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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

اسۀتاندارد و تققیقۀات صۀنعتی    اسۀتاندارد و تققیقۀات صۀنعتی     قوانین و مقررات مؤسسۀ  قوانین و مقررات مؤسسۀ  قانون اصالح قانون اصالح   11ایران به موجب بند یک مادۀ ایران به موجب بند یک مادۀ  سازمان ملی استانداردسازمان ملی استاندارد

تنها مرجع رسمی کشوراست که وظیف  تعیین، تدوین و نشر  استانداردهای ملی )رسمی( ایران را تنها مرجع رسمی کشوراست که وظیف  تعیین، تدوین و نشر  استانداردهای ملی )رسمی( ایران را 31933193ایران، مصوب بهمن ماهایران، مصوب بهمن ماه
 .به عهده داردبه عهده دارد

ظۀران مراکۀو و مؤسسۀات    ظۀران مراکۀو و مؤسسۀات    ننصۀاحب صۀاحب   ،،های فنی مرکب از کارشناسان سازمانهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان  های مختلف در کمیسیونهای مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزهتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میعلمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می
کننۀدگان،  کننۀدگان،  صۀاحبان حۀو و نفۀع، شۀامل تولیدکننۀدگان، مصۀر       صۀاحبان حۀو و نفۀع، شۀامل تولیدکننۀدگان، مصۀر           فناوری و تجاری است که از مشۀارکت آگاهانۀه و منصۀفان   فناوری و تجاری است که از مشۀارکت آگاهانۀه و منصۀفان   

نۀوی   نۀوی     شۀود. پۀی   شۀود. پۀی   دولتی حاصل میدولتی حاصل میهای دولتی و غیرهای دولتی و غیرن، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانن، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانکنندگاکنندگاصادرکنندگان و واردصادرکنندگان و وارد

شۀود و پۀ  از دریافۀت    شۀود و پۀ  از دریافۀت      های مربوط ارسۀا  مۀی  های مربوط ارسۀا  مۀی    کمیسیونکمیسیون نفع و اعضاینفع و اعضایملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذیملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی  استانداردهایاستانداردهای

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و   ،،یبیبملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصوملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو    نظرها و پیشنهادها در کمیتنظرها و پیشنهادها در کمیت
 شود.شود.منتشر میمنتشر می

کننۀد  کننۀد    نیو با رعایت ضوابط تعیین شده تهیۀه مۀی  نیو با رعایت ضوابط تعیین شده تهیۀه مۀی    صالحصالحذیذیمند و مند و   های عالقههای عالقه  که مؤسسات و سازمانکه مؤسسات و سازمان نوی  استانداردهایینوی  استانداردهایی  پی پی 

دین ترتیۀب،  دین ترتیۀب،  شۀود. بۀ  شۀود. بۀ    چۀاپ و منتشۀر مۀی   چۀاپ و منتشۀر مۀی    بررسی و درصۀورت تصۀویب، بۀه عنۀوان اسۀتانداردملی ایۀران      بررسی و درصۀورت تصۀویب، بۀه عنۀوان اسۀتانداردملی ایۀران        ،،درکمیته ملی طرحدرکمیته ملی طرح
ملی استاندارد مربۀوط  ملی استاندارد مربۀوط     تدوین و در کمیتتدوین و در کمیت  99  رۀرۀاستاندارد ملی ایران شمااستاندارد ملی ایران شما  مقررات مقررات شود که بر اساس شود که بر اساس ملی تلقی میملی تلقی می  استانداردهاییاستانداردهایی

 به تصویب رسیده باشد.به تصویب رسیده باشد.  شودشود  تشکیل میتشکیل میایران ایران استاندارد استاندارد   در سازمان ملیدر سازمان ملیکه که 

(ISO)استاندارداستانداردالمللی المللی   ایران از اعضای اصلی سازمان بینایران از اعضای اصلی سازمان بیند د سازمان ملی استاندارسازمان ملی استاندار
و و   22((IEC))  المللی الکتروتکنیۀک المللی الکتروتکنیۀک   ،کمیسیون بین،کمیسیون بین3

(OIML)شناسی قانونیشناسی قانونی  المللی اندازهالمللی اندازه  سازمان بینسازمان بین
(CAC)کمیسۀیون کۀدک  غۀیایی   کمیسۀیون کۀدک  غۀیایی     55است و به عنوان تنهۀا رابۀط  است و به عنوان تنهۀا رابۀط    11

در کشۀور  در کشۀور    99
ز آخۀرین  ز آخۀرین  هۀای خۀاک کشۀور، ا   هۀای خۀاک کشۀور، ا     ملی ایران ضمن تۀوجه به شۀرایط کلۀی و نیازمنۀدی   ملی ایران ضمن تۀوجه به شۀرایط کلۀی و نیازمنۀدی    کند. در تدوین استانداردهایکند. در تدوین استانداردهای  فعالیت میفعالیت می

 شود.شود.  گیری میگیری می  المللی بهرهالمللی بهره  های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین  پیشرفتپیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت کنندگان، حفظ سالمت   بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر   تواند با رعایت موازین پی تواند با رعایت موازین پی   سازمان ملی استاندارد ایران میسازمان ملی استاندارد ایران می
مقیطۀی و اقتصۀادی، اجۀرای بعضۀی از     مقیطۀی و اقتصۀادی، اجۀرای بعضۀی از       حظۀات زیسۀت  حظۀات زیسۀت  و ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیۀت مقصۀو ت و مال  و ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیۀت مقصۀو ت و مال  

 یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی اسۀتاندارد، اجبۀاری  یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی اسۀتاندارد، اجبۀاری   استانداردهای ملی ایران را برای مقصو ت تولیدی داخل کشور واستانداردهای ملی ایران را برای مقصو ت تولیدی داخل کشور و

اتی و اتی و المللۀی بۀرای مقصۀو ت کشۀور، اجۀرای اسۀتاندارد کا هۀای صۀادر        المللۀی بۀرای مقصۀو ت کشۀور، اجۀرای اسۀتاندارد کا هۀای صۀادر          تواند به منظور حفظ بازارهای بۀین تواند به منظور حفظ بازارهای بۀین . سازمان می. سازمان میکندکند
ها و مؤسسات فعا  در ها و مؤسسات فعا  در   کنندگان از خدمات سازمانکنندگان از خدمات سازمان  به استفادهبه استفاده  بخشیدنبخشیدن. همچنین برای اطمینان . همچنین برای اطمینان کندکند بندی آن را اجباریبندی آن را اجباری  درجهدرجه

هۀا و  هۀا و    مقیطی، آزمایشگاهمقیطی، آزمایشگاه  مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمدیریت کیفیت و مدیریت زیست  هایهایسیستمسیستم  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدورگواهیمشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدورگواهی    زمینزمین

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظۀام  ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظۀام    گونه سازمانگونه سازمان  استاندارد ایناستاندارد این  سازمان ملیسازمان ملینج ، نج ، وسایل سوسایل س  ((الیبراسیونالیبراسیون)ک)کمراکو واسنجی مراکو واسنجی 

ها ها ها اعطا و بر عملکرد آنها اعطا و بر عملکرد آنکند و در صورت احراز شرایط  زم، گواهینام  تأیید صالحیت به آنکند و در صورت احراز شرایط  زم، گواهینام  تأیید صالحیت به آن  تأیید صالحیت ایران ارزیابی میتأیید صالحیت ایران ارزیابی می
تعیین عیار فلوات گرانبها و انجام تققیقات کاربردی تعیین عیار فلوات گرانبها و انجام تققیقات کاربردی   یکاها، واسنجی وسایل سنج ،یکاها، واسنجی وسایل سنج ،  المللیالمللی  کند. ترویج دستگاه بینکند. ترویج دستگاه بیننظارت مینظارت می

 ..استاست  سازمانسازمانملی ایران از دیگر وظایف این ملی ایران از دیگر وظایف این   برای ارتقای سطح استانداردهایبرای ارتقای سطح استانداردهای

 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 اخیاری، شهاب

 )دکتری شیمی پلیمر(

 اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

  

  دبیر:

 سجادیان، سیده طاهره
 )کارشناسی شیمی(

 اداره کل استاندارد استان فارس

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 ابراهیم، الهام

 )کارشناسی شیمی کاربردی(

 پژوهشگاه استاندارد، گروه پژوهشی پتروشیمی

  

 مریم سبوحی،

 (کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)
 شرکت فراسان

  

 شاکرنیا، مقمدعلی

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 شرکت توئینات بهروز

  

 قلعخانی، معصومه

 )دکتری شیمی تجویه(

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

  

 زارع، اسماعیل 

 (صنایع شیمیایی)کارشناسی 

 رنگ ماهان شرکت مشکات

  

 زهرا، گودرزی

 (دکتری شیمی معدنی)

 شرکت زیست غیا

  

 خوانساری، مصطفی 

 )کارشناسی ارشد پلیمر(

 پتروشیمی نوری

  

 لهحرا، زارعی

 (مقیط زیستکارشناسی ارشد )

 شرکت رنگ توپ
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 مقمدی، مقمدکاظم 

 )دکتری شیمی(

 شرکت فنی و مهندسی سهاسازه پارس

  

 مقمدی، آیت

 )کارشناسی ارشد پلیمر(

 شرکت رادین

  

 منصوری، نادر

 مهندسی مکانیک(کارشناسی )

 اداره کل استاندارد استان فارس

  

 ، مهدیمیینج

 شیمی کاربردی()کارشناسی 

 شرکت شیراز جم گستر

  

  ویراستار:

 اخیاری، شهاب
 )دکتری شیمی پلیمر(

 اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
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 9 و آزمون ولکان فاصله زمانی بین       5
 9 شرایط آزمون    38

 9 دمای آزمون    33

 9 روش اجرای آزمون    32
 4 بیان نتایج    31

 38 گوارش آزمون    35

 32 اثر هندسه آزمونه دهنده()آگاهی پیوست الف
 39 های غیر استانداردیابی نتایج آزمونهبروندهنده( )آگاهی پیوست ب

 28 کالیبراسیون بندیزمان( برنامه الوامی) پیوست پ

 ارددارد ملی در مقایسه با استاندشده در این استانتغییرات اعما دهنده( )آگاهی پیوست ت

 منبع  
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 گفتارپیش

بار در سا  که نخستین« کرن  فشردگی-تعیین خواک تن  - ستیک ولکانیده یا گرمانرم»استاندارد 
های مربوط بر مبنای تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون 3145

به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد بند  ایمنطقه/ المللیپییرش استانداردهای بین

برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در بیست و چهارمین  9الف، استاندارد ملی ایران شماره 
صویب شد. اینک این استاندارد به استناد ت 39/33/3159اجالسیه کمیت  ملی استاندارد صنایع پلیمر، مورخ

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تققیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  1بند یک مادۀ 

 شود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193
ساختار و شیوۀ  -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینه شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تقو ت و پیشرفتینگارش( تدوین م

های ملی ایران در صورت لووم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که صنایع، علوم و خدمات، استاندارد
توجه قرار وردنظر در کمیسیون فنی مربوط مبرای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید

 خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

 شود.می 3149: سا 31893این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ 

تهیه و تۀدوین  « ترجم  تغییر یافته»به روش المللی زیر  این استاندارد ملی بر مبنای پییرش استاندارد بین

و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعما  تغییرات با توجه به مقتضۀیات  شده 

 کشور است:

ISO 7743: 2017, Rubber, vulcanized or thermoplastic- Determination of compression stress-

strain properties       
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 مقدمه

هۀای ضۀد لۀرزش و    کرن  فشردگی در طراحی مواردی مانند بالشتک عرشۀه پۀل، پایۀه   -علم خواک تن 

 بۀرای کنتۀر  کیفیۀت     فشۀردگی کۀرن   -گیۀری رفتۀار تۀن    چنۀین انۀدازه  اهمیۀت دارد. هۀم   هااورینگ

جۀایی کۀه   (، mm 2از کوچک و دیگر مقصو ت کوچک )برای مثا  مواردی با ضخامت کمتۀر  ی هااورینگ

 شود.گیری نیست، استفاده میسختی به آسانی قابل اندازه

هۀای درزبنۀدی لولۀه    چنین برای تشخیص وجود تخلخل در مقصو تی مانند حلقههای فشردگی همآزمون
تواند تۀک مقۀوره یۀا دو    بسته به شکل قطعه آزمون و شرایط آزمایشگاهی می ،شوند. فشردگیاستفاده می

یچ اصطکاکی در سطح مشترک قطعه آزمون و افواره فشردگی نباشۀد، فشۀردگی تۀک    مقوره باشد. اگر ه

گیارد. زمۀانی کۀه   مقوری است. اگر اصطکاک اهمیت دارد، شکل قطعه آزمون بر طبیعت فشردگی اثر می
 شۀرایط مۀرزی در سۀطح مشۀترک،      کۀاربرد نۀدارد.    Saint Venantکم اسۀت، اصۀل  ضخامت قطعه آزمون 

د )زمانی که قطعه آزمون شویردگی را تقت تاثیر قرار داده و فشردگی دو مقوری مهای تن  و فشمیدان

کند که گویا یک فشۀردگی شۀعاعی   تر است، دو مقوریت بیشتر است(. قطعه آزمون طوری رفتار مینازک
شود( و زمانی که خواک مانع انبساط شعاعی می صطکاک به دلیل فشردگی مقوریاشود )اضافی اعما  می

 مواد باید از نتایج فشردگی استخراج شود، نیاز است که این پدیده در نظر گرفته شود. بعضی
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 فشردگیکرنش -تعیین خواص تنش –الستیک ولکانیده یا گرمانرم 

 ی،متوارد  یننوشته نشده استت  در صتورت وجتود  نت     یو بهداشت یمنیاستاندارد تمام موارد ا یندر ا -1هشدار 

 استاندارد است  ینآن بر عهده کاربر ا یمناسب و اجرا یمنیا یطشرا یبرقرار یتمسئول

ها، یا تولید تولید آن د ممکن است شامل استفاده از مواد یاشده در این استاندارتعیین های خاص روش  -2هشدار

خطر مواد و و دفع بیحمل درباره د خطر زیست محیطی محلی ایجاد کند  بهتر است نتوانندهایی باشد که میماپس

 دها پس از استفاده، مستندات مناسبی تهیه و مورد بهره برداری قرار گیرد مانپس

 هدف و دامنۀ کاربردهدف و دامنۀ کاربرد         11

 ا  سۀتیک ولکانیۀده یۀ    فشۀردگی  کرن -های تعیین خواک تن ارائه روشهد  از تدوین این استاندارد، 

 یک مقصو ، یا قسمتی از یک مقصو  است. ،آزمونه استاندارد یک نرم با استفاده ازگرما

 ارائه شده است:برای تعیین خواک چهار روش 

 ؛کاری شدههای فلوی روغناستفاده از آزمونه استاندارد الف با صفقهبا  -روش الف

 ؛فلوی متصل به آزمونههای با صفقهاستفاده از آزمونه استاندارد الف با  -روش ب

 ؛باستفاده از آزمونه استاندارد  با -روش پ

 کاری شده.های فلوی روغنمقصو  یا قسمتی از یک مقصو  با صفقهاستفاده از یک  با -روش ت

 .کاربرد ندارندها برای مواد با سختی با  روشاین 

 مراجع الزامیمراجع الزامی         22

 ها ارجاع داده شده است.صورت الوامی به آناستاندارد بهدر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این 

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد مقسوب میبدین

ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدرصورتی

ها ارجاع داده شۀده اسۀت،   که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن در مورد مراجعی .آور نیستاین استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 جع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:ااستفاده از مر

 کالیبراسیون تجهیوات آزمونکالیبراسیون تجهیوات آزمونراهنمای راهنمای   - ستیک ستیک، ، 31523152: سا : سا 3429934299استاندارد ملی ایران شمارۀ استاندارد ملی ایران شمارۀ  22-11
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2-2 ISO 5893, Rubber and plastics test equipment - Tensile, flexural and compression types 
(constant rate of traverse) -Specification 

و و   انواع کشۀ ، خمۀ   انواع کشۀ ، خمۀ     -هاهاآزمون  ستیک و پالستیکآزمون  ستیک و پالستیک  تجهیواتتجهیوات، ، 31523152: سا : سا 3498834988استاندارد ملی ایران شمارۀ استاندارد ملی ایران شمارۀ   -یادآورییادآوری

 تدوین شده است.تدوین شده است.  ISO 5893: 2002با استفاده از استاندارد با استفاده از استاندارد  ،،هاهاویژگیویژگی  -  سازی )سرعت رفت و برگشت ثابت(سازی )سرعت رفت و برگشت ثابت(متراکممتراکم

2-3 ISO 23529, Rubber- General procedures for preparing and conditioning test pieces for 
physical test methods 

هۀا  هۀا  سازی و تثبیت شرایط آزمونهسازی و تثبیت شرایط آزمونهکار عمومی آمادهکار عمومی آمادهروشروش  - ستیک ستیک، ، 31593159سا سا : : 3559935599استاندارد ملی ایران شمارۀ استاندارد ملی ایران شمارۀ   -یادآورییادآوری

 تدوین شده است.تدوین شده است.  ISO 23529: 2016  با استفاده از استانداردبا استفاده از استاندارد، ، های آزمون فیویکیهای آزمون فیویکیبرای روشبرای روش

 اصطالحات و تعاریفاصطالحات و تعاریف     77

 .3روددر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

77-11  

 تنش فشردگی
compression stress  

برحسب نیۀرو، تقسۀیم بۀر    شده غییر شکل آزمونه درجهت اعما  تن ، بیانبرای ایجاد ت اعما  شدهتن  
 نیروی عمودی اعما  شده بر سطح اولیه است.

77-22  

 کرنش فشردگی
compression strain 

 در همان جهتتقسیم بر بعد اولیه  اعما  شدهتغییر شکل آزمونه در جهت تن  

 شود.شود.برحسب درصد بعد اولیه آزمونه بیان میبرحسب درصد بعد اولیه آزمونه بیان می  طور عمومیطور عمومیفشردگی به فشردگی به کرن  کرن    –یادآورییادآوری

77-77  

 فشردگیمدول 

 مدول سکانت
compression modulus 

secant  modulus   
 تن    بر کرن  حاصل در جهت اعما  تقسیم ،اولیهتن  اعمالی مقاسبه شده روی سطح مقطع عرضی 

                                                 

 .است دسترس قابل/www.electropedia.org  و  www.iso.org/obpهایوبگاه در  IECو ISO استانداردهای در کاررفته به تعاریف و اصطالحات -3

http://www.electropedia.org/قابل
http://www.electropedia.org/قابل
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77-44  

 22%  فشردگی سفتی در
stiffness at 25 % compression 

مقصۀو  یۀا قسۀمتی از یۀک     یۀک   29%  فشردنایجاد  رسیدن به برای که  زم است اعما  شودیی نیرو

 مقصو 
 ..شودشودبه شکل آزمونه بر حسب نیوتن بر متر یا نیوتن بیان میبه شکل آزمونه بر حسب نیوتن بر متر یا نیوتن بیان می  با توجهبا توجه  -یادآورییادآوری

 آزمونآزمون  اصولاصول 44

تن   تا رسیدن به یک فشردگیشده( در سرعتی ثابت بین صفقات  یا متصل شده کاریروغنیک آزمونه )

   .شودمی فشردهاز قبل تعیین شده، 

با در نظر شده(،  )آزمونه الف، روغن کاری روش الفدهند. یکسانی نمینتایج  ،ارائه شده در با  چهار روش

به مدو   ستیک بوده و مسۀتقل از  فقط وابسته  دهد کهی را ارائه می، نتایجهاگرفتن تمام شرایط لغوش

کاری موثر مشکل است و بررسی اختال  نتایج حاصل گاهی انجام روغن ،حا  ره به باشد.میآزمونه شکل 

روش در  باشد.بینی، شرط احتیاط میغیر قابل پی  لغوشها برای تعیین شرایط از روی هم افتادن آزمونه

آزمونه باشد. وابستگی شکل به مدو   ستیک و شکل آزمونه می ، متصل شده( نتایج وابستهالف ب )آزمونه

باشند. شده می کاری های روغنطور مقسوس متفاوت از نتایج حاصل از آزمونهه تر و در نتیجه نتایج بقوی

که خواک ذاتی  باشد. زمانیکاری نمیآزمونه ب( نتایج وابسته به شکل آزمونه و شرایط روغنروش پ )در 

بۀرای   (.مراجعه کنیۀد  به پیوست الف برای جوئیاتتر است )تر و راحتمواد مشخص باشد آزمونه مناسب

 های روی مقصو ت اساساکه آزمون جایید، اما از آنباش، نتیجه وابسته به شکل می)روش ت( مقصو ت

 باشند.نسبی هستند، قابل قبو  می
 باشد.باشد.ط ط تبتبمرمربا مقدار سختی با مقدار سختی ممکن است نتیجه ممکن است نتیجه ، ، 3هاهااورینگاورینگ  مانندمانند، ، های تعریف شدههای تعریف شدهدر مقصو ت با شکلدر مقصو ت با شکل  -یادآورییادآوری

ارائۀه  ارائۀه  مشۀخص  مشۀخص  های های از آزمونهاز آزمونه  های حاصلهای حاصلیا شکلیا شکلو/و/های مختلف های مختلف با اندازهبا اندازه  ییهاهابرای استفاده از آزمونهبرای استفاده از آزمونه  ییططووشرشر

   ها غیرممکن باشد.ها غیرممکن باشد.ها و شکلها و شکلاندازهاندازه  سایرسایر  یابی نتایج حاصل براییابی نتایج حاصل برایاما شاید بروناما شاید برون  است،است،  شدهشده

 داده شده است.داده شده است.در پیوست الف در پیوست الف آن، آن، کاری کاری اندازه و شکل آزمونه و اتصا  یا روغناندازه و شکل آزمونه و اتصا  یا روغن اطالعات اثراطالعات اثر

                                                 

1 - O-ringe 
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 و مواد  و مواد    دستگاهدستگاه 22

تر یا معۀاد  ابعۀاد آزمونۀه    تر یا معۀاد  ابعۀاد آزمونۀه    با دارا بودن ابعاد افقی بورگبا دارا بودن ابعاد افقی بورگ  وبا ضخامت یکنواخت با ضخامت یکنواخت   صفحات فلزی تخت،صفحات فلزی تخت،     22-11

 اری. اری. های روغن کهای روغن کتر از ابعاد آزمونهتر از ابعاد آزمونهبورگبورگ  mm  2828تصا ، یا حداقل تصا ، یا حداقل ا برایبرای

 .اده شوداز هۀرصفقه باید به خوبی صیقل دسطح ، یۀک تهای الۀف و در روش

ه ه بب  Ra  ایناین  ..مناسب استمناسب است  ( ( مراجعه کنید ISO 4287د د استانداراستاندار  بهبه))  m  55//88  Raتر از تر از بی بی   انقۀرا انقۀرا   ،،سۀطحسۀطح  پرداختپرداخت  -یادآورییادآوری

 دست آید.دست آید.ههتواند بتواند بدادن میدادن می  وسیله عملیات ساییدن و صیقلوسیله عملیات ساییدن و صیقل

سازی آماده مورد استفاده مناسب برای سیستم اتصا  ورطۀ باید به قهطر  از سطح هر صف، یک در روش ب

 .شود

 .سازی خاصی از سطوح تماس مورد نیاز نیستآماده در روش پ،

 اسۀتاندارد اسۀتاندارد در در   تبطتبطمۀر مۀر هۀا، مطۀابو بۀا الوامۀات     هۀا، مطۀابو بۀا الوامۀات     سازی آزمونۀه سازی آزمونۀه برای آمادهبرای آماده)درصورت نیاز(، )درصورت نیاز(،   برشبرشو و قالب قالب  2-2

ISO 23529. 

 .ISO 23529  استاندارداستانداردمطابو با الوامات مربۀوط در مطابو با الوامات مربۀوط در   ،،ضخامت سنجضخامت سنج         22-77

مجهۀو بۀه وسۀایل ثبۀت     مجهۀو بۀه وسۀایل ثبۀت       ISO 5893د د الوامات مربۀوط در استاندارالوامات مربۀوط در استاندارمطابو با مطابو با ، ، فشردگیفشردگیماشین آزمون ماشین آزمون  22-44

   به نسبت نیروبه نسبت نیرو  33درجه درجه   درستیدرستیخودکار نسبت نیرو به تغییر شکل با خودکار نسبت نیرو به تغییر شکل با 

های بورگتر در روش پ، تعیین جابجایی با های بورگتر در روش پ، تعیین جابجایی با ب و آزمونهب و آزمونه  ،،های الفهای الفهای استاندارد در روشهای استاندارد در روشهنگام آزمون آزمونههنگام آزمون آزمونه
         ..پییر باشدپییر باشدباید امکانباید امکان  دستگاهدستگاهسختی سختی و و  3نیروسنج شامل تصقیحشامل تصقیح  mm  22//88±±  درستیدرستی

شامل تصقیح شامل تصقیح   ±±  88//22  %%  درستیدرستیهنگام آزمون مقصو ت با ارتفاع کمتر از آزمونه استاندارد، تعیین جابجایی با هنگام آزمون مقصو ت با ارتفاع کمتر از آزمونه استاندارد، تعیین جابجایی با 

 پییر باشد.    پییر باشد.    باید امکانباید امکان  سختی دستگاهسختی دستگاهو و   نیروسنجنیروسنججابجایی جابجایی 

( ( مراجعه کنیدمراجعه کنید  9-3زیربند به به ))  موازی، حداقل به بورگی صفقات فلویموازی، حداقل به بورگی صفقات فلوی  فشردگیفشردگیماشین آزمون باید با صفقات ماشین آزمون باید با صفقات 

 ..را داشته باشدرا داشته باشد  mm/min   ((22  ±±  3838))مقکم شود و قابلیت عملکرد در سرعتمقکم شود و قابلیت عملکرد در سرعت

 

بۀدون  بۀدون    اانیۀاز، مسۀتقیم  نیۀاز، مسۀتقیم  مۀورد  مۀورد    پرداخت سۀطح پرداخت سۀطح توان با فراهم آوردن توان با فراهم آوردن میمیرا را   فشردگیفشردگی  ، صفقات، صفقاتتتهای الف و های الف و در روشدر روش  -11  یادآورییادآوری

 ..بردبردکار کار صفقات فلوی بهصفقات فلوی به

   ..بردبرد  کارکار  ههبب  شده،شده،  پرداختپرداخت  سطحسطح  بابا  حتیحتی  ،،مستقیمامستقیما  توانتوانمیمیرا را   فشردگیفشردگیدر روش پ، صفقات در روش پ، صفقات  -22  یادآورییادآوری

 

 ::دلیل موارد زیر نتایج نادرست بدهنددلیل موارد زیر نتایج نادرست بدهند، ممکن است به، ممکن است بهطو  نسبت به زمانطو  نسبت به زمان  های دارای ثبت کننده های دارای ثبت کننده ماشینماشین

                                                 

1- Load cell 
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 ؛؛اثرات اینرسیاثرات اینرسی 

  چوب دستگاهچوب دستگاهیا چاریا چار  نیروسنجنیروسنجتغییر شکل حاصل از تغییر شکل حاصل از..     

 .شوندداده میترجیح  ،x-yهای دارای ثبت کننده بنابراین ماشین

 

ز صدمات ز صدمات کاری شده، بهتر است از یک مقافظ مناسب برای جلوگیری اکاری شده، بهتر است از یک مقافظ مناسب برای جلوگیری اهای روغنهای روغنآزمونهآزمونه  بر رویبر روی  هنگام آزمونهنگام آزمون

 کرد.  کرد.    شدن قطعه  ستیکی استفادهشدن قطعه  ستیکی استفاده  یا جراحات ناشی از پرتابیا جراحات ناشی از پرتاب

   ت.ت.و و   ، پ، پهای الفهای الفه روی  ستیک تقت آزمون برای روشه روی  ستیک تقت آزمون برای روشبدون اثر قابل توجبدون اثر قابل توج، ، کاریکاریروغنروغن           22-22

m  در اکثر موارد، سیلیکون یا فلوئورو سیلیکون مایع، با گرانروی سینماتیکدر اکثر موارد، سیلیکون یا فلوئورو سیلیکون مایع، با گرانروی سینماتیک  –یادآورییادآوری
2
/s  8383//88  مناسب استمناسب است..   

 ..((کنیدکنیدبه پیوست الف مراجعه به پیوست الف مراجعه ))  اگرچه  زم نیستاگرچه  زم نیست  شودشودکاری توصیه میکاری توصیه میروغنروغنبرای روش پ، برای روش پ، 

 کالیبراسیونکالیبراسیون 66

 .شوندشده در پیوست پ کالیبره  های آزمون باید طبو برنامه دادهدستگاه

 هاهاآزمونهآزمونه 33

 ( و9/8 ± 25) mm ب، یک استوانه به قطۀرروش برای هر دو روش الف و آزمونه استاندارد الف:  نوعآزمونه 

 ( است.9/8 ± 9/32) mm  طۀو

  طۀۀو   ( و39/8 ± 4/39)  mm، یۀک اسۀتوانه بۀه قطۀۀر    روش پآزمونۀه اسۀتاندارد بۀرای    ب:  نۀوع آزمونه 

mm (29/8 ± 29 .است ) 

 ISO 23529د استاندارمطابو ها باید . برش آزمونهگیری تهیه شوندروش برش یا قالب توانند بهمیها زمونهآ
 شود. انجام

   .مراجعه کنید( ب)به پیوست  یستیابی نتایج ممکن ناما برون، های دیگری استفاده شوندممکن است آزمونه

 یا گیری شۀونداتصا  مناسب قالب سامانهز قالب و با استفاده ا مستقیما  هادر روش ب ممکن است، آزمونه

 ، به صفقات فلوی چسبانیده شوند.  حال های غیرهای مناسب چسبسامانهاستفاده از 

 .های با سطوح موازی و تخت ضروری استداشتن آزمونه

هۀۀا  بۀۀرای پروفیۀۀل   باشد.از یک مقصو  یا ترکیبی از آن می ، یک مقصو ، یا قسمتی، آزمونهت در روش
 یا دو طو  ماننۀد آن بۀا هۀم، در صۀۀورتی ) ، به عنوان آزمونه استفاده شودmm388 تا  mm98 طو   بایۀد

 mm388 تۀا   mm98 داخلی  ای مقصو ت حلقوی شکل با قطربر .نیرو باشد( خوان افوای   کۀه  زم بۀه
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ند مقصۀو  در  نیرو، دو یا چ خوان رای مقصو ت کوچک برای افوای  ب .استفاده شود کل مقصو  بایۀد
 .توانند آزمون شوندهم می کنار یکدیگر، به مۀوازات

 هاتعداد آزمونه 8

 د.ها، باید آزمون شونهایی از آزمونهحداقل سه آزمونه، یا سری

 و آزمونو آزمون  ولکانشولکانشفاصله زمانی بین فاصله زمانی بین  11

 ..گردد رعایت ISO 23529د استاندارمطابو زیر  الوامات ،دکه به د یل فنی تعیین شده باشبه جو مواردی 

 باشد.باشد.  h  3939و آزمون باید و آزمون باید   ولکان ولکان   ها حداقل زمان بینها حداقل زمان بینآزمونآزمونبرای تمام برای تمام   -

 بۀوده و بۀرای ارزیۀابی    بۀوده و بۀرای ارزیۀابی    هفتۀه  هفتۀه    55  و آزمۀون بایۀد  و آزمۀون بایۀد    ولکۀان  ولکۀان  های غیرمقصو ، حداکثر زمان بۀین  های غیرمقصو ، حداکثر زمان بۀین  برای آزمونبرای آزمون  -

 ها باید تا حد امکان در فاصله زمانی یکسان انجام شود.ها باید تا حد امکان در فاصله زمانی یکسان انجام شود.ای، آزمونای، آزمونمقایسهمقایسه

، در ، در ماه بیشتر شودماه بیشتر شود  22  و آزمون نباید ازو آزمون نباید از  ولکان ولکان مقصو ، زمان بین مقصو ، زمان بین   بر رویبر رویهای های برای آزمونبرای آزمون  ،،درصورت امکاندرصورت امکان  -
 انجام شود.انجام شود.ماه از دریافت مقصو  توسط مشتری ماه از دریافت مقصو  توسط مشتری   22ها باید در فاصله ها باید در فاصله موارد آزمونموارد آزمونسایر سایر 

 شرایط آزمونشرایط آزمون 1010

 از نۀور مقافظۀۀت  طور کامۀل به باید و آزمون، تا حد امکان،  طو  مدت بین ولکان ها درها و آزمونهنمونه
 داسۀتاندار  بۀه سۀازی مۀورد نیۀاز، بایۀد در دمۀای اسۀتاندارد آزمایشۀۀگاه )       ها پ  از هۀر آمۀاده  نمونه .شوند

ISO 23529 حداقل برایمراجعه کنید ) h 1 ها، تثبیت شۀوند. در صۀورت لۀۀووم  شدن آزمونهقبل از بریده

گیری و آزمون شوند. در صۀورتی کۀه آزمۀۀون    اندازهشده و بالفاصله  گیاریممکن است عالمتا هۀآزمونۀه
نگهۀداری شۀوند.  ،د آزمایشۀگاه، تۀا هنگۀام آزمۀونها بایۀد در دمۀای اسۀتاندارنشود، آزمونه بالفاصۀله انجۀام

 h 92 بین پرداخت و آزمون نباید بۀی  از سازی، شامل پرداخت باشد، فاصله زمانی آماده کۀه در صۀورتی

 .اشدب

 قبۀۀل از بالفاصۀۀله   h 1شده، باید در دمای استاندارد آزمایشگاه حداقل بۀه مۀۀدت   گیریهای قالبآزمونه

 گیری و آزمون، تثبیت شوند.  اندازه

هۀا بایۀد بالفاصۀله قبۀل رد آزمایشگاه انجام شود، آزمونۀهدر صورتی که آزمون در دمایی غیر از دمای استاندا
به )در دمای آزمون، بۀرای یۀک دوره کۀافی تۀا حصۀو  اطمینۀان از رسۀیدن بۀه دمۀای آزمۀون،  ،آزمون از

 .شوند( تثبیۀت مراجعه کنید ISO 23529د استاندار
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 آزمون  آزمون  دمای دمای    1111

انجۀام شۀود. در ( مراجعه کنید ISO 23529د استانداربه )دمای استاندارد آزمایشۀگاه  آزمون باید در معمو  

   :باشد در زیر باید یکی از دماهای بیان شده تفاده از دمای دیگر، ترجیقا صورت اس

  
،˚C (2 ± 99-) ،˚C (2 ± 99-) ،˚C (2 ± 58-) ،˚C (2 ± 29-) ،˚C (2 ± 38-) ،˚C (2 ± 8) 

،˚C (3 ± 58) ،˚C (3 ± 99) ،˚C (3 ± 98) ،˚C (3 ± 49) ،˚C (3 ± 388)  

،˚C (2 ± 329) ،˚C (2 ± 398) ،˚C (2 ± 399) ،˚C (2 ± 288) ،˚C (2 ± 229) ˚C. (2 ± 298) 

 روش اجرای آزمونروش اجرای آزمون 1212

 هاهاگیری آزمونهگیری آزمونهاندازهاندازه 1212-11

هۀایی تعیۀین کنیۀد. بۀرای آزمونۀه ISO 23529د د استانداراستاندارمطابو  شده ها را با روش مناسب بیانابعاد آزمونه
را انۀۀدازه بگیریۀۀد و   شۀده  متصۀل هۀای  همجموعۀ ، انۀد شده ولکان  به صفقات فلوی متصل کۀه بۀه روش

شده های متصلههای مجموعهای صفقات فلوی از ضخامتمجموع ضخامت ضۀخامت  سۀتیک را بۀا تفریۀو

 .تعیین کنید

     کرنشکرنش-تعیین خواص تنشتعیین خواص تنش 1212-22

   الفالفروش روش  1212-22-11

بپوشانید. کننده با فیلمی از روان فلوی را صیقلی به آرامی سطوح صفقاتشده، کاریروغنهای آزمونهبرای 

کار اندازید تا  به mm/min 38 قرار دهید و دستگاه را با سرعت فشردگیدستگاه آزمۀون  مجموعه را در مرکو
سازی و سیکل رها فشردگی رها کنید و mm/min 38همان سرعت  یجۀاد شۀود. تۀن  را درا 29 کۀرن  %

ه باید بۀ فشردگی چهار پیوسته تکرار کنید. غیر فشردگیسیکل  را بی  از سۀه مرتبۀه، تۀا تشۀکیل چهۀار

 منقنۀی  انجۀام شۀود.    مت آزمونۀه ضۀخا  29 %تۀا   8 از %کۀرن  سطوح صا  فلوی با وسیله حرکت دادن 
 شکل را ثبت کنید. تغییر-نیرو

 روش ب  روش ب   1212-22-22

  mm/min 38 قرار دهیۀۀد و دسۀۀتگاه را بۀۀا سۀۀرعت     فشردگیمجموعه اتصالی را در مرکو دستگاه آزمون 
و  فشۀردگی کنید و  رها mm/min 38کرن  را در همان سرعت  ایجاد شود. 29 اندازید تا کرن  % کۀار بۀه

چهۀار  غیرپیوسۀته تکۀرار کنیۀد.     فشردگیسۀیکل رهۀاسازی را بی  از سه مرتبه، تا تشکیل چهار سیکل 
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ه انجام شود. ضخامت آزمون 29 %تا  8 از %کۀرن  وسیله حرکت دادن سطوح صا  فلوی با ه باید بفشردگی 
 .را ثبت کنید شۀکل تغییر-منقنی نیرو

     پپروش روش  1212-22-77

قرار دهیۀد و دسۀتگاه را  فشردگیرا در مرکو دستگاه آزمون  (کاریشده یا بدون روغن کاری)روغنمجموعه 
 کرن  را در همان سرعت ایجاد شود. 29 اندازید تا کرن  % کۀار بۀه mm/min 38 بۀا سۀرعت

 mm/min 38 و سۀیکل رهۀاسازی را بی  از سۀه مرتبۀه، تۀا تشۀکیل چهۀار سۀیکل        فشردگی و کنید رها

 از کۀرن  وسیله حرکت دادن سطوح صا  فلوی با ه باید ب فشردگیچهار غیرپیوسته تکرار کنید.  فشردگی
 .را ثبت کنید تغییرشۀکل-منقنی نیروضخامت آزمونه انجام شود.  29 %تا  8 %

 تتروش روش  1212-22-44

آزمونه را تا زمان رسیدن بۀه   فلوی کم روغنی شده قرار دهید. فشردگیآزمونه را در مرکو بر روی صفقات 

 کنید. تغییۀر شۀکل را ثبۀت-و منقنی نیۀرو کرده فشرده mm/min 38سرعت با ، 18 % کرن 

 هۀایبۀو روشسازی مکانیکی طنین آمادههمچ .شودسازی مکانیکی انجام میمو  این آزمون بدون آمادهمع
بایۀد  آن روش سازی مکانیکیآمادههای یکی از روشتواند استفاده شود، در صورت استفاده می پ ب یا ،الف

   .ذکر شود وارش آزمۀوندر گۀ

برای خۀروج  هو فلوی دستگا فشردگیهایی در صفقات ن مقصو ت حلقوی شکل، وجود سوراخهنگام آزمو
 ضروری است. فشردگیدر حین  هۀوا

(، آزمونه بدون صفقات فلوی نصب شده )مثل موتور در صورتی که مقصو  شامل اجواء اتصالی سخت باشد

 شود.شده، آزمون می کۀاریروغن

 بیان نتایج  بیان نتایج   1717

 و پو پ  بب  ،،های الفهای الفبرای روشبرای روش 1717-11

 فشۀردگی مدو   و نتایج (مراجعه کنید 3)به شکل شود گرفته  تغییۀر شۀکل-از نمودارهای نیروباید نتایج 

نسۀبت بۀه مقۀل تقۀاطع       مدو گیری شود،اندازه 28 و % 38 % هۀایدر کۀرن مگاپاسکا   باید بر حسب

  کۀرن  را نیۀو از  -گۀوارش کنیۀد. خۀواک تۀن      ()تغییر شۀکل منقنی سیکل آخر آزمون با مقور کرن 
. مقۀۀادیر  تعیۀین کنیۀۀد   فشردگیسیکل   دسۀت آمۀده از آخۀرین تغییۀر شۀکل بۀه-های نیروگیریاندازه

 .ها، گوارش کنیدآزمونه همۀه کۀرن فشردگی تۀن   28 و % 38 % جداگانۀه و متوسۀط را در

 ارائه شده است:   (3) فرمو وسیله ، بر حسب مگا پاسکا ، بهفشردگی  مدو 
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       (3                                )                                         

  
 

                                                               که معاد  است با:  

     
 

 

                   و                       کرن  38 در % فشردگی ی مدو برا

     
 

 ،کرن  28 % در فشردگیرای مدو  ب

 که در آن:

F ؛بر حسب نیوتن، فشردگیبرای ایجاد تن   اعما  شدهنیروی

Aو متر مربعبر حسب میلی ،سطح مقطع اولیه آزمون  

   .باشدمی فشردگیتن       

 

 
 :راهنما

X      برحسب %تغییر شکل ، 

Y      ،نیرو F    

     5، 1، 2، 3 فشردگی هایسیکل    5 ،1 ،2 ،3

 

 فشردگی هایمحاسبه مدول –1شکل 
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 روش پ     روش پ     برای برای    1717-22

بیۀان شۀوند. مقۀادیر و بر حسب نیوتن بر متر یا نیوتن شود تغییر شکل گرفته -های نیرونمودارنتایج باید از 

مقاسۀبه   فشردگی 29%  در را و سفتی بخوانید فشردگیتن   29 تغییر شکل در %-های نیرویمنقن را از

 :مقاسبه کنید (2) فرمو  از S25 ،دکنی

(2)     
   

 
 

 

 :( مقاسبه کنید1) فرمو یا از 

(1) S25 = F25 

 که در آن:  که در آن:  

F25       ؛؛بر حسب نیوتنبر حسب نیوتن، ، فشردگیفشردگیتن  تن    2929  %%  و درو درنیرنیر 

L               بر حسب متر استبر حسب متر است  ،،طو طو..     

  ، طو  از میانگین امتداد مقیط دایره، یعنۀی در امتۀداد نیمۀه سۀیکل بۀین، طو  از میانگین امتداد مقیط دایره، یعنۀی در امتۀداد نیمۀه سۀیکل بۀینشکلشکل  در مورد مقصو ت حلقویدر مورد مقصو ت حلقوی

 ..شودشودح داخلی و خارجی حلقه برداشته میح داخلی و خارجی حلقه برداشته میسطوسطو

 گوارش کنید.  گوارش کنید.    آزمون شده و مقادیر جداگانهآزمون شده و مقادیر جداگانه  هایهایمقدار متوسط را برای آزمونهمقدار متوسط را برای آزمونه  

 مورد نیاز باشد.مورد نیاز باشد.  2929  های غیر از %های غیر از %های یک مقصو ، ممکن است تن های یک مقصو ، ممکن است تن در ویژگیدر ویژگی  -آوریآورییادیاد

 گزارش آزمون  گزارش آزمون     1414

 گوارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:  

 جوئیات نمونه:     -الف

 ؛منشا آن نمونه و ی ازکامل رحش -3

 ؛ در موارد  زمی از آمیوه و شرایط پخت آن، جوئیات -2

 برشی است؛  روش شده یا گیریقالب روشنه از نمونه، مثال سازی آزموروش آماده -1

 روش آزمون:     -ب

 ؛  ملی ارجاع به این استاندارد -1

 ؛  (تیا  ، پ، ب)الف آزمون استفاده شده اجرای روش -2



 1713سال :)تجدید نظر اول( 17031  ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

   

33 
 
 

 ؛مورد استفادهنوع آزمونه  -7

 جوئیات آزمون:   -پ

 ؛  آزمایشگاهدمای  -3

 ؛  شرایط آزمون قبل از آزمون مدت زمان و دمای تثبیت -2

 غیر از دمای استاندارد آزمایشگاه و رطوبت نسبی، در صورت لووم؛   ییا دمای دیگر دمای آزمون، -7

 نوع روان کننده یا عامل اتصا  استفاده شده؛   -4

 قسمت از استاندارد مشخص نشده؛  هر روشی که در اینجوئیات  -2

 نتایج آزمون:    -ت

 ؛استفاده شدهتعداد آزمونه  -1

 ؛  نتایج آزمون مجوا -2

ب و  هۀای الۀف وحسب مگاپاسکا  برای روش کرن  بر 28 و % 38 در % تراکممقادیر متوسط، مدو   -7

 ؛ تکرن  برای روش  29 بر حسب نیوتن بر متر یا نیوتن در%پ، 

 .تاریخ انجام آزمون   -ث
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 الف پیوست

 (دهندهآگاهی)

 اثر هندسه آزمونه

یاری است. در این کار بارگتعریف شده  شرایط شاملمواد ا ستومری   یییا دینامیکیا دینامیک  ییاستاتیکاستاتیکخواک مکانیکی خواک مکانیکی 
 موردتا آن  ،کرن  تعریف شده یکنواختیهای تن  و است تا این که میداننیاز به شکل هندسی از آزمونه 

 در سراسر آزمون برقرار باشد. است که ممکن

/یا دو مقوری های برشی واکثر بوده و از اجواءجوء تن  تک مقوری حدآزمونه  زم است  فشردگیدر مورد 
. عمال  استیک استوانه بلند با سطح مقطع کوچک واقعی،  فشردگی آزمونهآ ، در حالت ایده اجتناب شود.

هۀای انجۀام شۀده روی    ای از آزمونمناسب نیست. مجموعه فشردگیای به دلیل خم  برای آزمونهچنین 

 هایتن دهد که مقاسبات اجوا مقدود نشان می های مختلف طو  به قطر استوانه در کنارقطعات با نسبت
توانه بورگتر یا مساوی یک سی از تغییر شکل هنگامی که نسبت طو  به قطر اامقوری در بازه گسترده تک

دست آوردن ای بهخیلی مسطح باشد، بر آزمونه شکل هندسیتوانند ایجاد شده و باقی بمانند. اگر است می

 یک ضریب تصقیح اعما  شود. آزمونقطعه روی نتایج  فشردگیخصوصیات 

 ..)به پیوست ب مراجعه شود()به پیوست ب مراجعه شود(  شکل رابطه معکوس داردشکل رابطه معکوس دارد  ضریبضریببا با   ،،طو  به قطر استوانهطو  به قطر استوانهمقدار مقدار   -یادآورییادآوری

انجام شد که در  کربن بالک HAF N 118 از phr 98 پرشده با SBRروی یک ترکیب  فشردگیهای آزمون
 .ای شکل مورد بررسی قرار گرفتهای استوانهآن چهار شکل هندسی مختلف از آزمونه

  عمو3آزمونه :: mm 4-   طو :mm 35 (99/3  =l/d ) 

  عمو2آزمونه :: mm 34-   طو :mm 29 (99/3  =l/d )– ISO 4666-3 

  عمو1آزمونه :: mm 28 -  طو :mm 28 (88/3  =l/d ) 

  عمو5آزمونه :: mm 25  - طو :mm 9/32 (51/8  =l/d) - ISO 815-1 

های ارائه شده، مقدار میانگین نتایج سۀه  نشان داده شده است، منقنی 2-و الف 3-الف هاینتایج در شکل
 باشد.آزمونه می
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 راهنما:

X                 کرن، γدرصدب ، برحس   

Y                 تن ،τ،  مگاپاسکا بر حسب 

 5، 1، 2، 3 هایآزمونه     5 ،1، 2، 3

شده بدون  نشان دادههای تنش - های روغن کاری شدهآزمونه - فشردگیدر  یاستاتیک کرنش–تنشخواص  -1-شکل الف

 تصحیحگونه ضریب هیچ

 

 راهنما:

X                 ، کرنγ  برحسب درصد ، 

Y                 ، تنτ بر حسب مگاپاسکا ، 

 5، 1، 2، 3های آزمونه     5، 1، 2، 3

های ارائه شده بدون تنش – متصل شدههای آزمونه – فشردگیدر  یکرنش استاتیک-خواص تنش -2-شکل الف

 گونه ضریب تصحیحهیچ
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کاری شده باشند، تۀاثیر انۀدکی روی   به خوبی روغن فشردگیشکل هندسی آزمونه در صورتی که صفقات 
ها متصل باشند، میوان سفتی موثر زمانی که نسۀبت  رحا  اگر آزمونهه داشت. به منقنی بارگیاری خواهند

بۀه ویۀژه بۀرای     ،تدهد که تفۀاو طو  به قطر استوانه کم شود، افوای  خواهد یافت. نتایج حاصل نشان می

( قابۀل  9پییرفته شده است بند به عنوان آزمونه الف،  9طبو بند  )که 5آزمونه ، آزمونه مجموعهفشردگی 
 توجه است.

تعیین شود، بهتر است آزمونه  فشردگی های ذاتی یک  ستیک از روی آزمونهنگامی که قرار است مشخصه

-در نهایت به خاطر این که در روش 2انتخاب شود. آزمونه ( l/d > 1با نسبت طو  به قطر استوانه مناسب )

 د. وشود به عنوان آزمونه ب انتخاب شالمللی استفاده میهای استاندارد بین

 تعیین شد.  1ذکر شده در پاراگرا    SBRهای مکانیکی اجرا شده روی آمیوهیک مد  رفتاری از آزمون

تک مقوری و فشردگی به گونه ای که تعریف شده، برای به دست آوردن رفتار مواد در  3ریولینمد  
، نشان داده 1-( استفاده شد. منقنی حاصل در شکل الففشردگیدو مقوری )برشی خالص در فشردگی 

، رسم شده است. این مقاسبات 1-شده است. نتایج چندین مورد مقاسبات اجوا مقدود نیو در شکل الف

 از: عبارتند
 آزمونه  الف بدون اصطکاک؛فشردگی 

 آزمونه الف متصل شده؛ فشردگی

 آزمونه ب بدون اصطکاک؛ فشردگی
 آزمونه ب متصل شده. فشردگی

ر اصطکاک تک مقوری  زم را بدون توجه به مقدا فشردگی، نتیجه بدهد که آزمونه نشان می 1-شکل الف

به شدت به میوان اصطکاک  ،فشردگیبه  مونه الف،آزدارا است. پاسخ سازی بین قطعه و صفقات فشرده
 ب آزمونهمقوری و دو مقوری آن تفاوت وجود دارد. عالوه بر این،  تکفشردگی ابسته است و بین آزمون و

 زیاد را بهتر داراست. فشردگی کیفیت سنج  تغییر شکل در

 
 

 

 

                                                 

1-
 
Revline 
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 راهنما:

X      نسبت کش   

 ، بر حسب مگاپاسکا τتن ، 

 تک مقوری فشردگیرفتار      3

 (تراکمدو مقوری )برشی خالص در  فشردگی رفتار    2

 آزمونه الف، بدون اصطکاک    ●

 آزمونه الف، متصل شده    ○

 آزمونه ب، بدون اصطکاک    ■

 شده ، متصلآزمونه ب    □

 فشردگیواکنش مکانیکی در  هاثر شکل آزمونه  ب -7-شکل الف
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 پیوست ب

 (دهندهآگاهی)

 استانداردهای غیریابی نتایج آزمونهبرون

روی  فشۀردگی یب سۀۀطوح  شکل و درجه شۀۀ  ضریباثرات طور که در پیوست الف نشان داده شد،  همان
نتایج آزمون  معمو به طور ، و غیر طبیعی است پیچیده بسۀیار ، سۀتیک فشردگین  کۀر-خۀواک تۀن 

در آزمون، در نظر گرفته  در مورد شکل خاصی از آزمونه و شۀرایط اسۀتفاده شۀدهبه طور انقصاریبهتر است 

   .شوند

 د تۀا تالشۀی بۀرایودر نظۀر گرفتۀه شۀ ،ضرایبهای برای ارائه برخی نشانه بهتر است به هرحا ، این پیوست

صۀورت  ها به مقصۀۀو ت،  یابی حاصل از آزمونههای مختلف یا برونآزمونهدست آمده روی مقایسه نتایج به

 بهتر استها یج، با استفاده از آنتایابی نشده، تقریبی هستند و هرگونه برونارائه  روابطاکید شود که گیرد. ت
 .شوند ییۀداتۀ های تجربیروشبۀا اسۀتفاده از 

   شوند:های زیر در این پیوست استفاده مینماد

d قطر 

E        مدو  یانگ 

EC  موثر فشردگی مدو 

e ضخامت 

G مدو  برشی 

K مدو  توده 

k وابسته به سختی ضریب 

S  شکلضریب 

   فشردگیتن 

  فشردگینسبت ( =1- )  

 اساس سطح مقطع اولیه بر میانگین کرن  فشردگی 

   .شونددر نظر گرفته می ه شدنقابل فشردغیر ،ار با یی دارند و در اکثر مواردبسی ای،مدو  توده ،ها ستیک

 E = 3G:                                                                بنابراین
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همگن  (مراجعه کنید روش الفبه ) آزمونه الف فشردگیشده، شیب کامل فرضی، کاریروغنتقت شرایط 

 :قابل پی  بینی است 3ینوسیله تئوری گوسبه کۀرن ،-است و وابستگی تن 

   (     )  
 (     )

 
(3-)ب      

 کرد   یگوین اجتوان می        جایی که از آن

  
 

 
[

 

(   )  (   )  

  
 

 
[
  (   ) 

(   ) 
] 

  
 

 
[
     ε       

(   ) 
] 

 شود: به صورت زیر خالصه می فرمو     با صرفنظر کردن از

 (2-)ب
  

 

 
[
      

(   ) 
]    [

   

(   ) 
]  

  

   
 

 

   .بخ  استرضایت ،18% های تا این تقریب برای کرن 

(   )  های بسیار کم،برای کرن   شود: میخالصه  صورت زیر( به2-ب) فرمو ،   

      (1-)ب

   .بخ  استرضایت 9 های تا حدود %کرن این تقریب برای 

(، توزیع غیریکنواخت کرن  برشی از فشۀارهۀا روی مراجعه کنید ب روشآزمونه الف، به در شرایط اتصا  )

 شود.مواد وابسته می سختیبه شکل و  فشردگی رفتارشود و می سۀطح متصۀل شۀده، حاصۀل

   هند:( را پیشنهاد می5-)ب فرمو [ 9[ و ]9موثر، مراجع ] فشردگی هایبرای استخراج مدو  یانگ از مدو 

(     )           (5-)ب

 :که در آن

S    مثال  ،عاری از نیروشود به سطح به آن نیرو اعما  میکه نسبت سطقی است یعنی ، است ضریب شکل 

 ؛S = d/4e برای یک قرک:

 B = 2kو   A = 1ها، برای قرک

                                                 

  1- Gaussian theory 
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                         ها بستگی به ضخامت،گوشرچهابرای 

 ..   n = 2،،در مورد  ستیک طبیعیدر مورد  ستیک طبیعی  -11آوریآورییادیاد

ا ا یی ((22-بب(، )(، )33-بب))  هایهایفرمو فرمو در در    Eبۀرایبۀرای  کرن کرن ممکن است بسته بۀه سۀطح ممکن است بسته بۀه سۀطح   ((55-)ب)ب  فرمو فرمو حاصل از حاصل از    ECمقدارمقدار  -22آوریآورییادیاد

     ..( در صورت مناسب بودن، جایگوین شود( در صورت مناسب بودن، جایگوین شود11-بب))

شود، ممکن است  زم باشد از مۀۀدو  تۀۀوده برداشۀۀته    بورگ می Sهای بسیار با ، یا زمانی که کرن  در

 :صورت زیر است یک تقریب بهشۀود. 

                                               (9-)ب

  
  

 

 (     )
  

 

 
 

از آید. دست میه های با  ب، نتایج دقیو برای کرن n = 2و  A = 1 ،B = 2کلی  رابطهبیان دقیو و ساده از 

 (9-)ب فرمو و  است برای استفاده بسیار مناسب و آسانآنجایی که فقط بستگی به شکل هندسی دارد، 

 :دهدرا می

 Ec = E(1+2S2)                                  (                      9-)ب

توانۀد اثۀر مهمۀۀی روی عامۀۀل شۀۀکل    رفتار غیرخطی دارد و ایۀن مۀی ،در برش ،ستیک دارای پرکننده 

 .رودکار میهمگن نیو به فشردگی مورد داشته باشد. در Ec اجۀواء

و وسۀۀعت   شۀۀود، طور کامل مۀانع خطۀا نمۀۀی    کار نروند، اصطکاک معمو  بههو اتصا  بکاری روغنهرگاه 

حاصل بسته به وضعیت سطح، سطح کرن  و غیره، متغیر خواهد بود. همچنین ممکن است وابسته  خطۀای

 باشد و با وجود ارتعاش افوای  یابد.   بۀه زمۀان

است. برای تعیۀین مۀدو    ( مدو  سکانت) فشردگیمدو  طراحی، مدو  یانگ مقداری بی  از اهدا   در 

تفاده شۀود و ( اس2-ب) فرمو کرن ، بهتر است از  28 % و 38 تجربی در % گیۀرییانۀگ حاصۀل از انۀدازه

  .اصالح شود( 9-یا )ب( 5-ب) هایفرمو وسۀیله  در صۀورت نیۀاز بۀه

                                    :        شود:ارائه می مقابلصورت  به، SM (،مدو  سکانت) فشردگیمدو  
 

 
 

                                       برابر است با:              شدهکاریروغنهای آزمونهبرای 
 

   
 

(     )                                            نیو برابر است با:            های اتصالیبرای آزمونه

   
 

 شود:  صورت زیر خالصه میبه ،شدهکاریروغنهای برای آزمونهمدو  یانگ  ،فرمو  برای این

E=SM(1- ) 

       شود:خالصه می زیرنیو به صورت  های اتصالیبرای آزمونه و 

        
  (   )
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 شود.، گوارش میآیددست میبه 28 %و  38 کرن  % در (مدو  سکانت)فشردگی مدو   که از میانه E مقدار
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 پپیوست 

 )الزامی( 

 کالیبراسیون بندیزمان برنامه

 بازرسی     1-پ         

گونۀه گۀوارش    معلۀوم و هۀر  باید  مورد انجام عمل کالیبراسیوناقالم شرایط هر کالیبراسیون، ز انجام قبل ا

 رفع هۀر همان شرایط تقویل کالیبره شوند یا بعد از  ها درکه دستگاهاینکالیبراسیون یا گواهی ثبت شوند. 
 .باید گوارش شود گونه نواقص و اشکا ت کالیبره شوند

صورت از قبل  ها برای اهدا  مورد نظر مناسب هستند، در غیر اینطورکلی باید مطمئن شد که دستگاهه ب

    نظۀر بایۀد بۀا جوئیۀات      ای مۀورد هۀای دوره باید کالیبره شوند. اگر این خواک مستعد تغییر باشند، بررسۀی 
 .کالیبراسیون نوشته شوندهای روش

 برنامه  2-پ

 ، دوره حۀا  هۀر  اسۀت. بۀه  این بخ  از استاندارد بخ  اجباری های آزمون از کالیبراسیون دستگاه/تصدیو

به تشخیص هر آزمایشگاه و ، دکالیبراسیون و روش انجام کالیبراسیون، مگر در مواردی که خال  آن ذکر شو

 شوند.تعیین می ISO 18899استاندارد  راهنمای

داده شده است با فهرست کردن تمام پارامترها و الوامات مشخص شده  3-پبرنامه کالیبراسیون در جدو  

تواند به دستگاه آزمون اصلی، به قسمتی از دستگاه یا شود. هر پارامتر یا الوام میدر این روش آزمون تهیه می

 به یک دستگاه کمکی ضروری برای آزمون مرتبط باشد.

یۀک  یۀا  ای دیگر آمده است، برای نسخه  ISO 18899استاندارد پارامتر، یک روش کالیبراسیون در برای هر

یون خاک که دستورالعمل کالیبراس مواردییل تشریح شده است )در روش خاک برای روش آزمون به تفص

 وجود دارد، باید استفاده شود(.  ISO 18899استاندارد یات بیشتری دراست یا جوئ

 ارائه شده است که در برنامه کالیبراسیون عبارتند از:  یبرای هر پارامتر با یک نشانه حرف توالی تصدیوغلب ا

C گیری؛الوام برای تایید، اما بدون اندازه 

S استاندارد استاندارد ارائه شده در زمانی فاصلهISO 18899 ؛ 

U .در حا  استفاده 
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 کالیبراسیون   دوره بندیزمان برنامه -1-پجدول 

راهنمای    یادآوری

   تصدیقدوره 

استاندارد  زیر بند

ملی ایران شماره 

  1712، سال 18223

 پارامتر   الزام  

 بر  x-yهایثبات

 y –های زمانثبات
 ارجح هستند

S 9-35 زیربند 

بۀو اطمبرای هر کۀدام 

 ثبۀۀت با، ISO 5893 اسۀتاندارد
 تغییر-خودکۀۀار منقنی نیرو

 شکل

 فشردگی  دستگاه آزمون

  

 2-23ند زیرب

 5-39 زیربند

 

 خوان از   3 %

mm 82/8 % از ارتفاع  2/8 یا

 آزمونه 

 ، نیرودرستی

   ، تغییر شکلدرستی 

5-21زیربند      mm/min (2 ± 38)   سرعت 

 S C   فشردگیهای استوانه موازی   

 U C 
به بورگی صفقات فلۀوی حداقل 
 هابین آن

 ها  اندازه استوانه

 

U 
 

U 
 

U 

 

C 
 

C 
 

C 

 

 تخت، ضخامت یکنواخت

 ابعاد آزمونهاز  ≤ ابعاد کناری

 

تر از ورگب mm 28حداقل 
 هاآزمونه

 :صفقات فلوی

هۀۀۀای بۀۀۀرای آزمونۀۀۀه -

 متصل شده

هۀۀۀای بۀۀۀرای آزمونۀۀۀه -
 کاری شدهروغن

 

 S 

 

 

 9-39 زیربند

 

 

  ISO 4287 بۀو اسۀتاندارداطم

μm 5/ 8   Ra 
 اتصا    سامانهمطابو الوام 

 پرداخت سطح 
 روش الف -

 روش ب   -

  S بۀو اسۀتاندارداطم 2-39 زیربند ISO 23529 ی برشهۀۀاهۀۀا و ابۀۀوارقالۀۀب 

  S  بۀو اسۀتاندارداطم 3-39زیربند ISO 23529 ضخامت سنج 

مراجعه  38به بند 

    کنید
S   بۀو اسۀتاندارداطم 34بند ISO 23529 

 دماسۀۀنج بۀۀرای پۀۀای 

 سۀۀازی ودمۀۀای آمۀۀاده

 aآزمون

  کاریروغنسیا   سیلیکون  روولروی  ستیک تقت آزمون، مانند سیا  سیلیکون یا ف قابل توجهبدون اثر مناسب، 
a  کنید.مراجعه  33 برای رواداری دمای آزمون به بند 
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 اسۀتاندارد  است طبو چه که برای کالیبراسیون نیاز ، تمام آن3-پشده در جدو   موارد فهرستعالوه بر 
ISO 18899  ه است:مدآدر زیر 

 ؛سنجزمانیک  -

 ؛دماسنجیک  -

 .هاگیری ابعاد آزمونهوسیله برای اندازهیک  -
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 تپیوست 

  )آگاهی دهنده( 

استاندارد ملی در مقایسه با استاندارد منبعشده در این تغییرات اعمال  

 Annex Dدر  شدههای حذف بخش   1-ب

و منسوخ شدن آن، ایۀن پیوسۀت از    ISO/TR 9272: 2005منبع به استاندارد  Annex Dبا توجه به استناد 

 متن استاندارد حی  شده است. 

 12شده در بند  های حذفبخش   2-ب

 از متن استاندارد حی  شده است. 39، بند ISO/TR 9272: 2005توجه به منسوخ شدن منبع 
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