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 ب  

  خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

و  اسوتاندارد  مؤسسوۀ  مقوررات  و قووانی   اصالح قانون 3مادۀ يک بند موجب به ايران صنعتي تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 نشور  و تودوي   تعیوی ،  وظیفوه  کوه  اسو   کشوور  رسومي  مرجو   تنهوا  1331 موا   بهم  مصوب ايران، صنعتي تحقیقات

  .دارد عهد  به را استانداردهاي ملي )رسمي( ايران

 92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب يکصد و پنجا  و دومی  جلسه شوراي عالي اداري موور    نام

 جه   اجرا ابالغ شد  اس  .  92/3/29  مور 33333/996به سازمان ملي استاندارد ايران تغییر و طي نامه شمار  

 و مراکو   نظوران  صواحب  کارشناسوان سوازمان ،   از مرکوب  فني هاي کمیسیون در مختلف هاي حوز  در استاندارد تدوي 

بوه   توجوه  بوا  و ملوي  مصالح با همگام وکوششي شود مي انجام مرتبط و آگا  اقتصادي و تولیدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

-مصرف تولیدکنندگان، شامل نف ، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارک  از که اس  تجاري و وريتولیدي، فنا شرايط

 موي  حاصول  دولتوي  غیور  و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراک  کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگان

 ارسال مربوط فني هاي کمیسیون اعضاي و  نف ذي مراج  به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پیش  .شود

 عنووان  بوه  تصوويب  صوورت  در و طورح  رشوته  آن بوا  مورتبط  ملي کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از درياف  پس و شودمي

 .شود مي منتشر و ايران چاپ ملي )رسمي( استاندارد

 موي  تهیوه  شد  تعیی  ضوابط رعاي  با نی  صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهايي نويس پیش

بودي     .شوود  موي  منتشور  و چواپ  ايوران  ملي استاندارد عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي کنند درکمیتۀ

 در و تودوي   3 شومارۀ  ايوران  ملوي  استاندارد در شد  نوشته مفاد اساس بر که شوند مي تلقي ملي ترتیب ، استانداردهايي

 .باشد رسید  تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشکیل مربوط که ردملي استاندا کمیتۀ

(ISO)استاندارد  المللي بی  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
المللوي الکتروتکنیوک    بوی   ،کمیسیون 1

9
(IEC) 3 قانوني شناسي انداز  المللي بی  سازمان و

(OIML)  2رابوط  تنها به عنوان و اس
 کودکس غویايي    کمیسویون  

3
(CAC)خاص هاي نیازمندي و کلي شرايط به توجه ضم  ايران ملي استانداردهاي تدوي  در .کند  مي فعالی  کشور در 

  .شودمي گیريبهر  المللي بی  استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي ، پیشرف  هاي آخري  از کشور ،

 کنندگان ، حفظ مصرف از حماي  براي قانون ، در شد  بیني پیش موازي  رعاي  با واندت سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجوراي   اقتصوادي ،  و محیطوي  زيس  مالحظات و محصوالت کیفی  از اطمینان حصول عمومي ، و فردي ايمني و سالم 

 عوالي  شووراي  تصوويب  ابو  اتوي، وارد اقوالم  يوا  /و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 اسوتاندارد  اجراي کشور ، محصوالت براي المللي بی  بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان نمايد.  استاندارد، اجباري

 خودمات  از کننودگان  اسوتفاد   بوه  بخشیدن اطمینان براي همچنی  نمايد . اجباري را آن بنديو درجه صادراتي کاالهاي

 و کیفیو   مديري  هاي سیستم صدور گواهي و ممی ي بازرسي ، آموزش ، مشاور  ، در زمینۀ فعال اتمؤسس و سازمان ها

 اي  سازمان ملي استاندارد ايران سنجش ، وسايل کالیبراسیون ) واسنجي ( و مراک  ها آزمايشگا  محیطي ،زيس  مديري 

 الزم ، شرايط احراز صورت در و کند مي ارزيابي راناي تأيید صالحی  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

 يکاهوا ،  المللوي  بوی   دسوتگا   توروي   .کنود   نظوارت موي   آن هوا  عملکورد  بور  و اعطوا  ها آن به صالحی  تأيید گواهینامۀ

 سوطح  ارتقواي  بوراي  تحقیقوات کواربردي   انجوام  و گرانبهوا  فلو ات  عیار تعیی  سنجش ، وسايل کالیبراسیون ) واسنجي (

 .اس   سازمان اي  وظايف ديگر از ايران ملي داردهاياستان

                                                 
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 



 ج  

 كميسيون فني تدوين استاندارد 

( و نرخ جريان حجمي MFRگيری نرخ جريان جرمي مذاب)اندازه -ها پالستيك »

های پالستيك : روش آزمون2قسمت  -های گرمانرم  پالستيك( MVRاب)مذ

 «زمان -حساس به رطوبت و/يا تاريخچه دما
 
 

 مت و / يا نمايندگي:س رييس:

 INSO/TC 138کمیته فني متناظر  رئیس معصومي، محس 

  مر(یپل يمهندس دکتراي)

 دبير:

 پژوهشگا  استاندارد، گرو  پژوهشي پتروشیمي الله، سنگ سفیدي

 (آلي يمیسانس شیلفوق )

   

 ) به ترتیب حروف الفبا (:اعضا 

 تروشیميپژوهشگا  استاندارد، گرو  پژوهشي پ الهام، ابراهیم

 (کاربردي يمیسانس شی)ل

 شرک  رام پالس  شرق ابريشمیان، مهسا

 )لیسانس شیمي محض(

 شرک  آبان بسپار توسعه نويد  ،اژدري

 )فوق لیسانس مهندسي پلیمر(

 انهار حیات کرمانشرک   اقطاعي، محدثه 

 )لیسانس شیمي کاربردي(

 اتیل انجم  لوله و اتصاالت پلي جمالیان، محس 

 مهندسي مديري  صنعتي()لیسانس 

 شرک  پالستیک پارس  جاويدزاد ، محمدرضا

 )لیسانس فی يک(

 اتیل  سمنانشرک  پلي جباري، حامد

 )فوق لیسانس مهندسي پلیمر(



 د  

 شرک  خوشنام خراسان شجیعي، مرضیه

 )لیسانس شیمي کاربردي(

 گرو  صنعتي وحید صحاف امی ، علیرضا

 )فوق لیسانس مديري (

 شرک  گسترش پالستیک نعليعیسي زاد ، احسا

 )لیسانس مهندسي پلیمر(

 شرک  جهاد زم م اقبال کبیري، محمد

 )فوق لیسانس مهندسي صناي (

 شرک  مهندسي بازرسي کاوشیار پژوهان میرزايیان، نوراله

 )فوق لیسانس مهندسي پلیمر(

 شرک  رسالوله پاسارگاد نظري، لیال

 )فوق لیسانس شیمي تج يه(

 PESشرک   هارطونیان، هوسپ

 )لیسانس مهندسي شیمي( 



    

 پيش گفتار

( و نوور  جريووان حجمووي MFRگیووري نوور  جريووان جرمووي موویاب)انووداز  -هووا پالسووتیک "اسووتاندارد

هواي حسواس بوه رطوبو  و/يوا      پالستیک : روش آزمون9قسم   -هاي گرمانرم  پالستیک( MVRمیاب)

توسط  موسسه استاندارد و تحقیقوات   هاي مربوطنويس آن در کمیسیوونکوه پیش "زمان -تاريخچه دما

 ملوي اسوتاندارد   اجالس کمیته يک ه ار و صد و بیس  و پنجمی صنعتي ايران تهیه و تدوي  شد  و در 

قوانون اصوالح    3اس ، اينک به استاندارد بند يک مواد   مورد تصويب قرار گرفته 2/19/1329پلیمر مور  

، به عنوان استاندارد 1331صنعتي ايران، مصوب بهم  ما   قوانی  و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات

 شود.        ملي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني در زمینه صناي ، علوم و خدمات  براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پیشرف 

ح و تکمیول  استانداردهاي ملي ايران در مواق  ل وم تجديد نظر خواهدشد و هر پیشنهادي که بوراي اصوال  

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.

 

 :که براي تهیه اي  استاندارد مورد استفاد  قرار گرفته به شرح زير اس  يخی  و مابمن

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 time-

temperature history and/or moisture 
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( و نرخ جريان حجمي MFRگيری نرخ جريان جرمي مذاب)اندازه -ها پالستيك

های پالستيك آزمون : روش2قسمت  -های گرمانرم پالستيك( MVRاب)مذ

 زمان -دما تاريخچه و/يا رطوبتحساس به 

 
در  .باشند بايد با آزمايشات معمول آزمايشگاهي آشنايي داشته ، برحسب کاربرد،کاربران اي  استاندارد -هشدار

مسئولی  برقراري شرايط  ،در صورت وجود چنی  مواردي .نشد  اس اي  استاندارد تمام موارد ايمني نوشته 

 المللي بر عهد  کاربر اس .  هاي ملي و بی  نامه و تطبیق آن با آيی ايمني و سالمتي مناسب 

با توجه ويژ  ها بايد گیريدستگا  بايد با ال امات بیان شد  در اي  استاندارد مطابق  داشته باشد و انداز  -توجه

روش ارائه شد  در اي  استاندارد و  پیروي دقیق از و باردما و تعیی  شد  براي تح  شرايط ، نمونه سازيماد آبه 

   انجام شوند. مربوط هاي مواد ويژگياستاندارد  گونههر

 

 هدف و دامنه كاربرد 2

و نر  ( MFR) نر  جريان جرمي میاب گیريبراي انداز  يروش تعیی هدف از تدوي  اي  استاندارد 

زمان  –تاريخچه دما  رطوب  و/يا اس  که به هاي گرمانرمي پالستیک( MVR) جريان حجمي میاب

 دهند. ، حساسی  رئولوژيکي بااليي را نشان ميآزمون حی نمونه  توسطتجربه شد  

(، PETرفتاالت()عبارتند از پلي)اتیل  ت گیرندکه تح  تاثیر هیدرولی  قرار مي يهاي مواداز گونه برخي  -2 يادآوری

هايي که هايي از گونه؛ و مثالهاآمیداستر و پليپلي ديگر(، انواع PEN،  پلي)اتیل  نفتاالت( )(PBT) پلي)بوتیل  ترفتاالت(

( و محصوالت ولکانش TPE) گیرند عبارتند از ترموپالستیک االستومرهااي شدن قرار ميتح  تاثیر شبکه

  روش براي ساير مواد نی  مناسب باشد.(. ممک  اس  اي  TPVترموپالستیک)

 
-تاثیر قرار مي آزمون به شدت تح  حی ها اي  روش ممک  اس  براي موادي که رفتار رئولوژيکي آن

 مراجعه شود(. 9)به يادآوري  گیرد مناسب نباشد

-1 ملي ستانداردبیشتر از  دق  ذکر شد  در اها  آن MVRيا  MFRنتاي   انحرافبراي موادي که ضريب   -2يادآوری 

  تر باشد.تواند مناسبمشخصات ميتعیی  ( براي ISO 1628 و ISO 307) اس ، عدد گرانروي در محلول رقیق 6239

 

 تکثیرتواند سبب کاهش مي ها نمونهسازي  آماد  پیشيا  آزمون و روش ،انحرافات ج ئي از ال امات دستگا  -9يادآوری 

-گیري ميآل انداز  مواد مختلف، هنگامي که در شرايط ايد  MVRگیري شود. نتاي  انداز  درستيپیيري، تکرارپیيري و 

  اند.گ ارش شد  بو در پیوس  دهند شوند،  تکرارپیيري روش ارائه شد  در اي  استاندارد را نشان مي

 
 ،تعیی  شودگیري با استفاد  از اب ار برش يا با انداز  بود میاب در دما و فشار آزمون مشخص  چگالي اگر

 درستيکه  شرطي به ؛دنتعیی  شو MVRهاي گیريانداز  از ،محاسبه ازطريقد نتوانمي MFRمقادير 

 باشد. MVRگیري انداز  با مشابهحداقل گیري انداز 
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فشار  توان برابر با چگالي میاب در دما و فشار آزمون الزم اس . در عمل، فشار پايی  بود  و فشار آزمون را مي - 4يادآوری

 محیط درنظر گرف .

مدت و  سیلندراي  اس  که در اي  استاندارد دماي  6239-1 ملي تفاوت اصلي اي  استاندارد و استاندارد

تري روي  کنترل بستهبنابراي   .تري دارند هاي بسته رواداراي گیرد،که نمونه در معرض دما قرار مي زماني

-براي موادي که در دماهاي باال تح  تاثیر قرار مي رنتیجهد و ؛شودمي انجامزمان ماد   –تاريخچه دما 

-کاهش مي 6239-1کار برد  شد  در استاندارد هاي بهنتاي  آزمون در مقايسه با ويژگي انحرافگیرند، 

  يابد.

به يابي که براي دس  ،کندمواد حساس به رطوب  فراهم ميو کار با اي  استاندارد اطالعاتي را براي تهیه 

  .اس  مهم ،درس پیير و تکثیرهاي تکرارپیير، داد 

براي موادي که  شود. ميبیان  مواداغلب در استاندارد  MFRو  MVRهاي گیريشرايط آزمون براي انداز 

 نف  توافق شود.بیان نشد  اس ، الزم اس  شرايط آزمون بی  طرفی  ذي موادزمون در استاندارد آشرايط 

 مراجع الزامي 2

 .  اس   شد   داد   آنها ارجاع  استاندارد به  اي   در مت   که  اس   مقرراتي  زير حاوي  اميال   مدارك

/ يا  و  چاپ  تاريخ  داراي  شود. در مورد مراج  مي  استاندارد محسوب  از اي   ج ئي  مقررات  آن  ترتیب  بدي 

  کاربران  معهیا بهتر اس  .  ر نیس مورد نظ  مدارك  نآ  بعدي  ها و تجديدنظرهاي تجديد نظر، اصالحیه

  زير را مورد بررسي  ال امي  مدارك  ها و تجديدنظرهاي اصالحیه  کاربرد آخري   امکان ، استاندارد  اي   ذينف 

  مدارك  / يا تجديدنظر آنو  چاپ  ، آخري  / يا تجديدنظر و  چاپ  تاريخ  بدون  قرار دهند. در مورد مراج 

 . مورد نظر اس   شد   اد د  ارجاع  ال امي

 : اس   استاندارد ال امي  کاربرد اي   زير براي  از مراج   استفاد 

( و MFR) گیري نر  جريان جرمي میابانداز  -پالستیک ها :6239-1استاندارد ملي ايران شمار   2-2

 : روش استاندارد1 قسم  -هاي گرمانرم  پالستیک( MVR) نر  جريان حجمي میاب

 روش آزمون -تعیی  محتوي آب  -ها: پالستیک19121 تاندارد ملي ايران شمار اس 2-2

2-3 ISO 472, Plastics — Vocabulary 

 

اصطالحات و تعاريف            9  

 .رودکار ميبه  ISO 472و  6239-1ارائه شد  در استاندارد ملي  ريفدر اي  استاندارد، اصطالحات و تعا

 

 آزمون اساس 4

اکستروژن ماد  میاب از  ازطريق، (MVR( و نر  جريان حجمي میاب)MFRجرمي میاب) نر  جريان

از پیش تنظیم شد   باراز میان يک داي، با طول و قطر مشخص، تح  شرايط دما و پالستومتر  سیلندر

  شود.گیري ميانداز 
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وژن، بر حسب گرم ، قطعات اکسترود شد  در زمان معی ، وزن شد  و نر  اکسترMFRگیري براي انداز 

 .شودمحاسبه و گ ارش ميبر د  دقیقه، 

کند يا زماني که حرک  مي مشخص که پیستون در مدت زمان ايفاصله، MVRگیري انداز براي 

پیستون الزم دارد تا فاصله مشخصي را طي کند، ثب  شد  و براي محاسبه نر  اکستروژن بر حسب 

 رود.کار مي متر مکعب بر د  دقیقه، بهسانتي

 ، يا بالعکس، تبديل کرد.MFRتوان به را مي MVRاگر چگالي مواد در دماي آزمون مشخص باشد، 

آماد  سازي و  نمونه، مقدار خط زماني هاي مجاز براي دما،، رواداري6239-1در مقايسه با استاندارد ملي 

تر ها درس گیريانداز  ، زمان و رطوب –براي مواد حساس به تاريخچه دما بود  و در نتیجه تر  بسته

  هستند.

  وسايل و تجهيزات 5

 يپالستومتر اكستروژن 5-2

و  6239-1براي اهداف اي  استاندارد، وسايل بیان شد  در استاندارد ملي كليات،  5-2-2

ارائه شد   6239-1هاي زير با آنچه در استاندارد ملي که ويژگي روند. هنگاميکار ميهاي زير به ويژگي

 کار رود.هاي زير به، بايد ويژگيباشداوت متف

 (.مراجعه شود 6239-1به استاندارد ملي )، سيلندر 5-2-2

 مراجعه شود(. 6239-1)به استاندارد ملي  پيستون، 5-2-9

نحوي باشد  بايد به ي مطلقدما ،سیلندر مورد استفاد  دربراي تمام دماهاي سامانه كنترل دما،  5-2-4

  ± C °1از آزمون  الزم حداکثر انحراف از دماي، داي سطحاالي متر بمیلي 39ر و متمیلي صفرکه بی  

  تجاوز نکند.

متر و نحوي باشد که بی  صفر میلي بايد به توزي  نسبي دما، سیلندر مورد استفاد  دربراي تمام دماهاي 

تجاوز   ± C °3/9ز ا آزمون حی زمان،  فاصله و برحسب ثر انحراف، حداکسطح دايمتر باالي میلي 39

  .نکند

 يا کمتر را فراهم کند.  C 1/9°هاي  سامانه کنترل دما بايد امکان تنظیم دماي آزمون در گام

   

-بر رفتار رئولوژيکي انداز  تأثیر قابل توجهي دتوانزمان ماد  حی  آزمون مي –اينکه تاريخچه دما  باتوجه به -2يادآوری

گیري قابل دس  آوردن دق  انداز به منظور به ،بنابراي  .هاي بسته براي دما الزم اس ريلیا روادا داشته باشد،گیري شد  

از استاندارد  تر بسته، الزم اس  اي  شرايط آيد ميدس  مواد پايدار به براي 6239-1مقايسه با آنچه که از استاندارد ملي 

 شوند. تعیی  6239-1ملي 

گیري و کنترل تعبیه شد  اس ، انداز  سیلندردر ديوار  که  گیري دما  ارهاي انداز ابوسیله تواند بهدما مي -2 يادآوری

-میاب نباشد، اما سامانه کنترل دما مي خوداگر دستگا  به اي  روش مجه  شد  اس ، ممک  اس  دما دقیقا دماي  شود.

 .تواند براي خواندن دماي میاب کالیبر  شود
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 مراجعه شود(. 6239-1)به استاندارد ملي دای،  5-2-2

 مطابق با متر( میلي923/9 ± 993/9و قطر ) متر( میلي999/3 ± 993/9)با طول  استاندارد داي بايد

نف  طور که در استاندارد مواد مربوط يا توافق طرفی  ذيمگر آن ؛کار برد  شودبه ،6239-1استاندارد ملي 

  ديگري بیان شد  باشد.

مواد بطري،  ونهگ PET، مانند میاب ارد براي موادي با گرانروي پايی هنگام استفاد  از داي استاند

از میان داي اکسترود شود و همچنی  ممک  اس  اطمینان از بدون حباب بودن  ،بارگیري حی  توانند مي

شود. در اي  موارد، استفاد  از داي ن حاصلشود، محصول اکستروژن که سبب کاهش دق  و درستي مي

 مراجعه شود(. 1-3بند به ) شود مي ، توصیه6239-1استاندارد ملي  بق بامطا انداز  نیم

 مراجعه شود(. 6239-1)به استاندارد ملي به حالت عمودی،  سيلندرداری تنظيم و نگه  5-2-0

 مراجعه شود(. 6239-1)به استاندارد ملي بار،  5-2-7

 تجهيزات جانبي  5-2

و  6239-1تجهی ات جانبي ارائه شد  در استاندارد ملي  براي اهداف اي  استاندارد،، كليات 5-2-2

 کاربرد دارد.تجهی ات زير 

 مراجعه شود(. 6239-1)به استاندارد ملي ، كننده متراكمميله   5-2-2

 مراجعه شود(. 6239-1)به استاندارد ملي  ،تجهيزات تميز كردن  5-2-9

 راجعه شود(.م 6239-1)به استاندارد ملي ،  نرو / بروسنجه   5-2-9-2

  مراجعه شود(. 6239-1)به استاندارد ملي ، دما تصديقوسيله   5-2-9-2

هاي دماي در رواداري MFR/MVRدستگا   تصديقدما بايد درستي و دق  کافي براي  تصديقوسیله 

 را داشته باشد. 2-1-3شد  در زيربند  تعیی 

در  تجهی  تعیی  شد ، با سیلندردر داخل  براي کالیبراسیون دما بدون وجود ماد  مورد استفاد تجهی  

متر تا متري از  صفر میليمیلي 19 فواصلگیاري دما در صحه زيرا ؛متفاوت اس  6239-1استاندارد ملي 

 (.3)پیوس  الف؛ يادآوري  ، براي اي  روش آزمون الزم اس متري باالي داي استانداردمیلي 39

 مراجعه شود(. 6239-1 )به استاندارد ملي، دای درپوش  5-2-9-9

 مراجعه شود(. 6239-1)به استاندارد ملي  دارنده وزنه،پيستون/ نگه  5-2-9-4

 مراجعه شود(. 6239-1)به استاندارد ملي  ،دهيشکل  پيش وسيله 5-2-9-5

)به  هاهنگامي که حیف رطوب  از نمونه ک  با هواي داغا خشکهاي خالء يآونخشك كن،  5-2-9-0

 توصیه شد  اس . جعه شود( در استاندارد موادمرا 9-6بند 
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شود، تر خشک ميتر و در دماهاي پايی هاي کوتا که ماد  در زمانهاي خالء به دلیل اي استفاد  از آون

عل  هیدرولی ،  مثال به براي هر نوع تغییر در خواص رئولوژيکي ماد ، دامنهو سبب کاهش  ؛دارد برتري

  شود.مي

تعیی  شود، مگر  19121مليمقدار رطوب  بايد بر اساس استاندارد مقدار رطوبت، تعيين  5-2-9-7

  طور ديگري بیان شد  باشد. مواداينکه در استاندارد 

مراجعه  6239-1به استاندارد ملي ، (روش الف)گيری نرخ جريان مذاب جرمياندازهتجهيز برای  5-2-4

 شود.

-انداز با گیري حداقل مشابه درستي انداز  که صورتيیس ، در اگر دستگا  به اب ار برش اتوماتیک مجه  ن

  کار برد  شود.باشد، ممک  اس  برش دستي به MVRگیري 

 6239-1به استاندارد ملي ، (ب)روش مذاب  حجمي گيری نرخ جريانبرای اندازه تجهيز 5-2-5

  مراجعه شود.

 نمونه آزمون  0

 شکل نمونه 0-2

 مراجعه شود. 6239-1به استاندارد ملي 

 مونه و انبارشنسازی  آماده پيش 0-2

خشک  ،مثال براي ؛آماد  شودمواد مربوط  هاي استاندارد ويژگي با نمونه آزمون بايد قبل از آزمون مطابق

( به عنوان 6239-1استاندارد ملي ) شکل داد  شد  از پودر يا پرك پیش نمونه فشرد شود. هنگامي که 

 موادنمونه در استاندارد  سازي پیش آماد ود، قبل از آزمون بايد خشک شود. اگر رکار مينمونه آزمون به

  شود. توافقنف  مربوط بیان نشد  اس ، بايد بی  طرفی  ذي

ماد   MFR يا MVR باشد که اثر آن روي اي انداز مقدار رطوب  بايد به براي مواد حساس به رطوب ، 

بايد قبل و بعد از خشک کردن  موادبا به حداقل برسد.  امکان، تا حد مورد استفاد تح  شرايط آزمون 

مثال، با ممانع  از انتقال  براي ؛يا به حداقل برسد شد از جیب رطوب  جلوگیري شود که  طوري کار

 رطوب  حاصل از  تماس نمونه با پوس  يا جیب رطوب  از اتمسفر.

خشک، ترجیحا  يبايد به داخل ظرف مواد، بالفاصله پس از خشک کردن، براي جلوگیري از جیب رطوب 

آزمون در مدت  شود.تا دماي محیط خنک  موادسپس بايد اجاز  داد  شود داغ و ضد رطوب  انتقال يابد. 

ک  محتوي  در ظرف خشک مواد کهدر حالتي ،روز 9ساع  پس از انتقال به ظرف خشک يا در مدت  2

مربوط طور  موادهاي  ويژگيکه در استاندارد مگر آن ؛داري شد  اس ، انجام شودماد  خشک کنند  نگه

 نف  توافق شد  باشد.ديگري بیان شد  يا بی  طرفی  ذي

)استاندارد نمونه وسیله شکل دهي  خارج کردن ازپیش شکل داد  شد ، پس از  هاي فشرد  نمونهتمام با 

تا  نگهداري انجام شود،و شد   در باال کارشد   باهمان شیو  ذکربايد ( و قبل از آزمون، 6239-1ملي 
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ممک  اس  اي که  پیش شکل داد  شد  هاي فشرد  نمونه ج ؛ بهها بهبود يابدگیريتکرارپیيري انداز 

 سیلندرکه مان  ورود آن به داخل اعوجاج نمونه فشرد  تا از  ،بدون سردکردن نیاز به آزمون داشته باشند

MFR/MVR شود جلوگیري ،شودمي.  

خچه دما ياختالفات در تارها، به منظور جلوگیري از ه نتاي ، براي مثال با ساير آزمايشگا براي مقايس

نف  توافق شود. اگرچه، براي کنترل محصول يا بی  طرفی  ذي ،ماد  خنک شود يا روششود توصیه مي

 .داشته باشد ترجیح MVRدستگا  داخل  مواد از آون به بارگیري مستقیم ممک  اس  اهداف عملي

به دلیل طوالني بودن زمان زيرا  ؛تا دماي محیط سرد شود (خالء)در داخل آون  موادنبايد اجاز  داد که 

  تاثیر تواند ميو  بود زمان ماد  در مقايسه با سرد شدن در ظرف متفاوت  –سرد شدن، تاريخچه دما 

 روي نتاي  داشته باشد. قابل توجهي

ر يدابا مق ييهاها روي نمونهتکرار آزمايشبه وسیله  توانميرا  موادار رئولوژيکي تاثیر مقدار رطوب  روي رفت  -يادآوری

  تعیی  کرد.رطوب  مختلف 

 داری تجهيزاتكردن و نگهدما، تميز تصديق    7

 سامانه كنترل دما تصديق  7-2

 تصديق اجرای فرايند روش  7-2-2

را در   MFR/MVRنترل دماي دستگا  و زمان، سامانه ک فاصله برحسبدما  انحراف تصديقهنگام 

در دماي  سیلندردماي الزم تنظیم کنید و حداقل به مدت ذکر شد  در دستورالعمل دستگا  صبر کنید تا 

 دهد( بماند. )که وسیله کنترل دماي دستگا  نشان مي تنظیم شد 

( 19±1)، در فواصل اگیري دماز اندکالیبر  شد  را با استفاد  از وسیله  سیلندردماي داخل  انحراف

 انحرافکنید.  تصديق، قاني داي استانداردفو سطحباالي  مترمیلي (39±1)تا  متري از صفر میليمترمیلي

در فواصل زماني يک دقیقه تا ، مکاندر هر  ،دما ثب  بايد ازطريقمتري میلي 19فواصل هر يک از دما در 

  .گیري شود انداز  ،دقیقه پس از اولی  خوانش دماي پايدار 19

 در پیوس  الف ذکر شد  اس . تصديقفرايند  انجامروشي براي 

دماي خواند  شد   ،سیلندرگیري دما در يا  قرارگیري مجدد وسیله انداز  ور سازي غوطهمدت زماني که پس از   -يادآوری

گیري دما ممک  يي وسیله انداز پاسخگو د  شد  بستگي دارد. اطالعات مربوط به زمانکار بر به تجهی  به ،شودمي پايدار

  تهیه کنند  وسیله در دسترس باشد. طريقاس  از

 دما تصديق فرايند حين كار رفتهبهمواد   7-2-2

  و پیوس  الف مراجعه شود. 6239-1به استاندارد ملي 

 تجهيزات تميز كردن   7-2

  مراجعه شود.  6239-1به استاندارد ملي 

 اهتراز كردن عمودی دستگ   7-9
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 مراجعه شود.  6239-1به استاندارد ملي 

 وش اجرايي تنظيمات شروع به كارر  9

 كليات  9-2

-زمان و/يا رطوب  حساسی  رئولوژيکي بااليي نشان مي-براي آزمون موادي که نسب  به تاريخچه دما

( 6239-1استاندارد ملي  روش ب از) و زمان براي حرک  پیستون فاصلهگیري اتوماتیک انداز دهند، 

زيرا منجر به  شود؛ترجیح داد  مي( 6239-1ملي استاندارد  از روش الف) MFRنسب  به روش 

  .شود ميتکرارپیيري بهتر 

cm  بیشتر از MVRاگر مقدار 
3
/10 min29 پیشنهاد شودانداز   ، ممک  اس  استفاد  از داي نیمباشد 

 (.3-1-3)زيربند 

 تعیی  شوند، يا برعکس MVRتوانند از مقادير مي MFRقادير پلیمر در دماي آزمون، م چگالي داشت با 

 مراجعه شود(. 6239-1) به استاندارد ملي 

توان برابر با فشار  چگالي میاب در دما و فشار آزمون الزم اس . در عمل، فشار پايی  بود  و فشار آزمون را مي - يادآوری

 محیط درنظر گرف . 

 انتخاب دما و بار  9-2

  کنید. انتخابآزمون براي شرايط مناسب  را مربوط  موادهاي  ويژگي استاندارد

، دما و باشدبیان نشد   مواددر استاندارد  MFRيا  MVRموجود نیس  يا اگر شرايط  مواداگر استاندارد 

سازند ، مورد  توسط ي توصیه شد بار آزمون بايد بر اساس اطالعات نقطه ذوب ماد  يا شرايط فرايند

 مراجعه شود. 6239-1استاندارد ملي از  1-جدول الفنف  قرار گیرد. به ی  ذيتوافق طرف

شرايط اند. شد  تعیی  مواددر استانداردهاي  MFRيا  MVRشرايط آزمون براي تعیی  مقادير طور کلي، به  -يادآوری

هیدرولی  و تراکم تح  تاثیر  گیريحی  انداز ها موادي که رفتار رئولوژيکي آن MFRيا  MVRگیري آزمون براي انداز 

  .خواهند شدتدوي  و تجديد نظر در آيند  اند. استانداردهاي اي  مواد گیرد، اغلب در استانداردهاي مواد ذکر نشد قرار مي

 تجهيزاتتميزكاری   9-9

يا هر ماد  مورد استفاد  براي سبب تخريب ج ئي ماد  تح  آزمون  شرايط کاري ممک  اس  -هشدار

همچنی  ممک  اس  سبب خطر  .ها شودردن دستگا  شود، يا موجب آزاد شدن مواد فرار خطرناك از آنتمی ک

در صورت وجود چنی  مواردي مسئولی  برقراري شرايط ايمني و سالمتي مناسب و ناشي از سوختگي شود. 

  المللي بر عهد  کاربر اس . هاي ملي و بی  نامه تطبیق آن با آيی 

 مراجعه شود. 6239-1ي به استاندارد مل

  داي، بايد بی  هر آزمون به طور کامل تمی  شوند. ازجملهو تمام اج ا،  سیلندر
 

ها يا  حضور آلودگي .در انجام آزمون روي مواد حساس به رطوب ، تمی کاري کامل و سراسري خیلي مهم اس  -توجه

اند منجر به تخريب هیدرولی ي مواد حساس به اي مهم اس  که مي تو ها مسأله آن گرماييمحصوالت حاصل از تج يه 

 رطوب  شود. 
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 سيلندر بارگيریانتخاب جرم نمونه و   9-4

بايد ترجیحاً  MFRيا  MVRمورد انتظار انتخاب کنید. مقدار  MFRيا  MVR با مقدار نمونه را مطابق

cm بیشتر از 
3
/10 min19  و کمتر از cm

3
/10 min29  باشد. براي مقايسه مواد باMVR  ياMFR 

cm درمحدود هاي نمونه بايد ، حجميکسان
  را ببینید. 1از يکديگر باشد. جدول  3/9± 3

ها نبايد توسط اپراتور لمس شوند رطوب  از طريق تماس با پوس ، نمونه به به منظور جلوگیري از آلودگي

ن ظرف انبارش نمونه و جابجايي نمونه، شامل بازکرد و قرار گرفت  در معرض محیط بايد به حداقل برسد.

جابجايي  ،، بايد به حداقل برسد. براي جلوگیري از جیب رطوب سیلندر بارگیريو  سیلندرانتقال به 

  ماد  انجام شود. بارگیريقبل از نمونه نبايد بیشتر از يک دقیقه 

دقیقه پس از  9/6 دقیقه و 3/3ها بی   گیري اي باشد که در تمام حاالت، انداز  انداز  مقدار نمونه بايد به

 شروع شود. تکمیل بارگیري مواد 

 
 مقدار مادههايي برای راهنمايي -2جدول 

MFR (g/10 min) 

MVR (cm
3
/10 min)

 
 سيلندرداخل  شده در فشرده نمونه حجم

cm
3

 

 3تا  2 99تا  19

 6تا  3  39تا  99

 3تا  6 29تا  39

 

 

حجم ماد  داخل  تح  تأثیر MVRهاي گیريزمان، انداز  -خچه دمابراي بسیاري از مواد حساس به تاري  -2 يادآوری

را کاهش ها  داد  انحرافمشابه،  MFRيا   MVRمواد با  تحلیلنمونه براي يکسان استفاد  از حجم  گیرد.قرار مي سیلندر

 يمقدار جرمبا يا  شد گیري  انداز ،با انداز  مشخص گیري نمونه پیمانهتواند به وسیله براي مثال، مقدار نمونه مي دهد.مي

  .شودگرفته برابر  ،معادل با حجم

به  برايکرد  و  پاکسازي را سیلندرخشک  گاز نیتروژنِ به کمک ،قبل از ورود نمونهشود توصیه مي

نتاي  را تح  تاثیر قرار توانند  ميحداقل رساندن تخريب اکسیداسیوني و جلوگیري از جیب رطوب  که 

  اتمسفر نیتروژن باقي بماند. ، اجاز  دهیددهند

 متراکم کنند ، مواد را توسط میلۀ سیلندر بارگیريحی   را با مقدار انتخاب شد  از نمونه پر کنید. سیلندر

تراکم ايجاد فشار  در انحرافات ب رگاز  امکانولي تا حد  ؛کنید فشرد  و با استفاد  از نیروي دس 

 نمونه فشرد  شد  ي، مطمئ  شويد که سیداسیوني يا هیدرولیبراي مواد مستعد به تخريب اک بپرهی يد.

  عاري از هواس . امکانتا حد 

نتاي  ضعیف تکرارپیيري  منجر بهتواند مي سیلندرکردن ماد  در  فشرد تراکم براي ايجاد فشار در  انحرافات  -2 يادآوری

 شود.
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تواند الزم باشد و براي ي ميترکوتا  ايشگرمپیش زمانتخريب، جلوگیري از  منظور بهبراي برخي مواد   -9 يادآوری

تواند الزم تري ميبراي دستیابي به نتاي  تکرارپیير، زمان طوالنيباال و هداي  حرارتي پايی ،  Tgموادي با نقطه ذوب باال، 

 باشد.

ن بار ، پیستون ممک  اس  تح  بار يا بدوايشگرمفرايند پیش حی براي موادي با نر  جريان باالتر، 

در اي   قابل مالحظه اس . ايشگرمفرايند پیش حی نمونه  اتالف، زياد باشدماد   MVRاگر  باشد.

در حالتي استفاد  کنید.  ايشگرمفرايند پیش حی يا از پیستوني با بار کمتر از پیستون بدون بار حال ، 

و ممک  اس   شودنه استفاد  دارند  وزشود از يک نگهتوصیه مي، خیلي زياد باشدکه نر  جريان میاب 

 داي نی  الزم باشد. درپوشبراي جلوگیري از ري ش ماد  میاب از انتهاي داي، 

 ، بررسي کنید که دما به مقدار انتخابي بازگشته باشد.ايشگرمپیش مدت حی 

 روش اجرای آزمون  8

 انتخاب دما و بار  8-2

  .مراجعه شود 9-3بند به 

 پيستون سطشده تو فاصله طياقل حد 8-2

  متر را طي کند.میلي 39متر تا میلي 99بی   اي مشخص فاصلهپیستون بايد 

 زمان سنج  8-9

 مراجعه شود. 6239-1به استاندارد ملي 

 سازی برای آزمونآماده  8-4

  مراجعه شود. 3به بند 

 گيریاندازه 8-5

 كليات  8-5-2

بار انتخابي را روي پیستون اعمال کنید. اگر  ،با نمونه آزمون سیلندر بارگیريدقیقه پس از تکمیل  3

بار الزم را اضافه کرد  و ، باشدکار رفته و بار اعمال شد  روي پیستون کمتر از مقدار الزم  داي به درپوش

دارند  وزنه و اگر نگه تثبی  شود.داي  درپوشبراي مدت چند ثانیه قبل از برداشت   مواداجاز  دهید 

تون حامل وزنه تح  اثر اجاز  دهید پیسدارند  وزنه را برداريد. ، ابتدا نگهروندار ک به با همداي  درپوش

، تخلیه اجباري نمونهاز  اکسترود شود. ،بدون حباب  ی  حرک  کند تا يک رشتۀنیروي وزن به سم  پاي

 هاي اضافي، قبل از شروع آزمون جلوگیري شود.وزنه استفاد  ازبه صورت دستي يا با 

دقیقه تا يک دقیقه  3/9بايد بی   (گیريمدت زمان بی  اعمال نیرو و شروع انداز ) اندازي را زمان پیش 

  باشد.

 ماد  شروع شود. بارگیريدقیقه پس از تکمیل  9/6دقیقه تا  3/3گیري بايد بی  انداز 
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 حی د شوتوصیه مي آيند،از مواد داغي که به سرع  از داي بیرون ميناشي براي کاهش خطر سوختگي 

 حرارت بپوشید. بهداي دستکش مقاوم  درپوشبرداشت  

 (MVR)فاصله طي شدهگيری روش اندازه  8-5-2 

 رسید، آزمون بايد شروع شود.  سیلندري که نشان مرج  پايیني به لبه باالي هنگام

انداز  متر طي کند را میلي 39متر و میلي 99کشد تا پیستون مساف  تعیی  شد  بی  زماني که طول مي

 يا قبل از آن متوقف شود.  سیلندرآزمون بايد هنگام رسیدن نشان دوم به بخش باالي بگیريد. 

تکرارپیيري  منجر بهتواند مي اندازي را پیش و زمان ايشگرم، زمان پیشسیلندر بارگیريدر زمان  انحرافات  - يادآوری

 نتاي  شود.ضعیف 

 (MFRگيری جرم)روش اندازه  8-5-9

-3) کرد رسید، زمان سن  را روش   سیلندرکه نشان مرج  پايیني روي پیستون به لبه بااليي  هنگامي

 زمان محصول اکستروژن را ترجیحاً با استفاد  از وسیله برش اتوماتیک بريد  و دور بیندازيد.( و هم9-9-9

  ، بايد در گ ارش آزمون بیان شود.از برش دستي درصورت استفاد 

آوري کنید. جم تعیی  شد  فاصله زماني  در ،گیري نر  اکستروژنرا به منظور انداز هاي متوالي برش

متر میلي 19انتخاب کنید که طول يک برش تکي کمتر از  طوري، فاصله زماني را MFRمقدار  به باتوجه

 .نباشد

ف کنید. تمام قرسید، برش دادن را متو سیلندرهنگامي که نشان بااليي روي ساقه پیستون به لبه بااليي 

 3هاي باقیماند ، ترجیحاً هواي قابل روي  هستند را دور بیندازيد. برش يهابابهايي که داراي حبرش

گرم وزن کرد  و میانگی  جرم جداگانه با تقريب يک میليصورت  بهبرش يا بیشتر، را پس از سرد شدن 

 ها را محاسبه کنید. آن

، نتاي  باشددرصد مقدار میانگی   19هاي انفرادي بیش از  يوزتير اگر اختالف بی  حداکثر و حداقل مقاد

 هاي تاز  نمونه تکرار کنید.و آزمون را با استفاد  از قسم  مردود بود 

از سه برابر انحراف هاي جداگانه، ترجیحاً توزي  اختالف بی  حداقل و حداکثر مقادير که شودتوصیه مي

دس  آمد  به سیلندر گیري انفراديکه از يک بار اختصاصي MFR يها استاندارد محاسبه شد  از داد 

  اس ، بیشتر نباشد.

اي در جرم مشاهد  شد  ها به ترتیب اکستروژن وزن شوند. اگر تغییر پیوستهکه برششود  ميتوصیه 

 (.19تواند به عنوان رفتار غیرعادي گ ارش شود) بند ، ميشود

 بيان نتايج  8-0

 مراجعه شود. 6239-1شمار  به استاندارد ملي 

 (FRRنسبت نرخ جريان)  26

 مراجعه شود. 6239-1به استاندارد ملي شمار  
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 دقت  22

 .نامعلوم اس  ،آزمايشگاهيهاي بی دق  روش به دلیل در دسترس نبودن داد 

تفاد  از گیري، با اسانداز  آلِ ايد انجام شد  روي مواد مختلف تح  شرايط  MVRهاي گیرينتاي  انداز 

انجام  MVRروش بیان شد  در اي  استاندارد که توسط يک اپراتور در يک آزمايشگا  و با يک دستگا  

گ ارش شد  در پیوس  ب، میانگی  مقادير  MVRشد ، در پیوس  ب گ ارش شد  اس . مقادير 

 گیري هستند.انداز  2تا  3دس  آمد  از  به

کاهش تکرارپیيري  منجر بهو  داد گیري را تح  تاثیر قرار  عواملي که ممک  اس  ب رگي مقادير انداز

 باشند: . اي  عوامل شامل موارد زير ميمورد توجه قرار گیرندشوند، بايد 

و شرايط  ؛ استفاد  از فرايندهاگیرند ميمقدار رطوب  قرار  تح  تأثیرکه  میابخواص رئولوژيکي  الف(

 الزم اس . انحرافکاهش مناسب براي  نقلوکردن و حملخشکسب امن

-فرايند پیش حی جريان میاب تغییر نر   منجر به، مواد حساس به رطوب   يهیدرولی( تخريب ب

مناسب  نقلوکردن و حملخشکمناسب و شرايط  استفاد  از فرايندها ؛شودمييا حی  آزمون گرمايش 

  الزم اس . انحرافبراي کاهش 

تخريب نمونه را تسري  کند.  تواند مي هاآن گرمايياز تخريب  ها يا محصوالت ناشيحضور آاليند ( پ

و گرانروي میاب کاهش  بود کاتالی ور  ، فرايند تخريب خودر  دهدي  تخريب هیدرولی محض اينکه به

 الزم اس . انحراف. استفاد  از فرايندهاي تمی  کردن مناسب براي کاهش يابد مي

 گزارش نتايج آزمون   22

 گ ارش نتاي  آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد: ، 6239-1د ذکر شد  در استاندارد ملي عالو  بر موار

 اي  استاندارد ملي؛ بهارجاع   19-1

 .MFRهاي گیرياعالم نحو  برش دستي يا اتوماتیک براي انداز   19-9
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 پيوست الف

 (طالعاتي)ا

 سيلندرفرايند تصديق دما در داخل 

حسگر  نوك طوري نصب کنید که MFR/MVRخالي و سرد  سیلندرگیري دما را در داخل وسیله انداز 

را همانطور که در  سیلندرباالي  قسم  ردگیري دما روي وسیله انداز . قرار گیرد در باالي داي استاندارد

 نقطه ،اي  نشانه بگیاريد. عالم دائمي نشانگر به وسیله يک نشان داد  شد  اس ،  1 -شکل الف

 دهد.را نشان مي "متر باالي دايصفر میلي "گیري  انداز 

 
 راهنما: 

  گیري دما وسیله انداز   1

  نشانه  9

  MVR/MFR سیلندر  3

  MVR/MFR سيلندر -2-الفشکل 

 ، طولمتري باالي دايز نشانه صفر میليابا شروع برداريد.  سیلندرگیري دما را از داخل وسیله انداز 

 ،نشانگر توسطمتري ( میلي19 ± 1)فواصل  دررا، دما گیري نوك وسیله انداز  سم  به متري( میل1±39)

 .(9-)شکل الفتقسیم کنید، 
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 راهنما: 

  متري باالي دايصفر میلي  1

  ها نشانه  9

 گيری دماگذاری وسيله اندازهعالمت – 2-الفشکل 

يا مواد داغ و/ سیلندرلوگیري از سوخت  به وسیله براي جداي ببنديد.  درپوشخروجي داي را به وسیله 

  پوشید  شود. گرما بهداي، دستکش مقاوم  درپوششود هنگام نصب يا برداشت  توصیه مي

بیني حداقل براي مدت پیش را روي دماي الزم تنظیم کنید و MFR/MVRسامانه کنترل دماي دستگا  

 به تعادل برسد. سیلندرید تا دماي ، صبر کنمشخص شد شد ، که در دستورالعمل دستگا  

رود، پر کنید. مقدار ماد  کار مي( به2-3)بند  MFR/MVRاي که براي تعیی  را با همان شیو  سیلندر

 .شودمتري باالي داي پر میلي 199حداقل تا فاصله  سیلندراي باشد که بايد به انداز 

 939براي دماي باالي  (PC)کربناتدرجه سلسیوس يا پلي 939تا  سیلندر( براي دماي PPپروپیل )پلي  -2 يادآوری

 مناسب تشخیص داد  شد  اس . درجه سلسیوس 399درجه سلسیوس تا دماي حدوداً 

کند،  هنگامي که پیستون ماد  میاب را لمس ميوسیله پیستون بررسي شود.  تواند بهمي پرشدگيارتفاع 

 فاصله داشته باشد. سیلندرمتر از باالي ليمی29بهتر اس  نشانه پايیني روي پیستون حداقل 

را داخل مواد آن ،نیدوارد ک سیلندرترل دما را به داخل مواد، وسیله کن بارگیريس از تکمیل دقیقه پ 3

 لیا. (3-قرار گیرد )شکل الف سیلندرباالي بخش  ي يکسان باعالم  در ارتفاعتا جايي که اولی  فرو ببريد 

 خواهد داش . متر فاصله میلي 39ما با قسم  باالي داي، گیري دنوك وسیله انداز 
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 راهنما: 

 مواد  3 گیري دماگیاري شد  انداز وسیله عالم   1

 درپوش داي  MVR/MFR 2  سیلندر  9

 MFR/MVR سيلندردمايي  رخ نيمتعيين  – 9-شکل الف

 

 متر( و خوانش دما رامیلي 39داي)ي گیري دما از باالفاصله نوك وسیله انداز پس از پايدار شدن دما، 

دقیقه  19 مدت تا ايدما و زمان در فواصل يک دقیقه ثب د. تغییر دما نسب  به زمان را ازطريق کنی ثب 

 پس از اولی  خوانش دماي پايدار، تعیی  کنید.

 سیلندرگیري دما در داخل وسیله انداز  مجدد يقرارگیريا  ور سازي غوطهمدت زماني که خوانش دما پس از   -2 يادآوری

 تواند ميگیري دما دهي وسیله انداز کار برد  شد  بستگي دارد. اطالعات مربوط به زمان پاسخ به تجهی  به ،شودپايدار مي

 فراهم شود. توسط سازند  وسیله 
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عمل يي تواند به عنوان انبار  گرما مي آن غالفبه دلیل جريان گرمايي در میان گیري دما وسیله انداز 

و مواد به کار برد  شد  در ساخ  آن تا حد امکان  گیري دماطراحي وسیله انداز شود توصیه مي کند.

  گیري داشته باشند.کمتري  تاثیر را در انداز 

متر بیشتر درون مواد فرو ببريد تا عالم  بعدي در همان ارتفاع از باالي میلي 19گیري دما را وسیله انداز 

. گیرد ميمتر باالي داي قرار میلي 69گیري دما در فاصله بنابراي  نوك وسیله انداز گیرد.  قرار سیلندر

متر( و خوانش دما را میلي 69گیري دما از باالي داي)فاصله نوك وسیله انداز پس از پايدار شدن دما، 

دقیقه  19تا مدت  ايهثب  دما و زمان در فواصل يک دقیق ازطريقثب  کنید. تغییر دما نسب  به زمان را 

 پس از اولی  خوانش دماي پايدار، تعیی  کنید.

انداز   سیلندردر طول بعدي، متري میلي 19فواصل  هريک از دما را در، مطابق با روش ذکر شد  در باال

 متر اس .گیري دما از باالي داي صفر میليگیري، فاصله نوك وسیله انداز در آخري  نقطه انداز  بگیريد.

يا تمی   داد و فرايند تصديق را تح  تاثیر قرار  نبود اگر ماد  در تمام مدت روش اجراي تصديق پايدار 

براي  درصورت ل وم ودر تمام مراحل نسب  به زمان بايد  سیلندر، پايداري دماي باشدمشکل آن کردن 

  تعیی  شود.به طور جداگانه  سیلندرهر موقعی  در 

گیري دما در فواصل براي فرايند تصديق، استفاد  از پیستون غیرفل ي مجه  به وسايل انداز  اوتمتفاي  شیو   -9 يادآوری

و  شد  سیلندرتواند به طور کامل وارد که مي ؛متري باالي داي استاندارد اس میلي 39متر تا متري از صفر میليمیلي 19

تواند گیري دما نی  ميفل ي مجه  به يک وسیله انداز  همچنی  پیستون غیرجف  شود.  سیلندر منفیدر بدون حضور ماد  

 کند.کمک مي سیلندردما در داخل  نیم ر  اغتشاش دربه کار برد  شود. استفاد  از پیستون غیرفل ي به کاهش 
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 بپيوست 

 (طالعاتي)ا

تکرارشده روی مواد مختلف كه به روش ارائه شده در اين  MVRهای گيریاندازه

 اندارد انجام شده استاست

شد  در شروع  مشخصهاي نتاي  گ ارش شد  در اي  پیوس  با استفاد  از شرايط آزمون در محدود 

ها توسط يک اپراتور در يک آزمايشگا  و با استفاد  گیريتدوي  اي  استاندارد به دس  آمد  اس . انداز 

 MVRمقادير  دهند.روش را نشان نمي اقعيوتکرارپیيري  ،اند. مقاديرانجام شد  MVRاز يک دستگا  

 گیري هستند.انداز  2تا  3گ ارش شد ، میانگی  مقادير حاصل از 

 روی مواد مختلف MVRهای گيریاندازه -2-جدول ب

 0پلي آميد 

 MVRنوع  

 مواد
مقدار رطوبت 
mg/kg(ppm) 

 MVRميانگين  پارامترهای آزمون
cm

3
/10 min 

 انحراف استاندارد
cm

3
/10 min 

 انحرافضريب 

% 

 393 زياد
 3/وزنه C°933دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
193 3/9 3/9 

 923 متوسط
 3/وزنه C°933دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
3/62 2/9 2/1 

 219 کم
 3/وزنه C°933دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
9/32 3/9 3/1 

 

 پلي)بوتيلن ترفتاالت(

 MVRنوع  

 مواد
 مقدار رطوبت

mg/kg(ppm) 
 MVRميانگين  پارامترهای آزمون

cm
3
/10 min 

 انحراف استاندارد
cm

3
/10 min 

 انحرافضريب 

% 

 113 خیلي زياد
 16/9/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
2/63 3/9 3/9 

 123 زياد
 16/9/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
9/33 9/9 6/9 

 166 متوسط
 16/9/وزنه C°939دما 

 یلوگرم/داي استانداردک
3/99 1/9 2/9 

 33 کم
 16/9/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
2/9 9/9 9/3 
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 پلي)بوتيلن ترفتاالت(

 MVRنوع  

 مواد

 مقدار رطوبت
mg/kg(ppm) 

 MVRميانگين  پارامترهای آزمون
cm

3
/10 min 

 انحراف استاندارد
cm

3
/10 min 

 انحراف ضريب

% 

 133 خیلي زياد

 16/9/وزنه C°939ا دم

 نیمکیلوگرم/داي 
3/39 1/9 3/9 

 16/9/وزنه C°939دما 

 نیمکیلوگرم/داي 
3/13 1/9 2/9 

 16/9/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
931 3 9/1 

 16/9/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
196 3 3/9 

 

 پلي)اتيلن ترفتاالت(

 MVRنوع  

 مواد
 تمقدار رطوب

mg/kg(ppm) 
 MVRميانگين  پارامترهای آزمون

cm
3
/10 min 

 انحراف استاندارد
cm

3
/10 min 

 انحراف ضريب

% 

 23 خیلي زياد
 3/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي نیم
1/36 1/9 3/9 

 22 زياد
 3/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي نیم
2/13 9/9 3/1 

 96 متوسط
 3/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي نیم
3/19 1/9 9/1 

 33 متوسط
 3/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي نیم
6/6 1/9 9/1 

 22 کم
 3/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
3/16 2/9 3/9 

شیشه  زياد)الیاف

 جرمي(درصد 39
13 

 3/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
9/32 9/3 9/2 

 
 اتر/استر پلي

 MVR نوع 

 مواد
 مقدار رطوبت

mg/kg(ppm) 
 MVRميانگين  پارامترهای آزمون

cm
3
/10 min 

 انحراف استاندارد
cm

3
/10 min 

 انحراف ضريب

% 

 929 کم
 19/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
3/9 1/9 3/9 

 399 زياد
 16/9/وزنه C°939دما 

 کیلوگرم/داي استاندارد
9/33 3/9 2/9 
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 هاي شرايط آزمون نر  جريان میاب در استانداردهاي ويژگي ورودل از قب ،اينجا گ ارش شد درآزموني که   - يادآوری

براي اهداف تحقیق و توسعه اعمال شد   1-براي مواد مطالعه شد  انجام شد  اس . شرايط آزمون جدول بمواد مربوط 

 با استانداردهاي ويژگي مواد نیستند.مطابق بودند و بنابراي  ل وماً 

، خط دما رويتر  بستههاي رواداري تعیی  ازطريقتواند که مي يدپیيريتجدبهبود در تکرارپیيري و 

در اي  استاندارد در مقايسه با استاندارد ملي  که) آيدمقدار نمونه و شرايط تثبی  نمونه به دس  زماني، 

هاي نر  جريان حجمي میاب روي گیريانداز  بی  آزمايشگاهي برايدر مقايسات  ،(ارائه شد  1-6239

داد  شد   شرح مورداستفاد  به عنوان کنترل، PPهمرا  با يک گونه  ،PA66و  PET ،PBT ،PA6ادمو

  مراجعه شود. [5]اس . براي اطالعات بیشتر، به مرج  
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