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y
ol

Plastics –Recycled plastics –
Characterisation of polyethylene (PE)
recyclates

om

.c

er

m
ICS:83.080.20 ; 13.030.50

بهنام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

m

y
ol

p
ch

ite

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،
مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را بهه
عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصدو پنجاه و دومین جلسه شورای عهایی اداری مهور  29/6/92بهه
سازمان ملی ایران تغییر و طی نامه شماره  996 /33333جهت اجرا ابالغ شده است.
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،توییدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصایح ملی و با توجه به شرایط توییدی،
فناوری وتجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل توییدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دویتی و غیر دویتی حاصل می شود .پیش نویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از
دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شهده تهیهه مهیکننهد
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنهوان اسهتاندارد ملهی ایهران چهاپ و منتشهر مهی شهود .بهدین ترتیهب،
استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملهی ایهران شهمارۀ  3تهدوین و در کمیتهۀ ملهی
استاندارد مربوط که سازمان استاندارد تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.
9
1
سازمان ملی استانداردایران از اعضای اصلی سازمان بین ایمللی استاندارد ) (ISOکمیسیون بین ایمللی ایکتروتکنیک ) (IECو
سازمان بین ایمللی اندازه شناسی قانونی) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدکس غذایی) 3 (CACدر کشور
فعاییت می کند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور ،از آخرین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینایمللی بهرهگیری میشود.
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سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قهانون ،بهرای حمایهت از مصهرف کننهدگان ،حفه
سالمت و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت توییدی داخل کشو ر و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عایی استاندارد ،اجباری
نماید .سازمان میتواند به منظور حف بازارهای بین ایمللی بهرای محصهوالت کشهور ،اجهرای اسهتاندارد کاالههای صهادراتی و
درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا زمانها و مؤسسات فعال
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدورگواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه ها
و مراکز کاییبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سهازمانهها و مؤسسهات را بهر اسهاس
ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بهر
عملکرد آنها نظارت می کند .ترویج دستگاه بین ایمللی یکاها ،کاییبراسیون (واسنجی) وسهایل سهنجش ،تعیهین عیهار فلهزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International organization for Standardization
2- International Electro technical Commission
)3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legale
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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استاندارد " پالستیکها – پالستیکهای بازیافت شده – ویژگی پلیپروپیلن بازیافتی " که پیش نهویس آن
توسط شرکت گیتی گستران روشن تدبیر و درکمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکهزار و صد و
بیست و یکمین اجالسیه کمیتۀ شیمی و پلیمر مور  29/19/3مورد تصویب قهرار گرفتهه اسهت ،اینهک بهه
استناد بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صهنعتی ایهران ،مصهوب
بهمن ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برای حف همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علهوم و خهدمات،
استانداردهای ملی ایران در مواقع یزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل ایهن
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفهت  .بنهابراین،
باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.
منبع و مأخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
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)DIN EN 15345: 2008, Plastics – Recycled Plastics – Characterisation of Polypropylene (PP
recyclates
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پالستیکها – پالستیکهاي بازيافت شده – ويژگي پليپروپیلن بازيافتي
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هدف و دامنه کاربرد
1
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هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین شرایط تحویل پلیپروپیلن ( )PPبازیافتی است.
این استاندارد ،شامل مهمترین ویژگی و روشهای آزمون مرتبط با ارزیابی پلیپروپیلن بازیافتی در نظر گرفته
شده برای استفاده در تویید محصوالت نهایی یا نیمه نهایی است.
این استاندارد ،برای تعیین ویژگیهای پلی پروپیلن بازیافت شده کاربرد دارد.
این استاندارد ،برای تعیین ویژگیهای پسماندهای پالستیکی کاربرد ندارد (به استاندارد  EN 15347مراجعه
شود).
.
 1مراجع الزامي
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مدارك ایزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنهها ارجهاد داده شهده اسهت.
بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاد داده شده باشد ،اصالحیههها و تجدیهدنظرهای بعهدی آن
مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشهار بهه آنهها ارجهاد داده
شده است ،همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیههای بعدی آن ها مورد نظر است .
استفاده از مراجع ایزامی زیر برای این استاندارد ایزامی است:
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 9-1استاندارد ملی ایران شماره  :4246سال  ،1333پالستیک ها-نمادها و عالئم اختصاری
 1-1استاندارد ملی ایران شماره  :6691سال  ،1339پالستیکها -تعیین خواص کششی -روش ازمون
 9-1استاندارد ملی ایران شماره  :6239سال  ،1339پالستیکها ه تعیین نر جریان جرمی مذاب )(MFR
و نر جریان حجمی مذاب ) (MVRگرمانرم ها روش آزمون
 4-1استاندارد ملی ایران شماره  :6231سال  ،1333پالستیکها ه تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD
روش آزمون
 8-1استاندارد ملی ایران شماره  :3929-1سال  ،1333پالستیک ها-روش های تعیین چگایی پالستیک
های غیر اسفنجی-قسمت اول  -روش غوطه وری ،روش پیکنو متر مایع و روش تیتراسیون
 6-1استاندارد ملی ایران شماره  :2933-1سال  ،1336پالستیک ها-تعیین مقاومت ضربه ای به روش
چارپی -روش آزمون بخش اول-آزمون ضربه با دستگاه تجهیزنشده
 7-1استاندارد ملی ایران شماره  :19933-1سال ،1336پالستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت اول -روش
های عمومی
2-8 EN ISO 472:2001, Plastics — Vocabulary
1- Polypropylene

1

ite

— 2-9 EN 12099, Plastics piping systems — Polyethylene piping materials and components
Determination of volatile content
2-10 EN 15348:2007, Plastics—Recycled plastics—Characterization of poly(ethylene
terephthalate) (PET) recyclates
2-11CEN/TR 15353:2007, Plastics — Recycled plastics — Guidelines for the development of
standards for recycled plastics
2-12 ISO 3534-2, Statistics —Vocabulary and symbols —- Part 2: Applied statistics
2-13 ISO 22498, Plastics — Vinyl chloride homopolymer and copolymer resins — Particle
size determination by mechanical sieving

 9اصطالحات و تعاريف ،اختصارات
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در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد  ISO 427و استاندارد  CEN/TR 15353به
کار میرود.
 4ويژگيهاي پلي پروپیلن بازيافتي
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یک حجم واحد ،مقداری از مواد بازیافتی است که از ویژگیهای همگن در محدوده رواداری مشخص شده،
برخوردارند.
ویژگیهای پلیپروپیلن بازیافتی که باید برای هر دسته تعیین شود ،مطابق جدول  1است و به دو نود
تقسیم میشود:
 ویژگیهای ایزامی مورد نیاز برای توصیف پلی پروپیلن بازیافتی در کل و برای کلیه مواد بازیافتی؛ -سایر ویژگیها باید با توافق طرفین ذینفع باشد.

m

يادآوري -پسماندهای پالستیکی پلیپروپیلنی یا پسماندهای پالستیکهای حاوی پلیپروپیلن ممکن است شامل انواد

er

پلیمر های پروپیلن از جمله همو و کو پلیمر ،ایزوتاکتیک ،سیندیوتاکتیک ،اتاکتیک و با یا بدون پر کننده ،مقاوم در برابر آتش و
غیره باشد .عملکرد مواد بازیافتی مشتق شده از چنین پسماندهایی به نسبتهای این اجزا بستگی دارد .به منظور توصیف پلی-
پروپیلن بازیافتی ،پلیپروپیلن در مواد بازیافتی باید به عنوان مهمترین جزء پلیمری باشد.
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این ویژگیها باید طبق روشهای آزمون داده شده در جدول  1بررسی شود .در صورت امکان عرضه کننده
کاال باید اطالعات مربوط به کاربرد اصلی مواد را ارائه دهد.
برگه مشخصات فنی ،در صورت درخواست نتایج آزمون برای هر دسته از مواد بازیافتی ،باید به وسیله عرضه
کننده کاال به خریدار ارائه شود.
برای تضمین استفاده قانونی از مواد بازیافتی ،عرضه کننده باید اطالعات الزم در مورد ترکیب مواد بازیافتی
که توسط خریدار مشخص شده را ارائه دهد.
8

تضمین کیفیت

به منظور این که خریدار مواد بازیافتی بتواند به کیفیت محصول اعتماد داشته باشد عرضه کننده محصول
باید سوابق کنترل کیفیت انجام شده از جمله مواد ورودی ،فرایندها و محصوالت نهایی نگهداری کند..

9

يادآوري  -9سسیستم مدیریت کیفیت تأیید شده مطابق استاندارد ملی ایران شماره  2991میتواند تضمین مناسبی از
مطابقت کیفیت مواد بازیافتی باشد.
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ویژگیها و انحراف استاندارد از مقادیر داخل یا محدوده بین مقادیر بچهای مواد باید بین خریدار و عرضه
کننده مورد توافق قرار گیرد.
در جایی که هیچ روش تحلیلی برای عرضه چنین اطالعاتی وجود ندارد و بیان محتوای مواد بازیافت شده یا
سابقه قبلی ماده ،خواسته میشود شواهد مستند ارائه خواهد شد .این سوابق در صورت درخواست توسط
خریدار باید در دسترس قرار گیرد.
زمانی که مواد بازیافتی از طریق فرایند ذوب تویید شده باشد ،عرضه کننده ممکن است کیفیت فیلتر شدن
مواد را در فرایند انتخاب کند .این امر حداکثر اندازه آالیندگیهای ذوب نشده موجود در مواد بازیافتی را
مشخص میکند .بیان کیفیت فیلتر شدن باید شامل مشخصات فیلتر باشد .مواد بازیافتی که فرایند ذوب را
نگذراندهاند ،نمیتوانند به همان روش اندازهگیری شوند و عرضه کننده کاال هم ممکن است این مسأیه را
بیان کند.
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يادآوري  -1استاندارد  EN 15343یک فرایند بازیافت واجد شرایط را توضیح داده و جزئیات ردیابی و ارزیابی مقدار مواد
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بازیافت شده را ارائه میدهد.

3

جدول  -9ويژگي پليپروپیلن بازيافتي
واحد

ويژگي

يادداشت

روشهاي آزمون مطابق

الزامي
چگایی تودهای (حجمی)

3

Kg/m

بازرسی چشمی
KJ/m

مقاومت به ضربه

شاخص جریان مذاب
()MFR

g/10 min

شکل

استانداردهای ملی ایران
شماره  2933-9 ،2933-1یا
6231
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رنگ

روش ایف استاندارد ملی ایران
شماره
3929-1

شرایط  Mاستاندارد ملی
ایران شماره 6239
بازرسی چشمی

a

اختیاري
مقدار خاکستر

Kg/m3

پلیمرهای نامربوط
خواص خمشی

پیوست ایف

%

تجزیههایحرارتی/مادون قرمز

MPa

استاندارد ملی ایران شماره
333
اندازه مش

کیفیت فیلتراسیون
%

مقدار مواد بازیافتی

ارائه اطالعات در مورد اندازه مش

m

چگایی

y
ol

%

استاندارد ملی ایران شماره
19933 -1

استاندارد EN 15345

کرنش کششی در نقطه
شکست

%

استاندارد ملی ایران شماره
6691

مقدار مواد فرار

%

استاندارد

.c

تنش کششی در نقطه
تسلیم

er

MPa

استاندارد ملی ایران شماره
6691

EN 12099

b

om

 aبرای مثال :گرد ،میکرونیزه شده ،پویکی ،ساچمهای
 bاگر چه دامنه استاندارد  EN 12099محدود است ،ویی مرتبط در نظر گرفته شده است.
آزمون هی دیگری ممکن است با توافق خریدار و عرضه کننده انجام شود و نتایج گزارش شود.
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پیوست الف
(الزامي)
روش آزمون اندازهگیري چگالي تودهاي
ب –  9کلیات
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این روش ،چگایی تودهای را تعیین میکند یعنی جرم در واحد حجم ماده (مواد پودری یا گرانویی) که می-
تواند از قیفی با طراحی خاص ریزش کند.
وقتی روش برای مواد نسبتاً درشت به کار برده میشود ،به دییل خطایی که از کشیدهشدن یک تیغه صاف در
باالی استوانه صورت میگیرد ،ممکن است نتایج نسبتاً متغیر به دست آید.
دانستن چگایی تودهای اجازه تخمین محدود مقدار پف کردگی 1نسبی یا ظاهری مواد قایبگیری را میدهد،
مگر این که چگایی آنها در شرایط قایبگیری تقریباً مشابه باشد.
بنابراین ایده نسبتا خوبی از پایداری مخلوط ،وجود رطوبت و ثبات بین هر تویید را میدهد.
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حجم حدود  ،9399 mlقطر سورا در پایه 33 mm ±9/93 mm
ارتفاد داخلی ،999 mm ±9/9 mm :قطر داخلی ،113 mm ±9/9 mm :حجم9999 ml :
زاویه حدود 63 °
قطر سورا حدود 69 mm
فاصله 199 mm ±9/3 mm

شکل ب  – 9نمونهاي از تجهیزات اندازهگیري چگالي توده
1- Fluffiness

3

ب 1-مواد
ماده پودری یا گرانویی
ب 9-وسايل
ب 9-9-ترازو ،با دقت 9/1 g
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ب 1-9-استوانه اندازهگیري فلزي ،جداره داخلی پرداخت شده و صاف و ظرفیت آن 9999 ml
(ارتفاد داخلی  999 mmو قطر داخلی.)113 mm
ب 9-9-قیف مخروطي ،با شکل و ابعاد مطابق شکل ب 1-و ظرفیت  ،9399 mlقطر داخلی در پایه
 33 mmو مجهز به یک صفحه تله فلزی با قطر سورا .69 mm
ب 4-آمادهسازي آزمونه
نمونه را قبل از آزمون به خوبی مخلوط کنید.
ب 8-روش انجام آزمون
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ب 9-8-قیف (طبق بند ایف )3-3-را به صورت عمودی به نحوی در باالی استوانه اندازهگیری هم
محور با آن محکم کنید که سورا پائینی آن از باالی استوانه  199 mlفاصله داشته باشد .نمونه پودری
یا گرانویه را قبل از آزمون به خوبی مخلوط کنید .در حایی که با استفاده از تله ،سورا پایینی قیف را
بستهاید 9999 ml ،تا  9499 mlاز ماده نمونه را در قیف بریزید.
ب 1-8-تله را به سرعت باز کرده و بگذارید نمونه به داخل استوانه اندازهگیری جریان یابد .وقتی
استوانه اندازهگیری پر شد ،یک تیغه صاف را روی دهانه استوانه اندازهگیری کشیده و هر گونه نمونه
اضافی را حذف کنید .محتویات استوانه اندازهگیری را با استفاده از ترازو (طبق بند ب )1-3-با تقریب
 9/1 gوزن کنید.
ب 9-8-روش بند ب 1-3-و ب 9-3-را برای تکمیل حداقل دو تعیین نمونه تحت آزمون ،تکرار کنید.
ب 6 -بیان نتايج

om

چگایی تودهای ( ) ،ماده تحت آزمون را بر حسب گرم بر میلیییتر طبق معادیه ب 1-محاسبه کنید:

ب 1-
که در آن:
 mجرم محتویات استوانه اندازهگیری بر حسب گرم؛
 Vحجم استوانه اندازهگیری بر حسب میلیییتر.
میانگین حسابی نتایج تعیینهای به دست آمده از روش ب 3-را به دست آورید.
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گزارش آزمون

om

.c

er

m

y
ol

p
ch

ite

گزارش آزمون باید حداقل شامل اطالعات زیر باشد:
ب 9-7-روش آزمون طبق این استاندارد ملی ایران؛
ب 1-7-کلیه جزئیات الزم برای تکمیل مشخصات مواد آزمون شده؛
ب 9-7-نتایج تک تک اندازهگیریهای انجامشده در روش ب 3-و میانگین حسابی آن؛
ب 4-7-جزئیات هرگونه انحراف از روش آزمون و همچنین هر گونه اتفاقی که ممکن است نتایج را
تحت تأثیر قرار دهد؛
ب 8-7-تاریخ انجام آزمون.
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