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 »بسمه تعالي «

  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 تعيين، تدوين ووظيفه  است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

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

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

راي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي ب.نهادها و سازمانهاي دولتي باشد
مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

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

تدوين و در )) ٥((بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره . چاپ ومنتشرمي گردد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي .ط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشدكميته ملي مربو

سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين 
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي .ستانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايدپيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و ا

تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول 
اي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجر

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه . اجباري نمايد
سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات .بندي آنرا اجباري نمايد

آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل 
ي قرار داده و در صورت سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزياب

ترويج سيستم بين المللي يكاها ، . احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد
گر وظايف اين كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از دي

  .مؤسسه مي باشد
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"كميسيون استاندارد  پالستيك هاي تقويت شده با الياف  - شيشه   

روش آزمون - خواص كششي     " 

  رئيس                                                       سمت يا نما يندگي
  صنعتي اصفهان دانشگاه                                            حمود، م معصومي

  )يمرمهندسي پلدكتراي ( 

  اعضاء
           مركز تحقيقات مهندسي جهاد اصفهان                                         محمد رضا، پاكمنش

  )مهندسي مواد ليسانس (  
  توكلي ، محمدرضا                                           شركت مبنا گستر سپاهان

  )ليسانس مهندسي پليمر(
  شركت فايبرگالس سپاهان تكنيك                                       شريفي ، عليرضا       

  )فوق ديپلم شيمي(
  ) هسا(هواپيما سازي ايران شركت                                               پرويز، صادقيان 

  )ليسانس شيمي ( 
  ت پليمر ايرانصادقيان ، رضا                                                شرك

  ) ليسانس مهندسي شيمي( 
  قاسمي ، مجيد                                                شركت ريف ايران

  )فوق ليسانس شيمي( 
           شركت گيتي آسا                                           مجيد رضا، محبان 

  )ليسانس شيمي ( 
  پوشش لوله كوهپايه شركت                                              مسعود، مختاري 

 )مديريت صنعتي ليسانس فوق ( 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                  ادات سمعصوم ال، نكوئي 
  )شيميليسانس (

  دبير
  وسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايراننصراصفهاني ، مجتبي                                        م

          )فوق ليسانس شيمي معدني ( 

  ویراستار
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                         شهره      ، طلوعی

  )مهندسی پلیمرليسانس ( 

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 استانداردلي كميته م دومينو شصت و  سيصدليست افراد شركت كننده در 

  ١١/٤/١٣٨٤و پليمر مورخ  شيميايي
  يندگييا نما  سمت                                                       رئيس
  ايران صنعتياستاندارد و تحقيقات  موسسهحقيقي، كريم                                          اكبري

  )ليسانس شيمي( 

  اعضاء
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موسسه                                      خطيب زاده، داود    

  )ليسانس شيمي(
  حاجي نوروزي، فاطمه                                     وزارت كار

  )      فوق ليسانس شيمي( 
  و توليدكنندگان    ندگانكنحمايت از مصرف  سازمانشهرام                                        دانيالي،

  )ليسانس شيمي (  
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران     موسسهشهره                                                 طلوعي،

  )ليسانس مهندسي پليمر( 
  علوي، سيد محمد باقر                                      عضو هيئت علمي پژوهشكده پليمر

  )مهندسي پليمرليسانس  فوق( 
  ايران     صنعتياستاندارد و تحقيقات  موسسه  مهدوي، آذر                                                

  )  كمك كارشناس( 
  ايران صنعتياستاندارد و تحقيقات  موسسه، مجتبي                                         نصراصفهاني

  )معدني فوق ليسانس شيمي (  

  دبير
  ايران     صنعتياستاندارد و تحقيقات  موسسهرشتي، ام البنين                                       فتحي

  )ليسانس شيمي(  

  پيشگفتار
 در هاي مربوط تهيه و تدوين شده است و توسط كميسيون  ”روش آزمون -خواص كششي   -شيشه پالستيك هاي تقويت شده با الياف“استاندارد 

 ٣مورد تائيد قرار گرفته است ، اينك به استناد بند يك ماده  ١١/٤/١٣٨٤ مورخو پليمر كميته ملي استاندارد شيميائي سيصد و شصت و دومين جلسه 
  . شود بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي ١٣٧١قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

لزوم براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع 
فني مربوط مورد تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون 

در تھیھ و تدوین این . بنابر اين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد. توجه قرار خواهد گرفت
ارد ملي كشور ھاي استاندارد سعي شده است كھ ضمن توجھ بھ شرایط موجود و نیازھاي جامعھ ، در حد امكان بین این استاندارد و استاند

ھاي الزم این استاندارد با استفاده از  ھاي موجود و اجراي آزمایش لذا با بررسي امكانات و مھارت. صنعتي و پیشرفتھ ھماھنگي ایجاد شود
  :منبع زیر تھیھ گردیده است 

 
JIS K7054-1987: Testing Method for Tensile Properties of Glass Fiber  
Reinforced Plastics 
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 روش آزمون - خواص كششي   - شيشه پالستيك هاي تقويت شده با الياف

  هدف و دامنه كاربرد
  .است) GFRP١(روش آزمون خواص كششي پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه ين يهدف از تدوين اين استاندارد تع

ونه، دستگاه آزمون، وسايل و عملكرد آزمونه مطابق اين ، دماي آزمون، رطوبت آزمون، آزم٢هرگاه شرايط تثبيت آزمونه  - ١ يادآوري
  .     برد استاندارد،امكان پذير نباشد، در اين حالت مي توان روش آزمون مورد توا فق بين طرفين را به كار

  .داستاندارد هستن آورده شده اند، مترادف با واحدهاي مرسوم مقادير اين {}واحدها و مقادير عددي كه در  -٢ يادآوري

  مراجع الزامي      ٢
بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين .مدارك زير حاوي مقرراتي است كه درمتن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است

صالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين ر ايا تجديد نظ/در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و  .استاندارد محسوب مي شود
معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي  .تمدارك مورد نظر نيس

يا تجديد نظرآن مدارك الزامي / آخرين چاپ و  يا تجديد نظر/در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و .ي قرار دهندرسزير مورد بر
  :ربرد اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير براي كا.ارجاع داده شده است

هاي  قواعد عمومي جهت روش -پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه ١٣٨٣سال :  ٦٨٨٣استاندارد ملي شماره   ١-٢
 آزمون

  كوليسهاي ورينه دار با دقت دوصدم ميليمتر ١٣٦٩سال :  ٣١٢٩استاندارد ملي شماره   ٢-٢
  ويژگيها و روشهاي آزمون -ميكرومتر ١٣٨٢ل سا:  ٦٤٤٢- ١استاندارد ملي شماره   ٣-٢
   اصطالحات و تعاريف      ٣

  :كار مي روده واژه ها با تعاريف زير ب در اين استاندارد اصطالحات و
  ٣تنش كششي

  .مقدار حاصل از تقسيم نيروي كششي اعمال شده بر حداقل سطح مقطع اوليه آزمونه بين دو خط نشانه در هر لحظه است

  ٤ياستحكام كشش
  حداكثر تنش كششي اعمال شده به آزمونه است

  ٥استحكام كششي در نقطه تسليم.

 .كرنش افزايش يابد- تنش كششي در نقطه اي كه كرنش شروع به افزايش كند بدون اينكه تنش در منحني تنش

                                                
1- Glass fiber reinforced 

2- Conditioning of test piece 
1-  Tensile stress 

2-  Tensile strength 
3- Tensile strength at yield point  
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  ٦استحكام كششي در نقطه شكست
  .تنش كششي در لحظه اي كه آزمونه مي شكند

  ٧تنش كششي ايمن
براي موادي كه نقطه تسليم نشان نمي . ش كششي است كه يك مقدار ثابت كرنش پايدار در آزمونه ايجاد مي كندبه معني تن

  .دهند، از تنش كششي ايمن بجاي نقطه تسليم استفاده مي شود
 ٨حد تناسب

  .كرنش شروع به تفكيك از خط مستقيم مي كند-تنش در زماني كه كه منحني تنش
 ٩طول اوليه

روي قسمت باريك و موازي آزمونه به منظور اندازه گيري كرنش عالمت گذاري مي  خط نشانه كه قبل از آزمون،فاصله بين دو 
  . شود

  ١٠كرنش
  تغييرسرعت ازياد طول آزمونه توسط نيروي كششي 

 ١١كرنش كششي در نقطه تسليم
  . كرنش مربوط به استحكام كششي در نقطه تسليم است

  ١٢كرنش كششي در نقطه شكست
  .مربوط به استحكام كششي در نقطه شكست استكرنش 

  ١٣مدول كششي كشساني
كرنش -وقتي هيچ خط مستقيمي در منحني تنش. نسبت تنش كششي به كرنش مربوط به آن در محدوده حد تناسب است

تي عالوه بر اين، وق. كششي وجود ندارد، مدول كششي كشساني از شيب خط مماس در نقطه شروع تغيير شكل بدست مي آيد
جمعي از پاره خط هاي مستقيم در اين منحني ظاهر مي شود، مدول كششي كشساني از شيب بلندترين پاره خط مستقيم بدست 

  .مي آيد
  ١٤نسبت پواسون

در جهت عمود بر آن و در محدوده حد تناسب در ) ε2(در جهت اعمال تنش كششي به كرنش ) ε1(مقدار مطلق نسبت كرنش 
  . كششي است طول فرايند بارگذاري تنش

  شرايط عمومي آزمون   ٤
  . باشد ١-٢شرايط عمومي اين آزمون بايد مطابق با استاندارد بند 

  وسايل آزمون   ٥

                                                
4-  Tensile strength at fracture point 

5-  Tensile proof stress 
6-  Proportional limit 

7-  Gage length 
8-  Strain 

١١- Tensile strain at yield point 
2-  Tensile strain at fracture point 

3- Tensile modulus of elasticity  
4- Poisson's ratio 
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  دستگاه آزمون   ١- ٥
  :بايد از دستگاه آزموني استفاده شود كه سرعت انتقال فك هاي آن در طي آزمون ثابت بوده و به اجزاي  زير مجهز باشد

  ١٥گيره ها  ١- ١- ٥
وقتي نيرو اعمال مي شود، گيره ها با فك متحرك . ره ها بايد بتوانند آزمونه را به فك متحرك و ثابت دستگاه محكم نگهدارندگي

گيره ها . و ثابت دستگاه آزمون بايد به نحوي جفت شوند كه محور اصلي آزمونه بر خط فرضي مركزي دو گيره منطبق شود
ترجيحا نيروي . الزم است گيره ها از سرخوردن آزمونه در طي آزمون جلوگيري كنند. ترجيحا بايد از نوع خود تنظيم باشند

اعمال شده از سوي فك هاي گيره به آزمونه در طي آزمون بايد ثابت باشد و در صورت افزايش نيروي اعمالي بر آزمونه بايد 
  .افزايش يابد

   ١٦نشانگر نيرو  ٢- ١- ٥
ه نيروهاي كششي اعمال شده به آزمونه را در طي آزمون داشته باشد و بايد نيرو را با نشانگر نيرو بايد قابليت نشان دادن كلي

  .درصد مقدار اعمال شده نشان دهد ±١دقت حداقل 
  ١٧وسيله اندازه گيري ازدياد طول  ٢- ٥

يرات طول اوليه اين وسيله بايد قابليت ثبت پيوسته تغييرات طول اوليه آزمونه را در طي آزمون داشته باشد و بايد دقت تغي
  .درصد مقدار نشان داده شده باشد ±١حداقل 

   ١٨نشانگر كرنش  ٣- ٥
نشانگر كرنش بايد قابليت ثبت پيوسته تغييرات مقدار كرنش در طول آزمون را داشته باشد و بايد دقت تغييرات كرنش حداقل 

  .درصد مقدار نشان داده شده باشد ±١
  وسايل اندازه گيري ابعاد  ٤- ٥

  يزسنجر  ١- ٤- ٥
  .باشد ٣- ٢ ريز سنج، كه ضخامت و پهناي آزمونه را اندازه گيري مي كند، بايد مطابق با استاندارد بند

  كوليس ورنيه  ٢- ٤- ٥
  .باشد ٢- ٢كوليس ورنيه، كه طول آزمونه را اندازه گيري مي كند، بايد مطابق با استاندارد بند 

                                                
5- Grips  

1- Load Indicating meter 
2- Extensometer 

3- Strain indicating meter 
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  آزمونه     ٦

  شكل و ابعاد آزمونه ١- ٦
  :نوع زير مطابق با شكل و ابعاد آن طبقه بندي شود آزمونه بايد به دو

  آزمونه نوع الف  ١- ١- ٦
يعني مواد  GFRPدر صفحه  ٢٠يا مواد نسبتا همسان GFRP ١٩آزمونه نوع الف براي آزمون كششي مواد تقويت شده تك سو

و ابعاد آن در جدول  ١ل شكل آزمونه در شك. و غيره مناسب است ٢٢يا سوزني ٢١تقويت شده به وسيله موادي از قبيل حصيري
  .  نشان داده شده است ١

  آزمونه نوع ب  ٢- ١- ٦
شكل . است GFRPيا مواد بطور قابل مالحظه نا همسان  GFRPآزمونه نوع ب براي آزمون كششي مواد تقويت شده تك سو

 ٢-اشد،آزمونه نوع بمشكل ب ١- وقتي استفاده از آزمونه نوع ب. داده شده است ١و ابعاد آن در جدول  ٢آزمونه در شكل 
  .انتخاب مي شود

  .ترجيحا بايد استفاده شود ٢-مواد نا همسان، آزمونه نوع ب)  ±٤٥(عالوه بر اين، براي آزمون كششي در راستاي حدوسط 
  

  
  آزمونه نوع الف -١شكل 

  

                  
  آزمونه نوع ب  -٢شكل 

                                                
1-  Unidirectional 

2-  Anisotropic 
3-  Cloth 

4-  Chopped strand 
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  ابعاد آزمونه       -١جدول  
  نوع الف  وضعيت قسمت هاي آزمونه

  )ميلي متر(
  ١-نوع ب

  )ميلي متر(
  ٢-نوع ب

  )ميلي متر(
L   :  ٢٥٠  ٢٠٠   ٢٥٠  طول کل  
l0  : ٥٠±٥/٠  ٥٠±٥/٠  ٥٠±٥/٠  طول اوليه  
l1  : ١٢٠  ٧٠  -  فاصله بين قسمت های تقويت شده  
l2  : ٨٠±٥/٠  طول قسمت موازی  -  -  
l3  :١٥٠  -  ١٧٠  فاصله بين گيره ها  
l4  :٦٥  ٦٥  -  شده طول قسمت تقويت  
l5  : ٥٥  ٥٥  -  طول قسمت موازی قسمت تقويت شده  
l6  :  ٥٠  ٥٠  ٤٠  حداقل طول قسمت در تماس با گيره  
B  :٢٥يا ٥٠±٥/٠  ١٠±٥/٠  ٤٥±٥/٠  پهناي دو انتها  
b0  :٢٥يا  ٥٠±٥/٠  ١٠±٥/٠  ٢٥±٥/٠  پهناي قسمت موازی  
h0  : ١٠تا  ٢  ٣تا  ١  ١٠تا  ٢  ضخامت  
H  :حداکثر   -  تماس با گيره   ضخامت قسمت درh0حداکثر   ٣h0٣  
R  :٦٠±٥/٠  شعاع گردی شانه  -  -  

 

  تهيه آزمونه  ٢- ٦

براي آزمونه نوع ب، بعد از . توسط ماشين كاري يا روش هاي مشابه تهيه شود GFRPآزمونه بايد از ورق چند اليه  ١- ٢- ٦
  .، آن را ماشين كاري كنيد٢٣گيرهيا ورقه آلومينيمي به نواحي در تماس با  GFRPچسباندن يك ورق 

  .دو وجه انتهايي آزمونه بايد موازي با يكديگر  و عمود بر راستاي محور آزمونه پرداخت شود ٢- ٢- ٦
  . وقتي آزمونه با روش برش زدن تهيه مي شود، بايد دقت شود گرماي اضافي توليد نشود ٣- ٢- ٦
. اد رنگي و ساير لوازمي استفاده شود كه اثري روي آزمونه ندارندبراي عالمت گذاري خطوط نشانه بايد از جوهر، مد  ٤- ٢- ٦

  .خطوط نشانه نبايد باعث خراش سطح آزمونه شود
  تعداد آزمونھ  ٣-٦   

  .قطعه باشد ٥تعداد آزمونه نبايد كمتر از   ١- ٣- ٦
ه باشد، بايد حذف شوند و براي آزمونه نوع الف، آزمونه هايي كه شكست در خارج از ناحيه باريك و موازي آزمون  ٢- ٣- ٦

  .  آزمون با افزودن همان تعداد آزمونه انجام شود
براي آزمونه نوع ب، آزمونه هايي كه شكست در خارج از ناحيه باريك و موازي آزمونه باشد، بايد حذف شوند و   ٣- ٣- ٦

  .    آزمون با افزودن همان تعداد آزمونه انجام شود
  . قطعه باشد ٥تعداد آزمونه در جهت مورد نظر نبايد كمتر از  ،٢٤در آزمونه هاي ناهمسان  ٤- ٣- ٦

                                                
1- Reinforced parts 

1- Anisotropy 
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  سرعت آزمون   ٧

در حالتي كه در دستگاه آزمون، وجود . سرعت آزمون به معني سرعت حركت فك هاي دستگاه آزمون در طي آزمون است ١-٧
مونه را به عنوان سرعت آزمون نمونه يا نبود آن تغييري در سرعت حركت فك ها ايجاد نكند، مي توان سرعت حركت بدون ن

  . در نظر گرفت
  .در غیر از موارد تعیین شده، سرعت الف باید در نظر گرفتھ شود. باشد ٢سرعت آزمون باید مطابق سرعت ھاي داده شده در جدول   ٢- ٧

سرعت آزمون -٢جدول   
 سرعت آزمون طبقه بندی سرعت

)ميلي متر بر دقيقه(  
  ١±٥/٠ Aسرعت 

  ٢±٥/٠ Bسرعت 

  ٥±٠/١  Cسرعت 

  ١٠±٠/٢  Dسرعت 

  روش كار   ٨

پهنا و ضخامت ناحيه باريك و موازي آزمونه را در يك نقطه از قسمت مركزي خطوط نشانه و دو نقطه بين خطوط نشانه   ١- ٨
ششي كشساني ميلي متر اندازه گيري كنيد و ميانگين سطح مقطع را براي مدول ك ٠١/٠ميلي متر از هر خط با دقت  ٥و به فاصله 

  .و حداقل سطح مقطع را براي استحكام كششي محاسبه كنيد
  .ميلي متر اندازه گيري كنيد ٠٥/٠آزمونه را با دقت  ٢٥طول اوليه  ٢- ٨
در اين مورد، مراقب باشيدكه محور اصلي آزمونه بر .آزمونه را از ناحيه در تماس با گيره به دستگاه آزمون متصل كنيد  ٣- ٨

سپس، گيره ها را محكم . گيره در نقاطي كه دو گيره به دستگاه آزمون متصل        مي شوند، منطبق شود خط فرضي مركزي دو
در اين مورد، گيره ها را نبايد آنقدر محكم كرد كه آزمونه خرد . كنيد بطوري كه آزمونه در طول آزمون از گيره ها ليز نخورد

  .شود
در . را بين خطوط نشانه آزمونه نصب كنيد ٢٦وسيله اندازه گيري ازياد طول وقتي مدول كشساني اندازه گيري مي شود،  ٤- ٨

  . صورت استفاده از كرنش سنج، آن را در ابتدا به آزمونه وصل كنيد
اندازه گيري هاي زير را انجام  ستگاه آزمون را روشن كنيد وبعد از تنظيم سرعت دستگاه آزمون در مقدار تعيين شده، د  ٥- ٨

  :دهيد
  .كرنش را بطور پيوسته در محدوده حد تناسب يا در يك فاصله كرنش تقريبا يكنواخت ثبت كنيد-منحني نيرو  ١-٥- ٨
  مقدار نيرو و تغييرات طول اوليه يا مقدار كرنش در لحظه تسليم   ٢-٥- ٨
  مقدار نيرو و تغييرات طول اوليه يا مقدار كرنش در لحظه حداكثربارگذاري    ٣-٥- ٨
  و تغييرات طول اوليه يا كرنش در لحظه شكست  مقدار نيرو  ٤-٥- ٨

                                                
1- Gage length 
2- Strain gage 
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 .كرنش بدست آوريد- مدول كششي كشساني را از منحني نيرو   ٥-٥- ٨

  محاسبات    ٩

استحكام كششي در نقطه تسليم، استحكام كششي، استحكام كششي در نقطه شكست يا تنش كششي ايمن را از معادله زير   ١- ٩
  ):ج-٣ب، -٣الف، -٣شكل (محاسبه كنيد 

                                                                                            A
Pt

t =σ
  

  :كه در آن
σt  : استحكام كششي در نقطه تسليم، استحكام كششي، استحكام كششي در نقطه شكست يا تنش كششي ايمن)Mpa (

{kgf/mm2}   
Pt  :م، لحظه بيشترين بارگذاري و لحظه شكست يا نيرو در يك كرنش معين نيرو در لحظه تسلي)N ({kgf}   
A  : حداقل سطح مقطع اوليه آزمونه)mm2( 

  
  )٢مدل (كرنش كششي -منحني تنش -ب-٢شكل              ) ١مدل (كرنش كششي -منحني تنش -الف -٢شكل 

  
  

استحكام كششي در 
  قطه تسليم  ن

خط كمكي مدول 
  كششي كشساني

استحكام كششي 
  درنقطه شكست

  حد تناسب

لحظه 
در  ش 

رن
ک

ی  بارگزار

ر  کث حدا

)
تسل
ی  شش ک ش 

رن
ميک

  

ت
س

ک ش نقطه 
در  ی  شش ک ش 

رن
 ک

ی شش ک ش 
تن

   

  کرنش کرنش

ی شش ک ش 
تن

 

  کششیاستحکام 
  خط كمكي مدول كششي كشساني

 
استحكامكششي 
  درنقطه شكست

در  ی  شش ک ش 
رن

ک

ت
س

ک ش نقطه 

  
لحظه 
در  ش 

رن
ک

ی بارگزار

ر  کث حدا

  

ی شش ک ش 
رن

 ک
تسليم 
نقطه 
در 

 

استحكام كششي 
  درنقطه تسليم  

   مدول كششي كشساني خط كمكي
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  ) ٣مدل (كرنش كششي  -منحني تنش –پ  – ٢شكل                                      

درحالت استفاده از وسيله اندازه (كرنش كششي در نقطه تسليم يا كرنش كششي در نقطه شكست را از معادله زير   ٢- ٩         
  :محاسبه كنيد) گيري ازياد طول

                                                                                 
100

0

0 ×
−

=
l

llt
cε

  
  :كه در آن

εc  : كرنش كششي درنقطه تسليم يا كرنش كششي درنقطه شكست(%)  
lt  : طول اوليه در زمان تسليم يا زمان شكست)mm(  
l0  : طول اوليه)mm    (  
  :كرنش محاسبه كنيد-ه از پاره خط مستقيم منحني تنشمدول كشساني را از معادله زير با استفاد  ٣- ٩

                                                                                           ε
σ

∆
∆

= t
tE

  
  :كه در آن

Et  : مدول كشساني)Mpa ({kgf/mm2}   
Δσt  :ر دو نقطه روي پاره خط مستقيم منحني تنش كرنش اختالف بين تنش هاي كششي به سطح مقطع اوليه د)Mpa (

{kgf/mm2}   
Δε  :اختالف بين كرنش هاي مربوط به تنش ها  
كرنش سنج را براي اندازه گيري كرنش در دو محور عمود برهم به قسمت مركزي آزمونه وصل كرده و كرنش هاي دو   ٤- ٩

  :سپس، نسبت پواسون را از معادله زير محاسبه كنيد.  يدرا در محدوده كشساني اندازه گيري كن)  ε2و  ε1( محور

                                                                                               1

2

ε
ε

ν =
  

  :كه در آن
ε1  :كرنش در راستاي تنش كششي  
ε2  :كرنش در راستاي عمود بر جهت كشش 

  

بارگ
ر  کث حدا لحظه 
در  ش 

رن
ذک

ی ار
  

 )
ست ک ش نقطه 
در  ی  شش ک ام  ک استح

( 
  کرنش

ی شش ک ش 
تن

 

  استحكام كششي

كششي  استحكام
   درنقطه شكست 

 استحكام
  كششي ايمن

  انحراف كرنش  
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  نتايجبيان   ١٠
 .بيان شود ١-٢نتايج بايد مطابق با استاندارد بند 

  گزارش  ١١
  :گزارش آزمون بايد داراي اطالعات زير باشد

  شماره استاندارد ملي كه بر اساس آن آزمون انجام مي شود    ١-١١
  تركيب ماده، ساختمان ورق اليه كاري شده، و ميزان الياف شيشه آزمونه، ٢-١١
  و شرايط قالب گيري آزمونه، روش قالب گيري  ٣-١١
  شكل، ابعاد، روش تهيه و راستاي نمونه برداري آزمونه،  ٤-١١
  تعداد آزمونه،  ٥-١١
 شرايط تثبيت آزمونه،  ٦-١١

 دما و رطوبت آزمون،  ٧-١١

 وسايل و تجهيزات آزمون،  ٨-١١

  سرعت آزمون،   ٩-١١
  نتايج آزمون،  ١٠-١١
  ليم،استحكام كششي در نقطه تس  ١- ١٠ -١١
 استحكام كششي،  ٢- ١٠ -١١

  استحكام كششي در نقطه شكست،  ٣- ١٠ -١١
  تنش كششي ايمن،  ٤- ١٠ -١١
  مدول كششي كشساني،   ٥- ١٠ -١١
  كرنش كششي در نقطه تسليم،  ٦- ١٠ -١١
  كرنش كششي در نقطه شكست،   ٧- ١٠ -١١
  كرنش در لحظه حداكثر نيرو كششي،  ٨- ١٠ -١١
  نسبت پواسون،  ٩- ١٠ -١١
  تاريخ انجام آزمون،  ١١-١١
  . موارد ديگري كه بطور خاص گزارش مي شود ١٢-١١
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