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 مواد قالبگیري و روزنراني-پالستیکها
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آزمونهها و تعیین خصوصیات
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Plastics — Methyl methacrylateacrylonitrile- butadiene- styrene (MABS)
moulding and extrusion materials —Part 2:
Preparation of test specimens and
determination of properties

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تکدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/94جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحب نظکران مراکک و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیر دولتی حاص مکیشکود .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناا فنی مربوط ارسال میشود و پ از دریافت
نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران چکا و
منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذ صح نی با رعایت ضوابط تعیکی شکده تهیکه مکیکننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،بکه عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکا و منتشکر مکیشکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشوند که بر اساس مفاد نوشته شده در اسکتاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی انکدازه شناسکی قکانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 4کمیسکیون ککدک غکاایی
)3(CACدر کشور فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمند اا خاص کشور،
از آخری پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سحمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بی المللی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجه-
بند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدور گواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاهاا و
مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازماناا و مؤسسات را بر اساس ضوابط
نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آناا اعطا و بر عملکرد
آن اا نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیی عیار فل ات گرانبها و
انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

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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کمیسیون فني تدوين استاندارد
" پالستیکها -مواد قالبگیري و روزنراني متیلمتاکريالت -آکريلونیتريل -بوتاديان-
استايرن( )MABSقسمت  :2آمادهسازي آزمونهها و تعیین خصوصیات"
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کریمی چشمهعلی ،مریم
( فوق لیسان شیمی)

اعضاء ( :اسامی به ترتیب حرو

مدیر فنی شرکت پارس لیان اروند
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بهروز  ،سحر
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مدیر کیفی شرکت جهاد زم م
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آتشی ،مژگان
( فوق لیسان شیمی)

کارشناس شرکت زرگستر روبینا

er

جلیلیان ،معصومه
( لیسان شیمی)

کارشناس اداره ک استاندارد استان خوزستان
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چراغی ،حسی
(فوق لیسان مهندسی مواد)

مدیر فنی شرکت بهی آزمون اروند

خوشنام ،فرزانه
(فوق لیسان شیمی)

om

کارشناس اداره ک استاندارد استان خوزستان

کارشناس

خیر اندی  ،ندا
(فوق لیسان شیمی)

کارشناس بهره بردار پتروشیمی بندر امام

شیخ رباطی ،امت
(فوق لیسان مهندسی پلیمر)
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فححیان ،االه
( لیسان مهندسی شیمی)

کارشناس شرکت زرگستر روبینا

قائمی ،معصومه
(فوق لیسان شیمی)
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فتاحی نیا ،مهناز
( فوق لیسان شیمی)

کارشناس شرکت زرگستر روبینا
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عربی ،پویان
(لیسان مهندسی مواد)

بازرس فنی پتروشیمی امیرکبیر

مهرموالیی ،فاطمه
(لیسان شیمی)

کارشناس اداره ک استاندارد استان خوزستان
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لیموچی ،رضا
(لیسان مهندسی تکنولوژ الستی )

مککدیر تکنولککوژ و کنتککرل کیفیککت شککرکت
الستی خوزستان
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فهرست مندرجات
صفحه

عنوان
آشنایی با سازمان ملی استاندارد
کمیسیون فنی تدوی استاندارد
پی گفتار
 1اد و دامنه کاربرد
 9مراجع ال امی
 3آمادهساز آزمونهاا
 4تثبیت شرایط آزمونهاا
 4تثبیت شرایط آزمونهاا
 3تعیی خصوصیات
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استاندارد "پحستی اا -مواد قالبگیر و روزنرانی متی متاکریحت -آکریلونیتری  -بوتاد ان-
آن در
نوی
استایرن( -)MABSقسمت  :9آمادهساز آزمونهاا و تعیی خصوصیات" که پی
کمیسیوناا مربوط توسط شرکت پارس لیان اروند تهیه و تدوی شده است و در ی ا ار و دومی
اجحس کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر مور  1321/19/13مورد تصویب قرار گرفته است،
این به استناد بند ی ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،
مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینه صنایع  ،علوم و خدمات ،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدید نظر استاندارداا ملی استفاده کرد .
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منبع و ماخا که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است :

om

.c

er

m

)ISO 10366-2:2003, Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS
moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties
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پالستیکها -مواد قالبگیري و روزنراني متیلمتاکريالت -آکريلونیتريل-
بوتاديان -استايرن( )MABSقسمت  :2آمادهسازي آزمونهها و تعیین خصوصیات
6
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اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی روشی برا آمادهساز آزمونهاا و قاب استفاده در تعیی خصوصیات
مواد روزنرانی 1و قالبگیر  9MABSمیباشد .در ای استاندارد ال امات موردنیاز جهت جابجایی مواد آزمون
و تثبیت شرایط مواد آزمون قب از قالبگیر و تثبیت شرایط آزمونهاا قب از آزمون شر داده شده است.
روشاا کار و شرایط برا آمادهساز آزمونهاا و روش کاراایی برا اندازهگیر ویژگیاا مواد که
آزمونهاا از آناا تهیهشده ،شر دادهشده است .خصوصیات و روشاا آزمونی که برا مشخصکردن
قالبگیر  MABSو مواد روزنرانی مناسب و ضرور استند ،فهرست شدهاند.
ای ویژگیاا از روشاا آزمون کلی در استاندارد  ISO 10350انتخاب شدهاند .سایر روشاا آزمون که
دارا اامیت ویژها در مورد ای مواد قالبگیر و روزنرانی استند نی در ای استاندارد آوردهشدهاند.
ویژگیاا شناسهگاار در قسمت اول استاندارد ملی ایران شماره  13396-1نی آوردهشده است.
بهمنظور حصول نتایج آزمون قاب مقایسه و تجدیدپایر ،استفاده از روشاا آمادهساز و تثبیت شرایط
آزمونه ،ابعاد آزمونه و روشاا انجام آزمون که در ای استاندارد تعیی شده ،ضرور میباشد .مقکادیر
تعیی شده ل وماً با مقادیر بهدست آمده با استفاده از آزمونهاا با ابعاد مختلف یا تهیهشده با استفاده از
روشاا مختلف انجام آزمون ،یکسان نیست.
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مدارك ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد به آناا ارجاع داده شده است .بدی ترتیب
آن مقررات ج ئی از ای استاندارد محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد ای استاندارد ال امی است:
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 6-2استاندارد ملی ایران شماره  ،211پحستی

– اندازهگیر جاب آب

 2-2استاندارد ملی ایران شماره  ،6343-9پحستی اا -تغییر دما تغییر شک خمشی زیر بار
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  ،333پحستی اا -اندازهگیر خواص خمشی

1- Extrusion materials
2- Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene

1

 4-2استاندارد ملی ایران شماره  ،2933-1پحستی اا تعیی مقاومت ضربه به روش چارپی روش آزمون
بخ  1آزمون ضربه با دستگاه تجهی نشده
 5-2استاندارد ملی ایران شماره  ،9993پحستی اا  -قالب ری
ترموپحستیکی

فشار

برا

آزمونهاا

مواد

 -روش تعیی درجه حرارت نرمی ویکات ترموپحستیکها

 8-2استاندارد ملی ایران شماره  ،6234-1پحستی
روش آزمون
 3-2استاندارد ملی ایران شماره  ،6944الستی

اا  -تعیی رفتار خ شی  -قسمت  :1خ ش کششی-

خام طبیعی ،التک
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 7-2استاندارد ملی ایران شماره  ،9116پحستی
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 1-2استاندارد ملی ایران شماره  ،924پحستی – قالباا ت ری نمونه آزمون از مواد گرمانرم -قسمت 1
اصول کلی و قالب گیر آزمونه اا چند منظوره و نوار

طبیعی  -اندازه گیر مقدار نیتروژن

 61-2استاندارد ملی ایران شماره  ،19212پحستی اا -تعیی مقاومت کش  -ضربها
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 66-2استاندارد ملی ایران شماره  ،13396-1پحستی اا -قالبگیر متی متاکریحت -آکریلو نیتری اا-
بوتاد اناا -استیرن ) (MABSو مواد اکستروژن -قسمت اول مبنا و سیستم تعیی ویژگیاا
 62-2استاندارد ملی ایران شماره  ،3939-1مواد عای جامد -روشاا آزمون استقامت الکتریکی :قسمت
اول :آزمون در فرکانسها قدرت

m

 62-2استاندارد ملی ایران شماره  ،4643فرکان اا قدرت ،شنوایی و رادیویی تا طول موجاا متر -
تعیی پایرندگی و ضریب تلفات د الکتریکی
2-14 ISO 180:1993, Plastics — Determination of Izod impact strength

er

2-15 ISO 294-1:1996, Plastics — Injection moulding of test specimens of thermoplastic
materials — Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens

.c

2-16 ISO 527-2:1993, Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test
conditions for moulding and extrusion plastics
2-17 ISO 527-4:1997, Plastics — Determination of tensile properties — Part 4: Test
conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites

om

2-18 ISO 1133:1997, Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the
melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics
2-19 ISO 1183:1987, Plastics — Methods for determining the density and relative density of
non-cellular plastics
2-20 ISO 2561:1974, Plastics — Determination of residual styrene monomer in polystyrene
by gas chromatography
2-21 ISO 2818:1980, Plastics — Preparation of test specimens by machining
2-22 ISO 3167:1993, Plastics — Multipurpose test specimens

9

2-23 ISO 4581:1994, Plastics — Styrene/acrylonitrile copolymers — Determination of
residual acrylonitrile monomer content — Gas chromatography method
2-24 ISO 4589:1984, Plastics — Determination of flammability by oxygen index
2-25 ISO 10350:1993, Plastics — Acquisition and presentation of comparable single-point
data
2-26 ISO 11357-2:1999, Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 2:
Determination of glass transition temperature

ite

2-27 IEC 60093:1980, Methods of test for volume resistivity and surface resistivity of solid
electrical insulating materials
2-28 IEC 60112:1979, Method for determining the comparative and the proof tracking indices
of solid insulating materials under moist conditions
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2-29 IEC 60296:1982, Specification for unused mineral insulating oils for transformers and
switchgear
2-30 IEC 60695-11-10:1999, Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W
horizontal and vertical flame

آمادهسازي آزمونهها
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کلیات

2
6-2

m

ضرور است که امیشه آزمونهاا با روشکار یکسان (قالبگیر ت ریقی یا فشار ) و با شرایط فرایند
. کاربرد دارد، نشان دادهشده4  و3  روش مورد استفاده برا ار آزمون که در جدولاا.یکسان تهیهشوند
 باید در ظرو غیر قاب نفوذ نسبت به رطوبت نگهدار،ای مواد تا زمانیکه جهت استفاده مورد نیاز استند
. مقدار رطوبت مواد تقویتشده و پرشده باید برحسب درصد جرم ک ترکیب بیان شود.شوند
عملآوري ماده قبل از قالبگیري

2-2
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 تحت شرایط مناسب برا تولید نمونهاا بدون عیوب سطحی از قبی نشانهاا،ماده باید قب از فرایند
. خش شود،1تاشدگی
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قالبگیري تزريقي

2-2

 شرايط قالبگیري تزريقي آزمونهها-6 جدول
سرعت تزريق

دماي قالبگیري

دماي ذوب

mm/s

ºC

ºC

999±199

69

943

1- Splay

3

om

 و با استفاده از شرایط مشخص درISO 294-1 آزمونهاا قالبگیر شده ت ریقی باید مطاب استاندارد
 تهیه شوند (برا مقادیر روادار استاندارد، مقادیر اد استند، که در آن مقادیر دمایی ارایهشده1 جدول
.) را ببینیدISO 294-1

ماده

تمامی درجهاا

4-2

قالبگیري فشاري

جدول  -2شرايط قالبگیري فشاري آزمونهها

دماي ذوب

سردکردن

ºC

خارجکردن از

فشار کل

قالب

MPa

ºC/min

ºC

4

19

تثبیت شرايط آزمونهها

گـرمکردن

فشار کل
min

اولیه
min

4±9/3

3±1

3± 1

y
ol

تمامی
درجهاا

999

≥69

زمــان

p
ch

ماده

نرخ میانگین

دماي

زمان اعمال

ite

ورقاا قالبگیر شده فشار باید مطاب استاندارد  ISO 293و با استفاده از شرایط مشخص در جدول 9
که در آن مقادیر دمایی ارایهشده ،مقادیر اد استند ،تهیه شوند (برا مقادیر روادار استاندارد ISO 293
را ببینید).
آزمکونهاا موردنیکاز برا تعیی ویژگکیاا باید از ورقاا قالکبگیر شده فکشار مطکاب اسکتاندارد
 ISO 2818ماشی کار یا منگنهکار  1شوند.

5

تعیین خصوصیات

m

آزمونهاا باید بهمنظور تعیی ویژگیاا حرارتی و رئولوژیکی ،9خش شده و تا زمان آزمون در دسیکاتور در
دما  )93±9( ºCنگهدار شوند .شرایط آزمونهاا بهمنظور تعیی سایر خصوصیات باید بهمدت حداق 16
ساعت در دما  )93±9( ºCو رطوبت نسبی  )39±19( %تثبیت شوند.

om

.c

er

استاندارداا ،دستورکاراا تکمیلی و یادآور اا دادهشده در استاندارد  ،ISO 10350باید بهمنظور تعیی
ویژگیاا و ارایه دادهاا بهکار گرفتهشوند .تمامی آزموناا باید در اتمسفر استاندارد  )93±9( ºCو رطوبت
نسبی  )39±19( %انجام شوند ،مگر غیر از آنچه در جدولاا  3و  4بهطور مشخص اشارهشده است.
جدول  3مطاب استاندارد  ISO 10350میباشد و خصوصیات ذکرشده مناسب برا مواد روزنرانکی و
قالکبگیر متی متاکریحت -آکریلونیتری  -بوتاد ان -استایرن مکیباشد .ای ویژگکیاا برا مقایکسه
دادهاا تولیدشده از ترموپحستی اا مفید در نظر گرفته میشود.
جدول  4دربرگیرنده ویژگیاایی است که در جدول  3مشخص نشدهاند و دارا کاربرد وسیع یا اامیت
ویژها در تعیی خصوصیات مواد روزنرانی و قالبگیر متی متاکریحت -آکریلونیتری  -بوتاد ان-
استایرن میباشند.

1- Stamped
2- Rheological

4

جدول  -2ويژگيهاي کلي و شرايط آزمون (انتخابشده از استاندارد )ISO 10350

واحد

ويژگي

روش آزمون

نوع آزمونه

(مطابق

(ابعاد برحسب

استاندارد)

)mm

آمادهسازي

شرايط آزمون و دستور

آزمونه

کارهاي تکمیلي

ويژگيهاي رئولوژيکي
نر جریان -حجم ذوب

3

cm /10 min

ISO 1133

ite

نر جرم -جریان ذوب

g/10 min

ترکیب قالبگیر

-

 ،999ºCبار 19 kg

ويژگيهاي مکانیکي
مدول کش
کرن

تسلیم

کرن

MPa

سرعت آزمون 39 mm/min
سرعت آزمون 39 mm/min

%

در شکست

سرعت آزمون 39 mm/min

 ISO 527-2و

سرعت آزمون 39 mm/min

ISO 527-4

مدول خ ش کششی

MPa

مدول خمشی

MPa

استحکام ضربه شارپی

1

2

kJ/m

.c

استحکام ضربه شارپی
شیاردار

om

استحکام ضربه شیاردار
کششی

ملی ایران شماره
6234-1
ملی ایران شماره
333

39×19×4

kJ/m2

در 1
ساعت
در 1999
ساعت

کرن
کوچکتر یا
مساو 9/3 %

سرعت آزمون 9 mm/min

39×19×4

er

استحکام خمشی

قالبگیر
ت ریقی

m

تن

در کرن

ISO 3167

فقط درصورتیکه ایچگونه
تسلیمی تا  39 %کرن
مشااده نشد ،بیان شود

y
ol

39 %

MPa

p
ch

تن

تسلیم

سرعت آزمون 1 mm/min

ضربه بهطر لبه
امچنی نوع شکست ثبت
شود

39×19×4

ملی ایران شماره
2933-1

شیار  -Vشک
r =9/93

39×19×4
شیار  -Vشک ،

ملی ایران شماره
19212

دوتایی
r=1

قالبگیر
ت ریقی

فقط در صورتیکه شکست با
آزمون ضربه شارپی شیاردار
حاص نشود ،بیان میشود

1- Charpy notched impact strength

3

جدول  -2ادامه
ويژگيهاي حرارتي
دما نقطه میانی را ثبت
کنید .از 19 ºC/min
استفاده کنید.

دما تغییر شک تحت بار

ºC

39×19×4

 9/43MPaو 1/3 MPa

دما نرمی ویکات

ºC

19×19×4

نر حرارت  39 ºC/hو بار
39 N

رفتار احتراق

mm/min

193×13×3

شاخص اکسیژن

%

39×19×4

ثابت د الکتری

نسبی

یککی از دستهبنکد اکا
،HB 49 ،V-1 ،V-9
 HB 33را ثبت کنید.

p
ch

ويژگيهاي الکتريکي

قالبگیر
ت ریقی

ite

دما تبدی شیشه

ºC

ترکیککب
قالککبگیر

-

روش کار  -Aاشتعال سطح
باال
199Hz

-

1 MHz

ضریب اتح
مقاومت ویژه حجم

.m

مقاومت ویژه سطح



y
ol

-

.c
om
مقاومت الکتریکی

شاخص ردگیر مقایسها

kV/mm

≤13×≤13×4

-

6

مقدار  1دقیقه

ولتاژ
199V

≤39×≤39×1

≤39×≤39×3

1 MHz

قالبگیر
فشار

er

m

≤39×≤39×1

199Hz

برا اثرات لبه
الکترود
تصحیح کنید

از الکتروداا
خط تماس با
عکرض 1 mm
تککا ،9 mm
طول 39 mm
و  3 mmجدا
از ام استفاده
کنید

قالبگیر
ت ریقی

از الکتروداا استوانها
اممحور 93 mm/33 mm
استفاده کنید .مطاب
استاندارد  IEC 60296در
روغ ترانسفورماتور غوطهور
کنید .از آزمون مرحله به
مرحله  99 sاستفاده کنید

قالبگیر
ت ریقی

از محلول  Aاستفاده کنید

جدول  -2ادامه
ساير ويژگيها

جاب آب

%

ضخامت
کوچکتر یا
مساو 1

قالبگیر
فشار

چگالی

Kg/m3

19×19×4

قالبگیر
ت ریقی

مقدار اشباع در آب در دما
93 ºC
مقدار تعادل در دما

 93 ºCو

رطوبت نسبی 39 %

p
ch

ite

آزمونه از محصول قالبگیر شده
برداشته شود

جدول  -4ويژگيها و شرايط آزمون تکمیلي کاربرد خاص مواد روزنراني و قالبگیري MABS

واحد

ويژگي

روش آزمون

نوع آزمونه

(مطابق

(ابعاد برحسب

استاندارد)

)mm

مقاومت به ضربه ای ود

1

kJ/m2

ISO 180

مقدار مونومر استایرن
باقیمانده

%

تکمیلي

قالبگیر ت ریقی

امچنی نوع
شکست را ثبت
کنید

ترکیب قالبگیر

ISO 4581

ملی ایران شماره
6944

پیوست الف را
ببینید

om
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آکریلو نیتری پیوند

%

دستور کارهاي

ISO 2561

er

مقدار آکریلو نیتری باقی-
مانده

%

39194

m

ساير خصوصیات

آمادهسازي آزمونه

y
ol

خصوصیات مکانیکي

شرايط آزمون و

1- Izod impact strength

3

پیوست الف
(اطالعاتي)
تعیین مقدار آکريلو نیتريل پیوندي در فاز پیوسته
الف6-

اصول آزمون

الف2-
الف6-2-

ite

رزی ناپیوند در فاز پیوسته از فاز االستومر پراکندهشده جداساز میشود و مقکدار نیتکروژن ایک رزیک
تعیی میشود و مقدار آکریلونیتری فاز پیوسته محاسبه میشود.
روش انجام آزمون
پیشاستخراج با  -nهگزان

الف2-2-

p
ch

ذرات خش شده (تقریباً  )3 mm×3 mm×3 mmرا با  -nاگ ان بهمدت تقریباً  39ساعت در دستگاه
سوکسله استخراج کنید .طی ای مدت ،اف ودنیاایی مانند آنتیاکسیداناا و روانکنندهاا خارج میشوند.
باقیمانده را تحت خحء و در دما  69 ºCبهمدت حداق  9ساعت خش کنید.
استخراج با استون

er

الف2-2-

مقدار آکريلونیتريل

m

y
ol

 1/9 gاز باقیمانده حاص از بند الف  1-9را با  39 mlاستون و در حی امزدن ،بهمدت  94ساعت در دما
اتاق ،استخراج کنید .رزی را از باقیمانده نامحلول سانتریفیوژ کنید ( 99999 rev/minبهمدت  49دقیقه
رضایتبخ است) .باقیمانده را چندی بار با استون استخراج کنید و از طری سانتریفیوژ جداساز کنید.
مواد استخراجشده ترکیبشده با استون حاو امه رزی ناپیوند میباشد که میتوان با ریخت آن درون
حجم ده برابر از متانول در دما  -19 ºCتهنشی کرد .رزی تهنشی شده را تحت خحء در دما 69 ºC
خش کنید.

om
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مقدار نیتروژن رزی تهنشی شده را با روش نیمه میکرو کلدال که در استاندارد ملی ایران شماره 6944
مشخصشده ،تعیی کنید .مقدار آکریلونیتری را از مقدار نیتروژن با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید:
AN=3/79×N
(الف) 1-
که در آن:
 ANمقدار آکریلونیتری برحسب درصد جرمی،
 Nمقدار آکریلونیتری برحسب درصد جرمی،
 3/32نسبت جرماا مولکولی نسبی آکریلونیتری ( )C2H3CNو نیتروژن میباشد.
الف2-

روش کار ديگر

درصد مقدار آکریلونیتری ممک است توسط روش ادایت گرمایی /پیرولی نی تعیی شود.
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