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Plastanumate katsetamise nõuded 

Juhised alajagude 6.1.5.2.7 ja 6.5.6.3.6 juurde 

Laboratoorsed meetodid, mille puhul kasutatakse katsekehasid polüetüleeni ja täiteainete (ained, segud ja 
valmistised) alajagude 6.1.5.2.6 ja 6.5.6.3.5 määratluste kohase keemilise sobivuse tõendamiseks võrreldes 
jao 6.1.6 kohaste standardvedelikega. 

Allpool kirjeldatud laboratoorsete meetodite A kuni C abil on võimalik iga juhtumi puhul määrata vedamiseks 
mõeldud ainete võimalikke anuma materjali kahjustamise mehhanisme võrreldes standardvedelikega. 

Eeldatavad kahjustamise mehhanismid aitavad määrata katsemeetodi. 

Laboratoorsed meetodid võivad tuvastada anuma materjalis: 

– pundumisest tuleneva pehmenemise (laboratoorne meetod A); 

– pingepragunemise (laboratoorne meetod B); või 

– oksüdeerumise ja molekulaarse lagunemise reaktsiooni (laboratoorne meetod C), 

kui neid ei ole võimalik määrata juba varem koostise alusel ning iga juhtumi puhul tuleb neid võrrelda sarnase 
toimega sobivate standardvedelikega. 

Kasutada tuleb sama paksusega katsekehasid, mille tolerantsid jäävad ettenähtud piiridesse. 

 

Laboratoorne meetod A 

Pundumisest tulenev massi suurenemine määratakse lamedate katsekehade peal, mis pärinevad anuma 
materjalist ja mida hoitakse 40°C juures vedamiseks mõeldud aines ja võrdluseks standardvedelikus. 

Pundumisest tuleneva massi suurenemine määratakse katsekehade kaalumise teel enne vedelikus hoidmist 
ning kui katsekehad ei ole üle 2 mm, siis pärast 4-nädalast reaktsiooniperioodi, muudel juhtudel pärast reakt-
siooniaega, mis on piisav, et katsekehad saavutaksid konstantse massi. 

Igal juhul tuleb määrata kolme katsekeha keskmine väärtus. Katsekehasid tohib kasutada ainult üks kord. 

 

Laboratoorne meetod B (varda sisestamise protseduur) 

1. Lühikirjeldus  

 Suure tihedusega polüetüleenist valmistatud anuma materjali toimivust vedamiseks mõeldud aine ning 
sobiva standardvedeliku suhtes katsetatakse varda sisestamise katsega, niivõrd kui seda toimivust 
saab mõjutada pingepragunemine koos samaaegse pundumisega kuni 4% või ilma selleta. 

 Katseks varustatakse uuritavad katsekehad puuritud augu ja sälguga ning eelnevalt on neid hoitud 
katsetatavas täiteaines ja sobivas standardvedelikus. Pärast eelnevat vedelikus hoidmist sisestatakse 
puuritud auku kindla suurusega ülemõõduline varras. 

 Sel viisil valmistatud katsekehasid hoitakse seejärel katsetatavas täiteaines ja sobivas standardvede-
likus ning eemaldatakse pärast erineva kestusega hoidmisperioodi ning katsetatakse nende jääktõm-
betugevust (protseduur 3.1) või kuni katsekehade pragunemiseni (protseduur 3.2). 

 Võrdlevad mõõtmised katseainega, mis on standardvedelik nagu märgav lahus, äädikhape, normaalne 
butüülatsetaat / normaalne butüülatsetaadiga küllastunud märgav lahus või vesi võimaldavad kindlaks 
teha, kas katsetatava täiteaine põhjustatud kahjustamise aste on võrdne standardvedeliku omaga, 
sellest väiksem või sellest suurem. 

2. Katsekehad 

2.1  Kuju ja mõõtmed 

 Katsekehade kuju ja mõõtmed on toodud joonisel 1. Katsekeha paksus ei tohi erineda ± 15% võrra 
katseseeria keskmisest väärtusest. 

 Katsetatav täiteaine ja sobiv standardvedelik on osa katseprotseduurist. 

Joonis 1 
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Extrusionsrichtung = Ekstrudeerimise suund 

Probekörper ohne Stift = Katsekeha ilma vardata 

Mindestwanddicke: 2mm = Minimaalne seinapaksus: 2 mm 

 

2.2 Tootmine 

 Katseseeria katsekehad võib võtta sama konstruktsioonitüübiga anumatest või ekstrudeeritud pool-
toote samast tükist. 

 Katsekehade töötlemisel on saega lõikamisel saadud pinna kvaliteet piisav. Tootmise ajal tekkivad 
kandid tuleb lihtsalt eemaldada pinnalt, millele hiljem tehakse sälk. Katsekehade sälk peab olema pa-
ralleelne ekstrudeerimise suunaga. 

 Igasse katsekehasse puuritakse auk diameetriga 3 0
0,03mm −

+
 nagu on näidatud joonisel 1. 

 Seejärel tehakse katsekehasse V-kujuline sälk, nagu on näidatud joonisel 1, ning sälgu raadius on 
≤ 0,05 mm. 

 Kaugus sälgu põhja ja augu perimeetri vahel peab olema 5 mm ± 0,1 mm. 

2.3 Katsekehade arv 

 Jääktõmbetugevuse määramiseks punkti 3.2 kohaselt kasutatakse 10 katsekeha ühe hoidmisperioodi 
kohta. Üldjuhul kasutatakse vähemalt viit hoidmisperioodi. 

 Punkti 3.3 kohase katsekeha pragunemiseni kuluva aja määramiseks on vaja kokku 15 katsekeha. 

2.4 Vardad 

 4 mm paksuste varraste mõõtmed on esitatud joonisel 2. 

 

* Mindestwanddicke: 2mm 

Abbildung 1 

Probekörper ohne Stift
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 Joonis 2 

 a: Varras jääktõmbetugevuse b: Varras kuni katsekeha pragunemiseni kuluva  
  määramiseks  aja määramiseks  
 

  poliert = poleeritud 

  Steigung = kaldega 

  Material: Nichtrostender Sonderstahl = Materjal: roostevaba (roostekindel) teras 

 

 Varda eelistatav materjal on roostevaba teras (näiteks X 12 Cr Si 17). 

 Nende ainete puhul, mis võivad põhjustada selle terase korrosiooni, tuleb kasutada klaasvarrast.  

3. Katseprotseduur ja hindamine 

3.1 Katsekehade eelnev hoidmine  

 Enne varda sisestamist peavad katsekehad läbima 21 päeva pikkuse uuritavas katsevedelikus ja stan-
dardvedelikus hoidmise temperatuuril 40°C ± 1°C. Alajao 6.1.6.1 kohase standardvedeliku c puhul 
peab eelnev katsevedelik olema n-butüülatsetaat. 

3.2 Jääktõmbetugevuse kõvera määramise protseduur 

3.2.1 Meetod 

 Joonise 2a kohane varras sisestatakse katsekehasse puuritud auku alates kitsenevast osast kuni si-
lindrilise osani.  

 Seejärel asetatakse ettevalmistatud katsekehad hoidmisanumatesse, mis on täidetud vastava katse-
vedelikuga ja mis on konditsioneeritud temperatuurile 40 °C ning mida hoitakse seejärel ahjus tempe-
ratuuril 40°C ± 1°C. Standardvedeliku c puhul sooritatakse see katse märgavas lahuses, millele on 
lisatud 2% n-butüülatsetaati. 

 Ajaline periood varda katsekehasse sisestamise ja katsevedelikus hoidmise vahel tuleb valida ühetao-
line ja seda tuleb hoida ühetaolisena kogu katseseeria jooksul. 

 Pingepragunemisega seotud hoidmisperioodi pikkus ja katsevedelik tuleb valida nii, et oleks võimalik 
selgelt ja piisava kindlusega eristada katsetatud standardvedelike ja klassifitseeritavate täiteainete 
jääktõmbetugevuse kõveraid. 

 Pärast hoidmisanumast eemaldamist tuleb katsekeha küljest kohe eemaldada vardad ning katseve-
deliku mis tahes jäägid tuleb puhastada. 

 Pärast toatemperatuurini jahtumist tuleb katsekehad sae abil poolitada paralleelselt sälguga servaga 
läbi puuritud augu keskosa. Edasiseks katsetamiseks tuleb kasutada ainult katsekehade sälguga pooli. 

 Need sälguga katsekehad peavad seejärel, kui mitte hiljem kui 8 tundi pärast katsevedelikust eemal-
damist, läbima üheteljelise tõmbepinge katse tõmbetugevuse mõõtmise masinas katsekiirusel (liikuva 
kinniti kiirus) 20 mm/min kuni purunemiseni. Määrata tuleb maksimaalne tugevus. Tõmbetugevuse 
katse tuleb sooritada toatemperatuuril (23°C ± 2°C) ISO/R 527 kohaselt. 

3.2.2 Hindamine 

poliert poliert 

Steigung: 

Material: Nichtrostender Sonderstahl

  1 : 1 0 ~ 
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 Katsevedeliku mõju hindamisel tuleb arvutada eelnevalt katsevedelikus hoitud katsekehade maksi-
maalne tõmbetugevus ilma vardata nullväärtusena ja katsekeha maksimaalne tõmbetugevus pärast 
hoidmisperioode ty, kus y ≥ 5 (päevades). Pärast nende maksimaalse tõmbetugevuse väärtuste (ty) 
teisendamist protsentidesse võrreldes nullväärtusega asetatakse need väärtused joonisel 3 kujutatud 
graafikule. 

 Võrdlus vastavate mõõdetud jääktõmbetugevuse kõveratega standardvedelikus nagu märgav lahus, 
äädikhape, n-butüülatsetaat / n-butüülatsetaadiga küllastunud märgav lahus või vesi võimaldab kind-
laks teha, kas katsetatud täiteaine põhjustatud mõju on võrdne standardvedeliku omaga, sellest väik-
sem või suurem. 

 Joonis 3 

 Spannungsrißprüfung (Stifteindrückmethode) = pingepragunemise katse (varda sisestamise meetod) 

 Füllgut = täiteaine 

 Standardflüssigkeit = standardvedelik 

 Aggressiver = agressiivsem 

 Weniger aggressiv als = vähem agressiivne 

 Restzugfestigkeitskurven = jääktõmbetugevuse kõverad 

 Standzeit bis zum Durchreißen der Probekörper = aeg kuni katsekeha pragunemiseni 

 Tage = päevad 

 

3.3 Katsekeha pragunemiseni kuluva aja määramise protseduur 

3.3.1 Meetod 

 15 varrast sisestatakse joonise 2b kohaselt täies ulatuses 15 püstisesse katsekehasse, mis asetatakse 
seejärel klaastorusse, mille temperatuur on konditsioneeritud 40°C peale ja mis on täidetud katseve-
delikuga. 

 Katse temperatuur hoitakse püsivana + 1°C. Iga vardal oleva katsekeha pragunemine tehakse kind-
laks visuaalse vaatluse teel. Kogemus näitab, et pragu kasvab alati alates sälgu põhjast kuni varda 
pinnani. 

Spannungsrißprüfung (Stifteindrückmethode)

R e s t z u g f e s t i g k e i t s k u r v e n 

F ü l l g u t   1 
( a g g r e s s i v e r   a l s   S F ) 

S t a n d a r d - 
F l ü s s i g k e i t   ( S F ) 

T a g e   ( d ) 

F ü l l g u t   2 
( w e n i g e r 
a g g r e s s i v   a l s   S F ) 

S t a n d z e i t   b i s   z u m 
D u r c h r e i ß e n   d e r 
P r o b e k ö r p e r 

10-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-0 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 102 
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3.3.2 Hindamine 

 Hindamisel on määrav standardvedelikus möödunud aeg TSF kuni kaheksa katsekeha pragunemiseni. 
Täiendavate pragude tekkimist ei pea ootama. 

 Hindamiseks võrreldakse täiteaine abil pragunenud katsekehade arvu. Aja TSF jooksul ei saa pragu-
neda rohkem kui kaheksa katsekeha. 

3.4 Kommentaar 

 Antud katseprotseduuri korral valiti katseparameetrid – hoidmistemperatuur ning kaugus sälgu alumise 
otsa ja augu perimeetri vahel – nii, et katsetes vastavate standardvedelikega nagu märgav lahus, 
äädikhape, normaalne n-butüülatsetaat / normaalne n-butüülatsetaadiga küllastunud märgav lahus ja 
vesi saadakse antud katseprotseduuri puhul tähendusrikkad tulemused, kui katse kogukestus on ligi-
kaudu 28 päeva. Sellisel juhul võeti aluseks suure molekulmassiga polüetüleen tihedusega 
~0,952 g/cm³ ja sulavoolavusindeks (MFR 190 °C/21,6 kg koormus) ~2,0 g/10 min. 

 Selle katseprotseduuri järeldus peab alati olema suhteline järeldus; samuti on võimalik muuta eespool 
toodud katseparameetrite suhtelisi väärtusi, et vähendada katse jaoks vajalikku ajaperioodi. See teave 
tuleb tuua välja katsearuandes. 

4. Rahuldava katsetulemuse kriteeriumid 

4.1 Laboratoorse meetodi A kohane katsetulemus ei tohi ületada 1% massi suurenemist pundumise tõttu, 
kui võrdluse alus on standardvedelik a) märgav lahus või standardvedelik b) äädikhape. 

 Laboratoorse meetodi A kohane katsetulemus koos katsetatava täiteainega ei tohi ületada normaalse 
butüülatsetaadi korral saadud massi suurenemist pundumise tõttu (ligikaudu 4%), kui võrdluse alus on 
standardvedelik c) normaalne butüülatsetaat / normaalse butüülatsetaadiga küllastunud märgav lahus. 

4.2 Laboratoorse meetodi B kohane katsetulemus peab andma sama seisuaja täiteaines, mis võrdluseks 
kasutatavate standardvedelike puhul või pikema seisuaja. 

 

Laboratoorne meetod C 

Selleks et hinnata, kas täiteaine kujutab endast alajagude 6.1.5.2.6 ja 6.5.6.3.5 kohaselt suure tihedusega 
polüetüleenist valmistatud anuma materjalile võimalikku oksüdeerumise või molekulaarse lagunemise ohtu, 
määratakse enne ja pärast nende katsekehade hoidmist hinnatavas täiteaines konstruktsioonitüübile sama-
väärse tihedusega katsekeha sulavoolavusindeks (MFR 190 °C/21,6 kg koormus standardi ISO 1133 tingi-
mus 7 kohaselt). 

Geomeetriliselt identsete proovide hoidmisel standardvedelikus (55 % lämmastikhape) alajao 6.1.6.1 punkti 
e kohaselt ja sulavoolavusindeksi andmete abil tehakse kindlaks, kas täiteaine põhjustatud lagunemise aste 
anuma materjalile on väiksem, võrdne või suurem. 

Katsekehasid hoitakse 40 °C juures kuni lõpliku hindamiseni maksimaalselt 42 päeva. 

Kui heakskiidetav täiteaine tekitab pundumist massi suurenemisega ≥ 1% laboratoorse meetodi A kohaselt, 
tuleb mõõtmistulemuse mittemõjutamiseks katsekeha järelkuivatada, kontrollides samal ajal massi enne su-
lavoolavusindeksi mõõtmist, nt hoides katsekeha vaakumkuivatuskapis temperatuuril 50 °C kuni massi pü-
sivuse saavutamiseni reeglina mitte rohkem kui 7 päeva. 

Rahuldava katsetulemuse kriteerium 

Heakskiidetava täiteaine põhjustatud anuma materjali sulavoolavusindeksi suurenemine ei tohi olla suurem 
kui standardvedeliku (55 % lämmastikhape) põhjustatud muutus, sealhulgas katsemeetodist tulenev lubatud 
hälve 15%. 


