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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد وتحقیقتا 
ت
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتیسرستمی 
ایران را به عهده دارد.
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور 29/6/92بته
سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغردهاست .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستانستازمان ،صتاحب نظتران مراکت  و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بتهرترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود .پیش نویساستتاندارداا  میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس ازدریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد مییسرسمی ایرانچاپ و منتشر می رود .
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود .بتدینترتیتب،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ مییاستاندارد
مربوطکه سازمانمییاستانداردایرانتشکیل میداد به تصویب رسیده بارد .
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1
سازمانمییاستاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد)، (ISOکمیسیون بین ادمیییادکتروتکنیتک) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکسغتیایی) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند.در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد  اتا  ختا  کشتور ،از آخترین 
بینادمییی بهرهگیر میرود  .

پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا
سازمانمییاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان،حفظ سالمت و
ایمنی فترد  و عمتومی ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی ودرجهبند آن
را اجبار نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال درزمینۀ مشتاوره،
آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستت  اتا  متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی ،آزمایشتگاه اتا ومراکت 
کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،سازمانمییاستانداردایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آناتا
نظارتمی کند.ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقاتکاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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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پيش گفتار
استاندارد"پالستیکاا-سامانهاا دودهگیار و اتصاتتپییوینیلکیرایدسخت) (PVC-Uبرا کاربرداا 
بدون فشار-تعیین عدد گرانرو و مقدار"Kنخستین باردر سال 1336تدوین رد.این استاندارد براساس
پیشنهاداا رسیدهوبررسیتوسطسسازمانمییاستاندارد وتاییدکمیسیوناا مربوطبرا اودینبارمورد
تجدید نظر قرار گرفت و در یک ا ار و نودمین اجالس کمیته میی استاندارد صنایع ریمیایی و پییمر
مور  29/3/2تصویبرد ،اینکبهاستنادبندیکماده 3قانوناصالحقوانینومقرراتموسسه استانداردو
تحقیقاتصنعتیایران،مصوببهمنماه،1331بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود .
برا حفظامگامیواماانگیباتحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع ،عیوموخدمات،
استاندارداا میی ایراندرمواقع د ومتجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح وتکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،
بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد .

ایناستانداردجایگ یناستانداردمییایرانرماره:19693سال1332است .

منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست :





– BS EN ISO 13229:2011, Thermoplastics piping systems for non-pressure applications
Unplasticizedpoly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings -- Determination of the
 viscosity number and K-value

ه

پالستيك ها-سامانه هاي لوله گذاري و اتصاالت پلی وينيل كلرايدسخت) (PVC-Uبراي كاربردهاي
بدون فشار-تعيين عدد گرانروي و مقدارK
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هدف ودامنه كاربرد

ادفازتدوینایناستاندارد ارائهروری برا تعیین عددگرانرو سبهعنوانگرانرو کااشیافته نی رناخته
ردهمی بارد ومقدار Kرزین ،PVCپیی وینیل کیراید سختتهیهردهازدوده،اتصاتتیا آمی ه میبارد.در
این استاندارد،فقطروشجداساز  1رزین ،PVCررحدادهرده است.تعیین عددگرانرو طبقاستانداردمیی
بهرماره13922-9میبارد.
حضورپییمراا دیگرمیتواندباعثابطالاینروشگرددسبهبند3مراجعهرود  .
1

مراجع الزامی

مدارک اد امیزیر حاو مقرراتی است کهدر متن این استاندارد میی ایران بهآناا ارجاع داده رده است .
بدینترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیرود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن 
موردنظراین استانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنااارجاعدادهرده
است،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراست .
استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست :
پالستیکاا -تعیینگرانرو پییمراا محیولرقیقبااستفاده

 8-1استانداردمییایرانرماره،13922-9
:رزیناا پییوینیلکیراید 

ازویسکومتراا مویینه-قسمتدوم
9

اصول

رزین ،PVCموجود در نمونه تهیه رده از دوده،اتصاتت یا آمی ه ،از طریق حل ردن درحالل تتراایدروفوران،
،THFوتهنشینی توسط متانولازبخشی ازمحیولکهتوسط سانتریفیوژ کردن وسرری کردنجداساز رده
است،از سایر اف ودنی اا جدا میرود.حضور اف ودنیاا در آمی هاا ت ریقی میتواند بر نتایج مواد اتصاتت
ت ریقیاثربگیارد.
اگرسایرپییمراا محیولدر ,THFونامحیولدرمتانولسبهطورمثالماده  PMMAنی وجوددارتهبارند
اینروشکاربردندارد.رسوبباقیمانده برا تخمین عددگرانرو ومقدار Kطبقاستانداردمیی13922-9
استفادهمیرود .

1-Isolation or separation

1

 4واكنشگرها براي جداسازي رزينPVC

 8-4تتراهيدروفوران ( ،)THFپايدار شده
هشدار–درانگام کار با حالدها مورداستفاده این استاندارد استفاده ازپورش حفاظتی رخصی ورعایتسایرمواردایمنیبسیار
اامیتدارد.حاللاا مورداستفادهدرایناستانداردممکناستطبققوانینمییویامحیی،بیشترتحتکنترلبارند.بهویژه،
THFاستفادهردهبایدجمعآور ،ذخیرهردهوبهبازیابیحاللفرستادهرود.

1-4

متانول

5تجهيزات براي مجزا كردن و جداسازي رزينPVC

 8-5ظروف شيشه اي،حداقلگنجایش 199ml
 1-5همزن مغناطيسی،باسرعتقابلتنظی r/minصفرتا 1999r/min
 9-5بشر شيشه اي،699ml ،رکلبیند
 4-5صافی قيفی شکل

 5-5كاغذ صافی آزمايشگاهی،توانایینگهدار رسوبپییمر سمطابقبند1-6
 6-5سانتريفيوژ با لوله هاي39ml،
 7-5دسيکاتور خالء

 1-5حمام آب،درصورتد ومسمطابقبند1-6
 3-5پيپت پاستور،درصورتد ومسمطابقبند1-6
 6روش آزمون
 8-6مجزا كردن يا جداسازي رزينPVC ،

حدود 9 gازترکیب  PVCسدرصورتیکهمی انپرکنندهزیادبارد  9/3 gرابردارته،درصورتد ومازدودهیا
اتصاتتآزمونردهببرید.آنرادرمقدارتقریبیTHF39 mlدرظرفریشها باام دنحلکنید.اگرحل
ردنبهکند اتفاقمیافتد بادقتدرحماماب،گرمرود.رزین PVCباید قبلازادامهازمون بهطورکامل
حلردهباردمحیولرابهدودهسانتریفیوژ انتقالدادهومدتحدود 29دقیقه،سانتریفیوژ کنید.ج ءمحیول
 THFعار ازذراترابهدرونظرفریشه ا سرری کرده ،درصورتد ومازپیپت پاستوراستفادهرود تااز
ورودارگونهپرکنندهجیوگیر رود.
پییمررابااف ودندقیقمتانولوچرخاندنتاوقتیکه19قسمتازمتانولبهازائارقسمتازمحیولTHF
اف وده روددر بشر رسوب گیر کنید .سوسپانسیون را با استفاده از کاغی صافی صاف کرده و باقیمانده رابا
متانولرسوبداید .پییمر تهنشین رده را بدونکاغی صافی به ریشه ساعت انتقال دایدودر 39ºCبرا 
حداقل19ساعتدردسیکاتورخالءخشککنید .
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 1-6تعيين عدد گرانروي

عدد گرانرو بر حسب مییی دیتر بر گرم ،طبق استاندارد میی به رماره13922-9با استفاده
ازgس 9/939±9/99993نمونهرزینباانحاللدرسیکیواگ انون،تعیینوثبتمیرود.
 7محاسبه مقدار K

محاسبهمقدارKرزینPVCبهررحزیراست:
⁄

⁄

⁄

س 1
کهدرآن:
tزمانجریانمحیولبرحسبثانیه؛
زمانجریانحاللبرحسبثانیه.
درپیوستادفارتباطبینمقدارKوعددگرانرو سگرانرو کااشیافته برا رزینPVCنشاندادهمیرود.
 1دقت
دقتروشآزمونبرا تعیینمقدار±9،Kاست.
3بيان نتايج
گ ارشآزمونبایدراملاطالعاتزیربارد:
ادف-ذکررمارهاستانداردمیی؛
ب-مشخصاتکاملدوده،اتصاتتیاترکیباتمواداودیه؛
پ-عددگرانرو ؛
ت-مقدارK؛
ث-ذکرارعامییکهمیتواندآزمونتاثیربگیاردودرایناستانداردبهانارارهنشدهاست؛
ج-تاریخآزمون 
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پيوست الف
( اطالعاتی)
رابطه بين عدد گرانروي و مقدار  Kبراي رزينPVC

برا رزین،PVCمقدارKطبقفیکنشر][1مطابقمعادده1محاسبهردهاست .
مقادیرKمربوطبهعددگرانرو از69ml/gتا 133ml/gبرا محیولسیکیواگ انونحاو 3گرمرزیندردیتر
درجدولادف1-آمدهاست.
جدولادف1-عدداا گرانرو ومقادیرKمربوطه 
عدد گرانروي

مقدار K

ml/gr

مقدار K

عدد گرانروي
ml/gr

عدد گرانروي

مقدار K

ml/gr

 69
 69
 62
 66
 63

 22/6
 39/3
 31/3
 39/1
 39/3

 199
 199
 192
 196
 193

 63/3
 62/1
 62/3
 63/9
 63/3

 129
 129
 122
 126
 123

 33/3
 32/3
 32/3
 33/1
 33/6

 39
 39
 32
 36
 33

 33/6
 32/3
 33/1
 33/3
 36/3

 119
 119
 112
 116
 113

 66/3
 66/2
 63/2
 63/2
 63/3

 139
 139
 132
 136
 133

 36/9
 36/3
 36/2
 33/3
 33/3

 39
 39
 32
 36
 33

 33/9
 33/2
 33/3
 32/9
 32/3

 199
 199
 192
 196
 193

 62/9
 62/3
 39/9
 39/3
 31/9

 169
 169
 162
 166
 163

 33/1
 33/3
 33/2
 32/3
 32/3

 29
 29
 22
 26
 23

 69/3
 61/1
 61/3
 69/3
 69/2

 139
 139
 132
 136
 133

 31/3
 31/2
 39/2
 39/2
 33/3

 139
 139
 132
 136
 133

 39/1
 39/3
 39/2
 31/3
 31/3
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كتابنامه
[1] FIKENTSCHER, H. Cellulosachemie, No. 13, 1932, pp. 58-64
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