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 عمليات آماده سازي پالستيك ها براي آزمايش
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 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا موسسه  آشنايي

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها  موسسه
رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر  مرجع

  .باشد مي) رسمي(دهاي ملياستاندار
هاي فني  هاي مختلف توسط كميسيون شتهراستاندارد در  تدوين

صاحبنظران مراكز و موسسات علمي،  ، كارشناسان موسسه ازمركب 
. گيرد مرتبط با موضوع صورت مي وپژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه 

و  ها مطلوبيتسعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت 
ح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مصال

  :و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل آگاهانهمشاركت 
 وكنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي  توليد

پيش نويس استانداردهاي ملي . هاي دولتي باشد نهادها و سازمان
هاي فني  اي كميسيونذينفع و اعض مراجعجهت نظرخواهي براي 

در كميته  پيشنهادهاو پس از دريافت نظرات و . شود مربوط ارسال مي
ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد 

  .شود چاپ و منتشر مي) رسمي(ملي
هاي عالقمند  استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان نويس پيش

شود نيز پس از  عيين شده تهيه ميذيصالح و با رعايت ضوابط ت و
مربوط و درصورت تصويب، به عنوان  مليطرح و بررسي در كميته 

استاندارهايي ملي  ترتيببدين . گردد استاندارد ملي چاپ و منتشر مي
 »5«شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره  تلقي مي

گردد به  ل ميتدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكي
  .باشدتصويب رسيده 

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان  موسسه
باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن  استاندارد مي المللي بين

هاي خاص كشور، از آخرين  نيازمندي وتوجه به شرايط كلي 
المللي  بين استانداردهايهاي علمي، فني و صنعتي جهان و  پيشرفت

  .نمايد استفاده مي
 موازينتواند با رعايت  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي موسسه
بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ  پيش

و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت  فرديسالمت و ايمني 
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بعضي از  اجرايمحصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، 
موسسه . داردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايداستان
المللي براي محصوالت كشور،  به منظور حفظ بازارهاي بين تواند مي

  .صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد كاالهاياجراي استاندارد 
كنندگان از خدمات  استفادهبه منظور اطمينان بخشيدن به  همچنين
 بازرسي،موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، ها و  سازمان

هاي مديريت كيفيت و مديريت  مميزي و گواهي كنندگان سيستم
و كاليبره كنندگان وسايل سنجش،  ها آزمايشگاهزيست محيطي، 

را بر اساس ضوابط  موسساتها و  موسسه استاندارد اينگونه سازمان
احراز  صورتاده و در نظام تائيد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار د

شرايط الزم، گواهي نامه تائيد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر 
المللي يكاها،  ترويج سيستم بين. نمايد نظارت مي آنهاعملكرد 

عيار فلزات گرانبها و انجام  تعيينكاليبراسيون وسايل سنجش، 
از ديگر  مليتحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي 

 .باشد ف اين موسسه ميوظائ
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  كميسيون استاندارد عمليات آماده سازي پالستيك ها براي آزمايش

 
  رئيس

  دانشگاه علم و صنعت ايران دكتراي مهندسي مخابرات وحيد - طباطباوكيلي
 

  اعضاء
  شركت مخابرات استان تهران ليسانس برق كامبيز -  حسين  حقوقي

  شركت مخابرات استان تهران مخابراتليسانس مهندسي علي -  سپهري راد
  مركز تحقيقات مخابرات ايران فوق ليسانس مديريت سيدمحمد -  قاضوي
  شركت كابل سازي شهيد قندي فوق ليسانس صنايع محمدعلي - مساواتي

 
  دبير

  شركت مخابرات استان تهران ليسانس مخابرات محمود -  حسيني نيك
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  مطالب فهرست
  

  و دامنه كاربرد هدف
  الزامي مراجع

  و تعاريف اصطالحات
  و كاربرد اهميت
  برداري نمونه
  آزمون هاي هآزمون
  اختصاصي براي آماده سازي عالئم

  ها قبل از آزمون هاي آماده سازي آزمونه روش استاندارد
  در دماهاي عادي ها آزمون

  ير دماهاي آزمون استاندارددر سا آزمايشات
  هاي آماده سازي روش انتخاب
  گزارش
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  بسمه تعالي
  پيشگفتار

ها براي آزمايش كه پيش  عمليات آماده سازي پالستيك استاندارد
ي ها نويس آن توسط مركز تحقيقات مخابرات ايران در كميسيون

مربوط تهيه و تدوين شده و در يكصد و پنجاه و دومين جلسه كميته 
مورد تصويب  78 / 12/ 11ملي استاندارد برق و الكترونيك مورخ 

قانون اصالح قوانين و  3 ماده  1 ، اينك باستناد بند  قرار گرفته است
 مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

  . ن استاندارد ملي ايران منتشر ميشودبعنوا 1371
هاي ملي و  حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت براي

، استانداردهاي ملي ايران در  ، علوم و خدمات جهاني در زمينه صنايع
مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي 

گام تجديدنظر در اصالح يا تكميل اين استاندارد ارائه شود، در هن
بنابراين براي .  كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و 
  . تجديدنظر آنها استفاده كرد

تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به  در
لمقدور بين اين و استاندارد ، حتي ا شرايط موجود و نيازهاي جامعه

  . كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود
  : و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته است عبارتند از منابع

مركز  1377 سال )  فارسي -  انگليسي(ـ واژگان مخابرات  1
  ويرايش سوم  -  تحقيقات مخابرات ايران

   
 2- ASTM -D.618-96  
 STANDARD PRACTICE FOR 
CONDITIONG PLASTICS FOR TESTING  

   
ها  عمليات آماده سازي پالستيك استاندارد

  براي آزمايش 
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  هدف و دامنه كاربرد  1 
از تدوين اين استاندارد تعيين خواص فيزيكي و الكتريكي  هدف

پالستيكها ميباشد به طور كلي خواص فيزيكي و الكتريكي 
اي كه اين  ما و رطوبت نسبي بوده به گونهها تحت تاثير د پالستيك

براي اينكه . گذارند ها تاثيرات مي عوامل از نظر فيزيكي بر نتايج آزمون
هاي  هاي قابل اطميناني از مواد مختلف و در آزمايشگاه مقايسه

مختلف بدست آيد الزم است كه شرايط رطوبتي و نيز دمايي كه 
درطول آزمايش در معرض آنها هاي اين مواد قبل از آزمايش و  آزمونه

اين عمليات روش هائي براي آماده . گيرند استاندارد شوند قرار مي
قبل از انجام )  اگر چه نيازي به موازنه نيست(ها  سازي پالستيك

ها بايد تحت آنها انجام  آزمايش را معين كرده و شرايطي كه آزمون
  . نمايد پذيرند را معين مي

اگر چنين مواردي (د كه كليه موارد ايمني استاندارد سعي ندار اين
را در رابطه با استفاده از آن مدنظر قرار دهد بلكه ) وجود داشته باشد

اين مسئوليت استفاده كنندگان از استاندارد است كه موارد ايمني و 
بهداشتي مربوطه را مشخص نموده و قابليت بكارگيري و 

  . يين نمايدهاي آنرا قبل از استفاده از آن تع محدوديت
  مراجع الزامي  

الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به  مدارك
  .  آنها ارجاع شده است

در . ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود بدين
ها و  يا تجديدنظر، اصالحيه/ مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و

معهذا بهتر است .  نظر نيست تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد
ها و  كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصالحيه

در مورد مراجع بدون . تجديدنظرهاي زير را مورد بررسي قرار دهند
يا تجديدنظر آن مدارك / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و/ تاريخ چاپ و

  .  الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است
  :  مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي استاز  استفاده
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 [1] D.618 Practice for coditioning plastics for 
testing  
 [2] D.709 Specification for laminated 
thermosetting materials.  
 [3] D.756 Practice for determination of 
weight and shape changes of plastics under  
accelerated service conditions.  
 [4] D.5032 Practice for maintaining constant 
relative humidity by means of aqueous 
glycerin  solutions.  
 [5] e.104 Practice for maintaining constant 
relative humidity by means of aqueous 
solutions.  
  2-2 ISO STANDARD.  
 [6] ISO 291 Plastics-Standard atmospheres 
for conditioning and testing.  
  

  اصطالحات و تعاريف  2 
  : رود ها با تعاريف زير به كار مي يا واژه/ اين استاندارد اصطالحات و در
  دماي اطاق  1 ـ 2

  درجه سلسيوس  30 تا  20 بين  دمايي
  شرايط آزمايشگاهي استاندارد  2 ـ 2

%  50درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  23 كه داراي دماي  شرايطي
شرايط   4ـ2شده در بند فرعيبا رواداري استاندارد تعيين 
  .  آزمايشگاهي استاندارد است

  دماي آزمايشگاهي استاندارد  3 ـ 2
 ـ 2درجه سلسيوس با رواداري تعيين شده در بند فرعي  23  دماي

  . دماي آزمايشگاهي استاندارد خواهد بود 4
  رواداريها  4 ـ 2
  رطوبت نسبي  1 ـ 4ـ 2

   .درصد ميباشد 5±استاندارد  رواداري
درصد مورد نياز است  2±در مواردي كه رواداري محدودتر :  يادآوري

  . توان آنرا مشخص كرده و رواداري به كار گرفته شده گزارش شود مي
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دماي استاندارد آزمون متفاوت با دماي آزمايشگاهي  2 ـ 4ـ 2
  استاندارد 
 ، بيشتر يا اي در دماهاي معين ها براي مقاصد مقايسه كه داده هنگامي

آيند دماها بايستي از  كمتر از دماي آزمايشگاهي استاندارد به دست مي
  . جدول زير انتخاب گردند

   
  دما  3 ـ 4ـ 2

  . درجه سلسيوس باشد 2±استاندارد بايد  رواداري
درجه سلسيوس مورد  1± در مواردي كه رواداري محدودتر :  يادآوري

كار گرفته شده  توان آنرا مشخص كرد و رواداري به نياز است مي
  . گزارش شود

  گيري دما و رطوبت نسبي  اندازه 4 ـ 4ـ 2
مشابه به جوي )  نزديك(بايد در حد امكان در شرايطي  ها گيري اندازه

شوند انجام گيرد ولي در  ها در آن آماده سازي و آزمايش مي كه آزمونه
متر از سانتي 60 اي بيشتر از  ها نبايد در فاصله گيري هيچ موردي اندازه

  . ها انجام شود آزمونه
دما و رطوبت نسبي نشان داده شده در نقطه كنترل يا بر :  يادآوري

روي ثبات ممكن است نمايشگر شرايط، نقاط ديگر در يك محفظه يا 
رواداري . اطاق به واسطه اثرات محلي يا كمبود در جابجايي هوا نباشد
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ها  مورد نياز در آزمونهها معموال بايد كمتر از مقدار  در كنترل كننده
  . باشد

  اهميت و كاربرد  3 
  :  ها احتماال متضمن موارد زير است آماده سازي نمونه 1 ـ 3
به تعادل رساندن مواد با شرايط عادي يا ميانگين ) به منظور( -  الف

  اطاق 
فراهم آوردن ساده نتايج قابل تجديد صرفنظر از سوابق قبلي  - ب

  ارائه شده يا 
دادن مواد در معرض شرايط غيرعادي دما يا رطوبت به  قرار - پ

  منظور پيش بيني رفتار سرويس آنها 
هاي آماده سازي تجويز شده در اين استاندارد به منظور  روش 2 ـ 3

اند و ممكن است  به دست آوردن نتايج قابل تجديد مشخص شده
لت تعادل در شرايط عادي مقادير فيزيكي بيشتر يا كمتر از مقادير حا

بهرحال . را ارائه دهند اين مقادير به آزمون و مواد خاص بستگي دارند
به منظور اطمينان از رسيدن به تعادل اساسي تحت شرايط عادي 

ها و نوع مواد و سوابق قبلي آنها  رطوبت و دما بسته به ضخامت
اشد در روز يا بيشتر نياز ب 100 الي  20 ممكن است به زماني بين 

نتيجه آماده سازي براي نتايج قابل تجديد ضرورتا براي مشخصات 
  . اي كنترل محصول انجام ميشود فني عمومي خريداران و آزمونه

  نمونه برداري  4 
 ASTM هاي آزمون  برداري بايد برطبق روش نمونه 1 ـ 4

  . براساس خواص ويژه كه بايد تعيين شوند باشد
  هاي آزمون  آزمونه 5 

 ASTM هاي آزمون  ها بايد برطبق روش تعداد و نوع آزمونه 1 ـ 5

  . اي كه بايد تعيين شوند باشد براساس خواص ويژه
  عالئم اختصاصي براي آماده سازي  6 

  عالئم اختصاصي براي آماده سازي قبل از انجام آزمون  1 ـ 6
ها ممكن است به شرح ذيل تعيين  آماده سازي آزمونه 1 ـ 1ـ 6

  . گردد
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عددي كه مدت آماده سازي را برحسب ساعت نشان  1 ـ 1ـ 1ـ 6
  . دهد مي
عددي كه در دماي آماده سازي را برحسب درجه  2 ـ 1ـ 1ـ 6

  . دهد سلسيوس نشان مي
دهد هر گاه  عددي كه رطوبت نسبي را نشان مي 3 ـ 1ـ 1ـ 6

رطوبت نسبي تحت كنترل باشد يا كلمه كه غوطه ور بودن در مايع را 
  . هدنشان د

عددها بايد به وسيله مميز از يكديگر جدا شوند همچنين  2 ـ 1ـ 6
بين شرايط (+) توالي شرايط بايد به وسيله قرار دادن عالمت مثبت 

بايد براي بيان عمل خشك  Des عالمت . متوالي از هم بيان شود
هاي دما  رواداري. كردن به وسيله كلرايد كلسيم خشك بكار برده شود

در نظر گرفته شوند مگر آنكه  3 ي بايد برطبق مفاد بند و رطوبت نسب
  . به صورت ديگري تعيين شده باشند

  ها  مثال -  يادآوري
درجه  23 ساعت در دماي  96 شرايط  96 / 23/ 50 شرايط

  درصد  50 سلسيوس و رطوبت نسبي 
درجه سلسيوس  50 ساعت در دماي  48 شرايط  48 / 50 شرايط
  در آب 
 ساعت در دماي  48 شرايط  48- / 50+  96/ 23/ 50 شرايط

درجه  23 ساعت در دماي  96 درجه سلسيوس و سپس  50
  درصد  50 سلسيوس و رطوبت نسبي 

درجه  50 ساعت در دماي  48 شرايط  Des  +50 / -48 شرايط
  سلسيوس و بدنبال آن عمل خشك كردن 

  عالئم اختصاصي براي شرايط آزمون  2 ـ 6
توان با عالئم اختصاصي زير توصيف  زمون را ميشرايط آ 1 ـ 2ـ 6
  : كرد
بدنبال عالئم اختصاصي آماده سازي  T حرف بزرگ  1 ـ 1ـ 2ـ 6

  : قبلي و جدا كردن آنها به وسيله 
  نمايش عددي دماي آزمون برحسب درجه سلسيوس  2 ـ 1ـ 2ـ 6
نمايش عددي رطوبت نسبي در آزمون هر گاه رطوبت  3 ـ 1ـ 2ـ 6

  . كنترل باشدنسبي تحت 
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با  "T  "از يكديگر و از حرف "/  "عددها بايد به وسيله 2 ـ 2ـ 6
 3 خط تيره جدا شوند رواداري دما و رطوبت نسبي برطبق مفاد بند 

  . باشند مگر اينكه به صورت ديگري مشخص شده باشد
  : ها مثال -  يادآوري
 180 ساعت در دماي  24 شرايط  T-180 / 24: 180 شرايط

  .  درجه سلسيوس 180 لسيوس و انجام آزمون در دماي درجه س
 ساعت در دماي  96 شرايط  T-35-90 /35 / 96: 90 شرايط

درصد و انجام آزمون در  90 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  35
  درصد  90 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  35 دماي 
ها  هاي آماده سازي آزمونه استاندارد روش 7 

  قبل از آزمون 
  روش الف  1 ـ 7

ميلي متر يا  7 هايي با ضخامت  براي آزمونه 40 / 23/ 50 شرايط
 هاي با ضخامت بيشتر از  براي آزمونه 88 / 23/ 50كمتر و شرايط 

ميلي متر و يا كمتر را  7 هاي با ضخامت  آزمونه -ميلي متر 7
ساعت در شرايط  40 بالفاصله قبل از انجام آزمون بمدت حداقل 

هاي با  زمايشگاهي قرار دهيد اين زمان براي آزمونهاستاندارد آ
گردش هواي . ساعت ميباشد 88 ميلي متر  7 ضخامت بيشتر از 

  . هاي زير فراهم كنيد ها به روش كافي را بر روي تمام سطوح آزمونه
هاي مناسب با آويزان كردن آنها  قرار دادن آنها بر روي قفسه بوسيله
دادن آنها بر روي قابهاي توري سيمي با  هاي فلزي يا با قرار زا گيره

ميلي متر فاصله بين توري سيمي و  25 سوراخهاي درشت و حداقل 
  . سطح ميزي كه توري روي آن قرار دارد

ـ روش الف به طور كلي رضايت بخش بوده و ودر  1 يادآوري
  . گردد مواردي كه روش ديگري معين نشده باشد انجام آن توصيه مي

هاي خاص زمان  گر براي هر يك از مواد يا آزمونـ ا 2 يادآوري
تر خاصي براي آماده سازي نياز باشد اين زمان بايستي توسط  طوالني

تر آماده سازي  زمانهاي كوتاه. طرفين ذينفع مورد موافقت قرار گيرد
هاي نازك بكار رود مشروط بر آنكه تعادل در  تواند براي آزمونه مي

  . آنها اساسا حاصل شود
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  روش ب  2 ـ 7
ساعت در  48 ها را براي يك دوره  آزمونه Des+48/50- شرايط

درجه سلسيوس آماده  2±50يك گرم خانه با گردش هوا در دماي 
ميلي متر و كمتر را بالفاصله پس از  7 هاي با ضخامت  كنيد آزمونه

ساعت در يك خشك كن كلرايد  5 بيرون آوردن از گرم خانه بمدت 
هاي با ضخامت  ق سرد كنيد اين زمان براي آزمونهكلسيم تا دماي اتا

  . ساعت ميباشد 15 ميلي متر  7 بيشتر از 
روش ب بطور معمول براي مقاصد تكرار مجدد نتايج  -  يادآوري

آزمون بر روي مواد گرما سخت با بكار بردن دوره كوتاه آماده سازي 
بكار گرفته ميشود و يا در جاهايي كه براي خشك كردن مناسب 

ها  اي در نظر گرفته شده بكار برده ميشود ساير محفظه عمليات ويژه
ها، يا ديگر فنون خشك كردن ميتواند براي توليد و حفظ  خشك كن

  . يك شرايط معادل با شرايط خشك كن كلرايد كلسيم بكار برده شوند
  "ب  "روش  3 ـ 7

ساعته در  96 آزمونه را براي يك دوره  96- / 35/ 90 شرايط
درجه سلسيوس آماده  35 درصد و دماي  90 با رطوبت نسبي جوي 
  . هاي اين روش بايد به صورت زير باشد رواداري. كنيد
  ساعت  2±  زمان
  درجه سلسيوس  1±  دما

  درصد  2±  رطوبت
روش پ در مواردي پيشنهاد ميشود كه اثرات مشخصي از  -  يادآوري

قرار است تعيين  در معرض قرار گرفتن در جوي با رطوبت نسبي زياد
  . شود

ها و مواد در  مشخص است كه براي بعضي از آزمون -  يادآوري
تري نسبت به  هايي با جريان هوا اطالعات قابل اطمينان محفظه
آيد در چنين مواردي بايستي  هاي با هواي ساكن به دست مي محفظه

  . هاي با جريان هوا استفاده گردد از محفظه
   " ت "روش  4 ـ 7

آزمونه را با غوطه ور كردن در آب مقطر براي  24 / 23/آب  شرايط
 مدت 

2

1
24  درجه سلسيوس آماده كنيد1±23 ساعت در دماي .  
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  "ث  " روش 5 ـ 7
ها را با غوطه ور كردن  آزمونه 48 / 50آب +  1 / 23/آب  شرايط

 در آب مقطر براي مدت
2

1
48 درجه  1±50 ساعت در دماي

سلسيوس و سرد كردن آنها توسط غوطه ور شدن در يك مقدار 
درجه سلسيوس در مدت يك ساعت  23 مناسب آب مقطر تا دماي 

  . آماده كنيد
هاي الكتريكي و  در آزمون "ث"و  "ت"هاي  روش -  يادآوري

  . اند قابل استفاده تشخيص داده شده ASTM مكانيكي 
  "ج  " روش 6 ـ 7

، مطابق عدد داده شده در مشخصات فني  مدت/ ( 23/ 96 شرايط
درصد و دماي  1±96 ها را در فضايي با رطوبت نسبي  آزمونه) مواد

درجه سلسيوس در مدت تعيين شده در مشخصات فني براي  23±1
  . هر دوره آماده كنيد

ـ رطوبت نسبي ثابت با دقت در كنترل دما به دست  1 يادآوري
 ها در عمليات  محدود نگهداشتن رواداري هايي براي خواهد آمد روش

ASTM E 104  شرح داده شده هنگامي كه استفاده از اسيدها و
آوري بر روي مواد تحت آزمايش دارند از  نمكهاي محلول اثرات زيان

براي  ASTM D.5032 محلولهاي گليسيرين برطبق استاندارد 
  . كنترل ميزان رطوبت نسبي استفاده شود

هاي ديگر كه ممكن است به  داد قابل توجهي از روشـ تع 2 يادآوري
 ASTM صورت كاركردي در نظر گرفته شوند در استاندارد 

D.756 اند ارائه شده .  
ها و مواد خاص  ـ مشخص است كه براي بعضي از آزمون 3 يادآوري

تري نسبت به  هاي قابل اطمينان هاي با جريان هوا، داده در محفظه
در چنين مواردي از . آيد كن بدست ميهاي با هواي سا محفظه
  . هاي با جريان هوا استفاده گردد محفظه

  ها در دماهاي عادي  آزمون 8 
اگر به صورت ديگري مشخص نشده باشد مواردي كه در  1 ـ 8

اند را در همان شرايط  شرايط آزمايشگاهي استاندارد آماده سازي شده
  . آزمون كنيد
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ها برطبق  نشده باشد آزمونه اگر به صورت ديگري مشخص 2 ـ 8
آزمون را . در دماي اتاق به شرايط مورد نظر رسانده شوند "ب"روش 

هر چه سريعتر شروع كنيد و اجازه ندهيد فاصله زماني اي بيشتر از 
ها از خشك كن و شروع آزمون ايجاد  نيم ساعت بين برداشتن آزمونه

  . گردد
وادي را كه اگر به صورت ديگري مشخص نشده باشد م 3 ـ 8

اند در همان شرايط  آماده سازي شده "ج"و  "پ"هاي  مطابق روش
  . آزمايش كنيد

هايي را كه  اگر به صورت ديگري مشخص نشده باشد آزمونه 4 ـ 8
اند را بالفاصله با يك پارچه  آماده شده "ث"و  "ت"هاي  طبق روش

تاق نم دار و سپس با يك پارچه خشك پاك كرده و آنها را در دماي ا
ها بايستي زماني از آب بيرون آورده شوند كه  آزمون كنيد آزمونه

آزمونها را بالفاصله شروع نموده و هر چه . ها آماده انجام باشند آزمون
  . سريعتر آنها را كامل كنيد

آزمايشات در ساير دماهاي آزمون  9 
  استاندارد 

 2در بند ها در دماهاي استاندارد قيد شده  وقتي انجام آزمون 1 ـ 9

ها را به شرايط آزمون  انجام ميشود در مدت نيم ساعت آزمونه 2 ـ 4ـ
هاي  برطبق روش(برسانيد بالفاصله پس از تكميل آماده سازي مجدد 

ساعت قبل از انجام آزمون  5 براي مدت زمان كمتر از )  الف و ب
ها را در دماي آزمون نگهداريد و در غير اين صورت براي مدت  آزمونه

هاي كمتر الزم است از رسيدن به تعادل گرمايي اطمينان حاصل  انزم
  . نمائيد

  هاي آماده سازي  انتخاب روش 10 
پوشش داده  ASTM در مورد موادي كه با مشخصات فني  1ـ 10
هاي آماده سازي تعيين شده  اند بايد مراجع براي بكار بردن روش شده

  . ضميمه گردد
يحا بايد روشي انتخاب شود كه در مورد ديگر مواد ترج 2 ـ 10

  . بيشترين قابليت تكرار نتايج آزمون را داشته باشد
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  گزارش  11 
هاي اشاره شده در اين استاندارد  گزارش هر يك از آزمون 1 ـ 11

  : بايد به شرح زير باشد
  روش آماده سازي بكار برده شده  1 ـ 1ـ 11
طرز عمل  زمان آماده سازي بكار برده شده اگر در 2 ـ 1ـ 11

  . مشخص نشده باشد نزديك به نيم ساعت در نظر گرفته شود
و رطوبت )  برحسب درجه سلسيوس(نزديكترين عدد دما  3 ـ 1ـ 11

ها در طول انجام  مربو به شرايط اطراف آزمونه) برحسب درصد(نسبي 
دقيقه به طول انجامد  30 آزمون اگر زمان انجام آزمون بيشتر از 

  . دما و رطوبت نسبي بايد گزارش شوندهاي واقعي  محدوده
اعداد واقعي دما و رطوبت نسبي زماني نوشته ميشوند كه  4 ـ 1ـ 11

  هاي استاندارد وجود ندارد  رواداري
هر كجا كه قابل  7 و 6اصطالحات خالصه شده بندهاي  -  يادآوري

  . اجرا باشند بايد مورد استفاده قرار گيرند
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