
 pore size دستگاه اندازه گیری منافذ 

  ASTM F 316-03 و ASTM E 1294-89 طابق با استانداردهایم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه
اند تا مواد با کارایی باال تولید کنند که در صورت استفاده طوالنی و صنایع تمام تالش خود را به کار گرفتهها در آزمایشگاهمهندسان 

یک فرایند پیچیده مواد صورت کلی افزایش سطح عملکرد به داشته باشند. را هوایی مختلف بهترین عملکردمدت و شرایط آب و 

باشد که باید به وسیله تجهیزات هایی مانند ساختار منافذ، تخلخل، میزان نفذپذیری و اندازه منافذ مواد می شامل اندازه گیری ویژگی

به تولید کنندگان کمک کند تا که  ی استیکی از تجهیزات (pore size)افذ گیری منندازهدستگاه ا. مورد ارزیابی قرار گیردمختلف 

گیری بزرگترین منافذ و گیری منافذ برای تعیین اندازهدستگاه تست اندازه .مواد با کیفیت باال به مشتریان خود عرضه کنند بتوانند

 شود. اندازه منافذ مواد مختلف استفاده میمشخص کردن توزیع 

فشار  ،حباببدین صورت است که نمونه تحت فشار قرار گرفته و در صورت مشاهده  اندازه منافذ گیریاصل اساسی دستگاه اندازه

 افذ هستند، اولین دهد. از آنجایی که مواد واقعی دارای طیف وسیعی از اندازه مندیفرانسیل اولیه نقطه حباب یک ماده را نشان می

 :محاسبه می شود به شرح ذیل اندازه قطر حباب با رابطه. ی نمونه شکل می گیردحباب در بزرگترین روزنه

D قطر منافذ  

 ش سطحی بر حسب نیوتن بر متر کش   

p  بر حسب پاسگال در لحظه تشکیل حباب فشار 

 C ،است.هنگامی که فشار بر حسب پاسگال  2860مقدارثابت 

 

 نکات : 

 گیری شده به کشش مقدار فشار اندازه 1 با توجه به رابطه

سطحی سیال آزمایشی مورد استفاده بستگی دارد. برای 

دستیابی به نتایج قابل اطمینان، کشش سطحی سیال آزمایش 

اید باید مشخص باشد و خیس شدن کافی نمونه آزمایش ب

 تضمین شود.

  جایی که اولین حباب ثابت دراندازه حفره آزمایش حباب 

حداقل "این فشار گاهی  دهد. به این دلیل،کمترین  فشار رخ می

قطر شود. نامیده می "اولین نقطه حباب  یا "حبابفشار 

حداکثر "یا  "حداکثر اندازه روزنه"گاهی اوقات شده  گیریاندازه

 شود. نامیده می "بزرگترین اندازه روزنه "یا  "قطر روزنه

 1رابطه 

 



 اندازه واقعی گیری منافذ باید به عنوان یک آزمایش کنترل کیفیت در نظر گرفته شود در نتیجه این دستگاه دستگاه اندازه

های ابعادی ساختار منفذ دهد فشار اندازه گیری شده با برخی از ویژگیکند، بلکه فقط اجازه میمنافذ را اندازه گیری نمی

 ارتباط برقرار کند. 

  

 کاربرد دستگاه تست 
 ماسک و فیلتر بنزین کاربرد دارد.یین اندازه منافذ مواد سلولزی مانند کاغذ، گیری روزنه برای تعدستگاه اندازه 

 های فیلتراسیون امکان توسعه و ساخت موادی با خواص تنظیم مشخصات مختلف اندازه و حجم منافذ موجود در محیط

امکان پیش بینی عملکرد محیط گیری این ویژگی ها کند. اندازه مورد نیاز برای طیف وسیعی از کاربردها را فراهم می

 فیلتراسیون ناشی از این ویژگی ها را فراهم می کند

 شرایط حمل و نقل
دستگاه باید به صورت  .هایی که دارد، بسیار حائز اهمیت استبه دلیل حساسیت گیری منافذاندازه حمل و نقل دستگاه

افقی و بدون هیچ ضربه و از زیر حمل شود. در صورت وارد شدن شوک به دستگاه باعث ایجاد آسیب جبران ناپذیری به 

 شود. دستگاه می

 بررسی عملکرد 
وی نمونه در حالتی دهیم. سپس رنمونه مورد آزمایش )کاغذ فیلتیر بنزین( را کامال با آب خیس کرده و داخل پورت دستگاه قرار می

دستگاه به محض مشاهده اولین حباب  بصورت دستی فشار ریزیم سپس با افزایشکه داخل پورت دستگاه است چند قطره آب می

 دهد.مینمایشگر  lcd اندازه منافذ را محاسبه کرده ودر بطور خودکار

 اجزای دستگاه تست 
کلیدهای  ،(1شماره ) LCDنمایشگر  شاملپنل کنترل از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. قسمت اول ( 1شکل)مطابق دستگاه 

تا  باشندمی (5) شماره RESET/ ERASEو کلید  (4)شماره    پایینکلید  (،3)شماره   باال(، کلید 2)شماره STARTکنترلی

 جهت خزنو م درپوش، اسپیسر، اورینگ شامل نگهدارنده نمونه، (2)شکلطبق  قسمت دوم .دهندانجام را  تنظیمات مربوط به آزمون

 .شودموعه توسط یک کاور محافظت میکل مج در نهایت .است آوری آبجمع
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 2شکل 

 

 

 

 فنی دستگاه تست مشخصات

 طابق استاندارد بین المللیم ASTM E1294-89 

  فشار هوا و نرخ افزایش فشارشیر رگوالتور پروپرشنال جهت تنظیم اتوماتیک 

 صفحه نمایش برای نشان دادن فشار آزمون و تنظیم فشار و نرخ افزایش آن 

 هاقابلیت اتصال به کامپیوتر و مانیتورینگ داده 

 ای برای مشاهده حبابدارای در پوش شیشه 

 ی مانتیتوردرای دوربین به منظور نمایش تصویر روی صفحه 

 ظیم هوای ورودیدارای رگوالتور دستی جهت تن 

 دارای سویچ ثبت فشار اولین خط حباب و وارد کردن آن در گزارش 

   بار 8محدوده فشار 

 اندازه نگهدارنده نمونه جهت نصب نمونه استاندارد با قطر mm 23 

 دارای گواهی کالیبراسیون مورد تایید اداره استاندارد 


