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 آمیزههاي قالبگیري و اليهها،پیشآغشتهها
منسوج و مواد-– اندازهگیري مقدار شیشه
پرکننده معدني– به روش تکلیس
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Textile-Glass-Reinforced plastics –
Prepregs, moulding compounds and
laminates – Determination of the textileGlass and mineral-Filler content –
Calcination methods

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

om

.c

er

m

y
ol

p
ch

ite

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 رسمیکشور است که وظیفه تعیی  ،تکدوی 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 مورخ  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکک و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیر دولتی حاص میشکود .پکی 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 میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذیصح نی با رعایت ضکوابط تعیکی شکده تهیکه مکیکننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،بکه عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکیشکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشود که بر اساس مفاد نوشته شده در اسکتاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان استاندارد تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
1
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد ) (ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنی
 (IEC)9و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی  (OIML)3است و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدک
غذایی (CAC)3در کشور فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمند اا
خاص کشور ،از آخری پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سحمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصکوتت و مححظکات زیسکت محیطکی و اقتصکاد  ،اجکرا بعضکی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوتت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بی المللی بکرا محصکوتت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاتاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعکا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه اا
و مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،مؤسسۀ استاندارد ای گونه سازماناا و مؤسسات را بکر اسکاس ضکوابط نظکام
تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر عملکرد آناا
نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیی عیکار فلک ات گرانبهکا و انجکام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

1-International organization for Standardization
2-International Electro technical Commission
)3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal
4-Contact point
5-Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فني تدوين استاندارد
" پالستیکهاي تقويتشده با شیشه-منسوج – پیشآغشتهها ،آمیزههاي قالبگیري و اليهها –
اندازهگیري مقدار شیشه-منسوج و مواد پرکننده معدني– به روش تکلیس "

اخیار  ،شهاب
( کارشناس ارشد شیمی )

اداره ک استاندارد آذربایجان شرقی
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رئیس :

سمت و /يا نمايندگي

دبیر :

شرکت پیشگامان کیفیت استی آذر

اعضاء  ( :اسامی به ترتیب حرو
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زارعی ،محمود
( کارشناس شیمی )
الفبا (

دانشگاه آزاد اسحمی -واحد اار
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امیرشقاقی ،احمد
( دکتر مهندسی پلیمر )

رحیمی اار ،زاره
( کارشناس ارشد مهندسی شیمی )

انجمکک مسککنولی کنتککر کیفککی اسککتان
آذربایجانشرقی
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خادمی ،داوود
( کارشناس ارشد پلیمر )

شرکت آریانام

انجم کامپوزیت ایران
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رحیمی اار ،لیلی
( کارشناس ارشد شیمی )

پتروشیمی تبری

om

زارعی ،چنگی
( کارشناس شیمی )

شعارغفار  ،سایه
( کارشناس ارشد شیمی )

شرکت سپهرشیمی

قاسمیان خجسته ،محس
( کارشناس ارشد شیمی )

شرکت تدبیر نوی سازان

ج

شرکت کیمیاگستران نوی
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گوگانیان ،امیرمحمد
( کارشناس ارشد شیمی )

د

فهرست مندرجات
صفحه

فهرست
کمیسیون فنی تدوی استاندارد

ج

پی گفتار
 1اد و دامنه کاربرد
 9مراجع ال امی
 3تعاریف
 4اصو آزمون
 3نمونهبردار
 6آمادهساز آزمونهاا
 3اندازهگیر
 3دقت
 2گ ارش آزمون
پیوست الف (اطحعاتی) دقت روش آزمون
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آشنایی با سازمان استاندارد
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استاندارد " پحستی اا تقویتشده با شیشه-منسوج – پی آغشتهاا ،آمی هاا قالبگیر و تیهاا –
اندازهگیر مقدار شیشه-منسوج و مواد پرکننده معدنی– به روش تکلی " که پی نوی آن در
کمیسیون مربو توسط شرکت پیشگامان کیفیت استی آذر تهیه و تدوی شده و در ی ا ار و ی صد و
نود و یکمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ  1329/19/3مورد تصویب قرار گرفته
است ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم 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.

y
ol

منبع و ماخذ که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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ISO 1172: 1996, Textile- glass- reinforced plastics- prepregs, moulding compounds and
laminates- Determination of the textile- glass and mineral filler content- Calcination methods

و

پالستیکهاي تقويتشده با شیشه-منسوج – 1پیشآغشتهها ،7آمیزههاي قالبگیري
و اليهها – اندازهگیري مقدار شیشه-منسوج و مواد پرکننده معدني–
به روش تکلیس

2

هشدار – اين استاندارد جزئیات اقدامات پیشگیرانه جهت الزامات سالمتي و ايمني را ارائه نميکند .روشهاي
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آزمون توضیح دادهشده نیاز به استفاده از دماهاي باال و اسیدهاي غلیظ دارد .ايجاد شرايط مناسب و انجام صحیح
آن بر عهده کاربر اين استاندارد ميباشد.
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هدف و دامنه کاربرد
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اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی دو روش تکلی برا اندازهگیر مقدار شیشه-منسوج و مواد پرکننده
معدنی در پحستی اا تقویتشده با شیشه است .روشاا عبارتند از:
روش  :Aبرا اندازهگیر مقدار شیشه-منسوج در حالت عدم حضور ماده پرکننده معدنی.
روش  :Bبرا اندازهگیر مقدار شیشه-منسوج و ماده پرکننده معدنی درحالتی که ار دو ج ء وجود دارد.
ای استاندارد برا انواع مواد زیر کاربرد دارد:
4
الف -پی آغشتهاا ساخته شده از نخ ،خامه  ،نوار یا پارچه؛
ب -آمی هاا قالبگیر  6BMC ،3SMCو 3DMC؛
پ -مواد و گرانو اا قالبگیر گرمانرم تقویت شده با شیشه-منسوج؛
ت -تیهاا شیشه-منسوج پرشده و پرنشده ساخته شده از رزی اا گرماسخت یا گرمانرم.
روشاا ارائه شده در ای استاندارد برا انواع پحستی اا تقویتشده زیر کاربرد ندارد:
الف -پحستی اا حاو تقویتکنندهاایی غیر از شیشه-منسوج؛
ب -پحستی اا حاو مواد که در دما آزمون بهطور کام نمیسوزند (مانند مواد برپایه رزی اا
سیلیکون)؛
پ -پحستی اا حاو پرکنندهاا معدنی که در دما پایی تر از کمینه دما تکلی  ،تج یه میشوند.
برا ای مواد میتوان از استاندارد  ISO 11667استفاده کرد.
مراجع الزامي

om

مدارک ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات ج ئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب می شود.
1 - Textile-glass-reinforced
2 - Prepregs
3 - Calcination
4 - Rovings
5 - Sheet moulding compounds
6 - Bulk moulding compounds
7 - Dough moulding compounds

1

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 اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد ال امی است:
 1-7استاندارد ملی شماره  ،19943فیلتراا متخلخ آزمایشگاای -درجه تخلخ  -طبقهبند و
نامگذار

7
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2-2 ISO 472:1988, Plastics - Vocabulary
2-3 ISO 8604: 1988, Plastics - Prepregs - Definitions of terms and symbols for designations

اصطالحات و تعاريف

4
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در ای استاندارد ،اصطححات و تعاریف ارائهشده در استاندارداا  ISO 472و  ISO 8604کاربرد دارند.
اصول آزمون
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آزمونه وزن میشود و سپ در دما معی تکلی میشود .سپ آزمونه دوباره وزن میشود و مقدار مواد
غیرقاب اشتعا (شیشه  +پرکننده) با اندازهگیر اختح وزن آزمونه قب و بعد از تکلی با یکی از روش-
اا زیر به دست میآید:
الف -در مورد مواد بدون پرکننده ،مقدار شیشه به طور مستقیم از اختح وزن محاسبه میشود (روش )A؛
ب -در مورد مواد حاو شیشه و پرکننده ،شیشه و پرکننده باقیمانده بعد از تکلی با ح کردن پرکننده
در اسید ایدروکلری جدا میشود .از اختح وزن آزمونه قب از تکلی و وزن آزمونه خش بعد از واکن
با اسید برا اندازهگیر مقدار شیشه استفاده میشود .مقدار پرکننده با محاسبه اختح وزن بی آزمونه بعد
از تکلی و وزن آزمونه خش بعد از واکن با اسید به دست میآید (روش .)B
روش آزمون به کلیه توزی اا انجام شده در وزن ثابت ،بعد از تکلی و/یا خش کردن تکرار شده ،نیاز
دارد .در موارد که مواد معی بهطور منظم آزمون میشوند ،کمینه زمان روش تکلی و خش کردن ممک
است با آزمون اطمینان از رسیدن به وزن ثابت ،تعیی شود.

.c

يادآوري -1اگر ماده آزمونشده حاو رزی قاب اشتعا تحت شرایط آزمون و/یا پرکنندهاایی که با تکلی

تج یه نمیشوند،
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باشد ،کاا وزن در اثر احتراق برابر با مقدار رزی است .باید توجه شود که مقدار رزی محاسبهشده با ای روش شام قسمت
قاب اشتعا سایر اج اء موجود در ترکیب (اندازه شیشه ،رنگدانهاا و  )...است ولی معموت نسبت به مقدار رزی  ،کمتر مقایسه
میشود.
يادآوري  -7در موارد که پرکنندهاایی وجود داشته باشند که در دما آزمون تج یه میشوند ،اندازهگیر مقدار دقی
شیشه ،رزی یا پرکننده ممک نیست.

5

نمونهبرداري

 1-5اندازهگیر مقادیر شیشه و پرکننده باید بهطور مواز رو دو آزمونه که تا حد ممک قاب
شناسایی استند انجام شود .نتیجه آزمون ،میانگی اندازهگیر اا رو دو آزمونه است ،به شرطیکه اختح
9

آمادهسازي آزمونهها
9
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بی دو اندازهگیر کمتر از  3 %باشد .در غیر ای صورت ،سومی آزمونه که تا حد امکان به دو آزمونه
ن دی تر است باید آزمون شود .در ای حالت از سه مقدار برا محاسبه نتیجه آزمون باید استفاده شود.
1
 7-5به منظور انجام آزمون ارزیابی نتیجها که نشاندانده مقدار احتمالی شیشه و پرکننده نمونه اولیه
یا نمونه آزمایشگاای است ،ای روش اجرا آزمون ممک است به چندی تکرار در موقعیتاا خاص در
نمونه اولیه آزمون شده نیاز داشته باشد .تعداد تکرار و موقعیتاا واقعی با ویژگی محصو یا درخواست فرد
برا آنالی تعریف خوااد شد .در موارد بعد  ،تعداد و موقعیت بهصورت تجربی از نتیجه کار قبلی تصمیم-
گیر خوااد شد.
 2-5برا تمام آزموناا بهج آزمون در واحداا ابتدایی ،از آزمونهاایی که نماینده مواد تحت آزمون در
شرایط محیطی مجاز است ،استفاده کنید.
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اندازهگیري
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آزمونهاا باید کامح نماینده قطعه یا بچ آزمونشده باشند و باید مطاب با بند  3تهیه شوند.
پیشنهاد میشود که آزمونهاا به شکلی که مناسب برا قایق سیلیسی 4یا بوته چینی باشند ،برش داده
شوند ،مگر ای که به گونه دیگر تواف شده باشد.
وزن ار آزمونه باید در بازه زیر باشد:
الف 9 g -تا  99 gبرا پی آغشتهاا و آمی هاا قالبگیر ؛
ب 9 g -تا  19 gبرا تیهاا.
برا ار نتیجه آزمون ،حداق از دو آزمونه استفاده کنید (به بند  1-3مراجعه کنید).
در مورد پی آغشتهاا و آمی هاا قالبگیر که حاو حح اا یا مونومراا آزاد استند ،برا جلوگیر از
کاا ماده فرار باید مراقبتاا تزم انجام گیرد .برا  ،SMCفیلم رااساز محافظ 3نباید از نمونه
آزمایشگاای یا آزمونه ،تا دقیقا قب از شروع آزمون جدا شود .کلیه نمونهاا آزمایشگاای از پی آغشتهاا و
آمی هاا قالبگیر حاو  ،SMCباید بحفاصله بعد از برداشت نمونه آزمایشگاای ،در ی کیسه پحستیکی
عای بخار درزبند شود.
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انتخاب روش استفاده شده برا اندازهگیر شیشه و پرکننده به حضور یا عدم حضور پرکننده بستگی خوااد
داشت .روشاا توضیحداده شده در ای استاندارد عبارتند از:
روش  :Aبرا اندازهگیر مقدار شیشه در حالت عدم حضور ماده پرکننده؛
روش  :Bاندازهگیر مقدار شیشه و ماده پرکننده درحالتی که ار دو ج ء وجود دارد.

1 - Elementary unit
2 - Piece
3 - Batch
4 - Silica boat
5 - Protective release film
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 1-2روش A

 1-1-2مواد و/يا واکنشگرها

برا روش  Aایچ ماده و واکنشگر نیاز نیست.
 7-1-2وسايل و دستگاهها
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عحوه بر وسای و دستگاهاا معمو آزمایشگاای از وسای و دستگاهاا زیر نی استفاده میشود:
 1-7-1-2ترازو ،با درجهبند 9/1 mg؛
 7-7-1-2قايقک سیلیسي يا بوته چیني ،در اندازه مناسب مطاب با مقدار آزمونه؛
 2-7-1-2کوره مافل ،1قرار گرفته در زیر اود و با قابلیت حفظ دما انتخابشده (به بند  9-3-1-3مراجعه
کنید) با دقت ±99 °C؛
 4-7-1-2دسیکاتور ،حاو ماده خش ک مناسب (مانند سیلیکاژ )؛
 5-7-1-2آون خشککن تهويهدار ،تنظیم شده در .)193 ±3( °C

برا ار آزمونه ،طب مراح زیر را اقدام کنید:
 1-2-1-2آمادهسازي قايقک يا بوته

y
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 2-1-2روش انجام آزمون

 7-2-1-2تکلیس

er

m

قایق خش یا بوته تمی و خش (به بند  9-9-1-3مراجعه کنید) را با ترازویی با دقت ( 9/1 mgبه بند
 )1-9-1-3وزن کنید .کوره ماف (به بند  3-9-1-3مراجعه کنید) را در دما انتخابشده (به بند 9-3-1-3
مراجعه کنید) تنظیم کنید و  19 minمنتظر بمانید .بعد از خن شدن تا دما محیط در دسیکاتور (به بند
 4-9-1-3مراجعه کنید) تغییر وزن آن را کنتر کنید .اگر تغییر وجود داشت ،ای عملیات را تا وقتیکه
به وزن ثابت برسد تکرار کنید.

قایق یا بوته تمی و خش
را بهعنوان  m1یادداشت کنید.
آزمونه را در قایق یا بوته قرار داید و در آون خش ک تهویهدار (به بند  3-9-1-3مراجعه کنید) در دما
 193 °Cتا رسیدن به وزن ثابت خش کنید.
در دسیکاتور تا رسیدن به دما محیط خن کنید و دوباره وزن کنید .وزن بر حسب  gرا بهعنوان  m2ثبت
کنید.
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را امانطور که در بند  1-3-1-3توضیح داده شد وزن کنید .وزن بر حسب g

1 - Muffle
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در مورد آزمونهاا حاو ماده فرار ،نیاز به مراقبت برا جلوگیر از کاا ماده فرار است .بنابرای از
مرحله خش کردن صرفنظر کنید .آزمونه را از کیسه عای بخار خارج کنید و فیلم رااساز را جدا کنید.
آزمونه را در قایق یا بوته قرار داید ،وزن بر حسب  gرا بهعنوان  m6ثابت کنید.
قایق یا بوته حاو آزمونه را در کوره ماف قرار داید ،تا دما  693 °Cپی گرمای کنید و تا رسیدن به
وزن ثابت گرم کنید.
برا محصوتت تقویتشده با شیشه یا پرکننده که در دما تکلی مقاومت نخوااند کرد ،ممک است از
دما بی  399 °Cتا  ،699 °Cمطاب با ویژگی شیشه یا پرکننده ،استفاده شود .حفظ دما ثابت انتخاب-
شده با دقت  ± 99 °Cضرورت دارد.
اجازه داید باقی مانده مواد داخ قایق یا بوته در داخ دسیکاتور تا دما محیط خن شود و دوباره وزن
کنید .وزن بر حسب  gرا بهعنوان  m3ثبت کنید.
 4-1-2بیان نتايج

برا ار نمونه ،مقدار شیشه ،Mglass ،برحسب درصد از وزن اولیه را با استفاده از معادله ( )1محاسبه کنید:
()1
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 7-2روش B
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که در آن:
 m1وزن اولیه قایق یا بوته خش  ،برحسب g؛
 m2وزن اولیه قایق یا بوته خش بهاضافه آزمونه خش شده ،برحسب g؛
 m3وزن نهایی قایق یا بوته بهاضافه باقیمانده بعد تکلی  ،برحسب  gاست.
در صورت وجود ماده فرار در آزمونهاا ،مرحله خش کردن حذ میشود و بهجا  m2در معادله ( m6 ،)1را
جایگ ی کنید m6 ،وزن اولیه قایق یا بوته خش بهاضافه آزمونه خش نشده برحسب  gاست.
اگر نتایج ت ت اندازهگیر اا بی از  3 %مقدار نسبی اختح داشته باشند ،اندازهگیر دیگر رو
آزمونه سومی که از امان موقعیت نمونه اولیه یا نمونه آزمایشگاای برداشته شده است انجام داید.
نتایج آزمون را بهصورت میانگی دو (یا سه) اندازهگیر منفرد بیان کنید.
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 1-7-2مواد و واکنشگرها

مواد و واکنشگراا زیر برا روش  Bمورد نیاز است:
 1-1-7-2اسید هیدروکلريک ،با غلظت ( 33 %حجمی /حجمی) با درجه صنعتی؛
 7-1-7-2اتانول غیراشباع؛
 2-1-7-2مخلوط اسید کرومیک ،برا تمی کردن؛
ترکیب پیشنهاد برا مخلو  ،د کرومات سدیم  3 %در اسید سولفوری اشباع است.
 7-7-2دستگاهها

3

از دستگاهاا توضیحداده شده در بند  9-1-3و دستگاهاا زیر استفاده کنید:
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 1-7-7-2صافي متخلخل شیشهاي با قطر ،44 mmبا تخلخ  ،P 160یعنی از  199 µmتا ( 999 µmبه
استاندارد ملی  19943مراجعه کنید).
 7-7-7-2بشر 754 ml؛
 2-7-7-2بالن مکش؛
 4-7-7-2میله شیشهاي؛
 5-7-7-2انبرک؛
 2-7-2روش آزمون
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برا ار آزمونه ،طب مراح زیر اقدام کنید:
 1-2-7-2آمادهسازي قايقکها يا بوتهها

طب مراح بند  1-3-1-3اقدام کنید.
 7-2-7-2آمادهسازي صافي متخلخل شیشهاي

 2-2-7-2تکلیس

er

طب مراح بند  9-3-1-3اقدام کنید.
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قب از ار آزمون ،صافی متخلخ شیشها (به بند  1-9-9-3مراجعه کنید) را با غوطهور ساخت در مخلو
اسید کرومی (به بند  3-1-9-3مراجعه کنید) تمی کنید .صافی را در بال مک (به بند 3-9-9-3
مراجعه کنید) قرار داید ،مک را انجام داید و ابتدا صافی را با آب گرم ،سپ با اتانو غیر اشباع (به بند
 9-1-9-3مراجعه کنید) آبکشی کنید .صافی را در آون خش ک (به بند  3-9-1-3مراجعه کنید) تا وزن
ثابت خش کنید .وزن بر حسب  gرا بهعنوان  m4ثبت کنید.

 4-2-7-2جداسازي شیشه و ماده پرکننده وقتي ماده پرکننده کامال در اسید هیدروکلريک حل ميشود
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ماده پرکننده را از شیشه مطاب با توضیحات زیر جدا کنید:
در بشر ( 939 mlبه بند  9-9-9-3مراجعه کنید) بهازا ار  gاز مواد باقیمانده در قایق یا بوته بعد از
تکلی  3 ml ،اسید ایدروکلری (به بند  1-1-9-3مراجعه کنید) بری ید.
با استفاده از میله شیشها  ،به آرامی باقیمانده مواد داخ قایق یا بوته را به اسید داخ بشر اضافه کنید .با
دقت تا حصو اطمینان از ای که امه مواد باقیمانده با اسید واکن دادهاند ،ام ب نید .مواظب باشید که
جوش ایجادشده توسط اسید واکن داده با پرکنندهاا کربنات ،باعث تشکی قطرات کوچکی که از بشر
بیرون میری ند نشود.
زمانیکه جوش تمام شد ،سه چهارم قایق یا بوته را با آب پر کنید و آن را داخ بشر  939 mlبری ید ،در
صورت ل وم تا زمانیکه ک مواد باقیمانده به داخ بشر منتق شوند تکرار کنید.
6
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 39 mlآب اضافی به بشر اضافه کنید.
صافی خش شده و وزن شده مطاب بند  9-3-9-3را رو بال مک قرار داید و مک را ایجاد کنید.
به آرامی اسید را رو شیشه داخ صافی بری ید.
شیشه را داخ بشر حاو آب ،آبکشی کنید و آب را رو صافی بری ید ،سپ با الک غیر اشباع آبکشی
کنید ،با میله شیشها ام ب نید و الک را رو صافی بری ید.
ای عملیات را چهار یا پنج بار تا زمانیکه شیشه کامح تمی شود تکرار کنید.
شیشه را با استفاده از میله شیشها و نی جت کردن اتانو غیراشباع رو صافی منتق کنید.
دو بار با اتانو غیراشباع شستشو داید.
صافی را تا رسیدن به وزن ثابت در آون خش ک خش کنید.
اجازه داید تا رسیدن به دما محیط در دسیکاتور خن شود و وزن کنید .وزن را بر حسب  gبهعنوان m5
یادداشت کنید.
 5-2-7-2جداسازي شیشه و ماده پرکننده وقتي ماده پرکننده کامال در اسیدهیدروکلريک حل نميشود

اگر پرکننده غیرمحلو در اسید ایدروکلری
ترتیب اندازه بگیرید:
با استفاده از انبرک (به بند  3-9-9-3مراجعه کنید) ،ک شیشه را از صافی بردارید .صافی را با ماده پرکننده
نامحلو رو آن دوباره وزن کنید .وزن بر حسب  gرا بهعنوان  m7یادداشت کنید.
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رو صافی باقی بماند ،وزن  m5را مطاب بند  4-3-9-3بدی

يادآوري -اگر فیلماناا  1شیشها خیلی کوتاه باشند ،ممک است جداساز آنها از صافی بهصورت دستی امکانپذیر نباشد.

m

در ای مورد ،روش توضیح داده شده در ای استاندارد قابلیت بیان مقادیر دقی شیشه و مقادیر ماده پرکننده را بهطور جداگانه
ندارد ،ارچند مقدار ترکیب ماده پرکننده و شیشه میتواند اندازهگیر شود.

er

 4-7-2بیان نتايج
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برا ار آزمونه ،مقدار شیشه ،Mglass ،و مقدار ماده پرکننده ،Mfiller ،را برحسب درصد وزن اولیه ،به ترتیب با
استفاده از معادتت ( )9و ( )3محاسبه کنید:

که در آن:
 m1وزن اولیه قایق یا بوته خش  ،برحسب g؛
 m2وزن اولیه قایق یا بوته خش بهاضافه آزمونه خش شده ،برحسب g؛
 m3وزن نهایی قایق یا بوته بهاضافه مواد باقیمانده بعد تکلی  ،برحسب g؛
 m4وزن صافی خش  ،برحسب g؛
1 - Filaments

3
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 m5وزن صافی بهاضافه مقادیر مواد باقیمانده بعد از واکن با اسید ،برحسب  gاست.
در مورد ترکیبات قالبگیر حاو مواد فرار ،مرحله خش کردن حذ میشود و بهجا  m2در معادله (،)1
 m6را جایگ ی کنید m6 ،وزن اولیه قایق یا بوته خش بهاضافه آزمونه خش نشده برحسب  gاست.
اگر ماده پرکننده نامحلو در اسید ایدروکلری رو صافی باقی بماند ،در معادله ( )9و ( )3بهجا m7 ،m4
را جایگ ی کنید m7 ،وزن صافی خش بهاضافه ماده پرکننده معدنی نامحلو  ،برحسب  gاست.
اگر نتایج ت ت اندازهگیر اا بی از  3 %مقدار نسبی اختح داشته باشد ،اندازهگیر دیگر رو
آزمونه سومی که از امان موقعیت نمونه اولیه یا نمونه آزمایشگاای برداشته شده است انجام داید.
نتایج آزمون را بهصورت میانگی دو (یا سه) اندازهگیر منفرد بیان کنید.
دقت
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دقت ای روش آزمون مشخص نیست زیرا دادهاا بی آزمایشگاای انوز موجود نیست .زمانیکه دادهاا
بی آزمایشگاای بهدست آمد ،توضیح دقت به نسخه تجدیدنظر اضافه خوااد شد.

يادآوري -آزموناا بی آزمایشگاای ،شام بررسی دقت نسبی طب روش توضیح داده شده در بند  4-3-9-3و پیوست
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گزارش آزمون

گ ارش آزمون باید حاو اطحعات زیر باشد:
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الف خوااد بود.
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 1-8ارجاع به شماره ای استاندارد؛
 7-8آیا روش  Aاستفاده شده است یا روش B؛
 2-8کلیه ج ئیات ضرور برا شناسایی کام ماده مورد آزمون؛
 4-8روش نمونهبردار استفاده شده؛
 5-8تعداد نمونهاا آزمونشده؛
 6-8ابعاد و/یا وزن آزمونهاا؛
 2-8دما تکلی  ،اگر دما با دما  )693 ±99( °Cمتفاوت باشد؛
 9-8نتیجه آزمون برا مقدار شیشه-منسوج؛
 8-8نتیجه آزمون برا مقدار ماده پرکننده معدنی اگر روش  Bاستفاده شود؛
 14-8تاریخ انجام آزمون؛
 11-8ج ئیات ار رویداد نامعمو که رو نتایج آزمون بهویژه موارد زیر تاثیر داشته است:
 1-11-8وجود ارگونه مواد پرکننده نامحلو ؛
 7-11-8ار مشکلی که در جداساز دستی شیشه-منسوج و ماده پرکننده نامحلو تجربه میشود.
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پیوست الف
(اطحعاتی)
روش جايگزين جداسازي الیاف شیشه ريزشده از ماده پرکننده معدني
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در آزمون ماده شام الیا ری شده با طو کمینه  ،19 mmممک است متغیراا زیر استفاده شود.
استفاده از کیسه از جن پارچه پشمی درشت مشابه تور پشهبند ،با عرض حدود  13 cmو طو 16 cm
(اندازهگیر شده زمانیکه کیسه بهصورت مسطح قرار گرفته است) نیاز است.
تور از جن نخ پشمی با روک  PVCبا چگالی تقریبی  3 yarns/cmاست.
بعد از تکلی  ،در دما محیط وزن کنید؛
نمونه را در کیسها از جن پارچه تور قرار داید؛
کیسه را در بشرحاو اسید ایدروکلری قرار داید ،کیسه را بهصورت عمود در بشر نگهدارید؛
زمانیکه جوش تقریبا تمام شد ،کیسه را بردارید و آن را در بشر دیگر حاو اسید تازه قرار داید( .ممک
است اسید ایدروکلری برا چندی اندازهگیر استفاده شود)؛
زمانیکه جوش کامح تمام شد ،کیسه را با آب شیر آبکشی کنید تا نمونه سفید شود؛
نمونه را از کیسه خارج کنید ،آن را فشار داید و ناپدید شدن امه ماده پرکننده را کنتر کنید؛
نمونه را در  193 °Cبه مدت  39 minخش کنید.
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