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 »بسمه تعالی «
 آشنايى با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران

 است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و ستانداردمؤسسه ا
 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعی بر این . شی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیردمراکز و مؤسسات علمی، پژوه

است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن 
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل

پیش نویس استانداردهای ملی جهت .اکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشدبازرگانان، مر
نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات 

) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 
 .چاپ و منتشر می شود

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین 
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 

ی تلقی می شود که بر اساس مفاد بدین ترتیب استانداردهایی مل. استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 

 .تصویب رسیده باشد
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در 

ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای تدوین استانداردهای ملی 
 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 
سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ 

مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد 
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای . اجباری نماید

 .راتی و درجه بندی آنرا اجباری نمایداستاندارد کاالهای صاد
همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه 
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 

ؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، م
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید
 سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 کمیسیون استاندارد
 "(CHARPY)تعیین مقاومت ضربه ای به روش چارپی  ـ ها پالستیک"

 
 سمت یا نمایندگی         رئیس

 صنعتی امیرکبیر           دانشگاه              اکبریان، ماسیس
 دانشکده مهندسی پلیمر     )لیسانس مهندسی پلیمر فوق(
 

 اعضـاء
 گستر سایپا شرکت سازه       اتحاد، مهدیه

 )لیسانس مهندسی شیمی فوق(
پژوهشگاه پلیمر و       محسن، اصل رحیمی
  پتروشیمی

  ایران      )لیسانس مهندسی شیمی(
 تی امیرکبیردانشگاه صنع      توکلی طرقی، پروانه

 دانشکده مهندسی پلیمر     ) مهندسی پلیمرفوق لیسانس(
 گستر سایپا شرکت سازه       خدایی، علیرضا

 )پلیمرلیسانس مهندسی  فوق(
طلوعی، شهره                                                                   موسسه استاندارد و 

 صنعتی ایران                                                      )پلیمرلیسانس مهندسی  (تحقیقات 
  ساپکوشرکت        علی، فرشیدفر

  )فوق لیسانس مهندسی پلیمر(
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر      میرمحمد صادقی، گیتی

 دانشکده مهندسی پلیمر               ) مهندسی پلیمردکترای(
 دبیـر

 نشگاه صنعتی امیرکبیردا       جوادی، عزیزه
 دانشکده مهندسی پلیمر     )لیسانس مهندسی پلیمر فوق(



 

 پیشگفتار
 که "ـ روش آزمونتعیین مقاومت ضربه ای به روش چارپی ها ـ  پالستیک"     استانـدارد 

در  های مربوط تهیه و تدوین شده و نویس آن توسط دانشگاه امیرکبیر در کمیسیون پیش
 29/1/86 مورخ شیمیایی و پلیمر جلسه کمیته ملی استاندارد ینصدو سی و پنجمچهار 

 قانون اصالح قوانین و مقررات 3مورد تأئید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 
 به عنوان استاندارد ملی 1371موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

 .شود ایران منتشر می
ی و جهانی در زمینه صنایع مگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملّ     برای حفظ ه

ی ایران، در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و و علوم و خدمات، استانداردهای ملّ
هرگونه پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این استاندارد ارائه شود در هنگام تجدید نظر 

 .رار خواهد گرفتدر کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه ق
   بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها 

 .استفاده کرد
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و 

ستاندارد المللی و ا نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین
 .ی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شودملّ

 :     منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است
 

ISO 179-1: 2000 (E)  Plastics – Determination of Charpy 
Impact Strength properties-Part 1: Non-instrumented impact 
test 
 

 
 
 
 



 

 روش آزمون ـ 1پیچار به روش  ایمقاومت ضربه ها ـ تعیین پالستیک 
 2آزمون ضربه با دستگاه تجهیز نشده:  اولقسمت

 
  هدف    1

هـا بـه      پالسـتیک  ای هروشی برای تعیین مقاومت ضـرب     ارائه  این استاندارد   هدف از تدوین    
 ست تحت شرایط معین اش چارپیرو

 

  کاربـرد   دامنه2
متغیرهـای  همچنـین    ،هـای مختلـف آزمـون       ها و شکل   اع مختلف آزمونه   انو در این روش  

  ایـن روش   .تبا توجه به نوع ماده، نوع آزمونه و نوع شکاف تعیین شده اسـ             آن  مختلف آزمون   
 :در موارد زیر کاربرد دارد

بینـی   ای مشخص و نیز پـیش      ها تحت شرایط ضربه     بررسی رفتار انواع معینی از آزمونه      2-1
همچنـین امکـان    . های شـرایط آزمـون     ها با توجه به محدودیت      آزمونه 3یشکنندگی یا چقرمگ  

 . مقایسه اطالعات مربوط به انواع نمونه های مشابه

 ،(IZOD)  بـه روش آیـزود   ای هضـرب در مقایسه با آزمـون مقاومـت   آن  کاربرد وسیع تر 2-2
 اثرات سطحی بر    ی یا ا الیهکه شکست برشی بین     است  برای آزمون موادی    ) 2-3بند  استاندارد  (

 .ددهن می از خود نشان  رااثر عوامل محیطی
 :است برای استفاده در گسترۀ مواد زیر مناسب   این روش 2-3

گیری و اکستروژن، شامل ترکیبات پرشده و  قالب در  قابل استفاده4های سخت رم گرمان-2-3-1
 . های گرمانرم سخت  همچنین انواع پرنشده و ورق، شده یا تقویت

 ترکیبـات پرشـده و    از جملـه گیـری،  قابل اسـتفاده در قالـب  سخت  های   1گرماسخت -2-3-2
 . 2ها های گرماسخت شامل چند الیه تقویت شده، ورق

                                            
1 Charpy 
2 Non-instrumented 
3 Toughness 
4 Rigid thermoplastics 



 

جهت   یا غیر هم   3جهت های گرمانرم و گرماسخت تقویت شده با الیاف هم         کامپوزیت -2-3-3
هـای دوگانـه،     تقویـت کننـده    های خرد شده،   ، رشته 4های بافته شده   مانند نمد، منسوجات، رشته   

، از 5نهای ساخته شده از مواد از پـیش آغشـته شـده بـه رزیـ      شده و ورق ریز و الیافها   رشته
 .جمله ترکیبات پرشده و تقویت شده

 .6)ترموتروپیک(گرماگن پلیمرهای بلور مایع -2-3-4

مـواد  های سـاندویچی حـاوی        و ساختار  7این روش معموالً برای مواد اسفنجی سخت       2-4
بلـور   های الیاف بلند یـا پلیمرهـای   همچنین معموالً برای کامپوزیت. باشد نمی اسفنجی مناسب

 .گیرد مورد استفاده قرار نمی دار های شکاف  آزمونه،مایع ترموتروپیک
های زیر تهیـه مـی شـوند قابـل اسـتفاده           هایی که به صورت     این روش در مورد آزمونه     2-5

 :است
 . گیری شده با ابعاد مشخص لبهای قا آزمونه -2-5-1

بـر اسـاس     (8ههـای چنـد منظــور      های بریده شده از بخـش مرکــزی نمونــه            آزمونه -2-5-2
 ).  3-3بند استاندارد 

نظــیر محصـوالت     تمـام   هـای بریـده شـده از محصـوالت نهـایی یـا نیمــه                 آزمونه -2-5-3 
 .9ه شدههای اکسترود شده یا ریخت ها و ورق  چند الیه،گیـری شده قالب

 
 
 
 
 

هـای انجـام شـده روی         آزمـون . نمایـد   برای آزمونه را مشخص می      ترجیحی این روش ابعاد   -1یادآوری  
انـد،   هایی که تحت شرایط متفاوت تهیه شـده        های مختلف، و یا نمونه      شکاف ،هایی با ابعاد مختلف     آزمونه

 و شـرایط  ۀ پانـدول  سرعت ضربو عوامل دیگر مانند انرژی. ممکن است منجر به نتایج قابل مقایسه نشود 

                                                                                                                        
1 Thermosets 
2 Laminates 
3 Unidirectional 
4 Woven rovings 
5 Prepregs 
6 Thermotropic liquid crystal polymers 
7 Rigid cellular materials 
8 Multipurpose 
9 Cast 



 

در نتیجه برای بدست آوردن اطالعـات       . تواند روی نتایج اثر بگذارد     ها نیز می    آزمونه 1 و تثبیت  سازی  آماده
 . شوددقت کنترل شده و گزارشه قابل مقایسه، این عوامل باید ب

 
. بکـار رود  قطعات  راحی  این روش نباید به عنوان منبع اطالعات مورد نیاز برای محاسبات ط            -2یادآوری  

 با مقادیر   ،توان از طریق انجام آزمون در دماهای مختلف         اطالعات در مورد رفتار مشخصه یک ماده را می        
های تهیه شـده تحـت شـرایط           و از طریق آزمون آزمونه     ، یا ضخامت   /مختلف برای شعاع نوک شکاف و     

 .گوناگون بدست آورد
 

 مراجع الزامی   3
. وی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است            مدارک الزامی زیر حا   

در مـورد مراجـع دارای   . شـوند   جزئی از این استاندارد محسـوب مـی  ،بدین ترتیب آن مقررات 
ها و تجدیـد نظرهـای بعـدی ایـن مـدارک مـورد نظـر             یا تجدید نظر، اصالحیه   / تاریخ چاپ و  

هـا و     اسـتاندارد، امکـان کـاربرد آخـرین اصـالحیه          معهذا بهتر است کاربران ذینفع ایـن      . نیست
در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ      . تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند        

 . یا تجدید نظر آن مدارک ارجاع داده شده مورد نظر است/ یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ و
 

برای رسیدن  استاندارد شرایط محیطی ـ ها پالستیک" 1382سال : 2117استاندارد ملی   3-1
 ."به شرایط تثبیت و آزمون

 ." به روش آیزودمقاومت ضربه تعیین – پالستیک ها " 1382 سال 6981استاندارد ملی   3-2
 

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. 

 
3-5 ISO 294-3, 1996 Plastics - Injection moulding of test specimens of 
thermoplastic materials  - Part 3 : Small plates. 

                                            
1 Conditioning 



 

 
3-6     ISO 295: 1991, Plastics - Compression moulding of test specimens of 

thermosetting materials. 
 
3-7 ISO 1268: 1974, Plastics - Preparation of glass fiber reinforced, resin 

bonded, low pressure laminated plates or panels for test purposes. 
 
3-8 ISO 2602: 1980, Statistical interpretation of test results - Estimation 

of the mean - Confidence interval. 
 
3-9 ISO 2818:1994, Plastic- Preparation of test specimens by machining. 
 
3-10      ISO 3167: ,   Plastics - multipurpose and bar test specimens. 

 
3-11 ISO 10724-1: 1998, Plastics - Injection moulding of test specimens 

of thermosetting powder moulding of multipurpose test specimens.  
 
 
3-12 ISO 13802:1999, Plastics – Verification of pendulum impact- testing 

machines- Charpy, Izod and tensile impact- testing.  

 
 اصطالحات و تعاریف   4

 :به کار می رود تعاریف زیر  یا واژه ها با/ این استاندارد اصطالحات ودر
 

 )CHARPY)acU  بدون شکاف به روش های آزمونه ای ه  مقاومت ضرب4-1
 تقسـیم بـر سـطح مقطـع         ،شده در اثر شکست آزمونۀ بدون شـکاف        جذب   ای هضربانرژی       

 .آن اولیه عرضی 

 
 . شود  با واحد کیلوژول بر مترمربع بیان میای همقاومت ضرب :یادآوری

 
  )CHARPY)acN  روشه  دارای شکاف بهای آزمونه ای ه  مقاومت ضرب4-2

اولیـه  دار تقسیم بر سـطح مقطـع          آزمونۀ شکاف  شده در اثر شکست      جذب  ای   هضرب     انرژی  
 ).2-1-1-3-7مطابق بند )(C یا A ،B(شکاف، اساس نوع  بر،  شکاف آزمونهپشت



 

 
 .د شو با واحد کیلوژول بر مترمربع بیان میای همقاومت ضرب :یادآوری

 

   بوده و ضـربه بـه سـطح باریـک طـولی     b جهت ضربه موازی بعد : (e) 1ای    ضربه لبه4-3

h×l   4 و 2 سمت چپ و شکلهای1رجوع شود به شکل (شود  میآزمونه وارد.( 
 b×l   بوده و ضربه به سـطح پهـن طـولی   hجهت ضربه موازی بعد  : (f) 2به تخت  ضر4-4

 ).4 و 3 سمت راست و شکلهای 1رجوع شود به شکل (شود  میآزمونه وارد 

                                            
1 Edgewise impact 
2 Flatwise impact 



 

ای اسـتفاده   های تقویت شده از نوع الیـه  این آزمون برای پالستیک :)n( عمودی ه  ضرب4-5
 .)4رجوع شود به شکل  (باشد ه تقویت میجهت ضربه عمود برصفح،  و در این حالتشود می
ای جهـت ضـربه    های تقویت شـدۀ الیـه   در این حالت در پالستیک : (p) موازی ه  ضرب4-6

 .)4رجوع شود به شکل  (باشد موازی با صفحۀ تقویت می

 
  روشاصــول   5

 با سرعت   ها قرار گرفته و   گاه تکیهدر نزدیکی دو انتهای آن، روی       و  افقی  صورت  ه  آزمونه ب      
  . خم می شود،گاه ها تکیهناحیه میانی به وسیله یک ضربه پاندول ه ثابت و باالیی ب

 ضربه دقیقاً در پشت شکاف وارد مـی       دار،    های شکاف   آزمونهای بر روی     ه     در مورد ضربه لب   
 ).2 سمت چپ و شکل 1شکلرجوع شود به   (شود

 وسایل الزم   6
 دستگاه آزمون  6-1

 11-3شخصات و تایید دستگاهی مناسب برای آزمون در استاندارد مندرج در بنـد                  اصول، م 
 .شرح داده شده است

 
 گیرها   میکرومترها و اندازه6-2

 02/0گیـری ابعـاد اصـلی آزمونـه بـا دقـت              گیرها، باید قادر به انـدازه      میکرومترها و اندازه       
مجهـز  دار، میکرومتر باید      های شکاف   آزمونهمربوط به    bNگیری بعد    برای اندازه . متر باشند   میلی
 مناسب بـرای قرارگیـری کامـل در داخـل شـکاف             یمتر و مقطع     میلی 3 یا   2ای به عرض     هببه ل 

 .باشد
 
 ها آزمونه  7
  آزمونه  تهیـه7-1
 گیری و اکستـروژن  مورد استفاده در قالب1های آمیزه 7-1-1

                                            
1 Compounds 



 

در صـورت موجـود نبـودن ایـن      . ندشـو د تهیـه    هـای مـوا    ها باید با توجه به ویژگی      آزمونه     
 بنا بـه شـرایط مقتضـی مسـتقیماً از طریـق             دها بای  ها و یا عدم ذکر شرایط دیگر، آزمونه        ویژگی
شوند و     ساخته 10-3 و 4-3،  3-3  بند     استانداردهای بر اساس    ،1گیری فشاری یا تزریقی    قالب

گیری فشاری یا تزریقـی تهیـه شـده          الباز ورقی که از طریق ق       9-3بند   استاندارد   بر اساس یا  
 کـه در نوع الـف    های چند منظوره ممکن است از آزمونه 1 آزمونه های نوع    .شوند است، بریده   

 . بیان شده، بریده شوند 2-3بند  استاندارد
 
 ها رق و7-1-2

 .ها برش داده شوند از ورق 9-3بند  استاندارد اساسها باید بر  آزمونه     
 
  تقویت شده با الیاف بلندمواد  7-1-3

یا روش مشخص یا پذیرفتـه شـدۀ دیگـری بایـد تهیـه               6-3بند  ای مطابق استاندارد      صفحه     
 .برش داده شوند 9-3بند  استاندارد اساسها باید بر   آزمونه. گردد

 
 ها  آزمونهبازرسی  7-1-4

سـطوح و   . و تاب باشـند   ها باید دارای سطوح موازی عمود بر یکدیگر و بدون پیچ              آزمونه     
ها با شـرایط فـوق    تطبیق آزمونه. دن باشو پلیسهها باید عاری از خراش و حفره و فرورفتگی   لبه

از طریـق   صـفحات مسـطح و      وکـش، گونیـا      خـط توان با مشـاهده دقیـق بـا اسـتفاده از              را می 
ک یـا بـیش از      هایی که فاقد یـ      آزمونه. بازرسی کرد ) کولیس(گیری ابعاد توسط میکرومتر       اندازه

 مردود شناخته شده و یا      د بای ،گیری یا مشاهده چشمی باشند      یکی از شرایط مورد نیاز در اندازه      
 .کاری شوند  و شکل مناسب مجدداً ماشین قبل از آزمون با اندازه

 
  ایجاد شکاف 7-1-5
 شـکل سـطح مقطـع وسـیلۀ         .دنشـو ایجاد   9-3بند  استاندارد  ها باید براساس      شکاف 7-1-5-1
و بـا    5 شکافی با مقطـع و عمـق مشـابه شـکل             ،ونهآزمدهنده باید چنان باشد که بر روی          رشب

 .ایجاد کندآن نسبت به محورهای اصلی  90°های  زاویه
                                            

ستفاده شودری فشاری ا از روش قالب گیحاً  ترجی2    



 

  
اند   دار شده   گیری شکاف   هایی که در مرحله قالب       در صورت لزوم ممکن است آزمونه      7-1-5-2

 .مورد استفاده قرار گیرند نیز برای آزمون
 

کاری   هایی که از طریق ماشین      ها، با نتایج حاصل از آزمونه        نتایج حاصل از این گونه آزمونه      :ورییادآ
 .باشد  یکسان نمی،اند دار شده شکاف

 
 1ناهمگنی  7-2

 ای هضـرب   ، مقاومـت  ای مختلـف  ه   جهت در ممکن است     ای شکل  هصفحقطعات  ها یا          ورق
ای قابل مشـاهده در سـطح       ه  مشخصه با توجه به     در چنین مواردی معموالً   . تفاوتی نشان دهند  م

  تعـدادی آزمونـه   ، روش سـاخت در رابطـه بـا  اطالعات موجود  یا با استفاده از قطعه وورق یا 
 .شوند بریده میآن   محور اصلیبرعمود  و تعدادی نیز مشخصهمحور اصلی با موازی 

 
 شکل و ابعاد  7-3
 .دهند ود نشان نمیای از خ موادی که شکست برشی بین الیه 7-3-1
 
 گیری و اکستروژن های مورد استفاده در قالب  آمیزه7-3-1-1
مشخصات مندرج در جـداول     مطابق   با سه نوع شکاف مختلف       1ی نوع   ها  آزمونه 7-3-1-1-1
 آزمونه قـرار داشـته      مرکز در   د شکاف بای  . باید مورد استفاده قرار گیرند     5 و 2 و شکلهای    2 و   1

ی چنـد   هـا   آزمونـه ممکن است از قسمت مرکـزی       ) 1مطابق جدول    (1 آزمونه های نوع  . باشد
 . بریده شوند10-3منظوره نوع  الف در استاندارد بند  

 
برای اغلب . )5شکل ، 2مطابق جدول  ( باشد  میA  نوعشکاف توصیه شده،  7-3-1-1-2

ای  به لبه مربوط به ضرAیی با یک شکاف از نوع ها آزمونهی بدون شکاف یا ها آزمونهمواد، 
 در طی آزمون شکسته نشد، Aاگر آزمونه با شکاف نوع . باشد میمناسب ) 3-4مطابق بند (

                                            
1- Anisotropy 



 

 ،حساسیت ماده به شکاف  در صورت نیاز به تعیین. استفاده کردCباید از شکاف نوع 
 .گیرند باید مورد آزمون قرار  C و A ،Bهای از نوع  هایی با شکاف آزمونه

 
از ) ضـربه تخـت    (4-3بررسی اثـرات سـطح مـی تـوان مطـابق بنـد             به منظـور      7-3-1-1-3

 و پیوسـت    2-2رجوع شود بـه بنـد     (ی بدون شکاف یا دارای دو شکاف، استفاده کرد          ها  آزمونه
 ).الف

 
  ورقمواد به شکل  7-3-1-2

اگر آزمونه از ورق یا قطعـه تهیـه         . استمتر     میلی h(، 4(     ضخامت توصیه شده در این مواد       
متـر برابـر بـا         میلـی  2/10 تـا ضـخامت      د ضخامت آزمونه بایـ    ،ای بریده شده باشد     سازهشده از   

 . باشدهضخامت ورق یا ساز
 

 )1رجوع شود به شکل ( ها گاه تکیهابعاد و فاصلۀ بین ، ها آزمونهـ انواع  1 جدول
  ا

 آزمونهنوع 
 )l(  ١طول

 )میلی متر(

 (b) 1عرض

 )میلی متر(
 )h( ١ضخامت

 )میلی متر(

 )(L گاهها تکیهۀ بین فاصل
 )میلی متر(

1 2±80 2/0±0/10 2/0±0/4 3  5/0 ±62 
22 
23 

 h 25  
h يا ١١ 
h١٣   

 h20 4 3 3)15 یا 10(
h۶ يا h٨ 

 
 .h≤ b<l: به صورت روبرو می باشد) lو طول  b پهنا، hضخامت ( رابطۀ بین ابعاد آزمونه -1
 .توصیف شده اند کاربرد دارد) 2-3-7(ند  فقط برای موادی که در ب3 و 2ی نوع ها آزمونه -2

 و برای مواد تقویت شـده بـا         متر  میلی10،  برای مواد تقویت شده با تقویت کننده های با ساختار ظریف           -3
 ).2-2-3-7مطابق بند  (متر میلی 15، تقویت کننده های با ساختار درشت

 2/10 تـا    hهای  ضخامت  برای  ، است اگر آزمونه از ورق یا قطعه ای بریده شده           : ضخامت توصیه شده   -4
 ).2-1-3-7رجوع شود به بند ( مساوی ضخامت ورق یا قطعه باشد h   باید،متر میلی

 
 



 

 
یکـی از   در   بایـد    ،متـر    میلـی  2/10های بریده شده از قطعاتی بـا ضـخامت بـیش از                    آزمونه

ه آزمونـه از نظـر   شرطی که  ب،متر برسد  میلی10 ± 2/0کاری شده و به ضخامت      ماشین ،سطوح
اگـر  . دارای یک نوع فاز تقویـت کننـده بـا توزیـع یکسـان باشـد               فقط  ضخامت همگن بوده و     

 ،مـورد آزمـون قـرار گیرنـد       یا دارای دو شکاف به روش ضربه تخت         های بدون شکاف      آزمونه
 . قرار گیردکشش سطـح اولیه و دست نخورده باید تحت ،برای جلوگیری از اثرات سطحی

 
 

   انواع شکاف و ابعاد شکاف،  آزمونهنواع ا،ها  روش ـ 2 جدول
 . برای موادی که شکست برشی بین الیه ای نشان نمی دهند-

 
  

 1آزمون روش
نوع 
آزمونه

جهت 
 ضربه

  نـوع
 1شـکاف

 ع نوک شعا
 )rN(شکاف 

 )5رجوع شود به شکل (

عرض باقیمانده در 
 )bN(پشت شکاف 

 )2رجوع شود به شکل(
 بدون شکاف

 1eU2......./ .استاندارد ملی 
 

 دارای یک شکاف
 )میلی متر(

 1eA2......../ استاندارد ملی 

 1eB......../ استاندارد ملی 

 1eC......../ استاندارد ملی 

1 
 

لبه ای
 A 

B 

C 

05/0±25/0 
05/0±00/1 
02/0±10/0 

2/0±0/8 
2/0±0/8 
2/0±0/8 

 1fU3......../ استاندارد ملی 
 تخت 1

 
 کافبدون ش
 

 
. دکـر شـو  نیز باید ذ اند ضخامت ورق یا محصول ها از ورق یا محصوالت دیگر بریده شده اگر آزمونه -1

 . تحت کشش قرار گیردایدکاری شده نب  سطح ماشین،های تقویت نشده برای آزمونه
 .ترجیحی روش -2
 )3-1-1-3-7مطابق بند ( بخصوص برای مطالعه اثرات سطحی -3
 



 

 
به عنوان مثـال مـواد      (که شکست برشی بین الیه ای از خود نشان می دهند              موادی    2 -7-3

 ).تقویت شده با الیاف بلند
بـدون  ولـی از انـواع      ،  ذکر نشده است   ها  آزمونه برای این مواد ابعاد مشخصی برای         7-3-2-1

 ، بـه بعـدی از       Lتنها پارامتر مهم نسبت فاصله دو تکیـه گـاه،           .  استفاده می شود   3 و   2شکاف  
 ).1رجوع شود به جدول  (است ،آزمونه که مستقیماً در جهت ضربه قرار دارد

 ).4رجوع شود به شکل ( در جهت عمودی مورد آزمون قرار می گیرند ها آزمونهمعموالً 
 
 ): 4رجوع شود به شکل( 1آزمون تخت عمودی 7-3-2-2

 نـازک   های  هپارچ (2یفپهنای آزمونه برای مواد تقویت شده با تقویت کننده های با ساختار ظر            
 بافته شده از    های  هپارچ (4  و برای مواد با ساختار درشت       متر  میلی 10باید  ) 3 موازی های  رشتهو  

 . باشدمتر میلی 15یا ساختارهای نامنظم باید ) 5 تابیده شدههای رشته
 ):2رجوع شود به شکل  (6آزمون موازی لبه 7-3-2-3

 هـا   آزمونهضخامت ورقی که    . مون قرار گیرند   در جهت موازی مورد آز     ها  آزمونه وقتی  
 .ند باید عمود بر جهت ضربه باشدا هاز آن بریده شد

�( آزمونه باید بر اساس نسبت فاصله تکیه گاهها به ضخامت            (l) طول 7-3-2-4
 20برابـر   ) �

 .ب شود انتخا1مطابق جدول ) 3ی نوعها آزمونهبرای  (6و) 2ی نوعها آزمونهبرای (
�= 6اگر شرایط دستگاه اجازه نمی دهد که نسبت         

هـای   د، به خصوص برای ورق    شو اختیار   �
�= 8نازک می توان از نسبت 

�
 .داستفاده کر  

 

                                            
1 Flatwise normal 
2 Fine structure 
3 Thin fabrics and parallel yarns 
4 Large stitch structure 
5 Roving fabrics 
6 Edgewise parallel 



 

ی هـا   آزمونه برای   شود و   ، شکست از نوع کششی ایجاد می       2ی نوع   ها  آزمونهبرای   7-3-2-5
 3انواع مختلـف شکسـت در جـدول         . افتد بی تواند اتفاق  کست برشی بین الیه ای می      ش 3نوع  

 .خالصه شده است
در مـورد   . افتد ، شکست برشی اتفاق نمی    ) نازک ای  هپارچ های  هکنندتقویت  ( در بعضی از موارد      :یادآوری

ـ              3ی نوع   ها  ونهـآزم ی ادامـه   ، شکست به صورت برشی منفرد یا چندگانه شروع شده و با شکست کششـ
 .   یابد می

مربوط به موادی که  انواع شکاف و ابعاد شکاف ـ، انواع آزمونه،  ـ روشهای آزمون3جدول 
 .شکست برشی بین الیه ای از خود نشان می دهند

 روش آزمون
 نوع
 شکل شکست نوع شکست L/hآزمونه

 t کشش

 c فشار

استاندارد ملّی 
 2............/شمارۀ 
n یا p 1 

2 20 

 b کمانش

 
 s  منفردبرش

 ms برش چندگانه

استاندارد ملّی 
 3............/شمارۀ 
n یا p 1 

 8 یا 6 3

 st برش و سپس کشش
 

1- n  جهت عمودی و p 5مطابق شکل (شد با می) جهت الیاف( جهت موازی نسبت به صفحۀ ورق.( 

 



 

 ها تعداد آزمونه  7-4
 یک سری   ،اصی در استاندارد مواد تحت آزمون ذکر نشده باشد         در صورتی که مورد خ     7-4-1

بـر اسـاس    (ریب تغییـرات    ـوقتی که ضـ   . دشو ون باید آزم  ،دد ع 10 تعداد    حداقل آزمونه شامل 
 .است حداقل پنج آزمونه کافی ،کمتر از پنج درصد باشد  )7-3بنـداستـانـدارد 

 
 10 بایـد    ،مورد آزمون قـرار گیرنـد      الیافها در جهت عمود و موازی         ای   اگر چند الیه   7-4-2

 .دشو ونآزمونه برای هر جهت آزم
 
 آزمونهتثبیت   7-5

هـا    آزمونـه ،     در صورتی که مورد خاصی در استاندارد مواد تحت آزمـون ذکـر نشـده باشـد               
 درجــه سلسیــوس     23±2 ساعت در دمـای   16 ، باید حداقل به مدت    1-3 استانـدارد   براساس

در .  مگر اینکه شرایط دیگـری توافـق شـده باشـد           تثبیت گردند، درصد   50±5رطوبت نسبـی  و
 .مورد آزمونه های دارای شکاف، زمان تثبیت بعد از زدن شکاف در نظر گرفته می شود

 

 اجرای آزمونروش   8
 مگـر   ،ایـد انجـام دهیـد       ها بکار بـرده      آزمونه  تثبیت  که برای  محیطیآزمون را در همان       8-1

 . مثالً انجام آزمون در دماهای پائین یا باال،وافق شده باشداینکه شرایط دیگری ت
گیری   متر اندازه    میلی 02/0 هر آزمونه را در وسط آن با دقت          )b( و پهنای    )h(ضخامت    8-2
 02/0را بـا دقـت      ) bN(شــکاف   پشـت    پهنـای باقیـمانــده      ،دار  های شکاف   برای آزمونه . یدکن

 . بگیرید متر اندازه میلی
هـا را      لزومی ندارد که ابعاد تمـامی آزمونـه        ،گیری تزریقی   های حاصل از قالب     ر مورد آزمونه   د :یادآوری

ها   گیری شود تا مطمئن شویم ابعاد آزمونه         از هر سری اندازه     کافی است که ابعاد یک آزمونه     . اندازه گرفت 
 . ذکر شده است مطابقت دارد2با آنچه در جدول 

هـای    هـای حاصـل از حفـره         مطمئن شوید کـه ابعـاد آزمونـه        ،ای  های چندحفره     برای قالب      
 تنظـیم   2 را مطابق جدول     L، فاصله   3 و   2در مورد آزمونه های نوع      . باشند   یکسان می  ،مختلف

 .کنید



 

 توانایی انجـام آزمـون بـا سـرعت مشـخص ضـربه را               ،مطمئن شوید که دستگاه ضربه      8-3
چنانچـه  . باشـد  مـی  )E( انـرژی پانـدول   درصد 80 تا   10بین  ) W(جذب شده   داشته  و انرژی     

 از پاندول با بیشترین انرژی استفاده       د بای ،بیش از یک پاندول با این شرایط مطابقت داشته باشد         
 .دکر
را تعیین کرده و انرژی جذب شده را بر اسـاس اسـتاندارد بنـد               های اصطکاکی     اتالف  8-4
  . تصحیح کنید3-12
بـه  آزمونـه را    . ه باال برده و در محل خود ثابـت کنیـد          پاندول را تا ارتفاع مشخص شد       8-5

صورتی روی تکیه گاههای دستگاه قرار دهید که لبه ضربه زن پاندول به مرکز آزمونه برخـورد                 
رو بـه محـل برخـورد       کـامالً   شـکاف    شکاف دار را چنان قرار دهید که مرکـز           های  آزمونه. کند

 .)ت چپ سم1رجوع شود به شکل (  باشد پاندول به آزمونه
 را ثبت و تصحیحات مربـوط بـه          انرژی جذب شده توسط آزمونه    . را رها کنید  پاندول    8-6

 .)4-8رجوع شود به بند (اتالف انرژی بر اثر اصطکاک و غیره را انجام دهید 
چهار نوع شکست که توسط عالئم      ی حاصل از قالب گیری و اکستروژن        ها  هبرای آمیز   8-7

 : رخ دهدتوند ممکن اسش شناسائی می اختصاری زیر
Cشود میتقسیم  به دو تکه یا بیشتر  شکستی که در آن آزمونه:  شکست کامل. 
H  توسط الیۀ نازک و ضـعیفی بـه          شکستی ناقص که در آن دو قسمت آزمونه       :  شکست لوالیی 

 . متصل بهم باقی مانده باشند،شکل لوال
Pکند تبعیت نمیشکستی ناقص که از تعریف شکست لوالیی فوق :  شکست جزئی. 

NB  خارج شـود    گاهها تکیهاز بین    فقط خم شده      شکستی وجود ندارد و آزمونه    :  عدم شکست 
 . باشد1این امر همراه سفید شدن بر اثر تنش و ممکن است

ای  ه   مقادیر اندازه گیری شده در شکست کامل و لوالیی در محاسبه میانگیـن مقـاومت ضـرب             
در مورد شکست ناقص اگر نیاز بـه اعـالم مقـادیر عـددی              . ودمی تواند بدون نشانه گزارش ش     

شکسـت آزمونـه نبایـد    در موارد عـدم  .  مشخص شودPای باشد، باید با حرف      همقاومت ضـرب 
 .دعددی گزارش شو

                                            
1- Stress whitening 



 

برای مواردی که شکست برشی بین الیه ای صورت می گیرد، انواع شکسـت بوجـود آمـده در     
 . مشخص شده است4 بهمراه کد مربوطه در جدول ها آزمونه

مقادیر میـانگین مقاومـت     ، رخ دهد ) Hیا   (C و   Pدو نوع شکست    ، اگر در یک نمونه     8-8
 .ای مربوط به هر نوع شکست باید گزارش شود هضـرب

 

 محاسبه و بیان نتایج      9
 های بدون شکاف  آزمونه  9-1

بع ب کیلوژول بر مترمر   را بر حس  ) αcU(های بدون شکاف      آزمونهای چارپی    هضـرب     مقاومت  
 :با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید

310                                )1معادلۀ (
.

×=
bh
Ec

cUα 

 :که در آن
cE :برحسب ژول انرژی جذب شده تصحیح شده در شکست آزمونه ، 

h  : متر ضخامت آزمونه برحسب میلی، 
 b  :متر زمونه برحسب میلیپهنای آ 

 
 دار های شکاف آزمونه  9-2

برحسب کیلوژول بر مترمربع بـرای      ) αcN(دار    های شکاف   آزمونهای چارپی    هضـرب     مقاومت  
 :شود  بیان میبا رابطه زیر C و A ،B عهای نو شکاف

310                                                                       )2معادلۀ (
.

×=
N

c
cN bh

E
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 :که در آن
cE : انرژی جذب شده تصحیح شده در شکست آزمونه بر حسب ژول،  

h  :  متر ضخامت آزمونه برحسب میلی، 
bN :متر بعد از شکاف برحسب میلیه  پهنای باقیماند 
 .باشد می
 



 

 محاسبات آماری  9-3
مقـدار   2انحـراف اسـتاندارد   در مـوارد الزم     ن را محاسبه کرده و      نتایج آزمو  1ی     میانگین عدد 

 ،نـه نموبرای انواع مختلف شکست در یـک        . کنید محاسبه 8-3بند  استاندارد  میانگین را مطابق    
 .دشوهای مربوطه گزارش و مقادیر میانگین محاسبه  باید تعداد آزمونه

 

 گزارش آزمون   10
 :باشدآزمون باید شامل اطالعات زیر  گزارش
 ،شود شمارۀ استاندارد ملی ایران که بر اساس آن، آزمون انجام میالف ـ 
 :عنوان مثاله ب،  2روش استفاده شده براساس جدول ب ـ  

 چارپی  هضـرببه  مقاومت ونآزم
 1 e  A/استاندارد ملی.... 

 ) 1مطابق جدول (نوع آزمونه ..........................................................................| | |
 ) 4مطابق شکل (جهت برخورد ضربه ..................................................................| |

 ) 5مطابق شکل (نوع شکاف ...................................................................................|
 :ه عنوان مثال، ب4یا مطابق جدول 

 ای چارپی هضـرب مقاومت ونآزم
2  n /  استاندارد ملی....   

 ) 1مطابق جدول (نوع آزمونه ..............................................................................| |
 ) 4مطابق شکل (ورد ضربه جهت برخ......................................................................|

 ، کـد سـازنده   تهیـه،  منبـع ، شامل نوع،پ ـ کلیه اطالعات الزم جهت معرفی مادۀ تحت آزمون 
 ، در صورت وجود، حرارتیتاریخچهو  3درجه
 مثالً اینکه آیا این ماده محصول تمام شده یا نیمـه تمـام              ،ـ توضیحی از ماهیت و شکل ماده       ت

همچنین مشخصات آزمونه   . باشد   تهیه شده از صفحات آزمون می       یا اینکه آزمونه آماده یا     ،است
 ، روش ساخت و غیره در صورت دسترسی به این اطالعات، شکل،شامل ابعاد اصلی

                                            
1 Arithmetic mean 
2 Standard deviation 
3 Grade 



 

 ،ث ـ سرعت ضربه
 ،ج ـ انرژی اسمی پاندول

 ، ـ روش تهیه آزمونهچ
 محصـول   ذکر جهتی که آزمونـه از ، ـ اگر ماده به شکل یک محصول تمام یا نیمه تمام است ح

 ،بریده شده است
 .یی که مورد آزمون قرار گرفته اندها  ـ تعداد آزمونهخ
 سازی   همچنین شرایط آماده،و آزمونو تثبیت سازی   ـ شرایط محیطی استفاده شده برای آماده د

 ،خاصی که مطابق استاندارد ماده یا محصول مورد نظر انجام شده باشدو تثبیت 
 ،ع شکست مشاهده شدهانوا ـ ذ
همچنـین رجـوع   ( که بترتیب زیر معرفـی مـی گـردد    ها  تک آزمونه  ـ ذکر نتایج مربوط به تک ر

 ):4شود به جدول 
 : نتایج بر اساس سه نوع ایجاد نقص اساسی در آزمونه تقسیم بندی می شوند-1

C       شکست کامل شامل شکست لوالیی 
  P     شکست جزئی   

N     عدم شکست   
نقص را انتخاب نموده و مقادیر متوسط مقاومت ضربه برای این نوع نقص را               بیشترین نوع    -2

 . ذکر کنیدP یا Cهمچنین نوع نقص را اعم از . بدست آورید
 . را ذکر کنیدN می باشد، فقط حرف N اگر بیشترین نوع نقص مربوط به نوع -3
ه تعـداد آن هـا       ، بـه شـرطی کـ       را برای دومین نوع نقص از نظر تعداد،          N یا   C، P حروف   -4

 .تا باشد داخل پرانتز ذکر کنیدبیش از یک مورد از سه 
 ماده، بر اساس میانگین نتایج مربوط به هـر نـوع آزمونـه و نـوع                 ای هضـرب گزارش مقاومت    -ز

  ،)7-8مطابق بند (نقص مربوط به آن 
 ،میانگین در صورت لزوم از مقادیر انحراف استانداردمقادیر  ـ س

 ونم آزمش ـ تاریخ انجا
 
 



 

  بیان نتایج-4جدول
 
 

 نوع شکست
 

 
 عالمت

N  P C 
xC* * * x 

xC(P) * (P) x 

xC(N) (N) * x 

xP* * x * 

xP© * x (C) 

xP(N) (N) x * 

N* N * * 

N(C) N * (C) 

N(P) N (P) * 

 
N میانگین مقاومت ضربه ای برای اغلب شکست ها ، بجز نوع     x  

. قص  بیشترین نوع ن N یا P , C 

(C) ، (P) یا (N)  دومین نوع نقص از نظر تعداد، به شرطی که تعداد آن ها  
 .  ثبت می شود،بیش از یک مورد از سه تا باشد

 نا مربوط    * 
 



 

 
)متر میلیابعاد بر حسب            (  

 
 

  ضربه در لحظه وارد شدن1 ـ  لبۀ ضربه زن و تکیه گاهها برای آزمونه های نوع 1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  با آزمونه تک شکاف(E) ضربه چارپی لبه ای – 2شکل 
 ) جهت ضربه است1(

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 ) f(ـ ضربۀ چارپی تخت  3شکل 
 ) جهت ضربه است1 (

 



 

  با توجه به جهت ضربهای هضـرب ـ  روشهای اندازه گیری مقاومت 4شکل 

  .)f( و تخت )e(لبه ای  :l ، آزمونهپهنای  و ، h،      جهت ضربه با توجه به ضخامت آزمونه
 .)p( و موازی )n(عمودی :      جهت ضربه با توجه به صفحۀ چند الیه

 برای سـایر مـواد      "e" برای چند الیه ها استفاده شده و آزمون چارپی           "ep" و   "fn"     آزمون چارپی   
 .قرار می گیرد برای بررسی اثرات سطحی مورد استفاده "p"آزمون چارپی . استفاده می شود

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Cشکاف نوع (

mm 02/0± mm 1/0 = rN شعاع نوک شکاف 

 
 

  ـ انواع شکاف5شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Bشکاف نوع(

 = mm 05/0± mm 00/1شعاع نوک شکاف 
rN 

 

mm25/0 = rN 



 

 
 
 
 

 پیوست الف
 )اطالعاتی(

 
 های اضافی برای بررسی تأثیر اثرات سطحیروش 

 
برای مـواد توصـیف شـده در        ، Vروش های اضافی زیر با استفاده از دو شکاف به شکل            

 . می توانند به کار روند1-3-7بنـد 
متوسط و یا بـاال مـوردنظر       ای   هضـرباگر بررسی تأثیر اثرات سطحی برای مواد با مقاومت          

کـه در  ، شکل می توان استفاده کـرد V ی دارای دو شکاف اه آزمونهروش تخت را برای ، باشد
طول هـر یـک از دو شـکاف       ، 1مطابق شکل الف    . آن دو شکاف عمود بر خط ضربه می باشند        

(h)می باشد . 
 

 » ـ مشخصات روشهای آزمون برای آزمونه های با دو شکاف1جدول الف «

 

 1آزمون روش
نوع 
آزمونه

جهت 
 ضربه

  نـوع
 شـکاف

  نوک شعاع
 )rN(کاف ش

 پهنای باقیماندۀ 
 )bN(پشت شکاف 

 دو شکاف
 )میلی متر(

 1fA....../استاندارد ملی شماره 

 1fB....../استاندارد ملی شماره 

 1fC....../استاندارد ملی شماره 

 
1 
1 
1 

 
 تخت
 تخت
 تخت

A 

B 

C 

05/0±25/0 
05/0±00/1 
02/0±10/0 

2/0±0/6 
2/0±0/6 
2/0±0/6 



 

  .دشو ضخامت ورق یا محصول باید ذکر،ند باشها از ورق یا محصوالت دیگر بریده شده  آزمونه اگر-1

 
 
 

 
 

  دارای دو شکافهای آزمونه ـ 1شکل الف 
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