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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

و  اسوتاندارد  مؤسسوۀ  مقوررات  و قووانی   اصالح قانون 3مادۀ يک بند موجب به ايران صنعتي تحقیقات و دارداستان مؤسسۀ

 نشور  و تودوي   تعیوی ،  وظیفوه  کوه  اسو   کشوور  رسومي  مرجو   تنهوا  1331 موا   بهم  مصوب ايران، صنعتي تحقیقات

  .دارد عهد  به را استانداردهاي ملي )رسمي( ايران

 92/6/29تحقیقات صنعتي ايران به موجب يکصد و پنجا  و دومی  جلسه شوراي عالي اداري موور   نام موسسه استاندارد و 

 جه   اجرا ابالغ شد  اس  .  92/3/29مور   33333/996به سازمان ملي استاندارد ايران تغییر و طي نامه شمار  

 و مراکو   نظوران  صواحب  سوازمان ،  کارشناسوان  از مرکوب  فني هاي کمیسیون در مختلف هاي حوز  در استاندارد تدوي 

بوه   توجوه  بوا  و ملوي  مصالح با همگام وکوششي شود مي انجام مرتبط و آگا  اقتصادي و تولیدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

-مصرف تولیدکنندگان، شامل نف ، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارک  از که اس  تجاري و تولیدي، فناوري شرايط

 موي  حاصول  دولتوي  غیور  و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراک  کنندگان، وارد و نکنندگان، صادرکنندگا

 ارسال مربوط فني هاي کمیسیون اعضاي و نف  ذي مراج  به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پیش  .شود

 عنووان  بوه  تصوويب  صوورت  در و طورح  رشوته  آن بوا  مورتبط  ملي کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از درياف  پس و شودمي

 .شود مي منتشر و ايران چاپ ملي )رسمي( استاندارد

 موي  تهیوه  شد  تعیی  ضوابط رعاي  با نی  صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهايي نويس پیش

بودي     .شوود  موي  منتشور  و اپچو  ايوران  ملي استاندارد عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي کنند درکمیتۀ

 در و تودوي   3 شومارۀ  ايوران  ملوي  استاندارد در شد  نوشته مفاد اساس بر که شوند مي تلقي ملي ترتیب ، استانداردهايي

 .باشد رسید  تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشکیل مربوط که ملي استاندارد کمیتۀ

(ISO)استاندارد  المللي بی  سازمان اصلي ياعضا از ايران سازمان ملي استاندارد
المللوي الکتروتکنیوک    بوی   ،کمیسیون 1

9
(IEC) 3 قانوني شناسي انداز  المللي بی  سازمان و

(OIML)  2رابوط  تنها به عنوان و اس
 کودکس غویايي    کمیسویون  

3
(CAC)خاص هاي نیازمندي و ليک شرايط به توجه ضم  ايران ملي استانداردهاي تدوي  در .کند  مي فعالی  کشور در 

  .شودمي گیريبهر  المللي بی  استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي ، پیشرف  هاي آخري  از کشور ،

 کنندگان ، حفظ مصرف از حماي  براي قانون ، در شد  بیني پیش موازي  رعاي  با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجوراي   اقتصوادي ،  و محیطوي  زيس  مالحظات و محصوالت کیفی  از اطمینان حصول عمومي ، و فردي ايمني و سالم 

 عوالي  شووراي  تصوويب  بوا  وارداتوي،  اقوالم  يوا  /و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 اسوتاندارد  اجراي کشور ، صوالتمح براي المللي بی  بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان نمايد.  استاندارد، اجباري

 خودمات  از کننودگان  اسوتفاد   بوه  بخشیدن اطمینان براي همچنی  نمايد . اجباري را آن بنديو درجه صادراتي کاالهاي

 و کیفیو   مديري  هاي سیستم صدور گواهي و ممی ي بازرسي ، آموزش ، مشاور  ، در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان ها

 اي  سازمان ملي استاندارد ايران سنجش ، وسايل کالیبراسیون ) واسنجي ( و مراک  ها آزمايشگا  محیطي ،زيس  مديري 

 الزم ، شرايط احراز صورت در و کند مي ارزيابي ايران تأيید صالحی  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

 يکاهوا ،  المللوي  بوی   دسوتگا   توروي   .کنود   ت موي نظوار  آن هوا  عملکورد  بور  و اعطوا  ها آن به صالحی  تأيید گواهینامۀ

 سوطح  ارتقواي  بوراي  تحقیقوات کواربردي   انجوام  و گرانبهوا  فلو ات  عیار تعیی  سنجش ، وسايل کالیبراسیون ) واسنجي (

 .اس   سازمان اي  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 كمیسیون فني تدوين استاندارد 

های : پلیمرهای پايه و مشخصه1قسمت  –اختصاری عاليمنمادها و  -هاپالستیک »

 «هاويژه آن

 

 سمت و / يا نمايندگي: ريیس:

 INSO/TC 138متناظر فني کمیته  رئیس معصومي، محس 

  مر(یپل يمهندس دکتراي)

 دبیر:

 پژوهشگا  استاندارد، گرو  پژوهشي پتروشیمي الله، سنگ سفیدي

 (آلي يمیسانس شیلفوق )

   

 ب حروف الفبا (:) به ترتیاعضا 

 پژوهشگا  استاندارد، گرو  پژوهشي پتروشیمي الهام، ابراهیم

 (کاربردي يمیسانس شی)ل

 شرک  رام پالس  شرق ابريشمیان، مهسا

 )لیسانس شیمي محض(

 شرک  آبان بسپار توسعه نويد  ،اژدري

 )فوق لیسانس مهندسي پلیمر(

 انهار حیات کرمانشرک   اقطاعي، محدثه 

 ي کاربردي()لیسانس شیم

 اتیل انجم  لوله و اتصاالت پلي جمالیان، محس 

 )لیسانس مهندسي مديري  صنعتي(

 شرک  پالستیک پارس  جاويدزاد ، محمدرضا

 )لیسانس فی يک(

 اتیل  سمنانشرک  پلي جباري، حامد

 )فوق لیسانس مهندسي پلیمر(



 د  

 شرک  خوشنام خراسان شجیعي، مرضیه

 )لیسانس شیمي کاربردي(

 گرو  صنعتي وحید امی ، علیرضاصحاف 

 )فوق لیسانس مديري (

 شرک  گسترش پالستیک عیسي زاد ، احسانعلي

 )لیسانس مهندسي پلیمر(

 شرک  جهاد زم م اقبال کبیري، محمد

 )فوق لیسانس مهندسي صناي (

 شرک  مهندسي بازرسي کاوشیار پژوهان میرزايیان، نوراله

 )فوق لیسانس مهندسي پلیمر(

 شرک  رسالوله پاسارگاد نظري، لیال

 )فوق لیسانس شیمي تج يه(

 PESشرک   هارطونیان، هوسپ

 )لیسانس مهندسي شیمي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 پیش گفتار

  "هاهاي ويژ  آن: پلیمرهاي پايه و مشخصه1قسم   –اختصاري عاليمنمادها و  -هاپالستیک"استاندارد 

در  و شد تدوي ازمان ملي استاندارد ايران تهیه و  هاي مربوط توسط س–نويس آن در کمیسیون که پیش

شیمیايي و پلیمر مور  صناي  استاندارد  ملي کمیتۀ اجالس صد و بیس  و پنجمی يکه ار و يک

 و قوانی  قانون اصالح 3مادۀ  يک بند استناد به استاندارد اي  اينک .گرف  تصويبمورد   2/19/29

 ملي استاندارد عنوان به 1331ما ،  بهم  مصوب ايران، صنعتي تحقیقات و استاندارد مؤسسه مقررات

 .ايران منتشر مي شود

، خدمات و علوم، صناي  زمینه در جهاني و ملي پیشرفتهاي و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 لتکمی و اصالح براي که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد ل وم مواق  در ايران ملي استانداردهاي

  گرف  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني کمیسیون در تجديدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها اي 

 .کرد استفاد  ملي استانداردهاي تجديدنظر آخري  از هموار  بايد بنابراي ،

 باطل و اي  استاندارد نمادها وعالئم اختصاري پالستیک ها1333: سال  2226شمارۀ  ايران ملي استاندارد

 شود.جايگ ي  آن مي

 :خیي که براي تهیه اي  استاندارد مورد استفاد  قرار گرفته به شرح زير اس   و مابمن

ISO 1043-1: 2011, Plastics- Symbols and abbreviated terms -  Part 1: Basic polymers and 

their special characteristics 
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های : پلیمرهای پايه و مشخصه1قسمت  –یاختصار عاليمنمادها و  -هاپالستیک

 هاويژه آن

 و دامنه كاربردهدف  1

ها، نمادهاي کار رفته در پالستیکپلیمرهاي پايه بهاختصاري  عاليم تعیی هدف از تدوي  اي  استاندارد، 

 عاليمبه طور کلي اي  استاندارد فقط باشد. ها ميهاي ويژ  پالستیکو نمادهاي مشخصه عاليماج اي اي  

بیش از يک  تخصیصشود که کاربرد عملي دارند و هدف اصلي آن جلوگیري از اختصاري را شامل مي

با  مشخص عالم  اختصاري و نی  جلوگیري از تفسیر يکمشخص براي يک پالستیک  عالم  اختصاري

 بیش از يک روش اس .

براي ، 11333-9ها به استاندارد ملي ايران شمار  کنند ها و تقوي پرکنند اختصاري  عاليمراي نمادها و ب -1 يادآوری

 11333-2اشتعال به استاندارد ملي ايران شمار   هاي و براي بازدارند  11333-3مار  ها به استاندارد ملي ايران شکنند  نرم

  مراجعه شود.

براي اج اي نمادها  مرج  يهاو فهرس  ارائه شد  اس  الف اختصاري جديد در پیوس  عاليمتهیه  يراهنما -1 يادآوری

 ارائه شد  اس . بدر پیوس   ،رونداختصاري به کار مي عاليمها که براي تهیه اصطالحات پالستیک

 ارائه شد  اس . پاند، در پیوس  بندي شد نوع گرو  برحسبها که اختصاري پلیمر عاليمبندي طبقه -1 يادآوری

 مراجع الزامي 1

اس .  شد  داد  ها ارجاع آن استاندارد ملي ايران به راتي اس  که در مت  اي مقر ال امي زير حاوي مدارك

در صورتي که به مدرکي با شود.  بدي  ترتیب آن مقررات ج ئي از اي  استاندارد ملي ايران محسوب مي

رد ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اي  استاندا ذکر تاريخ انتشار ارجاع داد  شد  باشد ، اصالحیه

ها ارجاع داد  شد  اس  ، هموار   ملي ايران نیس  . در مورد مدارکي که بدون ذکر تاريخ انتشار به آن

 ها مورد نظر اس  . هاي بعدي آن آخري  تجديد نظر و اصالحیه

 :  اس   استاندارد ال امي  کاربرد اي   زير براي  از مراج   استفاد 
ISO 472, Plastics - Vocabulary 

 يف و اصطالحاتتعار 1

 كلیات   1-1

به  ISO 472اختصاري ارائه شد  در استاندارد  عاليمدر اي  استاندارد، اصطالحات، تعاريف، نمادها و 

 رود. کار مي به زير اصطالحهمرا  

3-9 

 عالم  اختصاري

 گیاري را داشته باشد.به نحوي که همان مفهوم نام ،از يک اصطالح ج ءاصطالح ناشي از حیف هر 
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 اختصاری عاليمكاربرد نمادها و  4

-نمادهاي مشخصه، 3در بند  کوپلیمرها و پلیمرهاي طبیعيا، پلیمرههمو اختصاري براي  عاليم      4-1

هايي از کاربرد نمادها در بند و مثال 3در بند  هاپالستیکمحصول بازياف  ، نمادهاي 6هاي ويژ  در بند 
 ارائه شد  اس . 3

از يک ماد   عمومينوعي مشخص و  هاي مولکولي اصلي درمشخصه د تماي  بی ايجابراي       4-1

کاربرد نمادها ازشود توصیه مي تهیه شد  اس . ها ي کاربرد آن، نمادهاي اضافي به همرا  راهنماپالستیکي
زيرا سبب سردرگمي  ؛شود پرهی ، دنشو مشخصد نتوانمي ذهنيبه صورت فقط  که يتوصیف خواصبراي 

  .شودمي

هاي شیمیايي در نشريات و متون نوشته نام کوتا  کردندر ابتدا براي سهول  در  اختصاري عاليم    4-1

باشند، اختصاري براي نشان دادن نوع پلیمر پايه در مواد و محصوالت مفید مي عاليمشد  اس . همچنی  
 . PVCو لوله  PE، ورق PA، فیلم ABSگیري ماد  قالبمانند 

 کار رود. اختصاري فقط حروف ب رگ التی  بايد به عاليمنمادها و  براي    4-4

 دنیربايد در داخل پرانت  قرار گ رودعالم  اختصاري اولی  بار در يک مت  به کار مي هنگامي که     4-5

  و قبل از آن اصطالح کامل نوشته شود.

در  1برپايه منشأ هاينام براي( IUPACالمللي شیمي محض و کاربردي)قوانی  اتحاديه بی    2-6
  ،رودکار  شامل دو يا چند کلمه اس  به نام مونومري که قبل از "پلي"که پیشوند  درصورتيپلیمرها، 

تبعی  شد  اس ، ولي  11333از استاندارد  قسم اي  کار در اي   کند. استفاد  از پرانت  را توصیه مي
  .شوند پرانت ها حیف مي معموال

انجام نشد   براي پلیمرها فرهنگ عاليم اختصاري ساماندهي هیچ تالشي براي سميبه طور ر    4-1

توسط  در زمینه پلیمرهاي طبیعي و مصنوعي ها براي متون علميگیاري اصطالحات و فرمولنام اس .
اختصاري منتشر شد   عاليمبه دق  تهیه شد  اس . ايوپاك  در هاگیاري ب رگ مولکولکمیسیون نام

 اس . 11333همانند اي  بخش از استاندارد کمیسیون، به طور کلي،  توسط اي 

 موپلیمرها، كوپلیمرها و پلیمرهای طبیعياختصاری  برای ه عاليم 5

اختصاري ترجیحي براي مواد پالستیکي، با استفاد  از نمادهاي  عاليم 1ارائه شد  در جدول فهرس  

نمادهاي  توسطاختصاري  عاليمد ساخته شد ، براي برخي موا .اس ، بشد  در پیوس   داد  اج اء

 .شوند مي، تکمیل   شد تعیی 6هاي ويژ  که در بند مشخصه

بعد از نام براي اطالع بیشتر، که  ؛دشواختصاري متفاوت استفاد  مي عاليمهم از هنوز  ،براي برخي از مواد
  .اندارايه شد ماد  

                                                 
1. Source-based  
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 عاليم اختصاری برای مواد پالستیکي -1جدول 

 كار رفته برای ماده اصطالح به مت اختصاریعال

 AB   بوتادي  -آکريلونیتريلپالستیک 

 ABAK آکريالت، اصطالح ترجیحي براي  -بوتادي  -پالستیک آکريلونیتريلABA 

 ABS استايرن -بوتادي  -پالستیک آکريلونیتريل 

 ACS ي براي استايرن، اصطالح ترجیح -(شد  اتیل  کلردار)پلي-آکريلونیتريلACPES 

 AEPDS 
استايرن، اصطالح ترجیحي براي -ان(دي-پروپیل -)اتیل -پالستیک آکريلونیتريل

AEPDMS 

 AMMA متیل متاکريالت(-پالستیک آکريلونیتريل( 

 ASA آکريالت -استايرن -پالستیک آکريلونیتريل 

 CA سلول  استات 

 CAB بوتیرات سلول  استات 

 CAP ناتسلول  استات پروپیو 

 CEF سلول  فرمالدئید 

 CF فرمالدئید  -رزي  کرزول 

 CMC  کربوکسي متیل سلول 

 CN سلول  نیترات 

 COC  سیکلواولفی  کوپلیمر 

 CP سلول  پروپیونات  

 CTA سلول  تري استات 

 EAA  آکريلیک اسید( -پالستیک اتیل( 

 EBAK  براي  )بوتیل آکريالت(، اصطالح ترجیحي -پالستیک اتیلEBA 

 EC  اتیل سلول 

 EEAK  اتیل آکريالت(، اصطالح ترجیحي براي  -پالستیک اتیل(EEA 

 EMA  متاکريلیک اسید( -پالستیک اتیل( 

 EP اپوکسید، رزي  اپوکسي 

 E/P  پروپیل ، اصطالح ترجیحي براي  -پالستیک اتیلEPM 

 ETFE  تترافلورو اتیل  -پالستیک اتیل 

 EVAC
1

 EVA)وينیل استات(، اصطالح ترجیحي براي  -ک اتیل پالستی 

 EVOH  وينیل الکل( -پالستیک اتیل( 

 FEP پروپیل (، اصطالح ترجیحي براي  -)اتیل  -پالستیک پرفلوروPFEP 

 FF فرمالدئید  -رزي  فوران 

                                                 
 اس . EVM)وينیل استات(  -عالم  اختصاري براي کوپلیمر اتیل  ISO 1629در استاندارد  1-



 2 

 )ادامه( 1جدول 

 كار رفته برای ماده اصطالح به عالمت اختصاری

 HBV (هیدروکسي ب-3پلي)هیدروکسي والرات(-3)-کو-وتیرات 

 LCP  ماي  بلورپلیمر 

 MABS )استايرن-بوتادي -آکريلونیتريل-پالستیک )متیل متاکريالت 

 MBS  )استايرن-بوتادي -پالستیک )متیل متاکريالت 

 MC  متیل سلول 

 MF  فرمالدئید  -رزي  مالمی 

 MP  فنل  -رزي  مالمی 

 MSAN پالستیک α- آکريلونیتريل-ايرنمتیل است 

 PA پلي آمید 

 PAA )پلي)آکريلیک اسید 

 PAEK پلي آريل اتر کتون 

 PAI پلي آمید ايمید 

 PAK پلي آکريالت 

 PAN پلي آکريلونیتريل 

 PAR پلي آريالت 

 PARA پلي آريل آمید 

 PB  پلي بوت 

 PBAK )پلي)بوتیل آکريالت 

 PBD 1پلي بوتادي -9و 

 PBN یل  نفتاالت(پلي)بوت 

 PBS )پلي)بوتیل  سوکسینات 

 PBSA آديپات( پلي)بوتیل  سوکسینات 

 PBT )پلي)بوتیل  ترفتاالت 

 PC پلي کربنات 

 PCCE کربوکسیالت(متیل  سیکلوهگ ان ديپلي)سیکلوهگ يل  دي 

 PCO  پلي سیکلو اولفی 

 PCL پلي کاپرو الکتون 

 PCT تاالت(متیل  ترفدي  پلي)سیکلوهگ يل 

 PCTFE  پلي کلرو تري فلورو اتیل 

 PDAP آلیل فتاالت(پلي)دي 
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 )ادامه( 1دول ج

 كار رفته برای ماده اصطالح به عالمت اختصاری

 PDCPD انسیکلو پنتا ديپلي دي 

 PE اتیل پلي 

PE-C
1

 CPE؛ اصطالح ترجیحي براي شد  اتیل ، کلردارپلي  

PE-HD  ؛ اصطالح ترجیحي براي )سنگی ( زياداتیل ، با چگالي پليHDPE 

PE-LD  ؛ اصطالح ترجیحي براي )سبک( با چگالي کم  اتیل ،پليLDPE 

PE-LLD  ؛ اصطالح ترجیحي براي )سبک خطي( خطي با چگالي کم اتیل ،پليLLDPE 

PE-MD  اتیل ، با چگالي متوسط؛ اصطالح ترجیحي براي پليMDPE 

PE-UHMW  خیلي زياد؛ اصطالح ترجیحي براي  وزن ملکولي با  اتیل ،پليUHMWPE 

PE-VLD  با چگالي خیلي کم؛ ؛ اصطالح ترجیحي براي  اتیل ،پليVLDPE 

 PEC استر کربناتپلي 

 PEEK اتر اتر کتونپلي 

 PEEST اتر استرپلي 

 PEI اتر ايمیدپلي 

 PEK اتر کتونپلي 

 PEN (پلي)اتیل  نفتاالت 

 PEOX (پلي)اتیل  اکسید 

 PES )پلي)اتیل  سوکسینات 

 
PESTU
R 

 استر اورتانپلي

 PESU اتر سولفونپلي 

 PET )پلي)اتیل  ترفتاالت 

 PEUR اتر اورتانپلي 

 PF  رزي  فنل فرمالدئید 

 PFA )تترا فلورو اتیل  -پالستیک پر فلورو)آلکیل وينیل اتر 

 PHA پلي هیدروکسي آلکانوئات 

 PHB (3پلي-)هیدروکسي بوتیرات 

 PI ايمیدپلي 

 PIB
2

 اي و بوتیل پلي 

 PIR اي و سیانوراتپلي 

 PK کتونپلي 

                                                 
 اس . CMاتیل  کلرينه عالم  اختصاري براي پلي ISO 1629در استاندارد  -1

 اس . IMاي و بوتیل  عالم  اختصاري براي پلي ISO 1629در استاندارد  -2
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 )ادامه( 1دول ج

 كار رفته برای ماده اصطالح به عالمت اختصاری

 PLA )پلي)الکتیک اسید 

 PMI متاکريل ايمیدپلي 

 PMMA متیل متاکريالتپلي 

 PMMI (پليN-متیل متاکريل اي)مید 

 PMP (1-متیل پن -2پلي)ان 

 PMS (پليα- )متیل استايرن 

 POM فرمالدئیداستال؛ پلياکسي متیل ؛ پليپلي 

 PP پروپیل پلي 

PP-E  پروپیل ؛ انبساطي؛ اصطالح ترجیحي براي پليEPP 

PP-HI  پیير(؛ اصطالح ترجیحي براي مقاوم به ضربه )ضربه  پروپیل ؛پليHIPP 

 PPE فنیل  اتر(پلي( 

 PPOX )پلي)پروپیل  اکسید 

 PPS )پلي)فنیل  سولفید 

 PPSU )پلي)فنیل  سولفون 

 PS استايرنپلي 

PS-E  استايرن؛ انبساطي؛ اصطالح ترجیحي براي پليEPS 

PS-HI  پیير(؛ اصطالح ترجیحي براي مقاوم به ضربه )ضربه  استايرن؛پليHIPS 

PS-S  دار شد  گوگرداستايرن؛ پلي 

 PSU سولفونپلي 

 PTFE تترا فلورو اتیل پلي 

 PTT )پلي)تري متیل  ترفتاالت 

 PUR اورتانپلي 

 PVAC )پلي)وينیل استات 

 PVAL  پلي)وينیل الکل(؛ اصطالح ترجیحي برايPVOH 

 PVB )پلي)وينیل بوتیرال 

 PVC )پلي)وينیل کلرايد 

PVC-C  ؛ اصطالح ترجیحي براي شد  پلي)وينیل کلرايد(، کلردارCPVC 

PVC-U   ،)؛ اصطالح ترجیحي براي صلب )سخ (پلي)وينیل کلرايدUPVC 

 PVDC )پلي)وينیلیدن کلرايد 

 PVDF )پلي)وينیلیدن فلورايد 

 PVF )پلي)وينیل فلورايد 
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 )ادامه( 1دول ج

 كار رفته برای ماده اصطالح به عالمت اختصاری

 PVFM )پلي)وينیل فرمال 

 PVK (پليN- )وينیل کربازول 

 PVP (پليN- )وينیل پیرولیدون 

 SAN آکريلونیتريل -پالستیک استايرن 

 SB بوتادي  -استايرن 

 SI
1

 پالستیک سیلیکون 

 SMAH 
يا  S/MA)مالئیک انیدريد(؛ اصطالح ترجیحي براي -پالستیک استايرن

SMA 

 SMS پالستیک استايرن- α- متیل استايرن 

 UF فرمالدئید  -ي  اور رز 

 UP استر غیراشباع رزي  پلي 

 VCE )اتیل  -پالستیک )وينیل کلرايد 

 VCEMAK 
)متیل آکريالت(؛ اصطالح ترجیحي براي -اتیل  -پالستیک )وينیل کلرايد(

VCEMA 

 VCEVAC )وينیل استات(-اتیل  -پالستیک )وينیل کلرايد( 

 VCMAK )کريالت(؛ اصطالح ترجیحي براي )متیل آ-پالستیک )وينیل کلرايد VCMA  

 VCMMA )متیل متاکريالت( -پالستیک )وينیل کلرايد( 

 VCOAK )اکتیل آکريالت(؛ اصطالح ترجیحي براي  -پالستیک )وينیل کلرايد(VCOA 

 VCVAC )وينیل استات(-پالستیک )وينیل کلرايد( 

 VCVDC )وينیلیدن کلرايد(-)وينیل کلرايد( 

 VE  رزي  وينیل استر 

 
 

 های ويژهنمادهای شناسايي مشخصه 6

 توانند مي اختصاري براي پلیمرهاي پايه عاليمپلیمرها،  اصالحات ايجاد تماي  بی در صورت تمايل، براي 
نماد)هاي( تکمیلي بايد بعد از عالم  اختصاري پلیمر پايه قرار  .(9جدول شوند )تا چهار نماد تکمیل 

 از عالم  اختصاري جداشوند.  ،خط تیر ، بدون فاصله قبل و بعد آنبا يک گیرند و 

 هیچ نمادي نبايد در جلو عالم  اختصاريِ پلیمر پايه قرار گیرد. 

 

                                                 
 اس . Qختصاري براي پلیمر سیلیکون عالم  ا ISO 1629در استاندارد  -1
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 های ويژه شناسايي مشخصهنمادهای  -1جدول 

 مفهوم  Meaning نماد

A acid (modified)   اسید (با )اصالح شد  

A Adipate  آديپات 

A amorphous; atactic  آرايشبي شکل؛بي 

B Biaxial  دوجهتهدومحوري ، 

B Block  ايدسته 

B Brominated  شد  داربرم 

C Chlorinated  شد  کلردار 

C crystalline; isotactic  آرايشتک؛ بلوري 

D Density  چگالي 

E Epoxidized  شد دار اپوکسي 

E expanded; expandable  انبساط انبساطي؛ قابل 

F Flexible  انعطاف پیير 

F Fluid  سیال 

F Fluorinated  شد  فلوئوردار 

G glycol (modified)   لوکگلی (با )اصالح شد 

H High  زياد 

I impact  ضربه 

L linear  خطي 

L low  کم 

M medium  متوسط 

M molecular  مولکولي 

N normal  نرمال 

N novolak  نووالك 

O orientated  يابي شد  آرايش 

P plasticized   نرم شد 

P thermoplastic  ترموپالستیکگرمانرم ، 

R raised  اف ايش يافته 

R random  تصادفي 

R resol  رزول 

R rigid  ) صلب )سخ 

S saturated   اشباع 
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 )ادامه( 1جدول 

S sulfonated  شد  گوگرددار 

S syndiotactic  شآراي هم 

S thermosetting   ترموس  شد 

T temperature (resistance)  )دما)مقاوم  به  

T toughened  شد  چقرمه 

U ultra  فرا 

U unplasticized   نرم نشد ، سخ 

U unsaturated  غیر اشباع 

V very  خیلي 

W weight  وزن 

X crosslinked; crosslinkable  ي شدنااي شد ؛ قابل شبکهشبکه 

 

 هانمادهای محصول بازيافت پالستیک 1

)بر اساس  نماد اختیاريل پرانت  قرار گرفته اس (، که داخ REC)شامل حروف ب رگ " REC"نماد 
پايه و نمادهاي شناسايي براي پلیمرهاي اختصاري  عاليمعالو  بر اس  که  (ISO 14021استاندارد 
بايد همیشه در ها محصول بازياف  پالستیکبراي " REC"اد نم استفاد  شود. تواند مي ،هاي ويژ مشخصه
 به کار رفته براي پالستیک، قرار گیرد.و عالم  اختصاري  هانمادآخر  قسم 

اظهار شد  مقدار بازيافتي  درخصوصاي ويژ  ادعايو  بود در دسترس  شد درصد بازياف  مقدار اگر 
مقدار  دهند  حداقل درصد وزنيکه نشان فاد  کرداستعددي از  توانمي RECحروف ب رگ  پس از، باشد

  ."((REC50"، مانند گیرد ميو کل آن در داخل پرانت  قرار  ؛اس  بازيافتي

 

 هايي از كاربرد نمادهامثال 8

  PVC-P)وينیل کلرايد( نرم شد  = پلي 1مثال 
 PVC       پلیمر پايه                        
 P            نرم شد                            

 PS-HI   )ضربه پیير( =  ضربه بهاستايرن مقاوم پلي 9مثال 
          PSپلیمر پايه                           

 HI        ضربه بهمقاوم       
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  PE-LLD=  )سبک خطي( کم چگالياتیل  خطي با پلي      3مثال 
                        PE                      پلیمر پايه                      

 LLD          کم چگاليخطي با                       

 PET  =PET(REC)ماد  پلي)اتیل  ترفتاالت( حاصل از بازياف        2مثال 

 PE-HD  =PE-HD(REC)حاصل از بازياف  )سنگی ( زياد  چگالياتیل  با ماد  پلي      3مثال 

 

داراي اج اء سازند  ديگري  موردنظر،نوع پلیمر  بج  تواند مي پالستیک که محصول بازياف  يد توجه داش با -يادآوری

  د.باش
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 پیوست الف

 )اطالعاتي(

 عاليماختصاری جديد برای پلیمرهای پايه، مخلوط پلیمرها و  عاليمتهیه  راهنمای

 هامربوط به آن

 استفاد  کنید. "پلي"براي  Pف پلیمر از حرهمو گیاري يک براي نام   1-الف

سبب هنگامي که حیف آن  ،نوع ديگري از پلیمرگیاري کوپلیمر يا براي نامتوان  مي Pحرف  از همچنی  
  .کردشود، استفاد  سردرگمي مي

 فقط از حروف ب رگ التی  استفاد  کنید.   1-الف

 .شود ميگیاري نام PVC ،مثال        پلي)وينیل کلرايد(

دو يا تعداد بیشتري از حروف ب رگ از ، که امکان تکرار يا سردرگمي وجود داشته باشد درصورتي   1-الف

  توجه نکنید. گیاري ء مورد نامج  ها درآن و به ترتیبِ استفاد  کرد  مشخصبراي يک ج ء 

 .شود ميگیاري نام PAKآکريالت، پلي   1مثال 

 .شود ميگیاري نام  PARآريالت، پلي  9مثال 

  .شود ميگیاري نام PVFM)وينیل فرمال(، پلي  3مثال 

        در اصطالحي که هاقرارگرفت  آن از نمادهاي اج اي مونومري به ترتیببراي کوپلیمرها،   4-الف

از چپ به راس  به ترتیب کاهش نسب  به طور کلي نمادهاي اج ا شود، استفاد  کنید. گیاري مينام
 شوند.مونومري در کوپلیمر ظاهر مي ( اج ايوزني)درصد وزني

 .شود ميگیاري نام AMMAمتاکريالت(،  -آکريلونیتريل)متیل  1مثال 

  .شود ميگیاري نام VCEMAK)متیل آکريالت(، -اتیل -)وينیل کلرايد(  9مثال 

که حیف آن سبب  درصورتيتفاد  شود، اس "/" خط مورب گیاري يک کوپلیمر ممک  اس  ازدر نام
  شود.ي سردرگم

 براي پالستیک اتیل  پروپیل . E/P   3مثال 
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به نحوي  بريد؛ کاررا بهاختصاري براي پلیمرهاي پايه  عاليم، ها يا آلیاژهاي پلیمريدر مخلوط   5-الف

 کسرهاي وزني خودکه ج ء اصلي در موقعی  اول قرار گرفته و به دنبال آن ساير اج ا، به ترتیب کاهش 
 شوند. عالو  از هم جدا ميک عالم  بهو با ي گرفتهقرار 

  .شود ميگیاري نام PC+ABS، استايرن -بوتادي  -کربنات و آکريلونیتريلپلي آلیاژ  :مثال

 نبايد فاصله باشد. "+"قبل و بعد از عالم  

، شوند ميتهیه  همسان هاي در سري يواحدهاياز  به روش تراکمي گیاري پلیمرهايي کهبراي نام   6-الف

  کاربريد.به (هاي ويژ مشخصه نشان دهند  )ولي قبل از نمادهاي عداد و حروف را بعد از نمادهاي اج اا

  .شود ميگیاري نام PA6  ،کاپروالکتام-ε حاصل از پلیمر  1مثال 

گیاري نام PA66/610آمی ، آديپیک اسید وسباسیک اسید، از هگ امتیل  دي حاصل پلیمر  9مثال 
  .شود مي

  .شود ميگیاري نام PAMXD6آمی  و آديپیک اسید، زايلیل  دي-m حاصل از پلیمر  3مثال 

هاي کرب  در واحد مونومر اشار  و عدد به تعداد اتم بود آمید پلينشانگر  PAدر هر يک از سه مثال باال، 
می  و عدد دوم به هاي کرب  در آ، عد اول به تعداد اتمباشددو مونومر آمید شامل  پليکند. هنگامي که مي

 مورب خطآمیدها، آمید از کوپليپليکند. براي جداکردن اج اي هاي کرب  در اسید اشار  ميتعداد اتم
گیاري به وسیله حروف نامآمیدها آمیدها و کوپليپلي رود. واحدهاي آلیفاتیک غیر خطيِکار مي به

 فهرس  شد  اس . ISO 1874-1استاندارد  3-جدول الف. ج ئیات بیشتر در شوند مي

از طرف  نبايد يکسان باشند. مورد استفاد  در صنع  پالستیکاختصاري مواد مختلف  عاليم   1-الف

ي ماد  متفاوتي در صنعتگیاري  براي نامکه  در صنع  پالستیکاختصاري  عاليمديگر، پرهی  از کاربرد 
ظهور در اولی  راي شناسايي اصطالحي که ب 2مقررات بند  تبعی  از ، میسر نیس .شوند استفاد  مي ديگر
  .کردخواهد  جلوگیري احتمالي سردرگمي از وقوع، رود ميکار به اختصاري عاليمبراي آن در مت   آن
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 پیوست ب

 )اطالعاتي(

 اختصاری عاليمبرای اجزای  مورد استفادهفهرست نمادهای 

 فهرست بر اساس نماد    1-ب

 ارائه شد  اس .  1-در عاليم اختصاري، براساس نماد، در جدول بنمادهاي مورداستفاد  فهرس  

 مورد استفاده در عاليم اختصاری، براساس نمادنمادهای  -1-بجدول 

 اختصاری عالمت ایجزا  نماد

A  
الکوکسي؛ آلیل؛ استات؛ اسید؛ آکريل؛ آکريالت؛ آکريلیک؛ آکريلونیتريل؛ آلکان؛ آلکانوات؛ 

 ؛ آريلآمید؛ 1وسط

AC  استات 

AH  انیدريد 

AI  آمید ايمید 

AK  آکريالت 

AL  الکل 

AN  آکريلونیتريل 

AR  آريل؛ آريالت 

B  ؛ بوتادي ؛ بوت ؛ بوتیل؛ بوتیل ؛ بوتیرال؛ بوتیراتاي دسته 

BD   بوتادي 

C  
 ؛ سیکلو؛بلور؛ کلرو؛ کوپلیمر؛ کرزول؛ شد  بوکسي؛ سلول ؛ کلرايد؛ کلردارکاپرو؛ کربنات؛ کر
 متیل سیکلوهگ يل  دي

CE  کربوکسیالتسلول ؛ سیکلوهگ ان دي 

D  اندي؛ دي 

E   استر؛ اتر؛ اتیل؛ اتیل 

EP  اپوکسید؛ اپوکسي 

EST  استر 

F  فلورايد؛ فلوئورو؛ فرمالدئید؛ فوران 

FM  فرمال 

H   هیدروکسي 

I  ايمید؛ اي و 
                                                 

1. Amid  



 12 

 )ادامه( 1-بجدول 

 عالمت اختصاری ایجزا  نماد

IR  اي وسیانورات 

K  کربازول؛ کتون 

L    1الکتیک؛ الکتون؛ ماي 

M  ؛ متاکريل؛ متاکريالت؛ متیل؛ متیل ؛ متیل متاکريالت9 مِ مالئیک؛ مالمی ؛ 

MA  متاکريالت؛ متاکريلیک اسید 

N  نفتاالت؛ نیترات 

O  اکتیل؛ اولفی ؛ اکسي 

OH  الکل 

OX  اکسید 

P  استر؛ پلیمر؛ پروپیونات؛ پروپیل ؛ پیرولیدون؛ فنیل ؛ فتاالت؛ پلي؛ پليپنتا؛ پنت ؛ پر؛ فنل 

S  استايرن؛ سوکسینات؛ سولفید 

SI  سیلیکون 

SU  سولفون 

T  متیل ترفتاالت؛ تترا؛ تري؛ تري 

U  ؛ اور 3غیر اشباع 

UR  اورتان 

V  والرات؛ وينیل 

VD  وينیلیدن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Liquid  

2. Meth 

3. Unsaturated   
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 اختصاری عالمت یاجزافهرست بر اساس    1-ب

 ارائه شد  اس .  9-نمادهاي مورداستفاد  در عاليم اختصاري، براساس اج ا، در جدول بفهرس  

 مورد استفاده در عاليم اختصاری، براساس اجزانمادهای  -1-بجدول 
 نماد عالمت اختصاری ایجزا  نماد عالمت اختصاری ایجزا

 C,CE سلول   A, AC استات

 C کلرايد  A اسید 

 C  شد کلردار   A, AK آکريالت

 C کلرو  A آکريلیک

 C کوپلیمر  A, AN آکريلونیتريل

 C کرزول  AL, OH الکل

 C بلور  A آلکان

 C سیکلو  A آلکانوئات

 CE کربوکسیالتسیکلوهگ ان دي  A الکوکسي

 C متیل سیکلوهگ يل  دي  A آلیل

    A وسط

 D دي  A آمید

 D اندي  AI آمید ايمید

    AH انیدريد

 EP اپوکسید  A,AR آريل

 EP اپوکسي  AR آريالت

 E, EST استر   

 E اتر  B اي دسته

 E اتیل  B, BD بوتادي 

 E اتیل   B بوت 

    B بوتیل

 F فلورايد  B بوتیل 

 F فلوئورو  B بوتیرال

 FM فرمال  B بوتیرات

 F فرمالدئید   

 F فوران  C کاپرو

    K ولکرباز

 H هیدروکسي  C کربنات

    C کربوکسي
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 )ادامه( 1-بجدول 
 نماد عالمت اختصاری ایجزا  نماد عالمت اختصاری ایجزا

 P پر  I ايمید

 P فنل  I اي و

 P فنیل   IR اي وسیانورات

 P فتاالت   

 P پلي  K کتون

 P استرپلي   

 P پلیمر  L الکتیک

 P پروپیونات  L الکتون

 P پروپیل   L اي م

 P پیرولیدون   

    M مالئیک

 SI سیلیکون  M مالمی 

 S استايرن  M مِ 

 S سوکسینات  M متاکريل

 S سولفید  M,MA متاکريالت

 SU سولفون  MA متاکريلیک اسید

    M متیل

 T ترفتاالت  M متیل 

 T تترا  M متیل متاکريالت

 T تري   

 T متیل تري  N نفتاالت

    N نیترات

 U غیراشباع   

 U اور   O اکتیل

 UR اورتان  O اولفی 

    O اکسي

 V والرات  OX اکسید

 V وينیل   

 VD وينیلیدن  P پنتا

    P پنت 
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 یوست پپ

 )اطالعاتي(

 بندی شده های گروهاختصاری بر اساس نوع پالستیک عاليم

 Aگروه   1-پ

 اس .ههاي پلیمراي از نامري، اختصارات ساد اختصا عاليماي  گرو   -يادآوری

 پلیمرهاهمو   1-1-پ

 ارائه شد  اس .  1-پلیمرها در جدول پهمو عاليم اختصاري فهرس  

 پلیمرهاهمو عاليم اختصاری  -1-پجدول 

 عالمت اختصاری
 

 عالمت اختصاری نام پلیمر
 

 نام پلیمر

PAA  )پلي)آکريلیک اسید PP  پروپیل پلي 

PAN  آکريلونیتريليپل PPE  )پلي)فنیل  اتر 

PB  بوت پلي PPOX  )پلي)پروپیل  اکسید 

PBAK  )بوتیل آکريالت(پلي PPS  )پلي)فنیل  سولفید 

PBD  1بوتادي پلي-9و PPSU  )پلي)فنیل  سولفون 

PCL  کاپروالکتونپلي PS  استايرنپلي 

PCTFE  فلورو اتیل کلرو تريپلي PTFE  رو اتیل لوتترا فپلي 

PDCPD  انسیکلو پنتا ديديپلي PVAC  )پلي)وينیل استات 

PE  اتیل پلي PVAL  )پلي)وينیل الکل 

PEOX  )پلي)اتیل  اکسید PVB  (پلي)وينیل بوتیرال 

PIB  اي وبوتیل پلي PVC  )پلي)وينیل کلرايد 

PMI  متاکريل ايمیدپلي PVDC  )پلي)وينیلیدن کلرايد 

PMMA  متیل متاکريالت(پلي( PVDF  )پلي)وينیلیدن فلورايد 

PMMI  (پليN-متیل متاکريل)ايمید PVF  )پلي)وينیل فلورايد 

PMP  (1-متیل پن -2پلي-)ان PVFM  )پلي)وينیل فرمال 

PMS  (پليα-)متیل استايرن PVK  (پليN-)وينیل کربازول 

POM  اکسي متیل پلي PVP  (پليN-)وينیل پیرولیدون 
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 كوپلیمرها  1-1-پ

 ارائه شد  اس .  9-پلیمرها در جدول پکوعاليم اختصاري فهرس  

 عاليم اختصاری كوپلیمرها -1-پجدول 

 نام پلیمر  عالمت اختصاری نام پلیمر  عالمت اختصاری

PBN  )بوتیل  نفتاالت(پلي PEN  )پلي)اتیل  نفتاالت 
PBT  )پلي)بوتیل  ترفتاالت PES  ات(پلي)اتیل  سوکسین 

PCCE  متیل  پلي)سیکلوهگ يل  دي
 (کربوکسیالتسیکلوهگ ان دي

PET  )پلي)اتیل  ترفتاالت 

PTT  متیل  ترفتاالت(پلي)تري 

PCT  متیل  پلي)سیکلوهگ يل  دي
 (ترفتاالت

   

 عموميهای نام  1-1-پ

 ارائه شد  اس .  3-در جدول پ هاي عمومي نامفهرس  

 يهای عموم نام -1-پجدول 

 عالمت اختصاری
 

 عالمت اختصاری نام پلیمر
 

 نام پلیمر

COC   اولفی  کوپلیمرسیکلو PEI  اتر ايمیدپلي 

EP  اپوکسید PEK  اتر کتونپلي 

LCP   ماي  بلورپلیمر PESTUR  استر اورتانپلي 

PA  آمیدپلي PESU  تر سولفوناپلي 

PAEK  آريل اتر کتونپلي PEUR  اتر اورتانپلي 

PAI  آمید ايمیدپلي PI  ايمیدپلي 

PAK  آکريالتپلي PIR  اي و سیانوراتپلي 

PAR  آريالتپلي PK  کتونپلي 

PARA  آريل آمیدپلي PSU  سولفونپلي 

PC  کربناتپلي PUR  اورتانپلي 

PEC  استر کربناتپلي SI  سیلیکون پالستیک 

PEEK  اتر اتر کتونپلي UP  ستر غیر اشباعارزي  پلي 

PEEST  اتر استرپلي VE  رزي  وينیل استر 
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 مشتقات سلولز  4-1-پ

 ارائه شد  اس .  2-عاليم اختصاري مشتقات سلول  در جدول پفهرس  

 عاليم اختصاری مشتقات سلولز -4-پجدول 

 عالمت اختصاری
 

 عالمت اختصاری نام پلیمر
 

 نام پلیمر

CA  سلول  استات CN  اتسلول  نیتر 

CAB  سلول  استات بوتیرات CP  سلول  پروپیونات 

CAP  سلول  استات پروپیونات CTA  سلول  تري استات 

CEF  سلول  فرمالدئید EC   اتیل سلول 

CMC   کربوکسي متیل سلول MC   متیل سلول 

 Bگروه   1-پ

هاي کامل پلیمرها نیاز به توضیح اضافي منامونومرهاس .  اختصاريهاي شامل نام ،اختصاري عاليماي  گرو   -يادآوری

  را دارند. "رزي "يا  "پالستیک"مانند 

 متفرقهكوپلیمرهای   1-1-پ

 ارائه شد  اس .  3-عاليم اختصاري کوپلیمرهاي متفرقه در جدول پفهرس  

 متفرقهی عاليم اختصاری كوپلیمرها -5-پجدول 

 مرنام پلی  عالمت اختصاری نام پلیمر  عالمت اختصاری

AB 
 

 ASA بوتادي -پالستیک آکريلونیتريل
-پالستیک آکريلونیتريل 

 )استايرن آکريالت(

ABAK 
-بوتادي -پالستیک آکريلونیتريل 

 آکريالت
EAA 

)آکريلیک -اتیل پالستیک  

 اسید(

ABS 
-بوتادي -پالستیک آکريلونیتريل 

 استايرن
EBAK 

)بوتیل -پالستیک اتیل  

 آکريالت(

ACS 
-)پلي-لونیتريلپالستیک آکري 

 استايرن-(شد  اتیل  کلردار
EEAK 

)اتیل -پالستیک اتیل  

 آکريالت(

AEPDS 
-)اتیل -پالستیک آکريلونیتريل 

 استايرن-ان(دي-پروپیل 
EMA 

-پالستیک اتیل  

 )متاکريلیک اسید(

AMMA 
)متیل -پالستیک آکريلونیتريل 

 متاکريالت(
E/P 

 پروپیل -پالستیک اتیل  
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 مه()ادا 5-پجدول 

 نام پلیمر  عالمت اختصاری نام پلیمر  عالمت اختصاری

ETFE 
 

 SMS تترافلورو اتیل  -پالستیک اتیل 
 -α -پالستیک استايرن 

 متیل استايرن

EVAC 
 

 SMAH )وينیل استات(-پالستیک اتیل 
)مالئیک -پالستیک استايرن 

 انیدريد(

EVOH 
 

 VCE )وينیل الکل(-پالستیک اتیل 
 -ل کلرايد(پالستیک )وينی 

 اتیل 

FEP 
 -پالستیک پرفلورو)اتیل  

 پروپیل (
VCEMAK 

-پالستیک )وينیل کلرايد( 

 )متیل آکريالت(-اتیل 

MABS 
 -پالستیک )متیل متاکريالت( 

 استايرن-بوتادي  -آکريلونیتريل
VCEVAC 

-پالستیک )وينیل کلرايد( 

 )وينیل استات(-اتیل 

MBS 
 -پالستیک )متیل متاکريالت( 

 استايرن -ادي بوت
VCMAK 

 -پالستیک )وينیل کلرايد( 

 متیل آکريالت(

MSAN 
-متیل استايرن -αپالستیک  

 آکريلونیتريل 
VCMMA 

 -پالستیک )وينیل کلرايد( 

 متیل متاکريالت(

PFA 
پالستیک پرفلورو)آلکیل وينیل  

 تترا فلورو اتیل  -اتر(
VCOAK 

 -پالستیک )وينیل کلرايد( 

 اکتیل آکريالت(

SAN 
 

 VCVAC آکريلونیتريل -پالستیک استايرن
-پالستیک )وينیل کلرايد(  

 )وينیل استات(

SB 
 

 VCVDC بوتادي  -پالستیک استايرن
-پالستیک )وينیل کلرايد(  

 )وينیلیدن کلرايد(

 شده ایپلیمرهای شبکه  1-1-پ

 ارائه شد  اس .  6-اي شد  در جدول پ عاليم اختصاري پلیمرهاي شبکهفهرس  

 ای شده شبکهی عاليم اختصاری پلیمرها -6-پجدول 

 نام پلیمر  عالم  اختصاري نام پلیمر  عالم  اختصاري

CF  فرمالدئید -رزي  کرزول PDAP  آلیل فتاالت(رزي  پلي)دي 

FF  فرمالدئید -رزي  فوران PF  رزي  فنل فرمالدئید 

MF  رزي  مالمی  فرمالدئید UF   فرمالدئید -رزي  اور 

MP   فنل -رزي  مالمی    
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