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تعداد 
  صفحات

٤     --  ٠٠ 

  ٤      نحوه كاليبراسيون دستگاه قبل از هر بار استفاده  ٠١

  ٤  ٠١/٠٢/٩٢  ٢٠/٠١/٩٢  تغيير استاندارد مرجع  ٠٢
  

  گيرندگان سند  تصويب كننده  ييد كنندهأت  تهيه كننده  

  نام و
  :نام خانوادگي 

   
  آزمايشگاه ارشدمدير 
 فنيمدير 

 كارشناسان آزمايشگاه
 فنيمدير  فنيمدير   :سمت

مدير ارشد 
  آزمايشگاه

     :امضاء

 

 -  پارس قرار دارد پليآزمايشگاه  مديريت كيفيتاين سند تحت پوشش.  
 - باشد غير مجاز مي آزمايشگاهمدير ارشد تغيير آن جز از طريق  و برداري، تكثير هر گونه نسخه.  
 -  باشد داراي اعتبار است و ساير نسخ و كپي مهر فاقد اعتبار مي» ل استرسند تحت كنت«اين سند فقط با مهر.  

 

مهر اعتبار
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  و دامنه كاربرد هدف -١

در حال  .مي باشدپالستيك هاي گرمانرم جامد غير اسفنجي  )دانسيته( چگاليبه دست آوردن  نحوهارائه هدف از تدوين اين دستورالعمل 

اين روش براي تعيين  از .حاضر در اين آزمايشگاه از روش غوطه وري براي تعيين دانسيتة مواد اوليه و محصوالت پالستيكي استفاده مي شود

كه به شكل گرانول، قطعات قالب گيري شده يا روزن راني ) اتانول يا متانول(مايع غوطه ور ساز ي غير محلول در پالستيك هاچگالي كليه 

   اين روش براي تعيين چگالي موادي كه به شكل پودر باشند كاربرد ندارند .توان استفاده كرد مي شده و با سطوح عاري از حباب باشند

 

   مراجع -٢

  –سامانه هاي لوله گذاري براي كاربرد هاي آبرساني، فاضالب و زهكشي تحت فشار ١٤٤٢٧ -١: ١٣٩١استاندارد ملي  -ملي استاندارد -١-٢ 

  كليات: ١قسمت -)PE(پلي اتيلن  
   –سامانه هاي لوله گذاري براي كاربرد هاي آبرساني، فاضالب و زهكشي تحت فشار ١٤٤٢٧ -٢: ١٣٩١استاندارد ملي استاندارد ملي  -٢-٢

 لوله ها: ٢قسمت  -) PE(پلي اتيلن 
  

روش غوطه وري، : قسمت اول –تعيين چگالي پالستيك هاي غير اسفنجي ي روش ها –پالستيك ها  ٧٠٩٠- ١:١٣٨٧ ملي استاندارد - ٣-٢

 نومتر مايع و روش تيتراسيون كروش پي

 

  ها هتعداد آزمون -٣

  .سه آزمونه جهت اندازه گيري چگالي استفاده مي شود

  

  آماده سازي نمونه ها -٤

ي آزمونه ها به درجه حرارت ازيرا در مدت زمان اندازه گيري دمبطور كلي در اين روش الزم نيست دماي آزمونه به دماي ثابت رسانده شود 

  .برخي موارد ممكن است آزمونه ها براي رسيدن به مقدار رطوبت ثابت نياز به آماده سازي داشته باشند در يول .خواهد رسيدآزمايش  ثابت

  

  روش آزمون -٥

  وسايل مورد نياز -١-٥ 

 ميلي گرم ١/٠ دقت  ترازو با  

 آويز مناسب  پايه و  

 از متانل استفاده مي شود معموالً(ور ساز  غوطه مايع.(  
 قرار گيرندآويز  بصورت گرانول يا به صورت تكه هاي كوچك به طوري كه به راحتي در سبد (آزمونه ها(  
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 آزمون  انجام روش -٢- ٥

 .محاسبه مي كنيم و سپس چگالي نمونه راچگالي مايع غوطه ور ساز ابتدا براي باال بردن دقت كار 

 

  :مايع غوطه ور سازروش محاسبه چگالي  -١-٢-٥

با توجه به حجم پيكنومتر، چگالي متانول را از  .وزن مي كنيم درجه سانتيگراد  2±23در دماي  را شده رپسپس و نومتر خالي ابتدا پيك

 . رابطه زير حساب مي كنيم

 

𝝆𝒍 =
𝒎𝒍

𝑽𝒑
 

 
lρ :چگالي مايع غوطه ور ساز  

me: نومتركجرم مايع غوطه ورساز داخل پي 

vp: نومتركحجم مدرج شده روي پي  

نيز   ISIRI ٧٠٩٠- ١:١٣٧٨استاندارد  ٣-٤-١- ٥براي محاسبه چگالي مايع غوطه ور ساز، مي توان از روش ارائه شده در بند  -يادآوري
  .استفاده نمود

  :روش محاسبه چگالي آزمونه  -٢-٢-٥
سيم در مايع  همان نمونه را باسپس  .گرم باشد ٥تا ١ بين بايد  هوزن آزمون. نمونه ها را وزن كرده و به عنوان وزن در هوا ثبت مي كنيم

درجه ٢٣±٢دماي مايع غوطه ور ساز  .)بشر حاوي مايع غوطه ور ساز روي يك پايه ثابت شده است( غوطه ور مي كنيم) متانل(ور ساز  غوطه

حداقل رساندن  به منظور به .غوطه ور شده را وزن مي كنيمونه يك سيم نازك خارج نموده و آزم حبابهاي هوا را با .سليسيوس مي باشد

چگالي نمونه را با استفاده از  .باشدرج ف سطح آزمونه ها بايد صاف و بدون خلل و ،مايع احتمال تجمع حبابهاي هوا هنگام غوطه وري در

  :رابطه زير محاسبه مي كنيم

𝒔  =

𝒘𝒔,𝒂.𝝆𝒍

𝒘𝒔,𝒂 𝒘𝒔,𝒍

 

  = 
sρ :چگالي آزمونه 

wsa: آزمونه در هوا  وزن  

wsl :آزمونه غوطه ور شده وزن ظاهري  

  

  نحوه كاليبراسيون دستگاه -٦
   .كاليبره مي گرددمرجع  وزنهبه وسيله  دستگاه قبل از هر بار آزمون،

   ٣٠٠FX   AND- كاليبراسيون دستگاه ترازو -١-٦
 RE-ZEROظاهر گردد سپس دكمه  ٠cal نمايش هرا باالمي بريم تا روي صفح) پشت دستگاه( CALپس از روشن كردن دستگاه، دكمه 

گرمي را روي  ٢٠٠وزنه . روي صفحه نمايش ظاهر مي گرددcal F بعد از چند ثانيه  ظاهر گردد٠cal كنار ◄را فشار داده تا عالمت 
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روي صفحه  cal ENDو بعد از چند ثانيه  cal F كنار ◄تا عالمت  را فشار مي دهيم RE-ZEROصفحه ترازو قرار مي دهيم و دكمه 

 ± ٠,٠٠٢خطاي .را پايين مي آوريم) پشت دستگاه( CAL وزنه را بر مي داريم و دكمه. در اين لحظه دستگاه كاليبره شده است. ظاهر گردد

  .گرم قابل قبول است

 GR  AND ٢٠٠كاليبراسيون دستگاه ترازو -٢-٦

 .نمايش داده شود سپس وزنه مرجع را قرار مي دهيم ٢٠٠calرا فشار داده تا روي صفحه نمايش  CALابتدا ترازو را روشن مي كنيم دكمه 

  . گرمي روي صفحه نمايش داده مي شود و در اين لحظه دستگاه كاليبره شده است ٢٠٠مرجع وزنه  جرمبعد از چند ثانيه 

درصورتي كه اعداد صفحه نمايش در اين محدوده نباشند مراحل كاليبراسيون دوباره . است قابل قبولگرم  ± ٠,٠٠٠٢خطاي – ١يادآوري

  اجرا  PLP -٠١٧  - ٠١ روش اجرايي پايش اعتبار نتايج آزمون به شماره ١-٤بند و چنانچه باز هم در محدوده ذكر شده نباشد  تكرار مي گردد

  .مي گردد

وسيله تراز ه و تجهيز حتماً ب )هود و اسپيلت ( تجهيز مي بايست هيچ گونه جريان هوايي وجود نداشته باشداز در هنگام استفاده  – ٢يادآوري

  .نصب شده روي دستگاه تراز گردد

  

  گزارش آزمون -٧

 شماره استانداردي كه آزمون بر اساس آن انجام شده است. 

  معرفي كامل ماده مورد آزمايش 

  بر حسب گرم بر سانتي متر مكعب آزمونه چگالي محاسبه شده 

 دماي آزمون 
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