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ج  

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

يـدي،  تول به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

 .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

1اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
(ISO)  المللـي   بـين  كميسـيون

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3قانوني  شناسي اندازه لملليا بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  تنهـا  به عنـوان  و است
كـدكس   كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC)هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

  .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

 تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سامانه صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  لمللـي ا بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

  .است مؤسسه

  

                                                                                                                                                   
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 
2- International Electro Technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4- Contact Point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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  استاندارد فني تدوين كميسيون

 - اي  تعيين رفتار تحت بارگذاري دوره -كاري حرارتي هاي عايق فراورده - مصالح ساختماني «

  »روش آزمون

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

   مهدي، باريكاني

  )پليمردكتراي (

  

  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

    :دبيران

  ، سهراب ويسه

  )معدنمهندسي  دكتراي(

  

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

   ناهيد، خدابنده

  )شيمي كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    : اعضاء

  اميني، علي 

  )مهندسي شيمي كارشناس(

  

  

  شركت آريانا پارس

  تقي اكبري، ليال 

  )شيميكارشناس ارشد (

  

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حميد رضا، اكي فردحك

  )عمران كارشناس مهندسي(

  

 

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حميدي، عباس

  )مواد ساختمانيمهندسي كارشناس ارشد (

  

 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  صيادي، رضا

  )شيمي كاربردي كارشناس(

  

  

  شركت پشم شيشه ايران



ه  

  كاظمي فخر، محمد

  )دكتراي پليمر(

  

  

  فوم تهرانشركت 

  لنكراني، مهرناز

  )معماريكارشناس ارشد مهندسي (

  

  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  شهاب، مالمير

  )مهندسي معدن كارشناس(

  

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  محمد جعفر، هدايتي

  )فيزيك كارشناس(

  

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  فرشته، يگاني

  )عمران مهندسي كارشناس(

  

  وزارت صنايع و معادن 

 

 



و  

  فهرست مندرجات

  صفحه    عنوان

  ج  آشنايي با مؤسسه استاندارد

  د  كمسيون فني تدوين استاندارد 

  ز     گفتار شيپ

  1  هدف  1

  1  دامنه كاربرد  2

  1  مراجع الزامي  3

  2  فياصطالحات و تعار  4

  3  اصول  5

  3  دستگاه  6

  3  دستگاه آزمون  1- 6

  4  ييجا به جا يريگ اندازه  2- 6

  4  روين يريگ اندازه  3- 6

  4  ثبت لهيوس  4- 6

  5  ها آزمونه  7

  5  ها ابعاد آزمونه  1- 7

  6  ها تعداد آزمونه  2- 7

  6  ها آزمونه يساز آماده  3- 7

  6  ها آزمونه طيشرا تيتثب  4- 7

  7  روش كار  8

  7  آزمون طيشرا  1- 8

  7  انتخاب تنش  2- 8

  7  انتخاب بسامد  3- 8

  8  يبارگزار يها تعداد دوره  4- 8

  8  روش آزمون  5- 8

  9  جينتا انيمحاسبه و ب  9

  11  يريگ دقت اندازه  10

  11  گزارش آزمون  11

  



ز  

    پيش گفتار

  

روش  -اي  اي دوره ورهرفتار تحت بارگذاري د -هاي عايق كاري حرارتي  فراورده -مصالح ساختماني" استاندارد

 تدوين و تهيه توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه "آزمون

هـاي   فـراورده سـاختمان و مصـالح و    مهندسـي  اسـتاندارد  ملي كميتة اجالس دويست و يازدهمين در و شده

 قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند تناداس بهاين استاندارد  اينك ،شد تصويب 18/9/1387 مورخ ساختماني

 ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و

   .شودمنتشر مي ايران

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران يمل استانداردهاي

. گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
BS EN 13793:2003, Thermal insulation products for buildings – Determination of behaviour 

under cyclic loading. 
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  ،هاي عايق كاري حرارتي فراورده -مصالح ساختماني

  روش آزمون -اي  تعيين رفتار تحت بارگذاري دوره

 

  هدف   1

  

ها تحت  هاي كار براي تعيين رفتار آزمونه مشخص نمودن تجهيزات و روش اين استانداردهدف از تدوين 

   .اي است شرايط بارگذاري دوره

  

  دامنه كاربرد  2

  

  .هاي عايق كاري حرارتي كاربرد دارد فراوردهاين روش براي   2-1

  

  .ويژه كاربرد مورد نظر استخراج شود شرايط آزمون بايد از الزاماتانتخاب   2-2

  

  مراجع الزامي  3

  

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است

  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  ارجاع داده شده باشد، اصالحيه در صورتي كه به مدركي يا ذكر تاريخ انتشار

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  

  :تاندارد الزامي است استفاده از مراجع زير براي اين اس

  

تعيين  ،كاري حرارتي هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني ،1383سال : 7117ه شمارملي ايران استاندارد  3-1

  .نروش آزمو –رفتار فشاري

 ،كاري حرارتي هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني ،1383سال : 7298 هشمار ملي ايراناستاندارد  3-2

  .نروش آزمو – ها نهتعيين ابعاد خطي آزمو



 2

   -اري حرارتـي كـ هـاي عـايق  فراورده  ،مصالح ساختماني ،1384سال : 8084استاندارد ملي ايران شماره  3-3

  .واژه نامه

  

  اصطالحات و تعاريف  4

  

زيـر  ، اصطالحات و تعاريف 3-3تعيين شده در استاندارد بند تعاريف عالوه بر اصطالحات و اين استاندارد  در

   :رود ميكار ه بنيز 

  

4-1  

  dsضخامت، 

  ضخامت اوليه آزمونه 

  

4-2  

  σσσσcتنش فشاري، 

  نيروي فشاري اعمال شده بر مساحت اوليه مقطع عرضي آزمونه

  σmin بارگزارييك دوره  تر پائينتنش تراز 

  σmax بارگزارييك دوره باالتر تراز تنش 

  

4-3  

 Xتغيير شكل، 

  ؛ xi,maxو هم براي   xi,minهم براي  xi-x0كاهش ضخامت آزمونه برابر با 

xi, min  تر پايين تراز تنش دركاهش ضخامت آزمونه ،σmin بارگزاريهاي  دوره معين، در يك تعداد، i؛  

xi, max  باالترتراز تنش در كاهش ضخامت آزمونه ،σmax بارگزاريهاي  دوره معين، در يك تعداد  .i  

  

4-4  

  εεεεتغيير شكل نسبي، 

  ds.آزمونه به ضخامت آن  xنسبت تغيير شكل 
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4-5  

  بارگزاري دوره

يابد و  افزايش مي σmaxتا  وشروع  σmin ازشود كه  اي كه طي آن نيروي فشاري بر آزمونه اعمال مي دوره

يك نوع موج سينوسي را  ،گذاري و بار برداري بنابراين دوره بار. گردد باز مي σminسپس كاهش يافته و به 

  .باالي موج است σmaxو موج پايين  σminكند كه  بيان مي

  

  اصول  5

  

  .شود تعيين مي ،فشاري مكرر بارگزاريهاي  در اين آزمون تغيير شكل قائم آزمونه در معرض دوره

  

  دستگاه   6

  

  دستگاه آزمون   1- 6

) يا گرد(يك دستگاه آزمون مناسب براي محدوده نيرو و جابجايي، شامل دو صفحه صلب، صيقلي، مربع 

اي باشد كه قرار است آزمون  آزمونه) يا قطر(حداقل به اندازه ضلع ) يا قطر(تخت كه طول يك ضلع موازي 

اي قرار گرفته در مركز باشد و  يكي از صفحات بايد ثابت و ديگري متحرك و داراي مفصل گلوله. شود

قادر باشد از يك  صفحه متحرك بايد. شود نيروي محوري بر آزمونه اعمال مي ،اطمينان حاصل شود كه تنها

  .پيروي كند 1و شكل  8شرايط بيان شده در بند  مطابقجايي موجي شكل سينوسي ه ب جا

  

دوره بايد به عنوان يك شكل موج سينوسي در نظر گرفته شود اگر انحـراف از مـوج واقعـي در مقايسـه بـا منحنـي        -يادآوري

  .در طي يك دوره فراتر نرود 5% در هر نقطه نسبت به محور زمان از) تئوريك(سينوسي نظري 

  

  

  

  

  

  

  



 4

  

  
  

  

  اريذبارگنمايش يك دوره  -  1شكل

  

  جاييه ب گيري جا اندازه  2- 6

گيري پيوسته جابجايي صفحه  گيري جابجايي كه به دستگاه آزمايش فشاري متصل است و اندازه وسيله اندازه

، هر كدام كه كوچكتر است mm1/0± يا ±5% سازد و قرائت تا پذير مي متحرك يا فاصله بين صفحات را امكان

  ).مراجعه كنيد 5- 4به بند (سازد  را ميسر مي

  

  گيري نيرو  اندازه  3- 6

گيري نيروي ايجاد شده به وسيله واكنش آزمونه در  متصل به يكي از صفحات دستگاه براي اندازه 1حسگر

گيري  در طي عمليات اندازه اين حسگر بايد چنان باشد كه تغيير شكل خودش. شود استفاده مي برابر صفحات

پوشي باشد يا در غير اين صورت، آنرا بايد در محاسبات در  شود قابل چشم گيري مي در مقايسه با آنچه اندازه

  .پذير سازد، داشته باشد را امكان ±3% گيري پيوسته نيرو را، كه قرائت تا حسگر بايد امكان اندازه. نظر گرفت

  

  وسيله ثبت  4- 6

  .دهد ارائه مي xرا در برابر تابع  F، كه منحني x، جابجايي، Fمان نيرو، وسيله ثبت همز

                                                                                                                                                   
1- Sensor  



 5

و يـك   1فرمـان يـار   سامانهگذاري با كنترل  هايي كه دقت زيادي را در قرارگيري قاب بار به احتمال زياد تنها دستگاه -يادآوري

   .با تراز دقت مورد نياز مطابقت دارد اي رايانهبا كنترل   2محرك

  .رها و حسگرهاي الكترونيكي هستندسجايي و نيرو احتماالً شامل ترنسديوه ب گيري براي جا زهوسايل اندا

ل همـه  شام(ها  ها و مديريت داده به منظور دستيابي به تراز حداكثر دقت، مطلوب است كه همه كنترل كردن آزمون، ايجاد داده

  .متمركز شوند رايانه سامانهدر يك ) ها و نمودارهاي خروجي جدول

  

  ها آزمونه  7

  

  ها ابعاد آزمونه  7-1

 هاي فراورده. عرض آزمونه نبايد كمتر از ضخامت آن باشد. اوليه باشند فراوردهها بايد در ضخامت  آزمونه

ها به طور   مانند بايد با اين روكش ميرجاي برداري ب گيري شده يكپارچه كه هنگام بهره روكش قالب داراي

  .دست نخورده آزمون شوند

  .ها نبايد بر روي هم قرار گيرند تا ضخامت بيشتري را براي آزمون فراهم آورند ونهآزم

  :استيكي از موارد زير پيشنهادي ها بايد به طور گونيا بريده شوند و سطح مقطع مربع بريده شده  آزمونه

  

mm50 × mm50   

mm100 × mm100   

mm150  ×mm150  

mm200  ×mm 200  

 mm 300  ×mm 300   

  

  .مربوط مشخص شده، باشد فراوردهويژگي ابعاد مورد استفاده بايد مطابق آنچه در استاندارد  انتخاب

  

توان با توافق طـرفين انتخـاب    مربوط يا هر گونه مشخصات فني ديگر، ابعاد آزمونه را مي فراوردهدر نبود استاندارد  -1يادآوري

  .كرد

  

  .تعيين شود  ±5/0% با دقت 2-3استاندارد بند  مطابقابعاد خطي بايد 

، بيشتر mm5/0 ضلع آزمونه، با حداكثر 5/0% رواداري موازي بودن و تخت بودن بين دو سطح آزمونه نبايد از

  .شود

                                                                                                                                                   
1   - Servo- hydraulic 

2   - Actuator 
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را بايد سايش داد يا يك اليه ترازكننده مناسب بايد اعمال شود تا سطح براي  هاها تخت نباشد، آن اگر آزمونه

  .ير شكل مهمي نبايد با تراز كردن سطح به وجود آيددر طي آزمون هيچ تغي. آزمون آماده گردد

  .ها تعيين شوند شود، ابعاد بايد قبل از استفاده از اين اليه در حالتي كه از اليه تراز كننده گچي استفاده مي

  

  .شود دقت نتايج آزمون كاسته مي ،باشند mm20 ها داراي ضخامتي كمتر از اگر آزمون -2يادآوري

  

  ها تعداد آزمونه  7-2

در نبود چنين استانداردي، يا . مربوط مشخص شده باشد فراوردهها بايد در استاندارد ويژگي  تعداد آزمونه

  .مشخصات فني ديگر بايد پنج آزمونه براي هر تنش انتخاب شده استفاده شود

  

تـوان بـا توافـق     هـا را مـي   هنـ مشخصات فنـي ديگـر، تعـداد آزمو   گونه يا هر  مربوط فراوردهويژگي در نبود استاندارد  -يادآوري

  .كردمشخص 

  

  ها سازي آزمونه آماده  7-3

سازي  ها بايد به روشي آماده آزمونه. را شامل نشود فراوردههاي  ها بايد به ترتيبي بريده شوند كه لبه آزمونه

  .نديا پوششي بايد در جاي خود باقي بما/وروكش  گونه هر. را تغيير ندهد فراوردهشوند كه ساختار اوليه 

  

مربوط يا هر گونه مشخصات فني ديگر ارائه  فراوردهسازي، در صورت لزوم، در استاندارد ويژگي  هاي ويژه آماده روش -يادآوري

  .شود مي

  

  ها تثبيت شرايط آزمونه  7-4

درصورت اختالف نظر آنها را بايد در دماي . داري كرد نگه )C)5±23°در دماي  h6ها را بايد حداقل  آزمونه

°C)5±23 (و رطوبت نسبي %)مربوط براي  فراوردهبراي زمان مشخص شده در استاندارد ويژگي  )50±5

  .كردداري  نگه h6حداقل 
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  روش كار  8

  

  شرايط آزمون  8-1

و رطوبت  )C2±23°( دمايدر صورت اختالف نظر بايد در . انجام شود )C)2±23° دماي بايد در آزمون

  . شودانجام  )50±5(%نسبي 

  

  خاب تنشانت  8-2

  . شود آزمون در يك يا چند تنش مختلف انجام مي

در  ، يا تنش فشاريσm، بايد بر اساس مقاومت فشاري، σmaxهاي متفاوت،  اي تنش براي بررسي بار دوره

  :و به صورت زير محاسبه شودشده گيري  اندازه 1-3، مطابق استاندارد بند σ10، 10%تغيير شكل 

  

σmax   ×15/0 = σ10 يا − σmax   ×15/0 = σm 

σmax   ×20/0 = σ10 يا − σmax   ×20/0 = σm 

σmax   ×25/0 = σ10 يا − σmax   ×25/0 = σm 

σmax   ×30/0 = σ10 يا − σmax   ×30/0 = σm 

σmax   ×35/0 = σ10 يا − σmax   ×35/0 = σm 

  

  .توان انتخاب كرد را مي σmaxدر صورت مقتضي، ساير مقادير  -يادآوري

  

  .دنمربوط باش σmax  5% بايد σmin متناظر هاي تنش

  

  بسامدانتخاب   8-3

  .شود ميانجام  Hz10تا  Hz5/0بين  بسامدآزمون در 

بايد به ترتيبي انتخاب شود كه هر افزايش احتمالي دما در مركز آزمونه تاثير مهمي بر نتايج آزمون  بسامد

. رود كار مي  بهه بر ثانيه دور مورد نياز كند، در تعداد دوره، كه از شكل موج سينوسي پيروي مي. نداشته باشد

  .شود تعيين توافق امربوط داده شود يا در محدوده داده شده در باال ب فراوردهموج بايد در استاندارد ويژگي  بسامد
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  .هاي متفاوت ممكن است به نتايج متفاوتي منجر شود بسامد -يادآوري

  

  ي بارگزاريها تعداد دوره  8-4

  :هها بايد چنان باشد ك تعداد دوره

  برسد يا 5% تغيير شكل نسبي آزمونه، در تنش حداكثر، به -

  .شكست اتفاق افتد اگر زودتر از حالت قبل پيش آيد -

  .فراتر رود ×6102ها نبايد از دورهتعداد در هر مورد حداكثر 

  

  .توان انتخاب كرد ها را مي تعداد دوره يا حداكثر /در صورت مقتضي ساير ترازها براي حداكثر تغيير شكل نسبي و -يادآوري

  

  روش آزمون  8-5

  .تعيين كنيد ±5/0% با دقت 2-3ابعاد خطي آزمونه را مطابق استاندارد بند 

  .صاف موازي دستگاه آزمون فشاري قرار دهيد ورقآزمونه را به طور مركزي بين دو 

متحرك فشار وارد كنيد تا  ورقبا . كنيدبت را ث Xo,minاعمال كنيد،  σmin %50± پيش بار آزمونه را به ميزان

 دورهيك (برداريد  σminسپس دوباره بار را تا . را ثبت كنيد Xo,maxمقدار . برسد σmax %5± تنشحداكثر به 

  ).بارگزاريكامل 

هاي  هاي تغيير شكل يا حداكثر تعداد دوره تا رسيدن به محدوده بارگزاريثابت دوره  بسامدآزمون را با يك 

  .، ادامه دهيد4-8بند  مطابق، زاريبارگ

  .را در طي بازه آزمون قرائت و ثبت كنيد Xi,maxو  Xi, minبه طور پيوسته تغيير شكل 

  .ثبت كنيد ،رسد ميσmax در  5%و  4%، 3%، 2%، 1%نسبي هايي را كه در آن آزمونه به تغيير شكل  تعداد دوره

  

  .توان انتخاب كرد نسبي را مي در صورت مقتضي ساير مقادير تغيير شكل -يادآوري

  

آزمون را به محض آن كه آزمونه به حداكثر تغيير شكل نسبي مشخص شده، رسيد يا وقتي شكست اتفاق 

  .هاي بارگذاري رسيده شد متوقف كنيد افتاد، يا هنگامي كه به حداكثر تعداد دوره

  .شود اگر در آزمون وقفه ايجاد شود، بي اعتبار دانسته مي
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  ه و بيان نتايجمحاسب  9

  

  . رقم معني دار بيان كرد سهآن ها را بايد با . نتايج آزمون بايد ميانگين مقادير منفرد باشد

  .كرد يابي ها برون توان براي ساير ضخامت نتايج را نمي

 را به درصد براي هر εi,maxو  εi,min، و تغيير شكل نسبي متر ميليرا به  Xi,maxو  Xi,minمقادير تغيير شكل 

  .به صورت جدولي در آوريد مربوط را بارگزاريهاي  دوره آزمونه همراه با

  :محاسبه كنيد 2و  1هاي  را به درصد با استفاده از معادله εi,maxو  εi,minتغيير شكل نسبي، 

  

100
d

xx

s

min,omin,i

min,i
×

−
=ε     )1(   

 

100
d

xx

s

max,omax,i

max,i ×
−

=ε      )2(  

  
  : كه در آن 

xi   تغيير شكل درσmin  وσmax ر حسب، ببارگزاريهاي  پس از دوره mm  

xo   تغيير شكل درσmin  وσmax بر حسباي،  قبل از بارگذاري دوره mm 

ds  ،بر حسبضخامت اوليه آزمونه mm  

  

تغيير شكل نسبي براي هر آزمونه و مقدار ميانگين تغيير شكل نسبي آزمونه براي هر تراز تنش انتخاب شده 

براي هر تغيير شكل نسبي رسم شود ) بارگزاريهاي  تعداد دوره(لگاريتمي / ودار خطيبايد در يك يا چند نم

ب  والف  2 به شكل(د شوتغيير شكل نسبي بر روي نمودارها مشخص  5%تا  1%هاي ميانه  و نتايج قرائت

  ).مراجعه كنيد

  

هاي  ها براي تغيير شكل اگر بيش از يك تراز تنش انتخاب شده باشد، بايد تنش فشاري در برابر تعداد دوره

براي هر تغيير شكل نسبي رسم ) بارگزاريهاي  تعداد دوره(لگاريتمي / نسبي مختلف در يك نمودار خطي

  ).مراجعه كنيد 3به شكل (شود 

  

  .دست آمده در شرايط آزمون متفاوت را نبايد با هم مقايسه كرده نتايج ب
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  هانتخاب شد بارگزاري هاي تعداد دوره )الف

  

  

  درصد تغيير شكل نسبي انتخاب شده )ب

  در يك تنش ثابت ي بارگزاريها هايي از تغيير شكل نسبي در برابر تعداد دوره مثال - 2شكل 

  
 

  

  
 

   4%براي يك تغيير شكل نسبي ثابت برابر  ي بارگزاريها مثالي از تنش فشاري در برابر تعداد دوره -  3شكل 
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  گيري  دقت اندازه 10

  

امـا در نظـر اسـت چنـين مطلبـي بـه نسـخه        . ها در اين استاندارد ميسر نبود گيري رائه مطلبي در مورد دقت اندازها -يادآوري

  .بازنگري شده اين استاندارد اضافه شود

  

  گزارش آزمون   11

  

  :آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد گزارش

  

  1387سال : 10946استاندارد ملي ايران شماره ارجاع به  - الف

  

  فراوردهمشخصات  -ب

  

  ، كارخانه، توليد كننده يا فروشندهفراوردهنام  - 1

 شماره كد توليد - 2

 فراوردهنوع  - 3

 بندي بسته - 4

 هنگامي كه به آزمايشگاه تحويل داده فراوردهشكل  - 5

 ، براي مثال ضخامت اسمي، چگالي اسميلزومساير اطالعات در صورت  - 6

  

  روش كار آزمون  -پ

  

 بردار ومحل آن  ي، براي مثال نام نمونهبردار سابقه قبل از آزمون و نمونه - 1

 تثبيت شرايط  - 2

 8و  7هر انحرافي از بندهاي  - 3

 تاريخ آزمون - 4

 ها تعداد آزمونه - 5

 ها و تعداد دوره بسامد، σmaxو  σminترازهاي تنش انتخاب شده،  - 6
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 اطالعات كلي مربوط به آزمون  - 7

  اتفاقاتي كه ممكن است بر نتايج اثر گذاشته باشد - 8

  

در مورد دستگاه و مشخصات تكنسين بايد در آزمايشگاه در دسترس باشد، اما الزم نيست در گزارش ارائـه   اطالعات -يادآوري

  .شود

  

  نتايج -ت

  

 .جدول مقادير تغيير شكل و تغيير شكل نسبي - 1

2 - εi,min  وεi,max هايي كه در آن  ، يا تعداد دورهبارگزاريهاي  پس از تعداد مشخص شده دورهσi,max  و

 .σi,minنسبي اتفاق افتاده است، همراه با مقادير متناظر براي تغيير شكل  %5

، 2% ،1%ها در  دهنده تنش در برابر تعداد دوره لگاريتمي نشان/ ورت دسترسي، نمودار خطيدر ص - 3

 .تغيير شكل نسبي براي هر آزمونه  5%و  %4، %3

  .را گزارش كنيد ي بارگزاريها ، تراز تنش و تعداد دورهرخ دهد شكست اگر - 4
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