جمهوري اسالمی ايران

INSO

استاندارد ملی ايران

ite

Islamic Republic of Iran

17867-1

سازمان ملی استاندارد ايران

11871-1

1st.Edition

Iranian National Standardization Organization

چاپ اول

ch

2013

1931

 تعیین تمايل آمیزهها و-پالستیکها

po

محصوالت بر پايه هموپلیمرها و کوپلیمرهاي
وينیلکلريد به رهاسازي هیدروژنکلريد و

ly

-ساير محصوالت اسیدي در دماهاي باال

m

 روش قرمز کنگو:1 قسمت

ICS: 83.080.20

om

.c
er

Plastics - Determination of the tendency of
compounds and products based on Vinyl
chloride homopolymers and copolymers to
evolve hydrogen chloride and any other
acidic products at elevated temperatures Part 1: Congo red method

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
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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 موسسه 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
« پالستیکها -تعیین تمايل آمیزهها و محصوالت بر پايه هموپلیمرها و کوپلیمرهاي وينیلکلريد به
رهاسازي هیدروژنکلريد و ساير محصوالت اسیدي در دماهاي باال-قسمت  :1روش قرمز کنگو »
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استاندارد " پالستیکاا -تعیین تمایل آمی هاا و محصوتت بر پایه اموپییمراا و کوپییمراا وینیلکیرید به
رااساز ایدروژنکیرید و سایر محصوتت اسید در دمااا بات -قسمت  :1روش قرم کنگو " که پیش نویس
آن در کمیسیون اا مربوط توسط ررکت معیار آزما ارس تهیه و تدوین رده است و در یکا ار و صد و سی
و افت اجالس کمیته میی استاندارد ریمیایی و پییمر مور  1329/19/91مورد 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 .
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :

ISO 182-1: 1990، Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on

om

.c
er

m

ly

Vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic
products at elevated temperatures - Part 1: Congo red method

و

پالستیکها -تعیین تمايل آمیزهها و محصوالت بر پايه هموپلیمرها و کوپلیمرهاي وينیل
کلريد به رهاسازي هیدروژنکلريد 1و ساير محصوالت اسیدي در دماهاي باال-قسمت :1
روش قرمز کنگو

1

ite

هشدار -استفاده از اين استاندارد ممکن است شامل مواد ،عملیات و تجهیزات خطرناک باشد .اين استاندارد تمام
مسائل ايمنی مربوط به استفاده از آنرا بیان نمیکند .مسئولیت ايجاد ايمنی مناسب و عملیات سالم و تعیین کاربرد
محدوديتهاي قبل از استفاده به عهده کاربر اين استاندارد میباشد.
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هدف و دامنه کاربرد

 1-1ادف از تدوین این استاندارد ،تعیین روری برا تعیین پایدار گرمایی آمی هاا و محصوتت اموپییمراا و
کوپییمراا وینیلکیرید 3در دما بات که دستخوش رااساز ایدروژنکیرید میروند ،است.
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 1-1ادف اودیه این روش ،یک آزمون ساده و سریع کنترل کیفیت در مدت زمان ساخت و تبدیل آمی هاا
 PVCو تعیین مشخصات آمی هاا و محصوتت  PVCاست.
این روش برا آمی هاا و محصوتت رنگی که آزمون تغییر رنگ در اثر گرما ممکن است رضایتبخش نبارد نی
کاربرد دارد.
 9-1این روش فقط برا محصوتت و مواد آمی هکار رده کاربرد دارد.

m

این روش برا آمی هاا به رکل مخیوطاا خشک کاربرد ندارد ،چون این مواد ممکن است به اندازه کافی
امگن نبارند.
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در دما بات ،آمی هاا و محصوتت  PVCممکن است عالوه بر ایدروژنکیرید ،محصوتت تج یها  2نی راا
سازند .تعداد محدود از این ترکیبات تج یها ممکن است رو زمان تغییر رنگ کاغی رناساگر تاثیر بگیارد.
تصحیح این اثر در این استاندارد امکانپییر نیست ،بنابراین در مقایسه نتایج آمی هاا و محصوتت غیر مشابه،
تزم است دقت رود.
مراجع الزامی

om

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 میرود.

1 - Dehydrochlorination
2 - Congo red method

 - 3در این استاندارد به صورت مخفف  )Poly Vinyl Chloride( PVCنشان داده میرود.
4 - Decomposiotion products
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اصول آزمون
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در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است:
 1-1استاندارد میی ایران رماره  ،923ادکاا آزمون -تورفی  ،صفحه فی مشبک و ورق ادکتروفرمی-
اندازه اسمی چشمهاا
 1-1استاندارد میی ایران رماره  ،1393آب -مورد مصرف در آزمایشگاه تج یه -ویژگیاا و روشاا آزمون

4
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یک آزمونه از محصول یا آمی ه  PVCدر یک دما توافقی در اوا ساکن 1نگهدارته میرود .این اوا راکد
رنگ کاغی قرم کنگو نگهدارته رده در بات آنرا از قرم به آبی تغییر میداد .در صورت استفاده از کاغی
رناساگر عمومی ،9تغییر رنگ مربوطه در  pH = 3ر میداد .زمان تزم برا تغییر رنگ ،زمان پایدار ،ts ،
نامیده میرود.
مواد و/يا واکنشگرها

ly

 1-4کاغذ شناساگر قرمز کنگو

m

کاغی قرم کنگو تجار با عرض  19 mmمناسب است .امچنین میتوان با فروبردن نواراا
عرض  19 mmدر محیول س 9/13 % m/mقرم کنگو در متانل و خشککردن آناا تهیه نمود.

کاغی صافی با

5
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 1-4کاغذ شناساگر عمومی ،به رکل رول ،با محدوده  pHاز  1تا  ،19باید استفاده رود .کاغی باید با مقیاس
رنگی تهیه رود که بتوان تغییرات در  pHرا تفسیر نمود.
وسايل و دستگاهها

 1-5لولههاي آزمون

با ابعاد زیر:

om

قطر خارجی :تقریبا 13 mm

ضخامت دیوار :تقریبا 9/2 mm

حداقل طول139 mm :

1 - Still air
2 - Universal indicator paper

9

درپوشاایی با سورا اایی در وسط که یک اتصال داخیی برا دودهاا ریشها را فراا کنند ،نیاز است سبه
بند  9-3مراجعه کنید  .آرایش کامل در رکل  1نشان داده رده است.
 1-5لولههاي شیشهاي کوچک

ite

با قطر داخیی  9 mmتا  3 mmو طول تقریبی  199 mmسبه رکل  1مراجعه کنید .
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ابعاد بر حسب میییمتر

شکل  -1آرايش لوله آزمون در حمام روغن

 9-5حمام روغن
3

با حداقل ظرفیت  .19 lحمام باید قابییت عمیکرد در محدوده دمایی  139 ˚Cتا  919 ˚Cرا دارته بارد و قادر
به نگهدار دما آزمون با دقت  ±9/3 ˚Cدر طول آزمون بارد.
 4-5پوشش 1عايق مقاوم در برابر گرما

ite

برا تعبیه دودهاا آزمون سبه بند  1-3مراجعه کنید و معیق نگهدارتن دودهاا در حمام روغن سبه بند 3-3
مراجعه کنید  ،در عمق تقریبی  ،39 mmسورا رده است.
 5-5دماسنج

 7-5زمانسنج

ch

با مقیاس مناسب برا خوانش دما حمام روغن در محدوده  139 ˚Cتا  919 ˚Cو با تقسی بند 9/1 ˚C
1

بسته به پارامتراایی که قرار است اندازهگیر روند  9یا  2زمانسنج تزم است سبه بند  6-2مراجعه کنید .
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آمادهسازي آزمونهها

9

زماناا پایدار اندازهگیر رده تا حدود به مساحت سطح آزمونهاا
گرمایی آناا بستگی دارد .ار گونه برش 3یا آسیا کردن 6ضرور برا تودید آزمونهاا باید با یک روش یکسان
انجام رود .از گرمادادن مواد در طی آسیاب کردن باید اجتناب رود.

ly

آمادهساز رده و امچنین به پیشینه

2

1

 1-7پالستیزولهاي PVC

3

8

m

این مواد را رو صفحات ریشه پخش کنید و در یک آون در دما توافقی به صورت ژل در آورید بهطور که
ورقهاایی با ضخامت  9/3 mmتشکیل رود .این ورقهاا را به رکل مربعاایی با ضیع تقریبا  9 mmبرش داید.
10

 1-7دانهها  ،محصوالت اکستروژن  ،قالبها  ،ورقه ضخیم و غیره از PVC
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این مواد را برش داید و یا آسیاب کنید ،بهطور که بیش از  39درصد مواد از ادک  9/9 mmعبور کند سبه
سر اا  R 20/3استاندارد میی ایران رماره  923مراجعه کنید و یک مقدار کافی در ادک  1/2 mmبرا
آمادهکردن آزمونهاا نگه دارید.
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 9-7ورقه و فیلم PVC

1 - Shield
2 - Stopclock
3 - Specimen
4 - History
5 - Cutting
6 - Grinding
7 - Plastisols
8 - Pellets
9 - Extrudates
10 - Mouldings

2

این مواد را به صورت مربع یا مکعباایی با اضالع کمتر از  9 mmبرش داید.
1

 4-7پوششهاي PVC

این مواد را از بستر جدا کنید و سپس مطابق با بند  9-6یا  3-6عمل کنید.
 5-7عايقسازي يا روکشکاري 1کابلها و سیمهاي هادي

9

1
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سی اا نازک را در ابعاد تعیینرده در بند  9-6برش داید.
تعداد آزمونها

8

دماهاي رهاسازي هیدروژنکلريد

3
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این اعداد ترجیحی میبارند:
 999 ˚Cبرا آمی هاا و محصوتت سخت؛
 999 ˚Cبرا آمی هاا و محصوتت مورد مصرف در عایقاا و روکشاا کابل؛
 139 ˚Cبرا سایر آمی هاا و محصوتت نرمرده.2

ch

برا ار نمونه ،با استفاده از دو دوده آزمایش جداگانه که در زمان یکسان در حمام روغن غوطهور ردهاند ،حداقل
دو اندازهگیر انجام داید.

روش انجام آزمون
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 1-3مقدار از ماده  PVCرا که قرار است آزمون رود ،مطابق با قسمت مناسب از بند  ،6در یک دوده آزمون قرار
داید سبه بند  1-3مراجعه کنید طور که دوده تا عمق حدود  39 mmپر رود .دوده آزمون دوم را به امان روش
پر کنید سبه بند  1-3مراجعه کنید  .ار کدام از دودهاا را به آرامی تکان داید و در عین حال مراقب بارید که
اج ا به ا فشرده تشکیل نشوند یا به دیواره دوده آزمون نچسبند.
 1-3حمام روغن سبه بند  3-3مراجعه کنید را تا ن دیک دما آزمون توافقی ،پیشگرم کنید و بهوسییه دماسنج
در دما دقیق آزمون تنظی کنید سبه بند  3-3مراجعه کنید .
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 9-3برا ار دوده آزمایش ،یک نوار کاغی رناساگر سبه بند  1-2یا  9-2مراجعه کنید به طول  39 mmو عرض
 19 mmببرید یا انتخاب کنید .یک انتها نوار کاغی رناساگر را دوده یا تا کنید و آنرا در دوده ریشها سبه بند
 9-3مراجعه کنید وارد کنید .نوار رناساگر را با آب درجه  9تعریفرده در استاندارد میی ایران رماره 1393
خیس کنید .دوده ریشها را در داخل درپوش قرار داید و آنرا در داخل دوده آزمایش محک کنید ،دوده آزمایش

1 - Coatings
2 - Sheathing
3 - Conductors
4 - Plasticized

3

دوده ریشها

را در درپوش طور

تنظی کنید که دبه پایینتر کاغی

را با درپوش ببندید و محل قرارگیر
 93 mmباتتر از آزمونه قرار گیرد.
 4-3ار کدام از دودهاا آزمایش را تا سطح بات آزمونه ،در حمام روغن غوطهور کنید و برا ار دوده آزمایش،
زمانسنج سبه بند  6-3مراجعه کنید را بهکار بیاندازید.
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 5-3با مشااده اودین نشانه واضح تغییر رنگ کاغی رناساگر قرم کنگو از قرم به آبی ،زمانسنج را برا ار
اندازهگیر آزمون متوقف کنید .انگام استفاده کاغی رناساگر عمومی ،نقطه پایان باید مطابق با رنگ pH = 3
بارد.
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 7-3در صورت استفاده از پایدارکنندهاا خا در آمی ه  ،PVCتغییر رنگ کند است و خییی مشخص نیست.
در این مورد ،انگام استفاده از کاغی رناساگر قرم کنگو ،دو زمان مختیف ،نشانه اول تغییر رنگ از قرم به
بنفش و سپس تغییر رنگ پایدار از بنفش به آبی را ثبت کنید .برا انجام آزمون در این ررایط ،چها زمانسنج
مورد نیاز است.
بیان نتايج

m
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در ار دو اندازهگیر  ،زماناا را برحسب دقیقه ثبت کنید .میانگین حسابی این مقادیر برابر با زمان پایدار ،ts ،
است.
در صورتی که اختالف مقادیر از میانگین بیشتر از  ±19 %بارد ،نتایج باید رد رود و آزمون تکرار رود.

11
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به ددیل در دسترس نبودن دادهاا بین آزمایشگاای ،دقت این روش آزمون معیوم نیست .تا وقتی این دادهاا در
دسترس نیستند ،از این روش در مشخصات یا در مورد نتایج مورد اختالف استفاده نمیرود.
گزارش آزمون

om

گ ارش آزمون باید رامل اطالعات زیر بارد:
 1-11ارجاع به رماره این استاندارد؛
 1-11ماایت ،فرم و طرح نمونه محصول PVC؛
 9-11در صورت امکان ،سازنده ،جاییکه نمونهبردار رده و درجه خردردگی آزمونه؛
 4-11دما آزمون؛
 5-11زمان پایدار برحسب دقیقه با تقریب نی دقیقه سرامل تکتک مقادیر و میانگین حسابی ؛
 7-11در مورد تغییر رنگ کند کاغی رناساگر ،دو زمان ثبترده در بند  6-2سرامل تکتک مقادیر و میانگین
حسابی ؛
 1-11تاریخ انجام آزمون؛
 8-11نام ،نام خانوادگی و امضا آزمونکننده.
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