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  خدا به نام

 ندارد ايرانسازمان ملي استا با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی  اا کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  صکر  م تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی تۀکمی در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد نعنوا به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران استانداردسازمان ملی 
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  رانای ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

 .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایت برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد 

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  راا بازا حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 . است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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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 استاندارد تدوينفني كميسيون

: 2قسمت -يگازكروماتوگراف گرمايي با دستگاهتجزيه شروتجزيه و شناسايي به -يكالست»

 «ان/ ايزوپرناستايرن/ بوتادي نسبتگيرياندازه

 ) تجديد نظر اول (

 
 نمايندگيسمت و/ يا  رئيس: 

 فریدون،  اشرفی

 (شیمی فیزی   دکترا)

 

 عضو ایئت علمی دانشگاه 

 پیام نور         

  دبير:
 فرج اله،  گرگانی فیروزجائی

 (فوق لیسانس شیمی آلی)

 

 اداره ک  استاندارد مازندران

 ): )اسامی به ترتیب حرو  الفبااعضاء

 
 

 غحمرضا،  آقاگ  زاده

 (فوق لیسانس مدیریت صنعتی)

 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 استان مازندران          

 
 شهاب،  آراسته منش

 (شیمی پلیمر  دکترا)

 

 آزمایشگاه امکار صد  ریز

 بصیر  ، فرشید

 )فوق لیسانس مهندسی شیمی(

 

 اداره ک  استاندارد مازندران

 طبر  نیا ، فرزانه

 )فوق لیسانس شیمی فیزی (

 

 اداره ک  استاندارد مازندران

 علی اکبرخانی ، کیومرث

 )لیسانس شیمی(

 

 قلی پور، محمد

 ) فوق لیسانس س  شناسی (    

 

 وحیدشرکت لوله 

 

 

 معاونت غیا و دارو دانشگاه

 علوم پزشکی مازندران 

 مقس  ، عبدالرسو 

 نساجی(  )دکترا

 

 عضو ایئت علمی دانشگاه 

 آزاد اسحمی واحد قائمشهر 



 د 

 

 محتبار ، سمیه

 )لیسانس شیمی(

 

 اداره ک  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 استان مازندران            

 میر  ، سیده عظمت

 انس مهندسی پزشکی()فوق لیس

 

 اداره ک  استاندارد مازندران

 

 

 نازپرور ، کتایون

 )لیسانس مهندسی نساجی(
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 عنوان
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 استاندارد ازمان ملی س با آشنایی

 

 ب

 ج استاندارد تدوی  فنی نکمیسیو

 و پیش گفتار

 اد  و دامنه کاربرد 1

 مراجع الزامی  9

 اصو  آزمون 3

 مواد و / یا واکنشگراا  2

 وسای  3

 آزمونانجام روش  6

 تفسیر نتایج 3

 دقت 3

 گزارش آزمون 2

 الف پیوست 19
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 پيش گفتار

 -کروماتوگرافیگازگرمایی با دستگاهتجزیه وشتجزیه و شناسایی به ر -الستی  "استاندارد

 شد. تدوی  1333نخستی  بار در سا   "ان/ ایزوپرناندازه گیر  نسبت استایرن/ بوتاد  :9قسمت 

اا  مربو  برا  اولی  بار مورد کمیسیون تائید و ای  استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی

صویب ت 13/11/1329 مور  شیمیایی و پلیمر ه کمیته ملی استانداردجلس1161در نظر قرار گرفت وتجدید

 و مقررات مؤسسه استاندارد و قوانی قانون اصححی  3ی  ماده  بندبه  با استناد ای  استاندارد این  شد و

 .شود می منتشرملی  عنوان استاندارده ب 1331تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهم  ماه 

 خدمات، علوم و زمینه صنایع، جهانی در اا  ملی وپیشرفت و تحوالت بانگی اماا حف  امگامی و برا 

تکمی   ارگونه پیشنهاد  که برا  اصح  و و شد نظرخواادمواقع لزوم تجدید در ایراناستاندارداا  ملی 

بنابرای  برا  مراجعه به  خواادگرفت. توجه قرار بعد  مورد نظرتجدید در شود ارائه استانداردای  

 استفاده کرد. نظرآنهاآخری  تجدید امواره از ملی ایران باید استاندارداا 

 

 است. 1333: سا  11932-9 شماره ایران ملی استاندارد جایگزی  استاندارد ای 

 

 رفته به شر  زیراست: کارهب استاندارد ای که برا  تهیه  خی أم و منبع

ISO 7270-2 :2012(E) Rubber- Analysis by pyrolytic gas chromatographic methods- part 2: 

Determination of styrene/ butadiene/ isoperene ratio 
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 -كروماتوگرافيگازگرمايي با دستگاه تجزيه و شناسايي به روش تجزيه -الستيك

 ان/ ايزوپرناندازه گيري نسبت استايرن/ بوتادي :2قسمت 

 
بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنی  موارد ، ایمنی و  دتمام مواراستاندارد در ای   -هشدار

 .استای  استاندارد آن برعهده کاربر اجرا  و مناسب سحمتی مسئولیت برقرار  شرایط ایمنی و 

 و دامنه كاربرد هدف 5

در  ان/ ایزوپرناستایرن/ بوتاد  روشی برا  اندازه گیر  نسبت تعیی  ،اد  از تدوی  ای  استاندارد

ولکانیده یا غیر یا در ترکیبات اا  خام ، در الستی او/ یا کوپلیمرا ، یا مخلوطی از اموپلیمرااکوپلیمراا

 ولکانیده است.

ان، ایزوپرن و مخلو  ای  پلیمراا کاربرد تایی شام  استایرن، بوتاد ای  روش برا  کوپلیمراا/ پلیمراا  سه

 دارد.

اا  کروماتوگرافی گاز  برا  آزمون نمونه و تفسیر نتایج اصو  و تکنی  ازکافی  آگاایید کاربر ای  استاندارد با -5يادآوري

 داشته باشد.

ان/ ایزوپرن تعیی  مقدار نسبت استایرن/ بوتاد  ،در صورت حضور رزی  و مقدار باال  سولفور ،ای  روشمطاب   -2يادآوري 

 تحت تاثیر قرار می گیرد.

 مراجع الزامي     2

به آنها ارجاع شده است. بدی  ترتیب آن  مت  استاندارد مقرراتی است که در حاو  زیرلزامی ا مدارك

  محسوب می شود. ای  استاندارد از ییجز مقررات

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

داده  ارجاع ااآن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد در .نیست ایران ملی استاندارد ای  نظر مورد

 .است نظر مورد ااآن بعد  اا اصححیه و نظرتجدید آخری  امواره است، شده

 :می استاالز استاندارد ای  کاربردبرا   مراجع زیر استفاده از

 روش آزمون . -تخراجی با استفاده از حح الستی  اندازه گیر  مواد اس ، 3136 ستاندارد ملی ایرانا  5ـ 2
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 اصول آزمون     9

ان/ ایزوپرن/ بوتاد  ی ازاا  مشخصگرمایی نمونه با نسبتتجزیهطری  ابتدا نموداراا  کالیبراسیون از 

      تعیی  درصد ار ترکیبرا  ب کروماتوگرافیگازگرمایی به وسیله اا  تجزیهساز  فراوردهاستایرن و جدا

 هیه می شوند.ت جزء(، نسبت به مجموع سه  ان و ایزوپرناستایرن، بوتاد  )

گرمایی تحت شرایط اا  به دست آمده از تجزیهو فراورده شدهگرمایی اا  مجهو  تجزیهسپس نمونه

با استفاده از  اانمونهای  ان/ استایرن در مشابه، جداساز  و شناسایی می گردند. نسبت ایزوپرن/ بوتاد 

 موداراا  کالیبراسیون مشخص می شود.ن

 و / يا واكنشگرهامواد     1

 کلیه مواد مورد نیاز باید با درجه خلو  آزمایشگاای باشند.

 هاي مورد نياز براي استخراجحالل  1-5

 را ببینید(. 1-1-3اا  زیر برا  استخراج مناسب استند ) بند حح 

 استن  1-5-5

 متانول  1-5-2

 كتونيلاتمتيل  1-5-9

 گاز حامل     1-2

 يا گاز هليم گاز نيتروژن  1-2-5

 صل: گاز ایدروژن و اوا  فشرده خايونيزاسيون شعله ايگاز براي آشكارساز    1-9

 وسايل      1

 هاي استخراجدستگاه  1-5

 .انجام شود 3136شماره استاندارد ملی ایران  مطاب استخراج 

 گرمايي دستگاه كروماتوگرافي/ تجزيه   1-2 

 كليات  1-2-5

گرمایی، اا چهار قسمتی استند: دستگاه تجزیهپیروگرام اا  مورد استفاده برا  به دست آوردندستگاه

 اا.و دستگاه پردازش داده کروماتوگرافی، ستون گازکروماتوگرافیگازدستگاه 
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 دستگاه تجزيه گرمايي  1-2-2

 ستند.گرمایی زیر مناسب ااا  تجزیهانواع دستگاه

 ؛5ميكروكوره گرمايي تجزيه دستگاه  1-2-2-5

 ؛2گرمايي نقطه كوريتجزيه دستگاه 1-2-2-2

 .9پالتينرشته گرمايي تجزيه دستگاه  1-2-2-9

 كروماتوگرافيگاز دستگاه  1-2-9

    گرمایی ایییا آشکارساز رسان 2( FID)  یونیزاسیون شعله ا مجهز به آشکارساز  کروماتوگرافیگازانواع دستگاه

 (TCD )3  برا  انجام آزمون مناسب استند. برا  ستون مویی  آشکارسازFID .مناسب تر است 

 كروماتوگرافيستون هاي   1-2-1

اا  فرار گرمایی فراوردهستون با انواع طو ، قطر و فاز ساک  مایع با قدرت جداساز  باال برا  تجزیه

 استند.ان و ایزوپرن مناسب استایرن بوتاد 

 .اا  پرشده استندبهتر از ستونجداساز  خوب  عملکرداا  مویی  با ستون  -5يادآوري

سیانوپروپی   -اا  غیر قطبی و قطبیت اصح  شده ) د  فنی اا  مویی  شام  پلی د  متی  سیلوکسانستون -2يادآوري

 مناسب استند.    قطبیهنیم( سیلیکون  ماده دیگریا  -فنی 

ان شود، جداساز  کام  ایروبوت  از بوتاد متر  ( استفاده می 39قتی از ی  ستون کروماتوگرافی معمولی ) و -9يادآوري

، ایزوبوت  به یکی از اجزا  تشکی  دانده الستی  یعنی ایزوپرن کروماتوگرافیگازگرمایی مشک  است. زیرا در روش تجزیه

ان حتی بدون جداساز  کام ،   است. اما تشخیص بی  ایزوپرن و بوتاد ان نزدیتجزیه می شود و زمان بازدار  آن به بوتاد 

 به کم  منحنی کالیبراسیون امکان پییر است.

 هادستگاه پردازش داده   1 -1-2

 می توان به کار گرفت.را اا گیر یا ی  رایانه با سامانه پردازش دادهی  ثبات، ی  انتگرا 

 آزمون انجام وشر    6

 و نمونه مجهو  ( استانداردکالیبراسیون ) اا از نمونه نهآزموتهیه  6-5

                                                 
1-Micro- furnace Pyrolyser 

2- Curie- Point Pyrolyser 

3- Platinum- filament Pyrolyser  

4- Flame- Ionization detector 

5-Thermal- condcuctivity detector 
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استفاده شود، کالیبراسیون ) استاندارد ( از سه نمونه  ا برا  تهیه نمودار کالیبراسیون باید کمینه 6-5-5

 اا  استاندارد باید در حدود نمونه مجهو  باشد.غلظت نمونه

ماایت ارد ) خام، ولکانیده، یا غیر ولکانیده( باید مشابه اا  استاندنمونه ماایتبه طور ترجیحی   6-5-2

 نمونه مجهو  مورد آزمون باشد.

اا در ار نمونه استاندارد و مجهو  باید روغ  فرایند یا روغ  نرم کننده ) روان کننده ( و افزودنی 6-5-9

            ترکیب مورد نظربسته به ، با استفاده از حح  مناسب 3136 شماره استاندارد ملی ایرانروش بند ب  طب 

تا باید اثرگیار باشد و نباید . حح  مورد استفاده بر رو  پلیمر ددرگاستخراج ) ولکانیده یا غیر ولکانیده (، 

اا پس از استخراج، باید . تمام نمونهکردجدا  را از آن روغ  نرم کننده و افزودنی ،حد ممک  روغ  فرایند 

 خش  گردند. 3136دارد ملی ایران استان ب بندطب  روش 

 داشته باشندمزاحمت جد  می توانند  ،کنندهنرم و فرایند اا  روغ   -يادآوري

 اا.ای  آزمونهداریدگرمایی بر برا  تجزیهرا ااهآزمونمقدار مناسبی از اا  استخراج شده، از نمونه  6-5-1

 مناسب باشند.برا  تکرارپییر   و اندازها  ،تا حد ممک  کوچ  باید 

 حرارتی توزی  گردد.گرم بسته به نوع دستگاه تجزیهگرم و پنج میلیعموماً، جرم نمونه بی  ی  دا  میلی  -يادآوري

 شرايط آزمون    6-2

تجزیه نمونه مجهو  باید  گرمایی، برا  تهیه نموداراا  استاندارد و، شام  دما  تجزیهشرایط آزمون 6-2-5

 یکسان باشد.

 –گرمایی نقطه و دستگاه تجزیه میکروکوره گرماییبرا  دستگاه تجزیه گرماییما  مناسب تجزیهد 6-2-2

پحتینی بی  رشته گرمایی درجه سلسیوس و برا  دستگاه تجزیه 699درجه سلسیوس تا  399کور  بی  

 سلسیوس است. هدرج 339درجه سلسیوس تا  699

ا  از شرایط کار در نوع ستون مورد استفاده بستگی دارد. نمونهبه  کروماتوگرافیگازشرایط دستگاه   6-2-9

اا  به دست آمده با استفاده از تنظی  شرایط، در و نمونه کروماتوگرام استارایه شده  3تا  1اا  جدو 

 است. شدهه ایار 3نموداراا  ی  تا 
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 سي متري.مويين با ستون  كروماتوگرافيگاز/ ميكرو  -گرمايي كورهشرايط پيشنهادي كار با تجزيه  -5جدول 

 تجزيه گرمايي

 دستگاه

 گرماییدما  تجزیه

 کوره -میکرو

 درجه سلسیوس 339

 ستون كروماتوگرافي گازي

 فاز مایع

 ضخامت فیل 

 قطر ستون/ مواد

 طو  ستون

 1درصد 3سیلوکسان پلید  متی فنی د 

 ی  میکرومتر

 ا  شده () غیر فع ضدزنگمیلی متر/ فوالد  93/9

 متر 39

 اتوگرافيمشرايط كرو

 گاز حام  و سرعت جریان

 دما  تزری 

 نوع آشکارساز

 دما  آشکارساز

 لی لیتر بر دقیقهیم 3/9الی ، 

 درجه سلسیوس 939

FID 

 درجه سلسیوس 399

 درجه سلسیوس 39به مدت دو دقیقه در دما   ییامدما برنامه دمایی

درجه سلسیو س تا دما   39قه از دما  درجه سلسیوس در دقی 99سپس با سرعت 

 درجه سلسیوس 939

 درجه سلسیوس 939دقیقه در دما   19به مدت  ییسپس امدما

 

 

 

 

 

                                                 
1- 5% diphenyl dimethyl polysiloxane 
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 متري 60 نبا ستون مويي گاز كروماتوگرافي/ ميكرو  -گرمايي كوره شرايط پيشنهادي كار با تجزيه   2جدول 

 تجزيه گرمايي

 دستگاه

 ييگرمادما  تجزیه

 کوره -میکرو

 درجه سلسیوس 339

 ستون كروماتوگرافي گازي

 فاز مایع

 ضخامت فیل 

 قطر ستون/ مواد

 طو  ستون

 درصد 3سیلوکسان پلید  متی فنی د 

 ی  میکرومتر

 ) غیر فعا  شده ( زنگضدمیلی متر/ فوالد  93/9

 متر 69

 اتوگرافيمشرايط كرو

 گاز حام  و سرعت جریان

 دما  تزری 

 نوع آشکارساز

 دما  آشکارساز

 لی لیتر بر دقیقهیم 3/9الی ، 

 درجه سلسیوس 939

FID 

 درجه سلسیوس 399

 درجه سلسیوس 39به مدت دو دقیقه در دما   ییامدما برنامه دمایی

درجه سلسیو س تا دما   39درجه سلسیوس در دقیقه از دما   99سپس با سرعت 

 درجه سلسیوس 939

 درجه سلسیوس 939دما  دقیقه در  19به مدت  ییسپس امدما
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 با ستون پر شده گاز كروماتوگرافيكوري /  – نقطهگرمايي شرايط پيشنهادي كار با تجزيه   9جدول 

 تجزيه گرمايي

 دستگاه

 گرماییدما  تجزیه

 کور  -گرمایی نقطه تجزیه

 ثانیه ( 3درجه سلسیوس )  329

 ستون كروماتوگرافي گازي

 فاز مایع

 مواد قطر ستون/

 طو  ستون

 1( 39تا   69ذراتبا اندازه  )W کروموزورب/ 319% 99سیلیکون 

 زنگضدمیلی متر ) قطر داخلی (/ فوالد  3

 متر 3

 اتوگرافيمشرايط كرو

 گاز حام  و سرعت جریان

 نوع آشکارساز

 الی 

FID 

 درجه سلسیوس 39به مدت دو دقیقه در دما   ییامدما برنامه دمایی

درجه سلسیو س تا دما   39درجه سلسیوس در دقیقه از دما   19سپس با سرعت 

 درجه سلسیوس 999

 درجه سلسیوس 999دقیقه در دما   19به مدت  ییسپس امدما

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- 20% silicone 710/ Chromosorb W ( 60 to 80 mesh ) 
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 :راهنما

X ) زمان بازدار  ) دقیقه 

 بوتا د  ان 1

 ایزوپرن  9

 استایرن  3

 متري 90 نكروماتوگرام به دست آمده با ستون موييمثالي از  -5شكل 
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 :راهنما

X ) زمان بازدار  ) دقیقه 

 بوتا د  ان 1

 ایزوپرن  9

 استایرن  3

 

 

 متري 60 نكروماتوگرام به دست آمده با ستون موييمثالي از  -2شكل 
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 :راهنما

X ) زمان بازدار  ) دقیقه 

 بوتا د  ان 1

 ایزوپرن  9

 استایرن  3

 

 به دست آمده با ستون پرشدهكروماتوگرام مثالي از  -9شكل 
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 كاليبراسيون هايمنحنيتهيه    6-9

گرمایی قرار داید، تا تجزیه آن اا  استاندارد را در دستگاه تجزیهاستخراج شده از نمونه هی  آزمون 6-9-5

 ه کنید.تجزی ،کروماتوگرافیگازرا برا  رس  نمودار کالیبراسیون با دستگاه  حاص انجام شود، فراورده 

 اا  استاندارد برا  رس  نمودار کالیبراسیون تکرار کنید.ای  مرحله را برا  سایر نمونه

ان د را به ترتیب برا  استایرن، بوتا PIPو   PBD , PST دست آمده از دستگاهبه اا مساحت پی  6-9-2

را نسبت به ک   AIP و ABD , ASTاا  ثبت کنید. درصد مساحت پی (  3-9-3طب  بند ) پرن و ایزو

 اا  زیر محاسبه کنید:، طب  رابطهپرن ان و ایزود آنها به ترتیب برا  استایرن، بوتا مساحت

 

 
 

 

 

 

 :در آنکه 

 درصد مساحت پی  استایرن؛  

 ان؛درصد مساحت پی  بوتاد  

 پرن؛درصد مساحت پی  ایزو 

 مساحت پی  استایرن؛ 

 ؛ان بوتاد مساحت پی   

 .ایزو پرنمساحت پی   

ان و ایزوپرن ی  نمودار کالیبراسیون تهیه کنید. برا  برا  ار ی  از سه نمونه استایرن، بوتاد  6-9-9

درصد  در مقاب ،  Xدر محور  مثا ، برا  استایرن، درصد مشخصی از استایرن ) نسبت به مجموع سه نمونه (

. برا  رس  کنیدرا  Yگرمایی رو  محور تجزیه اا فراوردهمساحت پی  به دست آمده برا  استایرن در 

و عرض از (  a ) خط شیبو خط رگرسیون را تهیه کنید استایرن با استفاده از روش کمتری  فاصله مربعات، 
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ان و ایزوپرن را با استفاده از شیب بوتاد برا  ر کالیبراسیون با روش مشابه ، نمودامشخص کنید.  ( b ) مبدا

 ( تهیه کنید.  d , f( و عرض از مبدا )  c , eخطو  ) 

 هولجتجزيه نمونه م   6-1

اا  استاندارد نمونه مشابه شرایط بر اساستهیه شده از نمونه مجهو  استخراج شده را  هآزمون 6-1-5

 گرمایی کنید.تجزیه

استایرن و ان ، بوتاد را به ترتیب برا  بر رو  کروماتوگرام  QIPو   QBD، QST اا  ت پی مساح 6-1-2

 ثبت کنید.(  3-9-3طب  بند  ) ایزوپرن به دست آمده از دستگاه

 را نسبت به درصد ک  نمونه طب  رابطه زیر محاسبه کنید.اا پی ی   درصد مساحت ار

 

 
 

 
 

 

 :در آن كه

 مساحت پی  استایرن؛ درصد 

 ان؛د درصد مساحت پی  بوتا 

 درصد مساحت پی  ایزوپرن؛ 

 مساحت پی  استایرن؛ 

 ؛ان د بوتامساحت پی   

 .ایزوپرنمساحت پی   
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 تفسير نتايج    7

 اا  زیر محاسبه کنید:در نمونه مجهو  را با استفاده از فرمو  نسبت استایرن/ بوتاد  ان/ ایزوپرن

 

 

 

 :در آن که

 ؛آزمونهدرصد استایرن در  

 ؛آزمونهدرصد بوتاد  ان در  

   .آزمونهدرصد ایزوپرن در  

 می باشد. 3-3-6دیر مشخص شده طب  بند امق 

 ند.ه اتعریف شد 9-2-6در بند  و  ،   

 دقت     8

 الف را ببينيد. پيوست

 گزارش آزمون    3

 زیر باشد:حداق  شام  اطحعات گزارش آزمون باید 

 آن؛ مرجعشر  کام  نمونه مجهو  و   3-5

 روش آزمون؛  3-2

 ایرانارجاع به ای  استاندارد ملی  3-2-5

گرمایی، دستگاه گرمایی، دما  تجزیهمورد استفاده ) نوع دستگاه تجزیه اا اا و شرایط روشدستگاه 3-2-2

 ؛(کروماتوگرافیگازو شرایط دستگاه  کروماتوگرافیگاز

 ای  استاندارد مطر  نشده است؛ مت  جزییات ارگونه عملکرد  که در  3-9

 گردد. بیان نسبت به ک  نمونه  ان/ ایزوپرنبوتاد  نسبت استایرن/بر اساس  ،مجهو  آزمونهبرا    3-1
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 الف پيوست

 ) اطحعاتی (

 دقت

 كليات 5-الف

بر اساس  9991ولکانیده در سا   آمیزهی  برنامه بی  آزمایشگاای برا  اندازه گیر  دقت روش آزمون برا  

 یطراح 9ده در جدو  با استفاده از شرایط تعریف ش 1236سا   ISO/TR 9272استاندارد بی  المللی 

 گردید.محاسبه  ISO/TR 9272در استاندارد بی  المللی تعریف شد دقت نوع ی   اساسرگردید. دقت ب

 آزمایشگاه امکار  داشتند. 6در ای  برنامه 

( و   SBRاستایرن ) ،انمخلو  الستی  بوتاد مختلف از اا  با نسبت Cو  A  ،Bولکانیده  آمیزهسه نوع 

 SBR/IRاا  مخلو  ولکانیده با نسبت آمیزههار چاا  مجهو  استفاده شدند. ( به عنوان نمونه IRایزوپرن )

مورد  اجزا  سازندهاا  استاندارد برا  رس  منحنی کالیبراسیون مطاب  با اطحعات نسبت به عنوان نمونه

درصد واحد  39ای با مورد استفاده در برنامه آزمون بی  آزمایشگا SBRنظر در ار نمونه انتخاب شدند. 

 ان به کار گرفته شد.درصد واحد مونومر بوتاد  39مونومر استایرن و 

رو   ار نمونه مجهو  به بر شده در ی  روز انجام آزمون نتیجه مقدار متوسط دو  "نتیجه آزمون  "ی  

 دست آمد.

  پییرش یا عدم پییرش برا نبایدزمایشگاای آبرنامه آزمون بی  ای  دقت نتایج آزمون به دست آمده با 

  بی  ارزیابینتایج بر اساس ای  روش  نشان داندهاسناد  که  ارایهبدون ورده، ارگروه کاال یا فرا

 .رودبه کار  باشد، آزمایشگاای برا  محصو  یا مواد آزمون شده

 نتايج  2-الف

 .شده اندارایه  3-الفو  9-الف، 1-اا  الف دقت آزمون در جدو 

برا  مقایسه با نتایج  2-در جدو  الف Cو  A ،Bدر سه نمونه مجهو   SBR / IRعی نسبت مخلو  واق

 آزمایشگاای ارایه شده است.آزمون بی 
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ارایه  3-الفو  9-الف، 1-الفجدو  ، ای  روش آزمون برا  اری  از مواد در rپییر  : تکرارپذيريتكرار

باید مشکوك  ،تفاوت دارندزیر رایه شده در جدو  که بیش از مقداراا  امجزاگردیده اند. دو نتیجه آزمون 

 در نظر گرفته شوند و پیشنهاد می شود که بررسی مناسب صورت گیرد.

 3-الفو  9-الف، 1-الف  اا  جدو ، ای  روش آزمون برا  اری  از مواد در Rپییر  جدید: تتجديدپذيري

باید  ،تفاوت دارندزیر ارایه شده در جدو   مقداراا که بیش از  مجزا. دو نتیجه آزمون ارایه گردیده اند

 مشکوك در نظر گرفته شوند و پیشنهاد می شود که بررسی مناسب صورت گیرد.
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 دقت نتايج آزمون درصد استايرن در استايرن/ بوتادي ان/ ايزوپرن 5 -الف جدول

درصد مقدار  نمونه

 متوسط

 تعداد آزمايشگاه ها يشگاه هبين آزماي درون آزمايشگاهي
Sr r ( r) SR R ( R) 

A 9/12 66/9 36/1 33/9 33/9 91/9 23/11 3 
B 3/93 39/9 93/9 22/9 22/9 32/9 32/2 6 
C 3/33 33/9 13/9 21/9 21/9 36/9 32/6 6 

  33/2 39/9 32/9 32/9 19/9 32/9 3/93 مقدار میانگی 

 يادآوري نكات مورد استفاده:
Sr رار پذيري انحراف استاندارد؛تك 

r  تكرارپذيري، برحسب واحد اندازه گيري؛ 

( r) تكرارپذيري، برحسب درصد ) نسبي (؛ 

SR تجديد پذري انحراف استاندارد؛ 

R  پذيري، برحسب واحد اندازه گيري؛تجديد 

( R)  پذيري، برحسب درصد ) نسبي (.تجديد 
 

 در استايرن/ بوتادي ان/ ايزوپرن ان بوتاديدقت نتايج آزمون درصد  2 -الف جدول

درصد مقدار  نمونه

 متوسط

 تعداد آزمايشگاه ها بين آزمايشگاه ها درون آزمايشگاهي
Sr r ( r) SR R ( R) 

A 3/13 93/9 39/9 32/2 31/9 22/1 13/3 3 
B 1/93 23/9 36/1 93/3 61/1 36/2 33/16 6 
C 3/36 33/9 22/9 39/9 31/9 23/1 23/3 6 

  66/2 23/9 33/9 19/2 93/1 33/9 1/93 مقدار میانگی 

 را ببینید 1 -الف  برا  مفاای  عحئ  به کار رفته جدو  يادآوري
 

 در استايرن/ بوتادي ان/ ايزوپرن ايزوپرن دقت نتايج آزمون درصد  9 -الف جدول

درصد مقدار  نمونه

 متوسط

 اه هاتعداد آزمايشگ بين آزمايشگاه ها درون آزمايشگاهي
Sr r ( r) SR R ( R) 

A  1/63 32/9 62/9 11/1 12/3 23/2 3 
B  2/22 33/9 62/3 33/9 32/6 33/12 6 
C  3/93 23/9 39/3 63/9 32/1 33/3 6 

  96/2 33/3 33/1 36/3 33/9 2/22  مقدار میانگی 

 را ببینید 1-الف  برا  مفاای  عحئ  به کار رفته جدو  يادآوري
 

 Cو  A ،Bدر نمونه هاي  IRو  SBRنسبت مخلوط   1  -فال جدول
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 SBR IR نمونه

A 33 63 
B 33 23 
C 33 93 

 


