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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جیسه شتورا  عتا ی ادار     نام .دارد عهده به را ایران

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996ن میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره به سازما 92/6/29مورخ 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کارشناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تو یتد ،   بته شترایط   توجته  بتا  و میتی  مصا ح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تو ید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تو یدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .شود می حاصل دو تی غیر و دو تی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .شود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  شتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .شتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران میی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تیقی میی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ا مییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ا مییی ا کتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی شناسی اندازه ا مییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  شترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعا یت

  .شودمی گیر بهره ا مییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی پیشرفت اا 

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عا ی شورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تو ید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ا مییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این استاندارد ایرانسازمان میی  ، سنجش وسایل   واسنجی کا یبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کا یبراسیون س ، یکااا ا مییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 
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 یش گفتارپ

 که پیش نویس آن در  "قطران و قیر در د  متیل فرمامید گیر  مقدار مواد نامحیولهانداز "استاندارد 

 چهارصد و پنجمینتهیه و تدوین شده است و در  شرکت پرشیا پژواش شریفتوسط  مربوطاا  کمیسیون

مورد تصویب قرار گرفته  3/19/21 ورخاا  ساختمانی مساختمان، مصا ح و فرآورده اجالس کمیته میی استاندارد

  ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3است، اینک به استناد بند یک ماده 

 . ر می شود، به عنوان استاندارد میی ایران منتش1331مصوب بهمن ماه 
،  ، عیوم و خدمات اا  میی و جهانی در زمینه صنایعمی و اماانگی با تحوتت و پیشرفتبرا  حفظ امگا

قع   وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 . بنابراین،  ربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی م استاندارداا ارائه شود

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است
ASTM D 2764 : 2009, Standard Test Method for Dimethylformamide-Insoluble (DMF-I) 

Content of Tar and Pitch 
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 مقدار مواد نامحلول قطران و قیر در دي متیل فرمامید گیري هانداز

در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردي،  -هشدار

  .باشدمسئولیت برقراري ايمنی،  سالمتی و تعیین حدود قوانین کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر می

 دامنه کاربرد هدف و  0

  DMF-I  1مواد نامحیول در د  متیل فرمامید سگیر  ، تعیین روشی برا  اندازهاستاندارداین ادف از تدوین 

 باشد. موجود در قطران و قیر می

 گیر  مواد  در قیر و قطران که در د  متیل فرمامید نامحیول استند، کاربرد دارد.این استاندارد برا  اندازه

 ج ییات روش کار ضرور  است.  ون تجربی است، پیرو  از کلد یل آن که این روش آزمبه 

 این استاندارد برا  ارزیابی و توصیف قیر و قطران کاربرد دارد.

 اا یا  منابع تامین کاربرد دارد.یکنواختی محمو ه برا چنین این استاندارد ا 

         می ان مواد نامحیول قیراا  قطرانیگیر  روشی صحیح و دقیق را برا  اندازه  چنین این استانداردام

 کند. ، فراا  می19333استاندارد میی ایران شماره س سپیچ و تار   در تو وئن

 الزامیمراجع   2

 ده است. اا ارجاع داده شبه آنمدارک ا  امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می شودبدی

 نظراا  بعد  آن اا و تجدیداصالحیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،

اا ارجاع داده شده آنتاریخ انتشار به ذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آن، امواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه است

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ا  امی است

 ااویژگی -، استون19693استاندارد میی ایران شماره    2-0

  اندازه گیر  می ان مواد نامحیول قیراا  قطرانی -قیر و مواد قیر  ، 19333استاندارد میی ایران شماره    2-2

 روش آزمون -س پیچ و تار   در تو وئن 

2-3  ASTM D 370, Practice for Dehydration of Oil-Type Preservatives 

2-4  ASTM D 4296 Practice for Sampling Pitch  
2-5  ASTM E 11 Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes 

 

                                                 
1-Dimethylformamide-insoluble matter 
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 اصول آزمون        1

شوند. این مواد خشک شده و شسته می DMFشود. مواد نامحیول در و صاف می داغ اض   DMFنمونه در 

 شوند.                        سپس وزن می

 وسايل        4

، از نوع بیند و حداکثر ml 29تا  ml 39از جنس چینی با کف دارا  تخیخل ری ، با ظرفیت  بوته صافی،  4-0

 µm 3قطر روزنه 

 با ن صافی و  و ه با رابط بوته وسايل صافی،   4-2

 ASTM E 11  مطابق استاندارد 69سشماره  µm 939  و 39سشماره  µm 699اا  با اندازه الک،   4-1

   C 199˚تا   C 23˚ تثبیت شده در دما   حمام بخار،  4-4

 واکنشگرهامواد و/ يا       5

شود فضاي وسیله هود مناسب از کل فضاي کار حذف کنید. توصیه میها را بهشود بخارات حاللتوصیه می -هشدار

 تماس طوالنی مدت آن با پوست اجتناب کنید.و استنشاق بخارات کینولین از داريد. کار را عاري از جرقه و شعله نگه

. د  متیل فرمامید را درون C 133˚شامل  C 9˚ا  و گستره جوش  با خیو  تج یه متیل فرمامید،دي   5-0

که شفاف تا زمانیدار  کرده و بالفاصیه پیش از استفاده سرری  کنید. درصورت   وم یک دسیکاتور مناسب نگه

  یا پنبه جاذب صاف کنید.توپی شکل با استفاده از پش  شیشه شود، 

 ASTM D 329مطابق استاندارد  استون،   5-2

 گیر بوده و براي سالمتی مضر است.آتشاستون  -هشدار

 هیدروکلريک اسید غلیظ   5-1

 سازي هیدروکلريک اسید رعايت کنید.روش کارهاي آزمايشگاهی مناسب را براي کارکردن و رقیق -هشدار

خشک کرده و در  یتا وزن ثابت C 193˚کمک صافی را در دما   ،0(CAFAاي سلیت)کمک صافی تجزيه   5-4

 دار  کنید.ظرف با درپوش محک  نگه

 اا با یکدیگر فرق دارد.از ار درجه دیگر  از محیط صافی استفاده نکنید، زیرا تخیخل -يادآوري

 

                                                 
1- Celite Analytical Filter Aid 
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 نمونه برداري توده      6

برداشته شده و عار  از مواد  ASTM D 4296اا باید مطابق استاندارد اا  حاصل از محمو هنمونه   6-0

 ، کامال مخیوط کنید.زداییآبگیر  یا نماینده برا  اندازه را بالفاصیه قبل از برداشتن بخش خارجی باشند. نمونه

 نمونه زدايیآب       8

باشد، یک بخش نماینده را در گرم خانه با آزاد حاو  آب  ،جامد ا تودهکه نمونه درصورتی قیر سخت،    8-0

 خشک کنید.کامال  C 39˚در دما   1اوا  تحت فشار

، یک بخش نماینده از توده نمونه را تا م کردناا  سطحی در اثر گروجود آب با حبابدرصورت  قیر نرم،   8-2

دارید. مراقب در یک ظرف روباز نگه C 139˚و  C 193˚عار  از حباب شود، در دمایی بین  ،که سطحزمانی

 کردن حباب جدا کنید.گرما نداید و منبع گرما را بالفاصیه انگام فروکشباشید بیش از حد 

کرده و ی  آب زدایی  ASTM D 370یک بخش نماینده از توده نمونه را مطابق استاندارد  قطران،    8-1

سدرصورت ارگونه روغن را از آب تقطیر شده جدا کرده  رسید، تقطیر را متوقف کنید. C 139˚ انگامی که دما به

مانده در دستگاه که قطران باقیاا به قدر کافی گرم کنید  و بعد از اینمنظور اطمینان از انحالل آنوجود بیور، به

 تقطیر تا دما  متوسط خنک شد، روغن را با آن کامال مخیوط کنید.

 آماده سازي نمونه کاري       7

یک نمونه کار  را با خرد کردن، از  g 99که بتوان قیر را در دما  اتاق خرد کرد، درصورتی قیر سخت،  7-0

   یک بخش نماینده از نمونه خشک آماده کنید. خرد کردن را و یک چهارم کردن با استفاده از  مخیوط کردن

نه نماینده نمو ااون انجام داید. ذرات دستهو  9مو یتاز جنس توانید با یک خرد کن کوچک و یک ااون می

سشماره  µm 939از ا ک کل آن ا  خرد کنید که گونهاین نمونه را به باشند. mm 3تر از نباید در ار بعد ب رگ

دار  نمونه کار  ا ک شده را در یک ظرف با درپوش محک  نگه   عبور کند اما دارا  حداقل ذرات ری  باشد.69

 را ببینید . 2-3ساعت استفاده کنید سبند  92کرده و در مدت 

یک  ،خییی چسبناک باشد برا  آسیاب کردن خییی نرم و برا  مخیوط کردنکه قیر درصورتیقیر نرم،    7-2

گرم کند،  عبور  39سشماره  µm 699ا ک داد از اجازه میترین دمایی که نماینده از نمونه خشک را تا ک  بخش

تر دقیقه بیش 19از نباید ت زمان این دوره ذوب . مدندادرخ مواد فرار  بیش از حداتالف که  کنید. مراقب باشید

 عبور داید. µm 699 منظور حیف مواد خارجی از ا کنمونه گرم شده را به نشود.

سشماره  µm 699ا ک داد از ترین دمایی که اجازه میتا ک بخشی نماینده از قطران خشک را  قطران،   7-1

 صاف کنید.ر حیف مواد خارجی از میان این ا ک نظومسپس بهعبور کند، گرم کنید.   39

                                                 
1- Forced draft oven 
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در ظروف اا  جامد شده میابصورت اا  ب رگ یا بهصورت تکهاا را بهنمونه ،ي کاريهانمونهداري نگه   7-4

ساعت بعد از خرد کردن و ا ک کردن دور بری ید زیرا گاای اوقات  92اا  کار  را نمونه. دار  کنیددر بسته نگه

 داد.در ترکیب قیر پودر شده رخ میتغییراتی 

 سازي بوتهآماده        9

       آن را شود، گیر  استفاده میاندازه تر از شش ، برا  ک 9-2سبند  در صورتی که بوته پس از تمی کار    9-0

 زیر تمی  کنید: صورتبه

ساعت در  یک را خارج کرده و بوته را با آب مقطر شسته، خشک کرده و درون یک کوره مافل به مدت  1نمد

مشتعل کنید. پس از خارج کردن بوته از کوره برا  جیوگیر  از ترک خوردگی آن را در  C °399دما  تقریبا

ی که انوز گرم است آن را ساعت قرار داده تا به آرامی خنک شده و در حا یک کن به مدت خانه خشک یک گرم

 درون دسیکاتور بگیارید.

گیر  استفاده شد، در محیط صافی با جوشاندن در ایدروکیریک اسید اندازه ششپس از آن که بوته برا     9-2

حیف کنید. حج  مساو  از ایدروکیریک اسید غییظ را به آب مانده را از منافی   ار گونه خاکستر باقی1:1س

بوته را در آب مقطر بجوشانید و با آب مقطر کامال شستشو  معکوس انجام داید. سپس د. مقطر اضافه کنی

 مشتعل کنید.  1-2خشک کرده و مطابق بند 

 روش انجام آزمون   01

 انجام داده و ثبت کنید. mg 3/9اا را با تقریب کل توزین   01-0

01-2  g 23/9  تاg 33/9 2-3سبند را به یک بوته صافی تمی  انتقال داید. کمک صافی   2-3سبند  کمک صافی  

دقیقه  39به مدت  C 119˚تا  C 193˚خانه با دما  را به صورت یکنواخت کف بوته پخش کنید. درون یک گرم

 را ثبت کنید.  2-3سبند خشک کنید. در یک دسیکاتور خنک کرده و وزن کنید. وزن بوته به امراه کمک صافی 

01-1   g 23/9  تاg 33/9 وزن  و از قبل خشک خشک شده را به یک بشر تمی ،از پیش    2-3سبند  کمک صافی

نمونه کار   g 3/9را ثبت کنید.    2-3سبند  کنید. وزن کمک صافی کرده و وزن منتقل ml 199شده با ظرفیت 

 و دوباره وزن کنید. وزن نمونه را محاسبه کرده و ثبت کنید. را در امان بشر قرار داده 

زن با یک مییه ا اا را برا  شکستن تکهمخیوط  ی کهرا در حا  د  متیل فرمامید خشک ml 93مقدار   01-4

بشر و یک بطر   سپس بشر را با یک شیشه ساعت کوچک بپوشانید.زنید به بشر اضافه کرده و یا دماسنج ا  می

منظور جیوگیر  از قرار داید سبه C 199˚تا  C 23˚دما  را در حمام آب تثبیت شده در  DMFحاو   شستشو

 دقیقه انجام داید. 39مدت حداقل اض  را به مناسبی استفاده کرد . هتوان وزنواژگونی بشر در حمام آب، می

                                                 
1- Mat  
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اض  نشده، یا قطران ر برا  قیر با بازرسی کف بش گاای ا  ب نید.گاهمنظور اف ایش اض  بهمحتویات بشر را 

 تکمیل اض  را بررسی کنید.

  و ه صافی را با رابط در با ن صافی وارد کنید و بوته از قبل آماده شده و وزن شده را در رابط قرار داید.   01-5

مکش را اعمال کرده و  شود.کامال تر   2-3سبند اضافه کنید تا کمک صافی  بوتهرا با دقت به  DMF کافیمقدار 

که صاف کردن و شستشو  زمانی تا طور مساو  پخش شده تشکیل داید.که به 2-3سبند  کمک صافیاز ا نمد

 کامل شود، مکش را ادامه داید. DMF بعد  با

زدن موجود در بوته انوز تر است، بدون ا    2-3سبند که کمک صافیقیر داغ را درحا ی -DMFمخیوط    01-6

 اا  متوا ی درون بوته، ا  ب نید.مخیوط درون بشر را بالفاصیه قبل از ریختن بخش درون بوته بری ید.، نمد

 نظر برسند.که مواد نامحیول رو  صافی خشک به گیارید محتویات کامال تخییه شوند، اما تخییه تا حد  نباشدب

موجود در بطر   DMF  از ml 3تا  ml9اا  کوچکی سزن و بوته را با بخشمییه ا دماسنج یا بشر،    01-8

قبل از  کل محصوتت حاصل از شستشو را از صافی عبور داید. بشویید. C 199˚تا  C 23˚ در دما شستشو 

ات منظور روبش ذربه اف ودن محصول شستشو، بگیارید محصول شستشو  قبیی تقریبا کامل از صافی عبور کند.

 رنگ محیول زیر صافی به رنگکه زمانی تا به درون بوته از یک کاربر مناسب کمک بگیرید. نامحیول

DMF شستشو با ، شوداستفاده شده برا  شستشوDMF  بار شستشو کافی است. 19را تکرار کنید. معموت 

دوباره  مکش را بوته را با استون پر کنید. تا زمانی که حالل از میان صافی عبور کند،مکش را قطع و    01-7

مدت مکش کامل را بهبار دیگر تکرار کنید.  3برقرار کنید. سپس مکش را قطع کرده و عمییات را با استون تازه 

یک با بوته را جدا کرده و سطح خارجی آن را  شستشو با استون ادامه داید.آخرین از  پسدقیقه  3حداقل 

 کنید.پارچه تمی  و نرم یا دستمال مرطوب با استون خشک 

  mg 3/9±قرار داده و تا وزن ثابت س  C 119˚تا  C 193˚بوته صافی را در گرم خانه خشک کن با دما      01-9

 داشته باشد DMFنباید ایچ گونه بو   ،شودکن خارج میکه بوته داغ از گرم خانه خشکخشک کنید. انگامی

دقیقه خنک کنید، سپس وزن کرده و وزن  93دت م بهبوته را به دسیکاتور منتقل کرده و   .سیادآور  را ببینید 

 .بوته صافی و محتویات آن را ثبت کنید

شستشو   د ییی برداشته باشند، این امر  DMFایچ گونه بو  نباید نامحیول رو  صافی  مواداز شستشو با استون  پس -يادآوري

 را تکرار کنید. گیر قابل تشخیص باشد، کل اندازه DMFکه بو  ناکافی است. درصورتی

 محاسبات     00

 مواد نامحیول در د  متیل فرمامید را از رابطه زیر محاسبه کنید.مقدار    00-0

        [       ⁄ ]   1س                                                                                                        

 که در آن:
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A    شده به بوته و نمونه  به امراه مواد نامحیول در  اف ودهسکمک صافیکل بوته صافی،  وزنDMF؛ 

B    خشک شده؛کمک صافی  او یه بوته صافی حاو وزن 

C    شده به نمونه؛ ف ودهخشک ا کمک صافیوزن 

D   باشد.گیر  میوزن نمونه کار  استفاده شده برا  اندازه 

  گزارش آزمون     02

 روش آزمون استفاده شده مطابق این استاندارد میی؛     02-0

مقدار  9/1گیر  که در محدوده % . دوبار اندازه1/9درصد مواد نامحیول در د  متیل فرمامید با تقریب %    02-2

 باشند.  قابل قبول می23مطیق استند، برا  میانگین گرفتن سسطح اطمینان % 

 ه شده؛نتایج و روش بیان استفاد     02-1

 گیر ؛ار گونه خصوصیات غیر معمول مشااده شده در حین اندازه    02-4

 ؛شودطور اختیار  در نظر گرفته میار گونه عمییاتی که در این استاندارد میی بیان نشده یا به    02-5

 گر؛نام و نام خانوادگی آزمون   02-6

 تاریخ انجام آزمون.   02-8

  دقت و انحراف     01

نتایج قابییت پییرش  قضاوت در موردباید برا   9-1-19و  1-1-19معیاراا  موجود در بنداا     01-0

   استفاده شوند.23ساحتمال % 

اا  تکرار  ، که توسط یک گیر اریک میانگین اندازهس اختالف میانگین بین دو نتیجهتکرار پذيري،    01-0-0

شود دو تا از چنین نتایجی در است. توصیه می 2/9است تقریبا % گر در روزاا  مختیف به دست آمده آزمون

سطح اطمینان % س مشکوک در نظر گرفته شوند مطیق اختالف داشته باشند.مقدار  9/1تر از % صورتی که بیش

23.  

اا  تکرار  ، که توسط گیر اریک میانگین اندازهس اختالف میانگین بین دو نتیجه تجديدپذيري،  01-0-2

شود دو تا از چنین است. توصیه می 3/9اا  مختیف به دست آمده است تقریبا % گر در آزمایشگاهچندین آزمون

سطح س مشکوک در نظر گرفته شوند مطیق اختالف داشته باشند.مقدار  3/9تر از % نتایجی در صورتی که بیش

  .23اطمینان % 

است، این  برحسب این روش آزمون تعریف شده DMFمواد نامحیول در مقدار که به د یل این، انحراف   01-2

 روش ایچ انحرافی ندارد.


