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سازمان ملي استاندارد ايران
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Plastics - Polymer dispersions - Determination
of sieve residue (gross particle and coagulum
content)

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي 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 نشر 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  996/33333مورخ  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 مؤسسات
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 است 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 نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کنند
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان 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.
9
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنی )(IEC
و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی ) 3(CACدر
کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمند اا خاص کشور  ،از آخری
پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون ،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 استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصوالت 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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کميسيونفني تدوين استاندارد

رئيس:

سمت و/يا نمايندگي

یزدانی ،ژیح
(کارشناسی ارشد شیمی فیزی )

اداره ک استاندارد استان کردستان

دبير:
حسینی ،حمید
(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

اعضا( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)
ابراایم ،الهام
(کارشناسی شیمی کاربرد )
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پژواشگاه استاندارد
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اداره ک استاندارد استان کردستان

عضو ایئت علمی پژواشگاه استاندارد
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آریانسب ،فضه
(دکترا شیمی آلی)
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آزادپور ،سیاوش
(مهندسی صنایع گرایش تحلی سیستم)
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بطی ،فرید
(کارشناسی شیمی محض)
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بهار ،سلیمان
(دکترا شیمی تجزیه)
تابعی ،ایوا
(مهندسی مکانی

اداره ک استاندارد استان کردستان

اداره ک استاندارد استان کردستان

عضو ایئت علمی دانشگاه کردستان

شرکت پحستی

ساز جهاد زمزم

جامدات)

جهاننما  ،آرمی
(کارشناسی شیمی محض)

اداره ک استاندارد استان کردستان
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" پالستيكها -پراکنشهاي پليمري -اندازهگيري باقيمانده روي الك (ذرات درشت و لخته) "

حسینی ،محمد طاار
(کارشناسی ارشد خاک شناسی)

عضو ایئت علمی دانشگاه کردستان

حسینی ،سیده دنیا
(مهندسی صنایع گرایش تحلی سیستم)

شرکت پحستی

ححج ،رحمان
(دکترا شیمی تجزیه)

عضو ایئت علمی دانشگاه کردستان

مراد  ،ایرش
(کارشناسی ارشد شیمی کاربرد )

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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جواار  ،اوم
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اداره ک استاندارد استان کردستان

معی افشار ،اشکان
(کارشناسی ارشد شیمی کاربرد )
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اداره ک استاندارد استان کردستان
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فهرست مندرجات
عنوان
آشنایی با سازمان ملی استاندارد
کمیسیون فنی تدوی استاندارد
پیشگفتار
اد و دامنه کاربرد
1

مراجع الزامی
اصو آزمون
مواد و /یا واکنشگراا
وسای
نمونهبردار
روش اجرا آزمون
بیان نتایج
دقت
گزارش آزمون
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پيشگفتار
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استاندارد "پحستی اا -پراکنشاا پلیمر  -اندازهگیر باقیمانده رو ال (ذرات درشت و لخته)" که
پیشنویس آن درکمیسیوناا مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شده و در یکهزار
ودویست وپنجاه وسومی اجحس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ  23/3/19مورد تصویب قرار
گرفته است ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران،
مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینه 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 ماخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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ISO 4576:1996, Plastics - Polymer dispersions - Determination of sieve residue (gross
)particle and coagulum content

و

پالستيكها -پراکنشهاي پليمري -اندازهگيري باقيمانده روي الك (ذرات درشت و
لخته)
1

هدف و دامنه کاربرد

ite

اد از تدوی ای استاندارد تعیی روشی برا اندازهگیر باقیمانده رو ال (ذرات درشت و لخته) ناشی
از پراکنشاا پلیمر است ،به عنوان مثا ذراتی که اندازه قطر آناا  19یا  199برابر بزرگتر از قطر
متوسط دیگر ذرات است.
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ای اندازهگیر با آنالیز غربا گر انجام میشود .ال اا مورد استفاده به نوع پراکنش مورد آزمون بستگی
دارند و در نتیجه برا ار پراکنش توسط طر اا ذینفع تعیی شده یا مورد تواف قرار میگیرد.
ای استاندارد تنها برا نوع لخته موجود کاربرد دارد .از نمونهبردار مواد پوسته پوسته شده و پوستهاا
بزرگتر از  3 mmباید خوددار شود (بند  6را ببینید).
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مراجع الزامي

مدارک 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 میشود.

m

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.

er

استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
1-2

استاندارد ملی ایران شماره  :323الستی

2-2

استاندارد ملی ایران شماره  :9291رنگاا و جحاا -روشاا نمونهبردار مواد اولیه

.c

طبیعی -التکس تغلی

شده – روش نمونهبردار .

9

اصول آزمون
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استاندارد ملی ایران شماره  :3999-1ال اا
ال اا آزمون با تور سیمی فلز .

آزمون – الزامات فنی و آزمون -قسمت او -

پراکنش پلیمر با حجم معینی از آب یونزدایی شده رقی و توسط تور فلز با اندازه چشمه 1مشخص
صا میشود .باقیمانده با آب یونزدایی شده شسته و سپس خش و توزی میشود.
Mesh

1

1

4

مواد و/يا واکنشگرها

در طی آنالیز فقط از واکنشگراایی که درجه تجزیها
خلوص مشابه استفاده کنید.
1-4

مواد فعال در سطح

آن مشخص شده و آب یونزدایی شده یا آب با

1

1-5

الك آزمون
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وسايل
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در صورت تواف طر اا ذینفع ،از مواد فعا در سطح (در صورت نیاز) برا پایدار کردن پراکنشاا
پلیمر در طو آزمون استفاده کنید.

سر اا تور فلز ( ،ترجیحاً فوالد ضد زنگ) ،مطاب با استاندارد ملی  ،3999-1تور اا باید در
شک اا دیسکی یا مربعی و شام چشمهاا با حداق اندازهاا زیر باشد:
 193 µm ،29 µm ،63 µm ،23 µmو .139 µm

2-5
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تور اا غیرفلز نیز ممک است مورد استفاده قرار گیرد ،اما باید در گزارش آزمون مشخص شود.
وسايل نگهداري سيم توريها

9-5

ترازوهاي آزمايشگاهي

m

وسایلی از قبی حلقهاا فوالد یا قیفاا شیشها با قطر معاد درونی مابی  93 mmو .39 mm

4-5
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یکی از ترازواا با صحت  1 mgبرا توزی آزمونه تا وزن ( 999 gیا صحت  19 mgبرا آزمونه مابی
 999 gو  )1999 gو ترازو دیگر با صحت  9/1 mgبرا توزی ال (با و بدون باقیمانده).
آون معمولي يا آون خأل

.c

آون با دما ترجیحاً  193 °C ± 9 °Cیا ار دما دیگر که برا پراکنشاا ویژه مناسب باشد از جمله:
 193 °C ،39 °Cیا .129 °C

om

دما خش کردن باقیمانده رو ال باید از دمااا داده شده در باال انتخاب شود .دما
 193 °C ± 9 °Cترجیح داده میشود .دما انتخاب شده به پایدار پلیمر و حضور ارگونه مواد افزودنی
بستگی دارد و باید با دما پیشنهاد شده برا اندازهگیر باقیمانده در پراکنشای پلیمر خش شده
مورد آزمون ،نسبت خطی داشته باشد.

1- surfactants

2

5-5

دسيکاتور

دسیکاتور با اندازه مناسب برا نگهداشت تور .
6-5

بشر

بشر لبهدار با ظرفیت حداق .699 ml
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7-5

وسايل فيلتر کردن

برا مثا امانطور که در شک  1نشان داده شده است.
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6

نمونهبرداري

برا بدست آوردن نمونه امگ  ،نمونهبردار باید مطاب با روشاا مشخص شده در استاندارداا موجود
در بند  9انجام شود .از نمونهبردار پوسته قاب رؤیت و اجزا پوستها بزرگتر از  3 mmباید اجتناب شود.

1-7

تقریباً  199 gتا ( 999 gجرم  )m0از نمونه درون بشر توزی کنید (بند  6-3را ببینید).
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روش اجراي آزمون

يادآوري -با توجه به دقت مورد نیاز ،ممک است از آزمونه بیشتر (تا  )1999 gاستفاده شود.

m

2-7

آزمونه را با حجمی از آب (برحسب میلیلیتر) از آب که دو برابر جرم آزمونه است رقی کنید ،در
صورت لزوم قب از رقی ساز مواد فعا در سطح مناسب (بند1-2را ببینید) اضافه کنید.

er

يادآوري -رقی ساز با آب از تشکی فیلم جلوگیر کرده و باعث تحرک میشود .افزودن پاک کنندهاا سطحی از متراکم
شدن و تشکی لخته در طو آزمون جلوگیر میکند.
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9-7

آب افزوده شده به پراکنش پلیمر را (به عحوه مواد فعا درسطح ،اگر استفاده شده باشد) با
استفاده از امزن شیشها یا امزن چرخشی آاسته به منظور مخلو کردن مناسب و بدون
تخریب تودهاا موجود ،به آرامی ام بزنید.

4-7

برا ار اندازه چشمه استفاده شده ،ال آزمون با تور فلز تمیز و اندازه مناسب (بند 1-3را
ببینید) آماده کنید .آنرا در آون (بند 2-3را ببینید) با دما  193 °C ± 9 °Cیا ار دما
مناسب دیگر تا رسیدن به وزن ثابت خش کرده ،و پس از خن کردن در دسیکاتور (بند  3-3را
ببینید) ،ال آزمون با دقت ( 9/1 mgجرم  )m1توزی کنید.

3

اگر تور فلز تمیز نبود ،آنرا به مدت  99دقیقه در آب جوش غوطهور کرده و قب از خش
کردن برا رسیدن به وزن ثابت و توزی کردن ،با استون شستشو داده داید .برا تور اا
غیرفلز روش تمیز کردن مناسب را استفاده کنید.
5-7

ال را در محاف مناسبی (بند  9-3را ببینید) قرار داده و با آب یا محلو مواد فعا در سطح
مناسب (بند  1-2را ببینید) شستشو داید.
محلو پراکنشی رقی شده را بر رو ال
ریخته میشود.

ite

بریزید ،اطمینان حاص شود که مایع به مرکز ال

7-7

ال را به امراه باقیمانده ،در آون با دما  193 °C ± 9 °Cیا ار دما مناسب دیگر برا تقریباً
 39دقیقه قرار داده و سپس توزی کنید .خش کردن را برا ی دوره  13دقیقها تا رسیدن
به وزن ثابت تکرار کنید.
کرده و با دقت  9/1 mgتوزی کنید (جرم .)m2

9-7

ال

8-7

بدون تمیز کردن مناسب ال  ،آنرا آبکشی نکنید.

11-7

اندازهگیر را دو بار تکرار کنید.
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و باقیمانده را در دسیکاتور خن
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6-7

پس از انجام صا کردن ،باقیمانده را با امان محلو رقی کننده استفاده شده برا آزمونه
شسته و به دنبا آن تا زمانیکه باقیمانده تمیز بدست آید با آب یونزدایی شده شستشو داید.
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ابعاد برحسب میلیمتر
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ضخامت
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ضخامت

شکل  -1نمونهاي از وسيله صاف کردن

5

بيان نتايج

9
1-9

باقیمانده رو ال را (ذرات درشت و مقدار لخته) برا ال
پلیمر با استفاده از فرمو زیر محاسبه کنید:

آزمون ویژه به صورت درصد جرم پراکنش
m2  m1
 100
m0

جرم آزمونه برحسب گرم (بند  1-3را ببینید)؛

m1

جرم ال

m2

جرم ال

برحسب گرم (بند  2-3را ببینید)؛
و باقیمانده (لخته) خش

p
ch

m0

ite

که در آن:

شده برحسب گرم (بند  3-3را ببینید) است.

2-9

8

y
ol

میانگی حسابی دو اندازهگیر را برا اری از ال اا آزمون استفاده شده را محاسبه و تا ی رقم اعشار
گرد کنید .نتایج اری از اندازهگیر اا به تنهایی باید تا  ± 3درصد مقدار میانگی تواف داشته باشد .اگر
چنی نبود دو اندازهگیر دیگر انجام داده تا نتایج با ای شرایط تطبی پیدا کند.
دقت

11

er

m

تخمی زده میشود ،اگر ای روش اجرایی دوبار در ی روز توسط ی شخص انجام شود ،از وسای و نمونه
آزمایشگاای یکسانی استفاده شود ،دو نتیجه تا گستره  ± 3درصد با ام تواف دارند.
گزارش آزمون

.c

گزارش آزمون باید شام اطحعات زیر باشد:

2-11

تمامی جزئیات مربو به شناسایی پراکنشاا پلیمر مورد آزمون؛

om

1-11

ارجاع به ای استاندارد ملی؛

آزمون و دما خش

کردن مورد استفاده؛

9-11

ال

4-11

باقیمانده ال

5-11

توصیف باقیمانده رو ال ؛

6-11

ارگونه رخداد غیرعاد مورد توجه در طو اندازهگیر ؛

(ذرات درشت و مقدار لخته)؛

6

9-11

تاریخ و مکان آزمون.
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7-11

ذکر ارگونه انحرا از روش اجرایی بیان شده در ای استاندارد یا استاندارداایی که به آناا ارجاع
داده شده است و امچنی ارگونه عم اختیار انجام شده؛
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