
  

  
  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،  وبااستانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي  سعي بر اين است كه
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توليدكنندگان ،مصرف : و نفع شامل حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
پيش نويس استانداردهاي .و سازمانهاي دولتي باشد نهادهاكنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از  ذينفعملي جهت نظرخواهي براي مراجع 
در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـادريـافت نظـرات 

  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي(ملي  استاندارد
 تعيينزمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سا 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

مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به  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 استفـادهعلمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي 
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  تصويبات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با و مالحظ

المللي براي محصوالت كشور، اجراي  بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . اجباري نمايد
  .نمايد اجبارياستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 درشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال اطـمينان بخـ 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،  قرارنظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي را بر اساس ضوابط 

ترويج سيستم بين المللي . بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد وگواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 
ي ارتقاي سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي برا وسايليكاها ، كاليبراسيون 

  .ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد استانداردهايسطح 
 

 -مورد استفاده در آبرساني ياتيلن پلي لوله هاي - پالستيك ها استاندارد ً كميسيون
 روش آزمون ً -  اندازه گيري مقدار دوده

  يا نمايندگيسمت  رئيس
  كبيرصنعتي امير دانشگاه  )دكتراي پليمر(حسين نازكدست،
     ءاعضا
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  صنعتي امير كبير دانشگاه  )ليسانس پليمر(نادره احيايي،
  آب حيات كرمان شركت  )فوق ليسانس پليمر(حسين افرازي،
  البرز پالستيك شركت  )ليسانس مديريت صنعتي(نژاد، بهرام ترابي

  پلي اتيلن سمنان شركت  )دكتراي پليمر(اردشير سعيدي،
  اس. اي. پي كتشر  )ليسانس مهندسي شيمي(پور، سپيده سهيل
  صنعتي امير كبير دانشگاه  )فوق ليسانس پليمر(سعيد شفيعي،
  زمزم جهادصنايع پالستيك  شركت  )ليسانس مكانيك(محمد اقبال كبيري،
  نوآوران بسپار شركت  )فوق ليسانس پليمر(اميد كوشكي،

  گسترش پالستيك شركت  )فوق ليسانس پليمر(محسن معصومي،
  كرشت شهريار شركت )نيكليسانس مكا(حامد يگانه،
    دبير

  صنعتي ايران تحقيقاتاستاندارد و  مؤسسه ) فوق ليسانس شيمي(محمدتقي مقامي،
  

  گفتار  پيش
 روش آزمون ً -اندازه گيري مقدار دوده -اتيلني مورد استفاده در آبرساني پلي لوله هاي -پالستيك ها استاندراد ً
  مربوط  هاي و تأييد كميسيون  و بررسي  رسيده  پيشنهادهاي  استاندارد براساس  ناي شد  تهيه 1361  بار در سال  نخستين

  تصويب 26/12/82  مورخشيميايي و پليمر  استاندارد  ملي  ةسيصدو چهارمين جلسه كميت و در  مورد تجديدنظر قرار گرفت
  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  ينقوان  اصالح  قانون 3  مادة  استناد بند يك  استاندارد به  اين  اينك. شد

  .شود منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  عنوان  به 1371  ماه  بهمن  مصوب  ايران
  ، استانداردهاي و خدمات  ، علوم صنايع  در زمينه  و جهاني  ملي  و پيشرفتهاي  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي
شود،   استاندارد ارائه  اين  و تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  مواقعدر   ايران  ملي

  از آخرين  بايد همواره  ايران  ملي  استانداردهاي  به  مراجعه  براي  بنابراين.  قرار خواهد گرفت  مورد توجه  در تجديدنظر بعدي
  .كرد  تجديدنظر آنها استفاده

  اين  بين  ، در حد امكان جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  و تجديدنظر اين  در تهيه
  .ايجاد شود  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  و استاندارد ملي  المللي بين  استاندارد و استانداردهاي

  .شود  شده و استاندارد  قبلي باطل اعالم مي 2178رد اين استاندارد جايگزين استاندا
  : زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  و مĤخذي  منبع

1- ASTM D 1603: 1994, Standard Test Method for Carbon Black Olefin Plastics . 
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   - آبرساني لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در - پالستيك ها
  روش آزمون  -اندازه گيري مقدار دوده

  
  هدف و دامنه كاربرد  1

در تركيبات پلي الفين مـي باشـد در ايـن روش دوده باقيمانـده از      1هدف از تدوين اين استاندارد اندازه گيري مقدار دوده
 850هاي آنها تا  كه پر كننده هايي الفين اين روش براي پلي. آزمون تحت گاز نيتروژن اندازه گيري مي شود 2گرماكافت

  .باشد  درجه سلسيوس پايدار هستند مناسب نمي
  
 مراجع الزامي  2

،  مقـررات   آن  ترتيـب   بدين.  است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك
هـا و تجديـد     يـا تجديـد نظـر، اصـالحيه    / و  چاپ  تاريخ  داراي  ورد مراجعدر م. شود  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي

  كـاربرد آخـرين    اسـتاندارد، امكـان    ايـن   ذينفع  كاربران  كه  معهذا بهتر است.  مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  نظرهاي
يا تجديد / و  چاپ  تاريخ  بدون  ر مورد مراجعد. قرار دهند  زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديد نظرهاي  اصالحيه

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

2-1 ISO 6964: 1986, Polyolefin pipes and fittings__ Determination of Carbon black 

content by calcinations and pyrolysis __ Test method and basic Specification . 
  وسايل مورد نياز   3
  كوره الكتريكي    3-1

ه شده است، در آن جا داد و درجه حرارت آن شرح داد 2-3ميليمتر تا بتوان لوله احتراق را كه در بند  200با طول حداقل 
  .درجه سلسيوس قابل تنظيم باشد ±25درجه سلسيوس با اختالف  900تا 
  لوله احتراق   3-2

  .ميليمتر  400+50ميليمتر وطول  29با قطر داخلي تقريبي  1اي شيشه اي ازجنس سيليكات بـُر لوله

                                                 
1- Carbon Black 

2- Pyrolize 
1- Perex 
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  درپوش   3-3
ئوپرن كه بتوانند به راحتي بر روي دهانه لوله احتراق قـرار گيرنـد و قابليـت    دو عدد درپوش الستيكي ترجيحاً از جنس ن

  .عبور لوله انتقال گاز نيتروژن به داخل لوله احتراق و خروج گازهاي توليد شده به خارج لوله احتراق را داشته باشند 
  لوله آزمون شيشه اي   3-4

  هاي الستيكي يا پالستيكي ميليمتر با رابط 10تعدادي لوله آزمون شيشه اي به قطر 
  2ظرف احتراق  3-5

ميليمتر از جنس چيني لعاب داده شده يا كوارتز با درصد باالي سيليكات و يا پالتين  13و ارتفاع  19، عرض 80به طول 
.  

  كنستانتين -ترموكوپل آهن  3-6
  .ه سلسيوس مناسب باشد درج 700تا  300و يك پتانسيومتر و يا ميلي ولت متر كه براي اندازه گيري دماي بين 

  1جريان سنج  3-7

  .ليتر در دقيقه مناسب باشد  10تا  1كه براي اندازه گيري شدت جريان گاز بين 
  2 تله  3-8

  ) .1مطابق شكل (ميليمتر با درپوشهاي زبر همراه با لوله هاي اتصال  10سه تله شيشه اي به قطر 
 

اشد فقط يك تله الزم است و در صورتي كه ناخالصـي نيتـروژن   چنانچه دستگاه در زير هود قرار گرفته ب -يادآوري
  .درصد باشد نياز به استفاده از تله نمي باشد  002/0مصرفي كمتر از 

 

  لوله خشك كن   3-9
  .ميليمتر يا بيشتر همراه با درپوش نئوپرن يا شيشه اي  20با قطـر خارجي  Uيك لـولـه خشك كن به شكل 

  پشم شيشه  3-10
  3توردسيگا  3-11

  .با مواد خشك كننده مانند كلريد كلسيم بدون آب 
  چراغ بونسن  3-12
  گرم  0001/0، كاليبره شده با دقت اندازه گيري )دقيق(ترازوي آناليتيك   3-13

                                                 
2- Combustion Boat 
1- Flow Meter 

2- Trap 
3- Desicator 
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  معرفهاي شيميايي و مواد الزم   4
  )يخ خشك(دي اكسيد كربن جامد   4-1
  مواد خشك كننده، مانند كلريد كلسيم بدون آب  4-2
  تري كلريد اتيلن   4-3
  نيتروژن   4-4

درصد باشد به منظـور اطمينـان از نشـت اتفـاقي، آلـودگي يـا        01/0كه از قبل خالص شده و مقدار اكسيژن آن كمتر از 
  .ناخالصي، گاز نيتروژن بايد با روش هاي زير خالص گردد

آن از  3/1لوله خشك كن كه تقريباً عبور دادن نيتروژن از داخل يك تله شيشه اي قرار داده شده در جلو   4-4-1
گـرم   50گـرم پيروگـالول و    5، ايـن محلـول حـاوي    )1شـكل  (پيروگالول پر شـده باشـد    -محلول هيدروكسيد پتاسيم

  .ميلي ليتر آب مقطر مي باشد  100هيدروكسيد پتاسيم در 
زك يا سيم مسي تميز و براق پر سانتيمتر يا بيشتر با ورقه نا 15گاز ازت از داخل لوله احتراق كه تا عمق   4-2- 4

 درجه سلسيوس نگه داشته  500شده است و در داخل كوره با دماي حدود 

از ميزان سياه . بايد دقت نمود كه ازت هنگام عبور كامالً با ورقه يا سيم مسي در تماس باشد. شده است، عبور داده شود
  .ازت استفاده نمود  شدن مس مي توان بعنوان راهنما براي زمان تعويض كپسول گاز

باشد نيازي به اسـتفاده از  )  PPm20( درصد  002/0هنگامي كه ميزان اكسيژن در ازت مصرفي كمتر از   4-4-3
  .روش هاي فوق براي خالص سازي نخواهد بود 

 

  روش آزمون   5
انـد را از تـري كلريـد    هر دو تله خشك كننده كه پس از لوله احتراق قـرار گرفتـه   . سوار كنيد 1دستگاه را مطابق شكل 

اتيلن پر نموده و فقط يكي از دو تله را كه مستقيماً به انتهاي لوله احتراق متصل مي باشد بوسيله دي اكسيد كربن سـرد  
لولـه  . قرار داد و دو تله را كه پس از لـولـه احتراق قرار گرفته اند حذف نمـود  1مي توان كل دستگاه را در زير هود. كنيد

كلريد كلسيم بدون آب يا ماده خشك كن مناسب ديگري پر كرده و آن رابين تـوده اي غيـر متـراكم از    خشك كن را با 
  .پشم شيشه نگهداريد

                                                 
1- Hood 
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سپس آن را در داخل دسيكاتور قرار داده صـبر  . ظرف احتراق تميزي را بر روي چراغ بونسن تا حد سرخ شدن گرم كنيد
 0001/0حتراق را از داخل دسيكاتور خارج نموده و آن را بـا دقـت   ظرف ا. دقيقه سرد شود 30كنيد تا براي مدت حداقل 

گرم از پلي الفين مورد آزمـايش را در داخـل ظـرف بريزيـد و فـوراً آن را بـا دقـت         1 ±1/0بالفاصله . گرم وزن نماييد 
  .گرم وزن نماييد  0001/0

ر يكسـان در ظـرف احتـراق پخـش شـوند تـا از       ميليمتر باشند و بطو 5آزمونه ها بايد به صورت گرانول با اندازه حداكثر 
  .سرريز شدن آنها به خارج در طول آزمون جلوگيري گردد 

انتهاي لوله احتراق را با درپوشي كه لـولـه خروجي گـاز  . ظرف احتراق و محتويات آن را در مركز لوله احتراق قرار دهيد
اين سرعت جريان در طول آزمـون و  . بور مي دهد، ببنديدليتر بر دقيقه ع 7/1 ±3/0نيتروژن را از لوله احتراق با سرعت 

چنانچه از سيم مسي استفاده شـودآن را در  . تا زمانيكه ظرف احتراق از لوله احتراق خارج نشده بايد ثابت نگه داشته شود
  .داخل لوله احتراق قرار دهيد

دقيقـه بعـدي بـه     10جه سلسيوس و در در 325 ±25دقيقه به  10درجه حرارت كوره را طوري تنظيم نماييد كه پس از 
) درجـه سلسـيوس   700تـا   500(دقيقه بعدي به درجه حرارت انتخاب شده براي احتـراق   20درجه سلسيوس و در  450

لـولـه يا كوره را جابجا كنيد به طوريكه ظـرف احتـراق   . دقيقه باقي بماند 30تا  10برسد و در اين درجه حرارت به مدت 
در ايـن مـدت جريـان    . دقيقـه سـرد شـود    5ه حرارتي كوره قرار نداشته باشد و اجازه دهيد به مـدت  بيش از اين در ناحي

دقيقه  30و ظرف احتراق را از دهانه لوله خارج كرده و مدت ) در صورت وجود(سيم مسي .نيتروژن بايد ادامه داشته باشد
سـوبات موجـود بـر روي ديـواره لـولــه آلـوده       در دسيكاتور قرار دهيد تا سرد شود، مواظب باشيد ظرف احتراق توسـط ر 

  .گرم وزن نماييد 0001/0سپس به سرعت ظرف و محتويات آن را مجدداً با دقت .نگردد
 .آزمون را با تمام مراحل فوق دوباره انجام دهيد 
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 دستگاه اندازه گيري دوده - شكل يك

 

   1اندازه گيري مقدار خاكستر  6
گرم كنيد و ظرف احتراق و ) دما در مركز كوره(درجه سلسيوس  850 ±50ا تا دما پس از قطع جريان نيتروژن كوره ر

  .محتويات آن را در دهانه كوره قرار دهيد و آن را به آرامي به مركز كوره انتقال دهيد 
قيقه كوره را ده د. عمليات فوق را به آرامي انجام دهيد تا ذرات خاكستر همراه با مواد فرار خارج نگردند - يادآوري

باقي نگه داريد، سپس ظرف احتراق را خارج كنيد و در دسيكاتور سرد نماييد و  سلسيوسدرجه  850 ±50در دماي 
  .گرم وزن كنيد  0001/0آن را با دقت 

  
  محاسبات    7

  :در آميزه پلي الفين با استفاده از رابطه زير محاسبه مي گردد  (C)درصد دوده 
          M1 – M2  C= _______________ × 100 
              M3 

  در رابطه فوق 
M1 :  برحسب گرم(جرم مواد باقي مانده پس از حرارت دادن در ظرف احتراق(  
M2 :  برحسب گرم(جرم خاكستر( 

M3 :  برحسب گرم(جرم اوليه آزمونه( 

                                                 
1- Ash Content 
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  گزارش آزمون   8
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد 

  تاريخ آزمون  1- 8
  ات كامل آزمونهمشخص  2- 8
  مرجع مورد استفاده  3- 8
  دماي احتراق  4- 8
 مدت زمان نگهداري در دماي احتراق  5- 8

  درصد دوده و مقدار خاكستر در آزمون  6- 8
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