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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 
فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با قانون ميتواند استاندارد رسمي 

وظايف و هدفهاي مؤسسه . كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد
  :عبارتست از

انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد  –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (
ي توليد و افزايش كارآئي باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشها

نظارت بر اجراي  –ترويج استانداردهاي ملي  -صنايع در جهت خودكفائي كشور 
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استانداردهاي  –استانداردهاي اجباري 

اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات 
ي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي رقابت با كاالهاي مشابه خارج

كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت ازمصرف كنندگان و 
توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي 

مطالعه و تحقيق  –علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 
ترويج  –شهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف درباره رو

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با  –سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 
استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه 

  ).هاي الزم
استاندارد مي باشد و لذا در اجراي  موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي

وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي 
  .نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و افزايش صادرات 
صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه 

www.p  .عمومي و كاهش قيمتها مي شود
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 تهيه كننده

 كميسيون استانداردهاي الستيك و پالستيك

  
 رئيس

 اكبريان ماسيس مهندس پليمر استاديار گروه پليمر دانشگاه پلي تكنيك تهران

  
 اعضاء

 تقي زادگان غالمرضا مهندس پليمر استاديار گروه پليمر دانشگاه پلي تكنيك تهران

  
 دبير

 گاسپاريانس والوتيا دكتراي شيمي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  بسمه تعالي
  پيشگفتار

استاندارد روش تعيين درجه حرارت نرمي ويكات ترموپالستيكها كه بوسيله  
كميسيون فني الستيك و پالستيك تهيه و تدوين شده و در كميسيون نهائي ما 
در صنايع فوق مورد تائيد قرار گرفته و در سي و سومين جلسه كميته ملي صنايع 

پس از تأئيد شوراي عالي استاندارد و . تصويب گرديد  6/4/61شيميائي مورخ 
قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس مؤسسه استاندارد و ( باستناد ماده يك 

بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ) 1349تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 
  .گردد  مي

, اني صنايع و علوم براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جه 
استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار 

خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها 
  .در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد   برسد در هنگام تجديدنظر

استاندارهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و بنابراين براي مراجعه به  
  .تجديدنظر آنها استفاده نمود 

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص  
المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي  حتي   ايران

  . متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد  

  :حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديد
   

ISO 306 (1974)  استاندارد سازمان بين المللي 
  
   

استاندارد روش تعيين درجه حرارت نرمي ويكات 
  ترموپالستيكها

  هدف و دامنه كاربرد -1   
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اين استاندارد براي تعيين درجه حرارت نرمي ويكات ترموپالستيكها دو در  -1-1 
  :روش در نظر گرفته شده است

مورد ) كيلوگرم نيرو  1(نيوتن  81/9ـ روش الف ـ در روش الف باري برابر با  
  .استفاده قرار ميگيرد 

مورد ) كيلوگرم نيرو 5(نيوتن  05/49ـ روش ب ـ در روش ب باري برابر با  
  .اده قرار ميگيرد استف

اين دو روش فقط در مورد ترموپالستيكهائي كه در درجه حرارت تعيين  -1-2 
  .شده بسرعت شروع به نرم شدن ميكنند قابل اجرا است 

  ـ اصول كار 2   
اصول اين روش عبارت از تعيين درجه حرارتي است كه در آن درجه حرارت فرو  

اخل سطح آزمونه پالستيكي تحت يكي از متر بد ميلي 1رونده استاندارد باندازه 
ازدياد درجه حرارت بايد در حين آزمون با . فرو رود  1-1بارهاي ذكر شده در بند 

درجه حرارتي كه در آن فرو رونده باندازه يك ميلي . سرعت يكنواخت انجام پذيرد 
متر در آزمونه فرو رفته باشد بعنوان درجه حرارت نرمي ويكات بر حسب درجه 

  .يوس بيان ميشود سلس
  ـ وسائل آزمون 3   

  :وسائل آزمون از قسمتهاي زير تشكيل شده است  
ميله مجهز به صفحه حمل بار ـ اين ميله در قابي از جنس فلز سخت  -3-1 

پايه قاب فلزي . نگهداري ميشود و بايد براحتي بطور عمودي قابل حركت باشد 
بكار , فرورونده در انتهاي ميله قرار ميگيرد براي نگهداري آزمونه كه در زير نوك 

  .برده ميشود 
ميلي متر  3نوك فرورونده ـ نوك فرورونده از جنس فوالد سخت بطول  -3-2 

اين نوك . ميلي مترمربع ميباشد  000/1±015/0با سطح مقطع گرد و بمساحت 
ود عم, سطح زيرين نوك فرورونده بايد صاف , به انتهاي ميله متصل شده است 

  .بر محور ميله و عاري از ناهمواريها باشد 
ـ اين ) گيري مناسب ديگر  يا هر وسيله اندازه( ميكرومتر با صفحه مدرج  -3-3 

گيري نفوذ نوك فرورونده در  متري براي اندازه ميلي 01/0ميكرومتر با تقسيمات 
وارد صفحه مدرج كه بر فشار محوري  1 مقدار فشار محوري. آزمونه بكار ميرود 

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om



باشد  4-3بر آزمونه اضافه ميشود بايد معلوم بوده و مطابق مقادير ذكر شده در بند 
.  
هاي  وزنه. صفحه حمل بار ـ صفحه حمل بار به ميله متصل ميباشد  -3-4 

مناسب بايد طوري در مركز صفحه متمركز شوند كه كل فشار محوري وارد بر 
) گرم نيرو  1050(نيوتن  30/10تا ) گرم نيرو  1000(نيوتن  81/9آزمونه باندازه 

گرم  5050(نيوتن  54/49تا ) گرم نيرو  5000(نيوتن  05/49مطابق روش الف و 
  .مطابق روش ب باشد ) نيرو 

گرم تجاور كند  100نوك فرورونده و صفحه حمل بار نبايد از , مجموع جرم ميله  
.  
رائت روي ميكرومتر با يادآوري ـ ساختمان دستگاه بايد طوري باشد كه مقدار ق 

صفحه مدرج كه در اثر انبساط حرارتي ديفرانسيال در ماوراء دامنه حرارت مورد 
اي از جنس  در صورتيكه قطعه مورد آزمون بوسيله قطعه شيشه, نظر بوجود ميĤيد 

 02/0از , بور و سيليكات و يا آلياژ فوالدي با انبساط حرارتي كم جانشين شود 
  .د ميلي متر تجاور نكن

پيشنهاد ميشود كه از وسيله آزموني كه از آلياژ با انبساط حرارتي كم ساخته شده  
  .است استفاده شود 

به يادآوري الف ( حمام حرارتي ـ حمام حرارتي بايد محتوي مايع مناسبي  -3-5 
وسيله آزمون بايد طوري در مايع محتوي حمام حرارتي . باشد ) و ب مراجعه شود 

ميلي متر در زير سطح  35كه قطعه مورد آزمون حداقل به اندازه قرار داده شود 
حمام حرارتي بايد همچنين بيك بهم زن مؤثر و عالوه بر آن . مايع قرار گيرد 

درجه  120±5يا  50±5بيك وسيله كنترل بطوريكه حرارت بتواند با سرعت 
اين ).  يادآوري پ( مجهز باشد , سانتيگراد در ساعت بطور يكنواخت باال رود 
دقيقه يكبار از نظر قرار داشتن  5سرعت ازدياد حرارت بايد در حين آزمون هر 

  .تغييرات حرارت در حد معين كنترل شود 
اي  ـ دماسنج جيوه) گيري حرارتي ديگر  يا وسيله اندازه( اي  دماسنج جيوه -3-6 

ي خطا. درجه سلسيوس باشد  5/0بايد با دامنه مناسب و حداقل با تقسيمات 
  .درجه سانتيگراد تجاوز كند  5/0بندي در هر قرائت نبايد از  درجه

  :يادآوري ها  
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گليسيرين و روغنهاي سيليكون براي حمام , روغن مبدل , پارافين , الف ـ آب  
در . حرارتي مناسب بوده ولي معهذا مايعات ديگر نيز ممكن است بكار برده شود 

تخاب شده در حرارت مورد نظر ثابت باشد و تمام موارد بايد توجه شود كه مايع ان
  .بر روي ماده تحت آزمون اثر نگذارد 

بعنوان محيط ناقل حرارت موجود نباشد ) يادآوري الف ( ب ـ در صورتيكه مايعي  
ميتوان از وسائل گرم كننده ديگري كه در آن هوا بعنوان محيط ناقل حرارت , 

  .بكار ميرود استفاده نمود 
ا بعنوان محيط ناقل حرارت استفاده شود بايد دقت شود كه چنانچه از هو 

مگر اينكه تصحيحي براي اختالف , اشتباهات نقطه نرمي ممكن است بزرگ شود 
  .ممكن در حرارت بين هوا و آزمونه انجام گرفته باشد 

پ ـ سرعت يكنواخت ازدياد حرارت ممكن است بوسيله كنترل حرارت دستي و  
, بخش  يكي از روشهاي رضايت. انجام گيرد , وصيه ميشود يا بطور خودكار كه ت

اين گرم كن بايد طوري تنظيم شده باشد تا . ميباشد   2 ور كن غوطه استفاده از گرم
در ( ازدياد مقدار برق . ميزان ازدياد حرارت در موقع شروع آزمون درست باشد 

و يا مبدل  بوسيله تنظيم رئوستا) كن و يا در يك گرم كن كمكي  همان گرم
  .متغيير انجام ميگيرد 

در حمام مايه براي تقليل زمان مورد نظر   3 ث ـ قرار دادن پيچك سرد كننده 
اين پيچك سرد . ها مورد نظر ميباشد  گيري جهت كم كردن حرارت مابين اندازه

كننده بايد قبل از شروع آزمون بيرون آورده شود چون جوشيدن ماده سرد كننده 
  .روي سرعت ازدياد حرارت اثر بگذارد ممكن است بر 

  ها ـ آزمونه 4   
  .آزمونه بايد تحت آزمون قرار گيرد  2از هر نمونه تعداد  -4-1 
ميلي  10ميلي متر و بطول حداقل  6تا  3ها بايد بشكل مربع بضخامت  آزمونه 

سطح هاي آزمونه بايد حداالمكان صاف و موازي بوده و عاري از زائده . متر باشند 
ها بايد مطابق ويژگيهاي مواد تحت آزمون و يا روشهاي ساخت  آزمونه. باشند 

از هر روش , در صورت فقدان چنين ويژگي و يا روشها . آزمونه تهيه شوند 
  .ديگري نيز ميتوان استفاده كرد 
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) از قبيل پودر يا دانه ( چنانچه نمونه مورد آزمون بصورت مواد قالبگيري  -4-2 
متر مطابق ويژگيهاي  ميلي 3هائي بضخامت  اد بايد بصورت آزمونهاين مو, باشد 

ريزي  استاندارد قالب( مواد مورد آزمون و يا مطابق استانداردهاي ملي ايران 
هاي مواد ترموپالستيكي و استاندارد قالبريزي تزريقي براي  فشاري براي آزمونه

رت قابل اجرا نبودن اين در صو. قالبگيري شوند ) هاي مواد ترموپالستيكي  آزمونه
هر روش ديگري كه خواص مواد را باندازه حداقل ممكن تغيير دهد ميتواند , كار 

  .بكار برده شود 
ضخامت آزمونه بايد برابر با , در صورتيكه نمونه بصورت ورقه باشد  -4-3 

  :ضخامت ورقه بوده معهذا 
مونه بايد تا ضخامت آز, ميليمتر باشد  6الف ـ چنانچه ضخامت ورقه بيشتر از  

ميليمتر بوسيله عمل پرداخت يك سطح بطوريكه سطح ديگر آن دست  3تقريبا 
  .كاهش يابد , نخورده باقي بماند 

قطعه آزمونه بايد  3حداكثر , ميليمتر باشد  3ب ـ چنانچه ضخامت ورقه كمتر از  
  .ت آيد ميليمتر بدس 6تا  3با    بر روي هم قرار داده شوند تا ضخامت كل برابر

نتايج آزمون بدست آمده ممكن است بستگي به شرايط قالبگيري مورد  -4-4 
هنگام . اگرچه اين بستگي عمومي نميباشد , استفاده در تهيه آزمونه داشته باشد 

آزمون موادي كه نتايج آن بستگي به شرايط قالبگيري دارد بايد از روش 
كه ) پس از گرم كردن سرد كردن آهسته (  4 مخصوص يا تابانيدن مخصوص

فقط قبل از آزمون انجام ميگيرد چنانچه بوسيله طرفين قرار داد مورد موافقت قرار 
  .استفاده شود , گرفته باشد 

آزمونه بايد مطابق روش مشخص شده براي هر ماده و يا مطابق روش  -4-5 
  .سازي شود  توافق شده آماده

  ـ روش كار 5   
ميله كه هنوز ) 2-3بند ( افقي در زير نوك فرورونده آزمونه بايد بصورت  -5-1 

هاي آزمونه  فاصله نوك فرورونده تا لبه. قرار گيرد ) -1-3بند ( تحت بار نميباشد 
سطح آزمونه بايد در محل تماس با . ميليمتر باشد  3اي كمتر از  نبايد در هيچ نقطه

  .پايه دستگاه صاف باشد 
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كه درجه حرارت ) 5-3بند (  در حمام حرارتي مجموعه مونتاژ شده در باال -5-2 
( تر از درجه حرارت نرمي مورد انتظار  درجه سلسيوس پائين 50آن ثابت و حداقل 

بايد ) 6-3بند ( مخزن جيوه دماسنج . قرار داده ميشود , ميباشد ) 3بند  4يادآوري 
  .هم تراز با سطح آزمونه و حداالمكان نزديك به آزمونه قرار گيرد 

دقيقه در حاليكه نوك  5بايد بعد از ) 3-3بند ( صفحه مدرج ميكرومتر  -5-3 
فرورونده در حالت سكون ميباشد قرائت و يادداشت شود و يا اينكه عقربه 

پس از آن بايد آنقدر روزنه به صفحه . ميكرومتر بر روي عدد صفر تنظيم گردد 
 1000(نيوتن  81/9ازه اضافه شود تا فشار محوري كل باند) 4-3بند ( حمل بار 
نيوتن  05/49طبق روش الف و ) گرم نيرو  1050(نيوتن  30/10تا ) گرم نيرو 

طبق روش ب بر روي ) گرم نيرو  5050(نيوتن  54/49تا ) گرم نيرو  5000(
  .آزمونه وارد آيد 

درجه  50± 5ازدياد حرارت حمام حرارتي بايد با سرعت يكنواخت  -5-4 
مايع . درجه سلسيوس در ساعت انجام گيرد  120±5 سلسيوس در ساعت و يا

براي آزمونهاي داوري . درون حمام بايد در حين آزمون بخوبي بهم زده شود 
  .درجه سلسيوس در ساعت بايد بكار رود  50سرعتي برابر با 

 120(يادآوري ـ درجه حرارت نرمي ويكات براي بعضي از مواد در سرعتهاي باال  
درجه سلسيوس بزرگتر مشاهده شود  4ممكن است تا ) عت درجه سلسيوس در سا

درجه سلسيوس در ساعت بايد بكار برده  50براي آزمونهاي استاندارد سرعت . ( 
  ).شود 

ميليمتر  100اي كه نوك فرورونده باندازه  درجه حرارت حمام بايد در درجه -5-5 
يادداشت , باشد  بداخل آزمونه رخنه كرده) 3-5بند ( نسبت به وضعيت شروع آن 

  .اين درجه حرارت بعنوان درجه حرارت نرمي ويكات آزمونه ثبت ميگردد . شود 
درجه حرارت نرمي ويكات ماده مورد آزمون بعنوان ميانگين عددي درجه  5-6 

چنانچه نتايج آزمونها با هم بيشتر از , حرارت نرمي ويكات دو آزمونه بيان ميشود 
آزمون غيرقابل قبول خواهد بود و بايد , شند درجه سلسيوس فرق داشته با 2

  .مجددا تكرار شود 
  ـ گزارش آزمون 6   

  .گزارش آزمون بايد شامل نكات زير باشد  
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  و سرعت ازدياد درجه حرارت) الف يا ب ( الف ـ روش بكار برده شده  
  ب ـ درجه حرارت نرمي ويكات ماده موردآزمون 
  )قالبگيري و غيره شرايط ( روش تهيه آزمونه  -پ  
در صورتيكه آزمونه از چند ( هاي مركب  هاي آزمونه ت ـ ضخامت و تعداد اليه 

  ).اليه تشكيل شده باشد 
  ث ـ آماده سازي و روش آزمون بكار برده شده 
  وري ج ـ ماهيت محيط غوطه 
چ ـ هرگونه تغييرات صفت ويژه كه در حين آزمون و يا پس از اتمام آزمون در  

  .مشاهده شده باشد  آزمونه
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1-Thrust  
2-Immersion heater  
3-Cooling coil  
4-Innealing  
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