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  ب 

  به نام خدا

 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
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا 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

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

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  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

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

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

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

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

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

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

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي 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 حيتصال 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 آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي 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 
هاي  ورق هاي الكريليك ريختگي مورد استفاده در ساخت وان ها و زير دوشي –شتي لوازم بهدا «

  » هاي آزمونو روش ويژگي ها –خانگي 
  
    

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  ، شرويناحمدي

  )دكتراي مهندسي پليمر(
  

و   پژوهشگاه پليمر -عضو هيأت علمي
  پتروشيمي ايران

    :دبير
  گرامي ، ميترا

  )ارشد مهندسي پليمركارشناسي (
  

هاي همكار  عضو حقيقي انجمن آزمايشگاه
  آزمون و كاليبراسيون

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا
  ثابت ، علي

  )كارشناسي ارشد مهندسي پليمر(
  

مــدير آزمايشــگاه موسســه تحقيقــاتي رنــگ 
  )مترا(اميركبير

  خستوان ، مريم
  )كارشناسي ارشد مهندسي پليمر(
 

شركت شركت اسپاد ايرانيان بهين كارشناس 
 )سيباكو( آزما 

  
  شرقي ، عبدالعلي

 )دكتراي مهندسي عمران(

 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

  
  صلح جو ، رضا

  )كارشناس ارشد شيمي(
 

  مدير فروش شركت سيكا
  
 

  عباسي درگله، محمد حسين
  )سراميك -كارشناسي مهندسي مواد(
 

ــا   ــل نظ ــناس اداره ك ــراي  كارش ــر اج رت ب
 استاندارد

  كاشي ، اميد
 )كارشناسي مهندسي متالورژي(

 كارشناس استاندارد

  
 
 
 

 

  



  د 

  گفتارپيش
  

هـاي  هـا و زيـر دوشـي   ورق هاي اكريليك ريختگي مورد استفاده در ساخت وان –لوازم بهداشتي « استاندارد
انجمـن  توسـط   مربـوط  ايهـ دركميسـيون  آن نـويس پـيش  كـه » هـاي آزمـون  و روش هـا ويژگـي  –خانگي 

 كميتـة  يهاجالسسيصد و نود و سومين در و شده تدوين و تهيه هاي همكار آزمون و كاليبراسيون آزمايشگاه

 قـرار  تصـويب  مـورد  19/10/1391 مورخ هاي ساختمانيمهندسي ساختمان مصالح و فرآوردهاستاندارد  ملي

 تحقيقـات  و اسـتاندارد  مقـررات مؤسسـة   و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوانبه ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   .گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي نظر تجديد آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار ستفادها مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
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ها و هاي اكريليك ريختگي مورد استفاده در ساخت وانورق –لوازم بهداشتي 
  هاي آزمونو روش هاويژگي –خانگي  هايدوشي  زير

  هدف و دامنه كاربرد  1
كه از اين به بعد (هاي اكريليك ريختگي هاي آزمون ورقالزامات و روش تعيينهدف از تدوين اين استاندارد، 

هاي اكريليكي مورد استفاده در ساخت اين استاندارد براي ورق. باشدمي) شوندهاي اكريليكي ناميده ميورق
  .هاي مصارف خانگي كاربرد داردها و زيردوشيوان

ها و هاي اقامتي براي دانش آموزان، بيمارستانها، محلدر اين استاندارد، هتل »مصارف خانگي«منظور از عبارت  -يادآوري
  .باشدمي ،جز مواقعي كه مالحظات پزشكي خاصي مورد نياز استمشابه به يهاساختمان

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

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

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

  :استفاده از مراجع زير  براي اين استاندارد الزامي است
  روش آزمون –تعيين خواص كششي  –ها تيكپالس: 6621استاندارد ملي ايران شماره   1- 2
) VST(تعيين دماي نرمي وايكات  –مواد گرمانرم  –ها پالستيك: 6982استاندارد ملي ايران شماره   2- 2

  روش آزمون –
روش هاي قراردادن در معرض منابع نوري  –پالستيك ها : 12523- 2ارد ملي ايران شماره استاند  3- 2

  هاي قوس زنونالمپ : 2قسمت  –آزمايشگاهي 
2-4 EN 20105-A02, Textiles – Tests for colour fastness – Part A02: Gray scale for assessing 

change in colour (ISO 105-A02: 1993)  
 

  
  

   الزامات  3
 الزامات عمومي  3-1

  .باشد  1امات داده شده در جدول زورق اكريليك بايد مطابق با ال
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  الزامات كلي -1جدول 
  الزامات روش آزمون  خواص

  ≤2  Cº105-2طبق استاندارد بند   شدگي وايكتنقطه نرم
  ≥ mg40  اين استاندارد 7-4بند   جذب آب

  ≤ Mpa60 اين استاندارد1-4و بند1-2طبق بند  استحكام كششي
  شدگي بدون نشانه اي از چسبندگي يا حل اين استاندارد6-4بند  اي شدنشبكه

  -   روشB50  نرخ افزايش دما ،C/hº)5±50(  

  ضخامت   3-2
                بايد )∆h(ماكسيمم رواداري ضخامت . متر كمتر باشدميلي 7/2از  ورق اكريليك نبايد ضخامت

))h ×1/0+(4/0(±  باشد كه در اين رابطهh باشدمتر ميضخامت اسمي ورق اكريليك بر حسب ميلي.  
  لزات سنگينمقدار ف  3-3

تر از مقادير بيان ها بايد پايينمقدار فلزات سنگين در ورق اكريليك مورد استفاده در ساخت وان و زيردوشي
  .باشدهاي مربوط استانداردهاي ملي ودستورالعملدر شده 

  رنگ  3-4
ها بايد در نهداباشد، رنگكه ورق رنگ شده مي در مواقعي. هاي اكريليك بايد شفاف يا رنگ شده باشندورق

  .خته شوند و رنگ بايد در تمام ضخامت ورق وجود داشته باشدميحين ساخت ورق آ
  پايداري حرارتي  3-5

اي گيرد، نبايد نشانهمورد آزمون قرار مي 2- 4بند  استاندارد ورق اكريليكي وقتي بر اساس روش بيان شده در
  .از تاول، از خود نشان دهد

  ثبات رنگ  3-6
  UV ردر برابر نومقاومت   3-6-1

در محدوده طول موج  GJ/m2 5/0ميزان با پرتوافكني به  3- 2 بندوقتي ورق اكريليكي طبق استاندارد 
بر حسب مقياس خاكستري شده بايد  مشاهدهتغيير رنگ . گيردمتر مورد آزمون قرار ميونان) 800-290(

پس از . مشخص شده است 4-2ند ب رنگ در استاندارد مقياس خاكستري براي ارزيابي تغيير. ثبت شود
  .باشد سه 1نوعدرجه ثبات رنگ ورق اكريليك نبايد كمتر از  ،آزمون و ارزيابي

                                                 
  

1 - Grade 
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  مقاومت در برابر آب داغ  3-6-2
گيرد، تغيير رنگ مشاهده شده بايد بر حسب مقياس مورد آزمون قرار مي 3- 4طبق بند وقتي ورق اكريليكي 
. مشخص شده است  4-2بند رنگ در استاندارد  ارزيابي تغيير مقياس خاكستري براي. خاكستري ثبت شود

  .باشد 3 نوعدرجه ثبات رنگ ورق اكريليك نبايد كمتر از  ،پس از آزمون و ارزيابي
  1گذارمقاومت در برابر مواد شيميايي و مواد لكه  3-7

اي از لكه د نشانهمورد آزمون قرار گرفت، نباي 4- 4وقتي ورق اكريليكي بر اساس روش بيان شده در بند 
  .دائمي يا خرابي از خود نشان دهد

  خشك كردن -مقاومت به چرخه خيس كردن  3-8
ي در آزمون قرار گرفت، نبايد هيچگونه ايرادمورد  5- 4وقتي ورق اكريليكي بر اساس روش بيان شده در بند 

  .ها و رنگ پريدگي را نشان دهدهاي مويي، تركها، تركظاهر خود از جمله تاول

  هاي آزمونروش  4
  تعيين استحكام كششي  4-1

ضخامت آزمونه بايد ضخامت همان ورقي باشد كه از . باشند 1-2بند طبق استاندارد  1Bها بايد از نوع آزمونه
  .شودآن بريده مي

ي دارها بايد حداقل دو روز قبل از آزمون در اين دما نگهانجام شود و آزمونه) C º)2±23آزمون بايد در دماي 
  .شوند

  .باشد) mm/min )1±5سرعت آزمون بايد 
دستگاه  يمونه در گيرهزعنوان استحكام كششي مواد ثبت شود، اما اگر يك آگيري بايد بهمتوسط پنج اندازه

استحكام كششي بايد از تقسيم . گيري بيشتر انجام شودشكست نتيجه بايد ناديده گرفته شود و يك اندازه
  .محاسبه شود) آزمون از قبل(ع آزمونه نيروي شكست بر سطح مقط

  تعيين مقاومت حرارتي  4-2
كريليك بريده شده است را در يك كوره در اكه از ورق متر سانتي )300×300(دو آزمونه مربع شكل به اندازه 

به ) شودزمان از هنگام رسيدن به دماي مورد نظر محاسبه مي(دقيقه  20به مدت ) C º)5±200دماي 
ها تا دماي محيط ها را از كوره خارج كنيد و اجازه دهيد آنپس از اين مدت آزمونه. ن قرار دهيدصورت آويزا
در . ها را جهت وجود تاول بررسي كنيدآزمونه با چشم ،سپس در حالت آويزان به صورت عمودي. خنك شوند

  .ساعت تكرار كنيد 16به مدت ) C º)2±80آزمون را با دو آزمونه جديد در دماي  ،صورت مشاهده تاول

                                                 
1 - Stains 
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  تعيين ثبات رنگ در برابر آب داغ  4-3

آزمونه . دارنده محكم كنيدرا از ورق اكريليكي ببريد و آن را در نگهمتر ميلي ) 100×25(يك آزمونه به ابعاد 
آزمونه را از حمام خارج كرده و اجازه . ور كنيد دقيقه غوطه 30به مدت ) Cº)2±60را در حمام آب با دماي 

مرتبه بدون وقفه  100چرخه فوق را  .خشك شوددقيقه آب آن برود و در هواي محيط  30د به مدت دهي
آزمونه را با ورقي كه از آن بريده شده . ساعت در دماي محيط بماند 48پس اجازه دهيد آزمونه س .تكرار كنيد

  .است مقايسه كنيد 
، ثبت 4- 2بند استاندارد  تغيير رنگ مطابق، براي ارزيابي ثبات رنگ مواد بايد بر حسب مقياس خاكستري

  .شود
  ارذگتعيين مقاومت به مواد شيميايي و مواد لكه  4-4
  1شناساگرها  4-4-1

قبل از استفاده  دقيقطوربهبايد  2هاي آبيبيان شده است، كليه محلول 2فهرست شناساگرها در جدول 
  .تفاده شوندتهيه و اس) C º)5±23شناساگرها بايد در دماي . شوندآماده

 شناساگرها  -  2جدول 

  غلظت  محصول  گروه
  %10جزء حجمي   اسيد استيك  اسيدها

  %10جزء جرمي   سديم هيدروكسايد  آلكاليدها

  %70جزء حجمي   اتانول  هاالكل

  كلر در دسترس% 5  3سديم هيپو كلريد  هاسفيد كننده

  %1مي جزء جر  4متيلن آبي رنگ  گذارعامل لكه

  
  وسايل   4-4-2
  متر ميلي 40، با قطر اسمي  يسيليكات وروبهاي ساعت شيشه   4-4-2-1
  هاپيپت  4-4-2-2

                                                 
1 - Reagents 
2 - Aqueous solution 
3 - NAOCL (Sodium hypochlorite) 
4 - Methylene Blue (Methylthionine Chloride) 
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  ابزار تميز كردن  4-4-2-3
پذير مصنوعي به انعطاف وم سلول بازاين وسيله يك ف. نشان داده شده است 1ابزار تميز كردن در شكل 
با اي از ابزار چرخنده. شودمتر را شامل ميسانتي 15 تضخاممتر و سانتي 75شكل صفحه گرد به قطر 

نيروي . ، استفاده كنيدشدهبه صورت شل و آزاد به آن متصل ، كه گرم) 1000±50(چرخاندن جرم قابليت 
تواند تحت تأثير لقي بين اين نيرو مي. جانبي تميز كاري بايد فقط از جرم وسيله تميز كاري اعمال شود

  .صفحه گرد قرار گيرد محور ابزار محرك و
  

 
  : راهنما
 a=b-1 mmمحور چهار گوش  -1

 فوم -2

a ابعاد داخلي  
b ابعاد خارجي  

  ابزار تميز كردن -  1 شكل

  هاآزمونه  4-4-2-4
  .باشد) mm )5±100 ( ×mm )5±100ها بايد اندازه آزمونه

   آزمونانجام  روش  4-4-3
زمون را با آب صابون داغ بشويد سپس محل را آسطح . هر شناساگر استفاده كنيداز يك آزمونه مجزا براي 

  .آبكشي كرده و با پارچه نرم تميز، خشك كنيد
قطره را بپوشانيد به نحوي كه سطح محدب شيشه ساعت بر . روي هر آزمونه يك قطره از شناساگر بچكانيد

اجازه دهيد . كامل توسط شيشه ساعت پوشيده شوداندازه قطر بايد به طور . روي آن و به سمت پايين باشد
و در محلي دور از نور خورشيد باقي ) 5±120(minبه مدت ) Cº)5±23در اين وضعيت، در دماي مجموعه 

  .بماند
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اگر . شستشو دهيد و به صورت چشمي تغييرات مضر را بررسي كنيد آب بدون امالحسپس آزمونه را با 
و آن را  بدون امالح فروبردهآب  دررا  باشدمي از ابزار تميز كردن كه فومي رخ داده باشد، صفحه گرد 1تيرگي

عمل  .باشد تميز كنيدمي min-1 60بر روي سطح آزمونه قرار داده و آزمونه را وقتي سرعت چرخش ابزار 
به صورت آبكشي كنيد و ناحيه آزمون را  بدون امالحآزمونه را با آب  .شود دور گردش انجام 30تميز كردن با 

 بدون امالحب ساينده به آ عامل اگر تيرگي باقي ماند، عمل تميز كردن را با افزودن يك. چشمي بررسي كنيد
  .تكرار كنيد

مورد استفاده ) µm5/0 باتراكم( µm2تا  µm1/0ساينده آلومينا با ابعاد ذرات بين براي پوليش سطح، 
  .باشد مي

  نتايجبيان   4-4-4
كه و تيرگي با آب برطرف للكه و تيرگي بگذارد يا نگذارد،  ،كه شناساگر بر روي سطحكليه موارد اعم از اين

  .شود يا نشود و لكه و تيرگي با آب و ساينده برطرف شود يا نشود را يادداشت كنيد
ثبت  "گذاري شده به صورت دائميلكه"عنوان اگر لكه يا تيرگي با آب و ساينده برطرف نشد، اين موضوع رابا 

  .كنيد

  خشك كردن  –تعيين مقاومت به چرخه خيس كردن   4-5
  وسايل  4-5-1

   2حالل ااُسين 4-5-1-1

  گرمخانه  4-5-1-2
  قلم مو  4-5-1-3
  
  هاآزمونه  4-5-2

كنيد و هرگونه قبل از شروع آزمون، سطوح آزمونه را بررسي. دباش) mm2 )2±100ها بايد آزمونهمساحت 
  .گذاري كنيدعيب سطحي را عالمت

  
  آزمونانجام روش   4-5-3

 بازدارنده را در يك مخزن دارنده مناسب قرار دهيد و نگهطور عمودي در يك نگهآزمونه را به 10ماكسيمم 
ها با يكديگر جلوگيري اي در مخزن قرار گيرد كه از تماس آزمونهگونهدارنده بايد بهنگه. مناسب قرار دهيد

  .كند
  .جوش پوشانده شوندها، توسط آبكه آزمونهطورييد بهليتر آب جوش را داخل مخزن بريزدو 

                                                 
1 - Deterioration 
2 - Eosine 
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  .در مخزن بماند تا آب خنك شده و به دماي محيط برسدساعت ) 8±25/0(ها به مدت آزمونه
شدن  كها را براي خشو آزمونه ها را با پارچه مرطوب نرم، تميز كنيدها را از آب خارج كنيد، سطح آنآزمونه

  .قراردهيد ) 2±50(Cºبا دماي  خانهگرمدر  ساعت) 16±5/0(به مدت 
بر روي . ها نبايد رخ دهدو آزمونه خانهگرمهاي تماسي بين ديواره ،خانهگرمها در در هنگام قرار دادن آزمونه

در صورت وقفه در انجام آزمون، مثالً آخر . دمرتبه تكرار كني 20ها، چرخه فوق را به تعداد همين آزمونه
  .داري كنيدنگه) Cº)2±50را در كوره در دماي  هاها، آزمونههفته
 كه طوريبه بزنيد برس) آب در g/l 100( سينحالل ااُ را با آزمونه بيستم، سطح از چرخه بعد

Cm3/L 1 محلول به مدت . رنگ يا اسفنج مصرف شود ياز ماده پاك كننده با استفاده از قلم موmin )1±5 (
  .ك پارچه مرطوب نرم آن را از سطح پاك كنيدبا ي ، سپسطح باقي ماندهسبر روي 

  نتايج بيان   4-5-4
را با استفاده ) هاي مويي و ساير مواردها ، تركها، تركتاول( ثبت كنيدارزيابي و هرگونه تغييرات در ظاهر را 

سين ثبت كنيداُاز بررسي چشمي و با استفاده از وجود اثرات ا.  
  اي شدنشبكه ارزيابي  4-6

ه را در نوآزم. اكريليكي مورد آزمون ببريد از ورق) mm)5±20( × mm)5±30به اندازه تقريبي ه نيك نمو
آزمونه . يا كلروفرم قرار دهيد 1تمتاكريال - ليتر متيلميلي 100حتوي بندي شده و ماي آبيك مخزن شيشه

در ) كلروفرمده از استفا در صورت(ساعت  دويا  )تمتاكريال-متيلاستفاده از در صورت (ساعت  16 به مدت
  .داري شوددر مخزن نگه) Cº)5±23دماي 

و همچنين پس از بررسي كنيد هاي مخزن به ديوارهچسبيدن يا  را از نظر حل شدنآزمونه  ،وريبعد از غوطه
نخ شدگي و يا اثراتي از نخآزمونه به ميله يا كاردك  چسبيدنبه آزمونه،  2اي يا يك كاردكتماس ميله شيشه

  .بررسي كنيدهنگام جدا شدن ميله يا كاردك از نمونه، در را 

  تعيين ميزان جذب آب  4-7
  كليات  4-7-1

ها پس از تغييرات جرم آزمونه. شودور ميها در مدت زمان و دماي معين به طور كامل در آب غوطهآزمونه
  .شودوري در آب تعيين ميغوطه

  وسايل آزمون  4-7-2
  ؛گرمليمي 1/0با دقت  ،ترازو  4-7-2-1
  ؛)Cº)2±50با توانايي كنترل در دماي  ،كوره  4-7-2-2

                                                 
1 - Methyl-methacrylate 
2 - Spatula 
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د و قادر به باشكه به يك وسيله گرمايش مجهز مي يا آب تقريباً خالص مقطرمحتوي آب  ،مخزن  4-7-2-3
  ؛دباشرل دما در مقدار مشخص شده ميكنت

  هاخشكانه  4-7-2-4
  هاآزمونه  4-7-3

  .تهيه شوند دستگاهها توسط شود كه آزمونهتوصيه مي .آزمون قرار گيرد موردسه آزمونه بايد 
سطوح برش بايد صاف باشد و نبايد هيچ اثري از سوختگي كه ممكن است ناشي از روش آماده سازي باشد 

  .در آن ديده شود
  . باشد) mm)1±50هر آزمونه بايد مربع شكل باشد و اندازه هر ضلع آن 

باشد، ضخامت آزمونه بايد معادل ضخامت متر يا كمتر ميميلي 25اگر ضخامت ورق اكريليكي مورد آزمون 
  .ورق مورد آزمون باشد

متر باشد و در مشخصات مرتبط با آن مالحظات ميلي 25اگر ضخامت ورق اكريليكي مورد آزمون بيش از 
  .متر رسانيده شودميلي 25به  ،كاري يك سطحخاصي ذكر نشده باشد، ضخامت آزمونه بايد با ماشين

  شرايط عمومي  4-7-4
ها متر مربع از سطح كل آزمونهمتر به ازاي هر سانتيميلي 8حجم آب مورد استفاده بايد كمينه   4-7-4-1

  .تا از افزايش غلظت مواد استخراج شده در طول زمان آزمون جلوگيري شود باشد 
در اين حالت . راردهيدها را در يك مخزن مجزا قاز آزمونه تاييطور كلي هر مجموعه سهبه  4-7-4-2

  .ور باشندطور كامل در مخزن غوطهها بايد بهآزمونه
  .باشدمجاز مي ،هاآندر يك مخزن، در صورت يكسان بودن تركيب چندين آزمونه قرار دادن همزمان 

  .ها يا ديواره مخزن باشدآزمونه در تماس با سطوح ساير آزمونه تحت بررسينبايد سطوح  حالتيدر هيچ 
  آزمون انجام روش  4-7-5

 داخل درسپس اجازه دهيد . ساعت خشك كنيد )24±1(به مدت ) Cº)2±50سه آزمونه را در كوره با دماي 

  ) m1جرم (گرم وزن كنيد ميلي 1/0و هر نمونه را با ترازويي به دقت  شوند سرد محيط دماي دسيكاتور تا
  .قرار دهيدمقطر مخزن محتوي آب در ها را آزمونه
ها را از آب خارج آزمونه. ور كنيدغوطه) 1±23(Cºبا دماي مقطر ساعت در آب  )24±1( ها را به مدتآزمونه

يك ها را آزمونه. صافي پاك كنيد كنيد و تمام آب روي سطح را با استفاده از پارچه خشك تميز يا كاغذ
  .)m2جرم ( كنيد ، وزنگرمميلي 1/0دوباره با ترازويي با دقت دقيقه پس از خارج كردن از آب 

  بيان نتايج  4-7-6
   :آب جذب شده براي هر آزمونه را از رابطه زير محاسبه كنيد جرم مقدار

m= m2-m1  
  : كه در آن 
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m1 گرم؛وري بر حسب ميلياز غوطه جرم آزمونه قبل  
m2 مگروري بر حسب ميليجرم آزمونه بعد از غوطه.  

  .كنيدسه آزمونه بيان  يب جذب شدهجرم آمقدار نتيجه را به صورت ميانگين حسابي 


