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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 -سختي باركول   " 
 

 رئيس                                                       سمت يا نما يندگي
  صنعتي اصفهان دانشگاه عضو هیئت علمی                                           حمود، م معصومي   
  )مهندسي پليمردكتراي (  

  اعضاء
           مركز تحقيقات مهندسي جهاد اصفهان                                         محمد رضا، پاكمنش

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

  )ليسانس مهندسي پليمر(
  ي ، عليرضا                                              شركت فايبرگالس سپاهان تكنيكشريف

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

  )ليسانس شيمي ( 
  شركت پليمر ايران              صادقيان ، رضا                                  

  ) 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                                           رسول ، مهرورزان 

  )نساجيليسانس فوق (  
  دبير

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                            نصراصفهاني ، مجتبي            
          )فوق ليسانس شيمي معدني ( 

  ویراستار
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                         شهره      ، طلوعی

  )مهندسی پلیمرليسانس ( 
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 استانداردكميته ملي  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 موسسهخطيب زاده، داود                                          

  )ليسانس شيمي(
  حاجي نوروزي، فاطمه                                     وزارت كار

  )      فوق ليسانس شيمي(
  و توليدكنندگان    كنندگانحمايت از مصرف  سازمان   شهرام                                     دانيالي،

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

  )ليسانس مهندسي پليمر(
  لمي پژوهشكده پليمرعلوي، سيد محمد باقر                                      عضو هيئت ع

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

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

  )فوق ليسانس شيمي معدني ( 
  دبير
  ايران     صنعتياستاندارد و تحقيقات  موسسه           رشتي، ام البنين                           فتحي

  )ليسانس شيمي( 
  پيشگفتار
ه و تدوين شده هاي مربوط تهي توسط كميسيون  ”روش آزمون - سختي باركول - پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه“استاندارد 
مورد تائيد قرار گرفته است ،   ١١/٤/١٣٨٤  مورخو پليمر كميته ملي استاندارد شيميائي  سيصد و شصت و دومين جلسه   است و در

 ١٣٧١ت صنعتي ايران مصوب بهمن ماه قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقا ٣اينك به استناد بند يك ماده 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، . بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود

يا تكميل اين علوم و خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح 
بنابر اين براي مراجعه به استاندارد . استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

رايط در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به ش. هاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد
  . موجود و نيازهاي جامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشور هاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

  :هاي الزم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است  هاي موجود و اجراي آزمايش لذا با بررسي امكانات و مهارت
 

JIS K7060-1987: Testing Method for Barcol Hardness of Glass Fiber Reinforced Plastics 
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 روش آزمون -سختي باركول  -پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه

 هدف و دامنه كاربرد
   .است) GFRP١(روش آزمون سختي باركول پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشهين يهدف از تدوين اين استاندارد تع

، دماي آزمون، رطوبت آزمون، آزمونه، دستگاه آزمون، وسايل و عملكرد آزمونه مطابق اين ٢هرگاه شرايط تثبيت آزمونه  - ١ دآورييا
  .استاندارد، امكان پذير نباشد، در اين حالت مي توان روش آزمون مورد توافق بين طرفين را به كار برد

  مراجع الزامي      ٢
بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين  .ت كه درمتن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده استمدارك زير حاوي مقرراتي اس
صالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين ر ايا تجديد نظ/در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و  .استاندارد محسوب مي شود

مكان آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد ا .مدارك مورد نظر نيست
يا تجديد نظرآن مدارك الزامي / آخرين چاپ و  يا تجديد نظر/در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و .ي قرار دهندرسزير مورد بر

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است.ارجاع داده شده است
هاي  قواعد عمومي جهت روش -پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه ١٣٨٣سال :  ٦٨٨٣لي شماره استاندارد م  ١-٢

 آزمون

  ه دار با دقت دوصدم ميليمتريكوليسهاي ورن ١٣٦٩سال :  ٣١٢٩استاندارد ملي شماره   ٢-٢
 ويژگيها و روشهاي آزمون -ميكرومتر ١٣٨٢سال :  ٦٤٤٢- ١استاندارد ملي شماره   ٣-٢

   اصطالحات و تعاريف      ٣
  :در اين استاندارد اصطالحات و يا واژه ها با تعاريف زير بكار مي رود

   ٣نشانه گر باركول

  . نشان دادن ميزان فرورفتگي استبرای  یدستگاه سختي سنج براي اندازه گيري سختي در برابر فرورفتگي، شامل يك فرورونده و يك ساز و كار

 .شده بر فرو رونده در دستگاه آزمون سختي سنج باركول استبار اعمال  ٤فرو روندهنيروي 

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

  دستگاه آزمون   ٥

  نوع دستگاه   ١- ٥
هرگاه سختي اندازه . است طبقه بندي مي شود، نوع الف براي مصارف عمومي ١نشانه گر باركول به دو نوع ذكرشده در جدول 

  .نباشد، نوع ب بايد مورد استفاده قرار گيرد ٣٠بيش از  گيري شده با نوع الف
                                                

1- Glass fiber reinforced 
2- Conditioning of test piece 

1- Barcol impressor  
2- Indntation load 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


نوع نشانھ گر باركول -١جدول   
مقدار نشان داده شده توسط  نشانگر باركول نوع

 می  مينيژ آلوياآل مرجع آزمونه

   به كار رفته  نوع دستگاه

  )سخت( ۸۷تا  ۸۵  الف
 )نرم( ۴۸تا  ۴۳

GYZJ 934-1 

 GYZJ 935  ۸۹تا  ۸۷  ب

  ساختار دستگاه  ٢- ٥
  .داده شده است باشد ١نشانه گر باركول بايد داراي ساختاري كه در شكل 

            
  

  نمونه اي از نشانه گر باركول -١شكل 
   ٥فرو رونده  ٣- ٥

  .و از جنس فوالد سخت شده باشد ٢بايد داراي شكل و ابعاد داده شده در شكل فرو رونده نوك 
  

                                                  
  

 فرو رونده شكل و ابعاد-٢شكل 

                                                
1- Indentor 

  حلقه تنظيم ارتفاع

  پايه

  قاب

 پيچ تنظيم بااليي

  سنبه

 فنر بارگذاري

  انديكاتور -نشانگر

  اهرم

  مهره ماسوره فنر

  فرورونده حفاظ فرورونده

  فنر

پيچ تنظيم 
  پاييني 
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  ٦نشانگر  ٤- ٥
بزرگتر .ميلي متر را نشان دهد ٠٠٧٦/٠درجه تقسيم شود و هر خط از درجه بندي عمق فرورفتگي  ١٠٠درجه بندي يك نشانگر عقربه اي بايد به 

  .، به معني سخت تر بودن نمونه استنشان داده شدهر بودن مقدا
  تنظيم دستگاه   ٥-٥

را نشان داده و سپس با استفاده از  ١٠٠ ± ١ر ابتدا با استفاده از يك صفحه شيشه اي مقدار      ده گونه اي تنظيم كرد كه بنشانه گر باركول را بايد 
نشانه گر باركول بايد به گونه اي تنظيم شود كه با تكرار اعمالي . درج در جدول را نشان دهد، مقادير من ١قطعه مرجع آلومينيومي ذكر شده در جدول 

 .كه در باال ذكر شد مقادير تعيين شده مشاهده شود

  نمونه     ٦  
  .ميلی متر باشد ٥/١حداقل ميلی متر و ضخامت آن  ٧٠× ۷۰د حداقل يابعاد آن با .به طور كلي، آزمونه تهيه شده از نمونه بايد داراي سطح صاف باشد

 
  روش كار   ٧

دستگاه سختی سنج و نيروي فرورونده وجود دارد، وزنه متقابل مناسبي را اختيار ) بار دائم(وقتی امكان تغيير شكل يک نمونه در اثر بار ساكن   ١-٧
  .كنيد تا نمونه داراي سختي كافي باشد

 .مطابق با ضخامت نمونه استفاده کنيد و پايه دستگاه را تقويت کنيد ٧زوقتی نمونه کوچک است، از يك بلوك فاصله اندا  ٢-٧

 .کيلوگرم نيرو باشد ٢/٨تا  ١/٥نيوتن يا  ٨٠تا  ٥٠نيروي فرورونده بايد ترجيحا  -يادآوری

  .فرو رونده دستگاه سختی سنج را عمود بر سطح نمونه فشار دهيد و حداکثر مقدار نشان داده شده را بخوانيد  ٣-٧
  .ميلي متري از لبه نمونه باشد ٣محل اندازه گيری بايد روی سطح صاف و در فاصله حداقل   ٤-٧

ميلی متراز فرو رفتگي ايجاد شده در اندازه  ٣عالوه بر اين وقتی سختی روی نمونه اي اندازه گيری می شود، محل اندازه گيری آن نبايد کمتر از 
  .گيری قبلي فاصله داشته باشد

  .نقطه باشد ١٠، تعداد نقاط مورد اندازه گيری نبايد کمتر از بطور کلی  ٥-٧
  محاسبات    ٨

  :سختی را از معادله زيربا استفاده از مقادير مورد اندازه گيری محاسبه كنيد و تا دو رقم معنی دار گرد كنيد)x(مقدار ميانگين   ١-٨
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  :كه در آن
x  :مقدار ميانگين  
N: تعداد اندازه گيری  
X: مقدار هر اندازه گيری  
  :رد كنيدا دو رقم معني دار گتو  كنيدبه هاي زير محاسمعادله به ترتيب از را آنها ) CV(يا ضريب واريانس  )S( انحراف استاندارد ٢-٨
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٦- Indicator 
1- Space block 
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  :که در آن
S: انحراف استاندارد  
X: مقدار هر اندازه گيری  
x  :مقدار ميانگين  

N: تعداد اندازه گيری ها  
CV: ضريب واريانس  
  .و نوع الف و ب آن بيان شود) HBI(سختی بارکول بايد با   ٣-٨

 HBI – B 50يا  HBI – A 50: مثال

  گزارش  ۹

  :بايد داراي اطالعات زير باشد گزارش آزمون

  .شماره استاندارد ملي كه بر اساس آن آزمون انجام مي شود ۱- ۹

  ،تركيب ماده، ورق اليه كاري شده، و ميزان الياف شيشه آزمونه  ٢- ۹

  ،روش قالب گيري و شرايط قالب گيري آزمونه  ٣- ۹

   ،شكل، ابعاد، روش تهيه و راستاي نمونه برداري آزمونه ٤- ۹

  ،تعداد آزمونه  ٥- ۹

 ،شرايط تثبيت آزمونه  ٦- ۹

 ،دما و رطوبت آزمون  ٧- ۹

 ،مقدار سختی  ٨- ۹

  ،تاريخ انجام آزمون  ٩ - ۹

 . موارد ديگري كه بطور خاص گزارش مي شود ٠-٩
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