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 DMAی کینامید یکیمکان دستگاه آنالیز

 

 Hitachiساخت شرکت  DMA 7100مدل   DMAی کینامید یکیمکان دستگاه آنالیز

، یطراحدر  ی آسانکاربردر نظر گرفتن و  ییبا عملکرد استثناکه درکشور ژاپن می باشد 

در  حرکتی موجود یآل است. راهنما دهیو سطح باال ا روتین قاتیتحق دراستفاده  یبرا

عملیات ( sample clamping) گیره نگه دارنده نمونه منحصربه فرد ینرم افزار و طراح

 د.کنمی به آسانی محقق اندازه گیری را 

 شناسایییکی از تکنیک های حرارتی است که برای   DMAی کینامید یکیمکان آنالیز

 آنالیز. پلیمرها استفاده میشود مطالعه رفتار ویسکواالستیسیته ی مواد به خصوص خواص

را به سادگی میتوان به صورت اعمال نیروی نوسانی بر یک   DMAی کینامید یکیمکان

نمونه و تجزیه و تحلیل پاسخ ماده به آن نیرو تعریف کرد. در این تکنیک نمونه در دستگاه 

فرکانس، دامنه و محدوده دمایی مناسب به عنوان داده های ورودی به  قرار گرفته و

دستگاه وارد می گردد. سپس دستگاه در محدوده دمایی انتخاب شده به نمونه تنش 

سینوسی وارد میکند و پاسخ مکانیکی مواد در یک محیط دمایی کنترل شده اندازه گیری 

به عنوان تابعی از دما ارائه   δ tanو 'G'  ،' Gنتایج معموال به صورت نمودارهای میشود

مناطق انتقال در پالستیک ها، از قبیل دمای   DMAی کینامید یکیمکان آنالیز .میشود
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انتقال شیشه ای را شناسایی میکند و برای کنترل کیفیت و توسعه محصوالت استفاده 

مناطق انتقال میشود. این تکنیک نسبت به روشهای دیگر بسیار حساستر است و میتواند 

 یکیمکان آنالیزامکان پذیر نیست را تشخیص دهد.  DSC کوچک که تشخیص آنها با

امکان تشخیص اثرات حرارتی به دلیل تغییر در مدول رفتار اتالفی ماده   DMAی کینامید

را فراهم میکند. از این روش میتوان خواصی مانند میل به جاری شدن )گرانروی( و سفتی 

رتیب از تاخیر فاز و بازگشت نمونه محاسبه کرد. این خواص اغلب به صورت )مدول( را به ت

قابلیت اتالف انرژی به شکل گرما )میرایش( و قابلیت بازگشت از تغییر شکل )خاصیت 

 .کشسانی( تعریف میشوند

 ویژگی ها

 با کاربری آساننمونه  یبارگذار یو طراح یکارکرد آسان با نرم افزار تعامل .1

گام به  امکان موقعیت یابی TA7000 در نرم افزار  Wizard ساده وجود سنجشگر

 یفراهم م را یریشروع اندازه گ تا مرحله یریاندازه گ طیشرا میتنظ طریقاز گام

 طیشرا مینشان داده شده است که در تنظ ریبا تصاو کرد نرم افزارعمل ند. روکند

 .نندک یکمک م ،بدون اشتباه یریمناسب و شروع به اندازه گ یریاندازه گ

شده است تا امکان کارکرد آسان  یطراح کیبه صورت ارگونوم دیجد یریاندازه گ

 را فراهم می کند.نمونه  ذاریو بارگ
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 Lissajous توریتوسط مان معتبر اریبس یریاندازه گ .2

استاندارد  لهیوس یک DMA 7100مدل   DMAی کینامید یکیمکان دستگاه آنالیز

 نمونه کی strainو  stress نیمشاهده رابطه ب یبرا Lissajous توریمان کیبا 

تواند در زمان  یشکل نمونه م رییتغ تی. وضعشده، استفاده می شود یریاندازه گ

به  روند نیشود. ا بررسی یریهر نقطه اندازه گ یبرا یریو پس از اندازه گ یواقع

 جهیدهد، در نت یم رااندازه گیری هر صحت و درستی کاربران اطالعات مربوط به 

 کند. یکمک م یها یریاز اندازه گ نانیبه اطم

 
 

 تر واحد خنک کننده مقرون به صرفه .3

گراد  یدرجه سانت 150- یتواند تا دما ینمونه م ،LN2با انتخاب واحد خنک کننده 

 یبا توجه به دما PC  TA7000قسمتبه طور کامل توسط  بخش نیخنک شود. ا

 عیما تروژنیاز ن باالیی اریبس کاراییواحد  نیشود. ا یشده کنترل م یزیبرنامه ر

 یخود به دست م یدرصد کمتر از مدل قبل 30 زانیبه م با مصرف رامورد استفاده 

 آورد.
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 (Real View DMAمشاهده نمونه ) امکان .4

 را یریدر طول اندازه گ نیبا دوربنمونه  مشاهدهاجازه  DMA Real View ستمیس

تواند در  یقابل مشاهده در خواص نمونه مانند رنگ و شکل م راتییتغ .دهد یم

به دست مکمل  ریشود. تصاو یپخش م یریشود و پس از اندازه گ دهید یزمان واقع

 کند. یها را قابل اعتماد تر م یریگ دازهان ، DMA داده هایآمده از 

 

 

 مشخصات فنی

 DMAی کینامید یکیمکان دستگاه آنالیز

 DMA 7100 مدل

 اینقطه -3 شخم  ،یفشرده ساز ،یبرش لمیش، خمش، برش، فتن شکل رییحالت تغ

 200Hz تا   0.01موج سینوسی ... نوسان  فرکانس

 (،برش) Pa910تا  310 ،(دو طرفه مشخ) Pa1210تا  510 )تنش(، Pa1210تا  510  محدوده اندازه گیری

 (،یفشرده ساز) Pa910تا  510 (،یبرش لمیف) Pa1010تا  410 

 (اینقطه -3 شخم) Pa13.510تا  6.510   

 C° 600  تا  C° 150- ییدما محدوده

 C/min°20 تا   0.01 نرخ گرمایش

 ،E’(G’) ،E”(G”) ،│ E*│(│G*│) ، tanδ ، η ، J’ ،J” ،Ft ،dL ،Stressدما، فرکانس، زمان،  یخروج ریمقاد

Strain 
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 لوازم جانبی

  DMA 7100مدل  DMAی کینامید یکیمکان دستگاه آنالیز

 LN2واحد خنک کننده  
 

 
کننده ترموالکتریک یک پمپ حرارتی فعال حالت جامد است که گرما را با مصرف خنک

انرژی الکتریکی، بسته به جهت جریان از یک طرف دستگاه به طرف دیگر انتقال 

اگر چه  توان آن را هم برای گرم کردن هم برای خنک کردن استفاده کرد،می دهد.می

 .است ردنکخنک آن اصلی کاربرد
 

 

 

 

 

 


