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آبرساني ـ اندازه گيري مقدار دوده ـ روش آزمون
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آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ،تنها مرجع رسمي كشور است
كه عهده دار وظيفه تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان
مؤسسه ،صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي ،پژوهشي ،توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط
با موضوع صورت ميگيرد .سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي ،در جهت مطلوبيت
ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي ،فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه
و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل :توليدكنندگان ،مصرف كنندگان ،بازرگانان ،مراكز
علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس
از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت
تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت
ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در
صورت تصويب ،به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد .بدين ترتيب
استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره (())5
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد
ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص
كشور ،از آخرين پيشرفتهاي علمي ،فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي
استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در
قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان ،حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي،
حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ،اجراي
بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد .مؤسسه مي
تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور ،اجراي استاندارد
كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات
فعال در زمينه مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت
كيفيت ومديريت زيست محيطي ،آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ،مؤسسه
استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران
مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم ،گواهينامه تأييد صالحيت به
آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد .ترويج سيستم بين المللي يكاها ،
كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي
ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

كميسيون استاندارد ً پالستيك ها -لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني -اندازه
گيري مقدار دوده  -روش آزمون ً
سمت يا نمايندگي
رئيس
نازكدست ،حسين(دكتراي پليمر)

دانشگاه صنعتي اميركبير

احيايي ،نادره(ليسانس پليمر)
افرازي ،حسين(فوق ليسانس پليمر)
ترابي نژاد ،بهرام(ليسانس مديريت صنعتي)
سعيدي ،اردشير(دكتراي پليمر)
سهيل پور ،سپيده(ليسانس مهندسي شيمي)
شفيعي ،سعيد(فوق ليسانس پليمر)
كبيري ،دمحم اقبال(ليسانس مكانيك)
كوشكي ،اميد(فوق ليسانس پليمر)
معصومي ،محسن(فوق ليسانس پليمر)
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دانشگاه صنعتي امير كبير
شركت آب حيات كرمان
شركت البرز پالستيك
شركت پلي اتيلن سمنان
شركت پي .اي .اس
دانشگاه صنعتي امير كبير
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اعضاء

شركت صنايع پالستيك جهاد زمزم
شركت نوآوران بسپار
شركت گسترش پالستيك
شركت كرشت شهريار

يگانه ،حامد(ليسانس مكانيك)

دبير
مقامي ،دمحمتقي(فوق ليسانس شيمي)
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مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

پيش گفتار
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استاندراد ً پالستيك ها -لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني -اندازه گيري مقدار دوده -روش
آزمون ً نخستين بار در سال  1631تهيه شد اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد
كميسيونهاي مربوط مورد تجديدنظر قرار گرفت و در سيصدو چهارمين جلسه كميتة ملي استاندارد
شيميايي و پليمر مورخ  26/16/63تصويب شد .اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة  6قانون
اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1631به عنوان
استاندارد ملي ايران منتشر ميشود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ،علوم و
خدمات ،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي
اصالح و تكميل اين استاندارد ارائه شود ،در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراين
براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.
در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ،در حد
امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بينالمللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي

ايجاد شود.

اين استاندارد جايگزين استاندارد  6132شده و استاندارد قبلي باطل اعالم مي شود .
منبع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
1- ASTM D 1603: 1994, Standard Test Method for Carbon Black Olefin Plastics .

پالستيك ها -لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني-
اندازه گيري مقدار دوده -روش آزمون
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هدف و دامنه كاربرد
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هدف از تددوين ايدن اسدتاندارد انددازه گيدري مقددار دوده در تركيبدات پلدي الفدين مدي باشدد در ايدن روش
دوده باقيمانده از گرماكافت 6آزمون تحت گاز نيتروژن اندازه گيري مي شود .اين روش براي پلدي الفدين
هايي كه پر كننده هاي آنها تا  258درجه سلسيوس پايدار هستند مناسب نمي باشد .

مراجع الزامي

m
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مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در مدتن ايدن اسدتاندارد بده آنهدا ارجداع داده شدده اسدت .بددين
ترتيب آن مقررات ،جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود .در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و /يدا
تجديد نظر ،اصدالحيه هدا و تجديدد نظرهداي بعددي ايدن مددارك مدورد نظدر نيسدت .معهدذا بهتدر اسدت كده
كاربران ذينفع اين استاندارد ،امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زيدر را
مورد بررسي قرار دهند .در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و /يا تجديد نظر ،آخدرين چداپ و /يدا تجديدد
نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
2-1 ISO 6964: 1986, Polyolefin pipes and fittings__ Determination of Carbon black
content by calcinations and pyrolysis __ Test method and basic Specification .
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وسايل مورد نياز
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كوره الكتريكي
7-3
با طول حداقل  688ميليمتر تا بتوان لوله احتراق را كه در بند  6-6شدرح داده شدده اسدت ،در آن جدا داد
و درجه حرارت آن تا  088درجه سلسيوس با اختالف  ±65درجه سلسيوس قابل تنظيم باشد.
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لوله احتراق
2-3
لوله اي شيشه اي ازجنس سيليكات بـُر 1با قطر داخلي تقريبي  60ميليمتر وطول  088+58ميليمتر .

1- Carbon Black
2- Pyrolize
1- Perex

درپوش
3-3
دو عدد درپوش الستيكي ترجيحا ً از جنس نئوپرن كه بتوانند به راحتي بر روي دهانه لوله احتراق قدرار
گيرند و قابليت عبدور لولده انتقدال گداز نيتدروژن بده داخدل لولده احتدراق و خدروج گازهداي توليدد شدده بده
خارج لوله احتراق را داشته باشند .
لوله آزمون شيشه اي
4-3
تعدادي لوله آزمون شيشه اي به قطر  18ميليمتر با رابط هاي الستيكي يا پالستيكي
6
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ظرف احتراق
7-3
به طول  ،28عرض  10و ارتفاع  16ميليمتر از جنس چيني لعاب داده شده يدا كدوارتز بدا درصدد بداالي
سيليكات و يا پالتين .
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ترموكوپل آهن -كنستانتين
6-3
و يك پتانسديومتر و يدا ميلدي ولدت متدر كده بدراي انددازه گيدري دمداي بدين  688تدا  388درجده سلسديوس
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مناسب باشد .
1
جريان سنج
1-3
كه براي اندازه گيري شدت جريان گاز بين  1تا  18ليتر در دقيقه مناسب باشد .
6
تله
8-3
سه تله شيشه اي به قطر  18ميليمتر با درپوشهاي زبر همراه با لوله هاي اتصال (مطابق شكل . )1

m

ياادآوري -چنانچااه دسات اه در زياار هاود راارار گر تاه باشااد قا ياك تلااه ز اسات و در
م ر ي كمتر از  0/002در د باشد نياز به استفاده از تله نمي باشد .

ااورتي كاه ناژال ااي نيتاارو ن
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لوله ژشك كن
9-3
يك لـولـه خشك كن به شكل  Uبا قطـر خارجي  68ميليمتر يا بيشدتر همدراه بدا درپدوش نئدوپرن يدا شيشده
اي .
پشم شيشه
70-3
6
دسي اتور
77-3
با مواد خشك كننده مانند كلريد كلسيم بدون آب .
چراغ بونسن
72-3
ترازوي آناليتيك (دقيق) ،كاليبره شده با دقت اندازه گيري  8/8881گرم
73-3

2- Combustion Boat
1- Flow Meter
2- Trap
3- Desicator

4

معر هاي شيميايي و مواد ز

7-4
2-4

دي اكسيد كربن جامد (يخ خشك)
مواد خشك كننده ،مانند كلريد كلسيم بدون آب

3-4

تري كلريد اتيلن

4-4

نيترو ن

اتفاقي ،آلودگي يا ناخالصي ،گاز نيتروژن بايد با روش هاي زير خالو گردد.
7-4-4
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كدده از قبددل خددالو شددده و مقدددار اكسدديژن آن كمتددر از  8/81درصددد باشددد بدده منظددور اطمينددان از نشددت
عبور دادن نيتروژن از داخدل يدك تلده شيشده اي قدرار داده شدده در جلدو لولده خشدك كدن كده

تقريبا ً  1/6آن از محلول هيدروكسيد پتاسيم -پيروگالول پر شده باشد (شكل  ،)1اين محلول حاوي  5گرم
2-4-4
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پيروگالول و  58گرم هيدروكسيد پتاسيم در  188ميلي ليتر آب مقطر مي باشد .

گاز ازت از داخل لوله احتراق كه تا عمق  15سانتيمتر يا بيشتر با ورقه نازك يا سيم مسي

تميز و براق پر شده است و در داخل كوره با دماي حدود  588درجه سلسيوس نگه داشته
شده است ،عبور داده شود .بايد دقت نمود كه ازت هنگام عبور كامالً با ورقه يا سيم مسي در تماس
باشد .از ميزان سياه شدن مس مي توان بعنوان راهنما براي زمان تعويض كپسول گاز ازت استفاده
3-4-4
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نمود .

هنگددامي كدده ميددزان اكسدديژن در ازت مصددرفي كمتددر از  8/886درصددد (  ) 68PPmباشددد

m

نيازي به استفاده از روش هاي فوق براي خالو سازي نخواهد بود .

 -7روش آزمون
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دستگاه را مطابق شكل  1سوار كنيد .هر دو تله خشك كننده كه پس از لوله احتراق قرار گرفته اند را از
تري كلريد اتيلن پر نموده و فقط يكي از دو تله را كده مسدتقيما ً بده انتهداي لولده احتدراق متصدل مدي باشدد
بوسيله دي اكسيد كربن سرد كنيد .مي توان كل دستگاه را در زير هود 1قرار داد و دو تله را كده پدس از
لـولـه احتراق قرار گرفته اند حذف نمود .لوله خشك كدن را بدا كلريدد كلسديم بددون آب يدا مداده خشدك كدن
مناسب ديگري پر كرده و آن رابين توده اي غير متراكم از پشم شيشه نگهداريد.
ظددرف احتددراق تميددزي را بددر روي چددراغ بونسددن تددا حددد سددرخ شدددن گددرم كنيددد .سددپس آن را در داخددل
دسدديكاتور قددرار داده صددبر كنيددد تددا بددراي مدددت حددداقل  68دقيقدده سددرد شددود .ظددرف احتددراق را از داخددل
دسيكاتور خارج نموده و آن را با دقت  8/8881گرم وزن نماييد  .بالفاصدله  1 ±8/1گدرم از پلدي الفدين
مورد آزمايش را در داخل ظرف بريزيد و فورا ً آن را با دقت  8/8881گرم وزن نماييد .
آزمونه ها بايد به صورت گرانول با اندازه حدداكرر  5ميليمتدر باشدند و بطدور يكسدان در ظدرف احتدراق
پخش شوند تا از سرريز شدن آنها به خارج در طول آزمون جلوگيري گردد .

1- Hood
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ظرف احتراق و محتويات آن را در مركز لوله احتراق قدرار دهيدد .انتهداي لولده احتدراق را بدا درپوشدي
كه لـولـه خروجي گاز نيتروژن را از لوله احتراق با سرعت  1/3 ±8/6ليتدر بدر دقيقده عبدور مدي دهدد،
ببنديد .اين سرعت جريان در طول آزمون و تا زمانيكه ظرف احتراق از لولده احتدراق خدارج نشدده بايدد
ثابت نگه داشته شود .چنانچه از سيم مسي استفاده شودآن را در داخل لوله احتراق قرار دهيد.
درجه حرارت كوره را طوري تنظيم نماييد كه پس از  18دقيقه به  665 ±65درجه سلسديوس و در 18
دقيقه بعدي به  058درجه سلسيوس و در  68دقيقه بعددي بده درجده حدرارت انتخداب شدده بدراي احتدراق
( 588تا  388درجه سلسيوس) برسد و در اين درجه حرارت به مدت  18تا  68دقيقه باقي بماند .لـولدـه
يا كوره را جابجا كنيد به طوريكه ظرف احتراق بيش از اين در ناحيه حرارتي كوره قدرار نداشدته باشدد
و اجازه دهيد به مدت  5دقيقه سرد شود .در اين مدت جريدان نيتدروژن بايدد ادامده داشدته باشد.سديم مسدي
(در صورت وجود) و ظرف احتراق را از دهانه لوله خارج كرده و مدت  68دقيقده در دسديكاتور قدرار
دهيد تدا سدرد شدود ،مواظدب باشديد ظدرف احتدراق توسدط رسدوبات موجدود بدر روي ديدواره لـولدـه آلدوده
نگردد.سپس به سرعت ظرف و محتويات آن را مجددا ً با دقت  8/8881گرم وزن نماييد.
آزمون را با تمام مراحل فوق دوباره انجام دهيد .
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پس از قطع جريان نيتروژن كوره را تا دما  258 ±58درجه سلسيوس (دما در مركز كوره) گرم كنيد
و ظرف احتراق و محتويات آن را در دهانه كوره قرار دهيد و آن را به آرامي به مركز كوره انتقال

دهيد .
1- Ash Content

يادآوري -عمليات وق را به آرامي انجا دهيد تا ذرات ژاكستر همراه با مواد رار ژارج ن ردند .كوره را ده دريقه در
دماي  870 ±70درجه سلسيوس باري ن ه داريد ،سپس ظرف احتراق را ژارج كنيد و در دسيكاتور سرد نماييد و آن
را با درت  0/0007گر وزن كنيد .

 -1محاسبات
M1 – M2
C= _______________ × 188
M3
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گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد :
تاريخ آزمون
7-8
مشخصات كامل آزمونه
2-8
مرجع مورد استفاده
3-8
دماي احتراق
4-8
مدت زمان نگهداري در دماي احتراق
7-8
درصد دوده و مقدار خاكستر در آزمون
6-8
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در رابطه فوق
 : M1جرم مواد باقي مانده پس از حرارت دادن در ظرف احتراق (برحسب گرم)
 : M2جرم خاكستر (برحسب گرم)
 : M3جرم اوليه آزمونه (برحسب گرم)
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