
 

  
  و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

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

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

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

توليدكنندگان ،مصرف : و نفع شامل حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
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 پالستيكها ـتعيين اثرات غوطه وري در  

 

  مايعات شيميايي ـ روشهاي آزمون

 
 
اول چاپ  
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پيش نويس استانداردهاي .و سازمانهاي دولتي باشد نهادهاكنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 
واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از  ذينفعع ملي جهت نظرخواهي براي مراج

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـادريـافت نظـرات 
  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي(ملي  استاندارد

 تعيينبا رعايت ضوابط  استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و نويس پيش
به عنوان  تصويب،شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت 

مي شود كه بر اساس مفاد  تلقيبدين ترتيب استانداردهايي ملي . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد
ط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به مربو مليتدوين و در كميته )) 5((مندرج در استاندارد ملي شماره 

  .تصويب رسيده باشد
كه در  ميباشدو تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد  استاندارد مؤسسه

از آخرين پيشرفتهاي  كشور،تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص 
  .مي نمايد استفـادهاستانداردهـاي بين المـللي علمي، فني و صنعتي جهان و 

منظور  بهو تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون  استاندارد مؤسسه
محصوالت  كيفيتحمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد  تصويبجراي بعضي از استانداردها را با و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، ا
المللي براي محصوالت كشور، اجراي  بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . اجباري نمايد

  .نمايد اجبارياستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 
 درز خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان ا بمنظـور همچـنين

زيست  ومديريتزمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت 
سازمانها و مؤسسات  اينگونهمحيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صورت احراز شرايط الزم،  قراررد ارزيابي را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مو
ترويج سيستم بين المللي . بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد وگواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي  وسايليكاها ، كاليبراسيون 
  .ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد استانداردهايسطح 

  
 

  “روشهاي آزمون  - تعيين اثرات غوطه وري در مايعات شيميايي –ها  پالستيك ”كميسيون استاندارد 
  يا نمايندگي سمت  رئيس

  مدير توليد شركت همگام  )فوق ليسانس شيمي تجزيه(شريف پور ، فرشيد
  دارد و تحقيقات صنعتيموسسه استان  )ليسانس شيمي(ابراهيم، الهام     

    اعضاء
  شركت آب و فاضالب  )ليسانس شيمي(جمشيدي گهروئي ، فرشاد   
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  دانشگاه صنعتي اصفهان )دكتري شيمي(حبيبي، سكينه       
  مدير فني شركت برفاب  )فوق ليسانس شيمي (كوهي، بابك

  پژوهشگاه معلم شهركرد  )فوق ليسانس شيمي(صحرانشين ، زهرا    
  مدير فني شركت چيني همگام )ليسانس مهندسي شيمي( اهري، آذر    ط  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  )ليسانس مهندسي پليمر(طلوعي، شهال   
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  )فوق ليسانس رياضي(عليمحمدي ، بهروز   

  دانشجوي دانشگاه تبريز  )ليسانس شيمي(قاسمي، شهناز
  مسؤل كنترل كيفيت شركت كوالك  )ليسانس شيمي(اه دهكردي، افسانهنيكخو

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران )فوق ليسانس شيمي(نصراصفهاني، مجتبي    
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران)       فوق ليسانس شيمي فيزيك(نجات دهكردي ، مريم  

  
  صفحه                                                                                       مندرجات         فهرست

  پيش گفتار                                                                                                             د
  1                                                                     هدف و دامنه كاربرد                        -1
 1مراجع الزامي                                                                                                      -2

 2                                                 اساس كار                                                         -3

 2ويژگيهاي عمومي و روشهاي اجراي آزمون                                                                  -4

   7                       تعيين تغيير در جرم، ابعاد يا ظاهر                                                       -5
            16تعيين تغيير در خواص فيزيكي ديگر                                                                         -6
 18گزارش آزمون                                                                                                    -7

  19انواع مايعات آزمون                                                                                -الف  پيوست
  23يادآوري هايي براي جذب رطوبت توسط آزمونه هاي پالستيكي در تعادل با              –پيوست ب 

                                                       شرايط تثبيت آزمونه                                         
  

  پيش گفتار
كه پيش نويس آن توسط “روشهاي آزمون  -تعيين اثرات غوطه وري در مايعات شيميايي–پالستيكها “استاندارد 

پليمر مورخ  كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده و در دويست و نود چهارمين  جلسه كميته ملي استاندارد شيميايي  و
قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و  3ماده  1مورد تأييد قرار گرفته ، اينك به استناد بند   19/11/82

  . به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود  1371تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 
جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات،  استانداردهاي  براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و

ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد ارائه شود، 
انداردهاي بنابراين براي مراجعه به است. در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 

  .ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد
درتهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ، در حد امكان بين اين 

  .ي ايجاد شوداستاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگ
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  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است
ISO 175-1999: Plastics-Methods of test for the determination of the effects of immersion 
in liquid chemicals 

   
  مقدمه

مانند فرآورده هاي شيميايي،سوختهاي موتوري، روان  به علت كاربردهاي متنوع، پالستيكها دائما در تماس با مايعاتي
يك ماده پالستيكي تحت اثر مايع،  ممكن است در معرض .كننده ها و احتماال بخار اين فرآورده ها، قرار مي گيرند
از يك طرف ممكن است جذب مايع و استخراج اجزاء قابل . چندين پديده كه به طور همزمان رخ مي دهد، واقع شود

مايع رخ بدهد و از طرف ديگر ممكن است يك واكنش شيميايي، ناشي از تغيير عمده در خواص پالستيك، رخ حل در 
در مايعي كه حالل مخصوص آن پليمر در  1براي تعيين درجه شبكه اي شدن، نسبت تورم تعادلي پليمر مشبك. دهد

  . حالت غير مشبك است، اندازه گيري مي شود
مختلف، رفتار پالستيكها در حضور مايعات مي تواند فقط تحت شرايط ثابت اختياري تعيين به منظور مقايسه بين مواد 

، همانند انتخاب خواصي كه تغييراتشان اندازه گيري )طبيعت مايع ، دما و زمان غوطه وري( انتخاب شرايط آزمون . شود
  .مي شوند،  به كاربرد نهايي پالستيكهاي تحت آزمون بستگي دارد

اين آزمونها، مقايسه رفتار . راري ارتباط مستقيم بين نتايج تجربي و رفتار پالستيك مورد استفاده وجود نداردامكان برق 
مواد پالستيكي مختلف تحت شرايط مشخص را امكان پذير مي سازد، بنابراين ارزيابي اوليه رفتارشان را در ارتباط با 

  . گروهي از مايعات معين ميسر مي سازد
بررسي مي شود استاندارد .......  2يين مقدار آب جذب شده، به دليل اهميت ويژه آن، در استاندارد مليتع -يادآوري

  حاضر زماني تاثير آب را مورد بررسي قرار مي دهد كه باعث تغييرات در ابعاد و خواص فيزيكي پالستيك شود          

                                                 
1 - crosslinked 

 مراجعه آنيد Iso 62تا زمان تدوين اين استاندارد به استاندارد  -٢
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  وشهاي آزمونر - تعيين اثرات غوطه وري در مايعات شيميايي - پالستيك ها 
  
هدف و دامنه كاربرد            1
  
ين استاندارد تعيين روش در معرض قرار دادن آزمونه هاي پالستيكي با مايعات شيميايي ا هدف از تدوين   1- 1

همچنين روشهايي براي تعيين تغيير در خواص ناشي از  غوطه وري را ارائه . بدون دخالت هر عامل خارجي است
  .را در بر نمي گيرد) ESC(  1اندارد ترك ناشي از تنش محيطي اين است.مي كند

  2اين استاندارد فقط آزمونهاي مربوط به غوطه وري كامل سطح آزمونه را دربرمي گيرد   2- 1
  . كاربرد ندارد  و كم پالستيكها 3اين استاندارد براي تر شدگي جزئي -يادآوري 
صفحه ،لوله ،ميله يا ورق  4امد به شكل مواد روزن راني يا قالبگيرياين استاندارد براي همة پالستيكهاي ج    3- 1

  .كاربرد ندارد) متخلخل(ميلي متر كاربرد دارد و براي مواد پالستيكي سلولي 1/0هاي با ضخامت بيشتر از 
  
2    مراجع الزامي    

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

مع هذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد ، امكان . ها و تجديد نظر هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست 
مراجع بدون تاريخ  در مورد. حيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهندكاربرد آخرين اصال

.يا تجديد نظر آن مدارك ارجاع داده شده ، مورد نظر است / يا تجديد نظر ، آخرين چاپ  و / چاپ و 
  .استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

 ، شرايط محيطي استاندارد براي آماده سازي و آزمون پالستيكي 2117ي ايران شماره استاندارد مل 2-1

 
2-2   ISO 62:1999, Plastics-Determination of water absorption 
2-3  ISO 293:1986, Plastics- compression moulding test specimens of termoplastic materials. 
2-4 ISO 294-3:1996, Plastics- Injection moulding of test specimens of thermosetting 
materials. 
2-5 ISO 295:1991, Plastics – Compression moulding of test specimens of thermosetting 
materials   
2-6  ISO 1817:1999, Rubber , Vulcanized- Determination of the effect of liquids  
2-7  ISO 2818:1994, Plastics-Preparation of test specimens by machining. 

                                                 
1  - Environment stress cracking 

 
ما جالب است  اگر چه اين بحث در اين استاندارد بررسي نمي شود ا-٢

بدانيم، در خصوص مايعات فرار ، آزمونه را در فاز گازي باالي مايع 
نگه داشته و ظرف را آامال بسته و آن را در دماي آزمون قرار مي 
 دهيم
3 - Wetting 
4 - Moulding and extrusion materials 
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2-8  ISO 3126:1974, Plastics pipe-Measurment of dimensions. 
2-9  ISO 3205:1976, Prefered test temperatures 
2-10 ISO4582:1998, Plastics-Determination of changes in colour and variations in properties 
after exposure to daylight under glass, natural weathering or laboratory light sources. 
2-11  IEC 60296:1992, Specification for unused mineral insulating oils for transformers and 
switchgear.   


  اساس كار        3

خواص آزمونه ها قبل از . ه طور كامل در مايع آزمون غوطه ور مي شوندآزمونه ها در مدت زمان و دماي معين ب
در مورد خشك كردن آزمونه، شناسايي .غوطه وري و پس از خروج از مايع آزمون و خشك كردن، تعيين مي شوند

  .اثرات مايع آزمون روي آزمونه ها يكي پس از ديگري انجام مي شود
ستيك هاي مختلف در صورتي امكان پذير است كه نمونه هاي مقايسه  پال در اين استاندارد -يادآوري

از نظر (ودر صورت امكان، هم حالت)بخصوص از لحاظ ضخامت (مورد استفاده هم شكل و هم اندازه 
  . باشند) فشار دروني و سطح و غيره

 :مواردي كه تعيين مي شوند به شرح زير هستند

  س از خروج آزمونه از مايع وپس از خروج از مايع و خشك كردنتغيير در جرم و ابعاد و ظاهر بالفاصله پ -الف
  بالفاصله پس از خروج از مايع و خشك كردن) مكانيكي ، گرمايي ، نوري و غيره (تغيير در خواص فيزيكي   -ب
  تعيين مقدار مايع جذب شده  -پ

نيد اندازه گيري ها بالفاصله در صورت لزوم،حالت ماده را در حالي كه تحت تاثير مايع آزمون مي باشد، مشخص ك
زماني كه الزم باشد حالت ماده را پس از برطرف نمودن مايع آزمون،به شرطي .پس از خروج از مايع انجام مي شوند

كه فرار باشد، مشخص كنيم، اندازه گيري ها بعد از خارج كردن آزمونه و خشك كردن، انجام مي شوند همچنين مي 
  .حالل را مشخص نمود توان اثر اجزاء  قابل حل در

4     ويژگيهاي عمومي و روشهاي اجراي آزمون  
4 -1      مايعات آزمون  
  انتخاب مايع آزمون          1-1- 4

اگر اطالعاتي درباره رفتار يك پالستيك در تماس با يك مايع معين مورد نياز باشد، آن مايع را بعنوان مايع آزمون 
  .باشد 1ع آزمون بايد با خلوص تجزيه ايماي. انتخاب كنيد

آزمون ها بايد با استفاده از فرآورده هاي شيميايي معين يا  .مايعات شيميايي صنعتي عموما داراي تركيب ثابتي نيستند
مخلوط آن ها انجام شود كه حتي االمكان اين مايعات نماينده فرآورده هاي تحت بررسي، از نظر تاثير بر روي ماده 

استفاده مي شود، بايد داراي تاييديه مبدا و تائيد   2زماني كه مواد شيميايي از نوع غير آزمايشگاهي.كي هستندپالستي
  .كيفي باشند و بايد دقت شود كه فقط از يك سري ساخت براي همه اندازه گيري ها استفاده شود

د، الزم است كه همه اگر انجام يك سري آزمون در يك مايع با تركيب مشكوك مد نظر باش -يادآوري
  نمونه هاي مايع  را از همان ظرف بگيريم

                                                 
1 - Analytical quality 
2 - Technical – grade chemicals 
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  انواع مايعات آزمون          1-2- 4

  .انواع مايعات آزمون در پيوست الف آورده شده است
  شرايط آزمون          2- 4
  دماهاي آزمون         2-1- 4

  دماهاي مناسب آزمون به صورت زير مي باشند
  درجه سلسيوس 23± 2 - الف

 درجه سلسيوس  70±2 -ب 

اگر دماي خاصي مطابق با  دمايي كه پالستيك بايد در آن دما  استفاده شود، مد نظر باشد اين دما از دماهاي 
 150،  125،  100، 95،  85، 55،  40،  27،  20، 0يكي از دماهاي . انتخاب شود  9-2مناسب ذكر شده دربند 

تا دماي  105براي دماهاي  3، و رواداري 100براي دماهاي كوچكتر و مساوي  2درجه سلسيوس با رواداري  
  .درجه سلسيوس توصيه مي شود 200حداكثر 

  .درجه سلسيوس استفاده  شو د 60در موارد خاص آزمون لوله هاي پالستيكي،ممكن است از دماي
در دماي باالتر از شرايط معمولي انجام شود، قرار دادن سري  در مواردي كه آزمون بايد -  1يادآوري

ديگري از آزمونه ها در اين دما به فاصله زماني معادل زمان آزمون و اندازه گيري خواص آنها پس از 
  .قرار گرفتن در اين شرايط مطلوب است به گونه اي كه بتوان اثر دما را از اثر مايع متمايز نمود

مورد آزمون هاي طوالني مدت ، آزمونه هاي  نگهداري شده در شرايط  محيط در در    -   2يادآوري
درجه سلسيوس احتماال دچار تغيير در خواص مي شوند، بنابراين آماده سازي يك سري  23دماي 

  .آزمونه اضافي يا شاهد براي مقايسه توصيه مي شود
  دماي اندازه كيري       2-2- 4

اگر دماي . درجه سلسيوس مي باشد 223غييرات در جرم، ابعاد يا خواص فيزيكي دماي مورد نياز براي تعيين ت
  .درجة سلسيوس برسانيد 23به  3-6-4غوطه وري با اين دما اختالف دارد، دماي آزمونه را طبق بند 

  زمان غوطه وري         3- 4
  :زمان هاي غوطه وري ترجيهي به صورت زير مي باشند

  ساعت براي آزمون كوتاه مدت 24-لفا
  )درجه سلسيوس 23خصوصا در دماي (يك هفته براي آزمون استاندارد  -ب
  هفته براي آزمون طوالني مدت 16 -پ

اگر زمان هاي غوطه وري ديگري الزم شود، براي مثال اگر نياز باشد آزمون ها را به عنوان تابعي از زمان انجام 
را تا زمان تعادل رسم كنيم، توصيه مي شود كه براي زمانهاي غوطه وري از مقياس دهيم و منحني اين تغييرات 

  :استاندارد زير استفاده شود
  ساعت 168 – 96 – 48 – 24 – 16 – 8 – 4 – 2 -1      -الف
  هفته 78 – 52 – 26 – 16 – 8 – 4 – 2       -ب
  سال 5 – 4 – 3 – 2 – 5/1       -پ
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  آزمونه ها         4- 4
طبيعت و شكل ماده ) جرم، ابعاد، خواص فيزيكي(توجه به مورد اندازه گيري كه بعد از غوطه وري انجام مي شود  با

  .، آزمونه ها داراي شكل و ابعاد مختلفي خواهند بود)ورقه، فيلم، ميله و غيره(پالستيكي 
ح برشي بايد با ماشين كاري آزمونه ها ممكن است مستقيما با قالب گيري يا با ماشين كاري بدست آيند و سطو

 .كه مربوط به روشهاي آماده سازي است، نشان ندهند 1خوب پرداخت شوند و هيچ اثري از كربنيزه شدن

ميليمتر مربع مي باشد و   60×60، اندازه مناسب آزمونه  2-3-5و   1-3-5براي نمونه هاي معين شده در بند  
  :ه صورت زير استضخامت آزمونه بسته به نوع ماده پالستيكي، ب

  ميلي متر است 1/1تا  1براي ترمو پالستيك ها ضخامت ترجيحي  -
 .مي باشد 4-2براي تركيبات قالب گيري آزمونه طبق بند  -

آماده شوند و حداقل يك سطح  7-2براي مواد نيمه ساخت، آزمونه ها ترجيحا بايد بوسيله ماشين كاري طبق بند  -
 .اوليه دست نخورده باقي بماند

 ميلي متر مي باشد 2براي كامپوزيت ها ، ضخامت ترجيحي حداقل  -

به منظور تعيين اثر ضخامت بر روي تغييرات در جرم، ابعاد، ظاهر و مقدار مايع جذب شده   -يادآوري
  مي توان از آزمونه هايي با ضخامت كمتر يا بيشتر از يك ميلي متر استفاده نمود

در صورت عدم وجود دستورالعمل . ده شود، در دستورالعمل مربوطه، معين خواهند شدتعداد آزمونه هايي كه بايد استفا
  .معين، حداقل سه نمونه بايد آزمون شود

  شرايط تثبيت  آزمونه            5- 4
  قرار دهيد 1-2درصد طبق بند  50درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  23آزمونه ها را در دماي 

كه سريع يا خيلي آهسته به تعادل دمايي يا تعادل رطوبتي مي براي پالستيك هاي خاص   -يادآوري
مطابق ( رسند، متناسب با مشخصات محصول، زمان تثبيت آزمونه كوتاهتر يا بلندتري تعيين مي شود 

  )پيوست ب
  روش اجراي آزمون            6- 4
  مقدار مايع آزمون           6-1- 4

راج شده توسط مايع در طول دوره آزمون، مقدار مايع آزمون مورد به منظور اجتناب از غلظت باالي مواد استخ
از كل سطح آزمونه مي باشد و مايع آزمون بايد آزمونه را به طور  ميلي ليتر بر سانتي متر مربع 8استفاده حداقل  

  .كامل بپوشاند
ارش شده باشد مقادير متفاوتي از مايع ممكن است در استانداردهاي بين المللي مربوطه گز  -يادآوري

به عنوان مثال براي پلي وينيل كلريد سخت و لوله هاي پلي الفيني كه ميزان مواد قابل استخراج خيلي 
  .ناچيز است، مقدار مايع كمتري در استاندارد مربوطه مشخص شده است

نحوه قرار گرفتن آزمونه ها         2 -6- 4  
قرار دهيد و آنها را به طور كامل در مايع آزمون غوطه  2-5د هر سري از آزمونه ها را در يك ظرف مناسب مطابق بن

زمانيكه چندين ماده با تركيب يكسان آزمون مي شوند، مي توان )در صورت لزوم از وزنه استفاده كنيد(ور كنيد 

                                                 
1 -Carbonization 
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اطمينان حاصل كنيد كه تنها بخش ناچيزي از سطح هر آزمونه با . چندين سري آزمونه را در يك ظرف قرار داد
  .وح ديگر آزمونه ها يا با ديواره هاي ظرف يا با هر وزنه اي كه استفاده مي شود، تماس داشته باشدسط

  .در مدت آزمون مايع را بهم بزنيد، بعنوان مثال ظرف حاوي مايع را حداقل يكبار در روز بچرخانيد
هر هفت روز يكبار جايگزين اگر آزمون بيشتر از هفت روز طول كشيد مايع را با مقدار معادلي از مايع اوليه 

  ). 3-6-4بند   2رجوع شود به يادآوري(كنيد
  اگر مايع ناپايدار باشد مثل هيپوكلريت سديم، مايع را به طور مداوم جايگزين كنيد

اگر نور، مايع آزمون را تحت تاثير قرار مي دهد، توصيه مي شود آزمون در تاريكي يا تحت   -يادآوري
  .ام شودشرايط نوراني معيني انج

به عنوان مثال اگر خطر اكسيداسيون (در موارد خاص الزم است كه ارتفاع سطح مايع باالي آزمونه ها مشخص شود 
حجم جذب شده توسط آزمونه، اختالف بين حجم اوليه .يا حجم مايع جذب شده اندازه گيري شود) وجود داشته باشد

  .گيري حجم مايع را امكان پذير مي سازد دستگاه، اندازه. مايع و حجم باقيمانده مايع مي باشد
  شستشو و پاك كردن سطح آزمونه           6-3- 4

در پايان زمان غوطه وري، دماي آزمونه ها را به دماي محيط برسانيد،در صورت لزوم آنها را سريعا به مقداري از 
و پس از اينكه آزمونه ها از مايع .بماننددقيقه بگذاريد  30الي 15مايع آزمون تازه در دماي اتاق انتقال دهيد و بمدت 

  :آزمون بيرون آورده شدند، با استفاده از يكي از روشهاي زير آنها را شستشو دهيد
آزمونه هايي كه در اسيد، قليا يا محلول هاي آبي ديگر غوطه ور شده بودند با آب تميز  شستشو دهيد براي  -الف

ظ كه حتي پس از شستشو به صورت جذب شده برسطح آزمونه ها باقي عامل هاي نم گير مانند اسيد سولفوريك غلي
مي ماند، الزم است كه روش هاي متداول براي اجتناب از جذب رطوبت قبل و در حين عمل توزين به كار گرفته 

  .شود
ل غير براي آزمونه هايي كه از مايعات آلي نامحلول در آب و غير فرار بيرون آورده مي شوند ، شستشو با حال -ب

  .فرار مانند نفتاي سبك، انجام مي شود 1فعال
  .آزمونه ها را با كاغذ صافي يا پارچه بدون كرك پاك كنيد

در مورد آزمونه هاي غوطه ور در مايعات فرار مانند استون يا الكل در دماي محيط، شستن   - 1يادآوري 
  و پاك كردن نياز نيست 

  
ع آزمون را در انتها مورد بررسي قرار داد، اين بررسي مي تواند يك در صورت لزوم مي توان ماي  - 2يادآوري 

آزمون ساده چشمي و يا اندازه گيري حجم يا جرم مايع جذب نشده يا انجام آزمون دقيق تر تيتراسيون باشد 
  )البته اين آزمون براي موارديكه مايع تعويض مي شود بي معني است(

  بيان نتايج           7- 4
  بيان عددي         7-1- 4

عالوه بر بيان مقادير اندازه گيري شده قبل و پس ازغوطه وري مي توان كميت مورد اندازه گيري پس از غوطه 
  .وري را بصورت درصدي از كميت مورد اندازه گيري قبل از غوطه وري نيز طبق فرمول زير بيان نمود

                                                 
1 - Non- aggressive 
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x1                           100                                        مقدار كميت قبل از غوطه وري
1

2 
x

x    

2X  به استثناي موارد تغييرات در جرم(پس ازغوطه وري  كميتر مقدا(    
  1بيان  نموداري         7-2- 4

كه (ده مقادير بدست آم. در مواردي كه اندازه گيريها تابعي از زمان هستند، توصيه مي شود نمودار آنها رسم شود
. يا تفاوت مقادير بر حسب زمان غوطه وري به عنوان محور طول رسم مي شود) مقدار اوليه را نيز شامل مي شود

استفاده  3يا جذر زمان 2زمان، مي توان از مقياس لگاريتمي زمان -همچنين به منظور كم كردن  مقياس غوطه وري
براي رسم جرم يا حجم مايع جذب شده بر حسب زمان  2-2نمودار لگاريتمي دوگانه پيشنهاد شده در بند . نمود

غوطه وري امكان تعيين غلظت در حالت اشباع و ضريب نفوذ در زمان هاي غوطه وري كوتاه مدت را با تبعيت از 
  .قانون فيك فراهم مي كند

  يا ظاهر/يا ابعاد و/تعيين تغييرات در جرم و           5
  كليات         1- 5

حداقل سه آزمونه بايد استفاده شود و . ندازه گيري ها مي تواند روي نمونه هاي مشابه انجام گيرددر صورت لزوم، ا
  شناسايي ها بر روي اين آزمونه ها انجام شود

  وسايل مورد نياز          2- 5
  براي تمامي آزمونها        2-1- 5
  بشرها      5-2-1-1

براي مايع آزمون فرار يا مايعـاتي كـه بخـار آزاد مـي كننـد،       4مبرد بايد داراي ابعاد مناسب ، دربهاي محكم و داراي
زماني كه آزمون ها در دمايي بـاالتر از  .وسايل بايد نسبت به اثرات خوردگي مايع هاي مورد استفاده مقاوم باشد.باشند

آببندي و محكم  دماي محيط انجام مي شوند، به منظور كاهش ميزان تبخير مايع از بشرهايي استفاده شود كه كامال
  .شوند

5-2-1-2      محفظه  
در صورتيكه آزمـون هـا در دماهـاي بـاال بـا      . محفظه اي كه با استفاده از ترموستات، دماي آزمون را ثابت نگاه دارد
  .مايعات فرار انجام مي شوند، بايد خروجي جهت تخليه بخار تعبيه گردد

  دماسنج       5-2-1-3
  ره و دقت الزم باشنددماسنج ها بايد داراي گست

  تهويه دار 5گرمخانه      5-2-1-4
در صورت عدم وجـود دسـتور العمـل    . در صورت لزوم، قادر به نگهداري آزمونه در دماي خشك شدن موردنظر باشد

  . درجه سانتيگراد استفاده كنيد 50 ±2مشخص از آون با دماي 

                                                 
1 - Graphical expression 
2 - Log t 
3 - t0.5 

4 -condenser 
5 -oven 
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  براي تعيين تغييرات جرم           5-2-2
  بطري توزين         5-2-2-1
  ترازو      5-2-2-2

ميلي گرم بـراي   1/0ترازو بايد با دقتي در حدود يك ميلي گرم براي آزمونه هايي با جرم يك گرم يا بزرگتر و دقت 
  .آزمونه هايي با جرم كوچكتر از يك گرم باشد

  براي تعيين تغييرات  ابعادي و تغييرات حجمي           5-2-3
  سنج ديجيتاليريز         5-2-3-1

  ميلي متر  01/0داراي سندان مسطح و دقت 
   1كوليس        5-2-3-2

  ميلي متر 1/0با قابليت اندازه گيري و با  دقت 
  استوانه شيشه اي مدرج         5-2-3-3

  براي اندازه گيري حجم اوليه آزمونه
  وسيله غوطه وري آزمونه ها        5-2-3-4

ه اي مي باشد كه توسط يك لوله مويين مدرج به هم متصل و كامال آب بندي شده اين وسيله شامل دو حباب شيش
  .]1مرجع[و قادر به تعيين حجم مايع باقي مانده مي باشد ) الف  1شكل (است 

درجه چرخانيده به طوريكه آزمونه درون حبـاب شـماره يـك، در مـايع      180براي شروع غوطه وري دستگاه را حدود 
براي تعيين حجم مايع باقيمانده دستگاه به حالت اوليه برگردانده شده، مايع به حبـاب دوم  ). ب1شكل (غوطه ور شود

پس از خواندن حجم، دستگاه به ). پ 1شكل(مي ريزد و تغيير حجم مايع، از مقياس روي لوله مويين خوانده مي شود
  .حالت اوليه چرخانده و غوطه وري ادامه پيدا مي كند

  
  الف                     ب                       پ                                                  

  )آزمونه :  4مايع، : 3،  2حباب:  2،  1حباب: 1( وسيله غوطه وري آزمونه:  1شكل                          
  
  آزمونه ها       5-3 

  رجوع شود 4-4به بند 

                                                 
1 - Calliper gauge 
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  گيري شدهمواد قالب        5-3-1
اين آزمونه ها بايد .ميلي متر باشند 1/1تا  1ميلي متر و ضخامت بين  60±1آزمونه ها بايد به شكل مربع با طول لبه 

  .گيري شوند قالب) طبق ويژگي توليد مناسب يا طبق توصيه سازنده ( تحت شرايط معين
شرح داده  5-2و  4- 2،  3-2گيري شده در بندهاي  اصول كلي تهيه آزمونه هاي قالب  - 1يادآوري 

  .شده است
ميلي متر با توافق  4ميلي متر مربع به ضخامت  50× 50آزمونه مربعي شكل با ابعاد   - 2يادآوري 

ميلي متر، زمان مورد نياز براي رسيدن به  4استفاده از آزمونه داراي  ضخامت . طرفين استفاده مي شود
  .ميلي متر افزايش خواهد داد 1به آزمونه هاي داراي ضخامت بار نسبت  16تعادل را 

   آميزه هاي اكستروژني        5-3-2
آزمونـه هـا از ورقـه    . ميلي متر باشـند  1/1تا  1ميلي متر وضخامت  60 ±1آزمونه ها بايد به شكل مربع با طول لبه 

  .بريده مي شوند) مواد طبق ويژگيهاي توليد مناسب يا طبق توصيه سازنده(هايي با اين ضخامت 
ميلي متر با توافق طرفين اسـتفاده   2ميليمتر مربع و ضخامت  60 × 60آزمونه مربعي با ابعاد  -يادآوري
  .مي شود

  صفحات و ورق ها       5-3-3
از ورقه يا صفحه انتخاب شده بـراي   7-2ميلي متر باشند و طبق بند 60 ±1آزمونه ها بايد به شكل مربع با طول لبه 

ميلـي متـر باشـد، ضـخامت      25اگر ضخامت اسمي ورقه يا صفحه كوچك تر يا مساوي .زمون، ماشين كاري شوندآ
ميلي متر باشـد و در صـورت عـدم     25آزمونه بايد مشابه خود ورقه يا صفحه باشد و اگر ضخامت اسمي بزرگ تر از 
ميلي متر كـاهش   1/2تا  2يا  1/1تا 1ر وجود دستور العمل مربوط ، ضخامت آزمونه بايد توسط ماشين كاري به مقدا

  فقط يك سطح آزمونه ماشين كاري شود.داده شود
، زمان رسيدن به تعادل، متناسب با مربع ضخامت آزمونه افزايش مـي يابـد   1براي نفوذ فيك -يادآوري

سـال زمـان نيـاز     5ميلي متر براي رسيدن به تعادل بيش از  25بخصوص آزمونه هاي داراي ضخامت 
  .د داشتخواهن

  لوله ها و ميله ها        5-3-4
  لوله ها      5-3-4-1

تهيه شوند و در صورت عدم وجـود دسـتورالعمل مشـخص،     2در صورت امكان، آزمونه ها طبق استانداردهاي مربوطه
  . ميلي متر باشد كه از برش طولي با زاويه قائم  فراهم شده است 60 ±1آزمونه بايد قسمتي از لوله به طول 

                                                 
1 - Fickian diffusion 

 ISO/TCتهيه روشهاي آزمون براي لوله هاي پالستيكي با مسئوليت  : -٢
ن عمومي توصيف شده در اين استاندارد به عنوا روشهاي.مي باشد  138

پايه اي براي ارزيابي اثر مايعات شيميايي روي لوله هاي پالستيكي 
لوله هاي روش آزمون     ISO 4433, part1-4استاندارد. استفاده شده است

 .پلي وينيليدين فلورايد را مشخص مي آند پلي الفين، پي وي سي و
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ميلي متر بريده و آزمونـه از   60 ±1ميلي متر، بايد لوله اي به طول  60راي  لوله هاي داراي قطر خارجي بزرگتر از ب
  طريق  برش  در دو صفحه در بردارنده محور طولي لوله به گونه اي كه  آزمونه اي با پهناي 

  .   ميلي متر حاصل شود، فراهم شود 60 1±
  
  ميله ها       5-3-4-2

ميلـي متـر    60 ±1ميلي متر، آزمونه بايد يك قسمت از ميله با طول 60ميله هاي با قطر كوچك تر يا مساوي  براي
  .باشد كه از برش طولي با زاويه قائم، بدست آمده است

ميلي متر در صورت عدم وجود دستورالعمل توافق شده بـين طـرفين، آزمونـه     60براي ميله هاي با قطر بزرگ تر از 
  .ميلي متر كاهش يابد 60 ±1ميلي متر باشد و قطر آن با ماشين كاري به   60 ±1عه از ميله به طولبايد يك قط

5-3-5       مقاطع پروفيل  
ميلي متر از مقطع پروفيل ببريد و آن را به عنـوان   60 ±1در صورت عدم وجود استاندارد مشخص قطعه اي به طول 

ميلي متر باشد در صورت نياز به ماشـين كـاري،    1/1تا  1ضخامت نمونه، اطمينان حاصل كنيد كه .آزمونه بكار بريد
ضخامت دقيق آزمونه و شرايط ماشين كاري بايد مورد توافـق طـرفين ذينفـع    . فقط يك سطح آن ماشين كاري شود

  . باشد
  1تعيين تغييرات جرم            5-4
  روش آزمون          5-4-1
  آماده سازي       5-4-1-1

  .انتخاب كنيد 3-4تا  1-4و شرايط آزمون را مطابق  بند  5-4ها را مطابق  بند  آزمونه
  اندازه گيري جرم اوليه        5-4-1-2

ميلي گرم و آزمونـه هـايي را كـه     1گرم دارند را با دقت  1آزمونه هايي كه جرم بزرگ تر يا مساوي )  1m(جرم اوليه
 2-6-4سپس آزمونه ها را در مايع آزمون مطـابق بنـد   .گرم تعيين كنيدميلي  1/0گرم دارند با دقت  1جرم كم تر از 
  .غوطه ور كنيد

  اندازه گيري جرم بالفاصله بعد از خروج از مايع       5-4-1-3
هر آزمونـه را در يـك بطـري    . بعد از خروج از مايع آزمون شستشو دهيد و پاك كنيد 3-6-4آزمونه ها را مطابق بند 
تعيـين  )  2-1-4-5بنـد  (ميلي گـرم   1/0را با دقت يك يا )  2m(و درب آن را ببنديد و جرم توزين خشك قرار دهيد

  .كنيد
اگر مايع مورد استفاده آزمون در دماي محيط فرار باشد، مدت زماني كه آزمونه در معرض هـوا قـرار داده مـي شـود     

آزمونـه  )مواقعي كه آزمون تابعي از زمان است(شد اگر نياز به ادامه آزمون بعد از توزين با.ثانيه باشد 30نبايد بيشتر از 
  .ها را بالفاصله در مايع آزمون گذاشته و بشر را در محفظه كنترل شده دمايي قرار دهيد

  اندازه گيري جرم بالفاصله بعد از خروج از مايع و خشك كردن     5-4-1-4
و در آون با دماي مشخص تا تثبيت جرم خشك آزمونه ها را از بطري توزين خارج كرده  3-1-4-5بعد از انجام بند 

ساعت انجـام شـود سـپس در     2بمدت  50 ±2ميلي متر خشك شدن در دماي  1براي آزمونه هاي با ضخامت .كنيد

                                                 
 مراجعه آنيد     ISO 62در مورد آب به استاندارد-١
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هر آزمونه را بدسـت   3mآماده سازي كنيد و جرم  5-4صورت نياز بگذاريد آزمونه ها  سرد شوند و آنها را مطابق بند 
  .آوريد

 .ورت توافق طرفين، مرحله آماده سازي مجدد مي تواند حذف شوددر ص -يادآوري

  اندازه گيري جرم فقط بعد از خشك كردن                                              5-4-1-5
بشوئيد و پاك كنيد و سپس آنهـا را در آون قـرار    3-6-4متناوبا پس از خروج آزمونه از مايع آزمون آن را مطابق بند 

  .ادامه دهيد 4-1-4-5و مطابق بند  دهيد
  محاسبه و بيان نتايج        5-4-2
  براي هر آزمونه جرم را بر حسب ميلي گرم گزارش كنيد 5-4-2-1

  : 1mقبل از غوطه وري ، -الف
  : 2mبالفاصله بعد از خارج شدن از مايع، -ب
  : 3mبعد از خارج شدن ، خشك كردن و آماده سازي مجدد ، -پ

  :م مقادير را از فرمولهاي زير محاسبه كنيددر صورت لزو
1m-2m  
  يا / و
1m-3m  

  و اين مقادير را با عالمتشان گزارش كنيد
  :همچنين موارد زير را محاسبه كنيد         5-4-2-2
  تغيير در جرم بر واحد سطح      5-4-2-2-1

ب ميلي گـرم بـر سـانتيمتر مربـع بـا      براي هر آزمونه افزايش يا كاهش جرم بر واحد سطح را محاسبه كنيد و بر حس
  :استفاده از فرمول زير بيان كنيد

                               بالفاصله بعد از خروج از مايع                                  - 
A

mm 12    

                             بعد از خارج كردن ، خشك كردن و آماده سازي مجدد        - 
A

mm 13                

  .كل مساحت اوليه سطح آزمونه بر حسب سانتي متر مربع مي باشد   Aكه 
  درصد تغيير  جرم      5-4-2-2-2

  براي هر آزمونه درصد افزايش يا كاهش جرم با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود
100                                           بالفاصله بعد از خروج از مايع              - 

1

12 


m

mm       

100بعد از خروج از مايع، خشك شدن و آماده سازي مجدد                            - 
1

13 


m

mm
 

 . كنيددر هر مورد، ميانگين حسابي نتايج آزمونه هاي گرفته شده از يك نمونه را محاسبه      5-4-2-3
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  تعيين تغيير در ابعاد             5-5
  روش اجراي آزمون            5-5-1
  شرايط تثبيت آزمونه         5-5-1-1

  .انتخاب كنيد 3-4تا  1-4تثبيت نموده و شرايط آزمون را مطابق با بند  5-4آزمونه ها را مطابق بند 
  اندازه گيري ابعاد اوليه         5-5-1-2
  آزمونه هاي مربعي      5-5-1-2-1

ميلي متر انـدازه بگيريـد و    1/0هروجه را با استفاده از كوليس تا  ( l1 )چهار وجه آزمونه را نشانه گذاري كنيد و طول
  . را گزارش كنيد 1lسپس متوسط 
اسـتفاده   ميلي متري از لبه آزمونه، با 10را در چهار نقطه نشانه گذاري شده ، حداقل در فاصله ( h1 )ضخامت آزمونه

  را گزارش كنيد 1hميلي متر اندازه گيري كنيد و متوسط  01/0از ريزسنج ديجيتالي تا 
  ميله ها و مقاطع پروفيلي     5-5-1-2-2

 .ميلي متر اندازه بگيريد و گزارش كنيد 1/0 آزمونه را با استفاده از كوليس مدرج تا 1lطول 

ميلـي متـر انـدازه     01/0با استفاده از ريزسنج ديجيتـالي تـا    ضخامت آزمونه در چهار قسمت عالمت گذاري شده را 
اگر ضخامت مقطع پروفيل يكنواخت نباشد، انـدازه گيـري را در دو ناحيـه داراي    . را گزارش كنيد 1hبگيريد و متوسط

  .ضخامت متفاوت انجام دهيد
  لوله ها     5-5-1-2-3

  اندازه بگيريد 8-2بند را طبق  1hوضخامت ديواره   1l، طول 1dمتوسط قطر خارجي 
  اندازه گيري حجم اوليه   3- 5-1- 5

  . اندازه بگيريد 3-3-2-5، مطابق بند  C o23حجم اوليه آزمونه را با استفاده از استوانه شيشه اي مدرج در دماي 
  غوطه وري       5-5-1-4

  غوطه ور كنيد 4-3-2-5، درون وسيله بند 2-6-4آزمونه ها را مطابق بند 
5-5-1-5  اندازه گيري ابعاد بالفاصله بعد از خروج از مايع  

بشوئيد و خشك كنيد و همان اندازه گيريها را بر روي هـر   3-6-4آزمونه ها رابعد از خارج كردن از مايع، مطابق بند 
  را گزارش كنيد 2hو  2d  ،2lانجام دهيد و مقادير متوسط   2-1-5-5آزمونه مطابق بند 

5-5-1-6      يري ابعاد بالفاصله بعد از خروج از مايع و خشك كردن اندازه گ  
 2درجه سلسيوس به مدت  50±2آزمونه ها را در آون در دما و زمان معين، معموال دماي  5-1-5-5بعد از انجام بند 

در شـرايط   5-4ساعت، خشك كنيد سپس در صورت لزوم اجازه دهيد آزمونه ها سرد شوند آنها را مجددا مطابق بند 
و  3d  ،3lانجام دهيد و مقادير متوسط 2-1-5-5يت قرار دهيد و همان اندازه گيريها را روي هر آزمونه مطابق بند تثب

3h را گزارش كنيد.  
  اندازه گيري ابعاد فقط بعد از خشك كردن      5-5-1-7

آنها را در آون بگذاريـد   بشوئيد و پاك كنيد سپس 3-6-4متناوبا بالفاصله بعد ازخارج كردن آزمونه آن را مطابق بند 
  .پيش برويد 6-1-5-5و مطابق بند 
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اندازه گيري حجم مايع جذب شده       5-5-1-8
توضـيح داده شـد، يعنـي اخـتالف بـين حجـم اوليـه و حجـم          4-3-2-5مقدار مايع جذب شده همانطور كه در بند 
  .باقيمانده بعد از خروج آزمونه را تعيين كنيد

  و بيان نتايج محاسبه           5-5-2
يا حجم هاي اوليه و نهايي، ابعاد نهايي يا حجـم را بـه صـورت نسـبت يـا      / عالوه بر گزارش ابعاد و     5-5-2-1

اين نسبت يا درصد را براي هر آزمونه، از هـر انـدازه و هـر روش آزمـون محاسـبه      . درصدي از حجم اوليه بيان كنيد
درصـد نشـان مـي     100درصد باشند مقدار دقيـق   100يا معادل  اين درصدها ممكن است بزرگ تر، كوچك تر.كنيد

  .دهد كه مايع تاثيري بر آزمونه نداشته است
  نسبت تورم به صورت زير محاسبه مي شود 

                                                                                                  
11
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  ويا به صورت درصد گزارش مي شود
             

                                                                                                 100



1V

V
Q  

Q  :نسبت تورم وQ  :نسبت تورم بر حسب درصد  
  ميانگين حسابي نتايج مربوط به آزمونه هاي گرفته شده از يك نمونه را محاسبه كنيد      5-2-2-2
  ) 2-7-4بند (در صورت لزوم، نمودار نتايج را بعنوان تابعي از زمان غوطه وري رسم كنيد   5-2-2-3
  تعيين تغيير در رنگ يا خواص ظاهري           5-6
  كليات          5-6-1

رنگ يا خواص ظاهري ديگر،ممكن است همراه آزمون هاي ذكر شده در اين استاندارد انجام شود، يـا  سنجش تغيير 
  . در هر مورد، آزمونه هاي اضافي را جهت مقايسه آماده كنيد. از طريق آزمون هاي جداگانه انجام گردد

  روش اجراي آزمون          5-6-2
ي، به عنوان مكمل يكي از آزمون هاي معـين شـده در ايـن    اگر تغيير در رنگ يا خصوصيات ظاهر     5-6-2-1

  .استاندارد، حاصل شد روش تعيين شده براي آزمون را بكار گيريد
، )4بنـد  (اگر تغيير در رنگ يا خصوصيات ظاهري به طور جداگانه انجام شود، روش اجـراي آزمـون        5-6-2-2

  .طبق توافق طرفين، را بكار گيريد
آزمون كنيـد   10-2ه را در مقايسه با آزمونه ديگري كه تحت آزمون قرار نگرفته، مطابق بند هر آزمون   5-6-2-3

  :و هر گونه تغيير در خواص زير را گزارش كنيد
  رنگ -الف

  با روشهاي دستگاهي - 
   1با ارزيابي چشمي توسط مقياس خاكستري - 

  خواص ظاهري ديگر -ب
                                                 
1 - grey scale 
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  )، شفافيت1براقيت(با اندازه گيري هاي دستگاهي - 
 :ارزيابي چشمي تغييرات در خواص ظاهري زير با - 

  پيشروي ترك مويي و ترك خوردگي -            
  پيشروي تاولها و حفره ها و يا ديگر اثرات مشابه  -            
  حضور موادي كه به راحتي پاك مي شوند -       
 آثار چسبندگي -       

 ات ديگر در شكل ورقه ورقه شدن ، حلقه اي شدن يا تغيير -       

  انحالل جزئي -       
  .استفاده كنيد 1از نمادهاي جدول

    
  نمادهاي مقايسه اي تغيير رنگ يا خواص ظاهري  -1جدول                                      

 تغييرات تخمين زده شده كيفيتي

  هيچ
   2نامحسوس
  جزئي
  ميانه
 اساسي

                                        
  بيان نتايج       5-6-3 

  .استفاده كنيد 1بيان كنيد و در مورد ارزيابي چشمي خواص ظاهري از عبارتهاي جدول 10-2نتايج را طبق بند 
نتايج مربوط به آزمونه هايي كه به سادگي غوطه ور شده و پاك شده اند و آنهايي كه در آون خشك شده و مجددا  

  .اند، را جداگانه گزارش كنيددر شرايط تثبيت قرار داده شده 
  ديگر  تعيين تغيير در  خواص فيزيكي             6
  اساس كار            1- 6

  .خواص مورد بررسي ممكن است مكانيكي، الكتريكي، گرمايي، يا خواص نوري باشند
  دستگاه           2- 6
  ، بجز ترازو مگر در موارد خاص   2-5دستگاه ها ي بند   2-1- 6
  آزمونه ها          3- 6
  شكل و ابعاد         3-1- 6

  .جهت تعيين خواص مورد بررسي باشد 10-2شكل و ابعاد آزمونه ها بايد طبق استاندارد مربوطه بند 
ميلي متر  4اگر آزمونه هايي با اندازه هاي مختلف مجاز باشند، توصيه مي شود آزمونه هايي كه ضخامت نزديك به 

  .دارند، انتخاب شوند
                                                 
1 - gloss 
2 -barely perceptible 
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  آماده سازي        3-2- 6
 .  مي باشد)  10-2بند (آماده سازي، طبق دستورات مندرج در استاندارد مربوطه

در نتيجه به منظور . خواص به تنش هاي دروني آزمونه ها خيلي حساس هستند بعضي -يادآوري
اكسترود و ارزيابي محصول، توصيه مي شود آزمونه هاي گرفته شده از اين محصوالت بجاي آنهايي كه 

  .يا قالب گيري شده اند، استفاده شوند
  تعداد آزمونه       3-3- 6

  در مورد آزمون هايي كه آزمونه را تغيير مي دهند. تعدادي آزمونه بر طبق استاندارد مربوطه آماده كنيد
  .آزمونه هاي اضافي به عنوان شاهد در نظر بگيريد) به خصوص در مورد آزمونهاي مخرب( 
  روش اجراي آزمون          4- 6
  شرايط تثبيت آزمونه و اندازه گيري مقادير اوليه         4-1- 6

. انتخاب كنيد 3-4تا  1-4در شرايط تثبيت قرار دهيد و شرايط آزمون را مطابق بند  5-4آزمونه ها را مطابق بند 
  تعيين كنيد)  10-2بند ( مقادير اوليه خواص فيزيكي انتخابي را با توجه به استاندارد مربوطه

  .غوطه ور نمائيد2-4-6آزمونه ها را در مايع آزمون طبق بند 
  اندازه گيري بالفاصله بعد از خروج از مايع        4-2- 6

اندازه  1-4-6بشوئيد و پاك كنيد و خواص آزمونه را طبق بند  3-6-4بعد از خروج آزمونه از مايع آن را مطابق بند 
  .بگيريد

دقيقه بعد از خروج آزمونه  3تا  2ه آزمون در دماي محيط فرار است، تعيين خواص را در مدت اگر مايع مورد استفاد
  .از مايع شروع كنيد

  اندازه گيري بعد از خروج از مايع و پس ازخشك كردن       4-3- 6
ر العمل آزمونه ها را در آون در دما و زمان معين خشك كنيد، در صورت عدم وجود دستو 2-4-6بعد از انجام بند 
دقيقه انتخاب كنيد در صورت لزوم اجازه دهيد  15ساعت و  2درجه سلسيوس و زمان را  50±2مشخص، دما را 

در شرايط تثبيت قرار دهيد و خواص را مطابق استاندارد مربوطه  5-4آزمونه ها سرد شوند آنها را مجددا طبق بند 
  اندازه بگيريد

   .است با توافق طرفين ذينفع حذف شودمرحله شرايط تثبيت مجدد ممكن  -يادآوري

  اندازه گيري فقط بعد از خشك كردن       4-4- 6
بشوئيد و پاك كنيد سپس آنها را در آون  3-6-4متناوبا، بالفاصله بعد از خروج آزمونه ها از مايع آن را مطابق بند 

  .پيش برويد 3-4-6قرار دهيد و مطابق بند 
  ايجمحاسبه و بيان نت           5- 6
  .مقادير خواص را طبق استاندارد مربوطه محاسبه كنيد      5-1- 6

  .در صورت امكان متوسط مقادير را محاسبه كنيد
1Y :مقدار خاصيت براي هر آزمونه قبل از غوطه وري  
2Y : مقدار خاصيت براي هر آزمونه بالفاصله بعد از خروج از مايع  
3Y :ج كردن، خشك كردن و تثبيت مجددمقدار خاصيت براي هر آزمونه بعد از خار  
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براي خواص قابل پيش بيني يعني آنهايي كه مطابق قانون مشخصي تغيير مي كنند، مقدار  درصد      5-2- 6
  :نهايي هر خاصيت را با توجه به مقدار اوليه به كمك فرمول زير محاسبه كنيد

100                                          درصد تغيير بعد از خروج از مايع                               
1

2 
Y

Y  

100براي درصد تغيير بعد از خروج، خشك كردن و تثبيت مجدد                                        
1

3 
Y

Y  
درصد نشان مي دهد  100مقدار دقيق . درصد باشند 100اين درصدها ممكن است بزرگ تر، معادل يا كوچك تر از 

  .كه مايع هيچ تاثيري بر روي آزمونه نداشته است
  . در صورت لزوم، نمودار نتايج را به عنوان تابعي از زمان غوطه وري رسم كنيد     5-3- 6
  
  گزارش آزمون             7

  :گزارش آزمون بايد اطالعات زير را شامل باشد
  شماره استاندارد ملي مربوطه  -الف
  تمامي جزئيات مورد نياز براي تكميل شناسايي مواد يا محصوالت آزمون شده  -ب
  نوع آزمونه مورد استفاده، روش آماده سازي، ابعاد نمونه، شرايط سطح و غيره  -پ
  روش اجراي شرايط تثبيت بكار رفته  -ت
نظير روشنائي يا تاريكي،  مايع آزمون مورد استفاده، دما و زمان غوطه وري و هر گونه شرايط كاربردي ديگر  -ث

  در معرض بخار قرار گرفتن و غيره
  دما و مدت زمان روش اجراي خشك كردن بكار رفته  -ج
  روش سنجش چشمي بكار رفته -چ
  خواص بررسي شده و روش آزمون بكار رفته -ح   

ان نمودار نتايج و در صورت امك 5-6يا / و 3-6-5، 2-5-5، 2-4-5،  7-4نتايج تعيين شده مطابق بندهاي   -خ
  بعنوان تابعي از زمان

  در صورت درخواست، نتايج آزمون مايع آزمون  -د
  هر اتفاقي كه احتماال تاثيري بر نتايج داشته است  -ذ

  
  پيوست الف

  )الزامي (
  انواع مايعات آزمون

  
است با توافق  جزئيات مواد شيميايي آزمايشگاهي و فرآورده هاي گوناگون را كه ممكن 3و  2جداول   1 -الف

 طرفين ذينفع به عنوان مايع آزمون استفاده شوند، را معرفي مي كند
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كيفيت، مرجع و يا تركيب هر يك از . مواد شيميائي آزمايشگاهي مورد استفاده بايد با خلوص آزمايشگاهي باشند
  . فرآورده هاي گوناگون مورد استفاده بايد مورد توافق طرفين ذينفع باشد

سازي اين مايعات با رقيق سازي فرآورده غليظ مي تواند خطرناك باشد و بايد  آماده -هشدار
  .تحت نظارت يك شيميدان با تجربه انجام پذيرد

خطرات مربوط به جابجاكردن اين فرآورده ها و همچنين رعايت احتياط به شرح زير مي باشد و در جدول   2 –الف
  :آورده شده است

A  : با درجات مختلف دارند و نبايد در تماس با پوست يا لباس باشند و بايد فقط از پيپت فرآورده هايي كه خورندگي
  مخصوص استفاده شود

B  :فرآورده هاي آتش گير كه نبايد نزديك منبع اشتعال برده شوند  
C  :فرآورده هايي كه دودهاي سمي يا محرك دارند، بايد زير هود با كارايي باال قرار داده شوند.  

 
  

  مواد شيميايي آزمايشگاهي  :2جدول 
رعايت  غلظت مايع آزمون

احتياط طبق  
 1بند الف 
 2 - والف

دانسيته در  پيشنهادات
0C20  kg/m3 درصد جرميkg/m3 

 1050 غليظ A+C  5/99 اسيد استيك  

 950ميلي ليتر اسيد استيك غليظ به  50  50   5 اسيد استيك
 ميلي ليتر آب اضافه شود

  
 

 B 785  100 استن

محلول هيدروكسيد 
 آمونيم 

25 230  A+C907 مشابه آمونياك مي باشد 

محلول هيدروكسيد 
 آمونيم 

10  96 A+C 958 مشابه آمونياك مي باشد 

 A+C 1021  100 آنيلين

 40 محلول اسيد كروميك  
  Cro3مشابه

550 A+C3  1ميلي ليتر اسيد سولفوريك غليظ به 
  دليتر محلول اضافه كني

 

    100 10 محلول اسيد سيتريك 

 B+C 719  100 دي اتيل اتر

     100 آب مقطر 

 o.p 71(  802(درصد حجمي B96 770  اتانل 

درصد حجمي  96ميلي ليتر محلول  1000  460 50 اتانل
 ميلي ليتر آب  740اتانل و 

 

 B+C 901  100 اتيل استات 

 B 683  100 نرمال هپتان

 1180 غليظA+C  36 د ريكاسيد كلري
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ميلي  750ميلي ليتر اسيد غليظ به  A+C250 105 10 اسيد كلريد ريك
 ليتر آب اضافه كنيد

 

 c  40 450 A+C 1160اسيد فلوئوريدريك

  رقيق نشدهA 330 30 پراكسيد هيدروژن 

 90درصد حجمي و  30حجم پراكسيد  A10 31 3 پراكسيد هيدروژن
 حجم آب

 

    100 10 تيكاسيد الك

 B+C 790  100 متانول

 1420 غليظA+C  70 اسيد نيتريك

ميلي  540ميلي ليتر اسيد غليظ به  A500 500 40 اسيد نيتريك
 ليتر آب اضافه كنيد

1250 

ميلي  900ميلي ليتر اسيد غليظ به  A105 105 10 اسيد نيتريك
 ليتر آب اضافه كنيد

1050 

 890    100 اسيد اولئيك

  A 50 5 محلول فنول

 Na2CO3 .10H2O  1080بعنوانA 216 20 محلول كربنات سديم 

 1010   20 2 محلول كربنات سديم 

 1070   108 10 محلول كلريد سديم 

محلول هيدروكسيد 
 سديم 

40 575 A 1430 

محلول هيدروكسيد 
 سديم  

1 10 A 1010 

محلول هيپوكلريت 
 سديم

10  A+C5/9 ين فعالدرصد كلر  

 1840 غليظA  98 اسيد سولفوريك

ميلي  420ميلي ليتر اسيد غليظ به  A695 1250 75 اسيد سولفوريك
 ليتر آب اضافه كنيد

1670 

  مول بر ليتر 1غلظت A  10 اسيد سولفوريك

  مول بر ليتر 5/0غلظت A  5 اسيد سولفوريك

 B 871  100 تولوئن

تري متيل - 4و2و2
  پنتان

 )      اكتان ايزو(

100  B 698 

  
c  : اگر به هنگام استفاده از محلول اسيد فلوئوريدريك، محلول به پوست شما بپاشد پوست را فورا با محلول يا ژل

  كلسيم گلوكونات شستشو دهيد              
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  فرآورده هاي گوناگون:3جدول 
رعايت احتياط مطابق بند  اظهارات مايع آزمون

 2لفوا1الف

   6-2بر طبق بند 3يا  2و1به عنوان مثال روغن شماره  روغن معدني

   11-2مطابق بند روغن عايق

  كيفيت مشخص شده باشد روغن زيتون

  كيفيت مشخص شده باشد روغن پنبه دانه 

  بر طبق بند   DياA,B,Cبه عنوان مثال مايع مرجع  مخلوط حاللها
2-6  

B 

   درصد از تراشه هاي آن تهيه شود 1محلول صابون   محلول صابون

  كيفيت و غلظت مشخص شده باشد  پاك كننده 

 B كيفيت مشخص شده باشد  اسانس روغن تربانتين

 B كيفيت مشخص شده باشد  نفت سفيد

 1Bكيفيت مشخص شده باشد  )گازوئيل(بنزين

 بنزين نبايستي محتوي بنزن باشد -1

 
 

  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  
  راي جذب رطوبت توسط آزمونه هاي پالستيكي در تعادل با شرايط تثبيت آزمونهيادآوري هايي ب

  
مقدار و سرعت جذب رطوبت توسط آزمونه قرار داده شده در شرايط مرطوب متغير  به طور قابل مالحظه    1 –ب

  .اي به طبيعت پالستيك بستگي دارد
  :استثناي موارد زير عموما رضايت بخش مي باشندبه  5-4روشهاي اجرائي تثبيت آزمونه ذكر شده در بند   2 –ب 
مانند پلي (موادي كه براي رسيدن به تعادل با شرايط تثبيت آزمونه، فقط به مدت زمان طوالني نياز دارند  1-2-ب

  )آميدهاي خاص
 مواد جديدي كه ساختار ناشناخته دارند و هيچ پيش بيني قبلي در مورد توانايي جذب رطوبت يا زمان  2-2-ب

 مورد نياز براي حصول تعادل در مورد آنها وجود ندارد 

  :، يكي از روشهاي زير ممكن است استفاده شود2-براي مواد ذكر شده در ب  3 -ب 
اين روش براي خواص مشخص از جمله خواص مكانيكي داراي معايبي . مواد را در دماي باال خشك كنيد 1-3-ب

در صد  50± 10ونه هايي كه تحت شرايط اتمسفر يعني رطوبت نسبياست اين مواد در حالت خشك، نسبت به آزم
 .درجه سلسيوس هستند، اختالف دارند 23 ±2و دماي

قرار دهيد  1-2درصد مطابق بند  50 ±10درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  23 ±2آزمونه ها را در دماي  2-3-ب
در صد، براي دو شناسايي  1/0تثبيت جرم تا حدود  تا به تعادل برسند، رسيدن به تعادل مي تواند معيار مناسبي براي
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براي پليمر هاي خاص كافي است كه ). ضخامت به ميلي متر مي باشد h(هفته باشد  2hجداگانه در محدوده زماني 
هفته اي رسم شود براي اهداف عملي، زمانيكه شيب  2hنمودار جرم بر زمان در محدوده زماني خيلي كوچكتر از

 .هفته برسد، به تعادل رسيده ايم 2hدرصد بر  1/0ه نمودار درصدي ب
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