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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 
ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب  استاندارد رسمي فرآوردهقانون ميتواند 

وظايف و هدفهاي موسسه . موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد
  :عبارتست از

انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد  –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (
به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي  باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك

نظارت بر اجراي  –ترويج استانداردهاي ملي  -صنايع در جهت خودكفائي كشور 
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استانداردهاي  –استانداردهاي اجباري 

اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات 
هاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي رقابت با كاال

كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي 

تحقيق  مطالعه و –علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 
ترويج  –درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با  –سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 
استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه 

  ).هاي الزم
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي 

وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده 
  .مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد

اقتصاد كشور است و باعث اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و 
افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و 

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه  صرفه جوئي در وقت و هزينه
  .عمومي و كاهش قيمتها ميشود
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  گيري مقدار كلر در پوليمرها و كوپوليمرهاي وينيل كلرايد مواد پالستيكي اندازه
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  وسائل آزمايش
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  بسمه تعالي
  پيشگفتار

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هماهنگ با ساير تحوالت اجتماعي و 
دوين با درك اهميت نقش خود در حيات اقتصادي كشور موفق شده است در ت

همچنين كوشش در راه ترجمه و . استانداردهاي ملي سهم بسزائي داشته باشد
تلخيص نشريات سازمان بين المللي استاندارد بمنظور افزايش و باال بردن آگاهي 

  .كارشناسان و متخصصين فن وسيله ايست براي همكاريهاي بيشتر بين المللي
پس از بيست و شش سال تالش كه امروزه ) ISO(سازمان بين المللي استاندارد 

پيگير و مداوم بصورت بزرگترين سازمانهاي بين المللي هماهنگي فني و صنعتي 
در آمده و از راه نشريه و سرويس خبري خود اطالعات الزم را در زمينه هر يك از 

در اين . جنبه هاي متفاوت استاندارد كردن در اختيار كشورهاي عضو قرار مي دهد
هزار كارشناس متخصص در قسمتهاي مختلف آن 50  ازسازمان كه بيش 

كشور عضو قرار 60  مشغول بخدمت هستند اطالعات مذكور را در اختيار بيش از
  .مي دهد

باين ترتيب با توجه به هزينه هاي گزاف تهيه يك استاندارد و كمبود متخصصين 
جمه فن هر يك از كشورهاي عضو در تنظيم استانداردهاي ملي مستقيما از تر

  .توصيه نامه هاي ايزو استفاده مي كنند
در كشور ما نيز ميبايستي با توجه به شخصيتهائيكه در پيشبرد كار استاندارد كردن 

سهمي داشته اند و با در نظر گرفتن جلوگيري از رشد  المللي در سطحهاي بين
اي بيقاعده صنايع و اتالف سرمايه هاي هنگفت بايستي از همان ابتدا استاندارده

  .بين المللي پايه هاي صنايع جوان ما را تشكيل دهند
اين ضرورت سبب شده كه واحد طرح و بررسيها بمنظور تقويت صنايع و كنترل 

كيفيت فرآورده هاي مختلف و باال بردن سطح استانداردهاي ملي تا حد امكان از 
مه و ترجمه منابع علمي و فني ايزو مدد بگيرد و اينكار با تشكيل كميته ترج

  .نگارش مركب از كارشناسان صالحيت دار در رشته هاي مختلف علمي گرديد
در تهيه مدارك و ترجمه توصيه نامه هاي ايزو به جراءت مي توان گفت كه تا 

سرحد وسواس در امانت و اصالت آنها كوشش گرديده و اگر از سليقه اشخاص در 
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اصل توصيه نامه تغييري  انتخاب واژه ها بگذريم سعي شده است حتي المقدور در
  .داده نشود

در ضمن كوشش شده است كه ترجمه هاي شايسته اي براي واژه هاي فني 
برگزيده شود و در آنجا كه واقعا ترجمه امكان ناپذير و نامفهوم بوده است عين 

مفهوم جلوگيري   اشتباه كلمه بزبان انگليسي نيز در مقابل آن آمده است تا از
  .نمايد

ستاندارد بر اساس نكات فوق الذكر و با حفظ همگامي با پيشرفتهاي پيش نويس ا
ملي و جهاني گاه بگاه مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و چنانچه پيشنهاد 
مناسب براي تكميل يا اصالح اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در 

  .اختيار كميسيون هاي مربوطه گذاشته خواهد شد
ما در اينست كه كارشناسان از مقابله متون پيش نويسها با اصل  تنها چشم داشت

  .دريغ نورزند و در صورتيكه اختالفي در آن مشاهده كردند ما را رهنمون شوند
  سازمان بين المللي استاندارد1158  استاندارد شماره

  1970 سال
مواد پالستيك اندازه گيري مقدار كلر در پوليمرها و 

  كلرايدكوپوليمرهاي وينيل 
  ـ هدف1

اين استاندارد اندازه گيري مقدار كلر را در پوليمرها و كوپوليمرهاي وينيل كلريد 
و مواد افزودني نداشته باشند بدو طريق زير شرح مي   1 كه ماده پالستيكي كننده

  .دهد
  )اشتعال در يك پمپ(ـ روش الف 
  )اشتعال در يك بالن(ـ روش ب 

  ـ اساس2
يا اكسيژن ) روش الف(آزمايش بوسيله پراكسيد سديم اكسيداسيون نمونه مورد 

و اندازه گيري كلريد حاصل بوسيله تيتراسيون الكترومتري و ) روش ب(بحالت گاز 
  .يا حجمي

  ـ معرف هاي شيميايي3
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آب بايستي آب مقطر و يا آبي به . كليه معرفها بايستي خالص شيميايي باشند
  .خالصي آن باشد

  )0/1N(تيتر شده يكدهم نرمال  محلول: نيترات نقره1-3- 
  )2N(محلول دو نرمال : اسيد نيتريك2-3- 

  :ويژه روش الف
  اسيد نيتريك غليظ3-3- 
  پراكسيد سديم، بشكل دانه هاي ريز4-3- 
  نشاسته يا قند، بعنوان ماده كمكي براي اشتعال5-3- 

  :ويژه روش ب
  اكسيژن گازي شكل6-3- 
  سديم نيترات7-3- 
  پتاسيم، محلول صد گرم در ليترئيدروكسيد 8-3- 
  ئيدروژن پراكسيد محلول سيصد گرم در ليتر9-3- 

  ـ وسائل آزمايش4
درجه 75 ±2 و يا50  ±2 اتو براي خشك كردن كه بتوان آنرا در حرارت1-4- 

  .سانتي گراد ثابت نگاهداشت
  .گرم را اندازه بگيرد0/0001  ترازوي دقيق كه تا2-4- 
و يا روش الكترومتري، Volhard  كردن با روش ولهاردوسائل براي تيتره 3-4- 

شامل يك بورت با ظرفيت و دقت ) الف و يا ب(كه بسته به انتخاب روش 
  .مخصوص به روش باشد

  :ويژه روش الف
و يا هر پمپ ديگري كه نتيجه اش نظير آن parr  مثال بمب(بمب اشتعال 4-4- 
نمونه اي ازيك بمب است كه  شكل يك. كه بوسيله گاز يا برق روشن شود) باشد

  .با گاز روشن مي شود
و . كه داخل بمب قرار گيرد) براي بمب هاي گازي(بوته نيكلي سرپوش دار 5-4- 
  .ميليمتر باشد40  ميليمتر و ارتفاع 25  قطر: ابعاد آن
  پوشش ايمني6-4- 
  ميلي ليتري600  بشر7-4- 
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  :ويژه روش ب
رپوشي مخصوص سوزاندن بوسيله ميلي ليتري با س500  بالن ته گرد8-4- 

ميلي 120  ميليمتر و درازاي1/0  ـ يك سيم پالتين به قطر) 2 شكل(اكسيژن، 
ميليمتر به 15  ميليمتر و درازاي15   متر بشكل مارپيچ مخروطي شكل با قطر

از نظر ايمني توصيه مي شود كه بالن با ورقه فلزي . سرپوش ثابت شده است
  .پوشانيده گردد

سانتيمتر و عاري از هالوژن ها و 35×3  صافي كه اندازه آن تقريباكاغذ 9-4- 
  .بدون خاكستر باشد

  ميلي ليتري100  بشر10-4- 
  ـ نمونه براي آزمايش5

نمونه بايستي بشكل گرد و يا دانه هاي ريز باشد و در صورت لزوم به 
  .ميلي متر بريده گردد3  تا1  قطعات

درجه و يا شانزده ساعت 75  حرارت نمونه بايستي مدت دو ساعت در اتو در
  .درجه سانتيگراد خشك شود50  در

  ـ روش آزمايش6
  )روش بمب اشتعال(روش الف 1-6- 

بمب ) 4-5(را در بوته نيكلي ) 3-4(گرم پراكسيد سديم 7/5  تا7  ابتدا1-1-6- 
با (گرم از نمونه را 0/25  گازي و يا پياله ذوب بمب برقي قرار دهيد، سپس

گرم نشاسته و يا قند مخلوط و 0/17  تا0/16  با) گرم وزن شود0/0005 دقت
. گرم پراكسيد سديم به آن بيفزائيد7/5  تا7  روي آن بريزيد و باالخره مجددا

اضافه كردن پراكسيد سديم در پشت پرده اي كه آزمايش كننده را محافظت كند 
وته را با سرپوش در سپس ب. با بهم زدن همه را خوب مخلوط كنيد. انجام گيرد

اگر بمب برقي بكار مي . بمب گازي قرار دهيد و بمب را محكم و نفوذناپذير ببنديد
بريد، بمب را سوار كرده و آهسته ضرباتي به آن بزنيد تا مخلوط مواد خوب فشرده 

  .شود
  .بمب را روشن كنيد2-1-6- 

را در يك پوشش اگر از بمبي كه با گاز روشن مي شود استفاده ميكنيد آن: تبصره
ايمني قرار دهيد با استفاده از يك بمب خالي كه در پوشش ايمني قرار گرفته است 
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. شعله را قبال طوري ميزان كنيد كه انتهاي آن در چند ميليمتري پايه بمب باشد
در حدود ده دقيقه بمب را با حرارتي . سپس بمب خالي را برداريد

معموال جسم در . يددرجه سانتي گراد گرم كن400  و300  بين
درجه شعله ور مي گردد و از روي صداي خشك و اينكه ته 60  تا  50  حرارت

  .بمب شروع به قرمز شدن مي كند مي توان به شروع اشتعال پي برد
بعد آنرا باز كنيد و اگر از بمب گازي استفاده كرده ايد . بمب را سرد كنيد3-1-6- 

ميلي ليتري كه 600  در بشربوته را بيرون بياوريد و با دقت آنرا 
و بالفاصله با يك شيشه ساعت روي  دهيد ميلي ليتر آب است قرا100  محتوي

وقتي فعل و انفعال پايان پذيرفت، داخل بمب و سرپوش آنرا . بشر را بپوشانيد
  .بشوئيد و آب شستشو را به محتوي بشر اضافه كنيد

از سرد شدن آنرا پائين  اگر بمبي بكار مي بريد كه با برق روشن مي شود، پس
ميلي ليتري كه 600  سرپوش را برداشته و آنرا در بشر. بياوريد
پياله ذوب را هم در همان بشر . ميلي ليتر آب مقطر است بگذاريد100  محتوي

  .قرار دهيد و بالفاصله با يك شيشه ساعت روي بشر را بپوشانيد
آب به درز بين سرپوش و چنانچه بمب با آب سرد مي شود، دقت كنيد كه : تبصره

  .بمب نرسد
بوته و سرپوش . محتوي بشر را بجوش بياوريد و مجددا آنرا سرد كنيد4-1-6- 

آن و يا پياله ذوب و سرپوش آنرا با آب مقطر خوب بشوئيد و سپس آنها را از بشر 
  .بيرون بياوريد

ر اسيد ميلي ليت20  در حاليكه محلول را دائما بهم مي زنيد، به آهستگي5-1-6- 
به آن اضافه كنيد تا ) 3-2(و سپس اسيد نيتريك رقيق ) 3-3(نيتريك غليظ 

به آن ) 3-2(ميلي ليتر اسيد نيتريك رقيق 2  بعد باز هم. اينكه محلول خنثي شود
  .بيفزائيد
  .براي خنثي كردن معرف متيل اورانژ مناسب است: تبصره

برسانيد و با روش ميلي ليتر 200  با آب مقطر حجم محلول را به6-1-6- 
و قند و يا نشاسته اي ) 3-1(الكترومتري و يا روش ولهارد آنرا با محلول نيترات 

روش آزمايش مذكور در  همين كه براي آزمايش نمونه بكار برده ايد و با
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، يك آزمايش شاهد هم )منتهي بدون افزودن نمونه(6-1-6  تا4-1-6  بندهاي
  .انجام دهيد
ينكه آيا فعل و انفعال انجام گرفته و يا نگرفته است شك اگر در مورد ا8-1-6- 

داريد، محتوي بمب را مطابق روش معمولي با آب رقيق نكنيد، زيرا ممكن است 
انفجار شديدي رخ بدهد در چنين حالتي محتوي بمب را روي شن خشك پهن 

مناك كنيد، از فاصله اي كه از هر لحاظ از خطر در امان هستيد ابتدا آنرا با آب ن
  .و سپس آنرا با آب بشوئيد. كنيد

  )روش بالن اكسيژن(روش ب 2-6- 
گرم وزن 0/0001  ميليگرم از نمونه را با دقت تقريبي35  تا25  مقدار1-2-6- 

- -كنيد و آنرا روي يك كاغذ صافي كه مطابق شكل الف در تصوير شماره 

نشانه گذاري بريده شده است قرار دهيد، چين هاي كاغذ صافي بايستي قبال 3
سپس كاغذ صافي را مطابق شكل ب، ج، د تا كنيد و در درون مارپيچ . شده باشد

  .طوري قرار دهيد كه سركاغذ بيرون آمده باشد) 2 شكل(پالتين 
آب مقطر، يك ميلي ليتر محلول ئيدروكسيد پتاسيم  ميلي ليتر10  تقريبا2-2-6- 

بوسيله يك . در بالن بريزيد) 3-9(پراكسيد ئيدروژن  ميلي ليتر  0/15 و) 8-3(
ميلي ليتر در دقيقه گاز 350  تا250  دقيقه با سرعت 5 لوله شيشه اي مدت

  .اكسيژن وارد بالن كنيد تا هواي آن خارج شود
بكمك شعله يك چراغ بنزن انتهاي كاغذ صافي را آتش بزنيد و سپس 3-2-6- 

به آن اتصال دارد با سرعت درب بالن را كه سيم پالتين و كاغذ صافي شعله ور 
  .ببنديد

در هنگام سوختن، بالن را وارونه نگاهداريد بطوريكه مايع قسمت پائين 4-2-6- 
بدين ترتيب از خروج گاز كه ممكن است در اثر كيپ و . درب بالن را بپوشاند

  .نفوذناپذير بودن درب بالن پيش بيايد، جلوگيري خواهد شد
بحال اول برگردانيد و با احتياط زير شير  هنگاميكه سوختن پايان پذيرفت، بالن را

آب سرد آنرا بهم بزنيد تا جذب سريع و كامل اسيد كلريدريك حاصل را بيشتر 
  .كنيد

دقيقه، درب بالن را باز كنيد و محتوي آن را بصورت كمي به 30  پس از5-2-6- 
ميلي ليتر منتقل نمائيد و طوري آنرا بشوئيد كه حجم نهايي 100  يك بشر

) 3-7(در حدود يك گرم نيترات سديم . ميلي ليتر باشد30  ل در حدودمحلو
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به آن بيفزائيد، سپس محلول ) 3-2(ميلي ليتر اسيد نيتريك رقيق 2/5  و
) 3-1(پس از سرد شدن با محلول نيترات نقره . دقيقه بحالت جوش درآوريد5  را

ولهارد تعيين مقدار كلرور را بوسيله تيتره كردن بروش الكترومتري و يا روش 
  .كنيد

يك آزمايش محلول 6-2-4  تا6-2-1  مطابق روش مذكور در بندهاي6-2-6- 
  .شاهد بدون نمونه نيز انجام دهيد

  ـ محاسبه و بيان نتايج7
  :مقدار درصد كلر در نمونه خشك بصورت زير محاسبه مي شود1-7- 

  
  :كه در آن

 V1 بكار رفته براي آزمايش عبارتست از حجم محلول نيترات نقره يكدهم نرمال
  نمونه بر حسب ميلي ليتر

 V2 عبارتست از حجم محلول نيترات نقره يكدهم نرمال بكار رفته براي محلول
  شاهد بر حسب ميلي ليتر

 mعبارتست از مقدار نمونه بر حسب گرم  
 %± نتيجه بصورت ميانگين حسابي دو اندازه گيري كه بيش از2-7- 

  .شودتفاوت ندارند بيان مي  0/2
  ـ گزارش آزمايش8

  :در گزارش آزمايش بايد مطالب زير را ذكر كرد
  هويت كامل نمونه: الف
  )الف يا ب(روش آزمايش بكار رفته : ب
  مقدار درصد كلر در نمونه: ج
  تاريخ آزمايش: د

  

   
   
   
   

1-Plasticizers 
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