
 



 

 

 

  

 جمهوری اسالمی ایران
Islamic Republic of Iran 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 
 

 استاندارد ملی ایران

 

 

INSO 

07641 14670 

 Iranian National Standardization Organization 1st. Revision تجدیدنظراول

0934  2018 

 -هاپالستیک 

 های مورد استفاده در تولید اُلپلی

 گیری عدد هیدروکسیلاندازه-یورتانپلی

 

 

 

 

Plastics - 

 Polyols for use in theproduction of 

polyurethane -Determination of hydroxyl 

number 

 
 

 

Identical with 
ISO 14900: 2017 

 

  

 

 
ICS: 83.080.10 

 

 



 0934سال  :)تجدیدنظر اول( 07641 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

 ب 

 رانیاستاندارد ا یملسازمان 

 2952خیابان ولیعصر، پالک ،غربی میدان ونکضلع جنوب ،تهران

 ایران -تهران 35399-9315: یپست صندوق

 44495593-9تلفن:

 44449381و 44449848دورنگار: 

 ، میدان استاندارد یشهر صنعت ،رجک

 ایران -کرج  13949-391 :یصندوق پست

 (829)12489813-4تلفن: 

 (829)12484335دورنگار: 

  standard@isiri.gov.ir:رایانامه

 http://www.isiri.gov.irوبگاه: 

 

 

 

 

Iranian National Standardization Organization (INSO) 
No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran 

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran 

Tel: + 98 (21) 88879461-5 

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103 

Standard Square, Karaj, Iran 

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran 

Tel: + 98 (26) 32806031-8 

Fax: + 98 (26) 32808114 

 

Email: standard@isiri.gov.ir  

Website:http://www.isiri.gov.ir 

  



 0934سال  :)تجدیدنظر اول( 07641 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

 ج 

 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

صنعتی ایران،  قانون اصالح قوانین ومقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات 1سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بندیک مادۀ 
استانداردهای ملی )رسممی( ایمران را بمه     تنها مرجع رسمی کشوراست که وظیفۀ تعیین، تدوین و نشر3193مصوب بهمن ماه

 .عهده دارد

نظمران مراکمو و مؤسسمات    صماحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمان های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می علمی، پژوهشی، تولیدی و
کننمدگان،  صماحبان حمو و نفمع، شمامل تولیدکننمدگان، مصمر        ۀفناوری و تجاری است که از مشمارکت آگاهانمه و منصمفان   

نموی    شمود. پمی   یدولتی حاصل مدولتی و غیرهای کنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شمود و پم  از دریافمت     های مربوط ارسال ممی  کمیسیون نفع و اعضایملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی استانداردهای
و به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ  ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننمد   نیو با رعایت ضوابط تعیین شده تهیمه ممی   صالحذیمند و  های عالقه که مؤسسات و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شمود. بمدین ترتیمب،     چماپ و منتشمر ممی    بررسی و درصورت تصمویب، بمه عنموان اسمتانداردملی ایمران      ،درکمیته ملی طرح
ملی استاندارد مربوط که ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقرراتر اساس شود که بملی تلقی می استانداردهای

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملی

(ISO)المللی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
و  2(IEC) المللی الکتروتکنیک ،کمیسیون بین3

(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بین
(CAC)کمیسیون کمدک  غمیایی   5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشمور   9

همای خماک کشمور، از آخمرین      ملی ایران ضمن تموجه به شمرایط کلمی و نیازمنمدی    کند. در تدوین استانداردهای فعالیت می

 شود. گیری می المللی بهره دهای بینهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استاندار پیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت  بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می
محیطمی و اقتصمادی، اجمرای بعضمی از      و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیمت محصمو ت و مالحظمات زیسمت    

 ی ملی ایران را برای محصو ت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عمالی اسمتاندارد، اجبماری   استانداردها

المللمی بمرای محصمو ت کشمور، اجمرای اسمتاندارد کا همای صمادراتی و          تواند به منظور حفظ بازارهای بمین . سازمان میکند
ها و مؤسسات فعال در  کنندگان از خدمات سازمان به استفاده بخشیدنن . همچنین برای اطمیناکند بندی آن را اجباری درجه

هما و   محیطی، آزمایشگاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستم مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدورگواهی ۀزمین

ت را بر اساس ضوابط نظمام  ها و مؤسسا گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 
ها ها اعطا و بر عملکرد آنکند و در صورت احراز شرایط  زم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی  المللیکند. ترویج دستگاه بیننظارت می

 .است سازمانملی ایران از دیگر وظایف این  برای ارتقای سطح استانداردهای

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 اول( تجدیدنظر)

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 شعبانیان، میثم

 آلی()دکتری شیمی 

 پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملی استاندارد

  دبیر:

 مقدم، ماهروخالقی
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 پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملی استاندارد
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 اداره کل استاندارد استان البرز
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 گفتار پیش

کمه  « گیری عدد هیدروکسمیل اندازه -یورتانهای مورد استفاده در تولید پلیاُلپلی-هاپالستیک »استاندارد 
 تمدوین و منتشمر شمد، بمر اسماس پیشمنهادهای دریمافتی و بررسمی و تأییمد           3153بار در سال نخستین

عنوان استاندارد ملی ایران به ای به منطقه المللی/ بر مبنای پییرش استانداردهای بینهای مربوط کمیسیون
بار مورد تجدیدنظر قرار  اولینبرای برای  9شمارۀ  ملی ایران، استاندارد 9روش اشاره شده در مورد الف، بند 

تصویب شد. اینک این استاندارد  33/2/3159مورخ  پلیمراجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد  یکمینگرفت و در 

و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب  استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه  1به استناد بند یک مادۀ 
 شود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193بهمن ماه 

ساختار و شمیوۀ   -ملی ایران )استانداردهای 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ملی و جهانی در زمینه  هایتحو ت و پیشرفت با حفظ همگامی و هماهنگی برای شوند.نگارش( تدوین می
که  د شد و هر پیشنهادینلووم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملی هایصنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قرار  توجهنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد، هنگام تجدیداین استانداردها ارائه شود تکمیلبرای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 شود.می 3153: سال 35998این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ 

و تهیه و تدوین شده « معادل یکسان»به روش زیر  المللی بین بنای پییرش استاندارداین استاندارد ملی بر م

المللمی موبمور    باشد و معادل یکسان استاندارد بینشامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می
 است:

ISO 14900:2017, Plastics - Polyols for use in the production of polyurethane - Determination 

of hydroxyl number 

  



 0934سال  :)تجدیدنظر اول( 07641 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

 ز 

 مقدمه

 همای پلمی اسمتر غیراشمبا     هیدروکسمیل رزیمن   عمدد گیری المللی اندازهتا کنون استانداردهای ملی و بین
(ISO 2554)و  5599استاندارد ملی شماره ( ، عوامل فعال سطحی غیریونی(ISO 4326های آلکیدی ، رزین

منتشر شده اسمت. دو روش   (ISO 6796)های صنعتیگلیکول( و پلی9224و جالها )استاندارد ملی شماره 

باشند که در آنها ایمیدازول به عنوان کاتالیوگر هایی میتشریح شده در این استاندارد ملی، بهبود یافته روش
در از جمله های مصرفی اُلشود و به طور خاک در تعیین عدد هیدروکسیل بسیاری از انوا  پلیاستفاده می

 اتمر  گیمری عمدد هیدروکسمیل پلمی    به طور ویژه بمرای انمدازه   روند. روش الفکار میبه هایورتانتولید پلی

 روش گیمری آنهما بما    یا موارد دیگمری کمه انمدازه    ،هایی که ممکن است ممانعت فضایی داشته باشندلاُپلی
 کمردن و قابمل  دارب یک روش عمومی بمر پایمه فتمال   دارکردن مشکل باشد، قابل استفاده است. روش فتال

بیان شده  اجرای آزمون هایباشد. هردو روش مشابه روشها میلاُوسیعی از انوا  پلی گسترهرای استفاده ب

 است.  ASTM D4274استاندارد در
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گیری عدد اندازه-یورتانهای مورد استفاده در تولید پلیاُلپلی-هاپالستیک

 هیدروکسیل

های معموولی آشونا باشوند     کار در آزمایشگاه کنند، باید باافرادی که از این استاندارد ملی استفاده می -هشدار 

چنوین موواردی مسویولیت     و بهداشتی نوشته نشده اسوت، در صوورت وجوود    این استاندارد تمام موارد ایمنیدر

 این استاندارد خواهد بود   سالمتی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر  برقراری شرایط ایمنی و

 هدف و دامنۀ کاربرد   0

های مورد استفاده اُلگیری عدد هیدروکسیل در پلیهد  از تدوین این استاندارد تعیین دو روش برای اندازه
دانستن مقمدار   ییورتانهای پلیبندی سامانهفرمول هبوداست. برای ب یورتاناولیه در تهیۀ پلی به عنوان مواد

 باشد. ها ضروری میاُلهیدروکسیل پلی

 انمد، کماربرد دارد و همچنمین بمرای     هایی که به راحتی اسمتری شمده  اُلاتر پلیروش الف ترجیحاً برای پلی
 شود.توصیه می مواد بر پایۀ قندها،مانند  ،هایی که ممانعت فضایی قابل توجهی دارنداُلپلی

امما ممکمن    ،شودهای آمینی نو  اول توصیه میاُلهای پلیمری و پلیاُلها، پلیاُلروش ب برای پلی اتر پلی

 دست آید.ههایی که ممانعت فضایی دارند نتایج کمتر از حدانتظار باُلاست برای پلی

ته ها برای آنها در نظرگرفاین روش احتیاطی در بررسی قابلیت اجرایی های دیگر اگر اقداماتاُلدر مورد پلی

کنترل کیفیمت و   توانند برای اهدا  تحقیقاتی،ها میشوند. این روش بررسیها با این روش توانندمیشود، 

 شود.ها استفاده تعیین ویژگی

 مراجع الزامی  2

ها ارجا  داده شده است.  صورت الوامی به آن در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به
 شوند. ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب می بدین ترتیب آن

ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای  که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجا  داده شده باشد، اصالحیه درصورتی

ها ارجا  داده شمده اسمت،    آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن این استاندارد الوام
 آور است.  های بعدی برای این استاندارد الوام جدید نظر و اصالحیههمواره آخرین ت

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است: 

2-1   ISO 385, Laboratory glassware — Burettes 

، با استفاده از هاویژگی –بورت ها  -ظرو  شیشه ای آزمایشگاهی  ،3149: سال 3599استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 . تدوین شده است ISO 385:2005 استاندارد



 0934سال  :)تجدیدنظر اول( 07641 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

2 

2-2   ISO 648, Laboratory glassware — Single-volume pipettes 

، با استفاده از تک حجمهای پتپی-ای آزمایشگاهیلوازم شیشه ،3158: سال 3595ستاندارد ملی ایران شمارۀ ا -یادآوری

 دوین شده است. ت ISO 648:2008استاندارد 

2-3  ISO 760, Determination of water — Karl Fischer method (General method) 

 استفاده از استاندارد ، بااندازه گیری آب به روش کارل فیشر ،3152: سال 34543ستاندارد ملی ایران شمارۀ ا -یادآوری

 ISO 760:1978 دوین شده است. ت 

2-4 ISO 835, Laboratory glassware — Graduated pipettes 

2-5  ISO 3696, Water for analytical laboratory use - Specification and test methods 

 هایها و روشویژگی -مورد مصر  در آزمایشگاه تجویه  - آب ،3143: سال 3924ستاندارد ملی ایران شمارۀ ا -یادآوری

 دوین شده است. ت ISO 3696:1987استاندارد ، با استفاده از آزمون

2-6  ISO 4788, Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders 

، با استفاده استوانه های مدرج - های شیشه ای آزمایشگاهیظر  ،3151: سال 9294ستاندارد ملی ایران شمارۀ ا -یادآوری

 دوین شده است. ت ISO 4788:2005استاندارد از 

2-7 ISO 6353-1, Reagents for chemical analysis - Part 1: General test methods 

2-8 ISO 6353-2, Reagents for chemical analysis - Part 2: Specifications - First series 

2-9 ISO 6353-3, Reagents for chemical analysis - Part 3: Specifications - Second series 

 تعاریفو اصطالحات  9

 رود:در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

9-0  

 یورتانپلی

polyurethane 

 آلی با ترکیبمات دارای دو یما چنمد گمروه هیدروکسمیل       3سیاناتایووپلی پلیمری است که از واکن  دی یا
 آید.دست میبه

9-2 

 عدد هیدروکسیل

hydroxyl number 

 یک گرم از آزمونه است. ( معادل با مقدار هیدروکسیلKOHهای پتاسیم هیدروکسید ) گرمتعداد میلی

  

                                                 

1 -Polyisocyanate 
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  کلیاصول  7

 منظممور بممه آزمونمه در محلممولی از اسمتیک انیدریممد در پیریمدین،    -(0دارکووردناسووتیل) روش الوف  7-0

شمود.  ممی  کاتمالیو شود. واکمن  بما ایمیمدازول    می رفالک  های هیدروکسیل موجود،گروه دارکردناستیل
 واکنشگر اضافی با آب هیدرولیو شده و استیک اسید حاصل با محلول سدیم هیدروکسید اسمتاندارد تیتمر   

 .شودشود. مقدار هیدروکسیل از تفاوت تیتراسیون آزمونه و محلول شاهد محاسبه میمی

 اشتعال هستند، عالوه بور ایون اسوتیک انیدریود خورنوده نیوز      پیریدین سمی و قابل  و استیک انیدرید -هشدار

 .باشد  اقدامات احتیاطی مناسب هنگام کار با این واکنشگرها الزم استمی 

روش رفالک  با محلول فتالیمک انیدریمد   های هیدروکسیل آزمونه بهگروه-(2دار کردن)فتال روش ب 7-2
شود. مقدار زیادی انیدرید با آب هیدرولیو شده ایمیدازول تسریع میواکن  با  د.نشودر پیریدین، استری می

مقدار هیدروکسیل از تفاوت تیتراسیون  و تیتر ،حاصل با محلول سدیم هیدروکسید استاندارد و فتالیک اسید

 شود.آزمونه و محلول شاهد محاسبه می

 هامزاحمت 5

اگر نمونمه دارای  بنابراین  کند.مواحمت ایجاد می، کنندۀ واکنشگرتخریب بخ  استری آب اضافی با 5-0
 نمونمه را تیییمر    واکنشمگری کمه خاصمیت اسمیدی یما بمازی      باشمد، آن را بما   درصد آب ممی  2/8 بیشتر از

 خشک کنید. دهد،نمی

با واکنشمگر  به منظور تشکیل ترکیبات پایدار، های نو  اول و دوم و اسیدهای چرب بلند زنجیر آمین 5-2
 خواهد بود. موثر یجهکه این موضو  در نت دهند،واکن  می

 واکنشگرها 6

جمو ممواردی کمه    استفاده شمود، بمه   1واکنشگرخلوک  شیمیایی با درجهها باید از مواد گیریدر تمام اندازه
 و ISO 6353-1، ISO 6353-2همای ارائمه شمده در    مشخص شده باشد، هممۀ واکنشمگرها بایمد بما ویژگمی     

 ISO 6353-3 اگرچه ممکن است واکنشگرهایی با درجات دیگر نیمو اسمتفاده شموند     داشته باشند؛مطابقت 

گیری اندازه درستیتا  هستند،دارای خلوک با ی کافی که این واکنشگرها ابتدا مشخص شود  ،کهشرط آنبه
 کم نشود.

 باشد. دوواکنشگری درجه  با  ISO 3696آب مرجع باید مطابو استاندارد  جو در موارد مشخص شده،به
 

                                                 

1 -Acetylation 

2 -Phthalation 

3-Reagent-grade 
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 )برای روش الف(                                                                                 ردنکدارواکنشگر استیل 6-0

( 1-9) ایمیمدازول  g 39 ( مخلوط کنید،9-9) پیریدین خشک ml3888 استیک انیدرید را با  ml 329 مقدار

واکنشگر را روزانه تهیه کرده و در شیشۀ تیره نگهداری کنید  بونید تا حل شود.به آن اضافه کرده و خوب هم 
 رنگ است از آن استفاده نکنید.تر از زرد کمو اگر تیره

 ، جاممد رزینمی شمکل    کننمده  اسمتری ها در اثر حرارت مخلوط پیریدین و واکنشمگر  گوارش برخی از آزمایشگاه به -یادآوری

مشمکل   (4-9درصمد آب در پیریمدین )   5/8اضافه کمردن   با کننده داراستیلمرحله تهیه واکنشگر  شود. درای حاصل میتیره
 (. 2-3-4 بندزیر) طور کمّی، واکنشگر کافی برای تکمیل واکن  وجود داشته باشد. دقت کنید که بهشودبرطر  می

شود  از تموا  بودنی   می چشمی و تنفسی های پوستی،استیک انیدرید و پیریدین سبب ایجاد حساسیت -هشدار

 استفاده کنید  هاشود از آنخوبی تهویه میاجتناب کرده و فقط در محیطی که به واکنشگرهابا این 

                                                                                 )برای روش ب( کردن دارواکنشگر فتال 6-2

( به 9-9) پیریدین ml988  ای رنگ وزن کنید،در یک ظر  یک لیتری قهوه انیدرید رافتالیک  g 339 مقدار

ظر  آزمونه را تا  ایمیدازول را به آن اضافه کرده و g39  آن اضافه کرده و به شدت تکان دهید تا حل شود.

فتن طمو نی  واکنشگر باید یک شب قبل از استفاده تهیه شود. از قرارگر .هم بونیدخوب بهحل شدن کامل 
بریویمد. در   دور واکنشمگری کمه تیییمر رنمگ داده را    مدت واکنشگر در معرض رطوبت هوا اجتناب کنیمد.  

  تما  ml59 بمین   از واکنشمگر بایمد   ml 29 اًطور که در روش ب شرح داده شد، دقیقتیتراسیون شاهد، همان

 ml388  از سدیم هیدروکسید mol/l988/8 .را مصر  کند 

 .آن یا معادلدرجه واکنشگر  ،ایمیدازول 6-9

  .mol/l3/8  ،محلول استانداردهیدروکلریک اسید،  6-7

( به عنوان استاندارد اولیمه، محلمولی بمر اسماس یمک روش خموب       9-9) با استفاده از پتاسیم اسید فتا ت
انجمام شمده را،   دار استاندارد کنید. دمایی که در آن استانداردسازی چهار رقم معنی آزمایشگاهی تهیه و تا

تصحیح  ،5-9گیری، طبو روش ارائه شده در بند غلظت محلول باید در دمای اندازه. کنیدگیری و ثبت اندازه

 بماز قموی در نمونمۀ ممورد      وجمود  بمر اثمر  شود. این محلول فقط زمانی مورد نیاز اسمت کمه یمک تصمحیح     

 اعمال شود. ،گیریاندازه

  .g/l38 محلول شناساگر فنل فتالیین، 6-5

 ( را تهیه کنید.9-9)زیربند پیریدین ml388  فتالئین درمحلولی از یک گرم فنل 

 پتاسیم اسید فتاالت  6-6

 شده استفاده کنید.یۀ گواهیاولاستاندارد  از

 درصد آب. 3/8کمتر از  ، دارایدرجه واکنشگر، پیریدین 6-4
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را کمه نقطمۀ    قسممتی روش تقطیر، پیریدین را از فتالیک انیدرید جداکرده و سازی  زم است، بهاگر خالص
 دارد، دور بریوید.C º 339تا Cº 335 ازترجوشی پایین

 را ببینید(. 3-9یادآوری  )مورد استفاده در موارد خاک: درصد آب 59/8تا  18/8دارای ، پیریدین 6-8

گیری کنید. به مقدار  زم آب اضافه کنید. حجم اندازه ISO 760مقدار آب پیریدین را با استفاده از استاندارد 
 تواند از معادلۀ زیر محاسبه شود:مورد نیاز آب برای افوودن به هر لیتر پیریدین می

 (3)                     A5 -8/5= (ml)  حجم آب برای افوودن 

 باشد.درصد آب موجود در پیریدین میA  که در آن

 . mol/l9/8  محلول استاندارد،سدیم هیدروکسید ،  6-3

که در را دار استاندارد کنید. دمایی چهار رقم معنی محلولی بر اساس یک روش خوب آزمایشگاهی تهیه و تا

است. برای  88835/8 . ضریب انبساط گرمایی محلولکنیدگیری و ثبت آن استانداردسازی انجام شده، اندازه
ت، بر اسماس  گیری در آن انجام شده اسمقدار هیدروکسیل، غلظت محلول باید در دمایی که اندازه محاسبۀ

 :معادلۀ زیر تصحیح شود

 (2)                         
(     )                                                                  

 که در آن:

 ؛mol/l است، بر حسب غلظت محلول استاندارد شده    

 ؛mol/l است، بر حسب هاغلظت در طی آزمون نمونه    

θ1 ؛درجه سلسیوس دمای محلول طی استانداردسازی است، برحسب 

θ2 ؛درجه سلسیوس ها است، برحسبدمای محلول طی آزمون نمونه 
F برای تصحیح است ضریب انبساط گرمایی محلول. 

 هادستگاه 4

یمک جفمت الکتمرود یما ترکیمب       که با ،یا بهتر mv3/8  3درستیبا  متر، pHتیتراتورپتانسیومتری یا  4-0
قابلیت پرشدن خودکار مجدد تجهیو شده  با ml388  ظرفیت کالومل و یک بورت پیستونی با-الکترود شیشه

 است.

 .گرانروهای اُلپلی نمناسب برای برداشت2با منفی، ml38 و ml2، ml 9 ،سرنگ   4-2

                                                 

1-Accurate 

2 -Orifice 
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 زن مغناطیسی هم   4-9

 .mg3/8  درستیبا ای، ترازوی تجزیه   4-7

 .ISO 648با استاندارد  مطابو ،ml28  سنجی،پیپت حجم 4-5

 .ISO 835مطابو با استاندارد  ،ml3 گیری، های اندازهپیپت 4-6

 .ISO 4788مطابو با استاندارد  ،ml388 استوانه مدرج،  4-4

 .ml298،  ml988 بشر، 4-8

 با ،ml 98محدودۀ  در های مدرجقسمت ،ml388  سنجی(، ظرفیت نهایی)برای تیتراسیون رنگبورت  4-3

اول  ml98  در دسمترس نیسمت،   ml 388 . اگمر بمورت  ISO 385مطابو بما اسمتاندارد    و ml3/8  بندیزینه

 کامل کنید. ml 98 تیترکننده را با پیپت اضافه کرده و تیتراسیون را با بورت

 .58/25 محل اتصال مخروطی استاندارد ، باml188 ، 0ارلن 4-01

کننمده بمه مخروطمی    با قابلیت اتصال انتهای لولمه خنمک  ، 1چکانندهسر، mm588  ،2نو  وستمبرد،  4-00

 .58/25استاندارد

 .Cº 2± Cº 339 داشتن دما دربا قابلیت نگهحمام روغن،  4-02

  

                                                 

1 -Conical flasks 

2 -West type 

3 -Drip-tip 
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 دارکردناستیل -روش الف 8

 آزمونروش  8-0

 آزمونمۀ  زم از   مقمدار  گیمری باشمد، بمرای انمدازه   اگرنمونه حاوی مقادیر محسوسمی آب نممی   8-0-0

 زیر استفاده کنید: هایهمعادل

( ) مقدار آزمونه             

 عددهیدروکسیل مورد انتظار   
                                                                                  (1)                  

 

( ) مقدار آزمونه              

    
(5)                                                                                             

  که در آن؛

Mr ؛دارجرم مولکولی ترکیبات هیدروکسیل 
n های هیدروکسیل موجود در مولکولتعداد گروه. 

 باشد.می meq4/5 در هر حالت، محاسبه بر اساس این فرض است که حداکثر میوان هیدروکسیل موجود  -یادآوری

شود، نودیکترین را به مقدار محاسبه محاسبه شده به بیشترین حد مجاز روش نودیک  زمانی که جرم آزمونه
 شده بپییرید.

باید برای تطبیو با این مواحمت اصالح شود. در  باشد، مقدار آزمونهمحسوسی آب مینمونه دارای مقادیر  اگر

 زیر استفاده کنید:های معادلهمورد نیاز از یکی از گیری مقدار آزمونه برای اندازه این حالت،

( )  مقدار آزمونه               

        [      (       )   ]     
(9  )                                                                  

 یا

( ) مقدار آزمونه       

لعد  مورد انتظار   دهیدروکسی  (      )
 (9     )                                                                            

 که در آن؛

R ؛یوان آب نمونه، برحسب درصد جرمیم 

S ؛میوان خلوک نمونه، برحسب درصد جرمی     

Mr ؛دارجرم مولکولی ترکیبات هیدروکسیل 
n های هیدروکسیل موجود در مولکولتعداد گروه. 

دلیل کاه  مقدار مورد نیاز آزمونه، در اثر وجود مقادیر قابل مالحظۀ آب در ممکن است به درستیدقت و 

 نمونه کاه  یابد.

خشک و تمیمو وزن  ( 38-9)  ارلن یک مناسب محاسبه شده، آزمونه را دربرای داشتن مقدار  8-0-2

 .کنید



 0934سال  :)تجدیدنظر اول( 07641 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

4 

 کمه بمرای    (38-9) ارلمن در همر   را (3-9) کننمده  داراستیلواکنشگر  ml8/29 به وسیلۀ پیپت 8-0-9
 از یمک زممان ریموش یکسمان بمرای هممه        کمار ممی رود، بما اسمتفاده    شماهد بمه   های آزمونمه و گیریاندازه

سپ  هر کدام از  .خوبی هم بونیدبهتا حل شدن آن  نه راآزمو ارلن حاویها، بریوید. اگر  زم است، قسمت

کمن حماوی   به یک تلۀ خشکمحیط مرطوب است، مبرد را  )اگر جو (33-9) را به مبرد وصل کرده هاارلن
ن درزگیری کرده و روی پیریدیه ، متصل کنید(، اتصا ت را با یک تا دو قطر2ید نشاندار با م  کلسیم کلر

ای تنظیم گونهرت دهید، صفحه داغ را بهدقیقه حرا 18 رار دهید. در دمای رفالک  به مدتصفحه داغ ق یک

ها اُلشود، برای بعضی از انوا  پلیمی آهستگی نودیک به پایین مبرد متراکم شوند. یادآورکه بخارها بهکنید 
به یک ته را از این جهت که برای رسیدن کار رف زم باشد. زمان بهتری از رفالک  ممکن است دوره طو نی

 .مقدار ثابت برای عدد هیدروکسیل کافی باشد،کنترل کنید

 آب شستشمو  ml29  خنک شود، سپ  مبمرد را بما   ارلنبعد از دوره رفالک ، اجازه دهید تا  8-0-7

آوری جمع ارلندر داخل  های شستتشو رارا شستشو داده، محلول ارلندهید. مبرد را برداشته و اتصا ت و 

 کنید.

 محلول را با یکی از دو روش زیر تیتر کنید: 8-0-5

 0تیتراسیون پتانسیومتری 8-0-5-0

 منتقل کنید، ظر  را با مقدار اندکی آب شستشو دهید. ml298  محلول را به یک بشر

 هم بونید. (1-9) زن میناطیسیبا یک هم و قرار دهید (3-9) بشر را روی یک تیترسنج خودکار

( تیتر کنید تا به 9-5)mol/l 9/8 محلول کرده، و با محلول سدیم هیدروکسید الکترودهای تیترسنج را وارد

  زم بمرای تیتراسمیون آزمونمه کمتمر از    mol/l 9/8 اگر حجم محلول سدیم هیدروکسمید  تعادل برسد. نقطۀ
 تکرار شود. کمترباید با آزمونۀ  ونبوده و آزمزیاد درصد مقدار  زم برای شاهد باشد، آزمونه بی  از حد  48 

 را ثبت کنید.mol/l 9/8 دمای محلول سدیم هیدروکسید

 سنجیتیتراسیون رنگ 8-0-5-2

 ml9/8میناطیسی به محلول آزمونه اضافه کنید. ایمیله زن( و یک هم9-9) محلول شناساگرفنل فتالئین 

تا رسیدن به نقطه پایانی که در آن اولین رنمگ   mol/l 9/8 ، با محلول سدیم هیدروکسیدخوردندر حال هم
 ثانیه پایدار بماند، تیتر کنید. 39و مدت  رنگ ظاهر شودصورتی کم

 زم بمرای تیتراسمیون    mol/l 9/8 بخوانید. اگر حجم محلول سمدیم هیدروکسمید   ml82/8  حجم را با دقت

باید با آزمونمۀ   آزمونبوده و  زیاددرصد مقدار  زم برای شاهد باشد، آزمونه بی  از حد  48آزمونه کمتر از 
 .تکرار شود کمتر

                                                 

1 -Potentiometric titration 
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 را ثبت کنید.mol/l 9/8 دمای محلول سدیم هیدروکسید

 :های زیر تصحیح کنیدرا به روشحاوی اسیدیته یا قلیائیت قابل توجهی است، نتایج اگر نمونه  8-0-6

 گیمری هیدروکسمیل اسمتفاده   ای کمه بمرای انمدازه   نمونه ، همان مقدار ازml188  ارلندر یک  8-0-6-0

فتالئین به آن اضافه محلول شناساگر فنل ml9/8  آب و ml99  (،9-9پیریدین ) ml99 . شود را وزن کنیدمی 
 کنید.

 رنمگ اسمت، آن را بما محلمول    بمی  3-9-3-4حاصمل از زیربنمد   اگر محلول تصحیح اسیدیته:  8-0-6-2

تشخیص سنجی رنگ به وسیله استاندارد، با استفاده از روش پتانسیومتری یا mol/l3/8 سدیم هیدروکسید 
شرح داده  3-9-3-4 که در بند چنانآن مخلوط واکنشگر رویگیری شاهد یک اندازه نقطۀ پایانی، تیتر کنید.

 بمر گمرم، مطمابو     KOH همای گرمتصحیح اسیدیته، برحسب تعداد میلی انجام دهید. ،با حی  آزمونه شد،
 شود:محاسبه می (9) همعادل

تصحیح اسیدیته   
(     )      

  
 (9                                                                                    )  

 که در آن؛

V1 برحسب  سدیم هیدروکسید مورد نیازبرای تیتراسیون آزمونه، حجم محلولml؛ 

V2 برحسب  برای تیتراسیون شاهد، حجم محلول سدیم هیدروکسید مورد نیازml؛ 

c  غلظت محلول سدیم هیدروکسید، بر حسبmol/l؛ 

m برحسب گرمجرم آزمونه ،.  

آن را به روش پتانسیومتری  است،صورتی  3-9-3-4اگر محلول حاصل از بند قلیائیت: تصحیح  8-0-6-9

شود، تا محمو  استفاده میتشخیص نقطۀ پایانی گیری رنگ سنجی )یا اگر از اندازه تعادل رسیدن به نقطۀ تا
اسید کلریدریک  ml8/3تیتر کنید. سپ   mol/l3/8 با استفاده از اسید کلریدریک  رنگ صورتی تیتر کنید(،

mol/l 3/8 را با اسمتفاده از محلمول اسمتاندارد سمدیم هیدروکسمید      اضافی به آن بیافوایید. آن mol/l 3/8  تما

شود، تا رسیدن به نقطۀ پایانی صورتی رنمگ کمه   )یا اگر از رنگ سنجی استفاده می تعادل رسیدن به نقطۀ
ثانیه باقی بمانمد( تیتراسمیون برگشمتی کنیمد. بما اسمتفاده از محلمول اسمتاندارد سمدیم           39 برای حداقل

 اضمافی و  mol/l 3/8محلول شاهدی حاوی دقیقماً هممان مقمدار اسمید کلریمدریک      ، mol/l 3/8هیدروکسید 

 همای گمرم مخلوط واکنشگرهای اضافه شده مطابو قبل، تیتر کنید. تصحیح قلیائیت، برحسب تعمداد میلمی  
KOH شود.محاسبه می (4) هبر گرم، مطابو معادل 

تصحیح قلیائیت  
(     )      

  
   (4                                                                                   )  

 

 هستند. 2-9-3-4که درآن نمادها مطابو بند 
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 بیان نتایج   8-2

محاسبه  (5) هبر گرم نمونه، مطابو معادل KOH هایگرمعدد هیدروکسیل، برحسب تعداد میلی 8-2-0

 شود:می

عددهیدروکسیل    
(     )      

  
  (5                                                                              )   

 که در آن؛ 

V3 برای تیتراسیون آزمونه،  2-9-3-4 یا 3-9-3-4بند زیر در حجم محلول سدیم هیدروکسید مورد نیاز

 ؛ml برحسب

V4 برای تیتراسیون شاهد،  2-9-3-4 یا 3-9-3-4بند زیردر  محلول سدیم هیدروکسید مورد نیاز حجم
 ؛ ml برحسب

c بر حسب ،غلظت محلول سدیم هیدروکسید mol/l؛ 

m .جرم آزمونه، برحسب گرم  

تصمحیح نتمایج    شرح داده شد، بود. 9-3- 4 بندزیراگر نمونه فاقد اسیدیته یا قلیائیتی که در  8-2-2

  :گیردهای زیر انجام میمطابو معادله

عددهیدروکسیل   شدهتصحیح )  ) عددهیدروکسیل  اسیدیته     (38                                                 )  

 

عددهیدروکسیل   شدهتصحیح )  ) عددهیدروکسیل  قلیائیت    (33                                                  )  

 دقت و اریبی  8-9

های مرتبط بما  درخواست مقایسه بین آزمایشگاهی واصله از آزمایشگاههای دقت بر اساس داده 8-9-0

اند. برای محاسمبۀ  در ایالت متحدۀ آمریکا تعیین شده (PURMAC) یورتانمواد اولیۀ پلی آزمونهای کمیته

 های سلسله عملیات ممکمن اسمت از کمیتمه   داده استفاده شده است. ASTM E180 استاندارد ازمقادیر دقت 
 دست آمده باشد.شورای پالستیک آمریکا به PURMAC یا از کمیتۀ  ASTM D-20  استاندارد

 .دکنیاستفاده  برای قضاوت پییرش نتایج 1-1-4و  2-1-4 معیارهای داده شده در زیربندهای از

یکسان با اسمتفاده از   آزمونگرواحد(: اگر دو نتیجه به دست آمده توسط  آزمونگر) تکرارپذیری 8-9-2
برای مواد مشابه یا یکسان بیشتر باشد،  3نشان داده شده در جدول  r تجهیوات یکسان در یک روز، از مقادیر

 بهتر است مورد تردید واقع شود.

همای  از آزمایشگاهسری نتایج که  هراگر میانگین حاصل از  (:چندین آزمایشگاه) تجدیدپذیری 8-9-9
برای مواد مشابه یا یکسان  3نشان داده شده در جدول   Rیک نمونه به دست آمده، از مقادیر جداگانه بر روی

 بیشتر باشد، بهتر است مورد تردید واقع شود.
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 دار کردنهای دقت برای عدد هیدروکسیل با روش استیلداده -0جدول 

مقدارمیانگین عدد   مواد آزمون

 هیدروکسیل
Sr SR r R 

PTME 4/9 8/2 4/2 9/8 333 گلیکول 

 8/2 4/8 9/8 1/8 5/11 محافظت شده .p.o./e.oاُل،پلی هبرپای -گلیسیرین

 4/9 9/3 4/2 9/8 9/95 محافظت شده .p.o./e.oاُل،پلی هبرپای -گلیسیرین

 5/38 2/5 5/1 9/3 9/552 دار شدهاُل پروپوکسیلپلیه برپای -سوکروز/گلیسیرین

     Sr  ؛                                                                                                                            چندین تکرارانحرا  استاندارد درون آزمایشگاهی         

SR       تکرار؛      د بین آزمایشگاهی میانگین دو بار انحرا  استاندار 

      rتکرارپییری درون آزمایشگاهی حد (Sr ×8/2؛)                                                                                                                                         

R     تجدیدپییری بین آزمایشگاهی حد (SR  ×8/2؛)                                                                                                                                      

 اریبی این روش آزمون تعیین نشده است.اریبی:  8-9-7

  گزارش آزمون 8-7

 گوارش آزمون باید حداقل شامل اطالعات زیر باشد:

 روش آزمون طبو این استاندارد ملی؛     8-7-0

 ؛3/8عدد هیدروکسیل تصحیح شده، با تقریب      8-7-2

  واحمد تولیمدی، نمو  محصمول،     همۀ جوئیاتی که برای شناسایی محصول آزممون شمده )ماننمد        8-7-9

 تاریخ تولید، بر اساس نیاز(؛ اندیکاتور، های بهر یا دفترشماره

 تیتراسیون مورد استفاده )تیترکننده خودکارپتانسیومتری یا رنگ سنجی(؛روش      8-7-7

تواند روی نتایج تاثیرگیار رویداد یا جوئیاتی که در این استاندارد ملی به آن اشاره نشده و می هر     8-7-5

 باشد؛

 .تاریخ انجام آزمون     8-7-6

  



 0934سال  :)تجدیدنظر اول( 07641 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

32 

 دارکردنفتال –روش ب    3

 روش آزمون 3-0

بما اسمتفاده از    ،(، مقداری نمونه را که طبو معادلۀ زیر محاسبه شمده 38-9ظر  مخروطی ) در یک 3-0-0
 ( یا ابوار مناسب دیگر توزین کنید.2-9) سرنگ

     ( ) مقدار آزمونه  

 عددهیدروکسیل مورد انتظار   
 (32                                                                               )  

 گردن ظر  تماس پیدا کند. نباید اجازه داده شود تا هیچ موادی با

 ثبت کنید. گرممقدار آزمونه را با تقریب میلی

نودیکترین را به مقدار محاسبه شود، زمانی که جرم آزمونۀ محاسبه شده به بیشترین حد مجاز روش نودیک 

 شده بپییرید.

 کمه بمرای   (38-9) ( در هرظمر  2-9) دارکننمده فتمال  از واکنشمگر  ml8/29  به وسیلۀ پیپت 3-0-2
. همر  هم بونیدبهآزمونه  کامل تا حل شدن شود، بریوید. ظر  رااستفاده می های آزمونه و شاهدگیریاندازه 

 دقیقمه در حممام روغمن کمه در دممای      18ها را بمرای ممدت   و ظر وصل کرده ( 33-9)ظر  را به مبرد 

 C°2 ±C° 339( 32-9تنظیم شده، قرار دهید.) 

در واکن  مواد خاک تحت آزمون در دممای ذکمر شمده،    به علت تخریب کمّی  دهندها ترجیح میبرخی آزمایشگاه -یادآوری

 دارند. نگه C° 2 ±C ° 388ر د دمای حمام روغن را

دهی، مجموعه را از حمام برداشته و تا رسیدن به دمای اتاق خنک کنیمد،  از دوره حرارتبعد  3-0-9
 ml 298 پیریدین شستشو دهید. مبرد را برداشته و کل محلول را به داخل یک بشر ml18  سپ  مبرد را با

 پیریدین برای شستشوی ظر  استفاده کنید. ml28  منتقل کرده و از

 :دو روش زیر تیتر کنید محلول را با یکی از 3-0-7

 تیتراسیون پتانسیومتری 3-0-7-0

 ( هم بونید.1-9زن میناطیسی )وسیله یک هم( قرار داده و به3-9) سنج خودکاریک تیتر ظر  محلول راروی

( تیتر کنید تما بمه   9-5)mol/l 9/8 الکترودهای تیترسنج را وارد محلول کرده و با محلول سدیم هیدروکسید

درصمد   48 زم برای تیتراسیون آزمونمه کمتمر از   mol/l 9/8 اگر حجم سدیم هیدروکسید برسد.نقطۀتعادل 

 .تکرار شود کمترآزمای  باید با آزمونۀ  بوده و زیادمقدار  زم برای شاهد باشد، آزمونه بی  از حد 

 را ثبت کنید.mol/l 9/8 دمای محلول سدیم هیدروکسید
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 سنجیتیتراسیون رنگ 3-0-7-2

 ml9/8 زن میناطیسی به محلول آزمونه اضافه کنید.( و یک هم9-9) فتالئینمحلول شناساگرفنل 

تما رسمیدن بمه نقطمه پایمانی کمه در آن        mol/l 9/8سدیم هیدروکسید  وسیلۀ محلولبهخوردن محلول آزمونه را حین هم

 حجممم را بمما دقممت  ثانیممه پایممدار بمانممد، تیتممر کنیممد.     39و مممدت  رنممگ ظمماهر شممود  اولممین رنممگ صممورتی کممم  

 ml82/8   بخوانید اگر حجم سدیم هیدروکسمیدmol/l 9/8     درصمد مقمدار  زم    48 زم بمرای تیتراسمیون آزمونمه کمتمر از

 تکرار شود. کمترباید با آزمونۀ  ونبوده و آزم زیادبرای شاهد باشد، آزمونه بی  از حد 

 را ثبت کنید.mol/l 9/8دمای محلول سدیم هیدروکسید 

 همایی کمه در زیمر بنممد   بما روش را اگمر نمونمه حماوی اسمیدیته یمما قلیائیمت قابمل تموجهی اسمت، نتممایج          3-0-5

 تصحیح کنید. ،ارائه شد 4-3-9

 بیان نتایج 3-2

 محاسمبه   (31) معادلمۀ  مطمابو ، نمونمه  بمر گمرم   KOH همای گمرم عدد هیدروکسیل، برحسب تعداد میلی 3-2-0

 شود.می

عددهیدروکسیل    
(     )      

  
   (31                                                                              )  

 که در آن؛

V3 برای تیتراسمیون آزمونمه،   2-5-3-5 یا 3-5-3-5بند زیردر  حجم محلول سدیم هیدروکسید مورد نیاز  

 ؛ ml برحسب

V4 بمرای تیتراسمیون شماهد،    2-5-3-5 یا 3-5-3-5بند زیردر  حجم محلول سدیم هیدروکسید مورد نیاز 

 ؛ml برحسب 

c ،بر حسب غلظت محلول سدیم هیدروکسید mol/l ؛ 

 m،برحسب گرم. جرم آزمونه  

تصمحیح نتمایج    داده شد، بود. شرح 9-3- 4 بندزیردر اگر نمونه فاقد اسیدیته یا قلیائیتی که  3-2-2

  گیرد:های زیر انجام میمطابو معادله

عددهیدروکسیل   شدهتصحیح )  ) عددهیدروکسیل  اسیدیته   (35  )                                                       

 یا

عددهیدروکسیل   شدهتصحیح )  ) عددهیدروکسیل  قلیائیت    (39     )                                               
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 دقت و اریبی  3-9

 هممای مممرتبط بمما  ازآزمایشممگاه مقایسممه بممین آزمایشممگاهی واصممله اسممت هممای دقممت براسمماس درخوداده 3-9-0

انمد. بمرای محاسمبۀ مقمادیر     در ایالت متحمدۀ آمریکما تعیمین شمده     (PURMAC)یورتانمواد اولیۀ پلی آزمونهای کمیته

 اسمتاندارد  همای سلسمله عملیمات ممکمن اسمت از کمیتمه      داده اسمتفاده شمده اسمت.    ASTM E180 اسمتاندارد  دقت از

ASTM D-20  یا از کمیتۀ  PURMAC.شورای پالستیک آمریکا به دست آمده باشد 

 استفاده کنید. پییرش نتایجدر برای قضاوت  1-1-5و  2-1-5 ازمعیارهای داده شده در زیربندهای

یکسمان بما اسمتفاده از     آزممونگر واحمد(: اگمر دو نتیجمه بمه دسمت آممده توسمط         آزممونگر ) تکرارپوذیری  3-9-2

بمرای ممواد مشمابه یما یکسمان بیشمتر باشمد، بهتمر          2نشان داده شده در جمدول   rاز مقادیر تجهیوات یکسان در یک روز،

 است مورد تردید واقع شود.

همای جداگانمه   هرمیانگین حاصل از دو سری نتمایج کمه از آزمایشمگاه    (:چندین آزمایشگاه) تجدیدپذیری 3-9-9 

برای مواد مشابه یما یکسمان بیشمتر باشمد بهتمر       2نشان داده شده در جدول  Rیک نمونه به دست آمده، از مقادیر روی بر

  است مورد تردید واقع شود

 دار کردنهای دقت برای عدد هیدروکسیل با روش فتالداده-2جدول 

 Sr SR r R مقدارمیانگین عدد هیدروکسیل  مواد آزمون

PTME 4/5 3/3 9/3 5/8 332 گلیکول 

 5/3 1/8 9/8 3/8 8/15 شدهمحافظت .p.o./e.oاُل،پلیبرپایه  -گلیسیرین

 4/5 4/8 9/3 1/8 3/99 شدهمحافظت .p.o./e.oاُل،پلیبرپایه  -گلیسیرین

 5/38 5/1 5/1 5/3 552 شدهداراُل پروپوکسیلپلیه برپای -سوکروز/گلیسیرین

     Sr  ؛                                                                                                                            چندین تکرارانحرا  استاندارد درون آزمایشگاهی         

SR       تکرار؛      د بین آزمایشگاهی میانگین دو بار انحرا  استاندار 

      rتکرارپییری درون آزمایشگاهی حد (Sr ×8/2؛)                                                                                                                                         

R     تجدیدپییری بین آزمایشگاهی حد (SR  ×8/2؛)                                                                                                                                      

 اریبی این روش آزمون تعیین نشده است.اریبی:  3-9-7

  گزارش آزمون 3-7

 گوارش آزمون باید حداقل شامل اطالعات زیر باشد:

 روش آزمون طبو این استاندارد ملی؛    3-7-0

 ؛3/8عدد هیدروکسیل تصحیح شده، با تقریب      3-7-2

همای  شمماره  واحد تولیمدی، نمو  محصمول،    )مانند همۀ جوئیات  زم که برای شناسایی محصول مورد آزمون     3-7-9

 تاریخ تولید، براساس نیاز(؛ بهر یا دفتر اندیکاتور،
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 )تیترکننده خودکارپتانسیومتری یا رنگ سنجی(؛ کاربردیروش تیتراسیون      3-7-7

 ؛تواند روی نتایج تاثیرگیار باشدیا جوئیاتی که در این استاندارد ملی به آن اشاره نشده و می هر رویداد     3-7-5

 تاریخ انجام آزمون.     3-7-6
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نامهکتاب  
 

 روش -تعیین عدد هیدروکسیل -و جالها های آلکیدی  رزین ،9224استاندارد ملی ایران شماره [0]

 تیتراسیون

[2]  ISO 2554, Plastics -Unsaturated polyester resins -  Determination of hydroxyl value. 

[3]  ISO 4326, Non-ionic surface active agents -  Polyethoxylated derivatives - Determination 

of hydroxyl value -  Acetic anhydride method. 

گیری  مواد فعال در سطح غیر یونی مشتقات پلی الکوکسیالت اندازه، 5599ایران شماره استاندارد ملی [7] 

 روش انیدرید فتالیک -مقدار هیدورکسیل

[5] ISO 6796, Polyglycols for industrial use - Determination of hydroxyl number - Phthalic 

anhydride esterification method. 

[6] ASTM D4274, Standard Test Methods for Testing Polyurethane Raw Materials-

Determination of Hydroxyl Numbers of Polyols. 

[7]  ASTM E180, Standard Practice for Determining the Precision of ASTM Methods for 
Analysis and Testing of Industrial Chemicals. 

[8]  http://www.electropedia.org  

[9]  http://www.iso.org/obp 
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