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 خدا نامهب

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي اتتحقيق
   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ستاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره سازمان ملي ا
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب سازمان ،كارشناسان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي ستانداردهايا

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

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

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قـانوني  شناسي اندازه يالملل بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC)خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت كشور در 

   شودمي گيريرهبه المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد

 اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول ، عمومي و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت رايب را ايران ملي استانداردهاي از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  ، كشـور  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم گواهي صدور و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي ها آن عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي قات كاربرديتحقي انجام و گرانبها
  

                                                 
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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  » عموميهاي روش: 1خاكستر قسمت اندازه گيري - هاپالستيك «

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  نيكنام، خدابخش
  )ي شيميادكتر(
  

 دانشيار گروه شيمي دانشگاه خليج 
  فارس

  
    :دبيران

  خدادادي، معصومه
  )ليسانس شيمي(
  

  زاده، مليحهكريمي
   ليسانس مهندسي صنايع پليمر(
  

مديركيفي آزمايشگاه همكار شاخه زيتون 
  ليان

  
كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات 

  صنعتي استان بوشهر

    )اسامي به ترتيب حروف الفبأ(: اعضاء
  اميرزاده فرد، محمد حسن

  )يسانس شيميل(
  

  بردبار، فاطمه
  )ليسانس شيمي(
  

  برسان،حميده
  )ليسانس مهندسي شيمي(
  

  بركت، محمد
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  مند، محمدرحيمبهره
  )فوق ليسانس خاك شناسي(
  

  زهرا، پارسايي فرد
  ) كاربردي ليسانس شيمي(
  

  حقيقي فريد، حديث
  )ليسانس شيمي(
  

مسئول كنترل كيفيت واحد توليدي بوشهر 
  مسواك

  
كارشناس شركت بازرسي خبرگان بين 

  شعبه بوشهر المللي تهران
  

 اداره كل استاندارد و مسئول كارشناس
  تحقيقات صنعتي استان بوشهر

  
تحقيقات  كارشناس اداره كل استاندارد و

  صنعتي استان بوشهر
  

تحقيقات  اره كل استاندارد واد فني معاون
  صنعتي استان بوشهر

  
آزمايشگاه همكار شاخه زيتون  كارشناس

  ليان
  

كارشناس آزمايشگاه همكار معيار گستر 
  توس

  



 د 
  

  مصطفي رامشي،
  )ليسانس مهندسي شيمي(
  

  ساناز زنگويي،
  )ليسانس شيمي كاربردي(
  

  راضيه دشتي،
  )كارشناس شيمي(
  

  عزيزي، علي
  )ليسانس مهندسي كشاورزي(
  

  محتشم، امير حسين
  )ليسانس مديريت صنعتي(
  

  مواجي، فريده
  )ليسانس مهندسي كشاورزي(
  

  نادري، نازنين
  )ليسانس ميكروبيولوژي(

                                                                   

اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي  مدير
  شهرستان كنگان

  
چرخه طبيعت كارشناس آزمايشگاه همكار 

  سبز
  

تحقيقات  كارشناس اداره كل استاندارد و
  صنعتي استان بوشهر

  
رئيس امور آزمايشگاه هاي اداره كل 

  تحقيقات صنعتي استان بوشهر دارد واستان
  

دارد و تحقيقات اداره كل استان مدير كل
  صنعتي استان بوشهر

  
اجراي استاندارد اداره كل اداره رئيس 

  تحقيقات صنعتي استان بوشهر استاندارد و
  

  فزاكارشناس آزمايشگاه همكار روزنه شيدا
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب استاندارد سازمان ملي  با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  پيش گفتار

    
  1  هدف و دامنه كاربرد      1
  1  مراجع الزامي      2
  1  اصطالحات و تعاريف      3
  1  اصول كلي      4
  2  واكنشگرها      5
  3  اتتجهيز      6
  3  روش كار      7
  6  آزمون ها تعداد      8
  6  بيان نتايج      9

  7  دقت    10
  7  گزارش آزمون    11

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 و 
  

  يش گفتارپ
  

 1386نخستين بار در سال  "عموميهاي روش: 1قسمت خاكستر اندازه گيري -هاپالستيك " استاندارد
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  دهاي رسيده و بررسي توسطاين استاندارد بر اساس پيشنها. تدوين شد

نهصد و هشتمين  و در تاييد كميسيون هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و ايران
 يك بند استناد به اينك .تصويب شد 24/12/90 مورخصنايع شيميايي و پليمر  اجالس كميته ملي استاندارد

 ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين الحاص قانون 3 مادة
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي پيشرفتهاي و التوتح با هماهنگي و همگامي حفظ براي
اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين، . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  .است 1386سال :10237-1ره اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شما
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
ISO 3451-1: 2008,  Plastics - Determination of ash -Part 1: General methods. 
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 عموميهاي روش :1خاكسترقسمت اندازه گيري -هاپالستيك

  
افراد استفاده كننده از اين استاندارد با روش آزمايشگاهي معمول آشنا  بهتر است -هشدار
و در صورت نياز توضيحات الزم  ر اين استاندارد به تمام مسائل ايمني اشاره نشده استد .باشند

 ،كاربر بايد مسائل ايمني و موارد مرتبط با سالمتي را رعايت كرده و مطمئن شود . داده شده است
 .استاندارد مطابقت داردبا شرايط اين 

  هدف  و دامنه آاربرد ١

ها پالستيك از گستره اي خاكستر اندازه گيري عموميهاي روشتعيين ، هدف از تدوين اين استاندارد
ويژگي هاي مواد اوليه  خاص انتخاب شده بهشرايط  .است ونآزم مناسب با شرايط) ها و تركيباترزين(

  .ددار بستگيپالستيك 
آميدها  ، استات سلولزي غير پالستيكي شده، پلي)تاالي فتتر لنآلكي(ابل اجرا براي مواد پلي ق خاصشرايط 

و مواد  استحكام يافتهاي ويژه، الياف شيشه پركننده هاي، شامل برخي )وينيل كلريد(هاي پلي و پالستيك
 .دشده انمشخص  ISO 5-3451و ISO، 3451-3 ISO ،3451-4 ISO 2-3451 هاياستاندارد، دراشتعالضد 

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

  .ئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود زبدين ترتيب آن مقررات ج
د، اصالحيه ها  و تجديد نظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باش

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

  :است زير براي اين استاندارد الزامي مرجعاستفاده از  
  

2-1  ISO 472, Plastics - Vocabulary 

   اصطالحات و تعاريف  3
  .رودبه كار مي ،ISO 472استاندارد  در اصطالحات و تعاريف تعيين شده ،در اين استاندارد

  كلي اصول  4
  :باشدمي امكان پذيرسه روش اصلي به ي آلي تعيين خاكستر يك ماده
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 با دماي باال تا  باقي ماندهي آلي و گرما دادن با سوزاندن ماده به عنوان مثالآهك سازي مستقيم،  )الف
   .)Aروش (دست آيد ي محكم بهتوده
  :متفاوت انجام شود دستور كاردو  اتواند بآهك سازي بعد از سولفاته كردن، كه مي )ب
مانده معدني به  تبديل باقيي آلي، ، يعني با سوزاندن مادهواكنش دادن با اسيد سولفوريك بعد از سوختن -

اين كار  .تا توده محكم بدست آيدنمك هاي سولفات با اسيد سولفوريك غليظ و حرارت دادن در دماي باال 
  ) Bروش (است » خاكستر سولفاته شده« روش معمول به دست آوردن 

ولفوريك ي آلي به همراه اسيد ساسيد سولفوريك قبل از سوختن، يعني با گرما دادن ماده واكنش دادن با -
ي آلي اتفاق افتد، و سرانجام گرما دادن در نتيجه سوختن مادهو دود  مشاهدهتا در دماهاي باال غليظ شده 
ممكن است براي هاليد هاي اين روش ). Cروش (ي محكم به دست آيد دماي باال تا اينكه توده در باقي مانده

ها و ن روش براي پليمرهاي شامل سيليكوناي .فرار استفاده شودي آلي سوختن ماده طيدر فلزي فرار 
  .كاربرد نداردفلوئورين 

باشد تا مي C º950يا  Cº600 ، Cº750،  Cº850 سازي در دماهايآهك آخرين مرحله از عملدر هر مورد، 
  ).مراجعه كنيد 2-7بند  به(ي محكم به دست آيد اينكه توده

كربنات كلسيم و   Cº850 دماهاي باالتر مثل در براي مثال، . ر كندتغيي سوختن جرم خاكستر ممكن است با دماي -يادآوري
  .دبدست مي آيد و در نتيجه مقادير كمتري خاكستر شها به اسيدهاي آنها تبديل خواهد ديگر كربنات

  )Cو  Bهاي تنها براي روش( واكنشگرها  5
طر يا آب با خلوص هم ارز با خلوص آزمايشگاهي و آب مق از واكنشگرهاتجزيه و تحليل، تنها  حيندر 

  .استفاده شود
  ، بي آبكربنات آمونيوم  1- 5
  )جرمي( 10% تقريبي ، محلولنيترات آمونيوم  2- 5
3/84/1اسيد سولفوريك،  3- 5 cmg  

گرماده نشان  با آب واكنش. حمل گردد 1ي گازبا محافظ مناسب براي پوست و چشم در يك قفسه. به شدت خورنده -هشدار
  .دهدمي
  )حجمي( 50%محلول ،اسيد سولفوريك  4- 5

  .ي اسيد غليظ به آب تهيه شودبا اضافه نمودن آهسته. با دقت حمل شود -هشدار 

  
Fume cupboard  -1 
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  تجهيزات  6
 استفاده از يك درپوش. واكنش ندهد ونمواد آزمبا كه  ساخته شده از سيليكا، چيني يا پالتين،  بوته، 6-1

 ،نمايندكه توليد خاكستر با ذرات بسيار ريز مي مورد آزمونهاي تواند براي نمونهاي ميدرپوش شيشه/ بوته
  .مفيد باشد

  .، يا منبع گرمايي مناسب ديگرمشعل گاز  6-2
        ،)Cº )25±600(،  Cº )50±750  به نگهداري در قادر ،ي ميكروويوكورهيا ي موفلي كوره  6-3
Cº )50±850(  ياCº )50±950(  نياز باشدهر كدام كه..  
  . mg 1/0، با دقت ترازوي آزمايشگاهي  6-4
  .)CوB هاي تنها براي روش( ، با ظرفيت مناسبها پيپت  6-5
  .ي خشك كننده مؤثر كه با خاكستر واكنش ندهد، حاوي يك مادهدسيكاتور  6-6

كه به طور  ديگر باشد ركيبي بيشتري به آب نسبت به برخي مواددر موارد خاصي، خاكستر ممكن است داراي ميل ت: يادآوري
  .شودمعمول به عنوان خشك كننده استفاده مي

  .توزينبطري  6-7
  .قفسه گاز 6-8

  كار دستور   7

  آزمونه  7-1
در مورد مواد ). 1جدول مطابق ( خاكستر بدهد mg 500 تا  mg5  مقدار تابرداريد ه ايآزمكافي ندازه ابه 

اندازه گيري  وناگر مقدار احتمالي خاكستر نامشخص باشد، يك آزم. برداريدآزمونه  g2ه، مقدار يافت استحكام
انتخاب  1را با استفاده از جدول  مونهآزقدار مبسته به مقدار تقريبي خاكستر، . خاكستر اوليه انجام دهيد

               .كنيد
  ونهآزمجرم  -1جدول

 جمع خاكستر بدست آمده
mg 

  هونآزم
g 

  خاكستر تقريبي
%  

  ≥ 01/0  ≤200  10تا  5حدود 
  <01/0 تا 05/0  100  50تا  10
 < 05/0 تا 1/0  50  50تا  25

 < 1/0 تا 2/0  25  50تا  25

 < 2/0 تا 1  10  100تا  20

 <1 تا 10  5  500تا  50

200  2  10> 
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 ونهآزم قادير بزرگتري ازد، ضروري است منكنكه مقدار بسيار كمي خاكستر توليد مي ييهابراي پالستيك
در يك زمان غير ممكن باشد، مقدار مورد نياز را در يك بطري  ونهآزمكه سوختن تمام هنگامي. استفاده شود

قرار دهيد ) 1- 6(درون بوته  ،وزن نموده و آن را با مقادير مناسبي براي يك توالي از سوزاندن ،ن كنندهيوزت
  .وخته شودس ونهآزمتمام  )7- 6(باتوجه به بند تا

  ونشرايط آزم 7-2
ي محكم شدن ادامه يابد، اما طول آهك سازي دركوره بايد تا زمان توده، 6- 3-7 مطابق بندآهك سازي 

  .طول بكشد h 3 در يك دماي مشخص شده نبايد بيش از) 3- 6(موفلي 
 ،هر نوع افزودنيدارا بودن انتخاب دماي آهك سازي و استفاده از روش سولفاته كردن به طبيعت پالستيك و 

را انتخاب  روشياگر انتخابي بين چندين شرايط رضايت بخش مختلف وجود داشته باشد، . بستگي دارد
به طور سولفاته كردن  دماي باالتر يا. ساعت اجازه دهد 3ي محكم را كمتر از نماييد كه دست يابي به توده
  .مي دهدكاهش  معمول زمان آهك سازي را

آهك ( آخرين مرحلههاي دمايي زير را براي يكي از گستره ،Cيا  A ،B هاي روش از در صورت استفاده
  :يا تجاري مورد نياز باشد خاص انتخاب نماييد، مگر اينكه دماهاي ديگر به داليل فني) سازي

Cº )25±600(، Cº )50±750( Cº )50±850 ( ياCº )50±950(  
  .ده كنيدي گاز براي روش كار خاكستر گيري استفايك قفسهاز 

كه خاكستر گيري  مشخص شودخاص  ونبراي يك نوع نمونه يا آزم به طور قطعي، اگر Aبراي روش 
يا هم ارز با آن  1بنزن روي يك شعله هايآزم سوزاندنمستقيم در يك كوره موفلي بدون پيش گرمايي يا 

استفاده از روش . اشدبمجاز مي) خاكسترگيري سريع(A از روش  شرح ويژهنتيجه يكسان دهد، آنگاه اين 
  .شود ذكر ونخاكسترگيري سريع بايد در گزارش آزم

  آهك سازي مستقيم -Aروش  7-3
آماده كنيد تا توده محكم به  وندر دماي آزم) 3- 6(را با گرما دادن آن در كوره موفلي ) 1-6(بوته  1- 7-3

سرد شود، يا تا زماني كه به ساعت  1تا دماي اتاق به مدت و ) 6- 6( كاتوريدساجازه دهيد در . دست آيد
  .وزن كنيد mg1/0دقت  اب )6- 4( دماي اتاق برسد، آن را با ترازوي آزمايشگاهي

مطابق را ) از پيش خشك شده كه درمشخصات مواد مربوط شرح داده شده است(ونه آزميك مقدار  2- 7-3
وزن  ونهآزماز جرم  1/0%يا تا  mg1/0ا دقت بدوباره . بريزيد) 7- 6(ن كننده يوزتطري بدر درون  1با جدول 

بيشتر از نيمي از بوته را پرنكند،  1مطابق با مقدار خاكستر مشخص شده در جدول  ونهآزماگر مقدار . نماييد
روش كار شرح داده شده در زير در اما  .تواند مستقيماً درون بوته قرار گرفته و در آن وزن شوداين مقدار مي

ممكن  ود وشرده شف ،قرص صورت بهتواند زياد ميتوده مواد با . افتدفاق نميكنند كه اين حالت اتفرض مي
  .ي مناسب شكسته شودي با اندازهيهابه قسمت از آن پس ،است

  
 - Bunsen flame 1    
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ي بوته را به طور مستقيم روي چراغ يا وسيله. را تا نيمه درون بوته بريزيد ونهآزممقدار كافي از   3- 7-3
عمليات را تا زماني . دنخارج شو مواد فرارتا زماني كه  به آهستگي حرارت دهيد) 2-6(اسب ديگر گرمايي من

  .شوند تكرار كنيد 1به خوبي تبديل به زغال ونهآزممقدار  كه همه
 به مدت و هيدقرار د ،ي موفلي كه از قبل تا دماي شرح داده شده گرم شدهدرون كوره بوته را  4- 7-3

min30 خشك كنيد.  
دماي اتاق  بهاجازه دهيد  اجازه دهيد خنك شود، يا h 1قرار داده، براي دسيكاتورون بوته را در 5- 7-3

  .وزن كنيد mg1/0دقت  برسد، روي ترازوي آزمايشگاهي با
متوالي با  توزينره خشك كنيد، يعني نتايج دوباي محكم تحت همان شرايط تا رسيدن به توده  6- 7-3

  .داشته باشدتفاوت ن mg5/0يكديگر بيشتر از 
مواد زمان و دماي يك آهك سازي روي  دركار آنها  دستورارايه كند كه  مستنداتيآزمايشگاهي  اگر 7- 7-3

مجاز خواهد بود و گزارش » روش سريع« به اصطالح پس از آن ي محكم مي شود،داده شده باعث توده
سازي تا بايد آهك قضاوت روشف نظر، در صورت اختال. سازي منفرد را ذكر كنديك آهك بايد ونآزم

  .ي محكم باشدتودهرسيدن به 

  اسيد سولفوريك بعد از سوختنواكنش دادن با آهك سازي به دنبال  - Bروش   7-4
  .، عمل كنيد3- 3- 7و 2-3-7، 1- 3- 7هاي بند مطابق 7-4-1
  ا ظرفيت مناسبرا قطره قطره با يك پيپت ب) 4- 5(اسيد سولفوريك  محلول بعد از خنك كردن، 7-4-2
آن  ،و تا زماني كه دود كردن متوقف شود شودمرطوب  تا به طور كامل روي قسمت باقي مانده بريزيد) 6-5(

  .كنيد يشديد جلوگيرش را حرارت دهيد، از جوش
    ه از محلول نيترات آمونيومرقط 5تا  1ن دار باقي ماند، پس از سرد كردن باگر اثري از مواد كر  7-4-3
  .حرارت دهيد ،كامالً متوقف گردد سفيداضافه كنيد و تا زماني كه تغيير شكل دودهاي ) 5-2(

قبلي به سولفات، پس از  مراحلبه منظور تبديل مجدد اكسيدهاي فلزي تشكيل شده در زمان   7-4-4
وجود  فرار كه دودهاي سفيد اضافه كنيد و تا زماني )3- 5( قطره از اسيد سولفوريك غليظ 5شدن،  سرد
تناب جي دود كردن زياد ااز جوشاندن شديد يا از دست دادن خاكستر به وسيله. حرارت دهيد ،شته باشدندا

  .كنيد
اتالف جلوگيري از براي را اضافه كنيد، )1-5( از كربنات آمونيوم g2تا  g1پس از سرد شدن،  7-4-5

ي موفلي كه قبالً تا دماي ا در كورهآنگاه بوته ر. حرارت دهيد ،خاكستر، تا زماني كه دود كردن متوقف گردد
  .انجام دهيد ،بيان شده 6- 3- 7، 5-3-7، 4- 3-7 در بندكه قبالً را قرار دهيد و مراحلي  ،تعيين شده گرم شده

  اسيد سولفوريك قبل از سوختن واكنش دادن باآهك سازي به دنبال . Cروش  7-5
  .ها يا فلوئوريد استفاده شودپليمرهاي حاوي سيليكون راياين روش هرگز نبايد ب  1- 7-5

 1- Charred  
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  .مشخص شده عمل كنيد 2-3- 7و  1-3- 7 هايبندهمانگونه كه در  2- 7-5
از اسيد  كافيمقدار ) 5-6( تبا استفاده از يك پيپ. را تا نيمه در بوته بريزيد ونهآزممقدار كافي از  3- 7-5

اي بوته را با يك درپوش شيشه. افه كنيدماده اض كامل را براي مرطوب كردن) 3-5(سولفوريك غليظ 
  .كم حرارت دهيد تا مواد آلي شروع به تجزيه كنندبوته را به طور مستقيم روي چراغ با يك شعله. بپوشانيد

و  شدهخارج  ،اي را چنان تنظيم كنيد كه اسيد بخار شدهگرما دادن را به دقت ادامه دهيد، درب شيشه
داراي تمايل به از دست دادن  يهابراي پالستيك. از دست نرود ،موادهيچ خاكستر حاوي  ،مطمئن شويد

گردد بوته و محتويات آن درون يك تخته سوراخدار ساخته شده از مواد ضد مواد حاوي خاكستر، توصيه مي
تنها با شعله  مواد آلي به جاي سوختن دود كنند در صورتي كه قرار داده و) يعني الياف سراميكي( اشتعال

اگر مقدار اوليه در بوته براي بدست آوردن يك حجم قابل قبولي از خاكستر كافي . دشون هن حرارت دادپايي
باال را تا  در شرح داده شده مراحلبيشتري اضافه كرده و  ونهآزماجازه دهيد بوته خنك شده، و مقدار  ،نبود

مطمئن شويد كه هيچ ذره جامدي به درب را برداشته، . سوخته شوند تكرار كنيد ونهآزمزماني كه همه مقدار 
  .باشدنآن نچسبيده 

هدر  ونهمزآ، مقداري از از روي لبه به بيرون ريخته مي شوددر مواردي كه اسيد سولفوريك عليرغم احتياط، 
مخلوطي از اسيدهاي استيك  در اين حالت مي توان بجاي اسيد سولفوريك از .)PVCاغلب در مورد ( مي رود

ون و در گزارش آزم باشد طرفينمورد توافق بايد  طاستفاده از اين اسيدهاي مخلو. ه كرداستفادو سولفوريك 
  .ارجاع داده شود به آن

  .عمل كنيد ،5- 4- 7، 4-4-7، 3- 4- 7 هايمطابق بند  4- 7-5

  هاون تعداد آزم  8
اگر . ماده بيان شوداي براي هر طور معمول بايد در استاندارد ويژههنتايج ب مجاز پراكندگي و هاونتعداد آزم

 ،را انجام دهيد، در صورت لزوم آزمون را تكرار كنيدشده تعيين  مقدار چنين اطالعاتي در دسترس نيست، دو
يانگين تفاوت از م 10%از يكديگر بيش از  متواليتا زماني كه نتايج حاصل از دو مقدار اندازه گيري شده 

  .نداشته باشد

  بيان نتايج   9 
  .شود ميمحاسبه با فرمول زير برحسب درصد جرمي مطابق  ر سولفاته شده،يا خاكست خاكستر

  
  

  :كه در آن
m0         ؛خشك شده  آزمونهجرم، بر حسب گرم، مقدار  
m1        است جرم، بر حسب گرم، خاكستر بدست آمده.  

1001 
m

m
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  دقت  10
. زه گيري شده استهاي مشترك بين هشت آزمايشگاه و هشت نمونه متفاوت انداآزمون دقت داده بوسيله 

  .شده است خالصه 2نتايج در جدول 
  خالصه داده هاي دقت - 2جدول 

ميانگين خاكستر   پركننده/ مواد
%  Sr SR r R 

antiblock / HDPE 
HDPE/antiblock  

antiblock/ HDPE  
HDPE/antiblock  

SiO2/ PET  
TiO2/ PET 

PA /glass  
TiO2/ PET  

015/0  
149/0  
437/0  
00/1  
18/3  
46/12  
16/33  

81/44  

004/0  
005/0  
005/0  
009/0  
045/0  
046/0  
272/0  
371/0  

005/0  
005/0  
006/0  
009/0  
045/0  
052/0  
282/0  
400/0  

011/0  
013/0  
013/0  
025/0  
125/0  
129/0  
760/0  
038/1  

015/0  
015/0  
017/0  
025/0  
125/0  
144/0  
790/0  
120/1  

Sr  :    تكرار پذيري انحراف معيار است.  
  SR    پذيري انحراف معيار است جديدت.  

  r     اپراتور يكسان، ( تحت شرايط تكرار پذيري پاييني كه اختالف بين دو نتيجه آزمون منفرد حدحد تكرار پذيري است، به عنوان مثال
  .قرار گيرد 95 %يك احتمال تا بامورد انتظار باشد ) هاي يكسان، آزمايشگاه يكسان و در يك بازه زماني كوتاهدستگاه

R      اپراتور متفاوت، (پذيري جديدتتحت شرايط  پاييني كه اختالف بين دو نتيجه آزمون منفرد حدبه عنوان مثال پذيري است، تجديدحد
  .قرار گيرد 95% احتمالبا يك مورد انتظار باشد تا ) هاي متفاوتدستگاه متفاوت و آزمايشگاه

  ونگزارش آزم   11
  :ير باشدز اطالعاتبايد شامل  ونگزارش آزم

  ؛استاندارد مليارجاع به اين  11-1
  شده؛ ونهمه جزئيات ضروري براي تعيين كامل مواد آزم  11-2
اسيد استيك و  مخلوط در صورت استفاده از] Cيا  B، )خاكسترگيري سريع( A[روش استفاده شده   11-3

  ؛با توافق طرفين )دمراجعه كني 3- 5-7بند پاراگراف آخربه (اسيد سولفوريك ، 
  دماي آهك سازي استفاده شده؛  11-4
  استفاده شده، و جرم هر يك؛ آزمونهتعداد   11-5
  نتايج و پراكندگي آنها؛  11-6
 .اندازه گيريتاريخ   11-7

   


