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  خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسـسة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي (ملي
 مؤسسات و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 شـرايط  بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مـصالح  بـا  همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري يدي،تول
 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي نويس
 )رسـمي ( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از

  .شود مي منتشر و چاپ ايران
 كننـد  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان
 المللـي  بـين  كميـسيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 
 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تـصويب  اب

 اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي
 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي (كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـايل  )واسـنجي  (كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

                                                 
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
 – تعيين مقاومت در برابر مايعات –روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه هاي روكش شده «

  »روش آزمون

  
  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  قاضي نژاد ، مهرداد
  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(
  

  هرماهشبندر واحد اسالمي دانشگاه آزاد 

    :دبير
  مرجان ، حسيني

  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  لعظيمااسالم ، عبد

  )فوق ليسانس مهندسي پليمر(
  

  شركت مهركام پارس

  ايرجي ، ليال
  )ليسانس شيمي كاربردي(
  

  شركت پالستيك شاهين

  ابيگدلي ، ليد
  )ليسانس مهندسي شيمي و پتروشيمي(
  

  وزارت صنايع و معادن

  سمسارها ، مريم
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  شيرازي زاده ، فروه
  )فوق ليسانس شيمي آلي(
  

  شركت پالستيك شاهين

  صميمي فر ، مهدي
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  شركت مشاورين نيك تكس
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  هرست مندرجاتف

  عنوان 

  
  

صفحه
 ج   استاندارد مؤسسة با آشنايي

    ه  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و    پيش گفتار

  1          هدف و دامنه كاربرد1
  1          مراجع الزامي2
  1          اصول آزمون3
  2    2و1مايعات آزمون براي روش هاي       4
  2    2و1هاي شرايط آزمون براي روش       5
  3    2و1شرايط محيطي استاندارد براي روش هاي       6
  3    وسايل      7
  3     غوطه وري و سپس پاك كردن مايع اضافي– 1روش       8
  4     غوطه وري در مايع فرار و سپس خشك كردن آزمونه ها در آون– 2روش       9

  5    گزارش آزمون    10
  6ايعات مرجع                                                                   م) اطالعاتي(پيوست الف 
  11دماهاي استاندارد براي غوطه وري                                           ) اطالعاتي(پيوست ب 
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  پيش گفتار 
 "روش آزمون   - برابر مايعات    تعيين مقاومت در  - پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك          "استاندارد  

 تهيـه و  موسـسه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران     كه پيش نويس آن در كميسيون هاي مربوط توسـط   
 مـورد    2/11/86 مـورخ    نساجي و پوشـاك    اجالس كميته ملي استاندارد      دويست و پنجمين  تدوين شده و در     

 قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه اسـتاندارد    3تصويب قرار گرفته است ، اينك به استاندارد بند يك ماده            
  . ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 1371و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات 
 لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين استانداردهاي ملي ايران در مواقع

بنابراين ، . استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 
  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد 

  
   :ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است منبع و مأخذي كه براي تهيه اي

1 – ISO 6450:2005 , Rubber-or-plastics–coated fabrics – Determination of resistance to 
liquids 
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   – تعيين مقاومت در برابر مايعات –پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك 
 روش آزمون

  هدف و دامنه كاربرد  1
جهت ارزيابي مقاومت پارچه هاي روكش شده با ) 2و1روش (دف از تدوين اين استاندارد تعيين دو روش ه

در اين استاندارد ويژگي هاي معيني از كاال ، . پالستيك يا الستيك ولكانيزه شده در برابر مايعات مي باشد 
  .قبل و بعد از غوطه وري در مايع معيني اندازه گيري مي شود 

  .دارد براي پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك كاربرد دارد اين استان
  :تفاوتهاي اين دو روش به شرح زير مي باشد 

  . ، مايع اضافي آزمونه ها بعد از غوطه وري با پاك كردن گرفته مي شود 1 در روش -
 كردن در آون گرفته  ، آزمونه ها در يك مايع فرار غوطه ور شده و سپس مايع اضافي با خشك2 در روش -

  .مي شود 
  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده است  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن 

  .شود  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن   داده شده باشد ، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع

ها ارجاع داده  در مورد كه مداركي بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست 
  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :   است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  از مراجع استفاده
   ، پارچـــه هـــاي روكـــش شـــده بـــا الســـتيك يـــا  6917اســـتاندارد ملـــي ايـــران شـــماره   2-1

   محيط هاي استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون–پالستيك 
 تعيـين   – ، پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالسـتيك            7645-1استاندارد ملي ايران شماره     2-2

 اندازه گيري طول و عرض و جرم خالص:  قسمت اول –خصوصيات طاقه 

  اصول آزمون  3
. كنـد    اين استاندارد روش تعيين مقاومت كاال در برابر مايعات ، تحت شرايط معين دما و زمـان را بيـان مـي                     

هاي آزمون مندرج در استانداردهاي      روشبا  ويژگي هاي معيني از آزمونه قبل از غوطه وري در مايع ، مطابق              
  سـپس آزمونـه در مـايع معينـي غوطـه ور شـده و آن ويژگـي هـا مجـدداً                 . طه اندازه گيـري مـي شـود         مربو

ـ                 ه  مقادير ب . اندازه گيري مي شود      عنـوان  ه  دست آمده يا درصد اختالف مقادير قبـل و بعـد از غوطـه وري ، ب
  .مقاومت كاال در برابر مايعات معين تعيين مي گردد 
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  2و1هاي  مايعات آزمون براي روش  4
 نكات ايمني مناسبي هنگام آماده سازي و جابجايي مايعات آزمون به ويژه آنهايي كه سـمي ، خورنـده يـا قابـل                        -نكات ايمني 

مـواد  . موادي كه داراي بخار مي باشند ، بايد زير يك هود با تهويـه مناسـب جابجـا شـوند              . اشتعال هستند ، بايد رعايت گردد       
مواد قابل اشتعال بايـد دور از هـر گونـه منبـع جرقـه قـرار                 . ا لباس هاي معمولي قرار گيرند       خورنده نبايد در تماس با پوست ي      

  .گيرند

رسـانده شـود ، نيـز    ) مانندگيره ها و فك ها( عالوه بر آن بايد به آسيبي كه مي تواند از طريق مايعات خورنده به وسايل آزمون     
  .توجه نمود 

 ثابتي ندارند ، براي غوطه وري  بهتر است از يك مـاده بـا تركيـب               از آنجايي كه مايعات تجاري عموماً تركيب      
فهرست مايعات مناسـب در پيوسـت الـف آورده شـده            . شيميايي معين يا مخلوطي از اين مواد استفاده شود          

در صورت استفاده  از يك مايع تجـاري بايـد تمـام اطالعـات موجـود ماننـد پايـه ، درصـد تركيـب و                           . است  
  . شماره بهر در گزارش آزمون قيد گردد و. . .   مانند گرانروي ، نقطه آنيلين و خصوصيات آن مايع

.  دراين آزمون معموالً از مايعاتي استفاده مي شود كه پارچه روكش شده هنگام استفاده  با آنها در تماس مي باشـد                        -يادآوري
   .ربرد مورد نظر باشدهنگام تعيين اثر محلول هاي شيميايي بهتر است غلظت محلول متناسب با كا

  2و1ي روش هاشرايط آزمون براي   5
  دما  5-1

 را تقريباً برابر با دمايي قرار دهيد كه كاال در آن دما مورد اسـتفاده قـرار    Tدر صورت امكان دماي غوطه وري       
 .داريد  درجه سلسيوس نگهT ±2دماي غوطه وري را در . مي گيرد 

  . آورده شده است دماهاي مناسب جهت غوطه وري در پيوست ب
  مدت زمان غوطه وري   5-2

 :مدت زمان غوطه وري به صورت زير پيشنهاد مي شود 
  ساعت ) 168 ± 2(   ساعت ) 72 ± 2(   ساعت ) 46 ± 25/0(   ساعت ) 22 ± 25/0( 
  ) روز 7ضرايبي از  ( ±ساعت 2

 مي گردد مـدت زمـان غوطـه وري طـوري             هنگامي كه تغييرات ويژگي هاي فيزيكي اندازه گيري مي شود ، توصيه            -يادآوري
براي تعيين زمان تعـادل پيـشنهاد مـي شـود كـه انـدازه گيريهـاي                 . انتخاب شود كه حتماً آزمونه به حالت تعادل رسيده باشد           

كل مدت زمان غوطه وري بايد . مقدماتي در فواصل زماني متعددي انجام پذيرد و نتايج بدست آمده در هر زمان يادداشت شود              
  .ر از زماني باشد كه در آن زمان مقدار تغيير حاصل شده در ويژگي مورد نظر به مقدار حداكثر مي رسد بيشت

  نور  5-3
  .هاي غوطه وري بايد در مكاني كه نور مستقيم وجود ندارد ، انجام پذيرد  آزمون
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  فاصله زماني بين توليد و انجام آزمون  5-4
  . ساعت باشد 16ون بايد حداقل فاصله زماني بين توليد و انجام آزم

  2و1هاي  شرايط محيطي استاندارد براي روش  6
  شـماره  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در مـشخص شـده    شرايط محيطي  وري تحت يكي از    غوطه از قبل ها بايد  آزمونه
 قرار گيرند ، مگر اينكه در استاندارد مربوط به اندازه گيري آن ويژگي ، شرايط ديگري مـشخص شـده                     6917
  .باشد 

  وسايل   7
وسايل مورد نياز جهت انجام اين آزمون با توجه به دماي غوطه وري ، فراريت مـايع آزمـون و تعـداد آزمونـه                        

در دماهايي كه زير نقطـه جـوش مـايع آزمـون            . شود   هاي مشخص ، تعيين مي     مورد نياز جهت تعيين ويژگي    
 بگونه اي است كه     ظرفابعاد  . ه مي شود    هستند ، از يك ظرف درب دار مانند لوله يا بطري شيشه اي استفاد             

آزمونه ها در حجم مشخصي از مايع بصورت كامالً غوطه ور قرار گيرند و تمام سطوح بدون هيچگونـه مـانعي                     
  )براي به حداقل رساندن تبخير مـايع آزمـون    (در دماهاي نزديك به نقطه جوش   . در معرض مايع قرار گيرد      

  . را به يك مبرد رفالكس يا هر وسيله مناسب ديگري متصل كنيد به جاي درب ، ظرف مورد استفاده 

   غوطه وري و سپس پاك كردن مايع اضافي– 1روش   8
  تهيه آزمونه ها  8-1

مانند مقاومت كششي ، چسبندگي روكش ، جرم بر ( ي كاال مؤثر مي باشند ويژگي هايي كه در مصرف نهاي
  .، را انتخاب كنيد ) يا خواص دماي پايين / واحد  سطح ، مقاومت جر خوردگي و

دو سري آزمونه )  7645 - 1 هطبق استاندارد ملي ايران شمار( براي هر ويژگي از عرض قابل استفاده طاقه 
  .زمون مربوطه تهيه كنيد استاندارد روش آبا مطابق 

  . مي باشد 6شرايط محيطي براي تمام آزمونه ها طبق بند 
  اندازه گيري ويژگي هاي اصلي قبل از غوطه وري  8-2

  سري از آزمونه ها استانداردهاي روش آزمون مربوطه بر روي يكبا ويژگي هاي انتخاب شده را مطابق 
  .اندازه گيري كنيد 

  غوطه وري  8-3
حجم .  توضيح داده شده است ، قرار دهيد7طور مناسبي جدا از يكديگر در ظرفي كه در بند ه ا بآزمونه ها ر

كه آزمونه ها در  طوريه  برابر حجم كل آزمونه ها باشد ، ب15حداقل بايد )  4بند طبق ( مايع درون ظرف 
.   درب ظرف را ببنديد با توجه به شرايط آزمون اگر مبرد رفالكس استفاده نمي شود ،. آن غوطه ور شوند 

  .داريد   درجه سلسيوس نگه±2 با حد رواداري  Tدر تمام مدت زمان غوطه وري ، مايع آزمون را در دماي 
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  تهيه آزمونه ها براي اندازه گيري مجدد ويژگي ها  8-4
آزمونه ها را كار  براي اين. پس از اتمام زمان غوطه وري در صورت نياز آزمونه ها را به دماي آزمون برسانيد 

 دقيقه در آن نگهداريد تا آزمونه 10 الي 5به مايع آزمون تازه كه داراي دماي آزمون مي باشد ، انتقال داده و 
  .ها به دماي آزمون برسند 

آزمونه ها را از مايع آزمون خارج كرده و مايع باقيمانده در سطح آنها را با استفاده از يك روش مناسب خارج 
 و 1در صورت استفاده از مايعات روان. ج كردن مايع با توجه به طبيعت آن متفاوت مي باشد روش خار. كنيد 

2وسيله يك كاغذ صافي يا پارچه بدون پرزه تولوئن ، آزمونه ها را ب  اكتان و-فرار مانند ايزو
در . پاك كنيد  

در صورت نياز .  مشكل باشد  و غيرفرار ، ممكن است خارج كردن كامل مايع با اين روش3مورد مايعات گرانرو
وسيله يك كاغذ صافي يا ه آزمونه ها را به سرعت در يك مايع فرار مناسب مانند متانول فرو برده و سپس ب

  .پارچه بدون پرز پاك كنيد 
هرگونه . صورت چشمي ارزيابي كنيد ه ظاهر آزمونه ها را در مقايسه با نمونه اي كه غوطه ور نشده است ب

  .ده و يا عدم ايجاد تغيير در ظاهر را يادداشت نموده و تغيير مشاهده شده را توضيح دهيد تغييز ايجاد ش
  اندازه گيري ويژگي ها بعد از غوطه وري  8-5

استانداردهاي مربوطه با بالفاصله بعد از پاك كردن مايع از آزمونه ها ، ويژگي هاي فيزيكي موردنظر را مطابق 
 .اندازه گيري كنيد 

  تايجبيان ن  8-6
مقادير اندازه گيري شده قبل و بعد از غوطه وري و يا اختالف مقادير را بر حسب درصد نسبت به مقادير قبل                      

 .از غوطه وري گزارش كنيد 

   غوطه وري در مايع فرار و سپس خشك كردن آزمونه ها درآون– 2روش   9
  تهيه آزمونه ها  9-1

  . آماده كنيد 1-8آزمونه ها را طبق بند 
  زه گيري ويژگي ها قبل از غوطه ورياندا  9-2

  . اندازه گيري كنيد 2-8ويژگي ها را طبق بند 
  غوطه وري  9-3

  . غوطه ور كنيد 3-8آزمونه ها را طبق بند 
  خشك كردن آزمونه ها  9-4

در ،  باشد   ها را خارج نموده و آنها را در يك آون كه داراي گردش هوا مي               پس از اتمام زمان غوطه وري آزمونه      
،  كـردن  پس از اتمام زمان خشك    . ساعت آويزان كنيد    )  2 ±1/0  (درجه سلسيوس به مدت   )  70±2( ي  دما

  .ها را از آون خارج كرده و در دماي اتاق خنك كنيد  آزمونه

                                                 
1 – Mobile 
2 – Lint -  free 
3 - Viscous  
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  اندازه گيري ويژگي ها بعد از غوطه وري و خشك كردن   9-5
 سـاعت   2 سـاعت و بيـشتر از        1ايد كمتـر از     فاصله زماني بين خارج كردن آزمونه ها از آون و انجام آزمون نب            

  .ويژگي هاي فيزيكي مورد نظر را طبق استانداردهاي مربوطه اندازه گيري كنيد . باشد 
  بيان نتايج  9-6

مقادير اندازه گيري شده قبل و بعد از غوطه وري و يا اختالف مقادير را بر حسب درصد نسبت به مقادير قبل                      
  .از غوطه وري گزارش كنيد 

  گزارش آزمون  10
  :گزارش آزمون بايد شامل آگاهي هاي زير باشد 

 ؛.............روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره  10-1

  تاريخ انجام آزمون ؛ 10-2
 شرايط محيطي آزمون ؛ 10-3

 تمام جزئيات الزم براي شناسايي پارچه روكش شده اي كه مورد آزمون قرار گرفته است ؛ 10-4

 ؛)  را ببينيد 4بند ( توضيحي در مورد مايع آزمون  10-5

 ؛ ) 2 يا روش 1روش ( روش آزمون مورد استفاده  10-6

 دماي غوطه وري ؛ 10-7

 مدت زمان غوطه وري ؛ 10-8

 توضيحي در مورد ظاهر آزمونه ها بعد از غوطه وري ؛ 10-9

مقادير ويژگي هاي اندازه گيري شده قبل و بعد از غوطـه وري و يـا درصـد تغييـرات در مقـادير                        10-10
 ويژگي ها ؛

 .ف از اين روش آزمون هرگونه انحرا 10-11
  
  

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 

  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  مايعات مرجع
 نكات ايمني مناسبي هنگام آماده سازي و جابجايي مايعات آزمون به ويژه آنهايي كه سمي ، خورنده يا قابـل اشـتعال                       -هشدار

مواد خورنده نبايـد  . بجا شوند موادي كه داراي بخار مي باشند بايد زير يك هود با تهويه مناسب جا. هستند ، بايد رعايت گردد    
  .مواد قابل اشتعال بايد دور از هر گونه منبع جرقه قرار گيرند . در تماس با پوست يا لباس هاي معمولي قرار گيرند 

  هاي شبيه سازي شده استاندارد سوخت  1–الف
 بـسيار  و يـك منـشأ باشـند ، از نظـر تركيـب             2)درجه كـوبش   (1هاي تجاري حتي اگر داراي يك رده       سوخت

هـاي بـا    عالوه سوخته هاي هيدروكربني با تركيبات اكسيژن دار و بدون اكسيژن ب        سوخت. متفاوت هستند   
امـا ايـن    .  بنزين با افزودن تركيبات آروماتيك يا حاوي اكسيژن بهبود مـي يابـد               رده .پايه الكلي وجود دارند     

اين تركيـب بـا     .  سوخت را افزايش مي دهد       هاي معمولي مقاوم در برابر     ها تأثير سوخت بر الستيك     افزودني
از اينرو تعدادي مايع . توجه به بازار بنزين و موقعيت جغرافيايي متفاوت بوده و مي تواند به سرعت تغيير كند             

 با در نظر گرفتن محـدوده اي از تركيبـات           2 – و الف    1 –آزمون كه در عمل توصيه مي شوند در جدول الف           
عنوان راهنمـا بـراي فرموالسـيون سـاير مايعـات           ه   از اين مواد مي توان ب      همچنين .مختلف آورده شده است     

. استفاده نمـود   3واكنشگرهاي تجزيه اي كيفي     براي ساخت مايعات آزمون بايد از      .آزمون مناسب استفاده كرد   
  . نبايد از مايعات حاوي الكل استفاده كرد  ،هاي موجود بدون الكل باشند اگر الزم باشد سوخت

  هاي مرجع روغن  2–لفا
  توضيحات كلي  1-2–الف
  )1شماره    روغن ASTM (1روغن شماره  1–1–2–الف

هاي معدني حاوي روغن   شامل مخلوط كنترل شده اي از روغن4يك روغن با اثر تورم زايي حجمي پايين
  .اشد پارافيني استخراج شده با حالل و موم زدايي شده به روش شيميايي به همراه روغن خنثي مي ب

   )IRM   902 (2روغن شماره  2–1–2–الف
 است كه با اعمال فرايند استخراج حالل و  اصالح با اسيد و خاك               5يك روغن با اثر تورم زايي حجمي متوسط       

   .رس بر روي يك محصول تقطيرشده با گرانروي باال از روغنهاي خام نفتينيك حاصل مي شود

                                                 
1 - Grade 
2– Knock rating 
3 – Analytical reagent quality 
4 – Low volume increase 
5 – Medium volume increase 
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   )IRM   903 (3روغن شماره   3–1–2–الف
 شامل مخلوط كنترل شده اي از دو برش روغن روان كننده است كـه               1 تورم زايي حجمي باال    با اثر يك روغن   

  .هاي خام نفتينيك حاصل مي شود  با تقطير در خالء روغن
  مواد مصرفي مورد نظر 4–1-2–الف

اي مرجـع بـا     هـ  روغـن . هاي معدني با افزودنيهاي كم مي باشـند          هاي مرجع نمونه هايي از روغن      اين روغن 
  .هاي باال يا روغنهاي مصنوعي در دست تهيه هستند  افزودني

  تركيبات اكسيژن بدون شده استاندارد سازي سوختهاي شبيه 1 –جدول الف
  درصد حجمي  اجزاي تشكيل دهنده  سيال

A 2100   تري متيل پنتان- 4و2و  
B  
 

   تري متيل پنتان- 4و2و2
  تولوئن

70  
30  

C  
 

   تري متيل پنتان- 4و2و2
  تولوئن

50  
50  

D  
 

   تري متيل پنتان- 4و2و2
  تولوئن

60  
40  

E 100  تولوئن  
F   (C18 تا C12)

1پارافين خطي    

   متيل نفتالين- 1
80  
20  

 هاي شـبيه سـازي شـده مـشتقات نفـت خـام بـدون تركيبـات اكـسيژن           سوخت D,C,B مايعات -يادآوري
  . مي باشند 

 در نظر گرفته 2ي گرمايش خانگي و مشابه نفت كوره سبكها سوخت  شبيه سازي شده سوخت ديزلي ،Fمايع 
  .شده است 

_______________________  
  

1 – Straight - chain 
2 –Light furnace oil 

  
  
  

                                                 
1 – High volume increase 
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   سوختهاي شبيه سازي شده استاندارد حاوي تركيبات اكسيژن2 –جدول الف 
  سيال اجزاي تشكيل دهنده درصد حجمي

30  
50  
15  
5 

  يل پنتان تري مت– 4و2و2
  تولوئن

   ايزو بوتيلن–دي 
 اتانل

1 

a 35/25  

a 25/42 

a 68/12 

a 22/4  
15  

5/0 

   تري متيل پنتان– 4و2و2
  تولوئن

   ايزو بوتيلن–دي 
  اتانل    
   متانل
  آب

2 

45  
45  
7  
3 

   تري متيل پنتان– 4و2و2
  تولوئن
  اتانل
 متانل

3 

5/42  
5/42  

15 

   تري متيل پنتان– 4و2و2
  تولوئن
 متانل

4 

43  
43  
10  
2  
2 

   تري متيل پنتان– 4و2و2
   اكتان–ايزو 

   بوتيل اتر–ترشيو –متيل 
  اتانل
 متانل

5 

a   مي باشند 1 درصد حجمي مايع 5/84 تركيب با يكديگر معادل 4  اين .  

  الزامات  2–2–الف
گونـه   مل هـيچ از يك ماده كاهنده نقطه ريـزش  نبايـد شـا           )  درصد   1/0تقريباً  (جز مقدار اندكي    ه  ها ب  روغن

 4 –الف   ويژگي هايي كه در جدول    .   باشد   3 –ها بايد مطابق جدول الف       ويژگي هاي روغن  . افزودني باشند   
  .ها وجود دارد ولي عرضه كننده تعهدي نسبت به تأمين آن ويژگي ها نـدارد               آورده شده است در مورد روغن     

هاي  مون ، براي اهداف قضاوتي بايد تنها از روغنعنوان مايع آزه  هاي مرجع ب    استفاده از اين روغن    در صورت 
بـا ايـن    . توليد كننده هاي شناخته شده استفاده شود و بايد براي استفاده هاي عمـومي در دسـترس باشـند                    

هـاي   هاي عادي مي تـوان از روغـن        ها در دسترس نيستند فقط براي آزمون       وجود در مواردي كه اين روغن     
همچنين نتايج حاصـل از ايـن آزمـون بايـد           .  نيز استفاده نمود     3 –دول الف    داشتن الزامات ج   به شرط ديگر  

هـاي   هايي با همان نـوع كـه در آزمـون          هاي مرجع بر روي الستيك     مشابه با نتايج آزموني باشد كه با روغن       
  .عادي استفاده مي شود ، انجام مي پذيرد 
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   ويژگيهاي روغن هاي مرجع3 –جدول الف 
  ويژگي  الزامات

  3روغن شماره   2روغن شماره   1روغن شماره 
  زمونروش آ

  Cْ   1±124  3±93  1±70  ISO 2977نقطه آنيلين ، 
 m2/s) 6-10×(  a 1±20  a 1±20  b1±33  ISO 3104گرانروي جنبشي ، 

 ISO 2592  163  240  243  ، دقيقه Cْنقطه اشتعال ، 

 Cْ  15 ،g/cm3 002/0±886/0  006/0±933/0  006/0±921/0  ISO 3675چگالي در دماي  

 ASTM D 2140  880/0±005/0  865/0±005/0  -  1 وزن مخصوص–ثابت گرانروي 

 CN -  35≥  40≥  ASTM D 2140درصد نفتينيك ، 

  CP -  50≤  45≤  ASTM D 2140درصد پارافينيك ، 
 a اندازه گيري شده در   Cْ 99  
b اندازه گيري شده در   Cْ 8/37  

__________________________  
1 – Viscosity-gravity constant 
 

   ويژگي هاي خاص روغن هاي مرجع4 –جدول الف 
  ويژگي  الزامات

  3روغن شماره   2روغن شماره   1روغن شماره 
  روش آزمون

 Cْ  -  12-  131-  ISO 3016نقطه ريزش ، 

  Cْ  20  4860/1  5150/1  5026/1  ISO 5661ضريب شكست در
 CA -  12  14  ASTM D 2140درصد آروماتيكها ، 

 ISO 5282  3/0  3/0  3/0  درصد سولفور

 روش آزمون " استاندارد ASTM D 95-471 با روغن هاي مرجعي كه در 3 و2و1روغن هاي مرجع شماره -ياد آوري
 آورده شده است ، يكسان IRM   03 و IRM 902 و1  شماره  ASTMعنوان روغن ه  ب" اثر سياالت –ويژگي الستيك 

هاي مرجع  جايگزين روغن IRM 903و IRM 902 روغن هاي مرجع ASTMD D 91-471جديد نظر  در ت. مي باشند 
 ISO1817:1985 در استاندارد باطل شده 3و2هاي مرجع شماره  اين روغن هاي قديمي با روغن.  شده اند 3 و 2شماره 

  . تغيير نكرده است 1يكسان مي باشند ، در حاليكه روغن شماره 
اما پارامتر بحراني . هاي مرجع را نشان مي دهند  هاي روغن  خصوصيات و ويژگي4 –لف  و ا3 –جداول الف 

ها نشان داده است  بعضي آزمون. ها بر روي خواص فيزيكي الستيك بعد از غوطه وري مي باشد  اثر روغن
هاي  ا روغنبنابراين اگر آزمون ب. هاي قديمي باشد   مي تواند كمتر از روغن3 و 2هاي جديد  كه اثر روغن

هاي مرجع قديمي و جديد   انجام شده باشد ، آزموني جهت مقايسه مستقيم اثر روغن3 و 2قديمي شماره 
  .بر محصوالت و تركيبات خاص پيشنهاد مي شود 

  
  مايعات شبيه سازي شده مورد استفاده   3–الف
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  101 مايع  1–3–الف
  .استر مي باشد هاي روان كننده مصنوعي دي   شبيه سازي شده روغن101 مايع

 درصد جرمي فنوتيازين 5/0اتيل هگزيل سباسات و –2– درصد جرمي دي5/99 اين ماده مخلوطي شامل 
  . است 
  102 مايع  2–3–الف
 . هاي هيدروليك خاص با فشار باال مي باشد   شبيه سازي شده روغن102 مايع

ي از يك روغن افزودني با تركيب  درصد جرم 5 و   1 درصد جرمي از روغن شماره       95اين ماده مخلوطي شامل     
 درصـد   7/0 درصـد جرمـي فـسفر ،         2 تا   5/1 درصد جرمي گوگرد ،      33 تا   5/29هيدروكربني است كه شامل     

  . صورت تجاري در دسترس قرار دارد ه اين افزودني ب. جرمي نيتروژن مي باشد 
  103 مايع  3–3–الف
ايـن  .  مـي باشـد       مورد استفاده در هواپيمـا     استر–هاي هيدروليك فسفات    شبيه سازي شده روغن    103 مايع

  .بوتيل فسفات است –ان–ماده تري
  واكنشگرهاي شيميايي  4–الف

هنگام آزمون با واكنشگرهاي شيميايي بايد آزمون با همان مواد شيميايي و همان غلظتي كـه در اسـتفاده از                    
ويژگي خاصي مـورد نظـر نباشـد از         براي اهداف كلي ، زماني كه       . محصول با آن مواجه هستيم ، انجام پذيرد         

تـوان   آورده شـده اسـت ، مـي    7242هفهرستي از واكنشگرهاي شيميايي كه در استاندارد ملـي ايـران شـمار   
  .استفاده كرد 
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  دماهاي استاندارد براي غوطه وري
  

درجه سلسيوس )  T±2( حد رواداري اين دماها .  پيشنهاد شده است 1 – در جدول ب Tدماهاي آزمون 
  .مي باشد 

   ) بر حسب درجه سلسيوس( دماهاي پيشنهادي براي آزمون 1 –جدول ب 
10-  25-  40-  55-  70-  
  27+  23+  20+  0  
125+  100+  85+  70+  40+  
  250+  225+  200+  175+  
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ICS: 59.080.40 

  11:  صفحه  
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