک رده D  پایین ترین رده کیفی() 

 بررسی عدم قطعیت مقدار تخصیص یافتهد( 

مورد بررسی قرار باید  6عدم قطعیت مطابق با رابطه ر قدااست که م xu، دارای عدم قطعیت استاندارد Xمقدار تخصیص یافته 

 :گیرد

Ptx

p

S
u 3.0

25.1
*

                                               )6( 

XxD 
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برآورده نشود، عدم قطعیت مقدار تخصیص یافته قابل چشم پوشی نبوده و در تحلیل و تفسیر نتایج  این معیارر صورتی که د

تفسیر نتایج مشارکت کنندگان  برای  Zبه جای نمره  'Zاز نمره  در این حالتدر نظر گرفته شود.  مشارکت کنندگان باید

  .سهم عدم قطعیت مقدار تخصیص یافته در آن لحاظ شده است 4رابطه که طبق  می شوداستفاده 

. همانطور مقایسه شد ،(6) رابطه شرطمطابق با  ،نتایج مربوط به عدم قطعیت در سه اندازه ده با مقادیر انحراف معیار استاندارد

برآورده  "مدول االستیک "و  "درصد ازدیاد طول در پیک" های اندازه دهدر  6شرایط رابطه  ،مشاهده می شود 9در جدول  که

  استفاده می شود. 'Zاز نمره  در این دو اندازه ده، . بنابراین برای تفسیر نتایج مشارکت کنندگانشودنمی 

 آماره مناسب برای تفسیر نتایج با توجه به عدم قطعیت مقدار تخصیص یافتهتعیین  -9جدول

 اندازه ده ردیف
روش تعیین مقدار 

 تخصیص یافته

عدم قطعیت 

مقدار تخصیص 

یافته )
x

u) 

Pt
3.0 

بررسی شرط )

Ptx
u 3.0) 

آماره مناسب 

 برای تفسیر نتایج

1 
 تحکام کششیاس

 در پیک

اجماع مشارکت 

 کنندگان
±0.32231 0.46413 

 

 Zنمره 

2 
درصد ازدیاد 

 طولی در پیک

-اجماع آزمایشگاه

 های متخصص
 'Z نمره 0.16044 ±0.374

 مدول االستیک 3
-اجماع آزمایشگاه

 های متخصص
 'Z نمره 114.43910 ±218.61429

 

 تعیین رتبه مشارکت کنندگان   -1-1

 و مرتب صورت صعودیبه آن ها  'Z یا Dنمره ابتدا  ،13283بر اساس استاندارد ملی  کنندگان، ین رتبه مشارکتبرای تعی

نسبت  ،است 'Z یا Dنمره  وچکترینککمترین فاصله از مقدار تخصیص یافته و  دارای  ای که کننده به مشارکترتبه اولین 

 آخرین ،است 'Z یا Dباالترین نمره  دارای تا این که آزمایشگاهی که به همین ترتیب رتبه دهی ادامه می یابد .می شودداده 

  عملکرد بهتر است.نشان دهنده  با عدد کمتررتبه  کسب بدیهی است که .کند را دریافت میرتبه 

. یکسان نسبت داده می شودو به آنها رتبه میانگین  ،باشند داشته برابر 'Z یا Dدر صورتی که چند مشارکت کننده نمره 

نتایج  نشان داده شده است. 3تا  1دارهای و نمو 12تا  11 ول هاینتایج مشارکت کنندگان همراه با رتبه های آن ها در جد

 در نمودارها مشخص شده است. از محدوده قابل قبول )داده پرت(خارج 

ای سه اندازه ده استحکام کششی بر 'Zیا  Zبه منظور مقایسه عملکرد هر مشارکت کننده در سه اندازه ده، قدر مطلق مقادیر 

آورده شد.  4و نمودار  13 در پیک، درصد ازدیاد طولی در پیک و مدول االستیک به تفکیک هر مشارکت کننده در جدول

، محدوده هشدار 'Z و Zتفسیر نمره های عملکرد معیارهای مطابق با  ،4خطوط مشخص شده با رنگ زرد و قرمز در نمودار 

(warning)  و عمل(Act) های مشارکت ای از وضعیت رده های کیفی آزمایشگاهخالصه 14ول . جدرا نشان می دهد

 کننده در سه اندازه ده را نشان می دهد.
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ی اندازه ده استحکام برا "D -اختالف "و  " Z نمره "داده های مشارکت کنندگان بر اساس  و تفسیر ارزیابی -11جدول 

 در پیک کششی

 ردیف
کد انحصاری 

 مایشگاهآز

داده 

 آزمایشگاه
 D-اختالف Zنمره 

 وضعیت
 رده کیفی  رتبه 

 عمل هشدار قبول

1 CH-0008 42.258 0.01 0.02214 √   1 A 
2 CH-0004 42.297 0.04 0.06154 √   2 A 
3 CH-0031 42.167 -0.04 -0.06886 √   3 A 
4 CH-0030 42.305 0.04 0.06894 √   4 A 
5 CH-0016 42.097 -0.09 -0.13846 √   5 A 
6 CH-0019 42.387 0.10 0.15094 √   6 A 
7 CH-0029 42.043 -0.12 -0.19306 √   7 A 
8 CH-0018 42.004 -0.15 -0.23186 √   8 A 
9 CH-0002 41.968 -0.17 -0.26826 √   9 A 

10 CH-0024 42.508 0.18 0.27214 √   10 A 
11 CH-0011 41.950 -0.18 -0.28626 √   11 A 
12 CH-0038 42.564 0.21 0.32814 √   12 A 
13 CH-0010 42.689 0.29 0.45302 √   13 A 
14 CH-0034 41.635 -0.39 -0.60106 √   14 A 
15 CH-0026 43.016 0.50 0.78014 √   15 A 
16 CH-0015 41.366 -0.56 -0.87026 √   16 A 
17 CH-0021 41.246 -0.64 -0.98946 √   17 A 
18 CH-0012 43.319 0.70 1.08294 √   18 A 
19 CH-0032 43.330 0.71 1.09454 √   19 A 
20 CH-0022 43.337 0.71 1.10154 √   20 A 
21 CH-0023 41.100 -0.73 -1.13586 √   21 A 
22 CH-0014 43.438 0.78 1.20214 √   22 A 
23 CH-0007 41.005 -0.80 -1.23126 √   23 A 
24 CH-0017 43.493 0.81 1.25674 √   24 A 
25 CH-0035 40.915 -0.85 -1.32066 √   25 A 
26 CH-0006 44.026 1.16 1.79014 √   26 B 
27 CH-0001 44.210 1.28 1.97389 √   27 B 
28 CH-0005 40.253 -1.28 -1.98286 √   28 B 
29 CH-0003 44.506 1.47 2.27034 √   29 B 
30 CH-0033 45.417 2.06 3.18074  √  30 C 
31 CH-0037 50.745 5.50 8.50954   √ 31 D 
32 CH-0013 33.464 -5.67 -8.77206   √ 32 D 
33 CH-0025 33.012 -5.96 -9.22406   √ 33 D 
34 CH-0020 32.772 -6.12 -9.46386   √ 34 D 
35 CH-0027 23.959 -11.81 -18.27646   √ 35 D 
36 CH-0036 63.225 13.57 20.98934   √ 36 D 

XAV=42.23586 

 

 .استهشدار  عالمت*رنگ زرد نشان دهنده 

 .استعمل  عالمت*رنگ قرمز نشان دهنده 
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 درصد ازدیاد طولی در پیک اندازه دهبرای  " 'Z نمره "ارزیابی داده های مشارکت کنندگان بر اساس  -11جدول 

 ردیف
کد انحصاری 

 ایشگاهآزم

داده 

 آزمایشگاه
 'Zنمره 

 وضعیت
 رده کیفی رتبه

 عمل هشدار قبول

1 CH-0024 3.0 -0.049 √   1.5 A 
2 CH-0031 3.0 -0.049 √   1.5 A 
3 CH-0016 3.1 0.104 √   3 A 
4 CH-0030 2.9 -0.202 √   4.5 A 
5 CH-0029 2.9 -0.202 √   4.5 A 
6 CH-0037 2.8 -0.356 √   6 A 
7 CH-0022 3.3 0.411 √   7 A 
8 CH-0025 2.7 -0.509 √   9 A 
9 CH-0010 2.7 -0.509 √   9 A 
10 CH-0008 2.7 -0.509 √   9 A 
11 CH-0001 2.5 -0.815 √   11.5 A 
12 CH-0019 2.5 -0.815 √   11.5 A 
13 CH-0017 3.7 1.024 √   13 B 
14 CH-0011 2.2 -1.275 √   14 B 
15 CH-0034 3.9 1.330 √   15 B 
16 CH-0007 2.1 -1.428 √   16 B 
17 CH-0006 4.4 2.096  √  17 C 
18 CH-0015 5.0 3.016   √ 18 D 
19 CH-0004 5.4 3.629   √ 19 D 
20 CH-0033 5.7 4.088   √ 20 D 
21 CH-0021 6.8 5.774   √ 21 D 
22 CH-0032 7.3 6.540   √ 22 D 
23 CH-0018 7.5 6.846   √ 23 D 
24 CH-0005 7.7 7.153   √ 24 D 
25 CH-0002 8.4 8.226   √ 25 D 
26 CH-0012 9.7 10.218   √ 26 D 
27 CH-0036 10.3 11.137   √ 27 D 
28 CH-0038 10.6 11.597   √ 28 D 
29 CH-0003 29.7 

ولی در درصد ازدیاد ط"، در اندازه ده  36تا  29های ردیف آزمایشگاه

درصد ازدیاد طولی در نقطه "مرتکب خطای عمده شده اند و  "پیک

را گزارش کرده اند از این رو  مقادیر آن ها در این اندازه ده  "شکست

 .مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار نمی گیرد

30 CH-0013 14.8 
31 CH-0014 12.5 
32 CH-0020 30.1 
33 CH-0023 20.7 
34 CH-0026 44.6 
35 CH-0027 25.1 
36 CH-0035 25.4 

XAV=3.032 

 

 هشدار است. عالمت*رنگ زرد نشان دهنده 

 عمل است. عالمت*رنگ قرمز نشان دهنده 
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 مدول االستیک برای اندازه ده " 'Z نمره "ارزیابی داده های مشارکت کنندگان بر اساس  -12جدول 

 ردیف
کد انحصاری 

 آزمایشگاه

داده 

 گاهآزمایش
 'Zنمره 

 وضعیت
 رده کیفی رتبه

 عمل هشدار قبول

1 CH-0030 2062.881 -0.008 √   1 A 

2 CH-0010 1991.406 -0.171 √   2 A 

3 CH-0013 2169.129 0.233 √   3 A 
4 CH-0008 2169.572 0.234 √   4 A 

5 CH-0029 1847.000 -0.499 √   5 A 

6 CH-0031 1689.877 -0.857 √   6 A 

7 CH-0001 1521.769 -1.239 √   7 B 

8 CH-0024 1519.146 -1.245 √   8 B 

9 CH-0034 1394.106 -1.529 √   9 B 

10 CH-0011 2771.205 1.603 √   10 B 

11 CH-0007 2827.220 1.730 √   11 B 

12 CH-0014 1302.000 -1.739 √   12 B 

13 CH-0016 1213.029 -1.941 √   13 B 

14 CH-0004 1209.865 -1.948 √   14 B 

15 CH-0006 1002.326 -2.420  √  15 C 

16 CH-0015 941.634 -2.559  √  16 C 

17 CH-0018 854.350 -2.757  √  17 C 

18 CH-0033 811.027 -2.856  √  18 C 

19 CH-0032 790.986 -2.901  √  19 C 

20 CH-0005 719.460 -3.064   √ 20 D 

21 CH-0003 559.028 -3.429   √ 21 D 

22 CH-0027 532.260 -3.490   √ 22 D 

23 CH-0020 360.701 -3.880   √ 23 D 

24 CH-0035 266.556 -4.094   √ 24 D 

25 CH-0038 206.518 -4.230   √ 25 D 

26 CH-0025 12.483 -4.672   √ 26 D 

27 CH-0023 7.554 -4.683   √ 27 D 

XAV=2066.52626 

 

 هشدار است. عالمت*رنگ زرد نشان دهنده 

 عمل است. عالمت*رنگ قرمز نشان دهنده 
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 نمره های عملکرد آزمایشگاه در سه اندازه ده - 13جدول

 ردیف
کد انحصاری 

 آزمایشگاه

 مدول االستیک درصد ازدیاد طولی در پیک استحکاک کششی در پیک

هداده آزمایشگا هده آزمایشگادا Zنمره   هداده آزمایشگا ’Zنمره    ’Zنمره  

1 CH-0001 44.210 1.2759 2.5 -0.815 1521.769 -1.239 

2 CH-0002 41.968 -0.1734 8.4 8.226 -- -- 

3 CH-0003 44.506 1.4675 -- -- 559.028 -3.429 

4 CH-0004 42.297 0.0398 5.4 3.629 1209.865 -1.948 

5 CH-0005 40.253 -1.2817 7.7 7.153 719.460 -3.064 

6 CH-0006 44.026 1.1571 4.4 2.096 1002.326 -2.420 

7 CH-0007 41.005 -0.7958 2.1 -1.428 2827.220 1.730 

8 CH-0008 42.258 0.0143 2.7 -0.509 2169.572 0.234 

9 CH-0010 42.689 0.2928 2.7 -0.509 1991.406 -0.171 

10 CH-0011 41.950 -0.1850 2.2 -1.275 2771.205 1.603 

11 CH-0012 43.319 0.7000 9.7 10.218 -- -- 

12 CH-0013 33.464 -5.6700 -- -- 2169.129 0.233 

13 CH-0014 43.438 0.7770 -- -- 1302.000 -1.739 

14 CH-0015 41.366 -0.5625 5 3.016 941.634 -2.559 

15 CH-0016 42.097 -0.0895 3.1 0.104 1213.029 -1.941 

16 CH-0017 43.493 0.8123 3.7 1.024 -- -- 

17 CH-0018 42.004 -0.1499 7.5 6.846 854.350 -2.757 

18 CH-0019 42.387 0.0976 2.5 -0.815 -- -- 

19 CH-0020 32.772 -6.1172 -- -- 360.701 -3.880 

20 CH-0021 41.246 -0.6396 6.8 5.774 -- -- 

21 CH-0022 43.337 0.7120 3.3 0.411 -- -- 

22 CH-0023 41.100 -0.7342 -- -- 7.554 -4.683 

23 CH-0024 42.508 0.1759 3 -0.049 1519.146 -1.245 

24 CH-0025 33.012 -5.9622 2.7 -0.509 12.483 -4.672 

25 CH-0026 43.016 0.5043 -- -- -- -- 

26 CH-0027 23.959 -11.8134 -- -- 532.260 -3.490 

27 CH-0029 42.043 -0.1248 2.9 -0.202 1847.000 -0.499 

28 CH-0030 42.305 0.0446 2.9 -0.202 2062.881 -0.008 

29 CH-0031 42.167 -0.0445 3 -0.049 1689.877 -0.857 

30 CH-0032 43.330 0.7075 7.3 6.54 790.986 -2.901 

31 CH-0033 45.417 2.0559 5.7 4.088 811.027 -2.856 

32 CH-0034 41.635 -0.3885 3.9 1.33 1394.106 -1.529 

33 CH-0035 40.915 -0.8536 -- -- 266.556 -4.094 

34 CH-0036 63.225 13.5669 10.3 11.137 -- -- 

35 CH-0037 50.745 5.5003 2.8 -0.356 -- -- 

36 CH-0038 42.564 0.2121 10.6 11.597 206.518 -4.230 
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ها در سه اندازه دهنمره عملکرد آزمایشگاه -4نمودار  

W
a
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g
 

A
ct 
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 رده بندی آزمایشگاه ها -14 جدول

 اندازه ده

 رده بندی
 مدول االستیک درصد ازدیاد طولی در پیک استحکام کششی در پیک

A 

 

CH-0002 

CH-0004 

CH-0007 

CH-0008 

CH-0010 

CH-0011 

CH-0012 

CH-0014 

CH-0015 

CH-0016 

CH-0017 

CH-0018 

CH-0019 

CH-0021 

CH-0022 

CH-0023 

CH-0024 

CH-0026 

CH-0029 

CH-0030 

CH-0031 

CH-0032 

CH-0034 

CH-0035 

CH-0038 

CH-0001 

CH-0008 

CH-0010 

CH-0016 

CH-0019 

CH-0022 

CH-0024 

CH-0025 

CH-0029 

CH-0030 

CH-0031 

CH-0037 

CH-0008 

CH-0010 

CH-0013 

CH-0029 

CH-0030 

CH-0031

B 

CH-0001 

CH-0003 

CH-0005 

CH-0006 

CH-0007 

CH-0011 

CH-0017 

CH-0034 

 

CH-0001 

CH-0004 

CH-0007 

CH-0011 

CH-0014 

CH-0016 

CH-0024 

CH-0034 
 

C CH-0033CH-0006 

 

CH-0006 

CH-0015 

CH-0018 

CH-0032 

CH-0033 

D 

CH-0013 

CH-0020 

CH-0025 

CH-0027 

CH-0036 

CH-0037 

 

CH-0015 

CH-0004 

CH-0033 

CH-0021 

CH-0032 

CH-0018 

CH-0005 

CH-0002 

CH-0012 

CH-0036 

CH-0038 
 

CH-0005 

CH-0003 

CH-0020 

CH-0023 

CH-0025 

CH-0027 

CH-0035 

CH-0038 
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 نتیجه گیری -5فصل 
های پایه  فعال در زمینه آزمونهای با هدف ارزیابی عملکرد آزمایشگاه کشش -مهارت خواص مکانیکی پالستیکها آزمون

و  "در پیک درصد ازدیاد طولی"، "در پیک استحکام کششی" سه اندازه دهاجرا گردید. در این آزمون مواد پلیمری 

 آورده 5 و نمودار 15ول در جد مشارکت کنندگانخالصه نتایج  .به دلیل اهمیت آن انتخاب گردید "مدول االستیک"

 .شده است

 (Dف و اختال 'Z  ،Zنمره های  عملکرد ) خالصه نتایج مشارکت کنندگان طبق آماره های -15جدول 

 
 

 

 

 خالصه نتایج مشارکت کنندگان بر اساس دریافت عالمت های هشدار و عمل - 5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد قبول های دارای نتیجه قابلآزمایشگاه

  نندگانک مشارکت 

X±U 

 )اجماع(

 ویژگی                       

   

 اندازه ده  

ف
دی

ر
 تعداد درصد 

 1 استحکام کششی در پیک ±0.32231 42.23586 36 29 80.55%

 2 درصد ازدیاد طولی ±0.3744 3.032 36 16 44.44%

 3 مدول االستیک ±218.61429 2066.52626 27 14 51.85%

                 

  
 

 قبول 
 

 
 

 هشدار 
 

 
 

 عمل 
 

 
 

 خطای عمده 
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عمده  یدر نقطه شکست گزارش کرده اند، مرتکب خطا را به جای پیک "یطول ادیدرصد ازد"که اندازه ده  هاییشگاهیآزما

 قرار نگرفته است. یآمار لیو تحل هیاندازه ده مورد تجز نیآن ها در ا ریرو  مقاد نیشده اند. از ا

 

شرکت کننده در این آزمون در اندازه ده کشش از عملکرد های دهد که آزمایشگاهنشان می آن ول و نموداردجاین 

  ند.مناسبی برخوردار بود

گزارش  مقایسهها دارای پراکندگی زیاد بود و تایج آزمایشگاهاندازه ده درصد ازدیاد طولی و به ویژه مدول االستیک ن در

 عالمتآزمایشگاههایی که  عمده در آنها نشان می دهدکنندگان با داده خام و منحنی دستگاه کشش  مشارکت نتایج

 در حین انجام و گزارش نتایج رخ داده است: زیرخطاهای هشدار یا عمل دریافت نموده اند برخی از 

 یک باید در ناحیه خطی ابتدای منحنی محاسبه گردد ولی برخی آزمایشگاهها این قاعده را رعایت مدول االست

 نکرده بودند.

  اندازه ده درصد ازدیاد طولی در نقطه پیک درخواست شده بود ولی برخی آزمایشگاهها در نقطه شکست گزارش

 کرده بودند.

 طول  ،ی که دستگاه کشش آنها فاقد اکستنسومتر بوددر محاسبه درصد ازدیاد طولی به ویژه در آزمایشگاههای

 مقدار صحیحی در نظر گرفته نشده بود. 0Lاولیه 

  وجودToe effect  در نتیجه عدم اعمال در منحنی دستگاهPre load  

 نیرو، سرعت، جابجایی و اکستنسومتراز نظر کمیتهای ) امترهای دستگاه کشش کالیبره نشده بود.برخی از پار 

 وجود((. )در صورت

 

گزارش اختصاصی هر شرکت کننده آورده گزارشات آزمون بود و موارد خاص هر آزمایشگاه در  عمومیموارد فوق اشکاالت 

 .ه استشد

فرآیند آزمون کشش خود را  توصیه می شودهشدار دریافت کرده اند  عمل یا عالمت عالمتآزمایشگاههایی که به لذا 

نجام زم را در راستای اصالح موارد عدم انطباق و پیشگیری از بروز خطا در آینده ااقدامات اصالحی ال ،ی نمودهبازنگر

 دهند.

با توجه به نتایج ارایه شده توسط آزمایشگاه حاصل  ، تنهابدیهی است رتبه های به دست آمده در این الگوی آزمون مهارت

آزمایشگاه مستلزم تکرار این الگو و الگوهای  کلی شده و صرفا مختص همین آزمون بوده و نتیجه گیری در مورد عملکرد

 مشابه در آینده می باشد.

مشارکت کنندگان موثر بوده و در شناسایی فرصت های بهبود طح کیفی عملکرد امید است گزارش حاضر در ارتقاء س 

 آزمایشگاهها راهگشا باشد.
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 هاپیشنهاد -6فصل 
 

به دلیل عدم آشنایی که عمده اشکاالت  نشان می دهد هایابی خطاشه نتایج بدست آمده از اجرای این الگو و ریتحلیل 

رخ داده است و در مجموع به نظر  صحیح انجام آزمون کشش و محاسبه اندازه ده های درخواستی روشکافی آزمونگر با 

 :عملکرد آزمایشگاهها بسیار موثر باشد بهبودمی تواند در  زیرمات توصیه ای می رسد انجام اقدا

 های مدول و درصد ازدیاد طولی اندازه ده ش کافی به کارکنان آزمایشگاه به ویژه برای آموز 

 بررسی کارکرد دستگاه و اطمینان از صحت عملکرد و کالیبره بودن پارامترهای مختلف آن 

  استاندارد روش بازنگری دستورالعملها و روشهای انجام آزمون به منظور اطمینان از صحت و مطابقت آنها با

 آزمون مرتبط

 

مدیریت و کارکنان مرکز آزمون مهارت با همکاری بی شائبه مشاوران این مرکز، نهایت تالش خود را در طراحی و انجام 

افزایش امیدواریم که گزارش حاضر بتواند قدمی در راستای  .صحیح این الگو و مطابقت آن با الزامات استاندارد نمودند

طراحی و بار در مرکز آزمون مهارت استاندارد  نخستیناین الگو برای از آنجا که  .داردآزمایشگاهها بر سطح کیفی خدمات

قطعا ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده از سوی آزمایشگاههای شرکت کننده، مشتریان و سایر مراجع و افراد  ،اجرا گردید

راهگشا باشد.در آینده آزمونهای مهارت موثرتر ذیصالح می تواند در بهبود فرآیندها و اجرای 
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 "مرکز آزمون مهارت استاندارد"با تماس  اطالعات -7فصل   

 با مرکز ارتباط برقرار کنید:توانید زیر می هایروش ، بهدر صورت نیاز به اطالعات تکمیلی یا ارائه انتقادات و پیشنهادات

 

 121-44622125-28   :تلفن

 121-44622126   :فکس

 pt.info@standard.ac.ir    و     pt@qmsi.ir  :یکیالکترون پست

 بخش رسیدگی به نظرات/ طرح شکایات – pt.standard.ac.ir  :استاندارد مهارت آزمون مرکز تیسا وب

 بخش مکاتبات –)ویژه آزمایشگاه های مشارکت کننده(  :)پورتال( مرکز آزمون مهارت استانداردسامانه 

کوچه شهید مرادی نبش  -بعد از تقاطع شهید مخبری )گلستان( -سردار جنگل خیابان -بزرگراه همت -تهران :آدرس

 4طبقه  -68پالک  -(یقدس شرق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pt@qmsi.ir
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 مراجع

 :منابع و ماخذ زیر استفاده شده استدر تهیه این گزارش از 

 

 الزامات عمومی آزمون مهارت -، ارزیابی انطباقINSO-ISO-IEC 17043:1393ی استاندارد مل -1

 روش های آماری برای کاربرد در آزمون خبرگی با مقایسه بین آزمایشگاهی، 1389: 13283استاندارد ملی  -2

 اصول کلی -1قسمت  -تعیین خواص کششی-پالستیک ها ، 1393: 6621-1استاندارد ملی  -3

شرایط آزمون برای پالستیک های  -2قسمت  -تعیین خواص کششی -ستیک ها، پال1393: 6621-2استاندارد ملی  -4

 قالب گیری و روزن رانی

 

5- ISO 13528:2015, "Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory 

comparison" 

 

6- ASTM E691:2003 , “Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine 

the Precision of a Test Method” 

 

7- ISO 527-1: 2012, " Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General 

principles" 

8- ISO 527-2: 2012 "Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for 

moulding and extrusion plastics" 
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 در آزمون مهارت  مشارکت کننده هایآزمایشگاه فهرست-4 وستپی

 کشش -هاخواص مکانیکی پالستیک

 )به ترتیب حروف الفبا( 

 آدرس تلفن استان نام آزمایشگاه ردیف

 تهران اندیشه برتر میران
5-44539194-121 

44565315-121 

نبش کوچه  -جاده مخصوص کرج 11کیلومتر -تهران

 ه برتر میران موسسه اندیش -1پالک  -25

 121-65435977-81 تهران اورند پالستیک
 -بلوار فروردین -شهرک صنعتی صفادشت -شهریار

 خیابان سوم شرقی

 121-44914141 تهران ایتراک
جنب  -جاده مخصوص کرج 12کیلومتر -تهران

 شرکت ایتراک -شرکت ساپکو

 ایمن خودرو شرق
خراسان 

 رضوی
35424117-151 

پشت بیمارستان  -جاده قوچان 12 کیلومتر-مشهد

 ازی ثامنفرعی داروس انتهای -طالقانی

 آبدشت
چهارمحال و  

 بختیاری
33338135-138 

خیابان  -بلوار کار آفرینان -شهرک صنعتی-شهرکرد

 بهارستان سوم 

 126-3311111-7 البرز آذین خودرو
بعد از بی سیم  -جاده قزلحصار -حصارک-کرج

 ن خودرو شرکت آذی -کمالشهر

 تهران آریانام
66911156-121 

66911424-121 
  84پالک  -خیابان نصرت غربی -میدان توحید-تهران

 134-33386339-41 کرمان آوند پالست کرمان
خیابان  -بلوار یاسمن -شهرک صنعتی خضراء-کرمان

 شرکت آوند پالستیک -ششتم

بنیاد علوم کاربردی 

 رازی
 121-49732 تهران

جنب نفت  -جاده مخصوص کرج  21کیلومتر -تهران

 -بلوار شلهید اصغری -ورودی سرخ حصار -پارس 

 27پالک  -خیابان فرنان

 پتروشیمی تبریز
آذربایجان 

 شرقی
16-34282515-141 

34282895-141 

آزاد  3کیلومتر  -انتهای اتوبان شهید کسایی-تبریز

 -جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز -راه شهید باکری

 شرکت پتروشیمی تبریز

 17737323221-5 بوشهر پتروشیمی جم
کت شر -منطقه آزاد انرژی پارس جنوبی -بوشهر

 آزمایشگاه مرکزی -پتروشیمی جم

 166-33196381 لرستان پتروشیمی لرستان
شرکت  -ده کوهدشتجا 12کیلومتر -خرم آباد

 پتروشیمی لرستان

اوری پژوهش و فن

 پتروشیمی
 تهران

44787111-121 

44787517-121 

 -بلوار پژوهش -انتهای اتوبان همت غرب-تهران

شرکت پژوهش و  -پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

 فناوری

 126-32818999 البرز پژوهشگاه استاندارد
پژوهشکده شیمی و  -سازمان استاندارد-کرج

 پتروشیمی
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 آدرس تلفن استان نام آزمایشگاه ردیف

پژوهشگاه پلیمر و 

  -پترو شیمی ایران
آزمایشگاه خواص 

 مکانیکی

 121-48662249 تهران
 -شهرک پژوهش -همت غرببزرگراه انتهای -تهران

 پژوهشگاه پلیمر و پترو شیمی ایران 

پژوهشگاه پلیمر و 

  -پترو شیمی ایران

 Ⅳآزمایشگاه سنتز 

  121-48662116 تهران
 -شهرک پژوهش -همت غرببزرگراه انتهای -تهران

 وهشگاه پلیمر و پترو شیمی ایرانپژ

پژوهشگاه پلیمر و 

  -پترو شیمی ایران

 آزمایشگاه کامپوزیت

 121-48662119 تهران
 -شهرک پژوهش -همت غرب بزرگراه انتهای-تهران

 ژوهشگاه پلیمر و پترو شیمی ایرانپ

 کوثر613پلی اتیلن 
آذربایجان 

 شرقی
 سه راهی علی بیلگو -بندر شرفخانه 2-42493411-141

 وشهرب پلیمر آریا ساسول
37264142-177 

85922412-121 
 ارسمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پ -عسلویه -بوشهر

 34پالک  -خیابان نوزدهم -شهر صنعتی کاوه-ساوه 186-42345127-9 مرکزی اس-ای -پی

 121-76354155-6 تهران تکاب اتصال دماوند

شهرک  -فیروزکوه -جاده تهران 61کیلومتر -تهران

 -خیابان هفتم غربی -آیینه ورزان( صنعتی دماوند )

 1شماره

 121-56865122 تهران حافظ پالستیک

بعد از سه راهی  -جاده ساوه 28کیلومتر -تهران

خیابان قرمز )شهدای  -جنب پنب بنزین نصر -آدران

 24پالک  -کوچه ششم -صنعت(

 تهران دانا پالستیک
44787127-121 

44787136-121 

کرج، بلوار  -زاد راه تهرانآ 15کیلومتر -تهران

مرکز  -پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران -پژوهش

 2واحد -1ساختمان  -فناوری

 121-48912118 تهران سازه گستر سایپا
سازه گستر  -مخصوص کرججاده  9کیلومتر -تهران

 سایپا

صنایع پالستیک 

 پارس
 121-56584818 تهران

به سمت  -رانسه راه آد -جاده قدیم ساوه-تهران

جنب نمایندگی  -مقابل پاسگاه ابوطالب -شهریار

 ایران خودرو 

صنایع پلی اتلین 

 آبرسانان کرمان
 4خیابان  -3خیابان  -تیشهرک صنع-رفسنجان 134-34288162 کرمان

 فراز پلیمر فردوس
خراسان 

 جنوبی
 2فاز -هید پارساشهرک صنعتی ش -سفردو 5-32752181-156

 خ چهارم -بلوار آزادگان -شهرک صنعتی کاوه-ساوه 186-42342577 مرکزی هگاز لول

 121-65627811-4 تهران گسترش پالستیک

جاده صبا  -اتوبان تهران ساوه 21کیلومتر -تهران

خیابان  -جنب کارخانه قارچ -شهر به نسیم شهر

 کشتارگاه وام پاد
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 آدرس تلفن استان نام آزمایشگاه ردیف

 تهران لوله گستر خادمی
56454521-121 

56454532-121 

56862889-121 

 -بعد از سه راهی آدران -جاده قدیم ساوه-تهران

سمت  -کوچه ششم -)شهدای صنعت( خیابان قرمز 

 15پالک  -چپ

مرکز پژوهش 

 متالورژی رازی
 121-6317 تهران

ورودی  -جاده مخصوص کرج 21کیلومتر -تهران

 خیابان -نبش پاالیشگاه نفت پارس -سرخه حصار

 8پالک -فرنان

موسسه تحقیقاتی 

 مترا -رنگ امیر کبیر
 121-88376111 تهران

خیابان  -بان حسن سیفخیا -شهرک غرب-تهران

 14پالک  -24

 121-48862256 تهران مهرکام پارس
 جنب پارس-جاده مخصوص 11کیلومتر -تهران

 الکتریک

 131-4612711-21 اصفهان ناردین پلیمر اسپادانا

 -گ شرق )سگزی(شهرک صنعتی بزر-اصفهان

جنب کارخانه بنیامین  -خیابان شیخ بهایی شرقی

 شرکت ناردین پلیمر اسپادانا -بتن

نور ایستا پالستیک 

 )نیپکو(
 126-37773515 البرز

انتهای بلوار  -شهرک صنعتی اشتهارد-اشتهارد

شرکت نور  -گلشن سوم -مالصدرای غربی -ابوریحان

 ایستاپالستیک

 121-22851416 تهران واال پلیمر نوین
 -خ منظر نژاد -باالتر از میرداماد -خ شریعتی-تهران

 4ط  61پالک 


