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 اندازهگيري شاخص-كوپليمر پروپيلن
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Plastics-Polypropylene(pp) and propylenecopolymer thermoplastics-Determination
of isotactic index

ICS:83.080.20

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
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سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای 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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كميسيون فنی تدوين استاندارد
« پالستيكها – گرمانرمهاي پلیپروپيلن و كوپليمر پروپيلن – اندازهگيري شاخص ايزوتاكتيك »
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مدیر عام شرکت پرشیا پژواش شریف
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بهروز  ،سحر
(لیسان شیمی)

مدیر کنتر کیفی شرکت صنایع پحستی

شیمی)

کارشناس شرکت پرشیا پژواش شریف
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حقیقی زاده ،مریم
(فوق لیسان شیمی)

کارشناس دانشگاه شهید چمران ااواز

عباسی نورآباد  ،مهسا
(فوق لیسان مهندسی عمران)
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مدیر کنتر کیفی شرکت پیشگام پحست

کارشناس شرکت زرگستر روبینا

فتاحی نیا  ،مهناز
(فوق لیسان شیمی)

کارشناس

فححیان ،االه
(لیسان مهندسی شیمی)
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منجم زاده ،مرجان
(فوق لیسان شیمی)

کارشناس شرکت زرگستر روبینا
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قمی ،متینه
(فوق لیسان شیمی)

کارشناس شرکت زرگستر روبینا
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استاندارد " پحستی اا – گرمانرماا پلیپروپیل و کوپلیمر پروپیل – اندازهگیر شاخص ایزوتاکتی " که
پیش نوی آن درکمیسیون اا مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شده و درنهصد و
نود و افتمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر مور  21/19/6مورد تصویب قرار
گرفته است  ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود .
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و مأخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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thermoplastics-

propylene-Copolymer

and

ISO 9113:1986, Plastics-Polypropylene
Determination of isotactic index

ه

پالستيكها -گرمانرمهاي پلیپروپيلن و كوپليمر پروپيلن  -اندازهگيري
شاخص ايزوتاكتيك
هشدار -در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با كاربرد آن اشاره نشده است .در صورت وجود
چنين مواردي ،مسئوليت برقراري ايمنی ،سالمتی و تعيين حدود قوانين كاربري قبل از استفاده به عهده
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كاربر میباشد.

هدف و دامنه كاربرد
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اد از تدوی ای استاندارد تعیی روشی برا اندازهگیر درصد مادها است که میتواند به
وسیله -nاپتان جوشان تحت شرایط استاندارد آزمون از پحستی اا پروپیلنی بلور استخراج
شود.
ای استاندارد ،برا شناسایی و کدگیار پحستی اا پروپیلنی نوعاا

 B ،Hو  Rبا ارجاع به
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مراجع الزامی
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استاندارد  ISO 1873-1کاربرد دارد.
ای استاندارد ،برا آزمون پحستی اا پروپیلنی نوع  Qمطاب با استاندارد  ISO 1873-1کاربرد
ندارد زیرا ای روش تنها برا پلیمراا مبنا در نظر گرفته شده و کاربرد دارد و برا مخلو اایی
نظیر آنچه که توسط نوع  Qدر بر گرفته میشوند ،کاربرد ندارد.
در ای روش پحستی اا پروپیلنی جامد به شک ذرات با نرمی مشخص ،استفاده میشود.
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مدارك الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده
است .بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب می شود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدیدنظراا
بعد آن مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به
آناا ارجاع داده شده است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیه اا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مرجع زیر برا ای استاندارد الزامی است :
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 ISO 1873/1, Plastics-Polypropylene(PP) and propylene-copolymer thermoplasticsPart 1: Designation.
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9

وسايل

استخراجكننده ،2از نوعی که در شک  1نشان داده شده ،یا ار نوع دیگر که نتایج
2-9
یکسانی ارائه داد .ای استخراجکننده باید برا استفاده در نقطه جوش -nاپتان مناسب باشد.
فايبر گالس يا كارتريجهاي كاغذي(لولههاي كوتاه)  ،1با قطر  39 mm ± 3 mmو
1-9
طو 199 mm ± 19 mm

ite

 9-9گرمخانه خشككن ،با قابلت تأمی دمااا به ترتیب  39 °C ± 9 °Cو  129 °C ± 9 °Cکه
ار دو آناا با مسیراا خحء کمتر از  93 kPaتأمی شده است.

7-9

آسياب ،9یا دستگاای معاد آن

6-9

الك ،با اندازه مش حداکثر  .1 mmاندازه مش  9/3 mm ± 9/1 mmتوصیه میشود.

4

روش انجام آزمون
تهيه نمونه
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2-4
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4-9

ترازو ،با دقت 9/9991 g
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 2-2-4ماده جامد پحستی پروپیلنی را به ذرات ریز که از ال (بند  )6-3عبور کند ،خرد
کنید .برا پودر ،فل اا ،الیا یا فیلماا ،در صورتیکه حداق اندازه ی بعد کمتر از 9/6 mm
باشد آسیاب کردن و غربا گر الزم نیست .فیلماا باید به تکهاا کوچ بریده شده یا بهوسیله
ذوب به صورت نواراا یا پحكاا کوچ به شکلی قاب خرد شدن تبدی شوند.
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 1-2-4نمونه را بهصورت زیر آسیاب کنید.
حداق  19gاز نمونه را با کرب د اکسید جامد یا نیتروژن مایع اضافی مخلو کنید ،آنرا در
آسیاب (بند  )3-3قرار داده و تا تبدی شدن به ذرات کوچ خرد کنید.
پ از غربا گر  ،مواد را که از ال (بند  )6-3عبور کردهاند ،جمعآور کرده و تا زمان آزمون،
اجازه داید در دما اتاق باقی بمانند.
اندازهگيري

om

 2-1-4لیف شیشها یا کارتریج کاغی (بند  )9-3را که در دما  129 °Cتا رسیدن به جرم
ثابت خش شده و در دسیکاتور تا دما اتاق خن شده با تقریب  9/9991 gوزن کنید (جرم)m1
(یادآور  1را در بند  2-9-2ببینید).

1-Extractor
)2- Glass fibre or paper cartridges(thimbles
3- Grinding mill
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سپ آنرا با حدود  3 gاز نمونه پر کرده و در گرمخانه (بند  )3-3کنتر شده در دما
 129 °C ±9 °Cتحت خحء نیتروژن  93 kPaیا کمتر قرار داید .ای به آن معنی است که فشار
باقیمانده نیتروژن موجود در دستگاه باید  93 kPaیا کمتر باشد (یادآور  9را در بند 2-9-2
ببینید) .
معموالً  9ساعت زمان برا خش شدن کام و بازپخت نمونه کافی است ولی کالیبراسیون کارایی
گرمخانه بهمنظور تعیی حداق زمان مورد نیاز برا دست یافت به جرم ثابت نمونهاا توصیه
میشود.
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 1-1-4کارتریج حاو آزمونه را در ی دسیکاتور تا دما اتاق خن کنید و دوباره آن را با
تقریب  9/9991 gوزن کنید (جرم  .) m2از رو اختح ( ) m2 - m1جرم آزمونه پحستی پروپیل
را ثبت کنید .سپ کارتریج را در تله استخراج کننده( 1شک  1را ببینید) قرار داده و عم
استخراج را با -nاپتان جوشان (با خلو تجزیها  ،عار از اجزا آروماتی ) به مدت  92ساعت
انجام داید( .یادآور  1و 3را در بند  2-9-2ببینید).
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 9-1-4میزان جوشش حح را به گونها تنظیم کنید تا در ار ساعت با -n 399 mlاپتان در
بال  13 ،تا  93مرتبه ماده استخراجی بداد.
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m

 4-1-4بعد از  92ساعت عم استخراج ،کارتریج حاو پلیمر باقیمانده را تا دما اتاق خن
کنید ،با دقت آن را با استون (با خلو تجزیها ) شسته و درون گرمخانه (بند  )3-3کنتر شده
در دما  39 °C ± 9 °Cتحت خحء نیتروژن  93 kPaیا کمتر ،تا رسیدن به جرم ثابت خش
کنید.
معموالً  2ساعت تا  6ساعت برا رسیدن به جرم ثابت کافی است ولی توصیه می شود که کارایی
خش کنندگی گرمخانه با استفاده از ی آزمون اولیه بررسی شود.
کارتریج خش حاو باقیمانده پلیمر را بعد از خن شدن در ی دسیکاتور تا دما اتاق با
تقریب  9/9991 gوزن کنید (جرم ( )m3یادآور  1را ببینید).
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يادآوري  -2درصورت استفاده از کارتریجاا

کاغی  ،باید قب از توزی  ،آناا را به منظور جلوگیر
بطر توزی شیشها قرار داید.
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رطوبت اوا جیب شده بهوسیله جدارهاا کاغی در ی

از تأثیر

1- Extractor trap

3

يادآوري  -1بهمنظور بهبود تجدیدپییر آزموناا استخراج ،توصیه میشود که ذرات پحستی

پروپیلنی آسیاب

شده به مدت  9ساعت در دما  129°Cتحت اتمسفر نیتروژن برا تعدی درجه تبلور درون گرمخانه بازپخت
شوند.
يادآوري  -9اگر پودر یا ذرات خرد شده پحستی

1

پروپیلنی نوع  Hاز ال اا با مش  9/3 mmعبور میکنند6 ،

ساعت زمان برا استخراج (برا اادا کاربرد ) مجاز است ،به شر آنکه نتایج مربوطه سازگار با استخراج 92
ساعته باشند .زمان استخراج استاندارد  92ساعتی برا موارد زیر الزامی است:

ب -در صورتی که در خصو

نتایج ،اختح نظر وجود داشته باشد.

محاسبه و بيان نتايج
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الف-برا پحستی اا پروپیلنی نوع B؛

 2-7ماده قاب استخراج با -nاپتان ،Si،برحسکب درصکد جرمکی بکا اسکتفاده از رابطکه  1محاسکبه
میشود:
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که در آن:
 m1جرم کارتریج برحسب گرم؛
 m2جرم کارتریج به اضافه آزمونه قب از استخراج برحسب گرم؛
 m3جرم کارتریج به اضافه آزمونه بعد از استخراج برحسب گرم.
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 1-7در صورتیکه رابطه زیر برقرار باشد ،مقدار ماده قاب استخراج ( )Sرا بهعنوان میانگی حسابی
(تا دو رقم با معنی بیان شود) مقادیر مشااده شده در ی آزمون دوتایی ،به شر آنکه در حدود
 ±3/3 %میانگی باشد ،ثبت کنید:
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که در آن:
 S1و  S2مقادیر اختصاصی مشااده شده  Si؛
 Sمیانگی حسابی ای دو مقدار است.
چنانچه ای شرایط تأمی نشود ،آزمون را تکرار کنید.

1- Oven-annealed

2

6

محاسبه شاخص ايزوتاكتيك ()II

مطاب تعریف آن در استاندارد  ،ISO 1873-1عبارت است از:

شاخص ایزوتاکتی
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 = 100 - Sشاخص ایزوتاکتی ()II
مقدار  100 -Sرا به نزدی تری عدد صحیح گرد کنید و آنرا بهعنوان شاخص ایزوتاکتی گزارش
کنید .اگر اولی رقم اعشار  3باشد آنرا به عدد صحیح کمتر مجاور گرد کنید.
گزارش آزمون

 2-5روش آزمون استفاده شده مطاب ای استاندارد ملی؛
 1-5مشخصات کام فرآورده آزمون شده؛
 9-5نتایج اختصاصی و میانگی
ایزوتاکتی ؛

حسابی برا

ماده قاب

p
ch

گزارش باید شام اطحعات زیر باشد:

استخراج با -nاپتان و شاخص
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ار عملیاتی که در ای
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 4-5ار گونه خصوصیات غیر عاد مححظه شده حی اندازهگیر ؛

استاندارد ملی مشخص نشده یا بهطور اختیار

میشود؛
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 5-5تاریخ انجام آزمون.
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 6-5نام و نامخانوادگی و امضاء آزمایشکننده؛
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در نظر گرفته
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ابعاد بر حسب میلیمتر

شكل  – 2وسايل استخراج قادر به دريافت كارتريج هاي شرح داده در بند 1-9
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