
 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 .ميباشدملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه عهده دار

در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان  استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با  صاحبنظرانمؤسسه، 

ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح  صورتموضوع 

توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان  باوملي 

و  نهادهاو نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و  حق

 ذينفعسازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

در  وپيشنهادهـااي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات واعضاي كميسيون ه
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ملي )رسمي(  استانداردكـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 چاپ و منتشر مي شود.

استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت  نويس پيش

ه تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت شد تعيينضوابط 

 تلقيبه عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي  تصويب،

 ملي(( تدوين و در كميته 5مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))

 گردد به تصويب رسيده باشد.مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص  ميباشد

 استفـادهي از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـلل كشور،

 مي نمايد.

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از  به

را با  محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها كيفيت

 بينشوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي  تصويب

 اجباريالمللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 نمايد.

ات اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسس بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت  درفعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه  ومديريتكيفيت 

سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد  اينگونهاستاندارد 

 ور صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده داده و د قرارارزيابي 

سنجش  وسايلبر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  استانداردهايتعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 سسه مي باشد.ديگر وظايف اين مؤ

 ”اندازه گيري جرم مخصوص ـ روش آزمون -الياف كربن “  كميسيون استاندارد

 سمت يانمايندگي رئيس

 شركت نيك ريسان نساجي( مهندس)جهاني ، فاطمه
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  اعضاء

 اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي اصفهان اسماعيليان ، مريم)فوق ليسانس نساجي(

صنعتي  و تحقيقات استاندارداداره كل نساجي وچرم موسسه  شهال ) ليسانس فيزيك ( اطلسي ،

 ايران

 تحقيقات صنعتي اصفهان و اداره كل استاندارد بلداجي پور ، افسانه)مهندس نساجي (

 اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي اصفهان (فوق ليسانس شيمي )حافظ فرقان ، مجيد

 موسسه تحقيقاتي نساج پويا صفاهان )فوق ليسانس نساجي(شيال زماني ،

 اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي اصفهان سياوشي ، مريم)فوق ليسانس نساجي(

 اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي اصفهان (فوق ليسانس شيمي )نصر اصفهاني ، مجتبي

 دانشگاه آزاد اسالمي اراك نساجي(فوق ليسانس ) فروغي ، جواد

 ودشركت رنگسرام زاينده ر محمدي راد ، شهناز)فوق ليسانس شيمي(

 شركت پلي اكريل نساجي(فوق ليسانس ) همامي ، نادر

  دبير

 اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي اصفهان مهرورزان ، رسول )فوق ليسانس نساجي(

 

 پيشگفتار

يونهاي مربوط تهيه كه توسط كميس‹‹ روش آزمون   -الياف كربن ـ اندازه گيري جرم مخصوص   ››استاندارد

 كميته ملي استاندارد پوشاك وفرآورده هاي نساجي والياف مورخيكصد وسيمين وتدوين شده ودر جلسه 

قانون اصالح قوانين  ومقررات  1مورد تاييد قرارگرفته است ، اينك به استناد بند يك ماده 81/6/8111

بعنوان استاندارد ملي ايران منتشرمي  8138موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي باتحوالت وپيشرفت هاي ملي وجهاني درزمينه صنايع ، علوم و خدمات ، 

استاندارد هاي ملي ايران درمواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد وهرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل 
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گام تجديد نظر دركميسيون فني مربوط مورد توجه قرارخواهد گرفت . اين استانداردها ارائه شود ، درهن

 بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره ازآخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد .

درتهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه ، درحد 

 استاندارد و استانداردهاي ملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگي ايجاد شود. امكان بين اين

 منبع وماخذي كه درتهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :

1.  ISO 10119 :2002(E)  Carbon fibre – Determination of density 

 روش آزمون –اندازه گيري جرم مخصوص  –الياف كربن 

 دامنه كاربردهدف و  1

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين سه روش آزمون جهت اندازه گيري جرم مخصوص نخ كربن بدون آهار 

 است :

 روش الف : روش جابجايي مايع 

 روش ب : روش غوطه وري 

 روش ج : روش ستون مدرج جرم مخصوص 

 باشد. روش ج بعنوان روش مرجع مي 

 مراجع الزامي   2

ر حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب دارك الزامي زيم

آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/يا تجديدنظر 

اين استاندارد اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك موردنظر نيست  معهذا بهتر است كاربران ذينفع 

امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زيررا موردبررسي قراردهند. درمورد مراجع 

بدون تاريخ چاپ و/ يا تجديدنظر آخرين چاپ و / يا تجديدنظرآن مدارك الزامي ارجاع داده شده موردنظر 

 است . 

3.1 ISO 291:1977 , Plastic - Standard Atmospheres For Conditioning and Testing  

3.2 ISO 1676 : 1985 , Plastics -  Liquid Resins – Detarmination of Density by The 

Pyknomenter Method 
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 روش آزمون –اندازه گيري مقدار آهار  –، الياف كربن  8111:  3007استاندارد ملي ايران  -1-1

 اصطالحات و تعاريف   7

 طالح و/ يا واژه با تعريف زير بكار مي رود:در اين استاندارد اص

 جرم مخصوص   7-1

شودكه برحسب كيلوگرم  به جرم بر واحد حجم يك ماده در دماي خاص اطالق مي  جرم مخصوص

درجه سانتي  11برمترمكعب يا گرم بر سانتي متر مكعب در دماي خاص بيان مي گردد. دماي توصيه شده 

 گراد است.

 مات عموميالزا –آزمونه ها   4

آزمونه ها بايد از نمونه هاي بدون آهار تهيه شوند مگر اينكه توافق طرفين ذينفع غير ازاين باشد. آهار به 

حذف گردد.  3007روش استخراج با حالل ، هضم شيميايي و يا تجزيه حرارتي مطابق استاندارد ملي ايران 

ينفع انجام گيرد. ممكن است براي مقادير كم اندازه گيري جرم مخصوص الياف آهاردار طبق توافق طرفين ذ

 آهار، جرم مخصوص الياف آهاردار به عنوان جرم مخصوص الياف بدون آهاردار شناخته شود.

 شرايط محيطي جهت آماده سازي آزمونه و انجام آزمون   5

قرارداده شود  1ن...قبل از انجام آزمون ، آزمونه ها بايد در شرايط محيطي استاندارد طبق استاندارد ملي ايرا

وهنگام آزمون دستگاهها و آزمونه ها بايستي در شرايط ذكر شده قرارداشته باشند.ترجيحاَ آزمون در شرايط 

 درصد انجام گردد.  50 ± 80درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  11 ±1محيطي 

                                                 
 رجوع شود. ISO 291تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد  -1
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 روش هاي آزمون   6

 روش الف: روش جابجايي مايع   6-1

 اصول كار   6-1-1

گرم بر  1/0جرم مخصوص معين )حداقل  وري درمايعي با ابتدا در شرايط محيطي وبعد از غوطهيك آزمونه 

سانتي متر مكعب كمتر ازجرم مخصوص آزمونه ( توزين مي شود . اختالف جرم آزمونه در دو محيط ناشي از 

ست مي آيد. قانون ارشميدس است. از تقسيم اختالف جرم دو توزين بر جرم مخصوص مايع ، حجم آزمونه بد

 شود. ازتقسيم جرم آزمونه در هوا بر حجم آن ، جرم مخصوص آزمونه محاسبه مي

 

 

 وسايل و مواد الزم   6-1-2

 وسايل آزمايشگاهي زير مورد نياز است:

 ميلي گرم  8/0با دقت 1ترازوي آزمايشگاهي 6-1-2-1

ا كمتر و يا يك نگهدارنده ميلي متر ي 4/0سيم تعليق ساخته شده از فوالد ضد زنگ با قطر 6-1-2-2

آزمونه ، ساخته شده از شيشه يا فوالد ضدزنگ داراي سوراخهايي كه بتواند به آساني در مايع فرو رود ) به 

 رجوع شود ( 8شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Analytical balance 
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 نگهدارنده توري از           نگهدارنده شيشه اي             نگهدارنده ازجنس فوالد

 سوراخدار                    ضد زنگ سوراخدار           جنس فوالد ضد زنگ   

 نمونه هايي از نگهدارنده  هاي آزمونه -1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

2يا هيدرومتر   1پيكنومتر 6-1-2-7
 گرم بر سانتي متر مكعب  008/0با دقت   

 بشر از جنس شيشه بروسيليكات  6-1-2-4

 پمپ خالء ) اختياري ( 6-1-2-5

 فوق صوت )اختياري(وسيله ما 6-1-2-6

 

 مايعات براي غوطه وري مانند: 6-1-2-3

 

)جرم مخصوص دردماي 23 نام مايع

g/cm)  درجه سلسيوس ( )11
3

 

 اتانول

 استون

37/0 

37/0 

                                                 
1. Pyknometer 

2. Hydrometer 
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 متانول

 دي كلرواتان

 اورتوكلروبنزن

 تري كلرواتان

 تري كلرومتان

 ايدكربن تتراكلر

1/0 

15/8 

18/8 

15/8 

41/8 

57/8 

 

 كار با اين مايعات نكات ايمني الزم را رعايت نماييد.: به هنگام اخطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترا

 زو

قاب 

 محافظ
سيم 

 تعليق

باالبر 

نگهدارنده 

 بشر

 بشر

سيم 

 تعليق

ترا

 زو

قالب 

 تعليق

 آزمونه
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 نمونه هايي از دستگاه اندازه گيري جرم مخصوص به روش جابجايي مايع -2شكل 

 

 آزمونه ها  6-1-7

 پيچيده در آوريد. هر آزمونه را با طول پيوسته اي از نخ را به شكل كالف يا گلوله در هم

 روش كار  6-1-4

 ( انجام دهيد.8-1-8-6تمام توزين ها را با ترازوي آزمايشگاهي ) 6-1-4-1

پيكنومتر ) ( را در دماي آزمون با استفاده از 3-1-8-6جرم مخصوص مايع غوطه وري )  6-1-4-2

1( مطابق استاندارد ملي ايران ... 1-1-8-6طبق بند 
( بطور دقيق اندازه 1-1-8-6و يا توسط هيدرومتر)  

 گيري نماييد.

اگر براي توزين آزمونه از سيم ) .  w 8ميلي گرم توزين نماييد) 8/0آزمونه را درهوا با تقريب  6-1-4-7

( استفاده مي شود ، قبل ازتوزين ، وزن آنها احتساب شودو در صورت توزين 1-1-8-6تعليق ويا نگهدارنده )

 گردد تا وزن خالص آزمونه بدست آيد.نيز وزن آنها از وزن كل كم 

(  فرو ببريد . حبابهاي  3-1-8-6( حاوي مايع غوطه وري ) 4-1-8-6بشر)آزمونه را داخل   6-1-4-4

هواي آزمونه را با فشردن آن بوسيله يك ميله شيشه اي يا توسط پمپ خالء و يا وسيله مافوق صوت خارج 

طوريكه به نمايشگر ترازو دقت كنيد كه وزن  ( w 1م توزين نماييد)ميلي گر 8/0نماييد . آزمونه را  با تقريب 

 به مدت چند دقيقه ثابت باقي مانده وتغييراتي در آن مشاهده نگردد.

 منابع اصلي خطا عبارتند از: -  1يادآوري

 حباب هاي هوا كه موقع وارد كردن آزمونه داخل مايع به سطح آن مي چسبند. –الف 

 وسيم تعليق كشش سطحي آزمونه –ب 

                                                 
 رجوع شود. ISO1675ستاندارد تا تدوين استاندارد ملي ايران به ا -8

سكو 

 نگهدارنده

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


جريان هاي انتقال حرارت در مايع هنگامي كه آزمونه وارد محلول مي شود. كاهش دماي مايع وياهوا در ترازو نيز موجب   -ج

 شود. همان خطا مي

( براي حذف حباب هاي هوا استفاده 6-2-1-6(يا وسيله مافوق صوت )5-2-1-6ممكن است يك پمپ خال)  -2يادآوري

 شود.

-2-1-6اي كاهش چسبندگي حبابهاي هوا به آزمونه توصيه مي شود يكي از مايعات ليست شده درجدول بند بر - 7يادآوري

قسمت ماده سطح فعال ، مثل يك شوينده اضافه  11111در 1استفاده شود .اگر مايع مورد استفاده آب باشد به ميزان  3

 گردد..

 

 

 بيان نتايج   5 -6-1

( بدست مي 8با استفاده از معادله ) θسانتي متر مكعب ، در دماي  جرم مخصوص آزمونه بر حسب گرم بر 

 آيد

                                   (8      ) 

 كه

w1  جرم آزمونه در هوا برحسب گرم 

 جرم آزمونه در مايع غوطه وري  برحسب گرم  2ص

l تر مكعبجرم مخصوص مايع غوطه وري برحسب گرم برسانتي م 

 روش ب : روش غوطه وري  6-2

 اصول كار  6-2-1

باشد كه جرم مخصوص آن معادل  اين روش براساس مشاهده حالت تعادل الياف كربن در مخلوط مايعي مي

 جرم مخصوص الياف كربن است.

 گيرد: اين آزمون به دوروش زير انجام مي

زبراي تعليق يكنواخت آزمونه به صورت : يك روش ديناميك كه درآن مخلوط مايعات مورد نيا8روش ب 

 تدريجي ساخته مي شود.

l
ww

w
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: نخ بريده شده به صورت قطعات ريز داخل يك سري از مخلوط مايعات كه جرم مخصوص آنها 1روش ب 

 شود. مشخص است ، قرار داده مي

 وسايل و مواد الزم   2ـ2ـ6

 دماسنج  6-2-2-1

 م بر سانتي متر مكعبگر 008/0پيكنومتر يا هيدرومتر بادقت  6-2-2-2

هاي مقاوم دربرابر  سانتي مترمكعب با درب 5لوله آزمايش يا لوله هاي نمونه با گنجايش  6-2-2-7

 مايعات

 سانتي مترمكعب 150استوانه اندازه گيري با ظرفيت  6-2-2-4

  دار با قابليت نگهداري دماي محلول داخل لوله هاي آزمايش با دقت    حمام ترموستات 6-2-2-5

 درجه سلسيوس  11 8/0±

 موچين 6-2-2-6

 تيغ برش 6-2-2-3

 سانتي مترمكعب 150بالن ذخيره مايعات با گنجايش  6-2-2-8

شوند بايد محدوده جرم مخصوص مورد  وري : دومايعي كه با هم مخلوط مي مايعات غوطه 6-2-2-9

 نظر را پوشش دهند.

 

)جرم مخصوص دردماي 23 نام مايع

g/cm)  ه سلسيوس ( )درج11
3

 

 اتانول ، استون، متانول ونفت سفيد

 تري كلرواتان

 كربن تتراكلرايد

 دي برومو اتان

 برومو فرم

1/0 

15/8 

57/8 

83/1 

17/1 

 بهنگام كار با اين مايعات نكات ايمني الزم را رعايت نماييد. :اخطار
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 آزمونه ها    6-2-7

ميكروگرم از نخ راكه به  800( يا حدود  8ميلي گرم ) روش ب  10تا  80طولي از نخ را با جرم تقريبي 

 ( ، جدا كنيد. . 1قطعات ريز بريده شده ) روش ب 

 

 

 

 روش كار   6-2-4

  1روش ب  6-2-4-1

( را آماده نماييد كه 7-1-1-6مايع انتخابي ) 1( مخلوطي از 1-1-1-6در بالن ذخيره ) 6-2-4-1-1

درجه  11± 8/0زمونه باشد . مايعات را كامالً مخلوط نماييد و دماي آن را بهجرم مخصوص آن كمتر از آ

 سلسيوس رسانده و در اين دما ثابت نگه داريد .

يك آزمونه را به شكل گلوله درآورده و آن را داخل مخلوط مايعات قرار دهيد و در خالء زير  6-2-4-1-2

 دقيقه نگهداريد. 1به مدت  ميلي متر جيوه هوا گيري نماييد. خالء را حداقل 80

بتدريج چند قطره از مايع با جرم مخصوص باال اضافه نماييد . مخلوط را خوب بهم بزنيد .  6-2-4-1-7

دقيقه  5افزودن مايع با جرم مخصوص باال را ادامه دهيد تا آزمونه در وسط ظرف به صورت شناور باقي بماند. 

چند قطره از مايع با جرم مخصوص باال اضافه كنيد و اگر آزمونه صبر نماييد اگر آزمونه پايين تر فرو رفت 

شناور ماند ) بطرف باال آمد ( چند قطره از مايع با جرم مخصوص كمتر اضافه كنيد تا آزمونه به صورت ثابت 

( طبق  1-1-1-6باقي بماند . مايع مخلوط را فيلتر كرده و جرم مخصوص آن را توسط پيكنومتر   )

 (تعيين نماييد.  1-1-1-6يا هيدرومتر ) 1ي ايران .... استاندارد مل

 

  2روش ب   6-2-4-2

                                                 

 رجوع شودISO1675تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد   -8
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( تا محدوده اي از جرم 7-1-1-6مخلوط هايي از مايع غوطه وري را آماده نماييد ) 6-2-4-2-1

گرم بر سانتي مترمكعب در بر گيرد. جرم مخصوص هر مخلوط را  01/0مخصوص مورد نياز را با حد رواداري 

يا با هيدرومتر با در نظر گرفتن دماي مورد نظر تعيين  8ده از پيكنومتر، طبق استاندارد ملي ايران ...با استفا

 توان چند قطره مواد خيس كننده اضافه نمود. نماييد. در صورت نياز مي

سانتي متر مكعب با  5/1( را تا حجم 1-1-1-6سانتي متر مكعبي ) 5لوله آزمايش  6 6-2-4-2-2

پر كنيد . داخل هر لوله آزمايش از الياف كربن كه بصورت ريزبريده شده ، به اندازه اي كه سر مخلوط مايع 

ميكروگرم ( وارد كنيد . لوله ها را خوب تكان دهيد و اجازه دهيد تا در  800يك سنجاق را بپوشاند، )حدود

 دماي محيط آزمون باقي بمانند.

را مقابل زمينه سفيد قرار داده و الياف داخل لوله را  دقيقه ، لوله هاي آزمايش 60بعد از  6-2-4-2-7

 مشاهده نماييد. 

جرم مخصوص نخ ، معادل جرم مخصوص آن مخلوطي خواهد بود كه حداكثرالياف را به  6-2-4-2-4

 صورت معلق نگه داشته است. 

 بيان نتايج   6-2-5

 جرم مخصوص نخ را برحسب گرم بر سانتي متر مكعب بيان كنيد.

 ستون مدرج جرم مخصوص  -وش جر  6-7

 اصول كار   6-7-1

اين روش بر اساس مشاهده وضعيت تعادل آزمونه در يك ستون مايع كه جرم مخصوص آن به صورت خطي 

 تغيير مي كند ، استوار است . 

ستون تغييرات جرم مخصوص ، ستوني است كه جرم مخصوص مايع آن به صورت يكنواخت از باال به پايين 

 فزايش مي يابد.ستون ، ا

 وسايل و مواد الزم   6-7-2

   ستون مدرج جرم مخصوص 6-7-2-1

ميلي  50تا  40متر ، قطر آن  8شامل يك لوله مدرج عمودي است كه در قسمت باال، باز و طول آن تقريباَ 

درجه سلسيوس كنترل  11± 8/0متر كه به وسيله يك جداره آب ، احاطه شده است تا دماي آن در حدود
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د. يك سبد از جنس فوالد ضد زنگ كه مي تواند توسط يك سيم كه مايع اثري روي آن ندارد ، داخل شو

 مايع ستون ، باال و پايين برده شود.

 يك سري شناور كاليبره شده 2ـ7ــ7ـ6

درجه سلسيوس داراي دقت يك به  11ميلي متر با جرم مخصوص مختلف كه در دماي  6تا  5با قطر تقريباَ 

 بوده و محدوده جرم مخصوص مورد نظر را پوشش مي دهند . ده هزارم

  دستگاه براي پر كردن ستونها 7ـ7ـ7ـ6

 ليتري و همزن مغناطيسي  1شامل سيفون ، شير ، لوله شيشه اي ، ظرف 

 مايعات غوطه وري    6-7-2-4

ش مي دهند . نوع مايع كه وقتي با هم مخلوط مي شوند محدوده اي از جرم مخصوص مورد نياز را پوش 1

 نمونه اي از مخلوطها عبارتند از : 

 گرم بر سانتي متر مكعب (  17/1تا  18/0اتانول ، بروموفرم ) جرم مخصوص 

 گرم بر سانتي متر مكعب (  1تا  8كلريد روي ، آب ) جرم مخصوص 

 گرم بر سانتي متر مكعب (  81/1تا  15/8تري كلرواتان ، اتيلن دي بروميد ) جرم مخصوص 

 گرم بر سانتي متر مكعب (  17/1تا  57/8بن تترا كلرايد ، بروموفرم ) جرم مخصوص كر

 بهنگام كار با اين مواد نكات ايمني الزم را رعايت كنيد . : اخطار

 

 آزمونه ها 6-7-7

ميلي گرم در نظر بگيريد . آزمونه ها را در  80تا  8جرم آزمونه ها را با توجه به جرم بر واحد طول ، بين 

دقيقه قرار دهيد ، دقت كنيد تا تمام حبابهاي هوا حذف  80ايع با جرم مخصوص كمتر ، حداقل به مدت م

 گردند.

هر آزمونه را با شكلي مناسب ، براي وارد نمودن در ستون حالت دهيد. شكل انتخاب شده بايستي متناسب 

 .صورت كالف يا گلوله استبا نوع الياف كربن تحت آزمون باشد. مناسب ترين شكل براي فيالمنت به 

 روش كار  6-7-4

 ستون مدرج جرم مخصوص را طبق دستورالعمل پيوست الف نصب نماييد.  6-7-4-1
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با احتياط يك آزمونه را از باالي ستون وارد كرده و صبر كنيد تا به حالت تعادل به پايين  6-7-4-2

ب هوايي در داخل آزمونه وجود  نداشته بيايد. دقت كنيد كه هيچ ليفي روي سطح مايع نيايد و هيچ حبا

 باشد.

وقتي آزمونه به حالت تعادل رسيد ، درجه ستون را نسبت به حالت تعادل آزمونه ثبت   6-7-4-7

 نماييدو مقدار جرم مخصوص را از منحني كاليبراسيون ستون تعيين نماييد.

قيقه تا چندين ساعت متغيير باشد و بستگي به شكل زمان الزم براي رسيدن به حالت تعادل مي تواند از چند د – يادآوري

 آزمونه و محدوده تغيير جرم مخصوص ستون و دقت الزم خواهد داشت . 

از تماس با كناره هاي ستون و آزمونه ها كه در ستون از آزمونه هاي قبلي باقي مانده ، اجتناب كنيد كه منجر به كاهش 

 سرعت رها شدن آزمونه به پايين مي شود.

آزمونه هايي را كه پراكنده شده اند را توسط سبدي كه براي اين منظور طراحي شده از  6-7-4-4

 ستون خارج كنيد . اين عمل را به آهستگي انجام دهيد و از هدر رفتن مايعات در ستون جلوگيري نماييد.

 دقت  3

ت تعيين آن دردسترس زيرا اطالعات آزمايشگاهي كافي جهشناخته شده نمي باشد ، دقت اين روش آزمون 

ميزان دقت درتجديد نظر بعدي اين استاندارد درنظرگرفته خواهد  نيست. زمانيكه اين اطالعات بدست آيد

 شد.

 گزارش آزمون   8

 گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد :

 استاندارد ملي ايران  8-1

 ذكر جزئيات الزم براي شناسايي نمونه مورد آزمون    8-2

 ، يا ج (  1، ب8ش آزمون استفاده شده ) الف ، ب رو  8-7

 آهار يا بدون آهار بودن الياف ) فقط براي روش الف (   8-4

و ج ( و مايع غوطه وري بكار رفته و جرم  1، ب8دو مايع بكار رفته ) براي روشهاي ب  8-5

  مخصوص آن ) براي روش الف ( 

 تعداد آزمونه ها   8-6
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 گرم بر سانتي متر مكعب  08/0با تقريب  ميانگين جرم مخصوص  8-3

جزئيات هرگونه عملياتي كه در اين استاندارد ملي قيد نشده و ذكر هر نوع رويدادي كه بر   8-8

 نتايج آزمون تاثيرگذار بوده است.

 

 

 پيوست الف

 آماده سازي ستون مدرج وزن مخصوص
 ) الزامي (

 

 اصول كار    1 -الف

 ستون مدرج جرم مخصوص استفاده شده در روش ج بكار گرفته شود دو روش ممكن است براي تهيه

را ببينيد( ستون از قسمت باال با مايعاتي كه بتدريج جرم مخصوص آنها كم  8-8-در روش اول ) شكل الف

مي شود، پر مي گردد . هر مايع بايستي در سطح داخلي لوله جاري شود بطوريكه در قسمت باال، مايع با 

 تر قرار مي گيرد. جرم مخصوص بيش

را ببينيد ( پر كردن از قسمت پايين ستون با مايعي كه جرم مخصوص آن  1-8-در روش دوم )شكل الف

 بتدريج افزايش مي يابد ، پر مي شودكه در قسمت باالي آن مايع با جرم مخصوص كمتر جايگزين مي شود.

 روش كار   2-الف

 ( نصب نماييد. 1-8ا الف ي 8-8–دستگاه را ) همانند شكل الف  1ـ2الف ـ

عدد  1( حاوي حداقل 8-1-1-3درجه سلسيوس تنظيم نماييد. توري )طبق بند  11± 8/0دماسنج را روي 

 (  ، در ته ستون قرار دهيد .  1-1-1-1شناورهاي كاليبره شده را ) طبق بند 

م مخصوص كمتر ( با جر L2با جرم مخصوص بيشتر و  L1مايع هاي اصلي را آماده نماييد )  2ـ2الف ـ

. با توجه به دقت مورد نظر، مايع اصلي مي تواند بصورت يك مايع )مايع اوليه (ويامخلوطي از مايعات كه 

 (جرم مخصوص آن ازجرم مخصوص نمونه ، به حدمورد نظر برسد.8-8-3فاصله )طبق بند 
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وده جرم مخصوص براي براي دقت بيشتر فواصل ، محدوده جرم مخصوص بايد كاهش يابد. يك نمونه از محد

 گرم بر سانتي متر مكعب است.  05/0سانتي متر ،  30ستوني به طول 

( . حجم مايع در هر  1-8و الف  8-8پر كنيد ) شكل الف  L2و  L1را با مايع  Bو  Aظرف  7ـ2الف ـ 

فونهاي ظرف بايد مساوي يا بيشتر از نصف حجم ستون باشد . همزن مايع نزديك ستون را روشن نماييد. سي

S1  وS2  ( و شيرهاي  8-8) شكل الفR1  وR2  ( را طوري تنظيم نماييد كه زمان پر شدن  1-8) شكل الف

 ساعت طول بكشد.  1ستون ، 

، شناورها با باال آمدن سطح مايع در داخل ستون باال مي آيند و سپس  8-8در روش مربوط به شكل الف 

، شناورها از ته ستون  1-8د.در روش مربوط به شكل الف موقع كاهش جرم مخصوص ،  از هم جدا مي شون

 به ترتيب با افزايش جرم مخصوص ، تا سطح مايع ، باال مي آيند.

 14درجه سلسيوس بمدت 11± 8/0دهانه ستون را با درب آن ببنديد و ستون را در دماي  4ـ2الف ـ

يكديگر و ته ستون به ميلي متر اندازه گيري ساعت نگه داريد . در پايان زمان ذكر شده ، فاصله شناورها را از 

نموده و منحني مربوط به تعادل ارتفاع نسبت به جرم مخصوص را رسم نماييد. اگر منحني خطي بدست 

نيايد ، پر كردن ستون را تكرار نماييد. طول عمر ستون حدود يك ماه است كه بعد از مدت ذكر شده از 

 حالت خطي خارج مي شود. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله موئيين 

 متصل به جداره

 داخلي ستون

 ستون
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 مغناطيسي

با وزن   Ll: مايع  Aظرف 

 مخصوص باال

با وزن  L2: مايع  Bظرف 
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 ـ پر شدن ستون از باال 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آب با دماي جداره  

 كنترل شده
 

با وزن   Ll: مايع  Aظرف 

 مخصوص باال

با وزن  L2: مايع  Bظرف 

 مخصوص پايين

 

 همزن مغناطيسي 
 

ترموس

 تات

شناورهاي 

 كاليبره شده 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 

 

 
 پرشدن ستون ازپايين -2

 

 
 ـ تصوير شماتيك از ستون مدرج جرم مخصوص به روش پرشدن مداوم1شكل الف ـ
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