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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

وظيفه  است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تنهاتحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ،         و مؤسسه استاندارد 
 .مي باشد ) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر تعيين ، تدوين و

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه ، صاحبنظران                   
سعي بر اين   . گيرد وع صورت مي  مراكز و مؤسسات علمي ، پژوهشي ، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موض              

آوري  ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي ، فني و فن              است كه استانداردهاي ملي ، در جهت مطلوبيت       
توليدكنندگان ، مصرف كنندگان ، بازرگانان ،       : حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل             

نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي      پيش. زمانهاي دولتي باشد    مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سا        
شود و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در          هاي فني مربوط ارسال مي     براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون     

 چاپ و منتشر مي   ) رسمي  ( كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي                 
 .شود 

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

 اساس مفاد مندرج در استاندارد      شود كه بر   بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي     . گردد   چاپ و منتشر مي   
 .گردد به تصويب رسيده باشد   تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي «٥« ملي شماره 

باشد كه در تدوين     المللي استاندارد مي   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين           
يط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ، از آخرين پيشرفتهاي علمي ، فني              استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرا     

 .نمايد  المللي استفاده مي و صنعتي جهان و استانداردهاي بين
تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور                 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي         

فردي و عمومي ، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و           حمايت از مصرف كنندگان ، حفظ سالمت و ايمني           
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                       

المللي براي محصوالت كشور ، اجراي استاندارد        تواند به منظور حفظ بازارهاي بين      مؤسسه مي . اجباري نمايد   
 .جه بندي آنرا اجباري نمايد كاالهاي صادراتي و در

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره ،                  
هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي ،            آموزش ، بازرسي ، مميزي و گواهي كنندكان سيستم             

سسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس           آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ، مؤ         
ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد                       

المللي يكاها ، كاليبراسيون     ترويج سيستم بين  . نمايد   صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي           
 سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از                   وسايل

 .باشد  ديگر وظايف اين مؤسسه مي
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 -پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك" كميسيون استاندارد 
 " روش آزمون –ضربه در دماي پايين 
 
 

  ندگيسمت يا نماي  رئيس 
  شركت توليدي تهران  حشمتي فر ، مريم 

 )ليسانس مهندسي شيمي (
 
 

 اعضاء
 شركت بوشهر چرم  جليليان ، مريم 

 )ليسانس مهندسي شيمي ( 
 

 وزارت صنايع و معادن  صادقي ، امير سعيد 
 ) ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

  نيك تكس مشاورينشركت عباسي محقق ، اعظم 
  ) ليسانس مهندسي نساجي( 
 

 وزارت صنايع و معادن  مرداني ، نعمت اله 
 ) فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  ايران  همايونفر ، فرحناز 
 ) ليسانس بيولوژي ( 
 
 

  دبير
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران داودي، نسرين 

 ) ليسانس مهندسي صنايع ( 
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 پيش گفتار

ً كه   روش آزمون    - ضربه در دماي پائين    -پارچـه هـاي روكـش شده با الستيك يا پالستيك          ً    دارداسـتان 
  جلسه  كميته  ملي  استاندارد دريكصدوهفتادو پنجمين توسـط  كميسيون هاي  مربوط  تهيه  و تدوين  شده  و           

، اينك  به     قرار گرفته  استصويبمورد ت .۱۵/۱۲/۸۴.مورخ  پوشـاك و فـرآورده هـاي نسـاجي و الـياف             
 قـانون  اصـالح  قوانيـن  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران                ۳اسـتناد بـند يـك  مـاده            

 .  بعنوان  استاندارد ملي  ايران  منتشر مي شود۱۳۷۱مصوب  بهمن  ماه  

 ، علوم  و  صنايعبـراي  حفـظ  همگامـي  و هماهنگـي  بـا تحوالت  و پيشرفت هاي  ملي  و جهاني  در زمينه                           
 ، اسـتانداردهاي  ملي  ايران  در مواقع  لزوم  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  پيشنهادي  كه  براي                            خدمـات 

اصـالح  يـا تكميل  اين  استانداردها ارائه  شود، در هنگام  تجديدنظر در كميسيون  فني  مربوط  مورد توجه                        
 به  استانداردهاي  ايران  بايد همواره  از آخرين  تجديدنظر آنها  بنابراين  براي  مراجعه  .قـرار خواهـد گرفت   

  .استفاده  كرد

 ،  در تهـيه  و تدويـن  ايـن  استاندارد سعي  شده  است  كه  ضمن  توجه  به  شرايط  موجود و نيازهاي  جامعه                                
 . ماهنگي  ايجاد شوددر حد امكان  بين  اين  استاندارد و استاندارد ملي  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  ه

 : خذي  كه  براي  تهيه  اين  استاندارد به  كار رفته  به  شرح  زير است أمنبع  و م

1-ISO 4646 : 1989  Rubber- or plastics- coated fabrics- Low- temperature impact test 
 

 
 
 
 
 
 
الف
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  - ضربه در دماي پائين-رچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيكپا

 روش آزمون
 

 هدف و دامنه كاربرد  ۱

هـدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه گيري پائين ترين دمايي است كه در آن                  ۱-۱
هـيچگونه شكست يا ترك خوردگي در روكش پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ، زماني                  

  .، به وجود نيايد       كه تحت ضربه مشخصي قرار مي گيرند 

خمش در پارجه تحت   كه   ياز پارچـه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك در موارد              ۱-۲
از اطالعات حاصل از اين روش ممكن       . شود  استفاده مي  قرارمي گيرد دمـاي پاييـن با ضربه يا بدون آن          

 شكل  اسـت بـراي پيش بيني رفتار اين قبيل پارچه ها در دماي پائين صرفاً در مواردي كه شرايط تغيير                   
 . مشابه موارد ذكر شده در اين روش باشد استفاده شود

 

 مراجع الزامي  ۲

بدين . مـدارك الزامـي زيـر حـاوي مقرراتـي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع  شده است                        
/ در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و        . ترتيـب آن مقـررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود             

معهذا بهتر است   .  نظـر ، اصـالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مدارك مورد نظر نيست                 يـا تجديـد   
كاربـران ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را                  

ديد يا تج/ يا تجديد نظر ، آخرين چاپ و   / در مورد مراجع بدون چاپ و     . مـورد بررسـي قـرار دهـند         
 . نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است 

 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 
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  – پارچـه هـاي روكـش شـده با الستيك يا پالستيك     ۱۳۸۲سـال   : ۶۹۱۷  اسـتاندارد ملـي ايـران        ۲-۱

 .محيط هاي استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون 

 - پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك            ۱۳۸۳سال   : ۷۶۴۵-۳ستاندارد ملي ايران      ا  ۲-۲
 تعيين ضخامت 

 

 وسايل الزم  ۳

 دستگاههاي ضربه زن مختلفي قابل استفاده مي باشد دستگاه مورداستفاده بايد            بـراي انجـام ايـن ازمون      
 :داراي اجزاء زير باشد 

 )۱شكل طبق ( نگيره هاي آزمونه و بازوي ضربه ز ۳-۱

گيره هاي آزمونه طوري طراحي مي شوند كه بخوبي آزمونه يا آزمونه ها را بعنوان پايه نگهدارنده                      
هر آزمونه بايد بصورت مجزا محكم در گيره نگهداشته شود، بدون اينكه گيره موجب                   . حفظ كنند 

 . تغيير شكل آزمونه گردد

متر  ۱/۲ تا   ۸/۱ سطح فوقاني آزمونه با سرعت خطي        لـبه ضـربه زن نسـبت بـه آزمونـه داراي حركتي به سمت              
بمنظور حفظ تداوم   . ي باشد  ميلي متري بعد از بر خورد م       ۶بـر ثانـيه در نقطـه ايجـاد ضـربه و حداقل              

. اعمال نيرو حركت داد ، بايد بازوي ضربه زن را با) ۳-۳طبق بند (سـرعت درون سيال انتقال حرارت  
اد آزمونه هايي كه در هر مرحله مورد آزمون قرار مي گيرند را             گاهـي الزم اسـت در بعضـي موارد تعد         

 ). به پيوست الف مراجعه شود ( كاهش داد 

 . ميلي متر باشد۶/۱ ± ۱/۰شعاع لبه ضربه زن بايد 

بازوي ضربه زن و گيره هاي نگهدارنده آزمونه بايد در حين برخورد ضربه بعدي داراي فاصله آزاد 
 . باشند ۱ذكر شده در جدول 
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 مخزن عايق كاري شده  ۳-۲

 سيال انتقال حرارت  ۳-۳

از هـر مـايع سـيال انـتقال حـرارت كـه همـواره در دماي آزمون بصورت مايع باقي مانده و  تأثيري بر              

  . كرد استفاده د مي تواننداشته باشآزمونه  

ّ 

 .ابعاد به ميلي متر مي باشد 

 
 

       گيره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه هاي آزمونه و بازوي ضربه زن نماي گير-۱شكل

 

وقتـي كه از حالل قابل اشتعال يا سمي بعنوان سيال انتقال حرارت استفاده ميشود ، حتماً هشدارهاي رايج           ـ توجـه 
 . در مورد استفاده از مواد، مدنظر قرار گيرد 

  .متانول بعنوان يك سيال انتقال حرارت براي الستيك معرفي شده است

  روكشي كه مورد ارزيابيسطح

 قرار مي گيرد        

  شعاع لبه ضربه زن ۶/۱ ± ۱/۰

 گيره

 آزمونه

  رجوع شود ۱به جدول 

±۲۵ ۶حداقل  ۵ 
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  :د ذيل براي دماهاي مورد اشاره استفاده مي شوداز موا يادآوري ـ

  درجه سلسيوس-۶۰اتانول                                                                                

                           Dow corning ۲۰۰مايعات شماره 

  درجه سلسيوس-۶۰                       ميلي متر مربع بر ثانيه       ۵ويسكوزيته حركتي با  - 

  درجه سلسيوس-۷۶              ميلي متر مربع بر ثانيه                 ۲ويسكوزيته حركتي با  -

  درجه سلسيوس-۹۰                                                                                 متانول 

  درجه سلسيوس-۱۲۰                                                        دي كلرو دي فلور و متان 

 دستگاه سيلندر به مخزن     انتقالوقتـي از خنك كننده دي كلرودي فلورومتان استفاده ميشود بايد قبل از              
  .كرد خنك ) درجه سلسيوس-۸/۲۹( زير نقطه جوش يعني آن راآزمون 

 . ل حرارت مي شود  ، سبب چرخش سيال انتقاهمزن ۳-۴

، بصـورت خودكـار يـا دسـتي ، جهت كنترل دماي سيال انتقال حرارت در                 كنـترل دمـا    ۳-۵
 . درجه سلسيوس نسبت به دماي مورد نظر بكار مي رود ± ۵/۰محدوده 

ع يا دي   ، نيتروژن ماي  ) يخ خشك   ( بـراي پائيـن آوردن دمـا اسـتفاده از دي اكسيد كربن جامد پودري                
يك گرمكن الكتريكي غوطه ور شونده هم براي افزايش دما الزم . اكسـيد كربـن مـايع توصيه مي شود       

 . است 

، بـا شـاخص دمـا و بـا تقسيم بندي يك درجه سلسيوس و داراي محدوده                  تـرموكوپل    ۳-۶
 .مناسبي براي دمايي كه طي آن آزمون هاي مزبور انجام مي شود

ميلي متر ساخته شده و در محل اتصال به هم ۰/ ۵ تا۲/۰قطر به ١ كنستانتان-ترموكوپل بايد از سيم مس
 . ترموكوپل بايد حتي االمكان در نزديكي آزمونه قرار گيرد . جوش داده شود 

                                                 
 نيکل% ۴۵مس و % ۵۵ از ىژ،آليا -۱
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 .از يك دماسنج كه شرايط ترموكوپل فوق را دارا باشد نيز استفاده نمود ممكن يادآوري ـ
 

  آماده كردن آزمونه ۴

 ميليمتر  ۴/۶ ±.۵/۰ بـايد بوسـيله قالـب برش زده شود ، عرض هر يك بايد                آزمونـه هـا    ۴-۱
  .باشد 

آزمونـه هـا بايد به نحوي تهيه شوند كه طول آزمونه موازي با طول پارچه روكش شده و خالف جهت                

  . عرض قابل استفاده پارچه روكش شده باشد ، مگر آنكه به گونة ديگري مشخص شده باشد

 ـ فاصله بازوي ضربه زن و گيره هاي آزمونه۱جدول 

 )به ميليمتر(ضخامت آزمونه   )به ميليمتر( فاصله مورد نياز 

۳/۰±۴/۶ 

۳/۰± ۷/۵ 

۳/۰± ۲/۵ 

۳/۰± ۸/۴ 

۱۵/۲  -   ۶۵/۱ 

۶۴/۱  -   ۰۵/۱ 

۰۴/۱  -   ۵۵/۰ 

۵۴/۰   -   ۱۰/۰ 

 . تعيين ميگردد۱۳۸۳سال :  ۷۶۴۵-۳ ضخامت آزمونه بر اساس استاندارد ملي ايران -۱يادآوري 

 فاصـله مـورد نـياز از طـريق مـيزان كردن صفحه يا صفحات خاص تنظيم كننده براي محكم كردن              -۲يـادآوري   
 . حاصل مي شود ۱هاي آزمونه مطابق شكل  گيره

ـ   اين  ۳ منشاء حركت وسايل آزمون از هر نوع كه باشد بايد ولتاژ و ابعاد خواسته شده در جدول و بند                   -۳ادآوري  ي
اگر ضربه زن با نيروي برق حركت مي كند، يك وسيله جهت كنترل و يكنواخت سازي . اسـتاندارد را تأمين نمايد      

  .ل نمايد ولتاژ مورد نياز است تا سرعت دستگاه را به هنگام آزمون كنتر

 ميلـي مـتر از آزمونه را بايد درون گيره ها نگهداشت و طول خارج از گيره ها                   ۶حداقـل    ۴-۲

 . ميلي متر باشد  ۲۵ ±۵بايد برابر 
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  هر روز بايد. بـايد از قالـبهاي تـيز براي تهيه آزمونه ها استفاده شود تا به نتايج مطلوب دست يافت     يـاد آوري ـ 

 . جواهر آالت تيز كرد تراشلبه هاي برش را با سنگ 

 
 فاصله زمانى بين توليد پارچه و آزمون  ۵ 

 . . ساعت باشد۱۶حداقل مدت زمان بين توليدوآزمون بايد، آزمون در تمامي موارد  ۵-۱

هفته و براي    ٤د  بـراي كنـترل خـط تولـيد ، حداكـثر فاصله زماني بين توليد و آزمون باي                  ۵-۲

 بعد از گذشت    تاآنجا كه بتوان  بي نمونه هايي كه قرار است با يكديگر مقايسه شوند ، آزمونها بايد              ارزيا

 .فاصله زماني مشابه انجام پذيرد

 ۳ بايد آزمون     فاصله زماني بين توليد و       امكان حداكثر براي كنترل محصول ، در صورت        ۵-۳

 .  دريافت نمونه انجام پذيرد تاريخدو ماه ازدر ساير موارد ، آزمونها بايد در طي . ماه بايد باشد 

 
  شرايط محيطي جهت آماده سازي آزمونه ۶

 مي  ۱۳۸۲سال : ۶۹۱۷شـرايط محيطـي آمـاده سـازي آزمونه ها مطابق روش يک استاندارد ملي ايران                   

 . باشد 

  : تعريف شده است ۶۹۱۷ در استاندارد ۱سه محيط استاندارد جهت روش  يادآوري ـ

    درصد  ۶۵±۵ درجه سلسيوس ، رطوبت نسبي ۲۰±۲دماي -

  درصد ۵۰ ±۵ درجه سلسيوس ، رطوبت نسبي رطوبت نسبي ۲۳±۲دماي -

 گرمسيري استفاده مي    مناطق درصد فقط در     ۶۵ ±۵ درجـه سلسـيوس ، رطوبت نسبي         ۲۷±۲دمـاي   -
 .شود 
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 روش آزمون ۷

را آماده كرده و دماي دستگاه را به مقدارمطلوب          ) ۲-۳طبق بند   (مخـزن عايق كاري شده       ۷-۱
در مخزن ) يخ خشك ( برسـانيد ، اين كار را ميتوان با قرار دادن مقدار مناسبي از دي اكسيد كربن جامد      

 ميلي متري از سطح بااليي آن       ۵۰ودن آرام سـيال انتقال حرارت به آن انجام داد تا مخزن در فاصله             و افـز  
 . در طول زمان آزمون با افزودن مقادير اندكي از يخ خشك دماي مخزن را ثابت نگهداريد .  پر شود 

 
سيد كربن مايع كه از طريق       ميـتوان بـا پـر كـردن مخـزن با سيال انتقال حرارت و تنظيم دما با دي اك                    يـاد آوري ـ   

در جائيكه دماي پائين تر از دماي بدست آمده توسط          . شـيركنترل سـولنوئيدي وارد مي شود به دماي مطلوب رسيد          
 . دي اكسيد كربن مايع يا يخ خشك مورد نظر است ميتوان از نيتروژن مايع نيز استفاده كرد 

 

  ۷۶۴۵-۳شده در استاندارد ملي ايرانها بر اساس روش شرح داده  تعيين ضخامت آزمونه ۷-۲
  .مي باشد

 دقيقه در دماي مطلوب     ۳ ±۵/۰هـا را روي گـيره هـا قـرار داده و آنها را بمدت                 آزمونـه  ۷-۳
 طرفـي كـه قـرار اسـت ارزيابي شود بايد بسمت بازوي ضربه زن باشد، مگر اينكه به گونة                     قراردهـيد ،  

 .ديگري مشخص شده باشد 

بعـد از غوطـه ور كـردن در دمـاي آزمون بمدت زمان مشخص ، دما را يادداشت كرده و                 ۷-۴
 . كنيد وارديک ضربه 

 متر بر ثانيه باشد     ۱/۲ تا   ۸/۱بين  بـراي هـر آزمـون ، سـرعت بازوي ضربه زن را كه بايد                 ۷-۵

 ) . به پيوست الف مراجعه شود ( كنترل كنيد 
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خـزن ، هـر آزمونه را بمنظور اندازه گيري ميزان عيوب            بعـد از برداشـتن آزمونـه هـا از م           ۷-۶

در  * ۵احتمالـي كـه شـامل ايجاد هر گونه ترك يا شكستگي قابل مشاهده توسط عدسي با بزرگنمايي                   

 .سطح الية روكش مي باشد بررسي كنيد 

هتي  ميلي متر و در همان ج      ۶ درجه حول يك محور با قطر        ۱۸۰، هر آزمونه را با زاويه       پـيش از بررسي   

 .مورد بررسي قرار دهيد  * ۵ با عدسي با بزرگنمايي  سپسكه در اثر ضربه خميده شده ، خم كنيد و

 . در هر دما ، آزمونه هاي جديد را مورد آزمون قرار دهيد  ٧-٧

 

 . آزمونه از هر روي نمونه تهيه نمائيد ۵براي آزمون هاي منظم ، جهت آزمون در هر دماي مشخص   ـياد آوري

 

 آزمونگزارش  ۸

  : گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد 

 ٨٥٥٧روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  ۸-۱

 مشخصات پارچه روكش شده  ۸-۲

 . دمايي كه طي آن آزمونه ها آزمايش مي شود ۸-۳

 نوع دستگاه مورد استفاده  ۸-۴

 شرايط دما ، رطوبت و دوره  ۸-۵

  متفاوت باشد ۳-۷ا ، در صورتي كه با شرايط بند طول زمان غوطه وري آزمونه ه ۸-۶

 سرعت ضربه زن ۸-۷

 رفتار هر آزمونه بصورت مجزا  ۸-۸
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 تعداد آزمونه ها  ۸-۹

 ضخامت پارچه روكش شده ۸-۱۰

  سمتي از پارچه روكش شده كه مورد آزمون قرار گرفته ۸-۱۱

 .جزئيات سيال انتقال حرارت كه از آن استفاده شده است ١٢-٨

 تاريخ انجام آزمون ١٣-٨

 نام ونام خانوادگي وامضاء آزمايش كننده ١٤-٨
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 پيوست الف

 )اطالعاتي ( 

  ۱شود کاليبراسيون سرعت دستگاه ضربه زن در دماي پائين كه با سولنوئيد فعال  مي
 

 کاليبراسيون  سرعت قبل از انجام آزمون  ۱-الف

 اصول كار  ۱-۱-الف

 مكانيسم ضربه زن آزمون كننده بصورت معلق قرار دارد، بعد از            كه درون  ) h( ارتفـاع گـوي فـوالدي       
آن كـه حركـت رو بـه بـاالي ضـربه زن در اثر تماس با يك متوقف كننده مكانيكي متوقف شد، اندازه                     

كاهش شتاب گوي مزبور از قوانين حاكم بر اجسام متحرك كه متأثر از نيروي جاذبه        . گـيري مـي شود      
 .مي باشد پيروي مي كند 

 روش اجرای  آزمون  ۲-۱-لفا

 محكم كردن حفاظ گوي  ۱-۲-۱-الف

هـر يـك از مهره هايي كه ميله هاي راهنماي ميلة ضربه زن را به آرماتور سولنوئيد مي بندد ، باز كنيد ،           
در باالي ميله راهنما ايجاد كنيد ، سپس پيچ را           ) ۱-طبق شكل الف  ( سـوراخ كوچكـي در حفاظ گوي        

 . ده و محكم ببنديد در جاي خود قرار دا

 تنظيم حركت ضربه زن  ۲-۲-۱-الف

 شكل (ضـربه گـير الستيك را در اطراف آن پهن كرده     . حفـاظ فلـزي اطـراف سـولنوئيد را بـر داريـد              

. حفاظ سولنوئيد را سر جاي خود قرار دهيد         . و آن را در اطراف آرماتور سولنوئيد فرو كنيد           ) ۲-الـف 
مكانيسم ضربه زن را با دست باال آوريد تا وقتي كه به  . ونـه قرار دهيد     آزمونـه را درون نگهدارنـده آزم      

                                                 
.ننده ضربه كاربرد دارد  اين پيوست تنها در مورد انواع خاصي از آزمون ك- ۱  
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ايـن امـر بسيار ضروري است كه زماني كه مكانيسم ضربه زن به حداكثر               . انـتهاي حركـت آن برسـيد        
ارتفـاع خود مي رسد ، ميله ضربه زن بايد در تماس با آزمونه باشد ، اما اين ميله نبايد در سطح آزمونه                       

اگـر ميله ضربه زن در تماس با آزمونه قرار نگرفت ، ضربه گير الستيك بايد با ضربه گير                   . د  وارد گـرد  
نـازك تـر جايگزيـن گردد برعکس  اگر ميله ضربه زن به درون صفحه آزمونه حركت كند ، ضربه گير                      

 . بايد با نمونه ضخيم تر جايگزين گردد 

 قرار دادن گوي و لوله اندازه گيري  ۳-۲-۱-الف

از نظر تئوري حركت رو به      (  ميلي متر را روي نگهدارنده گوي قرار دهيد          ۱۹فـوالدي بـه قطـر       گـوي   
با اين حال اگر جرم خيلي زياد باشد حركت ميله ضربه زن كند         . بـاالي گـوي مستقل از جرم آن است          

 ميلي متر در وضعيت     ۴/۲۵يـك لوـله شيشـه اي يـا لوله پالستيكي شفاف با قطر داخلي                ) . مـي شـود     
محل صفر  .  ميلي متري باشد     ۵درجه بندي لوله بايد به فواصل       . عمـودي مسـتقيماً بـاالي گوي ببنديد         

مقـياس بـايد در راسـتاي بـاالي گوي زماني كه گوي در باالترين نقطه حركت مكانيسم ضربه زن قرار                     
 . دارد ، باشد

  اندازه گيري و محاسبه ۴-۲-۱الف 

وق و بدون آزمونه ها و سيال غوطه ور كننده ، سولنوئيد را             بـه كمـك دسـتگاه آزمـون بـا تجهيزات  ف            
 بار انجام   ۵اين اندازه گيري را حداقل      .  ميلي متر بخوانيد     ۵فعـال سـاخته و ارتفـاع گـوي را با تقريب             

بر حسب متر بر ثانيه     ) v(سرعت ضربه زن    .  ميانگيـن  كل را گرفته و آن را به متر تبديل كنيد               ۰دهـيد 
 : محاسبه كنيد طبق فرمول زير 

  
 :كه در آن 

g =  2(شتاب جاذبه بر حسب متر بر مجذور ثانيهs
m۸/۹= g (  

ghv 2=
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h =ارتفاع متوسط گوي به متر 

انـدازه گـيري هـاي كاليبراسـيون بـايد با دستگاه آزمون قرار گرفته روي سطح غير ارتجاعي مثل ميز                      –يـادآوري   

سطوح ارتجاعي تمايل به جذب انرژي ضربه زن داشته و باعث كاهش            .  شود   آزمايشـگاه يـا كـف بتونـي انجـام         

 . شود  مقادير ارتفاع گوي مي

 

 تنظيم سرعت در طي آزمون  ۲-الف

مطابق ( بـا كمـك دسـتگاه آزمـون  مجهز شده به حفاظ گوي ، گوي و لوله اندازه گيري              ۱-۲-الف

و بدون آزمونه ها و ) ه در شرايط معمولي آزمون كنند( امـا بـدون ضـربه گـير السـتيك          ) ۱-بـندالف   

اين .  ميلي متر بخوانيد   ۵سـيال غوطـه ور كنـنده ، سـولنوئيد را فعال ساخته و ارتفاع گوي را با تقريب                    

با توجه به كمترين و بيشترين مقدار ارتفاع گوي خوانده شده ، . انـدازه گـيري را ده مرتـبه انجام دهيد         

اين محدوده تحت   .  تعيين كنيد    ۴-۲-۱-استفاده از فرمول بند الف      در محـدوده سرعت ضربه زن را با         

 .ناميده مي شود " محدوده سرعت در بيشترين حد ضربه " عنوان 

و سيال غوطه ور ) آزمونه ها (  و نيز آزمونه ۱-۲-بـاكمك آزمـون كنـنده مجهـز طبق شرح الف          ۲-۲الف

هر بار كه سولنوئيد فعال مي شود ارتفاع         .  انجام دهيد  ۷کنـنده ، آزمـون شـكنندگي را مطابق شرح بند            

اگر سرعت در  ). ۴-۲-۱-مطابق الف . (  گـوي را بخوانـيد و از طـريق آن سـرعت را بدسـت آوريد     

قرار بگيرد بايد آزمون انجام     " محدوده سرعت در بيشترين حد ضربه       " محـدوده از پـيش تعييـن شـده          

وده  تعيين شده قرار گيرد آزمون بي اعتبار بوده و           اگر سرعت خارج از محد    . شـده را معتبر تلقي نمود       

اگرآزمون ها بصورت پي در پي بي اعتبار باشند بايد تنظيماتي انجام گيرد تا در در                . نبايد گزارش شود    
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 اين كار با كاهش تعداد     . درمحـدوده  بيشـترين حـد ضـربه قـابل قـبول از پيش تعيين شده قرار گيرد                    

 .آزمونه ها انجام مي شود 

مـثالهاي ذيل كل روش كاليبراسيون سرعت براي آزمون كننده هاي فعال شده با سولنوئيد                ۳-۲-الف

 . را نشان ميدهد 

 ، سرعت ضربه زن در نقطه ضربه دستگاه آزمون بدون           ۱ - بـا اسـتفاده از روش مـندرج در بند الف           -۱

ت در محدوده مندرج در بند      اين سرع .  متر بر ثانيه است      ۹/۱آزمونـه ها و سيال غوطه ور کننده حدود          

 .  مي باشد ۷-۵

 ، با كمك دستگاه آزمون و بدون آزمونه ها و سيال غوطه             ۱-۲- بـا اسـتفاده از روش مـندرج در بـند الـف               -۲

سرعتهاي ضربه زن در بيشترين حد ضربه حدود                   ور حدوده  ننده ، م .  متر بر ثانيه بدست آمد       ۷/۲ تا   ۵/۲ ک

هر بار كه سرعت ضربه زن در نقطه        . مون ها قابل قبول مي باشد       ايـن محـدوده بـراي ايـن سري از آز          

  ) . ۱-طبق بند الف ( ضربه تعيين مي شود محدوده قابل قبول بايد برقرار باشد 

و سيال غوطه ور كننده ،      ) آزمونه ها   (  با دستگاه آزمون همراه آزمونه       ۲-۲ بـا استفاده از روش الف        -۳

 متر بر ثانيه    ۵/۲ اوليـن مـرحله فعال سازي سولنوئيد حدود          سـرعت در بيشـترين حـد ضـربه در طـي           

 . بدست آمد كه در محدوده قابل قبول مي باشد و آزمون معتبر است

 ۴/۲ سـرعت ها در بيشترين حد ضربه در طي دومين و سومين مرحله فعال سازي سولنوئيد حدود                   -۴

حدوده قابل قبول بوده و هر دو آزمون از         اين سرعتها خارج از م    .  مـتر بر ثانيه بود       ۳/۲مـتر بـر ثانـيه و        

 . درجه اعتبار ساقط مي باشند 

 .  انجام شود ۲-۲ تنظيمات براي افزايش سرعت در بيشترين حد ضربه و با استفاده از روش الف -۵
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 سـرعتها در بيشـترين حـد ضـربه و در طي مرحله چهارم فعال سازي سولنوئيد و نيز مراحل بعدي                    -۶

 .لذا نتايج اين آزمون ها معتبر مي باشند .  متر بر ثانيه بدست آمد ۷/۲ تا ۵/۲يدبين فعال سازي سولنوئ

 .ابعاد به ميلي متر مي باشد

  
 
 

۳/۴۱  

۲/۳ضخامت   
  نماي حفاظ گوي-۱-شكل الف

 .ابعاد به ميلي متر مي باشد

 نماي ضربه گير الستيك-۲-شكل الف

≈۹۰ 

۲۵ 

۲۵ 

IRHD ۷۰  =سختي
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