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به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب بند يک مادۀ 3قانون اصالح قووانی و مقوررات مؤسسوۀ اسوتاندارد و
تحقیقات صنعتي ايران ،مصوب بهم موا  1331تنهوا مرجو رسومي کشوور اسو کوه وظیفوه تعیوی  ،تودوي و نشور
استانداردهاي ملي (رسمي) ايران را به عهد دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب يکصد و پنجا و دومی جلسه شوراي عالي اداري موور 29/6/92
به سازمان ملي استاندارد ايران تغییر و طي نامه شمار  996/33333مور  29/3/92جه اجرا ابالغ شد اس .
تدوي استاندارد در حوز هاي مختلف در کمیسیون هاي فني مرکوب از کارشناسوان سوازمان  ،صواحب نظوران مراکو و
مؤسسات علمي ،پژوهشي ،تولیدي و اقتصادي آگا و مرتبط انجام مي شود وکوششي همگام با مصالح ملوي و بوا توجوه بوه
شرايط تولیدي ،فناوري و تجاري اس که از مشارک آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نف  ،شامل تولیدکنندگان ،مصرف-
کنندگان ،صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمي و تخصصي ،نهادها ،سازمان هاي دولتي و غیور دولتوي حاصول موي
شود  .پیش نويس استانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراج ذي نف و اعضاي کمیسیون هاي فني مربوط ارسال
ميشود و پس از درياف نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملي مورتبط بوا آن رشوته طورح و در صوورت تصوويب بوه عنووان
استاندارد ملي (رسمي) ايران چاپ و منتشر مي شود.
پیش نويس استانداردهايي که مؤسسات و سازمان هاي عالقه مند و ذي صالح نی با رعاي ضوابط تعیی شد تهیوه موي
کنند درکمیتۀ ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب  ،به عنوان استاندارد ملي ايوران چواپ و منتشور موي شوود  .بودي
ترتیب  ،استانداردهايي ملي تلقي مي شوند که بر اساس مفاد نوشته شد در استاندارد ملوي ايوران شومارۀ  3تودوي و در
کمیتۀ ملي استاندارد مربوط که سازمان ملي استاندارد ايران تشکیل ميدهد به تصويب رسید باشد.
سازمان ملي استاندارد ايران از اعضاي اصلي سازمان بی المللي استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بوی المللوي الکتروتکنیوک
) 9(IECو سازمان بی المللي انداز شناسي قانوني ) 3(OIMLاس و به عنوان تنها رابوط 2کمیسویون کودکس غویايي
)3(CACدر کشور فعالی مي کند  .در تدوي استانداردهاي ملي ايران ضم توجه به شرايط کلي و نیازمندي هاي خاص
کشور  ،از آخري پیشرف هاي علمي  ،فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بی المللي بهر گیري ميشود .
سازمان ملي استاندارد ايران مي تواند با رعاي موازي پیش بیني شد در قانون  ،براي حماي از مصرف کنندگان  ،حفظ
سالم و ايمني فردي و عمومي  ،حصول اطمینان از کیفی محصوالت و مالحظات زيس محیطوي و اقتصوادي  ،اجوراي
بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و /يوا اقوالم وارداتوي ،بوا تصوويب شووراي عوالي
استاندارد ،اجباري نمايد .سازمان مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بی المللي براي محصوالت کشور  ،اجراي اسوتاندارد
کاالهاي صادراتي و درجهبندي آن را اجباري نمايد  .همچنی براي اطمینان بخشیدن بوه اسوتفاد کننودگان از خودمات
سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاور  ،آموزش  ،بازرسي  ،ممی ي و صدور گواهي سیستم هاي مديري کیفیو و
مديري زيس محیطي  ،آزمايشگا ها و مراک کالیبراسیون ( واسنجي ) وسايل سنجش  ،سازمان ملي استاندارد ايران اي
گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأيید صالحی ايران ارزيابي مي کند و در صورت احراز شرايط الزم ،
گواهینامۀ تأيید صالحی به آن ها اعطوا و بور عملکورد آن هوا نظوارت موي کنود  .توروي دسوتگا بوی المللوي يکاهوا ،
کالیبراسیون ( واسنجي ) وسايل سنجش  ،تعیی عیار فلو ات گرانبهوا و انجوام تحقیقوات کواربردي بوراي ارتقواي سوطح
استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اي سازمان اس .

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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پيش گفتار
اسووتاندارد " پالسووتیک هووا -انووداز گیووري نوور جريووان جرمووي موویاب( )MFRو نوور جريووان حجمووي
میاب( )MVRپالستیکهاي گرمانرم -قسم  :1روش استاندارد " کوه پیشنوويس آن در کمیسیووون-
هاي مربوط توسط سازمان ملي استاندارد ايران تهیه و تدوي شد و در يکهو ار و يوکصود و بیسو و
پنجمی اجالس کمیته ملي استاندارد پلیمر مور 1329/19/2مورد تصويب قرار گرفتهاسو  ،اينوک بوه
استاندارد بند يک ماد  3قانون اصالح قوانی و مقوررات موسسوه اسوتاندارد و تحقیقوات صونعتي ايوران،
مصوب بهم ما  ،1331به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پیشرف هاي ملي و جهاني در زمینه صناي  ،علوم و خدمات
استانداردهاي ملي ايران در مواق ل وم تجديد نظر خواهدشد و هر پیشنهادي که بوراي اصوالح و تکمیول
اي استانداردها ارائه شود ،هنگام تجديد نظر در کمیسیون فني مربوط مورد توجوه قورار خواهود گرفو .
بنابراي  ،بايد هموار از آخري تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاد کرد.
استاندارد ملي ايران شمارۀ  :6239سال( ، 1339پالستیکها و تعیی نر جريان جرمي میاب ) (MFRو
نر جريان حجمي میاب ) (MVRگرمانرم ها  -روش آزمون ) باطل و استاندارد ملي ايران شمار
 6239-1اس .

منب و ماخیي که براي تهیه اي استاندارد مورد استفاد قرار گرفته به شرح زير اس :
ISO 1133-1:2011, Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt
volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method

پالستيك ها -اندازهگيری نرخ جريان جرمي مذاب( )MFRو نرخ جريان حجمي
مذاب( )MVRپالستيكهای گرمانرم  -قسمت  :1روش استاندارد
هشدار -کاربران اي استاندارد بايد با آزمايشات معمول آزمايشگاهي آشنايي داشتهباشند .در اي استاندارد تمام
موارد ايمني اشار نشد اس  .در صورت وجود چنی مواردي مسئولی برقراري شرايط ايمني و سالمتي مناسب
و تطبیق آن با آيی نامههاي ملي و بی المللي بر عهد کاربر اس .
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هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوي اي استاندارد ارائه روشهاي انداز گیري نر جريان جرمي میاب( 1)MFRو نر جريان
حجمي میاب( 9)MVRپالستیکهاي گرمانرم ،تح

شرايط دما و بار معی اس  .روش الف يک روش

انداز گیري جرمي اس  .روش ب يک روش انداز گیري جابجايي اس  .معموال شرايط آزمون براي انداز -
گیري نر جريان میاب با ارجاع به اي استاندارد ،در استاندارد مواد بیان ميشود .شرايط آزمون که
معموال براي پالستیکهاي گرمانرم بهکار ميرود در پیوس الف فهرس شد اس .
نر جريان حجمي ،مخصوصا هنگام مقايسه پالستیکهاي گرمانرم با مقدار پرکنند متفاوت و هنگام
مقايسه پالستیکهاي گرمانرم پرشد و پرنشد مفید اس  .نر جريان جرمي ميتواند از انداز گیريهاي
نر جريان حجمي تعیی شود ،يا بالعکس؛ به شرطي که چگالي میاب در دماي آزمون مشخص باشد.
همچنی اي استاندارد براي پالستیکهاي گرمانرم که حی انداز گیري ،رفتار رئولوژيکي آنها توسط
پديد هايي مانند هیدرولی يا شکس

زنجیر ،3تراکم 2و شبکهاي شدن تح

تاثیر قرار ميگیرد ،فقط

درصورتي کاربرد دارد که اي تاثیر محدود بود و تکرارپیيري و تجديدپیيري در محدود قابل پیيرش
باشد .اي

استاندارد براي موادي که حی

آزمون ،رفتار رئولوژيکيشان تح

تاثیرات قابل توجه قرار

ميگیرد ،کاربرد ندارد .در اي حال  ،استاندارد ملي  6239-9کاربرد دارد.

يادآوری -سرع هاي برشي در اي روشها بسیار کمتر از سرع هاي برشي تح
احتمال دارد که داد هاي بهدس

آمد از اي

شرايط معمول فرايندي اس  ،بنابراي

روشها براي پالستیکهاي گرمانرم مختلف ،با رفتارشان حی

فرايند

همبستگي نداشته باشد .اصوال هر دو روش در کنترل کیفی به کار ميروند.

1. Melt mass-flow rate
2. Melt volume-flow rate
3. Chain scission
4. Condensation
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1

مراجع الزامي

مدارك ال امي زير حاوي مقرراتي اس

که در مت

اي

استاندارد به آنها ارجاع داد شد اس

.

بدي ترتیب آن مقررات ج ئي از اي استاندارد محسوب ميشود .در مورد مراج داراي تاريخ چاپ و  /يا
تجديد نظر ،اصالحیهها و تجديدنظرهاي بعدي آن مدارك مورد نظر نیس

 .معهیا بهتر اس

کاربران

ذينف اي استاندارد  ،امکان کاربرد آخري اصالحیهها و تجديدنظرهاي مدارك ال امي زير را مورد بررسي
قرار دهند .در مورد مراج بدون تاريخ چاپ و  /يا تجديدنظر  ،آخري چاپ و  /يا تجديدنظر آن مدارك
ال امي ارجاع داد شد مورد نظر اس .
استفاد از مراج زير براي کاربرد اي استاندارد ال امي اس :
 1-1استاندارد ملي ايران شمار  :6239-9پالستیک ها -انداز گیري نر جريان جرمي میاب( )MFRو
نر جريان حجمي میاب( )MVRپالستیکهاي گرمانرم  -قسم

 :9روش آزمون براي مواد حساس به

رطوب و/يا تاريخچه دما-زمان
2-2 ISO 4287, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile
method — Terms, definitions and surface texture parameters
2-3 ISO 6507-1, Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method
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تعاريف و اصطالحات

در اي استاندارد ،اصطالحات و تعاريف زير بهکار ميرود:
1-9
نرخ جريان جرمي مذاب
MFR

نر اکستروژن رزي میاب از میان يک داي با طول و قطر مشخص ،تح شرايط تعیی شد دما ،بار و
موقعی پیستون در سیلندر پالستومتر اکستروژن اس  .نر بر حسب جرم ماد اکسترودشد در مدت
زمان مشخص ،تعیی ميشود.
يادآوری MFR -با واحد گرم بر د دقیقه بیان ميشود .از واحدهاي ديگر پیيرفته شد  SIدسيگرم بر دقیقه اس

که

يک گرم بر  19دقیقه معادل يک دسيگرم بر دقیقه اس .

1-9
نرخ جريان حجمي مذاب
MVR

نر اکستروژن رزي میاب از میان يک داي با طول و قطر مشخص ،تح شرايط تعیی شد دما ،بار و
موقعی پیستون در سیلندر پالستومتر اکستروژن اس  .نر بر حسب حجم ماد اکسترودشد در مدت
زمان مشخص ،تعیی ميشود.

9

يادآوری MVR -با واحد سانتيمتر مکعب بر  19دقیقه بیان ميشود.

9-9
بار

نیروي ترکیبي اعمال شد بهوسیله وزن پیستون و وزنه (يا وزنههاي) اضافه شد اس که با شرايط آزمون
مشخص ميشود.
يادآوری -بار اِعمال شد  ،بر حسب کیلوگرم ،بیان ميشود.

4-9
نمونه متراكمِ پيش شکلدهي شده

نمونهاي که بهصورت بهمفشرد از نمونه پلیمري آماد ميشود.
يادآوری -به منظور وارد کردن سري نمونهها به داخل منفی سیلندر و براي اطمینان از فاقد حفر بودنِ ماد اکسترود
شوند  ،ممک اس الزم باشد در ابتدا نمونههاي به شکل پودر يا پرك به صورت متراکم ،پیش شکلدهي شوند.

5-9
تاريخچه دما -زمان

تاريخچه دما و زماني که نمونه حی آزمون در معرض آن قرار گرفته اس
ميشود.

و شامل مرحله تهیه نمونه نی

0-9
دای استاندارد

داي با طول اسمي 3/999میليمتر و قطر اسمي منفی  9/923میليمتر اس .
7-9
دای نيماندزه

داي با طول اسمي 2/999میليمتر و قطر اسمي منفی  1/939میليمتر اس .
9-9
پالستيكهای حساس به رطوبت

پالستیکهايي که خواص رئولوژيکي آنها به می ان رطوب آنها حساس اس .
يادآوری -پالستیکها ،هنگامي که حاوي آب جیب شد بود و باالي دماي انتقال شیشهاي( براي پالستیکهاي
بيشکل) يا نقطه ذوب( براي پالستیکهاي نیمه بلوري ) گرم ميشوند ،بهدلیل هیدرولی دچار کاهش جرم مولي و در
نتیجه کاهش گرانروي میاب و اف ايش  MFRو  MVRميشوند.

3

4

اساس آزمون

نر جريان جرمي میاب( )MFRو نر جريان حجمي میاب( ،)MVRازطريق اکستروژن ماد میاب از
سیلندر پالستومتر از میان يک داي ،با طول و قطر مشخص ،تح

شرايط دما و بار از پیش تنظیم شد

انداز گیري ميشود.
براي انداز گیري (MFRروش الف) ،قطعات اکسترود شد در زمان معی  ،وزن شد و براي محاسبه نر
اکستروژن ،بر حسب گرم بر د دقیقه ،بهکار ميروند.
براي محاسبه (MVRروش ب) ،فاصلهاي که پیستون در مدت زمان مشخص حرک
پیستون الزم دارد تا فاصله مشخصي را طي کند ،ثب

ميکند يا زمانيکه

شد و براي محاسبه نر اکستروژن بر حسب

سانتيمتر مکعب بر د دقیقه ،بهکار ميرود.
اگر چگالي میاب مواد در دماي آزمون مشخص باشد MVR ،را ميتوان به  ،MFRيا بالعکس ،تبديل
کرد.
يادآوری -چگالي میاب در دما و فشار آزمون الزم اس  .در عمل ،فشار پايی بود و فشار آزمون را ميتوان برابر با فشار
محیط درنظر گرف .
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وسايل و تجهيزات

1-5

پالستومتر اكستروژني

1-1-5

كليات ،دستگا اصلي شامل يک پالستومتر اکستروژني اس

که در دماي ثاب

کار ميکند.

طرح کلي دستگا در شکل  1نشان داد شد اس  .پالستیک گرمانرم ،که توسط سیلندر عمودي احاطه
ميشود ،از میان يک داي ،توسط پیستوني بارگیاري شد با وزني مشخص ،اکسترود ميشود .دستگا از
بخشهاي اساسي زير تشکیل شد اس .
1-1-5

سيلندر .طول سیلندر بايد بی

 113میليمتر و  139میليمتر و قطر داخلي آن بايد

 )2/339 ± 9/993( mmبود و در موقعی عمودي تثبی شد باشد(زيربند  6-1-3را ببینید).
سیلندر بايد از ماد اي ساخته شود که تا حداکثر دماي سامانه گرمايشي ،مقاوم به فرسايش و خوردگي
باشد .منفی سیلندر بايد با استفاد از مواد و روشهايي ساخته شود که سختي ويکرز آن از HV 5( 399

تا ( )HV 100استاندارد  )ISO 6507-1کمتر نباشد .همچنی  ،بايد به روشي ساخته شد باشد که زبري
سطح آن کمتر از ( Raمیانگی حسابي انحراف) برابر با  9/93میکرومتر باشد(استاندارد  .)ISO 4287در
پايان ،خواص و ابعاد سطح آن نبايد تح تأثیر مواد مورد آزمون قرار گیرد.
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يادآوری -براي مواد خاص ،ممک اس اي انداز گیريها تا دماي  239 °Cالزم باشند.

بخش پايه سیلندر بايد از نظر گرمايي طوري عايقبندي شد باشد که سطح فل بدون عايق ،کمتر از 2
سانتيمتر مرب

باشد .توصیه ميشود براي جلوگیري از چسبندگي مواد اکسترود شوند  ،از مواد

عايقکنند اي مانند  ،Al2O3الیاف سرامیک يا ساير مواد مناسب استفاد شود.
براي به حداقل رساندن اصطکاك ناشي از ناهممحوري پیستون ،بايد از هداي

کنند پیستون يا ساير

وسايل مناسب استفاد کرد.
يادآوری -فرسايش زياد کلگي پیستون ،پیستون و سیلندر و نتاي غیر قابل پیشبیني ،ميتواند نشاندهند ناهممحوري
پیستون باشد .بازرسي منظم چشمي براي فرسايش و هر تغییري در ظاهر سطح کلگي پیستون ،پیستون و سیلندر توصیه
ميشود.

9-1-5

پيستون .پیستون بايد داراي طول مؤثر حداقل برابر با طول سیلندر باشد .طول کلگي

پیستون بايد  )6/33 ± 9/19( mmباشد .قطر کلگي بايد  )2/232 ± 9/993( mmباشد .لبه پايیني
کلگي پیستون بايد داراي شعاع 9/2میليمتر با رواداري  -9/1میليمتر بود و لبه تی مربوط به لبه بااليي
بايد برداشته شود .قطر پیستون در قسم باالي کلگي ،بايد  2/9میليمتر و کمتر باشد ( شکل .)9
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راهنما:
 1عايق

 3کلگي پیستون

 9وزنه قابل تعويض

 3داي

 3پیستون

 2صفحه نگهدارند داي

 2نشان مرج بااليي

 19صفحه عايقکنند

 3نشان مرج پايیني

 11عايق

 6سیلندر

 19حسگر دما

شکل  -1نمونهای از تجهيزات برای اندازهگيری نرخ جريان مذاب ،نشانگر يك پيکربندی ممکن
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پیستون بايد از ماد اي ساخته شود که تا حداکثر دماي سامانه گرمايشي ،مقاوم به فرسايش و خوردگي
بود و خواص و ابعاد سطح آن نبايد تح تاثیر مواد مورد آزمون قرار گیرد .براي اطمینان از رضاي
بخش بودن عملکرد دستگا  ،سیلندر و کلگي پیستون بايد از موادي با سختي متفاوت ساخته شوند .براي
سهول بازسازي و نگهداري تجهی  ،بهتر اس سیلندر از ماد سخ تري ساخته شود.
در طول ساقه پیستون ،بايد دو نشان مرج باريک حلقوي به فاصله ( )39± 9/9میليمتر از هم حک شد
و طوري قرار گیرند که هنگاميکه فاصله بی لبه پايیني کلگي پیستون و باالي داي استاندارد  99میلي-
متر اس  ،نشان بااليي هممحور با بخش بااليي سیلندر باشد .از اي نشانهاي حلقوي روي پیستون حی
انداز گیريها به عنوان نقاط مرج استفاد ميشود (زيربندهاي  2-3و .)3-2
براي استقرار و تحمل وزنههاي قابل تعويض ،ميتوان گلمیخ 1به باالي پیستون اضافه کرد ،اما پیستون
بايد از نظر گرمايي طوري عايق بندي شود که با وزنهها در تماس نباشد.
پیستون ممک اس توخالي يا توپر باشد .در آزمون با بارهاي خیلي سبک ،ممک اس پیستون توخالي
مورد نیاز باشد؛ در غیر اي صورت ممک اس کمتري بار توصیه شد قابل دستیابي نباشد.
جدول ا-ابعاد كلگي پيستون
طول کلگيA ،

6/33 ± 9/19

قطر کلگيB ،

2/232 ± 9/993

قطر ساقهC ،

کوچکتر يا مساوي با2/9

شعاع لبه پايینيR ،

 9/2با رواداري -9/1

ابعاد بر حسب میليمتر اس .

 aلبه تی برداشته شد اس
شکل  -1شکلواره كلگي پيستون
1. Stud
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 4-1-5سامانه كنترل دما .براي تمام دماهاي قابل تنظیم سیلندر ،کنترل دما بايد بهنحوي باشد که بی
( )19 ±1میليمتر و ( )39 ±1میليمتر باالي بخش فوقاني داي استاندارد ،اختالفهاي دمايي انداز -
گیري شد حی آزمون ،از مقادير ارائه شد در جدول  9تجاوز نکند.
يادآوری -دما ميتواند بهوسیله ترموکوپل يا حسگرهاي مقاوم پالتیني که در ديوار سیلندر تعبیه شد اس  ،انداز گیري
و کنترل شود .اگر دستگا به اي روش مجه شد باشد  ،ممک اس دما دقیقا دماي داخل میاب نباشد ،اما سامانه کنترل
دما ميتواند براي خواندن دماي داخل میاب کالیبر شود(بند .)1-3

سامانه کنترل دما بايد امکان تنظیم دماي آزمون در گامهاي  9/1 °Cيا کمتر را فراهم کند.

جدول  -1حداكثر انحراف مجاز از دمای تعريفشده آزمون برحسب فاصله و زمان ،حين آزمون
دماها بر حسب درجه سلسیوس ميباشند.

دمای آزمونT ،

)1

حداكثر انحراف مجاز از دمای تعريفشده آزمون:
در( )16±1ميليمتر باالی سطح فوقاني دای
استاندارد

193 ≥ T > 939
939 ≥ T> 399
399 ≥ T

± 1/ 9

)1

باالی سطح فوقاني دای استاندارد

)3

± 1/ 9

از ( )16±1ميليمتر تا ( )76±1ميليمتر
)1

± 9/ 9
± 9/ 3

)3

± 3/ 9

± 1/ 9

 )1حداکثر انحراف مجاز از دماي آزمون ،اختالف مقدار واقعي دما و دماي تعريفشد آزمون اس
آزمون ،که معموال کمتر از  93دقیقه اس  ،بايد ارزيابي شود.

که حی مدت معمول

 )9هنگام استفاد از داي نیم انداز با طول  2میليمتر(زيربند  ،)3-1-3قرائ ها بايد  2میليمتر اضافي باالي سطح فوقاني
داي انجام شود.
 )3براي دماهاي آزمون کمتر از  399درجه سلسیوس ،دامنه تغییرات دما با زمان ،در  19میليمتري باالي سطح فوقاني
داي ،نبايد بیش از يک درجه سلسیوس باشد.

 5-1-5دای .داي بايد از کاربید تنگست يا فوالد سخ ساخته شود .براي آزمون مواد با استعداد
خورندگي ،داي هايي از جنس آلیاژ کبال -کروم-تنگست  ،آلیاژ کروم ،ياقوت سنت ي يا ساير مواد مناسب
ميتواند استفاد شود.
طول داي بايد ( )3/999 ± 9/993میليمتر باشد .درون منفی داي بايد داير اي ،مستقیم و با قطر
يکنواخ باشد بهنحوي که در تمام قسم ها ،قطر  9/923میليمتر با رواداري  ± 9/993میليمتر باشد.
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سخ کاري منفی داي بايد بهگونهاي باشد که سختي ويکرز حاصل ،از  HV 3( 399تا )HV 199
(استاندارد  ) ISO 6507-1کمتر نباشد و بايد به روشي ساخته شود که زبري سطح حاصل ،کمتر از μm
( Ra = 9/93میانگی حسابي انحراف) باشد (استاندارد .)ISO 4287
قطر منفی داي بايد بهطور منظم به وسیله يک سنجه برو/نرو 1بررسي شود ،و چناچه خارج از حدود
رواداري باشد ،داي بايد دورانداخته شود .اگر سنجه "نرو" تا هر انداز اي وارد منفی شود ،داي بايد از
دورانداخته شود.
داي بايد دو انتهاي تخ و عمود بر محور منفی داشته و فاقد نشانههاي ماشینکاري قابل روي باشد .براي
اطمینان از عدم لبپريدگي ناحیه اطراف منفی ،دو انتهاي تخ داي بايد بررسي شوند .هرگونه لب-
پريدگي ايجاد خطا کرد و دايهاي لبپريد بايد دورانداخته شوند.
قطر خارجي داي بايد بهانداز اي باشد که آزادانه درون سیلندر حرک کند ،ولي حی آزمون در امتداد
سطح بیروني داي (يعني ،بی داي و سیلندر) ،جريان مواد وجود نداشته باشد.
داي نبايد از قاعد سیلندر بیرون ب ند(شکل  1را ببینید) و بايد بهنحوي قرارداد شود که منفی آن با
منفی سیلندر هممحور باشد.
براي مواد مورد آزمون با  MFR <33 g/10minيا  ،MVR <33 cm3/10minداي نیمانداز با طول
( )2/999 ± 9/993میليمتر و قطر منفی( )1/939 ±9/993میليمتر ميتواند استفاد شود.
داي با طول اسمي  3/999میليمتر و قطر داخلي اسمي منفی  9/923میليمتر ،به عنوان داي استاندارد
در آزمونها به کار ميرود .هنگامي که مقادير  MFRو  MVRحاصل با استفاد از داي نیمانداز گ ارش
ميشود ،بايد استفاد از داي نیمانداز بیان شود.
 0-1-5وسايل تنظيم و حفظ سيلندر درحالت عمودی .يک تراز حبابدار دو بعدي ،در جه
محور سیلندر نصب شد و عمل ترازکردن به وسیله پايههاي قابل تنظیم دستگا انجام ميشود.
يادآوری -اي تنظیم براي جلوگیري از اصطکاك اضافي ناشي از انحراف پیستون به يک طرف يا خمش آن تح

عمود بر

بارهاي

سنگی اس  .همچنی  ،پیستونِ مجه به تراز الکلي در انتهاي بااليي آن ،اب اري مناسب براي بررسي انطباق با اي ال ام
اس .

 7-1-5بار .مجموعهاي از وزنههاي قابل تعويض در باالي پیستون طوري قرار داد ميشود که مجموع
وزن وزنهها و پیستون ،بار الزم را در محدود حداکثر خطاي مجاز  ±9/3درصد فراهم کند.
به جاي استفاد از وزنه ،ميتوان از وسیله اعمال بار مکانیکي در ترکیب با سلول بار 9يا وسیله اعمال بار
توسط هواي فشرد داراي سنسور فشار استفاد کرد؛ به شرطيکه همان سطح دق وزنههاي قابل
تعويض را فراهم کند.
1. Go/no-go gage
2. Load cell
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 1-5تجهيزات جانبي
 1-1-5كليات

 1-1-1-5ميله متراكمكننده ،از مواد غیرسايند ساخته شد  ،و براي وارد کردن نمونههاي آزمون به
داخل سیلندر بهکار ميرود.
 1-1-1-5تجهيزات تميز كردن( ،به زيربند  9-3مراجعه شود).
 9-1-1-5سنجه برو/نرو ،يک طرف آن داراي پیني 1با قطر برابر با قطر منفی داي منهاي رواداري مجاز
اس (سنجه برو) و انتهاي مخالف آن داراي پیني با قطر برابر با قطر منفی داي بهعالو رواداري مجاز
اس (سنجه نرو) .براي بررسي طول کامل داي با استفاد از سنجه "برو" ،سنجه پی شکل بايد به انداز
کافي بلند باشد.
 4-1-1-5وسيله كاليبراسيون دما (ترموکوپل ،دماسن پالتینیوميِ مقاوم يا ساير وسايل انداز گیري
دما) براي کالیبراسیون وسیله نشاندهند دماي سیلندر.
وسیله انداز گیري دما از نوع سنجه نوري و بهشکل میله سنجش 9داراي طول حسگر کوتا ميتواند
استفاد شود؛ بهنحويکه هنگام کالیبر کردن دماي سیلندر ،در دماها و طولهاي غوطهوري مورد استفاد
کالیبر شود .طول وسیله کالیبراسیون دما براي انداز گیري دما در فاصله( )19 ± 1میليمتر از باالي
داي ،بايد کافي باشد .وسیله کالیبراسیون دما بايد داراي درستي و دق کافي براي تصديق تجهی
 ،MFR/MVRدر محدود حداکثر خطاهاي مجاز دما ارائه شد در جدول  9را داشته باشد .هنگام
استفاد از ترموکوپل توصیه ميشود که توسط يک غالف فل ي با قطر تقريبي  1/6میليمتر ،که محل
اتصال داغ آن به انتهاي غالف وصل شد اس  ،پوشید شود.
يک شیو متفاوت براي تصديق ،استفاد از ترموکوپل غالفدار يا سنسور پالتیني مقاوم به دما اس که به
داخل سر برن ي با قطر( )2/2±9/1میليمتر ،جه ورود به منفی بدون حضور مواد ،وارد شد اس  .اي
سر برن ي بايد بهنحوي طراحي شد باشد که هنگامي که مستقیما باالي داي قرار ميگیرد ،نقطه حسگر
ترموکوپل يا سنسور پالتیني مقاوم به دما رابه فاصله ( )19±1میليمتر از سطح فوقاني داي استاندارد
نگهدارد.
يک شیو متفاوت ديگر استفاد از میله توپري اس که با ترموکوپلها جف شد اس و امکان تعیی
دماها بهطور همزمان ،در فواصل( )39±1میليمتر )39±1( ،میليمتر )39±1( ،میليمتر و ()19±1
میليمتري باالي بخش فوقاني داي استاندارد ،را فراهم ميسازد .به منظور جف شدن کامل میله با منفی،
میله بايد داراي قطر ( )2/2±9/1میليمتر باشد.

1. Pin
2. Light gauge probe type
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 5-1-1-5درپوش دای ،وسیلهاي که يک انتهاي آن به منظور بست کامل خروجي داي طراحي شد
اس و از تراوش مواد میاب جلوگیري مي کند؛ بهنحويکه خروج سري درپوش قبل از شروع آزمون
امکانپیير باشد.
 0-1-1-5پيستون /نگهدارنده وزنه ،با طول کافي براي نگهداري پیستون و وزنههاي الزم ،به نحويکه
نشان مرج پايیني  93میليمتر باالي بخش فوقاني سیلندر قرار گیرد.
 7-1-1-5وسيله پيششکلدهي ،وسیلهاي براي پیششکلدهي نمونهها ،از شکلهايي مانند پودر،
نوارها يا تکههاي فیلم به شکل نمونه فشرد شد اس ؛ دراينصورت ،ورود سري نمونه به سیلندر
امکانپیير شد و پر شدن سیلندر بدون حباب انجام ميشود(پیوس پ).
يادآوری -ممک اس گ ينههاي ديگري براي بدون حباب پر شدن سیلندر وجود داشته باشد.

 1-1-5تجهيزات برای روش الف(بند :)3
 1-1-1-5ابزار برش ،براي برش نمونه اکسترود شد .
يادآوری -استفاد از يک کاردك با لبه تی يا تیغه برش چرخان که بهطور دستي با محرك موتوري عمل ميکند مناسب
اس .

 1-1-1-5زمانسنج ،با درستي کافي که برش نمونههاي اکسترود شد با حداکثر خطاي مجاز ±1
درصد فاصله زماني برش بهکار برد شد را امکانپیير سازد .براي تصديق ،با استفاد از يک وسیله انداز -
گیري زماني کالیبر شد  ،فواصل زماني برش را در طول فواصل زماني مختلف تا  929ثانیه مقايسه کنید.
يادآوریMFR -هاي کمتر از  3گرم بر د دقیقه ميتوانند با حداکثر فاصله زماني مجاز برش  929ثانیه ،انداز گیري
شوند .در اي حال  ،حداکثر خطاي مجاز براي زمان برش  ±9/2ثانیه اس  .فواصل زماني کوتا تر مجاز بود ولي منجر به
حداکثر خطاهاي مجاز کوچکتر ميشوندMFR .هاي بیش از  19گرم بر د دقیقه ،زمانهاي برشي در حد چند ثانیه الزم
دارند .براي زمان يک ثانیه ،حداکثر خطاي مجاز براي زمان برش ±9/91 ،ثانیه اس  .براي مقادير  MFRبیش از  19گرم
بر د دقیقه ،استفاد از وسايل برش اتوماتیک توصیه ميشود.

هنگامي که وسیله انداز گیري زمان با پیستون يا وزنه تماس فی يکي دارد ،بار مربوط نبايد بیش از ±9/3
درصد بار اسمي تغییر کرد باشد.
 9-1-1-5ترازو ،با حداکثر خطاي مجاز  ±1میليگرم.
 9-1-5تجهيز برای روش ب(بند  :)8مبدل جابجايي پيستون /زمانسنج

اي دستگا  ،با استفاد از انداز گیريهاي تکي يا چندتايي براي هر نمونه فشرد شد  ،فاصله و زمان
حرک پیستون را انداز گیري ميکند(جدول .)3
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جدول  -9الزامات درستي اندازهگيری فاصله و زمان پيستون
)MFR (g/10 min

فاصله

زمان

mm

S

 9/1تا 1/9

±9/99

±9/1

ب رگتر از  1/9تا 199

±9/1

±9/1

ب رگتر از 199

±9/1

±9/91

)MVR (cm3/10 min

)1

 )1براي انداز گیريهاي چندتايي با استفاد از يک نمونه فشرد شد  ،بدون توجه به  MFRيا  MVRماد  ،ال امات بايد
همان ال امات براي  MFR > 100 g/10 minيا  MVR > 100 cm3/10 minباشد.
يادآوری -انطباق با ال امات درستي فاصله براي  MFR ≤ 1 g/10 minو  ، MVR ≤ 1 cm3/10مطابق

براي

 MFR > 1 g/10 minو  MVR > 1 cm3/10 minرا تضمی ميکند.

هنگاميکه وسیله انداز گیريِ مقدار جابجايي با پیستون يا وزنه تماس فی يکي دارد ،بار مربوط نبايد بیش
از  ±9/3درصد بار اسمي تغییر کرد باشد.
هنگاميکه وسیله انداز گیري زمان با پیستون يا وزنه تماس فی يکي دارد ،بار مربوط نبايد بیش از ±9/3
درصد بار اسمي تغییر کرد باشد.

 0نمونه آزمون
 1-0شکل نمونه

نمونه آزمون ممک اس به يکي از شکلهاي پودر ،گرانول ،نوارهاي باريک فیلم يا مقاطعي از اج اء قالب-
گیري يا اکسترود شد باشد؛ به نحوي که بتوان آن را وارد منفی سیلندر نمود.
يادآوری -هنگام آزمون مواد پودري ،براي اطمینان از بدون حباب بودن محصول اکستروژن ،الزم اس ابتدا مواد به شکل
حبه فشرد شوند(پیوس پ).

شکل نمونه آزمون ميتواند عامل مهمي در تعی تجديدپیيري نتاي باشد .بنابراي توصیه ميشود ،براي
بهبود قابلی مقايسه نتاي بی آزمايشگاهي و کاهش انحراف بی اجراها ،شکل نمونه آزمون کنترل شود.
 1-0تثبيت شرايط

نمونه آزمون بايد تثبی
تثبی شود.

شرايط شود و ،در صورت ل وم ،قبل از آزمون مطابق با استاندارد مواد مربوط،
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 7تصديق دما ،تميز كردن و نگهداری تجهيز
 1-7تصديق سامانه كنترل دما
 1-1-7روش اجرای فرايند تصديق

کارايي سامانه کنترل دما بايد بهطور منظم تصديق شود( .)2-1-3انطباق دما برحسب زمان و فاصله با
ال امات ارائه شد در جدول  9و کفاي زمان پیشگرمايش (زيربند  )3-3براي دستیابي به تثبی  ،بايد
تصديق شود.
سامانه کنترل دما روي دستگا  MFR/MVRرا روي دماي تعريفشد قرار دهید و اجاز دهید براي
مدت زمان حداقل  13دقیقه تثبی شود.
وسیله نشانگر دماي کالیبر شد را ترجیحاً قبل از ورود به داخل سیلندر ،تا همان دمايي که انداز گیري
انجام ميشود ،پیشگرم کنید.
اگر دماي سیلندر با استفاد از ماد داخل سیلندر تصديق شد اس  ،سیلندر را با مواد مورد آزمون يا
ماد اي که نمايند آن اس (زيربند  ،)9-1-3با استفاد از همان شیو آزمون(زيربند  ،)3-3در مدت زمان
 13ثانیه تا حداقل  199میليمتر باالي بخش فوقاني داي استاندارد پر کنید.
در مدت  29ثانیه پس از تکمیل بارگیري مواد ،وسیله کالیبر شد نشانگر دما ( )2-1-9-3را در امتداد
ديوار وارد سیلندر کرد و آن را طوري در مواد داخل سیلندر غوطهور کنید که سنسور آن ()19 ±1
میليمتر باالي بخش فوقاني داي استاندارد باشد .بالفاصله ،ثب دماي نشان داد شد به وسیله نشانگر
دما را شروع کنید .زمان الزم از تکمیل بارگیري تا تثبی دما در حدود دمايي ارائه شد در جدول  9براي
( )19 ±1میليمتر باالي سطح فوقاني داي استاندارد ،را تعیی کنید .اي دور زماني نبايد بیش از 3
دقیقه باشد.
نیمر دما در امتداد سیلندر بايد به روش مشابه تصديق شود .بدي منظور ،دماي ماد را در
فواصل( )39±1میليمتر )39±1( ،میليمتر و ( )39±1میليمتري باالي سطح فوقاني داي استاندارد
انداز بگیريد .زمان الزم از تکمیل بارگیري تا تثبی دما در حدود دمايي ارائه شد در جدول  9براي
محدود بی ( )19 ±1میليمتر تا ( )39±1میليمتر باالي سطح فوقاني داي استاندارد ،را تعیی کنید.
اي دور زماني نبايد بیش از  3دقیقه باشد.
اگر زمان رسیدن به دماي تثبی در حدود دمايي تعیی شد در جدول  ،9در هر فاصلهاي از باالي سطح
فوقاني داي بیش از  3دقیقه باشد ،بايد در گ ارش آزمون تح عنوان "زمان پیشگرم کردن" گ ارش
شود.
توصیه ميشود ،هنگام تصديق نیمر دما در امتداد سیلندر ،انداز گیريها در باالتري نقطه باالي داي
شروع شوند.
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يک شیو متفاوت براي تصديق درستي دما با توجه به ويژگيهاي جدول  ،9استفاد از ترموکوپل
غالفدار يا سنسور پالتیني مقاوم به دما اس که به داخل سر برن ي با قطر( )2/2±9/1میليمتر ،جه
ورود به منفی بدون حضور مواد ،وارد ميشود .روش ديگر استفاد از پیستوني اس که در ارتفاع-
هاي( )39±1میليمتر )39±1( ،میليمتر )39±1( ،میليمتر و ( )19±1میليمتري باالي سطح فوقاني
داي استاندارد ،هنگامي که به طور کامل وارد سیلندر شد و تقريبا با منفی جف شد  ،با ترموکوپلها
جف ميشود .اي پیکربندي ،تصديق همزمان دما برحسب زمان و فاصله را ممک ميکند.
اگر دستگا خارج از ويژگيهاي جدول  9باشد ،بايد دوبار کالیبر شد و قبل از استفاد تصديق شود.
 1-1-7ماده بهكار رفته حين فرايند تصديق دما

حائ اهمی اس که حی فرايند تصديق دما ،ماد به کار رفته به انداز کافي سیال باشد تا وسیله انداز -
گیري دما بتواند بدون اعمال نیروي اضافي يا خطر آسیب ،وارد سیلندر شود .ماد اي پايدار با MFR
ب رگتر از  23گرم بر د دقیقه (بار  )9/16 kgدر دماي تصديق مناسب اس .
چنانچه گرانروي ماد اي که قرار اس آزمون شود بیش از گرانروي ماد مورد استفاد براي اهداف تصديق
باشد ،اي ماد بايد داراي ضريب نفوذ گرمايي مشابه با ماد مورد آزمون بود تا رفتار گرم شدن آنها نی
مشابه باشد .مقدار مادۀ مورد استفاد براي پرکردن دستگا در فرايند تصديق بايد بهانداز اي باشد که
هنگامي که سنسور دمايي کالیبر شد متعاقباً وارد شود ،طول کافي از ساقه سنسور براي انداز گیري
درس دما ،فرو رفته باشد .در صورت ل وم براي اطمینان از اي امر ،ميتوان سنسور را از سیلندر خارج
کرد و لبه بااليي پوشید از مواد را در انتهاي سنسور دمايي کالیبر شد بررسي کرد.
 1-7تميزكاری تجهيزات
هشدار -شرايط کاري ممک

اس

سبب تخريب ج ئي ماد تح

آزمون يا هر ماد مورد استفاد براي

تمی کردن دستگا شود ،يا موجب آزاد شدن مواد فرار خطرناك از آنها شود .همچنی ممک اس سبب خطر
ناشي از سوختگي شود .در صورت وجود چنی مواردي مسئولی برقراري شرايط ايمني و سالمتي مناسب و
تطبیق آن با آيی نامههاي ملي و بی المللي بر عهد کاربر اس .

دستگا  ،شامل سیلندر ،پیستون و داي ،بايد پس از هر انداز گیري کامال تمی شود .سیلندر ميتواند
بهوسیله يه تکه پارچه تمی شود .پیستون بايد درحالیکه داغ اس با پارچه کتاني تمی شود .داي ميتواند
به وسیله قالوي برنجي که تقريبا جف شد  ،متهاي با سرع باال با قطر سر مته  9/93میليمتر يا میخ
چوبي تمی شود .روش ديگر ،تمی کردن پیرولی ي داي در اتمسفر نیتروژن در دماي حدود 339◦ C
اس  .روشهاي بهکار رفته براي تمی کردن ،نبايد ابعاد يا پرداخ سطح سیلندر و داي را تح تاثیر قرار
دهد .مواد سايند يا مواد مشابه که سطح پیستون ،سیلندر يا داي را خراب ميکنند نبايد بهکار روند.
پس از تمی کردن ،منفی داي بايد به وسیله سنجه برو/نرو بررسي شود.
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هنگام تمی کردن سیلندر ،پیستون و دايها ،تأثیر فرايند تمی کاري و مواد تمی کنند مانند حاللها و
برسها در انداز گیريهاي بعدي بايد ناچی باشد؛ به عنوان مثال ،مطمئ شويد که آنها تخريب پلیمر را
به نحو محسوسي تسري نميکنند.
 9-7تراز كردن عمودی دستگاه

مطمئ شويد منفی دستگا به خوبي در جه عمودي تراز شد اس .
 9روش الف :روش اندازهگيری جرم
 1-9انتخاب دما و بار

براي شرايط آزمون ،به استاندارد ويژگي مواد مراجعه کنید .اگر استاندارد ويژگي مواد موجود نبود يا
شرايط آزمون  MFRيا  MVRدر استاندارد مربوط بیان نشد باشد ،بر اساس اطالعات نقطه ذوب ماد يا
شرايط فرايندي توصیه شد توسط تولیدکنند  ،مجموعهاي از شرايط مناسب را از جدول الف 1-انتخاب
کنید.
 1-9تميز كردن

دستگا را تمی کنید(زيربند  .)9-3قبل از شوروع مجموعهاي از آزموونها ،مطمئو شويد که سیلندر و
پیستون حداقل  13دقیقه در دماي انتخاب شد قرار گرفتهاند.
 9-9انتخاب جرم نمونه و پركردن سيلندر

سیلندر را با  3تا  3گرم نمونه ،با توجه به  MFRيا  MVRپیشبیني شد  ،پرکنید(جدول  .)3حی
پرکردن سیلندر ،مواد را توسط میلۀ فشار دهند ( )1-1-9-3و با استفاد از نیروي دس فشرد کنید.
مطمئ شويد مواد پر شد تا حد امکان عاري از هوا اس  .فرايند پرکردن را در کمتر از يک دقیقه تمام
کنید 3 .دقیقه زمان پیشگرم ،بالفاصله پس از پايان پرشدن سیلندر شروع ميشود.
يادآوری  -1تغییرات فشار بهکار رفته براي فشرد کردن ماد در سیلندر ميتواند منجر به ضعف تکرارپیيري نتاي شود.
براي تحلیل موادي که  MFRيا  MVRمشابه دارند ،استفاد از همان مقدار جرم ماد در تمام آزمونها ،انحراف در نتیجه
را کاهش ميدهد.
يادآوری  -1براي مواد حساس به تخريب اکسیداسیوني ،تاثیر هواي گیر افتاد  ،ميتواند در نتاي آزمون قابل توجه باشد.

بالفاصله پیستون را داخل سیلندر قرار دهید .پیستون ممک اس بدون بار بود يا قبالً به وسیله وزنه
آزمون تح بار باشد يا براي مواد با نر هاي جريان باال ،يک وزنه کوچکتر روي آن قرار گرفته باشد .اگر
 MFRيا  MVRماد باال باشد (يعني بیش از  19 g/10 minيا  ،)19 cm3/10 minاتالف نمونه حی
فرايند پیشگرم کردن قابل توجه اس  .در اي حال  ،از پیستوني بدون بار يا پیستون حامل بار کمتر
حی دور زماني پیش گرم کردن ،استفاد کنید .در نر هاي جريان میاب خیلي باال ،ترجیحاً از يک نگه-
دارند وزنه استفاد کنید و ممک اس درپوش داي نی الزم باشد.
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حی زمان پیشگرم کردن ،بررسي کنید که دما به دماي انتخاب شد در حدود بیان شد در جدول 9
بازگشته اس .
براي کاهش خطر سوختگيهاي ناشي از مواد داغي که به سرع از داي خارج ميشوند ،توصیه ميشود
حی برداشت درپوش داي ،دستکش مقاوم به حرارت پوشید شود.
جدول  -4راهنمای پارامترهای تجربي
جرم ماده داخل سيلندر

)MFR (g/10 min
)MVR (cm3/10 min

)1

1و9و)5

فاصله زماني برش محصول اكستروژن

g

s

ب رگتر از  9/1ولي کوچکتر يا مساوي با 9/13

 3تا 3

929

ب رگتر از  9/13ولي کوچکتر يا مساوي با 9/2

 3تا 3

199

ب رگتر از  9/2ولي کوچکتر يا مساوي با 1

 2تا 6

29

ب رگتر از  1ولي کوچکتر يا مساوي با 9

 2تا 6

99

ب رگتر از  9ولي کوچکتر يا مساوي با 3

 2تا 3

19

 2تا 3

3

ب رگتر از 3
 )1درصورتيکه مقدار بدس

)2

)0

آمد از اي آزمون کمتر از  )MFR( 9/1 g/10 minيا کمتر از )MVR( 9/1 cm3/10 min

باشد ،توصیه ميشود که نر جريان میاب انداز گیري نشود .درصورتيکه تفکیکپیيري زمان سن  9/91ثانیه بود و روش اجرايي
ب بهکار رود ،توصیه ميشود که  MFRهاي ب رگتر از  199 g/10 minفقط با داي استاندارد انداز گیري شود .در روشي ديگر،
داي نیمانداز ميتواند همرا با روش اجرايي الف استفاد شود (زيربند .)3-1-3
 )9هنگاميکه چگالي ماد ب رگتر از  1/9 g/cm3اس  ،ممک اس الزم باشد جرم نمونه آزمون اف ايش يابد .براي مواد با چگالي
کم از مقادير جرم کم استفاد کنید.
 )3جرم نمونه عاملي مهم در تعیی تکرارپیيري اي آزمون بود و ممک اس براي کاهش انحراف بی اجراها ،نیاز به کنترل آن تا
 9/1گرم باشد.
 )2براي دستیابي به درستي کافي براي  ، MFR <19 g/10 minيا دق

باالتر انداز گیري زمان ،ممک اس

فواصل زماني

طوالنيتر براي برش يا استفاد از روش ب الزم باشد.
 )3هنگامي که از داي نیمانداز استفاد مي شود ،مقدار بیشتري مواد الزم اس

تا حجم کاهش يافته داي را جبران کند .حجم

اضافي مواد  9/3 cm3اس .
 )6اي زمانها با تولید محصول اکسترود شوند اي به طول  19میليمتر تا  99میليمتر سازگار اس (زيربند  .)2-3حی انجام کار
در اي محدود ها ،خطاها ميتوانند رضاي بخش باشند (بويژ براي مواد با  MFRباال که زمانهاي برش کوتاهي براي محصول
اکسترودشوند دارند) .کاهش در خطاهاي انداز گیري ميتواند بهصورت بالقو با بهکاربردن زمانهاي برش طوالنيتر بدس آيد .اثر
تفکیکپیيري دستگاهي روي خطاها وابسته به دستگا بود و از طريق اجراي تخمی عدم قطعی قابل ارزيابي اس .
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 4-9اندازهگيریها

در پايان دور پیشگرمايش ،يعني  3دقیقه پس از تکمیل پرشدن سیلندر ،درصورتيکه پیستون حی
پیشگرمايش بدون بار يا تح بار باشد ،بار الزم را به پیستون اعمال کنید .درصورتيکه از درپوش داي
استفاد شد و پیستون حی پیشگرمايش بدون بار يا تح بار باشد ،بار الزم را به پیستون اعمال کنید
و اجاز دهید براي مدت چند ثانیه قبل از برداشت درپوش داي ،ماد تثبی شود .اگر نگهدارند وزنه و
درپوش داي هر دو استفاد ميشوند ،ابتدا نگهدارند وزنه را برداريد.
يادآوری  -ممک اس

براي برخي مواد ،به منظور جلوگیري از تخريب ،زمان پیشگرمايش کوتا تري الزم باشد .براي

مواد با نقطه ذوب باال Tg ،باال و هداي
براي پیشگرمايش الزم باشد.

گرمايي کم ،به منظور دستیابي به نتاي تکرارپیير ،ممک اس

زمان طوالنيتري

اجاز دهید پیستون تح تأثیرنیروي وزن به سم پايی حرک کند تا زمانيکه يک رشتۀ بدون حباب
اکسترود شود .با توجه به گرانروي واقعي ماد  ،اي امر ممک اس قبل يا بعد از بارگیاري محقق شود.
اکیدا توصیه ميشود از تخلیه نمونه بهصورت اجباري ،به صورت دستي يا با اعمال وزنههاي اضافي ،قبل از
شروع آزمون پرهی شود .اگر تخلیه اجباري الزم باشد (يعني ،براي کامل کردن روش اجرا در محدود
زماني تعیی شد ) ،بايد حداقل  9دقیقه قبل از شروع آزمون تمام شد باشد .هر گونه تخلیه اجباري بايد
در دور زماني يک دقیقه انجام شود .درصورت بهکار بردن تخلیه اجباري ،بايد در گ ارش آزمون ذکر
شود .محصول اکسترود شوند را با اب ار برش( ،)1-9-9-3بريد و دوربیندازيد .اجاز دهید پیستون تح
اثر نیروي وزن به سم پايی حرک کند.
هنگامي که نشان مرج پايیني روي پیستون به لبه بااليي سیلندر رسید ،زمان سن را روش کنید
(زيربند  )9-9-9-3و همزمان محصول اکسترود شوند را با اب ار برش بريد و دور بیندازيد.
برشهاي متوالي را به منظور انداز گیري نر اکستروژن براي فاصله زماني داد شد جم آوري کنید.
باتوجه به  ،MFRفاصله زماني را به نحوي انتخاب کنید که طول يک برش تکي کمتر از  19میليمتر
نبود و ترجیحاً بی  19میليمتر و  99میليمتر باشد (فواصل زماني برش را در جدول  2ببینید،
زيرنويس  3به عنوان راهنما اس ).
براي مواد با ( MFRيا  )MVRکم يا براي موادي که درجه نسبتاً بااليي از تورم داي را نشان ميدهند،
ممک اس گرفت برشي با طول  19میليمتر يا بیشتر در حداکثر فاصله زماني برش مجاز  929ثانیه،
امکانپیير نباشد .در اي موارد ،تنها اگر جرم هر برش بهدس آمد در مدت  929ثانیه ،ب رگتر از 9/92
گرم باشد روش الف ميتواند بهکار رود .در غیر اي صورت ،بايد از روش ب استفاد شود.
هنگامي که نشان بااليي روي ساقه پیستون به لبه بااليي سیلندر رسید ،برش دادن را متوقف کنید .تمام
برشهايي که داراي حبابهاي هواي قابل روي هستند را دور بیندازيد .برشهاي باقیماند  ،ترجیحاً 3
برش يا بیشتر ،را پس از سرد شدن جداگانه با تقريب يک میليگرم وزن کرد و میانگی جرم آنها را
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محاسبه کنید .اگر اختالف بی حداکثر و حداقل مقادير وزنهاي انفرادي بیش از  13درصد مقدار
میانگی باشد ،نتاي را مردود کرد و آزمون را با استفاد از قسم هاي تاز نمونه تکرار کنید.
توصیه ميشود که برشها به ترتیب اکستروژن وزن شوند .اگر تغییر پیوستهاي در جرم مشاهد شد
شود ،ميتواند بهعنوان رفتار غیرعادي گ ارش شود( بند .)19
زمان بی پايان پرکردن سیلندر و پايان آخري انداز گیري نبايد بیش از  93دقیقه باشد .ممک اس
براي برخي مواد ،به منظور جلوگیري از تخريب يا شبکهاي شدن ماد حی آزمون ،اي زمان کاهش يابد.
در اي موارد ،توصیه ميشود استاندارد ملي  6239-9به کار برد شود.
 5-9بيان نتايج
 1-5-9كليات

براي انجام آزمون با داي استاندارد ،زيربند  9-3-3را بهکار برد و براي انجام آزمون با داي نیمانداز ،
عالو بر آن زيربند  3-3-3را نی ببینید.
 1-5-9بيان نتايج :دای استاندارد

نر جريان جرمي میاب( ،)MFRبر حسب گرم در  19دقیقه بیان شد و از معادله ( )1محاسبه ميشود:
600  m
t

( )1

MFR (T , mnom ) 

که در آن:
T

دماي آزمون ،بر حسب درجه سلسیوس؛

 mnomجرمِ اِعمال کنند بار اسمي ،بر حسب کیلوگرم؛
699

ضريب مورد استفاد براي تبديل گرم در ثانیه به گرم در  19دقیقه( 699ثانیه)؛

m

میانگی جرم برشها ،بر حسب گرم؛

t

فاصله زماني برش ،برحسب ثانیه اس .

ممک اس نر جريان حجمي میاب ( )MVRاز  MFRبا استفاد از معادله ( )9محاسبه شود:
) MFR (T , mnom

()9



MVR (T , mnom ) 

که در آن  ρچگالي میاب ،بر حسب گرم بر سانتيمتر مکعب ،بود و در استاندارد ويژگيهاي ماد ارائه
شد يا درصورت عدم ارائه در استاندارد ،در دماي آزمون( )9-6-2بهدس آورد ميشود.
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يادآوری -چگالي میاب در دما و فشار آزمون الزم اس  .در عمل ،فشار پايی بود و فشار آزمون را ميتوان برابر با فشار
محیط درنظر گرف .

براي خواص جريان ،انداز گیري  MVRبه دلیل وابسته نبودن به چگالي میاب برتري دارد ( بند .)2
نتیجه را تا سه رقم با معنا ولي حداکثر با دو رقم اعشار بیان کرد و دماي آزمون و بار بهکار برد شد را
ثب کنید.
مثال MFR =19/6 g/19 min )129ºC ،9/16 kg( :و (.MFR =9/13 g/19 min)129ºC ،9/16 kg
 9-5-9بيان نتايج :دای نيماندازه

هنگام گ ارش نتاي حاصل با استفاد از داي نیمانداز  ،بايد زيرنويس” “hبه کار برد شود( زير بند -1-3
 .)3مقدار  MFRيا  MVRبا استفاد از معادالت زيربند  9-3-3محاسبه ميشوند.
نتیجه را تا سه رقم با معنا ولي حداکثر با دو رقم اعشار بیان کنید و دماي آزمون و بار به کار برد شد را
ثب کنید.
مثال MFRh =9/13 g/19min)129ºC،9/16 kg(:و (.MVRh =13/3 cm3/19min)129ºC،9/16 kg
 8روش ب :روش اندازهگيری جابجايي
 1-8انتخاب دما و بار

زيربند  1-3را ببینید.
 1-8تميز كردن

دستگا را تمی کنید(زيربند  .)9-3قبل از شوروع مجموعهاي از آزموونها ،مطمئو شويد که سیلندر و
پیستون حداقل  13دقیقه در دماي انتخاب شد قرار گرفتهاند.
 9-8حداقل فاصله طيشده توسط پيستون

براي بهبود درستي و تکرارپیيري انداز گیريها حداقل فواصل جابجايي پیستون مطابق با جدول 3
پیشنهاد ميشود.
جدول  -5راهنمای پارامترهای تجربي
حداقل فاصله طيشده توسط پيستون

)MFR (g/10 min
)MVR (cm3/10 min

mm

ب رگتر از  9/1ولي کوچکتر يا مساوي با 9/13

9/3

ب رگتر از  9/13ولي کوچکتر يا مساوي با 9/2

1

ب رگتر از  9/2ولي کوچکتر يا مساوي با 1

9

ب رگتر از  1ولي کوچکتر يا مساوي با 99

3

ب رگتر از 99

19

12

يادآوری  - 1اي مقادير ،حداقل سه انداز گیري را براي هر بارگیري سیلندر امکانپیير مي سازند .عملیات دستگا با
استفاد از مقادير ب رگتر از اي حداقل جابجاييهاي پیستون ،بهدلیل تفکیکپیيري جابجايي دستگا بايد منجر به کاهش
خطاهاي انداز گیري شود .براي مقادير  MVRکمتر از  ،9/2 cm3/10 minحداکثر زمان  929ثانیه ميتواند منجر به
کاهش بیشتري در خطاها شد ولي همچنان امکان حداقل سه انداز گیري را فراهم سازد .اثر تفکیکپیيري دستگاهي بر
روي خطاها وابسته به دستگا بود و ميتواند به وسیله اجراي تخمی عدم قطعی ارزيابي شود.

يادآوری  - 1براي برخي مواد ،نتاي ميتواند بسته به فاصله طي شد توسط پیستون ،متفاوت باشد .براي بهبود
تکرارپیيري ،حفظ همان فاصلهي طي شد براي هر اجرا اهمی دارد.

 4-8انتخاب جرم نمونه و پركردن سيلندر

زيربند  3-3را ببینید.
 5-8اندازهگيریها

در پايان دور پیشگرمايش ،يعني  3دقیقه پس از تکمیل پرشدن سیلندر ،چنانکه پیستون حی
پیشگرمايش بدون بار يا تح بار باشد ،بار الزم را به پیستون اعمال کنید .در حالتيکه از يک درپوش
داي استفاد شد و پیستون حی پیشگرمايش بدون بار يا تح بار باشد ،بار الزم را به پیستون اعمال
کنید و اجاز دهید ماد براي چند ثانیه قبل از برداشت درپوش داي تثبی شود .اگر نگهدارند وزنه و
درپوش داي هر دو به کار برد ميشوند ،ابتدا نگهدارند وزنه را برداريد.
يادآوری  -ممک اس

براي برخي مواد ،به منظور جلوگیري از تخريب ،زمان پیشگرمايش کوتا تري الزم باشد .براي

مواد با نقطه ذوب باال Tg ،باال و هداي
براي پیشگرمايش الزم باشد.

گرمايي کم به منظور دستیابي به نتاي تکرارپیير ،ممک اس

زمان طوالنيتري

اجاز دهید پیستون تح تأثیرنیروي وزن به سم پايی حرک کند تا زمانيکه يک رشتۀ بدون حباب
اکسترود شود .با توجه به گرانروي واقعي ماد  ،اي امر ممک اس قبل يا بعد از بارگیاري محقق شود.
اکیدا توصیه ميشود از تخلیه نمونه بهصورت اجباري ،به صورت دستي يا با اعمال وزنههاي اضافي ،قبل از
شروع آزمون پرهی شود .اگر تخلیه اجباري الزم باشد (يعني ،براي کامل کردن روش اجرا در محدود
زماني تعیی شد ) ،بايد حداقل  9دقیقه قبل از شروع آزمون تمام شد باشد .هر گونه تخلیه اجباري بايد
در دور زماني يک دقیقه انجام شود .درصورت بهکار بردن تخلیه اجباري ،بايد در گ ارش آزمون ذکر
شود .محصول اکسترود شوند را با اب ار برش( ،)1-9-9-3بريد و دوربیندازيد .اجاز دهید پیستون تح
اثر نیروي وزن به سم پايی حرک کند.
هنگامي که نشان مرج پايیني روي پیستون به لبه بااليي سیلندر رسید ،زمان سن را روش کرد (-9-3
 )9-9و همزمان محصول اکستروژن را با اب ار برش بريد و دور بیندازيد.
انداز گیريها را قبل از اي که نشان مرج پايیني روي پیستون به لبه بااليي سیلندر برسد ،شروع نکنید.
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يکي از اي موارد زير را انداز بگیريد:
 )1فواصل طي شد توسط پیستون حی دور زماني از پیش تعیی شد ؛
 )9زمانهاي الزم براي طي کردن فاصلهاي معی توسط پیستون.
براي برخي مواد ،نتاي ميتواند بسته به فاصلهاي که پیستون حرک کرد اس  ،متفاوت باشد .براي
بهبود تکرارپیيري ،حفظ همان فاصله طي شد براي هر اجرا اهمی دارد.
هنگامي که نشان بااليي روي ساقه پیستون به لبه بااليي سیلندر رسید ،انداز گیريها را متوقف کنید.
زمان بی پايان پرکردن سیلندر و پايان آخري انداز گیري نبايد بیش از  93دقیقه باشد .ممک اس
براي برخي مواد ،به منظور جلوگیري از تخريب يا شبکهاي شدن ماد حی آزمون ،اي زمان کاهش يابد.
در اي موارد ،توصیه ميشود استاندارد ملي  6239-9بهکار برد شود.
 0-8بيان نتايج
 1-0-8كليات

براي انجام آزمون با داي استاندارد ،زيربند  9-6-2را بهکاربريد و براي انجام آزمون با داي نیمانداز  ،از
زيربند  3-6-2استفاد کنید.
 1-0-8بيان نتايج :دای استاندارد

نر جريان حجمي میاب( ،)MVRبر حسب سانتيمتر مکعب در  19دقیقه بیان شد و از معادله ()3
محاسبه ميشود:
A  600  l
t

()3

MVR (T , mnom ) 

که در آن:
T

دماي آزمون ،بر حسب درجه سلسیوس؛

 mnomجرمِ اِعمال کنند بار اسمي ،بر حسب کیلوگرم؛
میانگی سطوح مقط اسمي سیلندر و کلگي پیستون ،بر حسب سانتيمتر مرب بود و برابر با
A
 9/311 cm2اس (يادآوري  1را ببینید)؛
699

ضريب مورد استفاد براي تبديل گرم در ثانیه به گرم در  19دقیقه( 699ثانیه)؛

فاصله از پیش تعیی شد طي شد توسط پیستون يا مقدار میانگی انداز گیريهاي فاصله به طور
l
جداگانه ،بر حسب سانتيمتر(زيربندهاي  3-2و )3-2؛
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زمان از پیش تعیی شد حرک پیستون يا مقدار میانگی انداز گیريهاي زمان به طور جداگانه،
t
برحسب ثانیه اس (زيربندهاي  3-2و .)3-2
يادآوری  -1به دلیل رواداريهاي مجاز قطرهاي سیلندر و پیستون ،تغییرات میانگی سطوح مقط واقعي سیلندر و کلگي
پیستون کمتر از  ± 9/3درصد اس  .اي اثر ،ناچی در نظر گرفته شد و براي ساد کردن عملیات ،مقدار اسمي cm2
 9/311استفاد ميشود.

نر جريان جرمي میاب( ،)MFRبر حسب گرم در  19دقیقه بیان شد و از معادله ( )2محاسبه ميشود:
A  600  l  
t

()2

MFR (T , mnom ) 

که در آن نمادهاي ارائه شد در باال کاربرد داشته و  ρچگالي میاب در دماي آزمون بر حسب گرم بر
سانتيمتر مکعب اس و از معادله ( )3محاسبه ميشود:
()5

که در آن  mجرم انداز گیري شد محصول اکسترود شوند اس
سانتيمتر ،بیرون ريخته و بر حسب گرم بیان ميشود.

m
A l



که با حرک پیستون به انداز فاصله l

يادآوری  -1ممک اس مقدار چگالي در استاندارد ويژگي ماد بیان شود.
يادآوری  -9چگالي میاب در دما و فشار آزمون الزم اس  .در عمل ،فشار پايی بود و فشار آزمون را ميتوان برابر با فشار
محیط درنظر گرف .

نتیجه را تا سه رقم با معنا ولي حداکثر با دو رقم اعشار بیان کرد و دماي آزمون و بار بهکار برد شد را
ثب کنید.
مثال MFR =19/6 g/19 min )129ºC ،9/16 kg( :و (.MFR =9/13 g/19 min)129ºC ،9/16 kg
 9-0-8بيان نتايج :دای نيماندازه

هنگام گ ارش نتاي حاصل با استفاد از داي نیمانداز  ،بايد زيرنويس” “hبه کار برد شود( زير بند -1-3
 .)3مقدار  MFRيا  MVRبا استفاد از معادالت زيربند  9-6-2محاسبه ميشوند.
نتیجه را تا سه رقم با معنا ولي حداکثر با دو رقم اعشار بیان کنید و دماي آزمون و بار به کار برد شد را
ثب کنید.
مثال MFRh =9/13 g/19min)129ºC،9/16 kg(:و (.MVRh =13/3 cm3/19min)129ºC،9/16 kg
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 16نسبت نرخ جريان
نسب دو مقدار ( MFRيا  )MVRحاصل براي يک ماد آزمون شد در يک دما ولي تح
متفاوت ،نسب نر جريان( )FRRنامید ميشود ،مانند:
)MFR (190C / 10.0kg
)MFR (190C / 2.16kg

بارهاي
FRR 

يادآوری -مقدار  FRRمعموالً به عنوان نشانهاي از روش تأثیرگیاري توزي جرم مولکولي بر رفتار رئولوژيکي ماد
پالستیک گرمانرم ،به کار ميرود.

براي شرايط به کار برد شد در تعیی  ،FRRبه استانداردهاي مناسب ماد ارجاع دهید .اگر استاندارد
مواد موجود نبود يا شرايط آزمون  FRRدر استاندارد مواد بیان نشد باشد ،توصیه ميشود شرايط
آزمون بی طرفی ذينف توافق شود.
نتاي را تا دو رقم معنادار ،يا در صورت بیان هر دو مقدار  MFRو  MVRتا سه رقم معنادار ،نتاي را تا
سه رقم معنادار ارائه کنید .براي  FRRحاصل با استفاد از داي نیمانداز  ،بايد نماد  FRRhبه کار برد
شود.
 11دقت
براي هر عاملي که بتواند ب رگي مقادير انداز گیري را تح تاثیر قرار داد و منجر به کاهش تکرارپیيري
شود ،بايد مالحظاتي ارائه شود .اي عوامل شامل موارد زير هستند:
الف) تخريب گرمايي يا شبکهاي شدن ماد  ،که سبب تغییر نر جريان میاب حی فرايند پیشگرمايش
يا دور زماني آزمون ميشود (مواد پودري که به زمانهاي پیشگرمايش طوالني نیاز دارند ،به اي اثر
حساس بود و در حال هاي خاص ،استفاد از پايدارکنند ها براي کاهش انحراف الزم اس )؛
ب) طول ،توزي و نحو آرايشيابي پرکنند در مواد پرشد يا تقوي
تاثیرگیار باشد.

شد ميتواند بر نر جريان میاب

دق روش معلوم نیس ؛ زيرا داد هاي بی آزمايشگاهي موجود نیس  .بهدلیل تعدد مواد و طیف وسی
پارامترهاي آزمون ،يک اظهاريه تکي براي دق مناسب نیس  .با اينحال ،داد هاي قديمي نشانگر اي
اس که ضريب انحراف حدود  19درصد براي داد هاي بی آزمايشگاهي و  3درصد براي درون
آزمايشگاهي را ميتوان انتظار داش  .جديدتري داد ها روي گونهاي از پليپروپیل با نر جريان باال در
پیوس ت ارائه شد اس .
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 11گزارش نتايج آزمون
گ ارش نتاي آزمون بايد حداقل شامل اطالعات زير باشد:
 1-19ارجاع به اي استاندارد ملي؛
 9-19تمام ج ئیات الزم براي شناسايي کامل نمونه آزمون ،شامل شکل فی يکي ماد که سیلندر با آن
بارگیري شد اس ؛
 3-19ج ئیات شرايط پیش آماد سازي ،شامل شرايط خشک کردن و پیششکلدهي و در صورت
کاربرد ،بار پیش فشردن و زمان الزم براي تخلیه اجباري قبل از انداز گیري؛
 2-19ج ئیات هر نوع فرايند تثبی (زيربند )9-6؛
 3-19دما و بار به کار برد شد در آزمون؛
 6-19زمان پیشگرمايش مورد استفاد (هنگامي که مقداري به غیر از  3دقیقه به کار برد شد اس )؛
 3-19براي روش الف ،جرمهاي برشها و فواصل زماني برش ،يا
براي روش ب ،زمان از پیش تعیی شد انداز گیري يا مساف

طي شد توسط پیستون و مقادير انداز -

گیري شد مشابه از مساف طي شد توسط پیستون يا زمان انداز گیري؛
 3-19نر جريان جرمي میاب( ،)MFRبر حسب گرم بر د دقیقه ،يا
نر جريان حجمي میاب( ،)MVRبر حسب سانتيمتر مکعب بر د دقیقه ،که تا سه رقم معنادار ولي
حداکثر با دو رقم بعد از اعشار بیان ميشود.
درصورتيکه از بارگیري يک سیلندر ،بیش از يک نر جريان میاب بهدس آيد ،بايد مقدار میانگی به
عنوان نر جريان میاب گ ارش شود .همچنی تمام مقادير جداگانه بايد گ ارش شد و شناسايي شوند؛
 2-19درصورت نیاز ،اگر مقدار  MFRيا  MVRبا استفاد از چگالي میاب بر اساس زيربندهاي 9-3-3
يا  9-6-2محاسبه شد و در گ ارش آزمون ثب شود ،بايد قید شود که مقدار ذکر شد  ،محاسبه شد
اس  .مقدار چگالي مورد استفاد براي تبديل گ ارش شود؛
 19-19هنگام گ ارش مقادير  MFRو يا  MVRبا استفاد از داي نیمانداز  ،بايد زيرنويس " "hبه کار
برد شد و استفاد از داي نیمانداز در گ ارش نتاي آزمون بیان شود؛
 11-19در صورت نیاز ،نسب نر جريان؛
 19-19گ ارش هر نوع رفتار غیر معمول نمونه آزمون ،مانند بيرنگ شدن ،چسبندگي و پوس کوسهاي
شدن 1يا هر انحراف غیر منتظر در نر جريان میاب؛
 13-19تاريخ انجام آزمون.
1. Shark skin
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پيوست الف
(الزامي)
شرايط آزمون برای تعيين مقادير  MFRو MVR
شرايط به کاربرد شد بايد مطابق با آنچه باشد که در استاندارد ويژگي ماد مربوط ذکر شد اس .
جدول الف 1-دماها و بارهاي آزموني را که مفید تشخیص داد شد اند ،نشان ميدهد .در صورت نیاز
براي يک ماد خاص ،ساير شرايط آزمون که در اينجا فهرس نشد اس نی ميتواند بهکار برد شود.
جدول الف -1-شرايط آزمون برای تعيين مقادير  MFRو MVR
دمای آزمون ،T ،بر حسب درجه سلسيوس
199
193
139
129
999
999
939
933
929
939
969
963
933
939
399

بار اسمي(تركيبي)kg ، mnom ،
9/393
1/99
9/16
3/39
3/99
19/99
91/69
توصیه ميشود دماها و بارهاي فهرس شد  ،براي پالستیکهاي گرمانرم جديد که براي آنها استانداردهاي ويژگيهاي
مواد وجود نداشته يا در استاندارد مربوط اي شرايط آزمون بیان نشد اس  ،بهکار برد شود .هر ترکیبي از دما و بار
ميتواند استفاد شود .اگرچه ،توصیه ميشود انتخاب دما و بار براساس خواص رئولوژيکي ماد باشد.

93

پيوست ب
(اطالعاتي)
شرايط بيان شده در استانداردهای ملي و بينالمللي برای تعيين نرخ جريان مذاب
پالستيكهای گرمانرم

شرايط آزمون براي مواد در استانداردهاي ويژگي مواد مربوط قابل دستیابي اس ؛ مانند نمونههايي که در
جدول ب 1-فهرس شد اس .
جدول ب -1-شرايط بيان شده در استانداردهای ملي و بينالمللي برای تعيين نرخ جريان مذاب پالستيكهای
گرمانرم
استاندارد ملي يا بينالمللي

مواد

(کتابنامه را ببینید)
ISO 2580
ISO 6402
ISO 4613
ISO 10366

ABS
ASA, ACS, AEDPS
E/VAC
MABS
)1
PB

ملي 12233
ISO 8986
ISO 15494
ISO 7391

PC
PE

ملي 11933
ملي 13939
ملي 12293
ملي 16223
ISO 1872
ISO 15494
ISO 8257
ISO 9988

PMMA
POM
)1PP

ملي 6312
ملي 16392
ملي 16632

PS
PS-I
SAN
 )1مقادير چگالي میاب براي اي ماد ممک اس در استاندارد مواد ذکر شد باشد.
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ISO 1873
ISO 15494
ISO 1622
ISO 2897
ISO 4894

پيوست پ
(اطالعاتي)
وسيله و روشي برای پيششکلدهي نمونه فشرده شده از مواد به وسيله فشردن
پ 1-كليات
اي پیوس اطالعات روش مناسب براي پیششکلدهي نمونه فشرد شد از مواد را ارائه ميکند .اب
پیش شکلدهي نمونهها به خصوص هنگام تعیی  MFRو  MVRموادي مانند پودرها ،پركها ،نوارهاي
فیلمها يا تکهها کاربرد دارد .پیششکلدهي اي نمونهها به نمونههاي فشرد شد مشکالت مربوط به
گیرافتادن هوا و ايجاد حفر ها که منجر به کاهش تکرارپیيري نتاي ميشوند را کاهش داد و اجاز ورود
سري نمونهها به داخل سیلندر  MFR/MVRرا ميدهد .ساير روشهاي پیش شکلدهي نمونه فشرد
شد ماد نی ميتواند مناسب باشد.
پ 1-اساس روش
پودرها ،پركها ،نوارها و فیلمها يا تکههاي محصوالت قالبگیري به وسیله پرس تح خالء به نمونه
فشرد شد اي که قطر آن تقريبا برابر با قطر داخلي سیلندر دستگا نر جريان میاب بود ولي بیشتر از
آن نیس  ،پیش شکلدهي ميشوند .توصیه ميشود به منظور بهحداقل رساندن گیرافتادن هوا بدون وقوع
تخريب گرمايي اضافي ،دمايي که در آن ماد فشرد ميشود براي پلیمرهاي نیمه بلوري  ،پايی نقطه
ذوب ( )Tmو براي پلیمرهاي بيشکل ،ن ديک دماي انتقال شیشهاي ( )Tgباشد.
پ 9-دستگاه
پ 1-9-كليات .دستگا بايد شامل سیلندر قابل گرم شدن باشد به نحوي که انتهاي آن به وسیله يک
درپوش انتهايي بسته شود .در اي سیلندر فشار به وسیله يک پیستون روي نمونه اعمال ميشود .شکل
پ 1-نمونهاي از اي دستگا را نشان ميدهد .دستگا داراي بخشهاي اصلي اس که در زيربندهاي پ-
 9-3تا پ 6-3-شرح داد شد اس .
يادآوری -استفاد از دستگا هاي ديگر با طراحي متفاوت ،مانند وسیله اصالح شد انداز گیري نر جريان میاب مجاز
اس .

پ 1-9-سيلندر از جنس فوالد ضدزنگ .توصبه ميشود سیلندر فوالدي در موقعی عمودي قرار گرفته
و براي کار تا دماي  399درجه سلسیوس به خوبي عايقبندي شود .توصیه ميشود طول سیلندر بی
 113میليمتر و  139میليمتر و قطر داخلي آن ( )2/339± 9/993میليمتر باشد .يک عدد درپوش
انتهايي ،با استفاد از يک مهر نگهدارند درپوش ،انتهاي سیلندر را ميبندد.
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پ 9-9-پيستون .طول کاري پیستون حداقل برابر با طول سیلندر اس  .توصیه ميشود طول کلگي
پیستون ( )6/33 ± 9/1میليمتر و قطر پیستون ( )2/232 ±9/993میليمتر باشد.
پ 4-9-وسايل گرمايش و تنظيم دما .توصیه ميشود وسايل گرمايش و تنظیم دما به نحوي بهکار روند
که دماي انتخابي ماد داخل سیلندر بتواند در محدود  ± 3/9 °Cنسب به دماي تعريفشد باقي
بماند.
پ 5-9-بار .توصیه ميشود مقدار بار اعمال شد در باالي پیستون ( )9 ±9/3کیلو نیوتون باشد که مي-
تواند با استفاد از روشهاي مناسبي ازقبیل مکانیکي يا پنوماتیک اعمال شود .بار بهمنظور پیش شکل-
دهي نمونه به نمونه فشرد و اکسترود کردن نمونه فشرد شد از سیلندر پس از برداشت درپوش
انتهايي بهکار ميرود.
پ 0-9-پمپ خالء .توصیه ميشود براي برطرف کردن يا کاهش رطوب و گازهاي گیرافتاد در ماد قبل
يا حی فرايند پیششکلدهي يا پس از آن از يک پمپ خالء استفاد شود؛ تا از آلودگي بیشتر جلوگیري
شود.
پ 4-تثبيت شرايط
مواد بايد قبل از شکلدهي به نمونه فشرد  ،مطابق با استاندارد مناسب ويژگي مواد ،تثبی شرايط شوند.
همچنی بندهاي مربوط به تثبی شرايط مواد را ببینید (زيربند  9-6و استاندارد ملي شمار .)6239-9
پ 5-روش اجرايي فشردن
براي مواد نیمهبلوري  ،دماي سیلندر را  19تا  99درجه سلسیوس زير دماي ذوب نمونه ( )Tmو براي مواد
بيشکل 19 ،تا  99درجه سلسیوس زير دماي انتقال شیشهاي ماد ( )Tgقرار دهید .اگر اي مقادير
مناسب نیس  ،ساير گستر هاي دمايي نی ميتواند استفاد شود؛ بهشرطي که براي مواد نیمه بلوري
پايی  Tmو براي مواد بيشکل پايی  Tgباشد.
يادآوری -گستر هاي دمايي بیان شد براي طیفي از مواد ،مناسب تشخیص داد شد اس  .پودرها و پركها فقط کمي
نرم شد و تح خالء به نمونه فشرد شد شکلدهي ميشوند.

سیلندر و پیستون را با استفاد از تکههاي پارچه تمی کنید.
انتهاي سیلندر را با درپوش انتهايي ببنديد.
سیلندر را با نمونه تثبی شرايط شد پر کنید .توصیه ميشود مقدار ماد مورد استفاد نبايد از مقدار
ماد الزم براي آزمون  MVR/MFRکمتر باشد :براي راهنماييهاي حداقل مقدار الزم ماد براي آزمون،
جدول  2را ببینید .حی فرايند پر کردن ،با استفاد از يک میله متراکم کنند  ،ماد را فشرد کنید .در
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مورد مواد با چگالي تود کم ،سیلندر را با مقدار ماد کمتر پر کرد و سپس فشرد کنید و اي کار را تا
زماني که سیلندر با مقدار ماد الزم پر شود ،تکرار کنید.
توصیه ميشود خالء ،به شرطيکه در استاندارد ويژگي ماد ممنوع نشد باشد ،به نمونه فشرد شد
اعمال شود.
يادآوری -استفاد از خالء ميتواند براي بهبود فشردگي ماد و به حداقل رساندن رطوب

جیب شد توسط ماد بهکار

برد شود.

بالفاصله پس از پرکردن سیلندر ،نیروي ( )9/9± 9/3کیلونیوتون را به پیستون اعمال کرد و براي مدت
 9دقیقه نگهداريد.
بار پیستون را برداريد .پس از برداشت درپوش انتهايي ،ازطريق پايی آوردن پیستون ،نمونه فشرد شد
را از سیلندر ،اکسترود کنید.
پ 0-كار با نمونه فشرده شده
نمونه فشرد شد بايد قبل از آزمون  MFRيا  MVRخنک شود ،مگر اي که در استاندارد ويژگي ماد
طور ديگري بیان شد باشد.
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راهنما:
 1سیلندر هوا

 6درپوش انتهايي

 9پیستون

 3گرمک

 3وسیله خالء با درزگیر سیلندر

 3حسگر دما

 2کلگي پیستون

 2عايق

 3سیلندر
شکل پ -1-نمونهای از دستگاه پيش شکلدهي نمونه فشرده شده ازطريق فشردن

39

پيوست ت
(اطالعاتي)
دادههای دقت برای پليپروپيلن ،حاصل از مقايسه بين آزمايشگاهي آزمونهای
 MFRو MVR

نتاي مقايسات بی آزمايشگاهي براي انداز گیريهاي نر جريان جرمي میاب ( )MFRو نر جريان
حجمي میاب ( )MVRروي نمونهاي از پليپروپیل با نر باالي جريان میاب ،با استفاد از وزنه 9/16
کیلوگرم و دماي  939درجه سلسیوس ،که در سال ( 9993مرج ] )[91انجام شد  ،در جدول ت1-
نشان داد شد اس  .تاکید ميشود که ماد آزمون شد داراي نر باالي جريان میاب بود و درنتیجه
دق بهدس آمد براي آن ،نمايند روش در تمام نر هاي جريان میاب نیس  .همچنی دق روش
بسیار به ماد وابسته اس  .نتاي ِ فقط يک آزمايشگا براي  ،MVRبه دلیل خارج از محدود بودن رد
شد.
جدول ت 1-نتايج بين آزمايشگاهي نرخ جريان مذاب پليپروپيلن
روش

تعداد آزمايشگاه-

مقدار ميانگين

های شركت كننده

 MFRيا MVR

داخل آزمايشگاهي

بين آزمايشگاهي

انحراف

حد

انحراف

حد

استانداردsr ،

تکرارپذيری،

استاندارد،
sR

تجديدپذيری،
( R )1/9 sR

٪

٪

٪

MFR

3

23/2 g/19 min

9/9

6/9

3/2

99/3

MVR

16

32/3 cm3/19 min

1/ 6

2/3

3/3

19/3

٪

( r )1/9 sr

توجه شود که اي مقادير نسبتي از  MFRبه  MVRبرابر با  331/3کیلوگرم بر متر مکعب را در مقايسه
با مقدار  333/6کیلوگرم بر متر مکعب بیان شد در استاندارد  ISO 1873-2براي محاسبه نر جريان
جرمي از نر جريان حجمي ارائه ميکند؛ که اختالف مقادير يک درصد اس .
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