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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  :9روش آزمون پالستیکهواي حسواس بوه رطوبو و/يوا
تاريخچه دما-زمان " کوه پیشنويس آن در کمیسیوونهاي مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقیقوات
صنعتي ايران تهیه و تدوي شد و در يک ه ار و صد و بیس و پنجمی اجالس کمیته ملوي اسوتاندارد
پلیمر مور  1329/19/2مورد تصويب قرار گرفتهاس  ،اينک به استاندارد بند يک مواد  3قوانون اصوالح
قوانی و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران ،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.

منب و ماخیي که براي تهیه اي استاندارد مورد استفاد قرار گرفته به شرح زير اس :
ISO 1133-2:2011, Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and Melt
volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2: Method for materials sensitive to timetemperature history and/or moisture

پالستيك ها -اندازهگيری نرخ جريان جرمي مذاب( )MFRو نرخ جريان حجمي
مذاب( )MVRپالستيكهای گرمانرم -قسمت  :2روش آزمون پالستيكهای
حساس به رطوبت و/يا تاريخچه دما-زمان
هشدار -کاربران اي استاندارد ،برحسب کاربرد ،بايد با آزمايشات معمول آزمايشگاهي آشنايي داشتهباشند .در
اي استاندارد تمام موارد ايمني نوشته نشد اس  .در صورت وجود چنی مواردي ،مسئولی
ايمني و سالمتي مناسب و تطبیق آن با آيی نامههاي ملي و بی المللي بر عهد کاربر اس .
توجه -دستگا بايد با ال امات بیان شد در اي استاندارد مطابق

برقراري شرايط

داشته باشد و انداز گیريها بايد با توجه ويژ

به آماد سازي نمونه ،تح شرايط تعیی شد براي دما و بار و پیروي دقیق از روش ارائه شد در اي استاندارد و
هرگونه استاندارد ويژگيهاي مواد مربوط انجام شوند.

2

هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوي اي استاندارد تعیی روشي براي انداز گیري نر جريان جرمي میاب ( )MFRو نر
جريان حجمي میاب ( )MVRپالستیکهاي گرمانرمي اس که به رطوب و/يا تاريخچه دما – زمان
تجربه شد توسط نمونه حی آزمون ،حساسی رئولوژيکي بااليي را نشان ميدهند.
يادآوری  -2برخي از گونههاي موادي که تح

تاثیر هیدرولی قرار ميگیرند عبارتند از پلي(اتیل ترفتاالت)(،)PET

پلي(بوتیل ترفتاالت) ( ،)PBTپلي(اتیل نفتاالت) ( ،)PENانواع ديگر پلياستر و پليآمیدها؛ و مثالهايي از گونههايي که
تح تاثیر شبکهاي شدن قرار ميگیرند عبارتند از ترموپالستیک االستومرها ( )TPEو محصوالت ولکانش
ترموپالستیک( .)TPVممک اس اي روش براي ساير مواد نی مناسب باشد.

اي روش ممک اس براي موادي که رفتار رئولوژيکي آنها حی آزمون به شدت تح
گیرد مناسب نباشد (به يادآوري  9مراجعه شود).
يادآوری  -2براي موادي که ضريب انحراف نتاي  MFRيا  MVRآنها بیشتر از دق

تاثیر قرار مي-

ذکر شد در استاندارد ملي -1

 6239اس  ،عدد گرانروي در محلول رقیق ( ISO 307و  )ISO 1628براي تعیی مشخصات ميتواند مناسبتر باشد.

يادآوری  -9انحرافات ج ئي از ال امات دستگا  ،روش آزمون و يا پیشآماد سازي نمونهها ميتواند سبب کاهش تکثیر
پیيري ،تکرارپیيري و درستي انداز گیري شود .نتاي  MVRمواد مختلف ،هنگامي که در شرايط ايد آل انداز گیري مي-
شوند ،تکرارپیيري روش ارائه شد در اي استاندارد را نشان ميدهند و در پیوس ب گ ارش شد اند.

اگر چگالي میاب در دما و فشار آزمون مشخص بود يا با انداز گیري با استفاد از اب ار برش تعیی شود،
مقادير  MFRميتوانند ازطريق محاسبه ،از انداز گیريهاي  MVRتعیی شوند؛ بهشرطيکه درستي
انداز گیري حداقل مشابه با انداز گیري  MVRباشد.

1

يادآوری - 4چگالي میاب در دما و فشار آزمون الزم اس  .در عمل ،فشار پايی بود و فشار آزمون را ميتوان برابر با فشار
محیط درنظر گرف .

تفاوت اصلي اي استاندارد و استاندارد ملي  6239-1اي اس که در اي استاندارد دماي سیلندر و مدت
زماني که نمونه در معرض دما قرار ميگیرد ،روادارايهاي بستهتري دارند .بنابراي کنترل بستهتري روي
تاريخچه دما – زمان ماد انجام ميشود؛ و درنتیجه براي موادي که در دماهاي باال تح تاثیر قرار مي-
گیرند ،انحراف نتاي آزمون در مقايسه با ويژگيهاي بهکار برد شد در استاندارد  6239-1کاهش مي-
يابد.
اي استاندارد اطالعاتي را براي تهیه و کار با مواد حساس به رطوب فراهم ميکند ،که براي دس يابي به
داد هاي تکرارپیير ،تکثیرپیير و درس  ،مهم اس .
شرايط آزمون براي انداز گیريهاي  MVRو  MFRاغلب در استاندارد مواد بیان ميشود .براي موادي که
شرايط آزمون در استاندارد مواد بیان نشد اس  ،الزم اس شرايط آزمون بی طرفی ذينف توافق شود.
2

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 :
 2-2استاندارد ملي ايران شمار  :6239-1پالستیک ها -انداز گیري نر جريان جرمي میاب ( )MFRو
نر جريان حجمي میاب ( )MVRپالستیکهاي گرمانرم  -قسم  :1روش استاندارد
 2-2استاندارد ملي ايران شمار  :19121پالستیکها -تعیی محتوي آب  -روش آزمون
2-3 ISO 472, Plastics — Vocabulary

9

تعاريف و اصطالحات

در اي استاندارد ،اصطالحات و تعاريف ارائه شد در استاندارد ملي  6239-1و  ISO 472بهکار ميرود.
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.

9

براي انداز گیري  ،MFRقطعات اکسترود شد در زمان معی  ،وزن شد و نر اکستروژن ،بر حسب گرم
بر د دقیقه ،محاسبه و گ ارش ميشود.
براي انداز گیري  ،MVRفاصلهاي که پیستون در مدت زمان مشخص حرک ميکند يا زماني که
پیستون الزم دارد تا فاصله مشخصي را طي کند ،ثب شد و براي محاسبه نر اکستروژن بر حسب
سانتيمتر مکعب بر د دقیقه ،بهکار ميرود.
اگر چگالي مواد در دماي آزمون مشخص باشد MVR ،را ميتوان به  ،MFRيا بالعکس ،تبديل کرد.
در مقايسه با استاندارد ملي  ،6239-1رواداريهاي مجاز براي دما ،خط زماني ،مقدار نمونه و آماد سازي
بستهتر بود و در نتیجه براي مواد حساس به تاريخچه دما – زمان و رطوب  ،انداز گیريها درس تر
هستند.
5

وسايل و تجهيزات

2-5

پالستومتر اكستروژني

كليات ،براي اهداف اي استاندارد ،وسايل بیان شد در استاندارد ملي  6239-1و
2-2-5
ويژگيهاي زير بهکار ميروند .هنگاميکه ويژگيهاي زير با آنچه در استاندارد ملي  6239-1ارائه شد
متفاوت باشد ،بايد ويژگيهاي زير بهکار رود.
2-2-5

سيلندر( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).

9-2-5

پيستون( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).

 4-2-5سامانه كنترل دما ،براي تمام دماهاي مورد استفاد در سیلندر ،دماي مطلق بايد بهنحوي باشد
که بی صفر میليمتر و  39میليمتر باالي سطح داي ،حداکثر انحراف از دماي الزم آزمون از ± 1 °C
تجاوز نکند.
براي تمام دماهاي مورد استفاد در سیلندر ،توزي نسبي دما بايد بهنحوي باشد که بی صفر میليمتر و
 39میليمتر باالي سطح داي ،حداکثر انحراف برحسب فاصله و زمان ،حی آزمون از  ± 9/3 °Cتجاوز
نکند.
سامانه کنترل دما بايد امکان تنظیم دماي آزمون در گامهاي  9/1 °Cيا کمتر را فراهم کند.
يادآوری -2باتوجه بهاينکه تاريخچه دما – زمان ماد حی آزمون ميتواند تأثیر قابل توجهي بر رفتار رئولوژيکي انداز -
گیري شد داشته باشد ،لیا رواداريهاي بسته براي دما الزم اس  .بنابراي  ،بهمنظور بهدس آوردن دق انداز گیري قابل
مقايسه با آنچه که از استاندارد ملي  6239-1براي مواد پايدار بهدس ميآيد ،الزم اس اي شرايط بستهتر از استاندارد
ملي  6239-1تعیی شوند.
يادآوری  -2دما ميتواند بهوسیله اب ارهاي انداز گیري دما که در ديوار سیلندر تعبیه شد اس  ،انداز گیري و کنترل
شود .اگر دستگا به اي روش مجه شد اس  ،ممک اس
تواند براي خواندن دماي میاب کالیبر شود.

دما دقیقا دماي خود میاب نباشد ،اما سامانه کنترل دما مي-
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 2-2-5دای( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
بايد داي استاندارد با طول ( )3/999 ± 9/993میليمتر و قطر ( )9/923 ± 9/993میليمتر مطابق با
استاندارد ملي  ،6239-1بهکار برد شود؛ مگر آنکه در استاندارد مواد مربوط يا توافق طرفی ذينف طور
ديگري بیان شد باشد.
هنگام استفاد از داي استاندارد براي موادي با گرانروي پايی میاب ،مانند  PETگونه بطري ،مواد
ميتوانند حی بارگیري ،از میان داي اکسترود شود و همچنی ممک اس اطمینان از بدون حباب بودن
محصول اکستروژن که سبب کاهش دق و درستي ميشود ،حاصل نشود .در اي موارد ،استفاد از داي
نیمانداز مطابق با استاندارد ملي  ،6239-1توصیهميشود (به بند  1-3مراجعه شود).
 0-2-5تنظيم و نگهداری سيلندر به حالت عمودی( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
 7-2-5بار( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
 2-5تجهيزات جانبي

 2-2-5كليات ،براي اهداف اي
تجهی ات زير کاربرد دارد.

استاندارد ،تجهی ات جانبي ارائه شد در استاندارد ملي  6239-1و

 2-2-5ميله متراكمكننده( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
 9-2-5تجهيزات تميز كردن( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
 2-9-2-5سنجه برو/نرو ( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
 2-9-2-5وسيله تصديق دما( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
وسیله تصديق دما بايد درستي و دق کافي براي تصديق دستگا  MFR/MVRدر رواداريهاي دماي
تعیی شد در زيربند  2-1-3را داشته باشد.
تجهی مورد استفاد براي کالیبراسیون دما بدون وجود ماد در داخل سیلندر ،با تجهی تعیی شد در
استاندارد ملي  6239-1متفاوت اس ؛ زيرا صحهگیاري دما در فواصل  19میليمتري از صفر میليمتر تا
 39میليمتري باالي داي استاندارد ،براي اي روش آزمون الزم اس (پیوس الف؛ يادآوري .)3
 9-9-2-5درپوش دای( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
 4-9-2-5پيستون /نگهدارنده وزنه( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
 5-9-2-5وسيله پيششکل دهي( ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
 0-9-2-5خشك كن ،آونهاي خالء يا خشکک با هواي داغ هنگامي که حیف رطوب
بند  9-6مراجعه شود) در استاندارد مواد توصیه شد اس .
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از نمونهها (به

استفاد از آونهاي خالء به دلیل اي که ماد در زمانهاي کوتا تر و در دماهاي پايی تر خشک ميشود،
برتري دارد؛ و سبب کاهش دامنه هر نوع تغییر در خواص رئولوژيکي ماد  ،براي مثال بهعل هیدرولی ،
ميشود.
 7-9-2-5تعيين مقدار رطوبت ،مقدار رطوب بايد بر اساس استاندارد ملي 19121تعیی شود ،مگر
اينکه در استاندارد مواد طور ديگري بیان شد باشد.
 4-2-5تجهيز برای اندازهگيری نرخ جريان مذاب جرمي(روش الف) ،به استاندارد ملي  6239-1مراجعه
شود.
اگر دستگا به اب ار برش اتوماتیک مجه نیس  ،در صورتيکه درستي انداز گیري حداقل مشابه با انداز -
گیري  MVRباشد ،ممک اس برش دستي بهکار برد شود.
 5-2-5تجهيز برای اندازهگيری نرخ جريان حجمي مذاب (روش ب) ،به استاندارد ملي 6239-1
مراجعه شود.
 0نمونه آزمون
 2-0شکل نمونه

به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود.
 2-0پيشآمادهسازی نمونه و انبارش

نمونه آزمون بايد قبل از آزمون مطابق با استاندارد ويژگيهاي مواد مربوط آماد شود؛ براي مثال ،خشک
شود .هنگامي که نمونه فشرد پیششکل داد شد از پودر يا پرك (استاندارد ملي  )6239-1به عنوان
نمونه آزمون بهکار ميرود ،قبل از آزمون بايد خشک شود .اگر پیش آماد سازي نمونه در استاندارد مواد
مربوط بیان نشد اس  ،بايد بی طرفی ذينف توافق شود.
براي مواد حساس به رطوب  ،مقدار رطوب بايد به انداز اي باشد که اثر آن روي  MVRيا  MFRماد
تح شرايط آزمون مورد استفاد  ،تا حد امکان به حداقل برسد .با مواد قبل و بعد از خشک کردن بايد
طوري کار شود که از جیب رطوب جلوگیري شد يا به حداقل برسد؛ براي مثال ،با ممانع از انتقال
رطوب حاصل از تماس نمونه با پوس يا جیب رطوب از اتمسفر.
بالفاصله پس از خشک کردن ،براي جلوگیري از جیب رطوب  ،مواد بايد به داخل ظرفي خشک ،ترجیحا
داغ و ضد رطوب انتقال يابد .سپس بايد اجاز داد شود مواد تا دماي محیط خنک شود .آزمون در مدت
 2ساع پس از انتقال به ظرف خشک يا در مدت  9روز ،در حالتيکه مواد در ظرف خشکک محتوي
ماد خشک کنند نگهداري شد اس  ،انجام شود؛ مگر آنکه در استاندارد ويژگيهاي مواد مربوط طور
ديگري بیان شد يا بی طرفی ذينف توافق شد باشد.
با تمام نمونههاي فشرد پیش شکل داد شد  ،پس از خارج کردن از وسیله شکل دهي نمونه (استاندارد
ملي  )6239-1و قبل از آزمون ،بايد باهمان شیو ذکر شد در باال کار شد و نگهداري انجام شود ،تا
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تکرارپیيري انداز گیريها بهبود يابد؛ بهج نمونههاي فشرد پیش شکل داد شد اي که ممک اس
بدون سردکردن نیاز به آزمون داشته باشند ،تا از اعوجاج نمونه فشرد که مان ورود آن به داخل سیلندر
 MFR/MVRميشود ،جلوگیري شود.
براي مقايسه نتاي  ،براي مثال با ساير آزمايشگا ها ،به منظور جلوگیري از اختالفات در تاريخچه دما
توصیه ميشود ماد خنک شود يا روش ،بی طرفی ذينف توافق شود .اگرچه ،براي کنترل محصول يا
اهداف عملي ممک اس بارگیري مستقیم مواد از آون به داخل دستگا  MVRترجیح داشته باشد.
نبايد اجاز داد که مواد در داخل آون (خالء) تا دماي محیط سرد شود؛ زيرا به دلیل طوالني بودن زمان
سرد شدن ،تاريخچه دما – زمان ماد در مقايسه با سرد شدن در ظرف متفاوت بود و ميتواند تاثیر
قابل توجهي روي نتاي داشته باشد.
يادآوری -تاثیر مقدار رطوب

روي رفتار رئولوژيکي مواد را ميتوان به وسیله تکرار آزمايشها روي نمونههايي با مقادير

مختلف رطوب تعیی کرد.

 7تصديق دما ،تميزكردن و نگهداری تجهيزات
 2-7تصديق سامانه كنترل دما
 2-2-7روش اجرای فرايند تصديق

هنگام تصديق انحراف دما برحسب فاصله و زمان ،سامانه کنترل دماي دستگا  MFR/MVRرا در
دماي الزم تنظیم کنید و حداقل به مدت ذکر شد در دستورالعمل دستگا صبر کنید تا سیلندر در دماي
تنظیم شد (که وسیله کنترل دماي دستگا نشان ميدهد) بماند.
انحراف دماي داخل سیلندر را با استفاد از وسیله کالیبر شد انداز گیري دما ،در فواصل ()19±1
میليمتري از صفر میليمتر تا ( )39±1میليمتر باالي سطح فوقاني داي استاندارد ،تصديق کنید .انحراف
دما در هر يک از فواصل  19میليمتري بايد ازطريق ثب دما ،در هر مکان ،در فواصل زماني يک دقیقه تا
 19دقیقه پس از اولی خوانش دماي پايدار ،انداز گیري شود.
روشي براي انجام فرايند تصديق در پیوس الف ذکر شد اس .
يادآوری -مدت زماني که پس از غوطهور سازي يا قرارگیري مجدد وسیله انداز گیري دما در سیلندر ،دماي خواند شد
پايدار ميشود ،به تجهی بهکار برد شد بستگي دارد .اطالعات مربوط به زمان پاسخگويي وسیله انداز گیري دما ممک
اس ازطريق تهیه کنند وسیله در دسترس باشد.
 2-2-7مواد بهكار رفته حين فرايند تصديق دما

به استاندارد ملي  6239-1و پیوس الف مراجعه شود.
 2-7تجهيزات تميز كردن

به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود.
 9-7تراز كردن عمودی دستگاه
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به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود.
 9روش اجرايي تنظيمات شروع به كار
 2-9كليات

براي آزمون موادي که نسب به تاريخچه دما-زمان و/يا رطوب حساسی رئولوژيکي بااليي نشان مي-
دهند ،انداز گیري اتوماتیک فاصله و زمان براي حرک پیستون (روش ب از استاندارد ملي )6239-1
نسب به روش ( MFRروش الف از استاندارد ملي  )6239-1ترجیح داد ميشود؛ زيرا منجر به
تکرارپیيري بهتر ميشود.
اگر مقدار  MVRبیشتر از  29 cm3/10 minباشد ،ممک اس استفاد از داي نیمانداز پیشنهاد شود
(زيربند .)3-1-3
با داشت چگالي پلیمر در دماي آزمون ،مقادير  MFRميتوانند از مقادير  MVRتعیی شوند ،يا برعکس
( به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود).
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 .

 2-9انتخاب دما و بار
استاندارد ويژگيهاي مواد مربوط را براي شرايط مناسب آزمون انتخاب کنید.
اگر استاندارد مواد موجود نیس يا اگر شرايط  MVRيا  MFRدر استاندارد مواد بیان نشد باشد ،دما و
بار آزمون بايد بر اساس اطالعات نقطه ذوب ماد يا شرايط فرايندي توصیه شد توسط سازند  ،مورد
توافق طرفی ذينف قرار گیرد .به جدول الف 1-از استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود.
يادآوری -بهطور کلي ،شرايط آزمون براي تعیی مقادير  MVRيا  MFRدر استانداردهاي مواد تعیی شد اند .شرايط
آزمون براي انداز گیري  MVRيا  MFRموادي که رفتار رئولوژيکي آنها حی انداز گیري تح تاثیر هیدرولی و تراکم
قرار ميگیرد ،اغلب در استانداردهاي مواد ذکر نشد اند .استانداردهاي اي مواد در آيند تدوي و تجديد نظر خواهند شد.

 9-9تميزكاری تجهيزات
هشدار -شرايط کاري ممک

اس

سبب تخريب ج ئي ماد تح

آزمون يا هر ماد مورد استفاد براي

تمی ک ردن 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 .

به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود.
سیلندر و تمام اج ا ،ازجمله داي ،بايد بی هر آزمون به طور کامل تمی شوند.
توجه -در انجام آزمون روي مواد حساس به رطوب  ،تمی کاري کامل و سراسري خیلي مهم اس  .حضور آلودگيها يا
که مي تواند منجر به تخريب هیدرولی ي مواد حساس به

محصوالت حاصل از تج يه گرمايي آنها مسألهاي مهم اس
رطوب شود.
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 4-9انتخاب جرم نمونه و بارگيری سيلندر

مقدار نمونه را مطابق با  MVRيا  MFRمورد انتظار انتخاب کنید .مقدار  MVRيا  MFRبايد ترجیحاً
بیشتر از  19 cm3/10 minو کمتر از  29 cm3/10 minباشد .براي مقايسه مواد با  MVRيا MFR
يکسان ،حجمهاي نمونه بايد درمحدود  ±9/3 cm3از يکديگر باشد .جدول  1را ببینید.
به منظور جلوگیري از آلودگي به رطوب از طريق تماس با پوس  ،نمونهها نبايد توسط اپراتور لمس شوند
و قرار گرفت در معرض محیط بايد به حداقل برسد .جابجايي نمونه ،شامل بازکردن ظرف انبارش نمونه و
انتقال به سیلندر و بارگیري سیلندر ،بايد به حداقل برسد .براي جلوگیري از جیب رطوب  ،جابجايي
نمونه نبايد بیشتر از يک دقیقه قبل از بارگیري ماد انجام شود.
مقدار نمونه بايد بهانداز اي باشد که در تمام حاالت ،انداز گیريها بی  3/3دقیقه و  6/9دقیقه پس از
تکمیل بارگیري مواد شروع شود.
جدول  -2راهنماييهايي برای مقدار ماده
)MFR (g/10 min
)MVR (cm3/10 min

حجم نمونه فشرده شده در داخل سيلندر

 19تا 99

 2تا 3

 99تا 39

 3تا 6

 39تا 29

 6تا 3

cm3

يادآوری  -2براي بسیاري از مواد حساس به تاريخچه دما -زمان ،انداز گیريهاي  MVRتح

تأثیر حجم ماد داخل

سیلندر قرار ميگیرد .استفاد از حجم يکسان نمونه براي تحلیل مواد با  MVRيا  MFRمشابه ،انحراف داد ها را کاهش
ميدهد .براي مثال ،مقدار نمونه ميتواند به وسیله پیمانه نمونهگیري با انداز مشخص ،انداز گیري شد يا با مقدار جرمي
معادل با حجم ،برابر گرفته شود.

توصیه ميشود قبل از ورود نمونه ،به کمک گاز نیتروژنِ خشک سیلندر را پاکسازي کرد و براي به
حداقل رساندن تخريب اکسیداسیوني و جلوگیري از جیب رطوب که ميتوانند نتاي را تح تاثیر قرار
دهند ،اجاز دهید اتمسفر نیتروژن باقي بماند.
سیلندر را با مقدار انتخاب شد از نمونه پر کنید .حی بارگیري سیلندر ،مواد را توسط میلۀ متراکم کنند
و با استفاد از نیروي دس فشرد کنید؛ ولي تا حد امکان از انحرافات ب رگ در فشار ايجاد تراکم
بپرهی يد .براي مواد مستعد به تخريب اکسیداسیوني يا هیدرولی ي ،مطمئ شويد که نمونه فشرد شد
تا حد امکان عاري از هواس .
يادآوری  -2انحرافات در فشار ايجاد تراکم براي فشرد کردن ماد در سیلندر ميتواند منجر به تکرارپیيري ضعیف نتاي
شود.
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يادآوری  -9براي برخي مواد بهمنظور جلوگیري از تخريب ،زمان پیشگرمايش کوتا تري ميتواند الزم باشد و براي
موادي با نقطه ذوب باال Tg ،باال و هداي
باشد.

حرارتي پايی  ،براي دستیابي به نتاي تکرارپیير ،زمان طوالنيتري ميتواند الزم

براي موادي با نر جريان باالتر ،حی فرايند پیشگرمايش ،پیستون ممک اس تح بار يا بدون بار
باشد .اگر  MVRماد زياد باشد ،اتالف نمونه حی فرايند پیشگرمايش قابل مالحظه اس  .در اي
حال  ،از پیستون بدون بار يا از پیستوني با بار کمتر حی فرايند پیشگرمايش استفاد کنید .در حالتي
که نر جريان میاب خیلي زياد باشد ،توصیه ميشود از يک نگهدارند وزنه استفاد شود و ممک اس
براي جلوگیري از ري ش ماد میاب از انتهاي داي ،درپوش داي نی الزم باشد.
حی مدت پیشگرمايش ،بررسي کنید که دما به مقدار انتخابي بازگشته باشد.
 8روش اجرای آزمون
 2-8انتخاب دما و بار
به بند  9-3مراجعه شود.
 2-8حداقل فاصله طيشده توسط پيستون
پیستون بايد فاصلهاي مشخص بی  99میليمتر تا  39میليمتر را طي کند.
 9-8زمان سنج
به استاندارد ملي  6239-1مراجعه شود.
 4-8آمادهسازی برای آزمون
به بند  3مراجعه شود.
 5-8اندازهگيری
 2-5-8كليات

 3دقیقه پس از تکمیل بارگیري سیلندر با نمونه آزمون ،بار انتخابي را روي پیستون اعمال کنید .اگر
درپوش داي بهکار رفته و بار اعمال شد روي پیستون کمتر از مقدار الزم باشد ،بار الزم را اضافه کرد و
اجاز دهید مواد براي مدت چند ثانیه قبل از برداشت درپوش داي تثبی شود .اگر نگهدارند وزنه و
درپوش داي با هم بهکار روند ،ابتدا نگهدارند وزنه را برداريد .اجاز دهید پیستون حامل وزنه تح اثر
نیروي وزن به سم پايی حرک کند تا يک رشتۀ بدون حباب ،اکسترود شود .از تخلیه اجباري نمونه،
به صورت دستي يا با استفاد از وزنههاي اضافي ،قبل از شروع آزمون جلوگیري شود.
زمان پیش را اندازي (مدت زمان بی اعمال نیرو و شروع انداز گیري) بايد بی  9/3دقیقه تا يک دقیقه
باشد.
انداز گیري بايد بی  3/3دقیقه تا  6/9دقیقه پس از تکمیل بارگیري ماد شروع شود.
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براي کاهش خطر سوختگي ناشي از مواد داغي که به سرع
برداشت درپوش داي دستکش مقاوم به حرارت بپوشید.

از داي بیرون ميآيند ،توصیه ميشود حی

 2-5-8روش اندازهگيری فاصله طي شده()MVR

هنگامي که نشان مرج پايیني به لبه باالي سیلندر رسید ،آزمون بايد شروع شود.
زماني که طول ميکشد تا پیستون مساف تعیی شد بی  99میليمتر و  39میليمتر طي کند را انداز
بگیريد .آزمون بايد هنگام رسیدن نشان دوم به بخش باالي سیلندر يا قبل از آن متوقف شود.
يادآوری  -انحرافات در زمان بارگیري سیلندر ،زمان پیشگرمايش و زمان پیشرا اندازي ميتواند منجر به تکرارپیيري
ضعیف نتاي شود.

 9-5-8روش اندازهگيری جرم()MFR

هنگامي که نشان مرج پايیني روي پیستون به لبه بااليي سیلندر رسید ،زمان سن را روش کرد (-3
 )9-9-9و همزمان محصول اکستروژن را ترجیحاً با استفاد از وسیله برش اتوماتیک بريد و دور بیندازيد.
درصورت استفاد از برش دستي ،بايد در گ ارش آزمون بیان شود.
برشهاي متوالي را به منظور انداز گیري نر اکستروژن ،در فاصله زماني تعیی شد جم آوري کنید.
باتوجه به مقدار  ،MFRفاصله زماني را طوري انتخاب کنید که طول يک برش تکي کمتر از  19میليمتر
نباشد.
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 بهصورت جداگانه با تقريب يک میليگرم وزن کرد و میانگی جرم
آنها را محاسبه کنید.
اگر اختالف بی حداکثر و حداقل مقادير توزي هاي انفرادي بیش از  19درصد مقدار میانگی باشد ،نتاي
مردود بود و آزمون را با استفاد از قسم هاي تاز نمونه تکرار کنید.
توصیه ميشود که اختالف بی حداقل و حداکثر مقادير توزي هاي جداگانه ،ترجیحاً از سه برابر انحراف
استاندارد محاسبه شد از داد هاي  MFRاختصاصي که از يک بارگیري انفرادي سیلندر بهدس آمد
اس  ،بیشتر نباشد.
توصیه ميشود که برشها به ترتیب اکستروژن وزن شوند .اگر تغییر پیوستهاي در جرم مشاهد شد
شود ،ميتواند به عنوان رفتار غیرعادي گ ارش شود( بند .)19
 0-8بيان نتايج
به استاندارد ملي شمار  6239-1مراجعه شود.
 26نسبت نرخ جريان()FRR
به استاندارد ملي شمار  6239-1مراجعه شود.
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 22دقت
دق روش به دلیل در دسترس نبودن داد هاي بی آزمايشگاهي ،نامعلوم اس .
نتاي انداز گیريهاي  MVRانجام شد روي مواد مختلف تح شرايط ايد آلِ انداز گیري ،با استفاد از
روش بیان شد در اي استاندارد که توسط يک اپراتور در يک آزمايشگا و با يک دستگا  MVRانجام
شد  ،در پیوس ب گ ارش شد اس  .مقادير  MVRگ ارش شد در پیوس ب ،میانگی مقادير
بهدس آمد از  3تا  2انداز گیري هستند.
عواملي که ممک اس ب رگي مقادير انداز گیري را تح تاثیر قرار داد و منجر به کاهش تکرارپیيري
شوند ،بايد مورد توجه قرار گیرند .اي عوامل شامل موارد زير ميباشند:
الف) خواص رئولوژيکي میاب که تح تأثیر مقدار رطوب قرار ميگیرند؛ استفاد از فرايندها و شرايط
مناسب خشککردن و حملونقل مناسب براي کاهش انحراف الزم اس .
ب) تخريب هیدرولی ي مواد حساس به رطوب  ،منجر به تغییر نر جريان میاب حی فرايند پیش-
گرمايش يا حی آزمون ميشود؛ استفاد از فرايندها و شرايط مناسب خشککردن و حملونقل مناسب
براي کاهش انحراف الزم اس .
پ) حضور آاليند ها يا محصوالت ناشي از تخريب گرمايي آنها ميتواند تخريب نمونه را تسري کند.
بهمحض اينکه تخريب هیدرولی ي ر دهد ،فرايند تخريب خودکاتالی ور بود و گرانروي میاب کاهش
مييابد .استفاد از فرايندهاي تمی کردن مناسب براي کاهش انحراف الزم اس .
 22گزارش نتايج آزمون
عالو بر موارد ذکر شد در استاندارد ملي ، 6239-1گ ارش نتاي آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد:
 1-19ارجاع به اي استاندارد ملي؛
 9-19اعالم نحو برش دستي يا اتوماتیک براي انداز گیريهاي .MFR
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پيوست الف
(اطالعاتي)
فرايند تصديق دما در داخل سيلندر
وسیله انداز گیري دما را در داخل سیلندر خالي و سرد  MFR/MVRطوري نصب کنید که نوك حسگر
در باالي داي استاندارد قرار گیرد .روي وسیله انداز گیري دما در قسم باالي سیلندر را همانطور که در
شکل الف 1 -نشان داد شد اس  ،به وسیله يک نشانگر دائمي عالم بگیاريد .اي نشانه ،نقطه
انداز گیري " صفر میليمتر باالي داي" را نشان ميدهد.

راهنما:
 1وسیله انداز گیري دما
 9نشانه
 3سیلندرMVR/MFR
شکل الف -2-سيلندر MVR/MFR

وسیله انداز گیري دما را از داخل سیلندر برداريد .با شروع از نشانه صفر میليمتري باالي داي ،طول
( )39±1میليمتر بهسم نوك وسیله انداز گیري دما را ،در فواصل ( )19 ± 1میليمتري توسط نشانگر،
تقسیم کنید( ،شکل الف.)9-
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راهنما:
 1صفر میليمتري باالي داي
 9نشانهها

شکل الف – 2-عالمتگذاری وسيله اندازهگيری دما

خروجي داي را به وسیله درپوش داي ببنديد .براي جلوگیري از سوخت به وسیله سیلندر و/يا مواد داغ
توصیه ميشود هنگام نصب يا برداشت درپوش داي ،دستکش مقاوم به گرما پوشید شود.
سامانه کنترل دماي دستگا  MFR/MVRرا روي دماي الزم تنظیم کنید و حداقل براي مدت پیشبیني
شد  ،که در دستورالعمل دستگا مشخص شد  ،صبر کنید تا دماي سیلندر به تعادل برسد.
سیلندر را با همان شیو اي که براي تعیی ( MFR/MVRبند  )2-3بهکار ميرود ،پر کنید .مقدار ماد
بايد به انداز اي باشد که سیلندر حداقل تا فاصله  199میليمتري باالي داي پر شود.
يادآوری  -2پليپروپیل ( )PPبراي دماي سیلندر تا  939درجه سلسیوس يا پليکربنات( )PCبراي دماي باالي 939
درجه سلسیوس تا دماي حدوداً  399درجه سلسیوس مناسب تشخیص داد شد اس .

ارتفاع پرشدگي ميتواند بهوسیله پیستون بررسي شود .هنگامي که پیستون ماد میاب را لمس ميکند،
بهتر اس نشانه پايیني روي پیستون حداقل 29میليمتر از باالي سیلندر فاصله داشته باشد.
 3دقیقه پس از تکمیل بارگیري مواد ،وسیله کنترل دما را به داخل سیلندر وارد کنید ،آنرا داخل مواد
فرو ببريد تا جايي که اولی عالم در ارتفاعي يکسان با بخش باالي سیلندر قرار گیرد (شکل الف .)3-لیا
نوك وسیله انداز گیري دما با قسم باالي داي 39 ،میليمتر فاصله خواهد داش .
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راهنما:
 1وسیله عالم گیاري شد انداز گیري دما

 3مواد

 9سیلندر MVR/MFR

 2درپوش داي
شکل الف – 9-تعيين نيمرخ دمايي سيلندر MFR/MVR

پس از پايدار شدن دما ،فاصله نوك وسیله انداز گیري دما از باالي داي( 39میليمتر) و خوانش دما را
ثب کنید .تغییر دما نسب به زمان را ازطريق ثب دما و زمان در فواصل يک دقیقهاي تا مدت  19دقیقه
پس از اولی خوانش دماي پايدار ،تعیی کنید.
يادآوری  -2مدت زماني که خوانش دما پس از غوطهور سازي يا قرارگیري مجدد وسیله انداز گیري دما در داخل سیلندر
پايدار ميشود ،به تجهی بهکار برد شد بستگي دارد .اطالعات مربوط به زمان پاسخدهي وسیله انداز گیري دما ميتواند
توسط سازند وسیله فراهم شود.
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وسیله انداز گیري دما به دلیل جريان گرمايي در میان غالف آن ميتواند به عنوان انبار گرمايي عمل
کند .توصیه ميشود طراحي وسیله انداز گیري دما و مواد به کار برد شد در ساخ آن تا حد امکان
کمتري تاثیر را در انداز گیري داشته باشند.
وسیله انداز گیري دما را  19میليمتر بیشتر درون مواد فرو ببريد تا عالم بعدي در همان ارتفاع از باالي
سیلندر قرار گیرد .بنابراي نوك وسیله انداز گیري دما در فاصله  69میليمتر باالي داي قرار ميگیرد.
پس از پايدار شدن دما ،فاصله نوك وسیله انداز گیري دما از باالي داي( 69میليمتر) و خوانش دما را
ثب کنید .تغییر دما نسب به زمان را ازطريق ثب دما و زمان در فواصل يک دقیقهاي تا مدت  19دقیقه
پس از اولی خوانش دماي پايدار ،تعیی کنید.
مطابق با روش ذکر شد در باال ،دما را در هريک از فواصل  19میليمتري بعدي ،در طول سیلندر انداز
بگیريد .در آخري نقطه انداز گیري ،فاصله نوك وسیله انداز گیري دما از باالي داي صفر میليمتر اس .
اگر ماد در تمام مدت روش اجراي تصديق پايدار نبود و فرايند تصديق را تح تاثیر قرار داد يا تمی
کردن آن مشکل باشد ،پايداري دماي سیلندر نسب به زمان بايد در تمام مراحل و درصورت ل وم براي
هر موقعی در سیلندر به طور جداگانه تعیی شود.
يادآوری  -9شیو اي متفاوت براي فرايند تصديق ،استفاد از پیستون غیرفل ي مجه به وسايل انداز گیري دما در فواصل
 19میليمتري از صفر میليمتر تا  39میليمتري باالي داي استاندارد اس ؛ که ميتواند به طور کامل وارد سیلندر شد و
بدون حضور ماد در منفی سیلندر جف شود .همچنی پیستون غیر فل ي مجه به يک وسیله انداز گیري دما نی ميتواند
به کار برد شود .استفاد از پیستون غیرفل ي به کاهش اغتشاش در نیم ر دما در داخل سیلندر کمک ميکند.
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پيوست ب
(اطالعاتي)
اندازهگيریهای  MVRتکرارشده روی مواد مختلف كه به روش ارائه شده در اين
استاندارد انجام شده است
نتاي گ ارش شد در اي پیوس با استفاد از شرايط آزمون در محدود هاي مشخص شد در شروع
تدوي اي استاندارد به دس آمد اس  .انداز گیريها توسط يک اپراتور در يک آزمايشگا و با استفاد
از يک دستگا  MVRانجام شد اند .مقادير ،تکرارپیيري واقعي روش را نشان نميدهند .مقادير MVR
گ ارش شد  ،میانگی مقادير حاصل از  3تا  2انداز گیري هستند.
جدول ب -2-اندازهگيریهای  MVRروی مواد مختلف
پلي آميد 0
نوع MVR

مقدار رطوبت
)mg/kg(ppm

پارامترهای آزمون

زياد

393

دما /933°Cوزنه 3
کیلوگرم/داي استاندارد

193

متوسط

923

دما /933°Cوزنه 3
کیلوگرم/داي استاندارد

62/3

9/2

کم

219

دما /933°Cوزنه 3
کیلوگرم/داي استاندارد

32/9

9/3

مواد

ضريب انحراف

ميانگين MVR

انحراف استاندارد
cm3/10 min

%

9/3

9/3
1/2
1/3

cm3/10 min

پلي(بوتيلن ترفتاالت)
نوع MVR

مقدار رطوبت
)mg/kg(ppm

پارامترهای آزمون

خیلي زياد

113

دما /939°Cوزنه 9/16
کیلوگرم/داي استاندارد

63/2

زياد

123

دما /939°Cوزنه 9/16
کیلوگرم/داي استاندارد

33/9

9/9

متوسط

166

دما /939°Cوزنه 9/16
کیلوگرم/داي استاندارد

99/3

9/1

9/2

کم

33

دما /939°Cوزنه 9/16
کیلوگرم/داي استاندارد

9/2

9/9

3/9

مواد

ميانگين MVR

انحراف استاندارد
cm3/10 min

%

9/3

9/3
9/ 6

cm3/10 min

16

ضريب انحراف

پلي(بوتيلن ترفتاالت)
نوع MVR

مقدار رطوبت
)mg/kg(ppm

خیلي زياد

133

مواد

ميانگين MVR

انحراف استاندارد
cm3/10 min

پارامترهای آزمون

%

دما /939°Cوزنه 9/16
کیلوگرم/داي نیم

39/3

9/1

9/3

دما /939°Cوزنه 9/16
کیلوگرم/داي نیم

13/3

9/1

9/2

3

cm /10 min

ضريب انحراف

دما /939°Cوزنه 9/16
کیلوگرم/داي استاندارد

931

3

1/9

دما /939°Cوزنه 9/16
کیلوگرم/داي استاندارد

196

3

9/3

پلي(اتيلن ترفتاالت)
نوع MVR

مقدار رطوبت
)mg/kg(ppm

پارامترهای آزمون

خیلي زياد

23

دما /939°Cوزنه 3
کیلوگرم/داي نیم

36/1

زياد

22

دما /939°Cوزنه 3
کیلوگرم/داي نیم

13/2

9/9

متوسط

96

دما /939°Cوزنه 3
کیلوگرم/داي نیم

19/3

9/1

1/9

متوسط

33

دما /939°Cوزنه 3
کیلوگرم/داي نیم

6/6

9/1

1/9

کم

22

دما /939°Cوزنه 3
کیلوگرم/داي استاندارد

16/3

9/2

9/3

زياد(الیاف شیشه
 39درصدجرمي)

13

دما /939°Cوزنه 3
کیلوگرم/داي استاندارد

32/9

3/9

2/9

مواد

ضريب انحراف

ميانگين MVR

انحراف استاندارد
cm3/10 min

%

9/1

9/3
1/3

cm3/10 min

پلياتر/استر
نوع MVR

مقدار رطوبت
)mg/kg(ppm

پارامترهای آزمون

کم

929

دما /939°Cوزنه 19
کیلوگرم/داي استاندارد

9/3

زياد

399

دما /939°Cوزنه 9/16
کیلوگرم/داي استاندارد

33/9

مواد

ميانگين MVR

انحراف استاندارد
cm3/10 min

%

9/1

9/3

9/3

9/2

3

cm /10 min

13

ضريب انحراف

يادآوری  -آزموني که دراينجا گ ارش شد  ،قبل از ورود شرايط آزمون نر جريان میاب در استانداردهاي ويژگيهاي
مواد مربوط براي مواد مطالعه شد انجام شد اس  .شرايط آزمون جدول ب 1-براي اهداف تحقیق و توسعه اعمال شد
بودند و بنابراي ل وماً مطابق با استانداردهاي ويژگي مواد نیستند.

بهبود در تکرارپیيري و تجديدپیيري که ميتواند ازطريق تعیی رواداريهاي بستهتر روي دما ،خط
زماني ،مقدار نمونه و شرايط تثبی نمونه به دس آيد (که در اي استاندارد در مقايسه با استاندارد ملي
 6239-1ارائه شد ) ،در مقايسات بی آزمايشگاهي براي انداز گیريهاي نر جريان حجمي میاب روي
مواد PA6 ،PBT ،PETو  ،PA66همرا با يک گونه  PPمورداستفاد به عنوان کنترل ،شرح داد شد
اس  .براي اطالعات بیشتر ،به مرج ] [5مراجعه شود.
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