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  خدا نامبه
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

 و اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 استانداردهای نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی (ملی
 مؤسسات و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
 شـرایط  بـه  توجـه  بـا  و ملـی  مـصالح  بـا  همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

 کننـدگان، مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری یدی،تول
 پـیش  .شـود  مـی  حاصـل  دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی عمراج به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای نویس
 )رسـمی ( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت از

  .شود می منتشر و چاپ ایران
 کننـد  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 ترتیـب،  بـدین  .شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
 ملـی  کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان
 المللـی  بـین  کمیـسیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بین سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کـدکس  کمیسیون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2الکتروتکنیک 
 های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 
 .شودمی گیریبهره بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینی پیش موازین رعایت با تواند می انایر صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمومی، و فردی ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،
ـ  وارداتـی،  اقالم یا / و ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از بعضی اجرای اقتصادی،  تـصویب  اب

 اجـرای  کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید اجباری استاندارد، عالی شورای
 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیدرجه و صادراتی کاالهای استاندارد
 و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی (کالیبراسیون مراکز و ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـایل  )واسـنجی  (کالیبراسیون یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند می نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت
 این وظایف یگرد از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
 .است مؤسسه

  

                                                 
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوین کمیسیون فنی 

  گرانروی تعیین عدد تهیه آزمونه برای-ید سختلوله و اتصاالت پلی وینیل کلر -   هاپالستیک«

  »Kو محاسبه عدد 
  

  نمایندگییا / سمت و  : رئیس
  محسن ، معصومی

  )دکترای مهندسی پلیمر(
  آزاد اسالمی واحد ماهشهردانشگاه 

    :دبیر
  محمد تقی ، مقامی

  ) شیمیفوق لیسانس(
  

صنعتی ردوتحقیقاتستاندااموسسه
  ایران

    )اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء
  سلیمانی، هایده

  )مهندسی شیمیفوق لیسانس (
  

  شرکت پولیکا نوین

  شفیعی ، سعید
  )دکترای مهندسی پلیمر(
  

  دلساگسترشرکت 

  علیزاده، مریم
  )یمی نساجیمهندسی شلیسانس (
  

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
  پی وی سی

  غیاثی، مهشید
  )مهندسی شیمی نساجیفوق لیسانس (
  

  شرکت کیمیاران

  فاروقی، آرمان
  ) مهندسی صنایعلیسانس(
  

  شرکت اورامان غرب

 کوشکی ، امید
 )مهندسی پلیمرفوق لیسانس (
  

  شرکت نوآوران بسپار
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  پیش گفتار

تاندارد  تهیـه آزمونـه بـرای تعیـین عـددگرانروی          -لوله واتـصاالت پلـی وینیـل کلریدسـخت        -ستیک ها پال"اس
 تحقیقات صنعتی و استاندارد مؤسسۀتوسط  مربوط های درکمیسیون آن نویس پیش که k"ومحاسبه عدد

  مـورخ وپلیمـر  شـیمیایی استاندارد ملـی  کمیتـۀ  اجـالس  پانصدوشـشمین  در و شـده  تـدوین  و تهیـه  ایران
مقـررات   و قـوانین  اصـالح  قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک ، است گرفته قرار تصویب ردمو19/12/86

منتـشر   ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
   .شودمی

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای
 تکمیـل  و اصـالح  بـرای  که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای

 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه این استانداردها
   .کرد استفاده ملی ایاستاندارده تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین، باید

  
 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برای که  و ماخذیمنبع

  
DIN EN 922:1995, Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes and fittings – 
Specimen preparation for determination of the viscosity number and calculation 
of the K-value 
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 تعیین عدد تهیه آزمونه برای-لوله و اتصاالت پلی وینیل کلراید سخت -  هاپالستیک
  K و محاسبه عدد گرانروی

   و دامنه کاربردهدف     1
 K عدد محاسبه وگرانروی تعیین عدد  تهیه آزمونه برای روشی برایارائهاین استانداردهدف ازتدوین     

  .می باشددست آمده از یک لوله، اتصال یا آمیزه رزین پی ی وی سی ب
 گرانرویدر این استاندارد، فقط روش جداسازی رزین پی وی سی شرح داده شده است؛ و برای تعیین عدد 

) Fikentscherمطابق با  (Kمعادله ای برای تعیین عدد . ارجاع شده استISO174  :1974به استاندارد 
 برای رزین پی وی گرانروی متناظر با مجموعه ای از اعداد Kعدد . یده است ارائه گردگرانرویاز داده های 

  . ارائه شده استا لفسی در پیوست 
 ). دیده شود3بند (حضور پلیمرهای دیگر می تواند باعث ابطال این روش گردد 

  

  مراجع الزامی     2
هاارجاع شده است بدین  ه آنمدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که درمتن این استانداردملی ایران ب «

  . ملی محسوب می شودازاین استانداردئی ترتیب آن مقررات جز
 وتجدیدنظرهای بعدی آناصالحیه ها،باذکرتاریخ انتشارارجاع داده شده باشد مدرکی به درصورتی که

ده شده درموردمدارکی که بدون ذکرتاریخ انتشاربه آن هاارجاع دا.موردنظراین استانداردملی ایران نیست
  .بعدی آن هاموردنظراستهمواره آخرین تجدید نظرواصالحیه های ،است

  »:استفاده ازمرجع زیربرای این استانداردالزامی است
1-ISO174:1974 , Plastics – Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride – 
Determination of viscosity number in dilute solution 

  

   روشلاصو  3
و ته نشینی ) THF(رزین پی وی سی، در لوله یا اتصال یا آمیزه، از طریق حل شدن در تترا هیدروفوران 

توسط متانول از بخشی از محلول که توسط سانتریفوژ کردن و ظرف به ظرف کردن جداسازی شده، از سایر 
د بر نتایج مواد اتصاالت تزریقی اثر ها در آمیزه های تزریقی می توان حضور افزودنی. ها جدا می شود افزودنی
  .بگذارد

نیز وجود داشته باشند، از این ) PMMA1مانند ( و نامحلول در متانول THFاگر سایر پلیمرهای محلول در 
  .روش نمی توان استفاده نمود

                                                 
1-Poly   Methyl Metacrylat                                                                                                                                
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 استفاده می ISO174 :1974 استاندارد 2 مطابق با روش K و عدد گرانرویاز رسوب برای تخمین عدد 
  .شود

   الزممواد  4
  .1 تتراهیدروفوران  پایدار شده-
  ).CH3OH( متانول -
  

  وسایل الزم  5

  . میلی لیتر100ظرف شیشه ای، با ظرفیت حداقل   1- 5
  .همزن مغناطیسی   2- 5
  . میلی لیتر، بلند600ارلن شیشه ای،   3- 5
  .قیف صافی  4- 5
  .1- 6 با بند لیمر رسوب شده مطابقکاغذ صافی، با قابلیت نگاه داشتن پ  5- 5
  . میلی لیتر50سانتریفوژ همراه با لوله های سانتریفوژ، برای   6- 5
  .دسیکاتور خأل  7- 5
  .) دیده شود1- 6بند (حمام آب، درصورت لزوم   8- 5
  .) دیده شود1-6بند (پیپت پاستور، درصورت لزوم   9- 5
  

  آزمونروش   6

  جداسازی رزین پی وی سی  6-1
از یک لوله یا اتصال ) گرم 5/2 زیاد باشد، 2پرکنندهکه میزان  درصورتی( گرم آمیزه پی وی سی 2حدود 
 دیده 1-5بند  (کنید در یک ظرف شیشه ای مجهز به همزن حل THF میلی لیتر 50 و سپس در ببرید
  ..کنیدچون حل شدن آهسته است، با دقت در یک حمام آب گرم حل ). شود

  
  .قبل از انجام آزمایش بطورکامل حل شود بسیار مهم است که رزین پی وی سی :یادآوری

  
  . دقیقه سانتریفوژ گردد40محلول به یک لوله سانتریفوژ منتقل شده و برای حدود 

                                                 
1- Stabilized  
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.  که عاری از ذرات است، درصورت لزوم با پیپت پاستور ، به داخل ارلن ریخته شودTHFبخشی از محلول 
این عمل تا زمانی . طوریکه پلیمر رسوب کنده  بل اضافه شودوداخل ارلن همراه با هم زدن با احتیاط متان

  .ل اضافه شده باشدو متانقسمت THF ، 10 محلول قسمتادامه می یابد که به ازای هر 
. ل شسته شودوسوسپانسیون بدست آمده توسط کاغذ صافی فیلتر شود و سپس رسوب بدست آمده با متان

 درجه 50 ساعت در یک دسیکاتور خأل در 12 پلیمر رسوب شده به یک جام منتقل شده و حداقل به مدت
  .سلسیوس خشک شود

  Kعدد محاسبه   6-2
  : رزین مطابق با معادله زیر محاسبه می شودKعدد 

1000
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K 1                                           (
          

  :که
ts 1974 ، زمان جریان محلول مطابق با استاندارد:ISO 174باشد می .  
to1974 ، زمان جریان حالل مطابق با استاندارد:ISO 174می باشد .  
  

  گرانرویتعیین عدد   6-3
 با استفاده از ISO 174:1974 استاندارد 2 بر گرم، مطابق با روش لیتر ، برحسب میلیگرانرویعدد 

 استاندارد 2- 1-6 مطابق با یادآوری بند) ازطریق حل کردن در سیکلوهگزان(گرم رزین  )0002/0±2510/0(
1974:ISO 174بدست آورده می شود .  

  دقت  7
  . تعیین می شود±2 با دقت Kدر این روش، عدد 

  گزارش آزمون  8
  : زیر باشداطالعاتباید شامل آزمون گزارش 

 ها؛  و شماره استاندارد ویژگی استاندارد اینشماره - الف
  تحت آزمون؛، اتصال یا آمیزهمشخصات کامل لوله -ب
  ؛ رزینKد عد -پ
  ؛ینزر گرانرویعدد  -ت
 نشده است؛هر عاملی که می تواند بر نتایج تأثیر گذارد و در این استاندارد به آن اشاره  -ث
 .تاریخ آزمون -ج
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  پیوست الف
  )اطالعاتی(

  گرانروی برای رزین پی وی سی و ارتباط آنها با عدد Kاعداد 
  

  ). دیده شود7بند (محاسبه می شود  1 مطابق با معادله Kبرای رزین پی وی سی، عدد 
)  میلی لیتر بر گرم178بر گرم تا   میلی لیتر60در محدوده  (گرانروی متناظر با اعداد Kبرای راحتی، اعداد 

  . داده شده است1-  گرم رزین در لیتر در جدول الف5برای محلولی حاوی 
  

   متناظرK و اعداد گرانروی اعداد 1-جدول الف
  )پی وی سی به ازای هر لیتر محلول در سیکلوهگزان گرم رزین 5برای (

  گرانرویعدد 
ml/g 

  گرانرویعدد   Kعدد   ml/g یگرانروعدد   Kعدد 
ml/g  

  Kعدد 

60  6/49  100  5/63  140  8/73  
62  5/50  102  1/64  142  3/74  
64  3/51  104  7/64  144  7/74  
66  1/52  106  2/65  146  1/75  
68  8/52  108  8/65  148  6/75  
70  6/53  110  3/66  150  0/76  
72  3/54  112  9/66  152  5/76  
74  1/55  114  4/67  154  9/76  
76  8/55  116  9/67  156  3/77  
78  5/56  118  5/68  158  7/77  
80  2/57  120  0/69  160  1/78  
82  9/57  122  5/69  162  5/78  
84  5/58  124  0/70  164  9/78  
86  2/59  126  5/70  166  3/79  
88  8/59  128  0/71  168  7/79  
90  5/60  130  5/71  170  1/80  
92  1/61  132  9/71  172  5/80  
94  7/61  134  4/72  174  9/80  
96  3/62  136  9/72  176  3/81  
98  9/62  138  3/73  178  7/81  
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ICS: 83.080 

  4:  صفحه  
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