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استاندارد ملی ایران شماره ( 7090-1تجدیدنظر دوم) :سال 1398
به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،
مصوب بهمن ماه  1371تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفۀ تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایرران را بره
عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سرازمان ،صراحبنظرران مراکرو و مؤسسرات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی،
فناوری و تجاری اسرت کره از مشرارکت آگاهانره و منصرفانۀ صراحبان حرو و نفرع ،شرامل تولیدکننردگان ،مصرر کننردگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکو علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیردولتری حاصرل مریشرود .پری نروی
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیونهای مربوط ارسرا مریشرود و پر از دریافرت
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چرا و
منتشر میشود.
پی نوی استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح نیو با رعایت ضروابط تعیرین شرده تهیره مریکننرد
درکمیته ملی طرح ،بررسی و درصرورت تصرویب ،بره عنروان اسرتاندارد ملری ایرران چرا و منتشرر مریشرود .بردین ترتیرب،
استانداردهایی ملی تلقی میشود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شمارۀ  5تدوین و در کمیتۀ ملی اسرتاندارد مربروط
که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
(2)IEC

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بینالمللی استاندارد ) ،1(ISOکمیسیون بینالمللی الکتروتکنیرک
و سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدک غراایی ) 5(CACدر کشرور
فعالیت میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تروجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ،از آخرین پیشرفت
های علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پی بینی شده در قانون ،برای حمایت از مصر کنندگان ،حفر سرالمت
و ایمنی فردی و عمومی ،حصو اطمینران از کیفیرت محصرووت و مالحظرات زیسرتمحیطری و اقتصرادی ،اجررای بعضری از
استانداردهای ملی ایران را برای محصووت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد ،اجبراری
کند .سازمان میتواند به منظور حف بازارهای بین المللی برای محصووت کشور ،اجرای اسرتاندارد کاوهرای صرادراتی و درجره
بندی آن را اجباری کند .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعا در زمینرۀ
مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیوی و صدور گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاههرا و مراکرو
واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنج  ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اسراس ضروابط نظرام تدییرد
صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط وزم ،گواهینامۀ تدیید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت
می کند .ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،واسنجی وسایل سنج  ،تعیین عیار فلوات گرانبها و انجرام تحقیقرات کراربردی بررای
ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
)3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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کميسيون فنی تدوین استاندارد
«پالستيكها– روشهای تعيين چگالی پالستيكهای غيراسفنجی-
قسمت  :1روش غوطهوری ،روش پيکنومتر مایع و روش تيتراسيون»
رئيس:

سمت و/یا محل اشتغال:

بازرگانوری ،رضا
(دکتری مهندسی مواد)

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت

دبير:
منصوری ،نادر
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

اعضا:

اداره کل استاندارد استان فارس

(اسامی بهترتیب حرو الفبا)

احمدیگنجه ،ساعد
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت کیفیتآفرینان زاگرس

ابراهیم ،الهام
(کارشناسی شیمی کاربردی)

پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران

جاللی ،پدرام
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت پژوهشگران نویان بنیان ایرانیان

حائری ،هادی
(کارشناسی مهندسی صنایع پلیمر)

شرکت پشم شیشه ایران

حاجیبیک ،امیر
(کارشناسی ارشد پلیمر)

شرکت پلیمر پارس

حیدری ،فرزانه
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت توسعه صنایع پالستیک ایران

خوانساری ،مصطفی
(کارشناسی ارشد پلیمر)

شرکت پتروشیمی نوری

دلشاد ،زهرا
(کارشناسی شیمی)

شرکت شیراز تولید بهنام

دیداری ،کورش
(کارشناسی شیمی)

شرکت سما پالست پرشین
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اعضا:

(اسامی بهترتیب حرو الفبا)

سمت و/یا محل اشتغال:

سبوحی ،مریم
(کارشناسی ارشد پلیمر)

شرکت تولیدی صنعتی فراسان

صلواتی ،محسن
(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

شرکت شیراز جم گستر

عسکرینژاد ،مهدیه
(کارشناسی شیمی)

شرکت انهار حیات کرمان

فرجی ،رضا
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

شرکت نگار آزمون دان

کاظمی ،کریم
(کارشناسی ارشد پلیمر)

شرکت پی ا پی اصفهان

کرمی ،محمدمهدی
(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت مجد ایرانیان

گلکاری ،مسیح
(کارشناسی ارشد پلیمر)

شهرداری شیراز

گودرزی ،زهرا
(دکتری شیمی)

جامعه کنتر کیفیت استان فارس

مارکاریان ،هنریک
(دکتری شیمی)

شرکت تحقیقات صنایع وستیک ایران

محمدی ،شیرین
(کارشناسی مهندسی صنایع پلیمر)

شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات

محمدی ،محمدکاظم
(دکتری شیمی)

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز

مرادی ،ندا
(کارشناسی شیمی)

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز

مردانه ،راضیه
(کارشناسی شیمی)

شرکت آبنهاون خلیج فارس

مصالیی ،مهرداد
(کارشناسی ارشد شیمی)

اداره کل استاندارد استان فارس
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اعضا:

(اسامی بهترتیب حرو الفبا)

سمت و/یا محل اشتغال:

مهدیپور ،آیت
(کارشناسی ارشد پلیمر)

شرکت آریا نام

مهربان ،مریم
(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت نفت پاسارگاد

نجیمی ،مهدی
(کارشناسی شیمی)

کارشناس استاندارد

هادیانفرد ،فرهاد
(کارشناسی ارشد مکانیک)

شرکت نگار آزمون دان

ویراستار:
شجاعتی ،خاطره
(کارشناسی ارشد شیمی)

اداره کل استاندارد استان فارس
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پيشگفتار
استاندارد «پالستیکها -روشهای تعیین چگالی پالسرتیکهای غیراسرفنجی -قسرمت  :1روش غوطرهوری،
روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون» که نخستینبار در سا  1387بر مبنای پایرش استانداردهای برین
المللی/منطقهای بهعنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف ،بند  ،7استاندارد ملی شرمارۀ
 5تدوین و منتشر شد ،بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تدیید کمیسیونهای مربوط بررای دومرین
بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در شصت و پنجمین اجالسیه کمیتۀ ملری اسرتاندارد صرنایع پلیمرر مرور
 1398/12/05تصویب شد .اینک این استاندارد به استناد بند یک مرادۀ  3قرانون اصرالح قروانین و مقرررات
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1371بهعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می
شود.
استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 5استانداردهای ملی ایرران -سراختار و شریوۀ
نگارش) تدوین میشوند .برای حف همگامی و هماهنگی با تحووت و پیشرفتهای ملی و جهرانی در زمینره
صنایع ،علوم و خدمات ،استانداردهای ملی ایران در صورت لووم تجدیدنظر خواهد شد و هرر پیشرنهادی کره
برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قررار
خواهد گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ  :7090-1سا  1393میشود.
این استاندارد ملی بر مبنای پایرش استاندارد بینالمللی زیر به روش «معاد یکسان» تهیه و تدوین شرده و
شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میباشد و معاد یکسان اسرتاندارد برینالمللری موبرور
است:
ISO 1183-1: 2019, Plastics- Methods for determining the density of non-cellular plasticsPart 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method
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مقدمه
این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره  7090اسرت  .سرایر قسرمتهرای ایرن
استاندارد به شرح زیر است:
 قسمت  :2روش ستون گرادیان چگالی -قسمت  :3روش پیکنومتر گازی

ط
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پالستيكها -روشهای تعيين چگالی پالستيكهای غيراسفنجی-
قسمت  :1روش غوطهوری ،روش پيکنومتر مایع و روش تيتراسيون
هشدار -بهدليل امکان وجود مواد ،عمليات یا تجهيزات خطرناک در هنگام استفاده از این استتاندارد ،مستووليت
برقراری اصول مناسب برای حفظ سالمتی و ایمنی بر عهده کاربران است.

1

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوین این استاندارد ،ارائه سه روش برای تعیین چگالی پالستیکهای غیراسفنجی بره شرکل اشریاء
قالبگیریشده یا رانشگریشده 1بدون فضای خالی 2و همچنین به شکل پودرها ،پرکها 3و دانهها 4است.
-

روش  :Aروش غوطهوری ،برای پالستیکهای جامد (بهجو پودرها) به شکل بدون فضای خالی.

-

روش  :Bروش پیکنومتر مایع ،برای ذرات ،پودرها ،پرکها ،دانهها یا تکههای کوچک از قطعات نهایی.

-

روش  :Cروش تیتراسیون ،برای پالستیکها در هر حالت بدون فضای خالی.

یادآوری -از چگالی بهطور معمو برای بررسی تغییرات در ساختار فیویکی یا ترکیببندی مواد پالستیکی اسرتفاده میشرود.
همچنین ممکن است چگالی در تعیین یکنواختی نمونهها یا آزمونهها کارآمد باشد .چگالی مرواد پالسرتیکی اغلرب بره انتخراب
روش آمادهسازی آزمونه بستگی دارد .در این صورت ،جوئیات دقیو روش آمادهسازی نمونه در ویژگیهای ماده مربوطه خواهرد
آمد .این یادآوری برای هر سه روش کاربرد دارد.

2

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الوامی به آنها ارجاع داده شده اسرت.
بدینترتیب ،آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب میشوند.
در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیههرا و تجدیردنظرهای بعردی آن
برای این استاندارد الوامآور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،
همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی برای این استاندارد الوامآور است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:
ISO 291, Plastics- Standard atmospheres for conditioning and testing
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1- Extruded
2- Void
2- Flakes
3- Granules

1
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یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :2117سا  ،1387پالستیکها -شرایط محیطی اسرتاندارد بررای رسریدن بره شررایط
تثبیت و آزمون ،با استفاده از استاندارد  ISO 291: 2008تدوین شده است.
ISO 472, Plastics- Vocabulary
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :21244سا

2-2

 ،1394پالستیکها -واژهنامره ،برا اسرتفاده از اسرتاندارد ISO 472: 2013

تدوین شده است.

3

اصطالحات و تعاریف

در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار میرود:1
1-3
جرم
m

mass

مقدار ماده تشکیلدهنده جسم
یادآوری -جرم برحسب کیلوگرم ) (kgیا گرم ) (gبیان میشود.

2-3
جرم ظاهری
mAPP

apparent mass

جرم یک جسم ،بهدستآمده بهوسیله وزن کردن آن با استفاده از ترازوی مناسب کالیبرهشده
یادآوری -جرم ظاهری برحسب کیلوگرم ) (kgیا گرم ) (gبیان میشود.

3-3
چگالی

density

نسبت جرم  mنمونه به حجم  Vآن (در دمای  )Tبرحسب  kg / dm 3 (g / cm3 ) ، kg / m 3یا )kg/l (g/ml
یادآوری -اصطالحات زیر بر اساس استاندارد ] ISO 80000-4[1برای شفا سازی در جدو  1آمده است.

 -1اصرررطالحات و تعررراریف برررهکاررفتررره در اسرررتانداردهای  ISOو  IECدر وبگررراههرررای  www.iso.org/obpو www.electropedia.org/
قابلدسترس است.
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جدول  -1اصطالحات چگالی
اصطالح

نماد

رابطه

چگالی



m/V

حجم مخصوص

v

) V / m ( 1/ 

یکاها
kg / m 3
) kg / dm3 (g / cm3

)kg / l(g / ml
m3 / kg

)dm3 / kg(cm3 / g

)l / kg(ml / g

4

تثبيت شرایط

شرایط محیطی آزمون باید مطابو استاندارد  ISO 291باشد .بهطور کلی نیاز به تثبیرت شررایط آزمونرهها ترا
دمای ثابت نیست زیرا در طی آزمون ،آزمونهها به دمای ثابت آزمون میرسند.
نمونههایی که در طی آزمون ،چگالیشان بیشتر از دقت مورد نیاز تغییر مریکنرد ،بایرد قبرل از انردازهگیری
مطابو ویژگیهای ماده ثبیت شوند .وقتی که هد اصلی از اندازهگیریها ،تغییر چگالی با زمران یرا شررایط
محیطی باشد ،آزمونهها باید بهنحوی که در ویژگی ماده شرح داده شده ،تثبیت شوند و در صورت عدم وجود
ویژگی ماده ،باید روش تثبیت بین طرفین ذینفع توافو شود.
5

روشهای آزمون

 1-5روش  -Aروش غوطهوری
1-1-5
1-1-1-5

وسایل
ترازوی تجزیهای یا ابزار طراحیشده مخصوص اندازهگيری چگالی ،با دقت ± 0/1 mg

از یک ابوار خودکار میتوان استفاده کرد .محاسبات چگالی را میتوان با یک رایانه یا نرمافوار تعبیهشده درون
ترازوی تجویهای انجام داد.
2-1-1-5

ظرف غوطهوری ،یک بشر یا ظر با دهانه گشاد با اندازه مناسب برای نگهداری مرایع غوطره

وری.
3-1-1-5

تکيهگاه ثابت ،بهعنوان مثا یک صفحه گرد پهرن بررای نگهداشرتن ظرر غوطرهوری روی

صفحه ترازو.
4-1-1-5

دماسنج ،با زینهبندی  0/1 o Cبا گستره اندازهگیری  0 o Cتا .30 o C
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سيم (در صورت نیاز) ،مقاوم در برابر خوردگی با قطر حداکثر  0/5 mmبرای معلو نگهداشتن
5-1-1-5
آزمونهها در مایع غوطهوری.
وزنه غوطهورکننده ،با جرم مناسب برای اطمینان از غوطهوری کامل آزمونه ،بررای شررایطی
6-1-1-5
که چگالی آزمونه کمتر از چگالی مایع غوطهوری باشد.
پيکنومتر ،دارای یک لوله مویینه سرریو جانبی برای تعیین چگالی مایع غوطرهوری هنگرامی
7-1-1-5
که از آب بهعنوان مایع غوطهوری استفاده نشده باشد .پیکنومتر باید به یک دماسنج با زینهبنردی  0/1 o Cبرا
گسترۀ اندازهگیری  0 o Cتا  30 o Cمجهو باشد.
حمام مایع ،با قابلیت ثابت نگهداشرتن دمرا در محردودۀ  ± 0/5 o Cبررای اسرتفاده در تعیرین
8-1-1-5
چگالی مایع غوطهوری.
2-1-5

مایع غوطهوری
1

از آب تازه تقطیرشده یا یونزداییشده یا مایع مناسب دیگر استفاده شود بهنحوی که مقدار عامل ترکننرده
موجود در مایع ،برای کمک به رفع حبابهای هوا ،بیشتر از  0/1 %نباشد .مایع یا محلو در تماس با آزمونره
نباید در طی آزمون بر روی آن اثری داشته باشد.
نیازی به تعیین چگالی مایعات غوطهوری غیر از آب مقطر نیست بهشرطی که از یک مرجع تدییردصرالحیت
شده ،تهیه و گواهینامه داشته باشند.
3-1-5

آزمونهها

بهجو مورد پودرها ،آزمونهها میتوانند به هر حالت بردون فضرای خرالی باشرند .آزمونرهها بایرد دارای انردازه
مناسب بوده بهنحوی که فضای کافی بین آزمونه و ظر غوطهوری وجود داشته و ترجیحاً جرم آنها حداقل
 1 gباشد.
هنگام تهیه آزمونهها بهروش بریدن از نمونههای بورگتر ،برای اطمینان از عدم تغییرر خرواص مرواد ،بایرد از
تجهیوات مخصوصی برای برش استفاده کرد .سطح آزمونه باید صا و عاری از حفره باشد ترا حرب حبراب
های هوا در هنگام غوطهوری آزمونه در مایع به حداقل برسد ،زیرا در غیر ایرن صرورت خطاهرایی بره وجرود
خواهد آمد.

1- Wetting agent
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4-1-5

روش آزمون

 1-4-1-5آزمونه را در هوا در حالی که از سیمی با حداکثر قطر  0/5 mmآویوان شده با دقت 0/1 mg
وزن کنید .جرم آزمونه را یادداشت کنید.
 2-4-1-5آزمونه را در حالی که از سیم آویوان است در مایع غوطرهوری ( )2-1-5درون ظرر غوطرهوری
( )2-1-1-5قرارگرفته روی تکیهگاه ( )3-1-1-5غوطهور کنید .دمای مایع غوطرهوری بایرد 23 o C ± 2 o C
(یا  )27 o C ± 2 o Cباشد .حبابهای هوای چسبیده به آزمونه را با یک سیم نازک برطر کنید .نمونۀ غوطه
ور را با تقریب  0/1 mgوزن کنید.
اگر اندازهگیری در یک اتاق با دمای کنتر شده انجام میشود ،دمای تمام دستگاهها ،شامل مایع غوطرهوری،
باید در گسترۀ ( 23 o C ± 2 o Cیا  )27 o C ± 2 o Cباشد.
 3-4-1-5اگر مایع غوطهوری غیر از آب باشد ،در صورت نیاز ،چگالی آن را به شرح زیر تعیین کنید:
پیکنومتر ( )7-1-1-5خرالی را وزن کررده و سرب برا آب ترازه تقطیررشرده یرا یرونزداییشرده در دمرای
( 23 o C ± 0/5 o Cیا  )27 o C ± 0/5 o Cپر و دوباره وزن کنید .همران پیکنرومتر را تمیرو و خشرک کررده
سب با مایع غوطهوری در دمای ( 23 o C ± 0/5 o Cیا  )27 o C ± 0/5 o Cپر کنید .دمای آب و مایع غوطره
وری با استفاده از حمام مایع ( )8-1-1-5به دمای صحیح رسانده شرود .چگرالی مرایع غوطرهوری  ILرا برر
حسب گرم بر سانتیمترمکعب در دمای ( 23 o Cیا  )27 o Cبا استفاده از فرمو ( )1محاسبه کنید:
mIL
 W
mW

()1

 IL 

که در آن:
 mILجرم مایع غوطهوری برحسب گرم؛
mW

جرم آب برحسب گرم؛

  Wچگالی آب در دمای ( 23 o Cیا  )27 o Cبرحسب گرم بر سانتیمترمکعب است.
 4-4-1-5چگالی آزمونه   Sرا در دمای ( 23 o Cیا  )27 o Cبرحسب گرم بر سانتیمترمکعب برا اسرتفاده از
فرمو ( )2محاسبه کنید:
()2

m S,A   IL
m S,A  m S,IL

S 

که در آن:
 mS, Aجرم ظاهری آزمونه در هوا برحسب گرم؛
 mS, ILجرم ظاهری آزمونه در مایع غوطهوری برحسب گرم؛
 ILچگالی مایع غوطهوری در دمای ( 23 o Cیا  )27 o Cبرحسب گرم بر سانتیمترمکعب که توسرط ترامین
کننده اظهار شده یا مطابو بند  3-4-1-5تعیین شده است.
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برای آزمونههایی که چگالی آنها از چگالی مایع غوطهوری کمترر اسرت ،آزمرون را میتروان دقیقراً مطرابو
مراحل باو انجام داد بهجو مورد زیر:
یک وزنه سربی یا یک ماده چگا دیگر به سیم متصل شده چنانکه وزنه و آزمونه به زیر سطح مرایع برونرد.
در این حالت وزنه میتواند به عنوان بخشی از سیم در نظر گرفته شود که در این صورت به علت نیروی روبه
باوی اعما شده از طر مایع غوطهوری بر وزنه ،برای محاسبه چگالی آزمونره بایرد برهجرای فرمرو ( )2از
فرمو ( )3استفاده کرد:
mS, A   IL
mS, A  m K , IL  mS  K , IL

()3

S 

که در آن:
mK ,IL

جرم ظاهری وزنه در مایع غوطهوری برحسب گرم؛

mS  K ,IL

جرم ظاهری آزمونه و وزنه در مایع غوطهوری برحسب گرم است.

نیروی شناوری سیم معلو در هوا معمووً قابل چشمپوشی است اما برای تصحیح نیروی شناوری هوا به بند 6
مراجعه شود.
 5-4-1-5آزمون را بر روی حداقل سه آزمونه انجام داده و میانگین نتایج را تا سه رقم اعشار محاسبه کنید.
 2-5روش  -Bروش پيکنومتر مایع
1-2-5

وسایل

1-1-2-5

ترازو ،با دقت ± 0/1 mg

 2-1-2-5تکيهگاه ثابت (.)3-1-1-5
 3-1-2-5پيکنومتر (.)7-1-1-5
 4-1-2-5حمام مایع (.)8-1-1-5
 5-1-2-5دسيکاتور ،متصل به یک سامانه خالء.
2-2-5

مایع غوطهوری

بهنحوی که در زیربند  2-1-5شرح داده شده است.
3-2-5

آزمونهها

آزمونههای پودری ،دانهها یا پرکها باید به همان شکلی که دریافت شدهاند مورد آزمرون قررار گیرنرد .جررم
آزمونه باید بین  1 gتا  5 gباشد.
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4-2-5

روش آزمون

 1-4-2-5پیکنومتر ( )3-1-2-5خالی و خشک را وزن کنید .مقدار مناسربی از مراده پالسرتیکی را درون
پیکنومتر وزن کنید .آزمونه را با مایع غوطهوری ( )2-2-5پوشرانده و تمرام حبرابهرای هروا را برا گااشرتن
پیکنومتر درون دسیکاتور ( )5-1-2-5و اعما خالء از بین ببرید .خالء را برطر کرده و پیکنومتر را تقریبراً
بهطور کامل با مایع غوطهوری پرر و آن را در دمرای ثابرت ( 23 o C ± 0/5 o Cیرا  )27 o C ± 0/5 o Cدرون
حمام مایع ( )1-4-2-5قرار داده سب پیکنومتر را با دقت تا حرد ظرفیرت آن برهطرور کامرل پرر و سرطح
خارجی آن را خشک و همراه با آزمونه و مایع غوطهوری وزن کنید.
 2-4-2-5پیکنومتر را خالی و تمیو کنید .آن را با آب مقطر یا آب یونزداییشده هواگیریشده پر کرده و
تمام حبابهای هوای موجود را بهروش ذکرشده در باو برطر کرده و وزن پیکنرومتر و محتویرات آن را در
دمای آزمون اندازهگیری کنید.
 3-4-2-5اگر از مایع غوطهوری غیر از آب استفاده شود ،مراحل باو را تکرار کرده و چگالی آن را مطرابو
زیربند  3-4-1-5تعیین کنید.
 4-4-2-5چگالی   Sآزمونه را در دمای ( 23 o Cیا  )27 o Cبرحسب گرم بر سانتیمترمکعب با اسرتفاده
از فرمو ( )4محاسبه کنید:
mS   IL
m1  m2

()4

S 

که در آن:
mS

جرم ظاهری آزمونه برحسب گرم؛

m1

جرم ظاهری مایع مورد نیاز برای پر کردن پیکنومتر خالی برحسب گرم؛

 m2جرم ظاهری مایع مورد نیاز برای پر کردن پیکنومتر شامل آزمونه برحسب گرم؛
 ILچگالی مایع غوطهوری در دمای ( 23 o Cیا  )27 o Cبرحسب گرم بر سانتیمترمکعب که توسرط ترامین
کننده ،اظهار شده یا مطابو زیربند  3-4-1-5اندازهگیری شده است.
 5-4-2-5آزمون را بر روی حداقل سه آزمونه انجام داده و میانگین نتایج را تا سره رقرم اعشرار محاسربه
کنید.
 3-5روش  -Cروش تيتراسيون
1-3-5

وسایل

1-1-3-5

حمام مایع (.)8-1-1-5

 2-1-3-5استوانه شيشهای ،با حجم .250 ml
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 3-1-3-5دماسنج ،با زینهبندی  0/1 o Cدارای گستره مناسرب بررای انردازهگیرری دمرای آزمرون مرورد
استفاده.
 4-1-3-5بالن ژوژه ،با حجم .100 ml
 5-1-3-5همزن ميلهای شيشهای با نوک مسطح.

 6-1-3-5بورت ،با حجم  25 mlچنان که بتوان آن را درون حمام مایع ( )1-1-3-5نگه داشت و توانایی
توزیع مایع را در قسمتهای  0/1 mlداشته باشد.
2-3-5

مایعات غوطهوری

به دو مایع امتواجپایر با چگالیهای مختلف نیاز است که چگالی یکی از مایعات کمی کمتر از چگالی آزمونه
و چگالی دیگری بیشتر از چگالی آزمونه باشد .در پیوست الف چگالی مایعات مختلف بررای راهنمرایی ارائره
شده است .در صورت نیاز یک آزمون مقدماتی سریع با چند میلیلیتر از مایع انجام دهید.
مایع مورداستفاده که هنگام انجام آزمون با آزمونه در تماس قرار میگیرد ،نباید بر روی آن اثری داشته باشد.
3-3-5

آزمونهها

آزمونهها باید در حالت مناسب بدون فضای خالی باشند.
4-3-5

روش آزمون

 1-4-3-5با استفاده از بالن ژوژه ( )4-1-3-5بهطور دقیو  100 mlمایع غوطهوری ( )2-3-5برا چگرالی
کمتر را اندازهگیری کرده و به داخل استوانه شیشهای ( )2-1-3-5تمیرو و خشرک بریویرد .اسرتوانه را درون
حمام مایع ( )1-1-3-5که در دمای ( 23 o C ± 0/5 o Cیا  )27 o C ± 0/5 o Cکنتر میشود بگاارید.
 2-4-3-5قطعات آزمونه را درون استوانه قرار دهید .آنها باید به ته استوانه فرو رفتره و عراری از حبراب
هوا باشند .در حالی که در فواصل زمانی ،محتویات را هم میزنید ،اجازه دهید که شرایط استوانه و محتویات
آن در دمای حمام پایدار شوند.
توصیه میشود که دماسنج ( )3-1-3-5بهطور دائم در مایع قرار گیرد .با این عمرل امکران بررسری برقرراری
تعاد گرمایی در زمان اندازهگیری و بهویژه همدمایی کل محلو امکانپایر میشود.
 3-4-3-5هنگامی که دمای مایع ( 23 o C ± 0/5 o Cیا  )27 o C ± 0/5 o Cاست میلیلیتر به میلیلیتر از
مایع غوطهوری با چگالی بیشتر را بهوسیله بورت ( )6-1-3-5اضافه کنید .مایع را با همون میلهای شیشرهای
( )5-1-3-5بعد از هر اضافه کردن ،هموده ،بهصورت عمودی نگه داشته و از ایجاد حبابهای هوا جلروگیری
کنید.
بعد از هر افوودن از مایع با چگالی بیشتر و مخلوط کردن ،رفتار قطعات آزمونه را مشاهده کنید.
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در ابتدا آنها به سرعت به پایین فرو میروند اما با اضافه کرردن تردریجی مرایع برا چگرالی بیشرتر ،سررعت
فرورفتن آنها آهستهتر میشود .در این هنگام ،مایع با چگالی بیشتر را با مقادیر  0/1 mgاضافه کنید .مقردار
کل مایع با چگالی بیشتر اضافهشده را هنگامی که سبکترین قطعه از آزمونه درون مایع بهحالرت غوطرهوری
درمیآید ،تا سطحی که با همودن باو میآمدند ،بهصورتی که بهمدت حداقل  1 minبهسمت براو یرا پرایین
حرکت نکند ،یادداشت کنید .در این نقطه از تیتراسیون ،مقدار مایع با چگالی بیشتر مرورد نیراز را یادداشرت
کنید.
مقدار بیشتری از مایع با چگالی بیشتر را اضافه کنید تا هنگامی که سنگینترین قطعه از آزمونره درون مرایع
بهمدت حداقل  1 minدر یک تراز ثابت باقی بماند .مقدار مایع با چگالی بیشتر مورد نیاز را یادداشت کنید.
برای هر کدام از زوج مایعات ،رابطه بین مقدار مایع با چگالی بیشتر اضافهشده و چگالی مخلوط بهدستآمده
را مشخص کرده و رابطه را بهصورت یک نمودار رسم کنید .چگالی مخلوط مایع در هر نقطره روی نمرودار را
میتوان با روش پیکنومتر تعیین کرد.
6

تصحيح غوطهوری در هوا

هنگام اندازهگیری وزن در هوا ،مقدار «جرمهای ظاهری» بهدستآمرده بایرد تصرحیح شروند ترا اثرر نیرروی
شناوری هوا بر روی آزمونه و هر وزنه غوطهورکننده استفادهشده دیگر جبران شود .این برای حالتی است که
بخواهیم دقت نتایج بین  0/2 %و  0/05 %باشد.
جرم واقعی  ،mTبرحسب گرم ،با استفاده از فرمو ( )5محاسبه میشود:


 
mT  mAPP  1  a  a 
S  L 


()5
که در آن:
 mAPPجرم ظاهری برحسب گرم؛
a

چگالی هوا (تقریباً برابر 0/0012 g/cm3در  23 o Cبا رطوبت نسبی  50 %و در  27 o Cبا رطوبت نسربی
 ) 65 %برحسب گرم بر سانتیمترمکعب؛

S

چگالی آزمونه (یا هر وزنه غوطهورکننده مورداستفاده) در ( 23 o Cیا  )27 o Cبرحسب گررم برر سرانتی
مترمکعب؛

L

چگالی وزنههای استفادهشده برحسب گرم بر سانتیمترمکعب است.

برای بهبود دقت ،وابستگی چگالی هوا به فشار باید در نظر گرفته شود .چگالی هوا را میتروان برا اسرتفاده از
فرمو ( )6که بر اساس قانون گاز ایدهآ به دست آمده ،محاسبه کرد:
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RH
RH


 PV ,sat   M a 
 PV ,sat  M H 2 0
 Pha 
100
100


a 
R  273,15  T 

()6
که در آن:
a

چگالی هوای مرطوب برحسب گرم بر سانتیمترمکعب؛

p ha

فشار جوئی هوای مرطوب برحسب مگاپاسکا ؛

RH

رطوبت نسبی برحسب درصد؛

PV ,sat

فشار جوئی بخار آب اشباعشده برحسب مگاپاسکا ؛

Ma

جرم مولکولی هوا برحسب گرم بر مو ؛
جرم مولکولی بخار آب برحسب گرم بر مو ؛

M H2O
R

ثابت جهانی گاز ( )8/31447 J mol K؛

T

دما برحسب درجه سلسیوس است.

بهنحوی که در فرمو ( )7نشان داده شده است ،فشار بخار آب اشباع را میتوان از طریرو معادلره تتنرو ][2

تخمین زد:
 C T 

PV ,sat  C0  exp 1
C

T
 2


()7
که در آن:
C0

برابر 0/61078؛

C1

برابر 17/27؛

C2

برابر  237/3است.

به پیوست ب برای استخراج فرمو های ( )5تا ( )7مراجعه شود.
7

گزارش آزمون

گوارش آزمون باید حداقل شامل آگاهیهای زیر باشد:
الف -اشاره به شماره این استاندارد ملی یعنی INSO 7090-1:1398؛
ب -تمام جوئیات موردنیاز برای شناسایی کامل مواد آزمونشده شرامل روش آمادهسرازی آزمونره و پری
آمادهسازی در صورت اعما ؛
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پ -روش استفادهشده ( B ،Aیا )C؛
ت -مایع(های) غوطهوری مورداستفاده؛
ث -دمای آزمون (  23 o Cیا )27 o C؛
ج-

مقدار چگالی بهدستآمده برای هر کدام از سه آزمونه و میانگین حسابی آنها؛

چ-

بیان این که آیا تصحیح شناوری اعما شده است ،و در صورت اعما بیان نوع تصحیح؛

ح-

تاریخ انجام آزمون.
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پيوست الف
(آگاهیدهنده)
سيستمهای مایع مناسب برای استفاده در روش C
هشدار  -برخی از مواد شيميایی دادهشده در جدول الف 1-ممکن است خطرناک باشند.

جدول الف -1-سيستمهای مایع برای روش C
گستره چگالی

سيستم

g / cm3

متانو /بنویل الکل

 0/79تا 1/05

ایووپروپانو /آب

 0/79تا 1/00

ایووپروپانو /دیاتیلن گلیکو

 0/79تا 1/11

اتانو /آب

 0/79تا 1/00

تولوئن/کربن تتراکلرید

 0/87تا 1/60

آب/محلو آبی سدیم برمید

الف

 1/00تا 1/41

آب/محلو آبی کلسیم نیترات
اتانو /محلو آبی روی کلرید

 1/00تا 1/60

ب

 0/79تا 1/70

کربن تتراکلرید1/و-3دیبروموپروپان

 1/60تا 1/99

1و-3دیبرموپروپان/برمید اتیلن

 1/99تا 2/18

برمید اتیلن/بروموفرم

 2/18تا 2/89

کربن تتراکلرید/بروموفرم

 1/60تا 2/89

ایووپروپانو /متیلگلیکو استات

 0/79تا 1/00

الف چگالی  ،1/41معاد درصد جرمی حدود  40 ٪سدیم برمید میباشد.
ب چگالی  ،1/70معاد درصد جرمی حدود  67 ٪روی کلرید میباشد.

از موارد زیر نیو میتوان در مخلوطها استفاده کرد:
چگالی (گرم بر سانتیمترمکعب)

 -nاکتان

0/70

دیمتیلفرمامید

0/94

تتراکلرواتان

1/60

یدید اتیل

1/93

یدید متیلن

3/33
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پيوست ب
(آگاهیدهنده)
تصحيح غوطهوری در هوا
فرمو ( )5در بند  6برای جرم واقعی آزمونه ( m Tیا هر غوطهورکننده مورداستفاده) بهصورت زیر اسرتخراج
می شود.
فرمو (ب )1-جرم آزمونه (یا هر غوطهورکننده مورداستفاده) و جرم وزنههای مورد نیراز در نقطره تعراد را
بیان میکند:
(ب)1-

mB

L

 mB   a 

m APP

S

mT   a 

که در آن:
 m Tجرم واقعی آزمونه (یا هر غوطهورکنندۀ مورداستفاده) بر حسب گرم؛
 mAPPجرم ظاهری آزمونه (یا هر غوطهورکنندۀ مورداستفاده) برحسب گرم؛
 m Bجرم وزنههای تعاد برحسب گرم؛
  aچگالی هوا برحسب گرم بر سانتیمترمکعب؛
  Sچگالی آزمونه (یا هر غوطهورکنندۀ مورداستفاده) برحسب گرم بر سانتیمترمکعب؛
  Lچگالی وزنههای تعاد برحسب گرم بر سانتیمترمکعب.
با مرتبسازی فرمو (ب )1-به دست میآید:
(ب)2-

a

 mB . a
S
L

mT  mB  m APP .

بهدلیل تدثیر بسیار کم نیروی شناوری هوا میتوان مقردار  mAPPرا برا مقردار  m Bبرابرر دانسرت و فرمرو
(ب )2-را بهصورت ساده زیر بیان کرد:
(ب)3-



 
mT  mAPP  1  a  a 
S  L 


بر اساس قانون گاز ایدهآ  ،بهعبارت دیگر امکان تجمیع همه اجوا ،چگالی هوای مرطوب را میتوان بهصورت
مجموع چگالی هوای خشک و چگالی بخار آب ،بهنحوی که در فرمو (ب )4-داده شده است ،بیان کرد:
(ب)4-

PH 2O .M H 2O
Pa .M a

R.273.15  T  R.273.15  T 
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که در آن:
 ha

چگالی هوای مرطوب برحسب گرم بر سانتیمترمکعب؛

Pa

فشار جوئی هوای خشک برحسب مگاپاسکا ؛

Ma

جرم مولکولی هوا برحسب گرم بر مو ؛

PH2O

فشار جوئی بخار آب برحسب مگاپاسکا ؛
جرم مولکولی بخار آب برحسب گرم بر مو ؛

M H2O

ثابت جهانی گاز (  )8/31447 J mol Kاست.

R

فشار جوئی بخار آب برابر حاصلضرب فشار اشباع آن در رطوبت نسبی  RHو فشار جوئی هوای خشک برابر
فشار کل منهای فشار بخار آب است ،بهنحوی که در فرمو (ب )5-نشان داده شده است:
RH
RH


.PV ,sat .M a 
.PV ,sat .M H 2O
 Pha 
100
100


a 
R.273.15  T 

(ب)5-
که در آن:
Pha

فشار هوای مرطوب برحسب مگاپاسکا ؛

RH

رطوبت نسبی برحسب درصد؛

PV,sat

فشار جوئی بخار آب اشباع برحسب مگاپاسکا است.

فشار بخار آب اشباع را میتوان از طریو معادله تتنو ] [2که در فرمو ( )6آمده است ،تخمین زد که بهترین
تعاد بین دقت و راحتی استفاده از آن است:
(ب)6-

 C T 

PV ,sat  C 0  exp  1
 C2  T 

که در آن:
C0

برابر 0/61078؛

C1

برابر 17/27؛

C2

برابر  237/3است.

14

استاندارد ملی ایران شماره ( 7090-1تجدیدنظر دوم) :سال 1398

کتابنامه
[1] ISO 80000-4, Quantities and units- part 4: Mechanics
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :9819-4سا  ،1390کمیتها و یکاها– قسمت  :4مکانیرک ،برا اسرتفاده از اسرتاندارد
 ISO 80000-4: 2006تدوین شده است.
[2] Monteith J.L., & UNSWORTH M.H. Principles of Environmental Physics. Third Ed.
Academic Press, Amsterdam, 2007

15

