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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام مو سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .

1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
« پالستیک ها  -مواد و کاالهاي در تماس با مواد غذايی –
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قسمت :7تعیین مهاجرت کل درمشابه غذايی آبگونه به وسیله کیسه -روش هاي آزمون»

احمد ،زااد
سدکترا پییمر

عضتتوای ت عیمتتی دانشتتکده پییمتتر-
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ch

رئیس :

سمت و /يا نمايندگی

دبیر :
نیک بین ،حمیده
سفوق دیسانس عیوم بهدارتی درتغییه

.c
er

جعفر  ،مری
سفوق دیسانس مهندسی ریمی

m

اسماعیییان  ،زارا
سدیسانس مهندسی پییمر

ly

اعضاء  :س اسامی به ترتیب حروف ادفبا (
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فتحی،ماندانا
سدیسانس مهندسی ریمی

عضوای ت مدیره ررکت ماندانا ریمی

موسو  ،سید مسی
س دیسانس مهندسی پییمر

مدیر تودید واحد تودید صنایع بستته
بند فرآورده اا ریر پگاه
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عیمی زاده  ،زارا
سدیسانس مهندسی پییمر

مدیر فنی آزمایشگاه پاک بنیان ادبرز
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استاندارد "پالستیک اا -موادوکاتاا درتماس باموادغیایی – قسمت  :3تعیین مهاجرت کل درمشابه غیایی
آبگونه به وسییه کیسه -روش آزمون " که پیش نویس آن در کمیسیون اا مربوط توسط سازمان میی
استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در یکصد وسی و دومین اجالس کمیته میی استاندارد بسته بند
مور  29/19/1مورد تصویب قرار گرفته است  ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می
رود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات ،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد .

ly

منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :
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BS EN 1186-7 :2002, Materials and articles in contact with foodstuffs- Plastics– Part
7:Test methods for overall migration into aqueous food simulants using a pouch .
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پالستیک ها  -مواد وکاالهاي در تماس با مواد غذايی  -قسمت :7
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تعیین مهاجرت کل در مشابه غذايی آبگونه به وسیله کیسه -روش آزمون

هدف ودامنه کاربرد
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ادف از تدوین این استاندارد ،ارائه روش اا آزمون برا تعیین مهاجرت کل از مواد و کاتاا پالستیکی به
مواد مشابه غیایی آبگونه  ،تنها از یک سطح پالستیک که قرار است در تماس با ماده غیایی بارد با رکل دای
فیی اا یا ورق اا پالستیکی به صورت کیسه و پر کردن با مشابه غیایی انتخاب رده  ،تا و دما آزمون 39
درجه سیسیوس ،برا مدت زمان اا مشخص  ،می بارد.
این استاندارد بیشتر برا فیی و ورق پالستیک مناسب می بارد ،که به وسییه دما یا فشار قابییت دوخت دارته
بارند .این آزمون به طور خا برا مواد رامل بیش از یک تیه و یا سطح ،که در ویژگی اا مهاجرت با
یکدیگر متفاوت می بارند ،کاربرد دارد ،که باید به وسییه مشابه غیایی که فقط در تماس با سطحی است که قرار
است در تماس با ماده غیایی قرار بگیرد آزمون رود.
کیسه استاندارد ،کیسه ا با ابعاد ررح داده رده در بند  3-6می بارد.

m

يادآوري-کیسه اایی با ابعاد به غیر از 19سانتی متر در  19سانتی متر می توانند برا آزمون مورد استفاده قرار بگیرند .کیسه
باید تا حد امکان به صورتی تهیه رود که مساحت کیی سطح در تماس قرار گیرنده کمتر از  1دسی متر مربع نبارد .
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مراجع الزامی
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مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده رده است.
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است:
 7-1استاندارد میی ایران رماره  – 3633-1پی پت اا زینه بند رده آزمایشگاای .
1

 1-1استاندارد میی ایران رماره13333-1پالستیک اا  -مواد وکاتاا

در تماس با مواد غیایی  -قسمت:1

راانما برا انتخاب ررایط و روش اا آزمون برا مهاجرت کل .

3

ite

2-3 ISO 4788, laboratory glassware- graduated measuring cylinders

اصول روش
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می ان مهاجرت کل مواد غیر فرار یک نمونه ازپالستیک با جرم باقیمانده غیر فرار بعد از تبخیر مشابه غیایی
تعیین می رود ) به بند  6استاندارد میی ایران رماره 13333-1مراجعه رود(.
آزمونه اایی به رکل کیسه با مشابه غیایی به مدت زمان تماس تا و دما  39درجه سیسیوس پر می گردند .در
پایان دوره آزمون ،مشابه غیایی از ار آزمونه خارج رده و تا خشک ردن تبخیر رده و جرم باقیمانده غیر فرار به
روش وزنی تعیین رده و به صورت مییی گرم بر دسی متر مربع مساحت سطح آزمونه بیان می رود.
يادآوري -در بعضی ررایط روش بیان رده در این استاندارد می تواند برا تماس دردما باتتر از 39درجه سیسیوس به کار رود.

4

مواد /واکنشگرها

واکنشگراا به بند  2-3استاندارد میی رماره  13333- 1مراجعه رود.
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يادآوري -برا اطالع از ج ئیات تهیه و درجه خیو
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مهاجرت کیی با درنظرگرفتن میانگین سه نتیجه آزمون بدست آمده بر رو آزمونه اا جداگانه گ ارش می
رود.

 7-4آب مقطر و یا آب با کیفیت مشابه سمشابه غیایی A
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 1-4اسید استیک  %3س w/vدر محیول آبی سمشابه غیایی B

5

وسايل

 7-5تیغه برش  :تیغه پالستیکی فی

یا ریشه اا صاف و تمی که سطح کافی برا تهیه آزمونه دارته بارد

 .ابعاد  939مییی متر ×  939مییی متر مناسب می بارد.

 1-5گیره :از جنس فوتد زنگ ن ن با نوک تی .
 3 -5ابزار برش  :تیغ  ،قیچی یا چاقو تی یا سایر وسایل مناسب .
9

 4-5خط کش مدرج  :برحسب مییی متر و با دقت  9/1مییی متر.
 5-5قالب فلزي :س  199 ±1مییی متر × س 199 ±1مییی متر سمربع .
 6-5ترازوي آزمايشگاهی  :با دقت  9/1مییی گرم.
نگهدارنده مشابه ،به اضافه گیره برا محک کردن گوره اا کیسه مناسب می بارد.
 8-5پی پت  :مطابق با استاندارد میی ایران رماره  39 ، 3633-1مییی دیتر و  199مییی دیتر.
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 7-5نگهدارنده کیسه  :نشان داده رده در رکل ادف 1-که از آدومینیوم یا سایر مواد مناسب ساخته رده و یا

 3-5لوله هاي شیشه اي  :پایه بیند  ،در دار  ،برا نگهدار محیط آزمون و آزمونه اا  .دوده اایی با قطر
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داخیی تقریبی  33مییی متر و طول در محدوده  199تا  999مییی متر به استثناء بیند گردنس به قسمت 9-3
استاندارد میی ایران رماره  13333-1مراجعه رود .

 71-5آون ،انکوباتور :یا یخچال که بصورت ترموستاتیکی کنترل رده و قادر به حفظ دما با روادار تعیین
رده در جدول ب  9-استاندارد میی ایران رماره  13333-1بارد.
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 77 -5بشقاب هاي از جنس فوالد زنگ نزن  ،نیکل  ،پالتین  ،آلیاژ پالتین  ،طال  :با قطر  39تا  29مییی
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متر
و با وزن حداکثر  199گرم برا تبخیر مشابه غیایی و توزین باقی مانده  .از بشقاب اا ریشه ا  ،سرامیک
اا ریشه ا یا سرامیکی می توان استفاده نمود  .ارگاه که مشخصات سطح به گونه ا باردکه وزن بشقاب
پس از تبخیر ار گونه مشابه غیایی انتخاب رده  ،بعد از تثبیت وزن در دسیکاتور به وزن ثابت  ± 9/3مییی
گرم برسد.
 71-5حمام بخار  ،صفحه داغ  ،دستگاه تقطیر يا تبخیر کننده چرخشی  :برا تبخیر مشابه غیایی در
پایان مدت آزمون
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 73-5دسیکاتور  :محتو سیییکاژل یا کیرید کیسی خشک

 74-5دستگاه دوخت حرارتی يا فشاري  :برا رکل دای کیسه اا
 75-5استوانه هاي مدرج  :با حج  939مییی دیتر مطابق با حداقل اد امات 1SO 4788

om

 6آماده سازي آزمونه ها
 7-6کلیات

تزم است آزمونه اا تمی و عار ازارگونه آدودگی سطحی بارندسبسیار از پالستیک اا به ددیل وجود باراا
ادکترواستاتیکی ،گردوغباررابه خود جیب می کنند  .پیش از آماده ساز آزمونه اا ،بااستفاده ازیک پارچه بدون
پرز ،یا با یک برس نرم ،ارگونه آدودگی را ازسطح نمونه ب دائید .تحت ایچ ررایطی نباید نمونه را با آب یا حالل
دیگر بشوئید .اگر در دستورادعمل کات آمده بارد که باید قبل از استفاده رسته یاتمی رود به بند1-2استاندارد
3

میی ایران رماره13333-1رجوع نمائید. .می ان دست زدن به نمونه اا را به حداقل برسانید و در صورت د وم ،
دستکش نخی بپورید.
 1-6تعداد آزمونه ها

ite

سه آزمونه مورد نیاز می بارد.
 3-6برش و آماده سازي آزمونه ها

ch

نمونه را بر رو تیغه برش سمطابق با بند  1-3به صورتی که سطح در تماس با مشابه غیایی رو به بات بارد
بگیارید و آزمونه اا را به صورت قادب  199×199مییی متر س مطابق با بند  3-3برش داید.
دوعدد از قطعات آزمون را با ا

به صورتی بگیارید که سطوحی که قرار است در تماس با مشابه غیایی بارند،

po

رو برو ا قرار بگیرند .با استفاده از دوخت حرارتی یا فشار سمطابق با بند  ، 12-3قطعات را با چهار دوخت
مواز با چهار دبه و به فاصیه  19مییی متر از دبه اا به ا متصل نمائید .فاصیه بین دبه اا داخیی دوخت اا
را با دقت  1مییی متر اندازه گرفته و مساحت کیی سطح آزمونه اایی که قرار است در تماس با مشابه غیایی

ly

قرار گیرند را با دقت  9/91دسی متر مربع محاسبه نمایید .این مساحت به طور تقریبی  9دسی متر مربع خوااد
بود .با استفاده از اب ار برش سمطابق با بند  3-3فیی اا اضافی را از مجاورت سطوح دوخت رده خارج نمائید

m

سبه منظور کااش سطح فییمی که به صورت مستقی در تماس با مشابه غیایی نیست ،تاحد که به مقدار کافی
تحمل ررایط آزمون بدون ایجاد نشتی را دارته بارد .

مساحت سطح کیسه ا که در تماس با مشابه غیایی قرار خوااد گرفت و سطح کل خارجی کیسه بعد از حیف
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مواد اضافی را اندازه گیر و محاسبه نمائید.

ار کیسه را به منظور رناسایی عالمت ب نید .یک گوره از کیسه را برا ایجاد حفره ا مناسب برا وارد کردن
پی پت  199مییی دیتر برش داید.

om

 7روش آزمون

 7-7تماس با مشابه غذايی
سه دوده ریشه ا سمطابق با بند  2-3بردارید ،برا مشابه غیایی به منظور پر کردن کیسه اا و دو دوده اضافی
برا تامین رااد ،با استفاده از استوانه مدرج  199±9 ،مییی دیتر از مشابه غیایی را درون ار دوده بری ید .یک

2

دماسنج و یا ترموکوپل را وارد یکی از دوده اا نموده و دوده اا را ببندیدسدر صورت د وم به یادآور  3مراجعه
نمائید .

ite

پنج دوده و نگهدارنده کیسه اا را در آون ،انکوباتور یا یخچادی که به صورت ترموستاتیکی کنترل می رود و در
دما آزمون تنظی رده است قرار داید و بگیارید تا به دما آزمون برسد.
نگهدارنده کیسه اا را از آون  ،انکوباتور یا یخچال که به صورت ترموستاتیکی کنترل می رود خارج کرده و بین
جداکننده کیسه اا آزمونه اا قرار داید.
سه دوده رامل  199مییی دیتر از مشابه غیایی را از آون  ،انکوباتور و یا یخچادی که به صورت ترموستاتیکی

ch

کنترل می روند خارج نموده و مشابه غیایی کافی برا پر کردن کیسه اا به درون سه پی پت کیسه آزمونه
اا بری ید.این مقدار می تواند  199مییی دیتر بارد  ،اما برا مواد ضخی ویا نیمه سخت این مقدار می تواند
کمتر بارد.

po

دماسنج و یا ترموکوپل را از درون دوده خارج نموده و به درون یکی از کیسه اا وارد نمایید سدر صورت د وم به
یادآور  2مراجعه رود گوره بازارکیسه را توسط گیره ببندید .

اگرتمامی مشابه غیایی برا

ly

يادآوري  – 7بعدازپرکردن ،گوره کیسه می تواند توسط دوخت حرارتی بسته رود .

پرکردن کیسه استفاده نشود ،دوده اا و باقیمانده محتویات رانگه دارید .حج

کوتاه ترین زمان ممکن انجام رود .

m

باقیمانده مشابه غیایی را اندازه گیر و ثبت نمائید  .این بخش از عمییات باید به منظور جیوگیر از افت دما در
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نگه دارنده کیسه اا رامل کیسه اا آزمونه را درون آون ،انکوباتور یا یخچال که به طور ترموستاتیکی کنترل
می رود و در دما آزمون تنظی رده است ،قرارداید  .دما را مشااده کرده ،کیسه اا ودوده اا رااد را ،برا
مدت زمان اا مشخص بگیارید .برا اطالع از روادار مجاز مدت زمان و دمااا آزمون به جدول ب 1-
استاندارد میی ایران رماره  13333-1مراجعه کنید .

om

يادآوري  -1پیوست ب  1-استاندارد میی ایران رماره  13333-1دربرگیرنده حدود روادار محدوده وسیعی از مدت زمان و
دمااا تماس می بارد .تمامی این دمااا و زمان اا تماس اد اما به این بخش استاندارد مرتبط نمی بارند.

نگه دارنده کیسه اا و دوده اا حاو مشابه اا رااد را از درون آون ،انکوباتور یا یخچادی که به صورت
ترموستاتیکی کنترل می رود خارج نمائید .کیسه اا را از نظر نشتی بررسی نمائید ،اگرحداقل  %29ازحج اودیه
مشابه غیایی بازیابی نشود  ،آزمون نامعتبر بوده و باید باکیسه اا تازه تکرار رود .

3

يادآوري  -3برا پالستیک اایی که مشابه غیایی درطی دوره آزمون دراثر نشت ازطریق پالستیک ادر می رود به قسمت 11-2
استاندارد میی ایران رماره  13333-1مراجعه رود .
يادآوري - 4برا مدت زمان اا تماس  92ساعت و یا بیشتر می توان به جا دما مشابه ،دما حمام اوا ،آون ،انکوباتور و یا

ite

یخچال که به صورت ترموستاتیکی کنترل می رود را پایش نمود.

 1-7تعیین مواد مهاجر
 7-1-7آماده سازي ظروف

ch

پنج ظرف بردارید سمطابق با بند  11-3و برا رناسایی آنها را عالمت گیار کنید  .ظرف اا را در آون با
دما  193تا  119درجه سیسیوس به مدت زمان  39 ± 3دقیقه قرار داید تا خشک روند .ظرف اا را از آون
خارج نموده و در دسیکاتور سمطابق بند  13-3قرار داید و اجازه داید تا دما محیط خنک روند .ارظرف را

po

وزن کنید و جرم ار ظرف را بصورت جداگانه ثبت کنید .دوباره ظرف اا را در آون قرار داید و چرخه گرم
کردن  ،خنک کردن و وزن کردن را تا زمانی که اختالف جرم در دو مرحیه متوادی توزین بیش از  9/3مییی گرم

ly

نشود ،تکرار کنید .وزن نهایی آنها را ثبت کنید.
 1-1-7روش تبخیر

m

کیسه اا ودو دوده حاو مشابه غیایی را بردارته و  29تا  39مییی دیتر از ار کدام را در ظروف جدا گانه بری ید.
با استفاده از دستگاه حمام بخار  ،صفحه داغ یا رکل اا دیگر گرمادای سمطابق با بند  ، 19-3حالل را تا ک
از بین نرود.

.c
er

ردن حج آن تبخیر کنید .مراقب بارید با دور از گرما دای ردید یا بیش از اندازه  ،باقی مانده مشابه غیایی

يادآوري  -7تبخیر اسید استیک باید زیر اود انجام رود.

om

زمانی که قسمت زیاد از مشابه غیایی تبخیر رد ،باقی مانده مشابه غیایی ار یک از دوده اا وکیسه اا را در
ظرف اا مربوطه بری ید و تبخیر را ادامه داید .ار کدام از کیسه ودوده اایی را که محتو آزمونه بوده اند ،دو
بار با  19± 1مییی دیتر از مشابه غیایی تازه بشوئید و این مشابه غیایی حاصل از رستشو را در ظرف اا
مربوطه بری ید .تبخیر را ادامه داید.

6

يادآوري  -1می توان از جریان نیتروژن برا تسهیل در تبخیر استفاده کرد
.

ch

ite

زمانی که تقریبا" مشابه بطور کامل تبخیر رد  ،ظرف را به مدت زمان  39 ± 3دقیقه در آون در دما  193تا
 119درجه سیسیوس قرار داید تا تبخیر کامل رده و باقی مانده خشک رود .ظرف اا را از آون خارج کرده و
در دسیکاتور بگیارید و اجازه داید تا رسیدن به دما محیط خنک رود .ظرف اا را وزن کنید و جرم مربوط به
ار ظرف و باقی مانده را ثبت کنید .دوباره ظرف اا را در آون قرارداید و چرخه گرم کردن  ،خنک کردن و
توزین را تا زمانی که اختالف جرم ار نمونه در دو مرحیه متوادی توزین بیشتراز  9/3مییی گرم نشود ،ادامه
داید .جرم باقی مانده را به وسییه تفریق جرم اودیه ظرف از جرم نهایی ظرف و باقی مانده تعیین کنید.
 3-1-7روش تقطیر

po

مشابه اا غیایی را به بادن اا ته گرد مج ا س 939مییی دیتر مناسب می بارد منتقل کنید  .ارکدام از کیسه
ودوده اا رااد را دو بار با  19±1مییی دیتر از مشابه غیایی تازه بشوئید  ،محیول اا حاصل ازرستشو را به
بادن اا مربوطه اضافه نمائید .بادن اا را در تور حرارتی برقی قرار داید و به یک سیست تقطیر تک بازو یا

ly

تبخیر کننده چرخشی متصل کنید .مشابه اا غیایی را تا زمانی که حج مشابه باقی مانده در بادن تقریبا"
 39تا 39مییی دیتر رود  ،تقطیر کنید .مشابه باقی مانده در ار بادن را به ظروف تبخیر مج ا منتقل کنید .تبخیر

m

مشابه غیایی را بوسییه دستگاه حمام بخار ،صفحه داغ یا سایر رکل اا

گرمادای ادامه داید .

يادآوري–تبخیر اسید استیک باید زیر اود انجام رود.
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8

بیان نتايج

 7-8روش محاسبه

om

مهاجرت کیی را به صورت مییی گرم باقی مانده بر دسی متر مربع مساحت نمونه که قرار است در تماس با ماده
غیایی قرار گیرد ،بیان نموده و مقدار آن را برا ار آزمونه با استفاده از فرمول به ررح زیر محاسبه کنید:

که درآن :
 Mمهاجرت کیی به درون مشابه غیایی به مییی گرم بر دسی متر مربع مساحت سطح نمونه ا که قرار است
در تماس با ماده غیایی قرار گیرد ؛
 maجرم باقیمانده آزمونه به گرم بعد از تبخیر مشابه غیایی پررده درون کیسه ؛
3

ite

 mbجرم باقیمانده رااد برا حجمی که درکیسه پر رده  ،به گرم؛
 Sمساحت سطح آزمونه در تماس با مشابه غیایی برحسب دسی مترمربع .
نتیجه مربوط به ار آزمونه و متوسط نتایج آزمون اا منفرد را با دقت  9/1مییی گرم بر دسی متر مربع ظرف
محاسبه نمائید .
برا تعیین اعتبار نتایج به بند  3-19استاندارد میی ایران رماره  13333-1مراجعه رود.
 1-8دقت

ch

به بند  11استانداردمیی ایران رماره  13333-1مراجعه رود .
 3گزارش آزمون

po

گ ارش آزمون باید دارا آگاای اا زیر بارد :

 7-3به این استاندارد میی و قسمت مورد استفاده برا این روش آزمون ارجاع داده رود .

 ،نوع  ،پروانه ساخت ،ضخامت اا  ،بیان رود .

ly

 1-3تمامی اطالعات تزم برا تشخیص کامل نمونه رامل  :نوع ماده ریمیایی  ،تامین کننده  ،عالمت تجار
 3-3ررایط زمانی و دمایی تماس با مشابه غیایی بیان رود .

m

 4-3درصورت انحراف ازروش تعیین رده دراین استاندارد  ،دتیل آن بیان رود .
رود.
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 5-3نتیجه ار آزمون منفرد و میانگین نتایج برحسب مییی گرم باقی مانده در دسی متر مربع نمونه گ ارش
 6-3توضیحات ونکات مرتبط با نتایج آزمون اا بیان رود .
 7-3تاریخ انجام آزمون بیان رود .

om

 8-3نام نام خانوادگی و امضاء مس ول آزمایشگاه بیان رود .
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پیوست الف
(اطالعاتی)

om

.c
er

m

ly

po

ch

ite

نمونه اي از يک نگه دارنده کیسه
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