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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای
ملی(رسمی)ایران را به عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخ29/6/92به
سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مورخ29/3/92جهتاجراابالغشدهاست.
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسانسازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه بهشرایط تولیدی،
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود .پیش نویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از
دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی(رسمی) ایران
چاپ و منتشر می شود .
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود  .بدین ترتیب ،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ ملی
استاندارد مربوطکه سازمانملیاستانداردایرانتشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد .
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کدکس غذایی 
)3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص
بینالمللی بهرهگیری میشود  .
کشور ،از آخرینپیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای 
سازمانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ،برای حمایت از مصرف کنندگان،حفظ
سالمت و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرایبعضی
از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد،اجباری
نماید .سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و
درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،
آزمایشگاه ها ومراکز کالیبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،سازمانملیاستانداردایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها
اعطا و بر عملکرد آنها نظارتمی کند.ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،کالیبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،تعیین
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقاتکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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استاندارد"کابلهای الکتریکی و فیبرنوری -روشهای آزمون مواد غیرفلزی -قسمت  : 311آزمون های
مکانیکی – اندازه گیری شاخص جریان مذاب آمیزه های پلی اتیلن ) "(MFIکه توسط کمیسیونهای
مربوطتهیهوتدوینشدهودرششصدونود وهفتمین اجالسیهکمیتهملیاستاندارد برقوالکترونیک
مورخ139/2/9موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیکماده3قانوناصالحقوانینومقررات
موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانمصوببهمنماه 1331بعنواناستانداردملیایرانمنتشرمی
هایملیوجهانیدرزمینهصنایع،علومو

شود.برایحفظهمگامیوهماهنگیباتحوالتوپیشرفت
خدماتاستانداردهایملیایراندرمواقعلزومتجدیدنظرخواهدشدوهرگونهپیشنهادیکهبرایاصالحو
تکمیلایناستانداردهاارائهشود،درهنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهد
گرفت.بنابراینبرایمراجعهبهاستانداردهایایرانبایدهموارهازآخرینتجدیدنظرآنهااستفادهگردد.
درتهیهوتدوینایناستانداردسعیشدهاستکهضمنتوجهبهشرایطموجودونیازهایجامعه،درحد
امکانبینایناستانداردواستانداردملیکشورهایصنعتیوپیشرفتههماهنگیایجادشود .

استانداردملیایرانشماره :3393-2-1سال"،1336روشهایآزمونعمومیبرایموادعایقوروکش

y
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کابلهایالکتریکیونوری– قسمت: 1-2روشهایویژهبرایآمیزههایپلیاتیلنوپلیپروپلین-
مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش عوامل محیطی -اندازه گیری شاخص جریان مذاب -اندازه
گیریمیزانپرکنندهمعدنیویادودهدرپلیاتیلنبااحتراقمستقیم-اندازهگیریمیزاندودهباتجزیهو

m

تحلیلگرماوزنی -ارزیابیپراکندگیدودهدرپلیاتیلنبااستفادهازمیکروسکوپ" باطلوایناستاندارد
همراهبااستانداردهایملیایرانبهشمارههای 3393-296و 3393-319و 3393-693و3393-693
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جایگزینآنمیشود .

منبعوماخذیکهبرایتهیهایناستانداردبهکاررفتهبهشرحزیراست :
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IEC 60811-511: 2012, Electric and optical fiber cables –Test methods for non-metallic
materials – Part 511: Mechanical tests – Measurement of the melt flow index of polyethylene
compounds

و

مقدمه
ایناستانداردیکیازمجموعهاستانداردهایملیایرانشماره 3393استکهروشهایآزمونیرامشخص
میکندکهبایدبرایآزمونموادغیرفلزیتمامانواعکابلبهکاررود.اینروشهایآزمونبرایاستفادهو
ارجاعدراستانداردهایساختکابلوبرایموادکابلدرنظرگرفتهشدهاند.
يادآوري -5موادغیرفلزیعموماًبهعنوانعایقبندی،1روکش،2روکشمیانی،3پرکننده4یانواربندی5درداخلکابلبه-
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کارمیروند .
يادآوري -5اینروشهایآزمونبهعنوانروشهایاولیهوپایهبهکاررفتهاندودرطولسالهایبسیارتوسعهیافتهوبرای
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موادانواعکابلهایانتقالانرژیاستفادهشدهاند.اینروشهایآزمونبهطورگستردهبرایسایرکابلهاپذیرفتهواستفاده
شدهاند،همچنینبرایکابلهایفیبرنوری،مخابراتی،کابلهایکنترلوکابلهایمورداستفادهدرکشتیهاوکاربردهای
دریاییبهکارمیرود .
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-Sheathing
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-Bedding
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-Filling
5
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آزمونهاي مکانیکي– اندازهگیري شاخص جريان مذاب آمیزههاي پلي
اتیلن)"(MFI
5

هدف و دامنه کاربرد

5
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هدفاز تدوینایناستاندارد تعیینروشانجامآزمون برایاندازهگیریشاخصجریانمذاب آمیزههای
پلیاتیلن)(MFIمیباشد .
مراجع الزامي
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مدارکالزامیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردملیایرانبهآنهاارجاعدادهشدهاست.
جزئیازایناستانداردمحسوبمیشوند .


آنمقررات
بدینترتیب
درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،اصالحیههاوتجدیدنظرهایبعدیآن
موردنظرایناستانداردملیایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعداده
شدهاست،هموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیههایبعدیآنهاموردنظراست .
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استفادهازمراجعزیربرایایناستانداردالزامیاست :

5-5استانداردملیایرانشماره"،1321:3393-199کابلهایالکتریکیوفیبرنوری-روشهایآزمون
موادغیرفلزی-قسمت:199کلیات" 
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اصطالحات و تعاريف
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 5-5استانداردملیایرانشماره"،1321:3393–696کابلهایالکتریکیوفیبرنوری-روشهایآزمون
موادغیرفلزی -قسمت:696آزمونهایفیزیکی-روشهایتعیینچگالی"
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درایناستانداردعالوهبراصطالحاتوتعاریفتعیینشدهدراستانداردملیایرانشماره: 3393 -199
سال،1321اصطالحاتوتعاریفزیرنیزبهکارمیرود.
بهعالوه،درایناستانداردتفاوتبینپلیاتیلنباچگالیکم،متوسطوزیاددرجدول 1بهصورتزیر
نشاندادهشدهاست .
جدول  – 5انواع پلي اتیلن
چگالي در  59درجه سلسیوس <الف>

نوع پلي اتیلن

گرم بر سانتي متر مکعب

پلیاتیلنباچگالیکم 

 ≤ 0.925

پلیاتیلنباچگالیمتوسط 

 > 0.925 ≤ 0.940

پلیاتیلنباچگالیزیاد 

 >0.940

<الف>اینچگالیهامربوطبهرزینهایپرنشدهایستکهدراستانداردملیایرانشماره 3393-696تعیینشدهاست .

1
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5-4

روش آزمون
کلیات

ایناستانداردبایدبههمراهاستانداردملیایرانشماره،1321: 3393 -199بهکاررود .
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کلیهآزمونهابایدحداقل16ساعتبعدازعملاکستروژنرویآمیزههایعایقیاروکشانجامشوند .

يادآوري-5روشمشابهایدراستاندارد ISO 1133نیزتعیینشدهاست .
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شاخصجریانمذاب(MFI)1پلیاتیلنوآمیزههایآنعبارتازمقدارموادیاستکهدرمدتزمان1/3
یا 19دقیقهدردمای 129درجهسلسیوستحتتأثیرنیرویوزنهتعیینشدهدرروشمورداستفادهاز
داخلروزنهمعینبهبیرونراندهمیشود .

يادآوري -5شاخصجریانمذاب درموردپلیاتیلنکندکنندهانتشارشعله کاربردندارد.پلیاتیلنکندکنندهانتشار
شعلهبهاینمعنیاستکهاینپلیاتیلنشاملموادیاستکهانتشارشعلهراکاهشمیدهد .
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 5-4دستگاه

دستگاهاصوالًیکپالستومتراکستروژنیبودهکهطراحیکلیآندرشکل1نشاندادهشدهاست.ترکیبی
کهدرداخلاستوانهقائمقراردارد،ازطریققالبتحتشرایطدماییکنترلشدهبهوسیلهپیستونوزنهدار
بهخارجراندهمیشود.تمامیسطوحدستگاهدرتماسبامادهتحتآزمونبایدبسیارصیقلیباشد .

m
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استوانهفوالدیکهبهحالتقائمثابتشدهوبرایکاردردمای 129درجهسلسیوسعایقبندیحرارتی
شدهاست.طولاستوانهباید حداقل 113میلیمتروقطرداخلیآنبین 2/3تا 19میلیمتربودهوبا
الزاماتدرردیفبنیزمطابقتداشتهباشد.پایهآننیزبایدازنظرحرارتیعایقشدهباشد،درصورتیکه
آنکهسطحمقطعفلزدرمعرضاز 2سانتیمترمربعبیشترباشدوبهمنظوراجتنابازچسبیدنماده
اکسترود شده توصیه می شود تا مواد عایقی مورد استفاده از جنس پلی تترا فلوئورواتیلن و به ضخامت
تقریبیسهمیلیمترباشد .
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ب)پیستونفوالدیتوخالی 

پیستونفوالدیتوخالیباطولیحداقلبرابرباطولاستوانهفوالدیاست.محورهایاستوانهوپیستونباید
بر هم منطبق بوده و طول موثر پیستون باید حداکثر  133میلی متر باشد .طول قسمت کلگی آن باید
6/33±9/1میلیمتروقطرآندرتمامنقاطعملکرداستوانهبایدبهاندازه%33±9/913میلیمترکمتراز
قطرداخلیاستوانهباشد.عالوهبراین،برایمحاسبهبار(بهردیفبمراجعهشود)،اینقطربهتراست
حدود رواداری ±9/993میلیمترمشخصباشد.لبهپائینیقسمتکلگیباید دارایشعاع 9/2میلیمتر
1-Melt flow indx

9

بودهوقسمتهایتیزلبهباالییآنباید برداشتهشدهباشد.درباالیقسمتکلگی،پیستوندارایقطر
تقریبی 2میلیمترمیباشد.دستهایرامیتوانبرایافزودن وزنههایدیگر بهباالیپیستوندرنظر
گرفتوپیستونبایدنسبتبهاینوزنههاعایقبندیحرارتیشدهباشد .
پ)وزنهاضافهکردندرباالیپیستون

برایروشالف(بهبند3-2مراجعهشود)،برابربا91/9نیوتنباشد .برایروشب(بهبند3-2مراجعهشود)،برابربا22/1نیوتنباشد .ت)گرمکن 

ite

مجموعوزنوزنهوپیستونبایدطوریباشدکهنیرویاعمالشده : P
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گرمکنندهایاستکهبراینگهداریپلیاتیلندراستوانهدردمای129±9/3درجهسلسیوسبهکار
میرود.استفادهازیککنترلکنندهدماییخودکارقویاًتوصیهمیشود .
ث)وسیلهاندازهگیریدما 

y
ol

وسیلهاندازهگیریدماباید تاحدامکاننزدیکبهقالبودربدنهاستوانهجاسازیشود.اینوسیله
اندازهگیریبایدبادقت±9/1درجهسلسیوسکالیبرهشدهباشد .
ج)قالب 

چ)ترازو
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.c



er

ترازوییبادقت±9/9993گرم .

m

قالبازجنسفوالدسختکاریشدهبایدبهطول3 ±9/993میلیمترباشد(بهشکل9مراجعهشود).
قالبنبایدازقسمتپایهاستوانهبیرونبیاید 9.
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ابعادبرحسبمیلیمتر



er

بالف 
ياد آوري -قطربزرگبیرونیاستوانه،روزنهواقعدرصفحهالفوصفحهعایقیبدرشکلنشاندادهشدهاست .
راهنما

.c

 -1طوقهراهنما

om

شکل -5دستگاه تعیین شاخص جريان مذاب
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ابعادبرحسبمیلیمتر
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يادآوري-قطرکوچکبیرونیاستوانهبههمراهیکمثالروشایجادقالبدرشکلنشاندادهشدهاست .

شکل -5قالب

om

 9-4نمونه هاي آزمون

یکنمونهازعایقیاروکشباجرممناسببایدازانتهایکابلیاسیمبرداشتهشود.نمونهبایددرقطعاتیبا
ابعادیکهنبایدازسهمیلیمتردرهرراستاتجاوزنمایدجداشود .
برداشتنموادازرشتههایمختلفازهمانکابلمجازمیباشد .

4-4

تمیز کردن و نگه داري دستگاه

دستگاهبایدپسازهرآزمونتمیزشود .
3

پاک کننده ها یامواد مشابه مورد استفاده در برداشتن پلی اتیلن های چسبیده به سطوح هرقسمت از
دستگاهبههیچوجهنبایدبهسطوحپیستون،استوانهیاقالبآسیبیواردکنند .
از زایلین ،تترا هیدرونفتالین یا نفت سفید بی بو میتوان به عنوان حالل هایمناسب برای تمیز کردن
دستگاهاستفادهکرد.پیستونباید درحالیکههنوزگرماست بااستفادهازپارچهآغشتهبهحاللتمیزشود
وهمینطوراستوانهنیزبایددرحالیکههنوزگرماستباپارچهآغشتهبهحاللتمیزشود .

ite

قالب باید بایکبرس برنجیمماسبهروزنهیاسنبهچوبیتمیزشدهوسپسدرحاللجوشانغوطهور
شود.

1-4
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توصیه میشودکهدرفواصلزمانیمکرر(برایمثال:یکمرتبهدرهفتهبرایدستگاههاییدارایکار
دائم)،صفحهعایقکننده وصفحهنگه دارندهقالب،درصورتنصبشدن(بهشکل 1مراجعهشود)،باز
شدهوداخلاستوانهبهطورکاملتمیزشوند .
روش الف

 5-1-4کلیات 

y
ol

روشالفبرایتعیینشاخصجریانمذاب نمونهپلیاتیلنکهشاخصجریانمذاب آنمشخصنباشد،
مناسباست .

er

 5-1-4روش انجام آزمون

m

شاخص جریان مذاب پلی اتیلن ممکن است تحت تأثیر فرآیندهای حرارتی و مکانیکی قبلی بوده و به
خصوص اکسید شدن نمونه موجب کاهش شاخص جریان مذاب گردد .اکسید شدن پلی اتیلن در حین
آزمونمعموالًیککاهشاصولی رادرمقداروزنقطعاتمتوالیبریدهشدهایجادخواهدکرد.اینپدیده
برایآمیزههایپلیاتیلنیکهدارایموادضداکسیدیهستند،کاربردندارد .

.c

دستگاهبایدتمیزشود(بهبند2-2مراجعهشود).پیشازشروعتعدادیآزمونها،دمایاستوانهوپیستون
باید برای مدت  13دقیقه در دمای  129 ± 9/3درجه سلسیوس قرار گرفته و این دما در تمام مدت
اکستروژنپلیاتیلنثابتنگهداشتهشود .

om

توصیهمیشودوسیلهاندازهگیریدما(بهردیف-9-2ثمراجعهشود)،یکدماسنجشیشهایجیوهای
باشدوبهطوردائمدرداخلبدنهاستوانهقرارگرفتهباشد(.بهیادآوریزیرمراجعهشود)،استفادهازآلیاژی
بانقطهمذابپایینمانندفلزوودز  1انتقالحرارتیرابهبودبخشیدهواستفادهازآنتوصیهمیشود .
يادآوري-درصورتاستفادهازوسایلدیگراندازهگیریدما،آنوسایلبهتراستکهپیشازشروعهرمجموعهاز
آزمونهادرمقایسهبادماسنجشیشهایجیوهای(طبقبند-9-2ت)دردمای 129±9/3درجهسلسیوسکالیبره
شوندوسپسدراستوانهقرارگرفتهودرعمقمناسبدرپلیاتیلن،غوطهورشوند .

1- Wood’s metal

6

سپسبایدتکهایازنمونهدرداخلاستوانهقرارداده(بهجدول9مراجعهشود)وپیستونبدونبارمجدداً
ازطریقباالیاستوانهدرداخلآنقراردادهشود .

ite

چهاردقیقهپسازقراردادننمونه(کهطیآنزماندمایسیلندربه129±9/3درجهسلسیوسمیرسد)
بایدوزنهرویپیستونقراردادهشودتاپلیاتیلنازقالبخارجشود.نرخاکستروژنبایدبااستفادهازبرش
موادراندهشدهدرفواصلزمانیمعینازمحلروزنهقالببایکابزاربالبهتیزومناسببهطولهایکوتاه
کهبهعنوان«قطعاتبریدهشده»بهآناشارهخواهدشداندازهگیریمیشود.فواصلزمانیمعینبرای
برشهرقطعهدرجدول9تعیینشدهاست .
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چندینقطعهبریدهشدهبایددرمدت99دقیقهازقراردادننمونهدرداخلاستوانهبرداشتهشود.ازاولین
قطعهوهرقطعهایکهدارایحبابباشد،بایدصرفنظرکرد.حداقل3قطعهمتوالیازباقیماندهقطعاترا
باید باتقریب  9/991گرمبهصورتتکیوزنکردهومیانگینوزنهایبهدستآمدهمحاسبهشود.اگر
تفاوت وزنیمقادیر بیشینهوکمینه از  %19مقدارمیانگین بیشتر شود ،نتایج آزمون مورد قبول نبوده و
آزمونبایدبرروینمونهآمادهشدهجدیدتکرارگردد .
 9-1-4بیان نتايج

y
ol

شاخص جریان مذاب باید با دو رقم اعشار و بر حسب (گرم در  699ثانیه) با نمادهایی به صورت
MFI.190.20.Aبیانگردد(بهیادآوریمراجعهشود) :


m

 MFI.190.20.A= (600 × m)/ t
کهدرآن :

er

MFIشاخصجریانمذاب(برحسبگرمدردهدقیقه) 

Mمیانگینوزنقطعاتبریدهشده(برحسبگرم)tفاصلهزمانیبرشقطعات(برحسبثانیه) 
يادآوري-منظوراز129دررابطهفوقدمایآزمونبرحسبدرجهسلسیوسمیباشد.منظوراز(99یا39برایروشپ)

.c

نیرویتقریبیاعمالشدهبدنهببرحسبنیوتناست .

om

 6-4روش ب

استفادهنمیشود .

يادآوري-اینروشتنهابرایوضوحبیشترهمانندآنچهکهدر ISO 1133وجوددارد,است .

7-4

روش پ

 5-7-4کلیات

روشجبرایتعیینشاخصجریانمذابنمونهپلیاتیلنمناسباستکهشاخصجریانمذابآنبر
طبقروشالفاندازهگیریشدهوکمترازیکباشد .

3

 5-7-4روش انجام آزمون

روشآزمونمشابهروشآزمونالفاست .
فواصلزمانیبرشقطعاتووزنپلیاتیلنریختهشدهدرداخلاستوانهدرجدول9تعیینشدهاست .

جدول -5فواصل زماني (به عنوان تابعي از شاخص جريان مذاب) برش قطعات و وزن قطعات ريخته شده در
داخل استوانه براي روش هاي الف و ج
استوانه

( برحسب ثانیه )

( برحسب گرم )
9/1تا 9/3
9/3تا 1
1تا 3/3



 9-7-4بیان نتايج
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2تا 3
2تا 3
2تا 3

 929
 199
 69

ite

شاخص جريان مذاب
MFI

وزن قطعات ريخته شده در داخل

فواصل زماني

y
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شاخص جریان مذاب باید با دو رقم اعشار و بر حسب (گرم در  139ثانیه) با نمادهایی به صورت
MFI.190.50.Cبیانگردد(بهیادآوریبند3-3-2مراجعهشود) :
MFI.190.50.C = (150 × m) / t

يادآوري -بهکارگیری زمان مرجعکوتاهتربرش قطعات( 139ثانیه)باوزنهسنگینتر( 39نیوتنی)نتایجیبرمبنای

er

1

گزارش آزمون

m

مقیاسجرابهدستمیدهدکهتقریباًبانتایجیکهمیتوانبااستفادهازروشAومقیاسالفبهدستآورد,مطابقاست.
بااینوجود,هیجارتباطمستقیمیبینمقیاسالفوجوجودندارد .
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.c

گزارشآزمونبایدمطابقبااستانداردملیایرانشماره:3393-199سال،1321باشد .
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