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پالستيكهاي تقويت شده با الياف شيشه – استحكام برشي
 روش آزمون-عمودي

Glass fiber reinforced plastics – Transverse
shear strength – Test method
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« بسمه تعالي»
آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ،تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين،
تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي ) ميباشد.تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب
از كارشناسان مؤسسه ،صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي ،پژوهشي ،توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع
صورت ميگيرد .سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي ،در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي،
فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل :توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،
بازرگانان ،مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي
براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي
مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي ( رسمي) چاپ و منتشر مي شود.پيش نويس
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استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي ع القمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و
بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب ،به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد .بدين ترتيب استانداردهايي
ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره (( ))5تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل
ميگردد به تصويب رسيده باشد.مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه
در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور ،از آخرين پيشرفتهاي علمي ،فني و صنعتي
جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني
شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان ،حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي ،حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و
مالحظات زيست محي طي و اقتصادي ،اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد .مؤسسه مي
تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور ،اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري
نمايد.همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره ،آموزش،
بازرسي ،مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي ،آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل
سنجش ،مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و
در صورت احراز شرايط الزم ،گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد .ترويج سيستم بين
المللي يكاها  ،كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي
از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه"-كميسيون استاندارد
" استحكام برشي عمودي  -روش آزمون
سمت يا نما يندگي

رئيس

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان

معصومي  ،محمود

( دكتراي مهندسي پليمر)

اعضاء
مركز تحقيقات مهندسي جهاد اصفهان

پاكمنش ،دمحم رضا
( ليسانس مهندسي مواد )
توكلي  ،دمحمرضا
(ليسانس مهندسي پليمر)
شريفي  ،عليرضا
(فوق ديپلم شيمي)
صادقيان  ،پرويز
( ليسانس شيمي )
صادقيان  ،رضا
( ليسانس مهندسي شيمي)
قاسمي  ،مجيد
( فوق ليسانس شيمي)
محبان  ،مجيد رضا
( ليسانس شيمي )
مختاري  ،مسعود
( فوق ليسانس مديريت صنعتي )
سلطاني  ،بهزاد
( فوق ليسانس شيمي)

شركت فايبرگالس سپاهان تكنيك

شركت پليمر ايران
شركت ريف ايران
شركت گيتي آسا
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شركت پوشش لوله كوهپايه
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شركت هواپيما سازي ايران (هسا)

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

دبير
نصراصفهاني  ،مجتبي

m

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

( فوق ليسانس شيمي معدني )

ويراستار

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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طلوعی ،شهره
( ليسانس مهندسی پليمر)
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شركت مبنا گستر سپاهان

ليست افراد شركت كننده در سيصد و شصت و يكمين كميته ملي استاندارد
شيميايي و پليمر مورخ 7195/1/11
سمت يا نما يندگي

رئيس

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين

مدني ،مسعود
( دكتراي شيمي آلي)

اعضاء
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

اكبري حقيقي ،كريم
(ليسانس شيمي)
احمدي ،جعفر
(فوق ليسانس مهندسي شيمي)
بني اعمام ،مهرناز
ليسانس شيمي )
پاكمنش ،دمحم رضا
(ليسانس مهندسي مواد )
دانيالي ،شهرام
( ليسانس شيمي )
شريفي  ،عليرضا
(فوق ديپلم شيمي)
طلوعي ،شهره
(ليسانس مهندسي پليمر)
كيميايي ،سيمين
(ليسانس شيمي)
نصراصفهاني  ،مجتبي
( فوق ليسانس شيمي معدني )

وزارت كار
مركز تحقيقات مهندسي جهاد اصفهان

شركت فايبرگالس سپاهان تكنيك

p
ch

سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان
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دانشگاه تهران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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وزارت صنايع و معادن

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

دبير
فتحي رشتي ،ام البنين
( ليسانس شيمي)

m

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

پيشگفتار
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استاندارد «پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه -استحكام برشي عمودي  -روش آزمون» توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده
است و در سيصد و شصت و يكمين جلسه كميته ملي استاندارد شيميائي و پليمر مورخ  4231/2/32مورد تائيد قرار گرفته است  ،اينك به
استناد بند يك ماده  2قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  4234بعنوان استاندارد ملي
ايران منتشر مي شود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع  ،علوم و خدمات  ،استاندارد هاي ملي ايران در مواقع
لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود  ،در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني
مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابر اين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد .در
تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه  ،در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي
كشور هاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .لذا با بررسي امكانات و مهارت هاي موجود و اجراي آزمايش هاي الزم اين استاندارد با
استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :
JIS K7058-1987: Testing Method for Transverse Shear Strength of Glass Fiber
Reinforced Plastics

پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه -استحكام برشي عمودي  -روش آزمون
هدف و دامنه كاربرد
1

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون استحكام برشي عمودي پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه (GFRP
) است.
2
يادآوري  -7هرگاه شرايط تثبيت آزمونه  ،دماي آزمون ،رطوبت آزمون ،آزمونه ،دستگاه آزمون ،وسايل و عملكرد آزمونه

مطابق اين استاندارد ،امكان پذير نباشد ،در اين حالت مي توان روش آزمون مورد توافق بين طرفين را به كار برد.
يادآوري  -1واحدها و مقادير عددي كه در }{ آورده شده اند ،واحدهاي مرسومي هستند كه بنابر ضرورت براي نوع رزين ها
انتخاب مي شوند.

1

مراجع الزامي
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مدارك زير حاوي مقرراتي است كه درمتن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است.بدين ترتيب آن مقررات جزئي از
اين استاندارد محسوب مي شود.در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و /يا تجديد نظر اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي
اين مدارك مورد نظر نيست.معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي
مدارك الزامي زير مورد بررسي قرار دهند.در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و /يا تجديد نظر آخرين چاپ و  /يا تجديد
نظرآن مدارك الزامي ارجاع داده شده است.استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
 4-3استاندارد ملي شماره  : 3332سال  4232پالستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه -قواعد عمومي جهت روش هاي
آزمون
 3-3استاندارد ملي شماره  : 3113-4سال  4233ميكرومتر -ويژگيها و روشهاي آزمون

2-3 JIS B 7524 : Feeler Gauges

در اين استاندارد اصطالح با تعريف زير به كار مي رود:
3
استحكام برشي عمودي
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1

اصطالحات و تعاريف

مقدار حاصل از تقسيم حداكثر نيروي اعمال شده در راستاي عمود بر سطح ورق اليه كاري شده  GFRPبر مساحت وجه برش است.

 5شرايط عمومي آزمون

m

شرايط عمومي آزمون بايد مطابق با استاندارد بند  4-3باشد.

er

 3وسايل آزمون
 7-3دستگاه آزمون

.c

از دستگاه آزموني بايد استفاده شود كه سرعت حركت فك هاي آن در طول آزمون ثابت بوده و خطاي مجاز نيروي ثبت
شده در محدوده  ±4درصد بار استاندارد باشد .از بار استانداردي استفاده شود كه نيرو در زمان شكست بين  45تا 35
درصد ظرفيت آن باشد.

 7-7-3جيگ اعمال برش

4

om

از جيگ اعمال برش دو وجهي نوع جانسون بايد استفاده شود كه متشكل از بدنه شامل يك بلوك اصلي  ،يك صفحه برش
و يك صفحه تثبيت آزمونه مطابق با شكل  4و سنبه 5مطابق شكل  3است .بلوك اصلي بايد از فوالد نرم كامال پرداخت شده
و ديگر قسمت هاي آن بايد مطابق شكل  3از فوالد سخت باشد .لبه برش بايد عاري از زنگ ،ترك ،تغيير شكل و غيره
بوده و بايد تيز باشد.

Glass fiber reinforced plastics
2- Conditioning of test piece
1
- Transverse shear strength
2- Shear jig
3- Plunger

1-

ابعاد بر حسب
ميلي متر است
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صفحه تثبيت
آزمونه
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صفحه
برش
بلوك
اصلي

لبه
برش
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شكل  -4جيگ اعمال برش دو وجهي نوع جانسون
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ابعاد بر حسب
ميلي متر است

آزم
ونه

پيچ
قالويز
آزم
ونه

شكل  -1سنبه
يادآوري -همانطور كه در شكل 7و  1نشان داده شده رواداري ابعادي بايد  ± 0/01ميلي متر براي قسمت برش و  ±0/3ميلي
متر براي ديگر قسمت ها باشد.

 1-3وسايل اندازه گيري ابعاد
 7-1-3كوليس ورنيه
كوليس ورنيه ،كه ضخامت ،پهنا و طول آزمونه را اندازه گيري مي كند ،بايد مطابق با استاندارد بند  3-3باشد.

 1-1-3فاصله سنج

6

فاصله سنجي كه به منظور اندازه گيري لقي لبه سطح برشي استفاده مي شود بايد از نوع معمولي و مطابق با استاندارد
بند  2-3باشد.
7

 6آزمونه
 7-6شكل و ابعاد آزمونه
شكل آزمونه بايد از نوع نواري 8و ابعاد آن بايد مطابق با جدول  4باشد.

 1-6تهيه آزمونه

p
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وضعيت آزمونه
طول ()l
پهنا ()b
ارتفاع ()h

ابعاد ( ميلی متر)
35
 43/5تا 35/0
 3/0تا 3/0
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جدول  -4ابعاد آزمونه

 7-1-6آزمونه بايد از ورق اليه كاري شده  ، GFRPتوسط ماشين كاري يا روش هاي مشابه تهيه شود.
 1-1-6دو وجه انتهايي آزمونه بايد موازي با يكديگر و عمود بر راستاي محور آزمونه پرداخت شود.
 1-1-6وقتي آزمونه با روش برش زدن تهيه مي شود ،بايد دقت شود گرماي اضافي توليد نشود.

y
ol

 1-6تعداد آزمونه
تعداد آزمونه نبايد كمتر از  5قطعه باشد.
 3سرعت آزمون

m

 7-1سرعت آزمون به معني سرعت حركت فك هاي دستگاه آزمون در طي آزمون است و بايد  4± 0/5ميلي متر در
دقيقه باشد .در حالتي كه وجود نمونه يا نبود آن تغييري در سرعت حركت فك ها در دستگاه آزمون ايجاد نكند ،مي توان
سرعت حركت بدون نمونه را به عنوان سرعت آزمون در نظر گرفت.

 9روش كار
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 7-9پهنا ( )bو ارتفاع ( )hآزمونه را در قسمت مركزي آن با دقت  0/05ميلي متر اندازه گيري كنيد.
 1-9آزمونه را به سنبه به نحوي مجهز كنيد كه محور طولي مركزي آزمونه ،محور طولي مركزي سنبه را بطور عمود
قطع كند.
 1-9سنبه اي كه به آزمونه ثابت شده است را به بدنه ثابت كنيد .يك صفحه تثبيت كننده آزمونه را تا جاي ممكن بموازات
صفحه برشي قرار دهيد.
 5-9موقعيت سنبه را با استفاده از فاصله سنج به نحوي تنظيم كنيد كه فاصله چپ و راست لبه برشي يكسان باشد.
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- Feeler gauge
2- Clearance
3- Funcy paper strip

ابعاد بر حسب
ميلي متر است.
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شكل  -2وضعيتي كه آزمونه به جيگ اعمال برش مجهز مي شود.

 8محاسبات

er

كه درآن :
 : τBاستحكام برشي عمودي ({kgf/mm } )Mpa
 : Pmaxنيروي حداكثر در لحظه شكست ({kgf} )N
 : bپهناي آزمونه ()mm
 : hضخامت آزمونه ()mm

m

 7-8استحكام برشي عمودي را ازمعادله زير محاسبه كنيد:

 70بيان نتايج

.c

2

om

نتايج بايد مطابق با استاندارد بند  4-3بيان شود.

 77گزارش

گزارش آزمون بايد داراي اطالعات زير باشد:
 7-77شماره استاندارد ملي كه بر اساس آن آزمون انجام مي شود.
 1-77تركيب ماده ،ورق اليه كاري شده ،و ميزان الياف شيشه آزمونه،
 1-77روش قالب گيري و شرايط قالب گيري آزمونه،
 5-77شكل ،ابعاد ،روش تهيه و راستاي نمونه برداري آزمونه،
 3-77تعداد آزمونه،
 6-77شرايط تثبيت آزمونه،
 1-77دما و رطوبت آزمون،
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 9-77وسايل آزمون،
 8-77سرعت آزمون،
 70-77نتايج آزمون،
 7-70-77استحكام برشي عمودي،
 1-70-77وضعيت شكست آزمونه،
 77-77تاريخ انجام آزمون،
 71-77موارد ديگري كه بطور خاص گزارش مي شود.

