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استاندارد
پالستيك
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( تعيين درصد مواد تفكيك شده از پالستيك توسط استون )

رعايت استاندارد براي شما و بنفع شماست.

رعايت استاندارد براي حمايت مصرف كننده و تشويق توليد كننده
است.
رعايت استاندارد به افزايش صادرات كشور كمك ميكند.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
تحقيقات صنعتي ايران براي تحقق هدفهاي زير تشكيل و آماده بكار
شد :
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 – 1همكاري بهتر بين توليد كننده و مصرف كننده از طريق
استاندارد كردن كاالها .

 – 2تعيين استاندارد كاالهاي كشاورزي  ,دامي  ,صنعتي و معدني .
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 – 3صرفه جويي در واحد زماني توليد و باال بردن ميزان تهيه
كاالها از راه يكنواخت كردن نوع و مشخصات آنها .

 – 4راهنمايي علمي و فني توليد كنندگان و فروشندگان در ساخت و

m

تركيب عوامل توليد .

 – 5تطبيق استاندارد تعيين شده با نمونه كاالها و صدور گواهينامه
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انطباق كاالهاي توليدي يا صادراتي با استاندارد تعيين شده .
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بموجب قانون مصوب هفدهم خرداد ماه  1339موسسه استاندارد و

تهيه كننده
كميسيون استاندارد پالستيك
رئيس
كيانپور  -دكتر احمد
اعضاء
صدرزاده  -مهندس حميد

نماينده قسمت صنايع وزارت اقتصاد

الري  -مهندس حسين

نماينده شركت ايران و غرب

سوفر  -مهندس هوشنگ

نماينده كارخانجات توليدي تهران

سرحديان  -لئون

نماينده كارخانجات پالسكوكار
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دولو  -دكتر عبداله

نماينده شركت سهامي صنايع پتروشيمي

دبير

كارشناس موسسه
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صدري  -مهندس ناصر
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ذاكري – مصطفي
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مصصح فارسي

دامنه كاربرد

وسيلههاي الزم
تهيه نمونه
روش كار

محاسبات
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رئيس دانشكده علوم دانشگاه ملي ايران

فهرست مطالب

مقدمه
مطالب اين دفترچه در كميسيون استاندارد پالستيك تدوين گرديده و
به ت صويب شوراي عالي موسسه رسيده است و تا زماني كه تغييري
در آن داده نشود معتبر محسوب ميشود .
نمونهگيري فني در صورت لزوم سالي يكبار در مندرجات اين
دفترچه تجديد نظر به عمل خواهد آمد .
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در تهيه اين استاندارد از منابع و ماخذي كه در زير نام برده ميشود
استفاده شده است .

1- ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION

y
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FOR

STANDARDIZTION

m

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از هرگونه پيشنهادي در
بهتر كردن اين استاندارد استقبال ميكند و پيشنهادهاي رسيده را

er

هنگام تجديد نظر ساالنه در كميسيون مربوطه مطرح و در صورت
تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد پذيرفت .
بر طبق قانون مصوب ديماه  1311تمام ابعاد و آحاد موجود در اين

.c

دفترچه در سيستم متري داده شده است .
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هم آهنگ با توسعه اقتصادي و صنعتي كشور طبق اصول

پالستيك
تعيين درصد موادي كه بوسيله استون از اجسام
پالستيكي ( فنلي قالب ريزي شده ) جدا ميشوند
 1ـ دامنه كاربرد
را كه در درجه حرارتي نزديك نقطه جوشش استون از استون جدا ميشوند تعيين
كرد نمونه پالستيكي كه در اين آزمايش بكار برده ميشود پالستيك قالب ريزي شده
مربوط آنرا بصورت گرد نرمي در ميآورند .
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است كه در تحت فشار بصورت قالب ريزي شده درآمده است و در موقع آزمايش
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الف ـ با اين روش ميتوان درصد مواد موجود در اجسام پالستيكي قالب ريزي شده

ب ـ با اندازهگيري مقدار موادي كه بوسيله استون از پالستيك جدا ميگردند ميتوان
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 ,مقدار مواد نارس پوليمريزه شده ( مواد خام فنلي يا مواد فنلي كه كامال پوليمريزه

نشدهاند ) پالستيك را اندازه گرفت عمل جدا كردن بايد در شرايط معيين و در زمان
تعيين شدهاي انجام گيرد  .در انتهاي عمل با وجود اينكه ميتوان مقدار قابل مالحظه
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از مواد حل شده را اندازه گرفت ولي اين نشانه آن نيست كه كار جدا كردن كامل
شده باشد يا آنكه اين كار صرفأ يك مقايسه باشد چه در اين عمل عالوه بر مواد خام
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پالستيك ممكن است مواد ديگري كه به پالستيك افزوده شدهاند مانند مواد رنگين يا
مواد خمپذير كننده يا مواد ارتجاع كننده پالستيك ( )plasticiyzerيا مواد نرم كننده

om

.c

( )lubricantsپالستيك نيز حل گردند .

 2ـ وسيلههاي الزم

وسيلههاي الزم براي اجراي اين روش بشرح زير ميباشند .
الف ـ دستگاه براي خرد كردن نمونه قالبگيري شده بصورت ذرههاي ريز .

ب ـ ترازوي دقيقي كه حساسيت آن تا  0/0001گرم باشد .

پ ـ الكلي كه هر ضلع سوراخهاي چهار گوش آن در حدود  0/420±0/01ميليمتر
1

باشد .

ت ـ الكلي كه هر ضلع سوراخهاي چهار گوش آن در حدود  0/250 ± 0/01ميليمتر
باشد.2
ث  -دستگاه جدا كن ( مطابق شكل ) بكار بردن دستگاه نوع سكسوله ()Soxhelet
مخصوصي بوسيله بخارهاي حالل جوشان احاطه گرديدهاند  .دستگاههاي جدا كن
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ديگري را نيز كه بتوانند نتايج مطلوب را بدست بدهند ميتوان بكار برد .

ite

براي جدا كردن اين مواد مجاز و مناسب است در اين دستگاه مواد پالستيك در جاي

 3ـ تهيه نمونه

الف ـ ابتداء يك قالب پالستيك را بعنوان نمونه بگيريد و سپس آنرا يا با قطعه

قطعه كردن يا آسياب كردن و غيره بصورت گرد نرمي در آوريد در جريان تمام
اين كارها بايد دقت كرد كه هيچگونه حرارتي در روي نمونه ايجاد نگردد  .پس از

نرم كردن پالستيك گرد بدست آمده را بوسيله الك 0/420±0/016ميلي متري الك
كنيد  .نمونههاي انتخاب شده بايد از نظر اندازه طوري باشند كه از الك نامبرده
بگذرند ولي نبايد از الك  0/250±0/01ميلي متري بگذرند .
ب ـ در كار نمونهگيري بايد دقت الزم براي جلوگيري از جذب رطوبت بوسيله

 4ـ روش كار
الف ـ براي دقت بيشتر در عمل دو نمونه از ماده الك شده را آزمايش كنيد .
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روش كار بدين شرح است  :با ترازوي دقيق مقداري معادل  3گرم با
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نمونه انجام گيرد .

تقريب  0/001گرم از نمونه برداريد سپس آنرا در داخل يك كاغذ صافي از نوع

كاغذ صافيهاي آزمايش كمي و يا در دستگاه انگشتانه مخصوص يك جداره بريزيد
 .كاغذ صافي يا انگشتانه حاوي نمونه را پس از چندين بار تا كردن درون سيفون

y
ol

دستگاه جدا كن قرار دهيد  ( .عمل تازدن براي اين است كه از خارج شدن  ,گرد
نمونه جلوگيري گردد ) سپس قسمتهاي خنك كننده و سيفون و قرع دستگاه را
بيكديگر وصل كنيد و در قرع مقدار  50ميلي ليتر از استون خالص بريزيد
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حرارت دستگاه بايد طوري ميزان شود كه عمل سيفوني در هر ساعت در
حدود  20الي  30بار صورت گيرد در اين حالت عمل جدا كردن را شروع كنيد و
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براي  6ساعت ادامه دهيد در انتهاي عمل قرع را از دستگاه جدا كنيد و محتويات
آن را در قرع كوچكتر و يا در ظرف كوچك ديگري كه وزنشان قبال تا
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دقت  0/001گرم تعيين شده باشد بريزيد  .در اين هنگام در قرع بزرگ اولي
دوباره مقدار  20ميلي ليتر استون خالص بريزيد و پس از چندين مرتبه تكان دادن
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براي تكميل كار شستشو محتويات آنرا به محلول نمونه بيفزايند .
ظرف محتوي محلول را به آهستگي تا حدود  50درجه سانتيگراد حرارت دهيد

تا استون به حد بخار شدن برسد ( استفاده از شعله مستقيم خطرناك است ) و سپس

آنرا درون يك اتو كه مجهز بهواكش باشد براي نيمساعت در حرارت  50±2درجه
سانتيگراد گرم كنيد  .پس از اتمام اين عمل ظرف را ابتدا در يك دسيكاتور سرد

كنيد سپس آنرا بوسيله ترازوي دقيق وزن كنيد .

كارهاي گرم كردن  ,سرد كردن و توزين بايد چندين بار تكرار گردند تا دوبار
پياپي وزن نمونه با تقريب  0/003گرم ثابت شود .

 5ـ محاسبات
الف ـ مقدار مواد جدا شده پالستيك بوسيله استون را ميتوان از روي فرمول زير
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محاسبه كرد .
كه در آن درصد مواد حل شده در استون
 = Wوزن خشك نمونه جدا شده بوسيله استون برحسب گرم
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 = Sوزن نمونه اوليه برحسب گرم

ب ـ درصد مواد جدا شده بوسيله استون مساوي معدل نتيجه دو آزمايش خواهد بود
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-1براي توضيحات بيشتر  ISO/IC29به رجوع گردد .
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 -2براي توضيحات بيشتر  ISO/IC29به رجوع گردد
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