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 اندازهگیري-الستیکها و پالستیکهاي سلولي
عملکرد جذب و دفع دينامیکي
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Cellular rubbers and plastics –
Determination of dynamic cushioning
performance
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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصک ح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمیکشور است که وظیفه تعیی  ،تکدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مورخ  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333جهت اجرا اب غ شده است.
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکک و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیر دولتی حاص میشکود .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا ع قهمند و ذیص ح نی با رعایت ضکوابط تعیکی شکده تهیکه مکیکننکد
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،بکه عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکیشکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشود که بر اساس مفاد نوشته شده در اسکتاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان استاندارد تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
1
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد ) (ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنی
 (IEC)9و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی  (OIML)3است و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدک
غذایی (CAC)3در کشور فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمند اا
خاص کشور ،از آخری پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ س مت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصکوتت و م حظکات زیسکت محیطکی و اقتصکاد  ،اجکرا بعضکی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوتت تولید داخ کشور و /یا اق م وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بی المللی بکرا محصکوتت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاتاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعکا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه اا
و مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،مؤسسۀ استاندارد ای گونه سازماناا و مؤسسات را بکر اسکاس ضکوابط نظکام
تأیید ص حیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گوااینامۀ تأیید ص حیت به آن اا اعطا و بر عملکرد آناا
نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیی عیکار فلک ات گرانبهکا و انجکام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

1-International organization for Standardization
2-International Electro technical Commission
)3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal
4-Contact point
5-Codex Alimentarius Commission
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شرکت پیشگامان کیفیت استی آذر
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استاندارد " تستی اا و پ ستی اا سلولی -اندازهگیر عملکرد جذب و دفع دینامیکی " که پی نوی
آن درکمیسیوناا فنی توسط شرکت پیشگامان کیفیت استی آذر تهیه و تدوی شده و در ا ار و صد و
اشتاد و اشتمی کمیتۀ ملی استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر مورخ  1329/19/96مورد تصویب قرار
گرفته است ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اص ح قوانی و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران،
مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اص ح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و مأخذ که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
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ISO 4651: 1988- Cellular rubbers and plastics- Determination of dynamic cushioning
performance
)(ISO 4651, Amd 1: 2006

و

الستیکها و پالستیکهاي سلولي -اندازهگیري عملکرد جذب و دفع 1دينامیکي
هشدار – افرادي که از اين استاندارد استفاده ميکنند بهتر است با طرزکار معمول آزمايشگاه آشنا باشند .اين
استاندارد کلیه مسائل ايمني ناشي از استفاده از آن را در بر نميگیرد .تعیین شرايط ايمني و سالمتي مناسب و
حصول اطمینان از انطباق با مقررات ملي بر عهده کاربر اين استاندارد است.

1

هدف و دامنه کاربرد
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اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی روش اندازهگیر عملکرد جذب و دفع دینامیکی مواد تستیکی سلولی
و پ ستی اا سلولی انعطا پذیر و صلب با اندازهگیر قله شتاب کااشی 9وزنه انگام سقو آن رو ی
آزمونه است .ای آزمون ،در درجه او بهمنظور اطمینان از کیفیت است ،با وجود ای  ،به دلی کاربرد ای
نوع آزمون برا بهدست آوردن دادهاا طراحی ،یادآور اا بیانشده در پیوست الف به م حظات بعد
کم میکند.
ای روش فقط برا مواد مورد استفاده در بستهبند کاربرد دارد.
مراجع الزامي
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مدارک ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات ج ئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اص حیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
مورد نظرای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده
است ،امواره آخری تجدید نظر و اص حیهاا بعد آناا مورد نظر است.
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استفاده از مراجع زیر برا کاربرد استاندارد ال امی است:
 1-8استاندارد ملی شماره  ،9113محیط مناسب برا تثبیت شرایط و آزمون
 8-8استاندارد ملی شماره  ،9316تستی اا و پ ستی اا سلولی ،اندازهگیر ابعاد خطی
 2-8استاندارد ملی شماره  ،6213تستی یا پ ستی با روک پارچه -محیط مناسب تثبیت شرایط و
آزمون
 4-8استاندارد ملی شماره  ،14433تستی  -روش عمومی آمادهساز و تثبیت شرایط آزمونه برا روش-
اا آزمون فی یکی
2-5 ISO 845, Cellular plastics and rubbers- Determination of apparent density
2-6 ISO 3205, Preferred test temperature.

1 - Cushioning
2 - Peak deceleration

1

2

اصطالحات و تعاريف

در ای استاندارد ،اصط حات و تعاریف زیر کاربرد دارند:
1-2
تنش استاتیک

1

σST
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عبارت است از وزن ک چک
آزمونه تقسیم میشود.

و ار وزنه اضافی که به اف ای

شتاب گرانشی  gnضرب و به سطح اصلی
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8-2
قله شتاب کاهشي
a

عبارت از بیشینه شتاب کااشی چک
مجذور ثانیه ) (m/s2بیان میشود.

9

سقوطی در طی اعما ضربه رو آزمونه است و برحسب متر بر

y
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2-2
منحني جابجايي

m

عبارت از منحنی توصیفکننده جابجایی سطح تحت ضربه آزمونه ،برحسب تابعی از زمان ،در طی ضربهزدن
است (به پیوست الف مراجعه کنید).
4-2

er

تنش دينامیکي

2

5-2

.c

عبارت از نیرو کاانده سرعت اعما شده توسط ماده بر اساس چک
است.

سقوطی ،تقسیم بر سطح اصلی آزمونه

om

نیروي شتاب کاهشي

عبارت از وزن چک

سقوطی ضرب در شتاب کااشی آنی آن است.

6-2

کشش

1 - Static stress
2 - Drop hammer
3 - Dynamic stress

9

عبارت از جابجایی برحسب درصد از ضخامت اصلی است.
7-2
نمودار تراکم دينامیکي
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عبارت از منحنی توصیفکننده رابطه بی تن دینامی (نیرو شتاب کااشی در واحد سطح) و کش
(جابجایی بر ضخامت) در ماده جاذب و دافع در طی ضربه است .شیب ای منحنی در کش معی (قابلیت
تراکم دینامیکی) ممک است به عنوان ی ثابت مشخصه برا سرعت داده شده ضربه و ضخامت آزمونه
استفاده شود (به پیوست الف مراجعه کنید).
2-2
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نمودار جذب و دفع

عبارت از نمودار نشاندانده قله شتاب کااشی ،a ،و بیشینه مقدار جابجایی سطح تحت ضربه ،ΔLmax ،برا
آزمونهاایی از مواد با ضخامت داده شده( L0 ،به پیوست الف مراجعه کنید) و برحسب تابعی از تن
استاتی  ،σST ،است.

y
ol

9-2
مقدار تصحیح شده قله شتاب کاهشي
ac

11-2
ارتفاع سقوط معادل
h
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عبارت از مقدار قله شتاب کااشی بعد از تصحیح برا ار انحرا کوچ ضخامت اصلی آزمونه از ضخامت
 39 mmمرجع استاندارد است .ای مقدار با ضرب قله شتاب کااشی اندازهگیر شده در ضخامت اصلی و
تقسیم بر ضخامت مرجع استاندارد بهدست میآید.
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ارتفاع سقو در شرایط سقو آزاد در خ ء ،تحت اف ای سرعت ناشی از گران
سرعت ضربه یکسان چک که در طی آزمون بهدست میآید ،میشود.
ارتفاع سقو معاد برحسب متر با استفاده از معادله ( )1به دست میآید:
()1
که در آن:
سرعت ضربه چک  ،برحسب m/s؛
v
2
اف ای سرعت استاندارد سقو آزاد ،به عبارت دیگر  2/39663 m/sاست.
gn
4

وسايل و دستگاهها

1-4

کلیات

3

استاندارد که باعث ایجاد
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دستگاه باید شام چک سقوطی پایه تخت 1با سطحی ب رگتر از آزمونه و سندانی با وزن دستکم صد
برابر وزن چک باشد و نی سطح آن مواز با پایه چک سقوطی باشد .از دو نوع اساسی وسای آزمون
دینامیکی استفاده میشود (به شک اا  1و  9مراجعه کنید) .وسای آزمون دینامیکی ،آزمونکننده در حا
سقو ادایتشده عمود میباشند که سقو چک را بهصورت عمود رو آزمونه ادایت میکنند تا
رو سندان و آزمونکننده آونگی 9قرار گیرد.
آزمونکننده سقوطی ادایتشده بهصورت عمود برا آزموناایی با شتاب کااشی بات و/یا تن اا
استاتی بات مناسب است .آزمون آونگی برا شتاب کااشی نسبتا کم یا تن اا استاتی کم مناسب
است.
چک باید به دستگاای جهت ثبت مقدار قله شتاب کااشی در ضربه با دقت  ±3 %و ترجیحا با ثبت پال
زمان شتاب کااشی در ضربه ،مجه باشد .امچنی دستگاای برا اندازهگیر سرعت چک با دقت ±3 %
و ب فاصله قب از ضربه ،باید وجود داشته باشد .امکانات مناسبی مانند زمانسنج دیجیتا با قابلیت ثبت
زمان سقو از ارتفاع  93 mmبا دقت  ±1 %نی برا اندازهگیر سرعت چک قب از ضربه ،باید وجود
داشته باشد .قب از ضربه ،در نقطها رو مسیر چک در فاصله  3 mmاز موقعیت آن در ضربه اولیه،
اندازهگیر باید کام شود.
ی مبد  3مطاب با ال امات بند  1-9-4در مرک چک بهگونها باید نصب شود که از اغتشاش مبد
جلوگیر شود .کاب حام سیگنا از مبد ضربها باید بهگونها نصب شود که از پیچخوردگی زیاد در
جفتکننده مبد جلوگیر شود.
وزن چک باید در محدوده تن استاتی مورد نیاز تنظیم شود ،امچنی ممک است از چندی چک
استفاده شود .در موارد که چک اا با وزنهاا بیشتر تنظیم میشوند ،پیشنهاد میشود ای وزنهاا به
سطح باتیی چک اضافه شوند.
ضرور است چک و سندان به اندازه کافی صلب باشند بهطور که نوسانات نامطلوب در منحنی
زمان -شتاب کااشی ،ثبت نشود .تناوب طبیعی نوسان چک باید تا حد امکان بات و ترجیحا بی از
 1999 Hzباشد.
قب از آزمون ،سرعت ضربه چک باید کنتر شود ،سرعت باید دستکم  23 %سرعت سقو آزاد معاد
باشد .سرعت سقو آزاد معاد با استفاده از معادله ( )9محاسبه میشود:
که در آن:
سرعت سقو آزاد نهایی ،برحسب m/s؛
v
2
شتاب استاندارد سقو آزاد ،به عبارت دیگر 2/39663 m/s؛
gn
ارتفاع اندازهگیر شده چک رو آزمونه ،برحسب  mاست.
h

1 - Flat-based drop hammer
2 - Pendulum tester
3 - Transducer

4

هشدار -ضروري است طرز کار چکش سقوطي بهگونهاي باشد که از ايمني کاربر ،هنگامي که آزمونهها روي سندان
قرار ميگیرند ،اطمینان حاصل شود و چندين شکل از حفاظت ايمني پیشنهاد شود.

8-4

تجهیزات ثبتکننده
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تجهی اتی برا ثبت پال اا شتاب کااشی -زمان ازجمله مبد  ،دستگاهاا تقویتکننده و ثبتکننده
باید وجود داشته باشد.
مبد اا معموت پی والکتری  1یا از نوع کش سنج 9استند .انتخاب تجهی ات ثبتکننده خاص اختیار
است .با وجود ای  ،کلیه تجهی ات ثبتکننده (شام مبد اا و ثبتکنندهاا) باید دارا پاسخ تناوبی کافی
برا اندازهگیر قله شتاب کااشی با دقت  ±3 %باشند .پال شتاب کااشی  -زمان به دست آمده بر رو
اسفنجاا انعطا پذیر در جابجاییاا جذب و دفع کم ،معموت پال گذرا به ی نیمطو موج سینوسی
(نیمه سینوسی) است و طب شک  ،3برا ضربهاا ایجادکننده جابجاییاا جذب و دفع بات ،به شک
مثلثی یا حتی شبه مخروطی است .اسفنجاا صلب که در اثر ضربه میشکنند ،پال شتاب کااشی -زمان
به بخ ابتدایی اف ای شیب که با مقدار ثابت (یا تقریبا ثابت) با بخ کاا شیب دنبا میشود ممک
است ن دی شود .محدوده پاسخ تناوب مورد نیاز برا اندازهگیر ای پال اا گذرا از مقادیر پی بینی-
شده وسیعتر است .بنابرای ضرور است با توجه به اج ا اصلی تجهی ات ثبتکننده ،ال امات زیر در نظر
گرفته شود.
 1-8-4مبدلها
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مبد اا معموت پی والکتری یا از نوع کش سنج استند .شتابسنجاا  3پی والکتری میرایی 4ذاتی
کوچکی دارند ،درصورتیکه تناوب تشدید خیلی پایی باشد ،تناوباا میتوانند باعث تشدید پال شتاب
کااشی شوند ،درنتیجه خطااا بسیار ایجاد میشود .عموما با اطمینان از ای که دوره طبیعی نوسان
مبد کمتر از  1/99دوره پال شتاب کااشی ،T ،است ،از ایجاد خطا ممک است جلوگیر شود .ولی برا
پال اا نیمهسینوسی یا برا پال اایی با اف ای اولیه سریع ،کافی است که دوره طبیعی نوسان کمتر از
 1/19دوره پال یا  1/6زمان اف ای پال باشد.
کش سنج یا شتابسنجاا القایی ،میرایی ذاتی باتتر (بی  9/4تا  9/3از بحرانی) دارند .برا بهدست
آوردن دقت بهتر از  3 %در اندازهگیر قله شتاب کااشی ،شتابسنج باید دوره طبیعی نوسان کمتر از 1/3
دوره پال برا پال اا نیمهسینوسی یا مثلثی داشته باشد .برا پال اایی با اف ای اولیه سریع ،دوره
طبیعی باید کمتر از  1/6زمان اف ای باشد .در مبد پی والکتری نوع برش زاویها با اج ا واکنشی،
توصیه میشود پایه دارا رابط فوقانی عای شود.
شتابسنجاا پی والکتری به سیگنا اا مداوم پاسخ نمیداد و پاسخ تناوب پایی به قسمتاا متوالی
سیستم تقویتکننده بستگی دارد .اگر مرحله بعد ی دنبا کننده کاتد باشد ،زمان -ثابت ورود مدار
1 - Piezoelectric
2 - Strain gauge
3 - Decelerometer
4 - Damping

3
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دنبا کننده کاتد با مبد ترکیب میشود و پاسخ تناوب پایی را کنتر میکند .برا ثبت قله شتاب
کااشی تا  3 %در پال اا نیمهسینوسی ،زمان -ثابت باید دستکم افت برابر دوره پال  ،T ،باشد .برا
پال اا نوع مربعی ،مقدار مربوطه باید  99 Tباشد.
درصورتیکه مرحله بعد تقویتکننده شارژ باشد ،در تناوب  1/99 Tبرا  3 %خطااا در پال اا نیمه-
سینوسی پاسخ به امواج سینوسی پیوسته نباید بی از  3 %باشد .تناوب مربوطه برا پال اا مربعی
 1/39 Tاست.
ای اشکا  ،برا تناوبیکه به امواج سینوسی پیوسته پاسخ میداد  3 %کاا مییابد ،برا ار سیستم
تقویتکننده که از جفتکننده  a.cاستفاده میکند نی کاربرد دارند.
 8-8-4ثباتها

.c

5
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پاسخ تناوب بات نوسانسنجاا اشعه کاتد  1معموت کافی است .برا نوساننگاراا  9گالوانومتر ،3پاسخ
تناوب بات ممک است محدود شود و از آنجاییکه ای تجهی ات معموت تا  9/4تا  9/3از بحرانی میرا
میشوند ،نوساننگار گالوانومتر بهتر است دوره طبیعی نوسان کمتر از  1/3دوره پال برا پال اا نیمه-
سینوسی یا مثلثی داشته باشد .نوسانسنجاا و سایر ثباتاا استفادهکننده از تقویتکنندهاا a.c
میتوانند پاسخ تناوب پایی نامناسب داشته باشند و م حظات بهدستآمده درمورد تقویتکنندهاا شارژ
باید دنبا شوند .بهدلی سکون قلم ثبات ،ای احتما وجود دارد که ثباتاا قلمی مستقیم پاسخ
نامناسبی داشته باشند .بهمنظور کاا سیگنا اا خروجی نادرست ناشی از تشدید مکانیکی با تجهی ات
آزمون ،محدودکردن پاسخ تناوب بات ثبات ممک است ضرورت داشته باشد .تناوب باتتر باید تا حد امکان
بات نگهداشته شوند و با میرایی مناسب سیگنا اا نادرست مواف باشد .در تناوب معاد با دو برابر تناوب
پی بینیشده ،کمینه ال امات کمتر از  3 %میرایی است.
مدت پال و زماناا اف ای به نوع ماده مورد آزمون و شرایط آزمون بستگی دارد .برا آزمونهاایی با
ضخامت  ،39 mmمدت پال اسفنجاا انعطا پذیر در محدوده  19 msتا  93 msگ ارش شده است .برا
مواد صلب ،با اف ای زمان از  9 msتا  ،3 msپال اا ممک است کوتاه باشند .از سنجهاا خوان قله برا
بهدست آوردن مقادیر دقی شتاب کااشی در ضربه میتوان استفاده کرد.

 1-5شکل و ابعاد

om

آزمونه باید متواز السطوح و با ابعاد زیر باشد:
 طو )139±3( mm :؛ عرض)139±3( mm :؛ -ضخامت.)39±3( mm :

1 - Cathode ray oscilloscope
2 - Oscillograph
3 - Galvanometer

6

آزمونه باید با ار وسیله مناسبی مانند اره نوار یا چاقو تی که مشخصهاا دینامیکی را تغییر نداد بریده
شود .از سیم داغ برا برش آزمونهاا نباید استفاده شود.
در ضخامت میانگی آزمونهاا نباید بی از  9 mmباشد .ابعاد باید
در ی مجموعه ده آزمونها  ،اخت
مطاب با استاندارد ملی شماره  9316اندازهگیر شود .ضخامت آزمونه ممک است با چندت کردن کمتر از
دو ورق با ضخامت  99 mmو در جهت یکسان با توجه به ار جهت معی ناامسانگرد بهدست آید.
چگالی ار آزمونه نباید بی

از  19 %از میانگی چگالی مجموعه ده آزمونه اخت

 2-5جهتيابي هنگام انجام آزمون

داشته باشد.
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 8-5يکنواختي
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آزمونهاا برش داده شده از محصوتت نهایی باید طور آزمون شوند که جهت تن دینامیکی با تن
دینامیکی مواد در معرض محصو نهایی معاد باشد .درصورت غیرممک بودن ،رابطه جهت تن دینامیکی
اصلی در محصو تمامشده با جهت آزمون باید در گ ارش بیان شود.
 4-5تعداد

دستکم ده آزمونه باید آزمون شود.
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پیشتثبیت شرايط 1و شرايط آزمون
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نمونهاا نباید در کمتر از  39 hبعد از تولید ،آزمون شوند .قب از آزمون ،آزمونهاا باید مطاب با استاندارداا
ملی ایران شمارهاا  6213 ،9113و  14433دستکم  16 hتثبیت شرایط شوند .درصورت اخت ،
مجموعها از تثبیت شرایط باید مورد تواف قرار گیرد و ترجیحا دما  )93±9( ◦Cو رطوبت نسبی )39±3( %
باشد.
دوره زمانی تثبیت شرایط ممک است بخ پایانی  39 hبعد از تولید باشد .آزموناا باید تحت شرایط
یکسان انجام گیرند مگر ای که به گونه دیگر بی تهیهکننده و خریدار تواف شود.
روش انجام آزمون

 1-7کلیات
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ضخامت اصلی آزمونهاا را امانطور که در بند  1-3توضیح داده شد ،ثبت کنید .چگالی ار آزمونه را مطاب
با استاندارد  ISO 845اندازهگیر کنید .اطمینان حاص کنید که چک در ی موقعیت ایم باشد.
آزمونه را رو سندان قرار داید و چک را برا ضربه رو آزمونه آماده کنید.
سه بار در فاصله زمانی  )69±13( sبا استفاده از سرعت از قب تعیی شده ثابت و تن استاتیکی که به
ترتیب طب بند  9-3و  3-3تعیی میشود به آزمونه ضربه ب نید .قله شتاب کااشی چک را در اولی و
سومی ضربه اندازه بگیرید .ار آزمونه باید فقط برا ی ترکیب خاص تن استاتیکی و سرعت ضربه
استفاده شود.

1 - Pre-conditioning
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راهنما:
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 1آا ربا مغناطیسی
 9حام
 3تماس کشویی برا پتانسیومتر متحرک
 4چک
 3پتانسیومتر متحرک
 6پایه آزمونه (سندان)239 g ،
 3س فشار 9 kN ،تا 39 kN
 3دستگاه اشدار اضافه بار برا س فشار
 2منبع تغذیه خودکار نور تصویربردار
 19منبع تغذیه آا ربا و پتانسیومتر متحرک
 11پایدارکننده  a.cبرا کلیه تجهی ات
 19نوسانسنج دو پرتو 9 kHz ،تا  399 kHzبا دوربی خودکار
 13تقویتکننده خطی حام تناوب39 kHz ،
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بعد از ای که آزمونه سه بار تحت ضربه قرار گرفت ،اجازه داید به مدت  3 minبازیابی شود و ضخامت آن را
دوباره اندازه بگیرید.
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شکل  -1آرايش نوعي دستگاه چکش سقوطي براي اندازهگیري عملکرد جذب و دفع دينامیکي
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نشانگر فتوالکتری
(سرعت)

شتابسنج کااشی پی والکتری

نشانگر موقعیت نور

نوسانسنج ذخیره ،ردیاب
دوتایی
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زمانسنج الکترونی
 9/1 µsتا 1 s

شکل  -8آرايش نوعي دستگاه آونگي براي اندازهگیري عملکرد جذب و دفع دينامیکي
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شکل  -2پالسهاي زمان شتاب کاهشي
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 8-7سرعت ضربه

از دو سرعت معاد با سقو آزاد تحت جاذبه ،از ارتفاعاا  939 mmو  339 mmاستفاده کنید ،میتوان از
ارتفاع سقو  1939 mmنی استفاده کرد .ار ضربه باید  23 %ال امات سقو آزاد را مطاب ال امات توضیح
داده شده در بند  1-4برآورده کند .ار ضربها که ای ال امات را برآورده نکند باید کنار گذاشته شود.
 2-7تنش استاتیک
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در ار سرعت ضربه ،پنج تن استاتی مختلف با تواف بی خریدار و تهیهکننده باید انتخاب شود ،از ای رو
بهطور تقریبی کمتری قله شتاب کااشی در اثر ضربه با ی تن استاتی بهدست میآید و چهار تن
استاتی باقیمانده ،متناسب با اف ای تقریبی  19 %و  99 %قله شتاب کااشی ،در بات و پایی ای مقدار
توزیع میشود.
برا مواد خاص ،متناظر با مقدار  ،+19 %تعداد مقادیر تن استاتی انتخابشده ممک است به دو کاا
یابد .اگر آزمون قبلی نشان داد که تغییر قاب توجهی در عملکرد جذب و دفع با ای آزمون کاا یافته
نمایان میشود ،بی خریدار و تهیهکننده میتواند تواف صورت گیرد.
بیان نتايج
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 1-2مجموعه باقيمانده
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 8-2قله شتاب کاهشي
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مجموعه باقیمانده بعد از ضربه آزمونه با استفاده از معادله ( )3برحسب درصد محاسبه میشود:
()3
که در آن:
ضخامت اصلی آزمونه برحسب mm؛
L0
ضخامت آزمونه بعد از ضربه برحسب  mmاست.
Lv

om
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مقدار تصحیح شده قله شتاب کااشی ،ac ،در واحد شتاب استاندارد سقو آزاد با استفاده از معادله ()4
بهدست میآید:
()4
که در آن:
ضخامت اصلی آزمونه ،برحسب mm؛
L0
ضخامت مرجع استاندارد آزمونه ( ،)39 mmبرحسب mm؛
Ls
سرعت اسمی ،برحسب m/s؛
vn
سرعت واقعی ،برحسب m/s؛
va
مقدار اندازهگیر شده قله شتاب کااشی ،برحسب واحداا شتاب استاندارد سقو آزاد است.
am

11

9

گزارش آزمون
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گ ارش آزمون باید حاو اط عات زیر باشد:
 1-9ارجاع به شماره ای استاندارد؛
 8-9توصیف ماده؛
1
 2-9جهت آزمون با توجه به ارگونه ناامسانگرد ماده اصلی؛
 4-9شرایط آزمون ،با اشاره صریح به دستگاه آزمون سقو مورد استفاده؛
 5-9تن استاتی مورد استفاده ،ضخامت آزمونه و مقادیر شتاب کااشی تصحیحشده معاد ؛
 6-9مجموعه باقیمانده بعد از ضربه؛
 7-9آزمونهاا تیهتیه شدهاند یا نه؛
 2-9تعداد سقو اا و ارتفاع سقو .

1 - Anisotropy

19

پیوست الف
(اطالعاتي)
استفاده از عملکرد جذب و دفع دينامیکي براي بهدست آوردن دادههاي طراحي
ای پیوست در مورد استفاده از روش آزمون تعیی شده در ای استاندارد راانمایی میکند.
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الف1-

ارائه دادهها

الزامات آزمون براي اکتساب دادههاي طراحي
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دادهاا بهدست آمده با استفاده از ای روش آزمون و در نظر گرفته شده برا طراحی ،ممک است با یکی
از روشاا زیر نمای داده شود.
الف 1-1-نمودار تنش استاتیک-شتاب کاهشي ،که در آن قله شتاب کااشی ،a ،برحسب  ،m/s2در مقاب
تن استاتی  ،σST ،برحسب  ،kPaرسم میشود:
الف 1-1-1-برا تعداد معینی از سقو اا متوالی مطاب با بند  1-3یا الف 3-9-رو آزمونها با ضخامتی
مطاب با توضیحات بند الف 1-9-و سرعت ضربه یا ارتفاع سقو معاد مطاب با توضیحات بند  9-3یا
الف9-9-؛
الف 8-1-1-برا تعداد از آزمونهاا با ضخامت متغیر انتخابشده مطاب با بند الف 1-9-و سرعت ضربه یا
ارتفاع سقو معاد مطاب با توضیحات بند  9-3یا الف9-9-؛
الف 2-1-1-برا آزمونها با ضخامت معی مطاب با بند الف 1-9-و مجموعها از سرعتاا ضربه
انتخابشده یا ارتفاعاا سقو معاد مطاب با توضیحات بند  9-3یا الف.9-9-
الف 8-1-نمودار جذب و دفع ،که با نمودار تن استاتی  -شتاب کااشی (به بند الف 1-1-مراجعه کنید)
یکسان است ،امچنی برا ار مجموعه اندازهگیر بیشینه جابجایی ،ΔLmax ،برحسب  mmنی رو نمودار
یکسان برحسب تن استاتی  ،σST ،رسم میشود .مثالی از نمودار جذب و دفع در شک الف 1نشان داده
میشود.
الف 2-1-نمودار تراکم دينامیکي ،که تن دینامیکی ،σDYN ،برحسب  kPaبهصورت تابعی از تراکم نسبی
 ΔLmax/L0آزمونه برحسب درصد نشان داده میشود .عنوان نمودار بهتر است ضخامت اصلی آزمونه،L0 ،
برحسب  mmو سرعت تراکم معی یا ارتفاع سقو معاد را بیان کند.

الف 1-8-اهمیت اندازه آزمونه

اندازه (و شک ) آزمونه معلوم است تا مقادیر قله شتاب کااشی ،بهویژه در اسفنجاا سلو باز ج ئی یا
غالب 1را تحت تاثیر قرار داد .برا نمونهاا خارج از روادار استاندارد ضخامت ،روش اص ح کاربرد ندارد.

1 - Partially or dominantly open-cell
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ابعاد آزمونهاا انتخابشده برا ای روش بر آن است که تغییرات ناشی از اندازه را تا مقادیر قاب قبو
کاا داد.
در صورت موجود بودن دادهاا برا طراحی ،بهتر است ضخامتی انتخاب شود که نشاندانده محصو نهایی
است .در سایر موارد و برا اکتساب دادهاا طراحی جامع برا ماده سلولی خاص و نی به جا ضخامت
استاندارد تصریحشده  )39±3( mmی یا چندی ضخامت زیر بهتر است انتخاب شود:
199 mm ،33 mm ،39 mm ،93 mm ،19 mmو .193 mm
ماده بدون جذب و دفع ،با جذب و دفع محدود ممک است قاب مقایسه نباشد.
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برا استفاده در بستهبند  ،قله شتاب کااشی ممک است با دندانهگذار ماده جاذب و دافع ،اصطکاک سطوح ماده جاذب و
دافع و شکستگی ظر خارجی تحت تاثیر قرار گیرد.

الف 8-8-سرعت ضربه يا ارتفاع سقوط معادل

دو سرعت انتخابشده برا ای روش آزمون معی کاربرداا وسیعی را تحت پوش
در عملکرد ماده سلولی در آانگاا کش اولیه کم و زیاد را نشان میداد.
برا اکتساب دادهاا طراحی و بسته به کاربرد نهایی ،سایر سرعتاا و ارتفاعاا سقو معاد ممک است
ضرورت داشته باشد .برا سرعتاا خارج از محدوده تحت پوش با دو سرعت بیانشده در ای روش
آزمون ،بهدستآوردن عملکرد دستگاه آزمون یکسان ضرورت دارد.
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قرار میداد و اخت

الف 2-8-تنش استاتیک σST

الف 4-8-اندازهگیري جابجايي

m

ب رگتری محدوده تن اا استاتی برا طراحی از  9/3 kPaتا حدود  13 kPaاست ،بهای ترتیب اغلب
مواد سلولی نشاندانده مواد جذب و دفع بالقوه تحت پوش قرار میگیرد .توصیه میشود در ای محدوده از
کمینه ش تن استاتی استفاده شود.

er

برا نمای دادهاا طراحی مطاب با بند الف 9-1-و الف ،3-1-دستگاای برا
برحسب تابعی از زمان یا شتاب کااشی چک ضرورت دارد.

ثبت جابجایی چک

الف 5-8-تعداد سقوطها

om

.c

برا اغلب کاربرداا عملی ،اولی و سومی عملکرد سقو کافی است .تغییر قله شتاب کااشی پنج ضربه
ممک است ضرورت داشته باشد تا در سیستماا توزیعِ دستخوش انتقا تکرار حفاظت کافی بهدست
آید .در چنی موارد  ،پیشنهاد میشود اولی و پنجمی عملکرد سقو  ،اندازهگیر و گ ارش شود یا به
طور متناوب دادهاا جامع به شک نمودار تن استاتی -شتاب کااشی مطاب با بند الف 1-1-ارائه شود،
اولی عملکرد سقو و میانگی چهار عملکرد سقو متوالی را نشان داید.
الف 6-8-دما

برا طراحی ،عملکرد در محدوده دمایی  -49 °Cتا  +33 °Cممک است ضرورت داشته باشد .مطاب
استاندارد  ISO 3205بهتر است دما آزمون مناسب انتخاب شود .قسمتاایی از دستگاهاا آزمون که با
آزمونه در تماساند بهتر است قابلیت عملکرد ایم در ای دمااا را داشته باشند.
14

الف 7-8-رطوبت

درموارد که دادهاا عملکرد ماده سلولی خاص تحت شرایط نوعی مورد نیاز باشد یا محصو نهایی با
چنی شرایطی مواجه میشود ،شرایط آزمون پیشنهاد  ،دما  )49±9( °Cو رطوبت نسبی )29±3( %
است.
يادآوري -در موارد خاص ،تثبیت شرایط گسترده جهت اطمینان از توزیع غیریکنواخت رطوبت در آزمونه ممک است ضرورت
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داشته باشد.

يادآوري V2 ،V1 -و  V3سرعتاا ضربه انتخابی استند .منحنی ) (Mتغییر در کمینه مقدار  amaxبرا ار سرعت ضربه را برحسب تابعی از نشان

میداد.

شکل الف -1مثالي از نمودار جذب و دفع
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