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Plastics - Unsaturated polyester resins Determination of reactivity at 80 °C
(conventional method)
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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 شتورا عتا ی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ شده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تو ید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصا ح میتی و بتا توجته بته شترایط تو یتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تو یدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دو تی و غیر دو تی حاصل می شود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین شتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی شتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد میی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده باشد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ا مییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ا مییی ا کتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ا مییی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعا یت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته شترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینا مییی بهرهگیر میشود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده 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 تو ید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورا عا ی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ا مییی 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
کا یبراسیون 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 شرایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ا مییی یکااا  ،کا یبراسیون 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 -رزينهاي پلی استر سیرنشده -تعیین واکنشپذيري در 09 °C
(روش مرسوم)»
(تجديد نظر اول)
اخیار  ،شهاب
س کارشناسی ارشد شیمی

اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
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اصالنی ،سعید
س کارشناسی مهندسی شیمی

پارک عی و فناور استان آذربایجتان
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رحیمی اار ،زاره
س کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
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س کارشناسی شیمی
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سیطانی ،طااره
س کارشناسی شیمی
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کرمی ،آیدا
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س کارشناسی ارشد شیمی

شرکت تدبیر نوینسازان

یار احمد  ،فرزاد
س کارشناس مهندسی شیمی
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شعارغفار  ،سایه
س کارشناسی ارشد شیمی

شرکت سپهرشیمی

پیش گفتار
استاندارد "پالستیکاا  -رزیناا

پیی استر سیرنشده  -تعیین واکنشپییر

در  39 °Cسروش مرسوم "

نخستین بار در سال  1339تدوین شد .این استاندارد بر اساس پیشنهاداا رسیده و بررسی توسط شرکت معیار
آزما

ارس و تاکید کمیسیوناا

مربوط برا

نخستین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ا ار و صد و

ite

نودمین اجالس کمیته میی استاندارد شیمیایی و پییمر مور  1329/19/93تصویب شد و اینک به استناد بند
یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه ،1331
به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می شود.
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برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع وم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدیدنظر استاندارداا میی استفاده کرد.
این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران شماره  :3923سال  1339است.
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منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :
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ISO 584: 1982, Plastics- Unsaturated polyester resins- Determination of reactivity at 80 °C
)(conventional method
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نحوه فراور رزیناا پییاستر سیرنشده به واکنشپییر آناا ،یعنی آانگ پییمرشدن در حضور کاتا یست،
بستگی دارد .ارزیابی واکنشپییر آناا با روشاا مختیفی میتواند انجام شود .این استاندارد به اندازهگیر
مشخصات معین مربوط به تغییر دما به عنوان تابعی از زمان برا رزین مخیوطشده با کاتا یست محدود میشود.
با استفاده از شرایط آزمون استاندارد قرارداد  ،این مشخصهاا اجازه مقایسه انواع مشابه رزیناا پییاستر
سیرنشده را امکانپییر میسازد.
نتایج به دست آمده از این آزمون به شرایط آزمون زیر بستگی دارد:
الف -پارامتراا کمی و ابعاد آزمونه سقطر و ه آزمون ،ارتفاع رزین در و ه ؛
ب -سرعت گرمادای آزمونه قرار گرفته در حمام با دما کنترلشده .برا مثال ،جایگ ینی آب حمام با سیاتت
دیگر با ظرفیت گرمایی پایینتر سگییکول ،روغن و  ...که منجر به کندشدن گرمایش میشود؛
ج -نوع وسییه اندازهگیر کننده دما که در آزمونه قرار میگیرد و توانایی آن در پاسخ به تغییرات سریع دما.
دماسنجاایی با عکسا عمل کند و ترموکوپلاایی با اتصاتت ب رگ مطیوب نیستند؛
د -دقت در قرارگیر ترموکوپل در مرک آزمونه ،ا ارتفاع و ا راستا محور.
این شرایط که ا امی استند ،در متن این استاندارد تعیین میشوند.

1

پالستیکها -رزينهاي پلی استر سیرنشده -تعیین واکنشپذيري در
( 09 °Cروش مرسوم)
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2

هدف و دامنه کاربرد
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ادف از تدوین این استاندارد ،تعیین روشی برا اندازهگیر واکنشپییر رزیناا پییاستر سیرنشده است.
این روش با بیشینه دما حاصل از قرار گرفتن یک محیول از رزین پییاستر سیرنشده و کاتا ی ور در حمام آبی با
دما  39 °Cتعیین میشود .زمان تزم برا اف ایش دما محیول از  63 °Cتا این بیشینه دما و نی چنانچه
بیشینه دما بیشتر از  29 °Cباشد ،زمان تزم برا اینکه دما از  63 °Cتا  29 °Cبات رود ،اندازهگیر میشود.
این مشخصهاا نشانها از رفتار مرحیها رزیناا پییاستر سیرنشده درحین فراور است و برا مقایسه
رزیناایی با نوع مشابه میتواند استفاده شود .نتایج آزمون به شرایطی که آزمون انجام میشود بستگی زیاد
دارد ،این شرایط با ج ئیات توضیح داده میشوند.
يادآوري  -2اگر در این روش آزمون از کاتا ی ور بن وئیل پراکسید صنعتی استفاده شود ،نتایج باید با نتایج به دست آمده برا
رزیناا مشابهی که از بن وئیل پراکسید خا ص به دست آمدهاند قابل مقایسه باشد.

ly

يادآوري  -1با توافق طرفین ذینفع ،شرایط خا

آزمون میتواند اصالح شود :مانند دما آزمون سدما حمام با کنترلکننده

ترموستات و مقدار و نوع سیست کاتا ی ور س مخیوط کاتا ی وراا ،ترکیبی از کاتا ی وراا و شتابداندهاا .

m

1

اصول آزمون
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مخیوطی از صد قسمت رزین با یک قسمت کاتا ی ور در یک و ه آزمایش با ابعاد معین ریخته میشود .در طول
واکنش ،و ه آزمایش و محتویات آناا در حمام آبی  39 °Cحرارت داده میشود و اف ایش دما با زمان ثبت
میشود.
مواد و/يا واکنشگرها

در طی آنا ی  ،فقط از واکنشگراایی با خیو
 2-9بنزوئیلپراکسید ،کاتا ی ور.

معین استفاده کنید.

om

هشدار -به خطرات هنگام کار با بنزوئیلپراکسید خالص توجه کنید.

مخیوط ) 39 % (m/mاز کاتا یست بن وئیلپراکسید در د بوتیلفتاتت دارا مقدار اکسیژن فعال بین
) 3/93 % (m/mتا ) 3/33 % (m/mاست که با روش تج یها معین اندازهگیر میشود.
4

وسايل و دستگاهها
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حمام آبی ،1تثبیت دما در  °Cس 39±9/3با ترموستات و پمپ گردشی یا ام ن
2-4
لوله آزمايش ،از جنس شیشه بوروسیییکات یا سایر شیشهاایی که نتایج یکسان میداند ،با قطر
1-4
داخیی  mmس ، 13±1طول  mmس 919± 3و ضخامت دیواره  mmس1±9/9
ترموکوپل آهن -کنستانتان ،شامل سی اایی با ضخامت  mmس ، 1±9/93با اتصال جوش داده شده
9-4
با بیشینه قطر  9 mmو دماسنجی برا اندازهگیر دما تا  ،939 °Cبا درجهبند 9 °C
يادآوري -استفاده از ترموکوپلاا تور شکل که میتواند در مرک قرار گیرد مطیوب است.
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زمانسنج
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ثبات ،در صورت در دسترس بودن ،مجاز به خوانش دمااا رو نمودار با دقت  1 °Cو زمان با
4-4
تقریب 13 s
وسییها برا قرار گرفتن ترموکوپل در مرک و ه آزمایش سبه شکل  1مراجعه کنید.
5-4
ترازو ،با دقت 9/91 g
6-4

روش انجام آزمون

ly

مقدار  gس 9±9/91از مخیوط بن وئیل پراکسید و د بوتیل فتاتت سبه بند  9مراجعه کنید را وزن
2-5
کنید و داخل بشر شیشها با ظرفیت  939 mlبری ید و  gس 199±1از رزین در دما بین  13 °Cتا 39 °C
اضافه کنید .ام دن را به مدت  9 minتا  3 minادامه داید.
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بالفاصه بخشی از مخیوط را تا ارتفاع  3 cmتا  3 cmداخل و ه آزمایش سبه بند  9-2مراجعه کنید
1-5
بری ید .ترموکوپل را در مکانی در موقعیت محور و ه و با فاصیه یکسانی از کف و سطح مخیوط سبه شکل مراجعه
کنید قرار داید .سپس و ه را در حمام آبی در  °Cس 39±9/3قرار داید تا سطح رزین به خوبی زیر سطح آب
قرار گیرد.

om

در صورت استفاده از ثبات ،آن را روشن کنید و اجازه داید ثبات در طی کل واکنش کار کند .به
9-5
صورت جایگ ین ،بیشینه دما به دست آمده را ثبت کنید ،و نی زمان صرفشده برا اف ایش دما مخیوط از
 63 °Cتا بیشینه دما ستعیینشده با ترموکوپل و در موارد که این دما از  29 °Cباتتر است ،زمان اف ایش دما از
 63 °Cتا  29 °Cرا ثبت کنید.
آزمون را از ابتدا بند  1-3تکرار کنید تا زمانی که دو اندازهگیر متوا ی بیش از  3 °Cو نی  19 %از
4-5
نظر زمان اختالف نداشته باشند.

6

گزارش آزمون

 -1آب حمام میتواند با توافق طرفین ذینفع با مایع دیگر عوض شود.

3

گ ارش آزمون باید حاو اطالعات زیر باشد:

1-6

شناسایی کامل رزین تحت آزمون؛

9-6

نوع ترموکوپل استفاده شده و محافظدار بودن یا نبودن آن؛

4-6

تک تک مقادیر بیشینه دما به دست آمده در دو آزمون و مقدار میانگین آناا؛

5-6

تک تک زماناا تزم برا اف ایش دما از  63 °Cتا بیشینه دما در دو آزمون و مقدار میانگین آناا؛

ite

2-6

ارجاع به شماره این استاندارد؛

7-6

اگر از ثبات استفاده میشود ،منحنیاا رس شده دما برحسب زمان؛

ch

اگر بیشینه دما از  29 °Cبیشتر باشد ،تک تک زماناا صرفشده برا اف ایش دما از  63 °Cتا
6-6
 29 °Cدر دو آزمون و مقدار میانگین آناا؛
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ار گونه انحراف از شرایط آزمون استاندارد تعیینشده در این استاندارد مانند نوع و دما وسییه گرم-
0-6
کننده ،سیست کاتا ی ور مورد نیاز ،سیست ترموکوپل مورد استفاده و غیره سبه یادآور  9در بند  1مراجعه
کنید .
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ابعاد برحسب mm

شکل -2نمونهاي از وسیلهاي براي قرارگرفتن ترموکوپل در مرکز لوله آزمايش
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