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  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  
 است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي(نداردهاي ملي استا نشر وظيفه تعيين، تدوين و
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، 
. صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد

لح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصا
توليدكنندگان ،مصرف : فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پيش نويس استانداردهاي .كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد

ميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي ك
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  IZODتعيين مقاومت ضربه به روش  ـ ها پالستيك

 روش آزمون 
 
 اولچاپ
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دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 
  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي(استاندارد ملي 

تعيين پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط 
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد
تشكيل ميگردد به تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه )) 5((مندرج در استاندارد ملي شماره 

  .تصويب رسيده باشد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در 
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي 

  .ن المـللي استفـاده مي نمايدعلمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بي
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور 
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت 

انداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از است
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي . اجباري نمايد

  .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد
ا و مؤسسات فعال در همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانه

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 
محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات 

داده و در صورت احراز شرايط الزم، را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار 
ترويج سيستم بين المللي . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد

يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي 
  .ف اين مؤسسه مي باشدسطح استانداردهاي ملي از ديگر وظاي

  
  كميسيون استاندارد

  "روش آزمون - IZODها ـ تعيين مقاومت ضربه به روش  پالستيك"
  سمت يا نمايندگي رئيس

  دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پليمر  )ليسانس مهندسي پليمر فوق(اكبريان، ماسيس
    اعضـاء

  گستر سايپا زهشركت سا )ليسانس مهندسي شيميفوق(اتحاد، مهديه
  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران  ليسانس مهندسي شيمي (رحيمي، محسن اصل

  شركت بازرسي مهندسي ايران  )ليسانس مهندسي شيمي(حسينيه فراهاني، بهاره
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  شركت پالسكوكار )ليسانس مهندسي پليمر رنگ(ساعي اومالي، رحيم
  اميركبير دانشكده مهندسي پليمردانشگاه صنعتي   دكتري مهندسي پليمر(عامري، رويا
  گستر سايپا شركت سازه  )ليسانس مهندسي شيمي (قادري، مهناز

  دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پليمر )فوق ليسانس مهندسي پليمر(مقري بيدگلي، مهدي
  شركت بازرسي مهندسي ايران  )ليسانس مهندسي برق فوق(ميرخائف، فرشيد

  دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پليمر  )دكتري مهندسي پليمر(يميرمحمدصادقي، گيت
    دبير

  دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پليمر  )ليسانس مهندسي پليمر فوق(جوادي، عزيزه
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  پيشگفتار
كه  "ـ روش آزمون) Izod(ها ـ تعيين مقاومت ضربه به روش آيزود  پالستيك"استانـدارد      

هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در دويست و  نويس آن توسط دانشگاه اميركبير در كميسيون پيش
مورد تأئيد قرار  16/10/82 هشتاد و نهمين جلسه كميته ملي استاندارد شيميايي و پليمر مورخ
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قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و  3گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 
  .شود به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي 1371تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

ني در زمينه صنايع و علوم و براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جها     
خدمات، استانداردهاي ملي ايران، در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه 
براي اصالح و تكميل اين استاندارد ارائه شود در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد 

  .توجه قرار خواهد گرفت
اردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد بنابراين براي مراجعه به استاند   

.  
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، 

المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و  در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين
  .اد شودپيشرفته هماهنگي ايج

 :منابع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است     

 

1-ISO 180:  2000 (E) Plastics – Determination of Izod Impact Strength 

 

2- ASTM D256: 93a Standard Test Method for Determining the Pendulum 

Impact Resistance of Notched Specimens of Plastics. 

  
  ـ روش آزمون) Izod(آيزود مقاومت ضربه به روش  ها ـ تعيين پالستيك

  
  هدف   1
تحت شرايط معين  ش آيزودها به رو پالستيك ةروشي براي تعيين مقاومت ضربارائه اين استاندارد هدف از تدوين       
  .ستا

  
  دامنه كاربرد    2
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متغيرهاي مختلف آزمون با توجه به . لف آزمون مشخص شده استهاي مخت ها و شكل انواع مختلف آزمونه   
  .تتعيين شده اس 1نوع ماده، نوع آزمونه و نوع شكاف

بيني  اي مشخص و نيز براي پيش ها تحت شرايط ضربه اين روش براي بررسي رفتار انواع معيني از آزمونه 1- 2
  .كاربرد داردون ها با توجه به محدوديتهاي شرايط آزم آزمونه 2شكنندگي يا چقرمگي

 :باشد براي استفاده در گسترة مواد زير مناسب مي  اين روش   2- 2

همچنين  ، 5شده  ، شامل تركيبات پرشده و يا تقويت4گيري و اكستروژن قالب در قابل استفاده 3اي سخترم هگرمان ـ
  . هاي گرمانرم سخت انواع پرنشده و ورق

هاي گرماسخت شامل چند  ، شامل تركيبات پرشده و تقويت شده، ورقگيري هاي قابل استفاده در قالب 6گرماسختـ 
  . 7ها اليه
هاي  جهت مانند نمد، منسوجات، رشته يا غير هم 8جهت هاي گرمانرم و گرماسخت تقويت شده با الياف هم كامپوزيت ـ

هاي ساخته شده از مواد از  ورقشده و  ريز و اليافها   هاي دوگانه ، رشته ، رشته هاي خرد شده، تقويت كننده 9بافته شده
  .10نپيش آغشته شده به رزي

   11پليمرهاي بلور مايع ترموتروپيك ـ
. باشد نمي هاي ساندويچي حاوي مواد اسفنجي مناسب و ساختار 12اين روش معموالً براي مواد اسفنجي سخت  3- 2

دار، مورد استفاده  هاي شكاف آزمونه ،وپيكبلور مايع ترموتر هاي الياف بلند يا پليمرهاي همچنين معموالً براي كامپوزيت
  .گيرد قرار نمي

  :باشد هاي زير تهيه مي شوند قابل استفاده مي هايي كه به صورت اين روش در مورد آزمونه  4- 2
  . گيري شده با ابعاد مشخص هاي قالب آزمونه ـ  
  ).  14......سال......استاندارد ملي  بر اساس( 13هاي چند منظـورة هاي بريده شده از بخش مركـزي نمونـه آزمونه ـ 

                                             
1- Notch 
2- Toughness 
3- Rigid thermoplastic 
4- Extrusion 
5- Reinforced 
6- Thermoset 
7- Laminates 
8- Unidirectional 
9- Woven rovings 
10- prepregs 
11- Thermotropic liquid crystal 
12- Rigid cellular 
13- Multipurpose 

  استفاده کنيد ٢-٣تا تدوين اين استاندارد از استاندارد بند  -٩
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هاي  ها و ورق چند اليه ،گيـري شده تمام  نظـير محصوالت قالب هاي بريده شده از محصوالت نهايي يا نيمـه آزمونه ـ  
  .2يا ريخته شده 1اكسترود شده

هايي با  وي آزمونههاي انجام شده ر آزمون. نمايد براي آزمونه را مشخص مي ترجيحي اين روش ابعاد - 1يادآوري 
اند، ممكن است منجر به نتايج  هايي كه تحت شرايط متفاوت تهيه شده هاي مختلف، و يا نمونه شكاف ،ابعاد مختلف

تواند  ها نيز مي آزمونه 3سازي عوامل ديگر مانند انرژي دستگاه، سرعت ضربه و شرايط آماده. قابل مقايسه نشود
ي بدست آوردن اطالعات قابل مقايسه، اين عوامل بايد بدقت كنترل شده و در نتيجه برا. روي نتايج اثر بگذارد

  .گزارش گردد
. اين روش نبايد به عنوان منبع دستيابي به اطالعات مورد نياز براي محاسبات طراحي بكار رود -2يادآوري 

با مقادير مختلف  ،فتوان از طريق انجام آزمون در دماهاي مختل اطالعات در مورد رفتار مشخصه يك ماده را مي
  .هاي تهيه شده تحت شرايط گوناگون بدست آورد و از طريق آزمون آزمونه ،يا ضخامت / براي شعاع نوك شكاف و

  مراجع الزامي    3
 ،بدين ترتيب آن مقررات. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است     

ها و تجديد  يا تجديد نظر، اصالحيه/ در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و. شوند تاندارد محسوب ميجزئي از اين اس
معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين . نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست

يا تجديد / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و .ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند اصالحيه
  . يا تجديد نظر آن مدارك ارجاع داده شده مورد نظر است/ نظر، آخرين چاپ و

براي رسيدن به  استاندارد شرايط محيطي ـ ها پالستيك" 1382تجديد نظر اول شهريور: 2117استاندارد ملي  1- 3
  "شرايط تثبيت و آزمون

3-2 ISO 3167: 1993, Plastics – Multipurpose test specimens. 

   
3-3 ISO 293: 1986, Plastics – Compression moulding test specimens of 

thermoplastic materials.  
 

3-4 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.  
  

                                             
1- Extruded 
2- Cast 
3- Conditioning 
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3-5 ISO 295: 1991, Plastics – Compression moulding of test specimens of 

thermosetting materials.  
 

3-6 ISO 1268: 1974, Plastics – preparation of glass fiber reinforced, resin bonded, 

low pressure laminated plates or panels for test purposes.  
  

3-7 ISO 2602: 1980, Statistical interpretation of test results – Estimation of the 

mean – Confidence interval. 

 

3-8 ISO 2818: 1994,  Plastics – preparation of test specimens by machining.  
 

3-9 ISO 10724 - 1: 1998,   Plastics - Injection moulding of test specimens of 

thermosetting powder moulding compounds (PMCs)-Part 1: General principles, 

and moulding of multipurpose test specimens. 

  
3-10 ISO 13802: 1999, Plastics – Verification of pendulum impact-testing machines 

– Charpy, Izod and tensile impact testing.  
  

  اصطالحات و تعاريف    4
  :گيرند تعاريف زير مورد استفاده قرار مي  يا واژه ها با/ اين استاندارد اصطالحات ودر        

 )aiu( ش آيزودمقاومت ضربة آزمونة بدون شكاف به رو    1- 4

  .آن صليتقسيم بر سطح مقطع عرضي ا ،كافشده در اثر شكست آزمونة بدون ش انرژي جذب      

  .گردد مقاومت ضربه با واحد كيلوژول بر مترمربع بيان مي: يادآوري

 

   )aiN( ش آيزودمقاومت ضربة آزمونة داراي شكاف برو    2- 4
ل پاندو. آزمونه بعد از شكافصلي دار تقسيم بر سطح مقطع ا آزمونة شكاف شده در اثر شكست  انرژي ضربة جذب      

  .دار ضربه وارد كند بايد به سطح شكاف
  .11گردد مقاومت ضربه با واحد كيلوژول بر مترمربع بيان مي: يادآوري

                                             
ذب شـده مقاومت ضربه به دو صورت انرژي جـ ASTM D256 بر اساس استاندارد - ١

نه  طع آزمو سطح مق حد  بع(به ازاء وا بر مترمر لوژول  سب آي به ازاء ) برح و 
  .شود بيان مي) برحسب آيلوژول بر متر(واحد ضخامت آزمونه 
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 )  (pضربة موازي     3- 4

  .باشد اي جهت ضربه موازي با صفحة تقويت مي هاي تقويت شدة اليه در اين حالت در پالستيك  

  .)1شكلمطابق (باشد  ها مي ي لبهمعموالً مواز يش آيزودجهت ضربه در آزما: يادآوري

  
  )n(ضربة عمودي     4- 4

  .باشد اي جهت ضربه عمود بر صفحه تقويت مي هاي تقويت شدة اليه در اين حالت در پالستيك   
شود ولي به منظور تكميل بحث بيان شده است  انجام نمي ش آيزوداين نوع از ضربه معموالً در آزماي: يادآوري

  .)1شكلمطابق مجدداً (

  روش اصــول    5
. شود آزمونه بصورت عمودي در گيره قرار گرفته و بوسيلة پاندول دستگاه با يك بار ضربه زدن به آن شكسته مي     

دار، به فاصلة مشخصي از  مركز  هاي شكاف ضربه به فاصلة مشخصي از محل بسته شدن آزمونه و در مورد آزمونه
  ).2شكلق مطاب( دنماي شكاف به آزمونه برخورد مي

  وسايل الزم    6
  دستگاه آزمون   1- 6
  .       به همراه جزئيات آمده است 10-3بند هاي مناسب، در استاندارد  ويژگيها و نحوة ارزيابي دستگاه   1- 1- 6
در مورد چنين موادي بايد از روشي براي . باشند حساس مي  ها به فشار گيره بعضي از پالستيك   2- 1- 6

تواند با   نيروي نگهداري آزمونه مي. ي گيره استفاده شود و مقدار اين فشار در نتايج آزمون ذكر گردداستاندارد كردن نيرو
  .نصب شده روي پيچ گيره تعيين گردد 1شده برسنجياستفاده از يك گشتاورسنج و يا دستگاه هيدروليكي يا بادي 

                                             
1- Calibrated  
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  :راهنما

  شيار اختياري -4ثابت گيره          فك  -3گيره          فك متحرك -2جهت ضربه           -1
و موازي ) n(عمودي . نمايد مشخص مي) b(و پهناي نمونه ) h(جهت ضربه را نسبت به ضخامت ) f(و لبه پهن ) e(لبه باريك 

)p (دهد  جهت ضربه را نسبت به صفحه چند اليه نشان مي.  
 .باشد پذير مي باشد، هردو روش عمود و موازي امكان h=bاگر . شود معموالً موازي لبه باريك انجام مي آيزودآزمون 

  
  

  هاي آزمونه شمايي از چگونگي جهت ضربه نسبت به جهت اليه  -1شكل 
  گيرها ميكرومترها و اندازه    2- 6

گيري  زهبراي اندا. متر باشند ميلي 02/0گيري ابعاد اصلي آزمونه با دقت  گيرها، بايد قادر به اندازه ميكرومترها و اندازه     
متر و يك مقطع مناسب براي  ميلي 3يا  2اي به عرض  دار، ميكرومتر بايد به وسيله هاي شكاف مربوط به آزمونه bnبعد 

  .مجهز باشد ،قرارگيري كامل در داخل شكاف
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   آزمونه مشخصات    7

  تهيـه    1- 7
  گيري و اكستـروژن ي مورد استفاده در قالب1آميزه ها  1- 1- 7

ها و يا عدم ذكر شرايط  در صورت موجود نبودن اين ويژگي. هاي مواد تهيه گردند ا بايد با توجه به ويژگيه آزمونه     
 بر اساس   گيري فشاري يا تزريقي آن ماده ها بايستي بنا به شرايط مقتضي مستقيماً از طريق قالب ديگر، آزمونه
از ورقي كه از طريق   8-3بند استاندارد  بر اساسشوند و يا   ساخته 9-3و 5-3،  4-3،  3-3بند   استانداردهاي

ها ممكن است از  همچنين آزمونه. شوند گيري فشاري يا تزريقي آميزه مورد آزمون تهيه شده است، بريده  قالب
  .بيان شده، بريده شوند  2-3بند  استاندارد كه در  هاي چند منظوره آزمونه

  ها ورق  2- 1- 7
هاي با شكاف از نوع  آزمونه ،در صورت امكان. ها برش داده شوند از ورق 8-3بند استاندارد  اساسها بايد بر  آزمونه     

A  نبايد تحت تنش كششي قرار  ،سطح برش خورده ،هاي بدون شكاف در مورد آزمونه. بايستي مورد استفاده قرار گيرد
 .گيرد

  مواد تقويت شده با الياف بلند 3- 1- 7
ها بايد بر   آزمونه. يا روش مشخص يا پذيرفته شدة ديگري بايد تهيه گردد 6-3بند  اي مطابق استاندارد صفحه     
  .برش داده شوند 8-3بند استاندارد  اساس

  بازرسي آزمونه ها 4- 1- 7
ها بايد عاري از خراش و  سطوح و لبه. ها بايد داراي سطوح موازي عمود بر يكديگر و بدون پيچ و تاب باشند آزمونه     

 وكش، گونيا  خطتوان با مشاهده دقيق و با استفاده از  ها با شرايط فوق را مي تطبيق آزمونه. رورفتگي زايد باشدحفره و ف
هايي كه فاقد يك يا بيش از  آزمونه. بازرسي كرد) كوليس(گيري ابعاد توسط ميكرومتر  از طريق اندازهصفحات مسطح و 

مردود شناخته شده و يا قبل از شروع آزمون با  دباي ،ده چشمي باشندگيري يا مشاه يكي از شرايط مورد نياز در اندازه
  .كاري شوند و شكل مناسب مجدداً ماشين  اندازه

  ايجاد شكاف   5- 1- 7
دهنده بايد چنان باشد  شكل سطح مقطع وسيلة برش .ايجاد گردد 8-3بند استاندارد ها بايد براساس  شكاف 1- 5- 1- 7

هاي راست نسبت به  نشان داده شده است و با زاويه 2ع و عمق مشابه آنچه در شكل شكافي با مقط ،كه بر روي نمونه
  .شكل مقطع شكاف بايد در فواصل زماني معين بازرسي گردد. محورهاي اصلي ايجاد كند

                                             
1- Compounds 
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مورد  ،اند نيز براي آزمون دار شده گيري شكاف هايي كه در مرحله قالب در صورت لزوم ممكن است آزمونه 2- 5- 1- 7
دار  كاري شكاف هايي كه از طريق ماشين ها، با نتايج حاصل از آزمونه نتايج حاصل از اين گونه آزمونه. اده قرار گيرنداستف
  .بازرسي گردد ،همچنين شكل مقطع شكاف بايد در فواصل زماني معين. باشد يكسان نمي ،اند شده

  1ناهمگني   2- 7
در . هاي ضربة متفاوتي نشان دهند توجه به جهت ورق، مقاومتها يا صفحات ممكن است با  انواع خاصي از ورق     

در جهت محور اصلي نمونه و تعدادي   تعدادي آزمونه ،چنين مواردي معموالً با توجه به اطالعات موجود از روش ساخت
  .شوند نيز در جهت عمود بر آن بريده مي

  شكل و ابعاد  3- 7
  عمومي 1- 3- 7

  . باشد مي 1ابعاد آزمونه طبق جدول      
. متر بطور متقارن كاهش داد ميلي 5/63توان طول نمونه را تا  چنانچه الزم باشد مي ،براي انواع خاصي از دستگاهها   

  .باشد   hجهت طولي شكاف همواره بايستي موازي ضخامت 
  گيري و اكستروژن هاي مورد استفاده در قالب آميزه 2- 3- 7

  .بايستي با يكي از دو نوع شكاف تهيه گردند ها آزمونه ،2و شكل  1مطابق جدول      
در صورت نياز به تعيين  حساسيت ماده به . باشد  Aشكاف بايستي در وسط آزمونه قرار داشته و ترجيحاً از نوع     

  .گيرند بايد مورد آزمون قرار  Bو  Aهاي از نوع  هايي با شكاف آزمونه ،شكاف
  الياف بلندشامل مواد تقويت شده با  ،ها ورق 3- 3- 7

اي بريده  اگر آزمونه از ورق يا قطعه تهيه شده از سازه. باشد متر مي ميلي h(، 4(ضخامت توصيه شده در اين مواد      
  .متر برابر با ضخامت ورق يا سازة مورد نظر باشد ميلي 2/10ضخامت آزمونه بايستي تا ضخامت  ،شده باشد

  

                    
 

                                             
1- Anisotropy 

 )نوع الف(
 ٠٥/٠ mmشعاع شكاف بر اساس 

± ٢٥/٠  =rN  

)نوع ب(
 ± ٠٥/٠ mmشعاع شكاف بر اساس 

٠٠/١  =rN 
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  ـ انواع شكاف 2شكل 
  
  
  

  » انواع شكاف و ابعاد شكاف ،ها ابعاد آزمونه ،ها  ـ روش 1جدول « 
  روش

    2و1آزمون 
 

 
 آزمونه

 نـوع
  1شـكاف

شعاع نوك
 )rN(شكاف 

پهناي باقيمانده آزمونه 
 )bN(پشت شكاف 

ISO 180/U  2  80lطول 
2/0  0/10  b پهنا  

2/0  0/4  h 
 متضخا

 --  --بدون شكاف

ISO 180/A  الف 
  

05/0
25/0  

2/0  0/8  

ISO 180/B         05/0 ب
00/1  

نيز بايد  ورق يا محصول hاند ضخامتها از ورق يا محصوالت ديگر بريده شده اگر آزمونه-1
  .يردكاري شده نبايستي تحت كشش قرار گ سطح ماشين ،هاي تقويت نشده براي آزمونه. ذكرگردد

بايستي ذكر )  pيا موازي  nعمود (جهت ضربه  ،باشد bمساوي پهناي آن  hاگر ضخامت ورق  -2
  .گردد

  :باشد ابعاد آزمونه بشرح زير مي ASTM D 256يادآوري ـ مطابق استاندارد 
  متر ميلي 7/12تا  3: متر     ضخامت ميلي 7/12±2/0: پهنا  متر  ميلي 64±2: طول

  
كاري شده و به   ماشين ،يكي از سطوحدر بايد  ،متر ميلي 2/10يده شده از قطعاتي با ضخامت بيش از هاي بر آزمونه     

بشرطي كه آزمونه از نظر ضخامت همگن بوده و داراي يك نوع فاز تقويت كننده با  ،متر برسد ميلي  10 2/0ضخامت 
سطـح اوليه و  ،براي جلوگيري از اثرات سطحي ،ندهاي بدون شكاف مورد آزمون قرار گير اگر آزمونه. توزيع يكسان باشد

  .دست نخورده بايد تحت ضـربه قرار گيرد
هاي  آزمـونه. هاي آنهـا كامالً مـوازي جهت ضربه باشد اي مورد آزمون قرار گيرند كه اليه ها بايـد به گـونه آزمـونه     

  ).1شكل رجوع شود به ( دهت ضربه تحت آزمون قرار گيرنتوانند موازي يا عمود بر ج متر مي ميلي  b  =h = 10با ابعـاد 
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  ها تعداد آزمونه   4- 7
عدد  10يك سري آزمونه شامل  ،در صورتي كه مورد خاصي در استاندارد مواد تحت آزمون ذكر نشده باشد 1- 4- 7

داقل تعداد پنج آزمونه ح ،كمتر از پنج درصد باشد) 7-3بندبراساس استاندارد( 1وقتي كه ضريب تغييرات. گردد ونبايد آزم
  .باشد جهت آزمون كافي مي

آزمونه براي هر جهت آزمايش  10بايد  ،ها در جهت عمود و موازي مورد آزمون قرار گيرند اي اگر چند اليه 2- 4- 7
  .گردد

  2سازي آماده   5- 7
ملي استانـدارد  براساسها بايد  آزمونه ،در صورتي كه مورد خاصي در استاندارد مواد تحت آزمون ذكر نشده باشد     

مگر اينكه شرايط  ،درصد قرار گيرند 50درجـه سلسيـوس ورطوبت نسبـي  23ساعت در دمـاي  16 ،1382سال  2117
  . ديگري توافق شده باشد

  .گيرد پس از ايجاد شكاف صورت مي ،سازي آماده ،دار هاي شكاف در مورد آزمونه     
  
  اجراي آزمونروش    8
مگر اينكه شرايط ديگري  ،ايد انجام دهيد ها بكار برده سازي آزمونه همان شرايطي كه براي آماده آزمون را در   1- 8

  .مثالً انجام آزمون در دماهاي پائين يا باال ،توافق شده باشد
براي . گيري نماييد متر اندازه ميلي 02/0مربوط به هر آزمونه را در وسط آن با دقت  bو پهناي  hضخامت    2- 8

  .گيري كنيد متر اندازه ميلي 02/0را با دقت ) bn(پهناي باقيـمانـده بعـد از شـكاف  ،دار هاي شكاف آزمونه
كافي است  ،ها را اندازه گرفت لزومي ندارد كه ابعاد تمامي آزمونه ،گيري تزريقي هاي حاصل از قالب در مورد آزمونه     

ذكر شده است  1ها با آنچه در جدول  طمئن شويم ابعاد آزمونهگيري شود تا م از هر سري اندازه  كه ابعاد يك آزمونه
يكسان  ،هاي مختلف هاي حاصل از حفره مطمئن شويد كه ابعاد آزمونه ،اي هاي چندحفره  براي قالب. مطابقت دارد

  .باشند مي
ب شده جذداشته و انرژي توانايي انجام آزمون با سرعت مشخص ضربه را  ،مطمئن شويد كه دستگاه ضربه   3- 8
)W ( درصد از انرژي ضربة پاندول دستگاه  80تا  10بين)E (چنانچه بيش از يك پاندول با اين شرايط . باشد مي

  .بايستي از پاندول با بيشترين انرژي استفاده نمود ،مطابقت داشته باشد

                                             
1- Coefficient of variation 
2- Conditioning 
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 10-3بند ــانـدارد استهاي اتالفي حاصل از اصطكاك را تعيين نموده و انـرژي جـذب شـده را مطابق  انرژي   4- 8
  .كنيد تصحيح

 2-1-5 و بند 1آزمونه را مطابق شكل . پاندول را تا ارتفاع مشخص شده باال برده و در محل خود ثابت كنيد   5- 8
شكاف بايدرو به محل برخورد  ، ش آيزوددار به رو شكاف  گيري مقاومت ضربة آزمونة در اندازه. در گيره محكم كنيد

  .اشدب  پاندول به آزمونه
را ثبت و تصحيحات مربوط به اتالف انرژي بر اثر   انرژي جذب شده توسط آزمونه. چكش را رها كنيد   6- 8

  .)4-8رجوع شود به بند (اصطكاك و غيره را انجام دهيد 
  :رخ دهد تشوند ممكن اس چهار نوع شكست كه توسط عالئم اختصاري زيرشناسائي مي   7- 8
C شود ميتقسيم به دو تكه يا بيشتر   زمونهشكستي كه در آن آ: شكست كامل.  
H متصل بهم  ،توسط الية نازك و ضعيفي به شكل لوال  شكستي ناقص كه در آن دو قسمت آزمونه: شكست لواليي

  .باقي مانده باشند
P كند شكستي ناقص كه از تعريف شكست لواليي فوق تبعيت نمي: شكست جزئي.  
N باشد 1فقط خم شده و ممكن است اين امر همراه سفيد شدن بر اثر تنش  نهشكستي وجود ندارد و آزمو: عدم شكست.  
  محاسبه و بيان نتايج    9
  هاي بدون شكاف  آزمونه   1- 9

  :بع با استفاده از رابطه زير محاسبه كنيدرا بر حسب كيلوژول بر مترمر) aiu(هاي بدون شكاف  مقاومت ضربة آزمونه     
310

.


bh

E
a c

iu 

  :ر آنكه د
EC  :برحسب ژول  انرژي جذب شده تصحيح شده در شكست آزمونه  
h    :متر ضخامت آزمونه برحسب ميلي  
  b : متر پهناي آزمونه برحسب ميلي 

  .باشد مي
  دار هاي شكاف آزمونه   2- 9

زير  با رابطه بو الف  عهاي نو برحسب كيلوژول بر مترمربع براي شكاف) aiN(دار  هاي شكاف مقاومت ضربة آزمونه     
  :شود بيان مي

                                             
1- Stress whitening 
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310
.

a 
n

C
iN bh

E 

  :كه در آن
EC  : انرژي جذب شده تصحيح شده در شكست آزمونه بر حسب ژول  
h    :متر ضخامت آزمونه برحسب ميلي 

bn   :متر پهناي باقيماندة آزمونه بعد از شكاف برحسب ميلي  
  .باشد مي
  محاسبات آماري   3- 9

در صورت لزوم . از مقدار ميانگين را بدست آوريد 2تايج آزمون را محاسبه كرده و انحراف استانداردن 11ميانگين عددي     
بايد تعداد  ،براي انواع مختلف شكست در يك آزمونه. كنيد استفاده 7-3بند استاندارد از روش كار ارائه شده در 

  .هاي مربوطه گزارش و مقادير ميانگين محاسبه گردد آزمونه
  محاسبات دقت   4- 8

   .تمام مقادير ميانگين محاسبه شده را تا دو رقم بعد از اعشار گزارش كنيد    
 

  گزارش آزمون    9
  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد

  ،شود الف ـ شمارة استاندارد ملي ايران كه بر اساس آن، آزمون انجام مي
  ، 1روش استفاده شده براساس جدول   _ب 

  :بعنوان مثال
  ، ISO 180/A  روش آيزودآزمايش مقاومت ضربه ب

در صورت  پيشينه،و  1گريد ،كد سازنده تهيه، منبع ،شامل نوع ،ـ كليه اطالعات الزم جهت معرفي مادة تحت آزمون پ
  ،وجود
ونه يا اينكه آزم ،مثالً اينكه آيا اين ماده محصول تمام شده يا نيمه تمام است ،ـ توضيحي از ماهيت و شكل ماده ت

روش ساخت و غيره  ،شكل ،همچنين مشخصات آزمونه شامل ابعاد اصلي. باشد آماده يا تهيه شده از صفحات آزمون مي
  ،در صورت دسترسي به اين اطالعات

                                             
1- Arithmetic mean 
2- Standard deviation 
 
 
1- Grade 
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١۶  

  ،ث ـ سرعت ضربه
  ،ج ـ انرژي اسمي پاندول

  ،) 2-1-5مطابق بند (ـ فشار گيره در صورت لزوم  چ
  ،ـ روش تهيه آزمونه ح
ذكر جهتي كه در آن آزمونه از محصول اصلي بريده شده  ،ه شكل يك محصول تمام يا نيمه تمام استـ اگر ماده ب خ

  ،است
  ،ها د ـ تعداد آزمونه

سازي خاصي كه مطابق استاندارد ماده  همچنين شرايط آماده ،سازي و آزمون ذ ـ شرايط محيطي استفاده شده براي آماده
  ،يا محصول مورد نظر انجام شده باشد

  ،نوع شكست مشاهده شده ر ـ
  .):را نيز ببينيد 2جدول (زير شرح ها به   تك آزمونه ز ـ ذكر نتايج مربوط به تك

  :بندي كنيد نتايج را بر اساس سه نوع شكست اصلي گروه)  1
C  ـ شكست كامل و شكست لواليي نوعH 

P ـ شكست جزئي  
N ـ عدم شكست  
مقدار ميانگين مقاومت ضربه در اثر اين نوع شكست را با قرار دادن  نوع شكستي را كه بيشتر تكرار شده انتخاب و) 2

  .ثبت نماييد بعد از آن  Pيا  Cحروف 
  .را ثبت كنيد Nباشد فقط حرف  Nها از نوع  اگربيشترين نوع شكست) 3
 ،ست باشدبراي دومين نوع شكست از نظر فراواني يا تعداد آن در صورتي كه فراواني آن بيش از يك سوم انواع شك) 4

  ).دار استفاده كنيد در غير اين صورت از يك نشان ستاره. (را در پرانتز اضافه كنيد Nيا  C ،Pحروف 
  ،ـ انحراف استاندارد مقادير ميانگين در صورت لزوم س

  .ونش ـ تاريخ انجام آزم
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