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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 يـدي، تول شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  » فوالد  آزمون خمش –مواد فلزي  «استانداردتدوين كميسيون فني 

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  پوالدگر ، عبدالعلي

  )ليسانس مكانيك ( 

رئيس آزمايشگاه متالورژي گروه ملي صنعتي 

  فوالد ايران

  

    :دبير

  اقبالي ، فريده

  )فوق ليسانس متالورژي ( 

  

ه كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ادار

  خوزستان

    : اعضاء

  

  آزاد ، احمد

  )ليسانس متالورژي ( 

  

  بيرگاني نيا، صولت   

  )ليسانس متالورژي ( 

  

  چكاوي، مازيار

  ) ليسانس متالورژي(

  

  خوشنام ، فرزانه

  )فوق ليسانس شيمي ( 

  

  حاج دولو، ابراهيم

  )دكتراي مكانيك(

  

  داودي ، علي

  )نس متالورژي ليسا( 

  

  دهماليي، روح اله

  )  ليسانس صنايع (

  

  علوي، سيد محمدرضا

  )ليسانس شيمي (

  

  

  

رئيس مركز پژوهش گروه ملي صنعتي فوالد 

  ايران 

  

مدير كيفيت فراگيرگروه ملي صنعتي فوالد 

  ايران

  

رئيس خدمات بازرسي شركت لوله سازي 

  اهواز 

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان 

  خوزستان

  

  اهواز هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران

  

  

قيقات صنعتي استان اداره كل استاندارد و تح

  خوزستان

  

كارشناس كنترل كيفيت شركت نورد و لوله 

  اهواز 

  

  رئيس آزمايشگاه شركت فوالد كاويان 

  

  

  



ه   

  مرادي، سعيد 

  ) ليسانس معدن (

  

  نظري، مهران 

  )ليسانس متالورژي (

    

  هرمزي ، سياوش

  )ليسانس متالورژي ( 

  

  

  

                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

رئيس كنترل كيفيت گروه ملي صنعتي 

  فوالد ايران 

  

سرپرست كنترل كيفيت شركت نورد و لوله 

  اهواز 

  

سرپرست كنترل كيفيت گروه ملي صنعتي 

  فوالد ايران

  

  

  

  

  

  

  



و   

  گفتار پيش

ايـن اسـتاندارد بـر     .شـد  دوينتـ  1356سال  ين بار درنخست " فوالد آزمون خمش –مواد فلزي  "استاندارد 

وتاييد كميسـيون  توسط اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان خوزستان اساس پيشنهادهاي رسيده 

كميتـه ملـي    سجالاهفتمين و و شصت  سيصدهاي مربوطه براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت ودر 

قـانون اصـالح    3اينك به استناد بند يك مـاده    تصويب شد، 29/8/87 مورخ مكانيك و فلز شناسياستاندارد 

بعنوان استاندارد ملي  1371 ،قوانين و مقررات مؤ سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه

  .ايران منتشر مي شود

هنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني درزمينه صنايع، علوم و   خدمات، براي حفظ همگامي و هما

تكميل اين و مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح  استانداردهاي ملي ايران در

بر اين بنا. استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرارخواهد گرفت

  .استفاده كرد استانداردهاي مليبراي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر

  

  .است 1356سال : 1016اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  

  : منبع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

ISO 7438: 2005, Metallic materials – Bend test 
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  فوالد آزمون خمش –مواد فلزي 

  و دامنه كاربرد هدف  1

قابليت مواد فلزي تحت تغيير شكل  مشخص نمودنروشي جهت  تعيين استانداردهدف از تدوين اين 

  .مومسان در آزمون خمش است

دارد محصول مربوطه مشخص شده در استانكه ت فلزي محصوالاي تهيه شده از ه آزمونهبراي اين استاندارد 

  .كار مي روده است، ب

شده كه داراي  مقطع كامل يا اتصاالت جوش باله ها اين استاندارد براي مواد يا محصوالت مشخص مانند لو

  . استاندارد خاص خود مي باشند، به كار نمي رود

  الزامي مراجع        2

. ها ارجاع داده شده است  به آن ملي ايران  استاندارداين مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه درمتن 

  .شود ميبدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب 

 هاي بعدي آن و تجديدنظريه ها ارجاع داده شده باشد، اصالحانتشار مداركي با ذكر تاريخ به در صورتي كه 

ها ارجاع داده شده  به آنانتشار اريخ ي كه بدون ذكر تداركدرمورد م .يستاين استاندارد ملي ايران ننظر  مورد

  .مورد نظراستها  آنبعدي هاي  و اصالحيهتجديد نظر است ، همواره آخرين 

  

و محل وآماده سازي نمونه ها -، فوالد و محصوالت فوالدي1384سال : 491شماره استاندارد ملي ايران  2-1

 آزمونه ها براي آزمون هاي مكانيكي

  ها گذاري هنشان ادها ونم      3

 1نشان داده و در جدول  2و  1در شكل هاي مورد استفاده در آزمون خمش  نشانه گذاري هاي  نمادها و

  .آورده شده است 
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  نمادها و نشانه گذاري ها -1جدول 

  واحد   نشانه گذاري   نماد 

a 
با مقطع  يا قطر دايره محاط شده براي آزمونه هاي(ضخامت يا قطر آزمونه

  )چند وجهي
 ميلي متر

b ميلي متر  عرض آزمونه 

L ميلي متر  طول آزمونه 

l ميلي متر  فاصله بين نگهدارنده ها 

D   ميلي متر  قطر خم كننده  

α  درجه  زاويه خمش  

r ميلي متر  شعاع داخلي قسمت خم شده آزمونه بعد از خمش 

f ميلي متر  جابجايي خم كننده 

c 
برگيرنده محور افقي نگهدارنده ها و محور مركزي فاصله بين صفحه در 

  قسمت گرد شده خم كننده قبل از آزمون

 ميلي متر

p 

فاصله بين صفحات عمودي در برگيرنده محور مركزي و محور عمودي 

هركدام از نگهدارنده ها و صفحه عمودي در برگيرنده محور افقي مركزي 

  خم كننده بعد از آزمون

 ميلي متر

  

  كار اصول   4

 به وسيله خمش تغيير شكل دايـم   )مستطيل يا چند وجهي ،مربع ،مقطع گردبا (آزمونه  ،آزمون خمشدر 

  . دهد و بدون تغيير در جهت اعمال نيرو تا رسيدن به زاويه خمش مشخص خم مي شود مي

لـت  در حا .آزمونه در يك صفحه عمود بر محور خمش بـاقي مـي ماننـد    بازوي در طول آزمون محورهاي دو

روي هـم قـرار    داخلـي نمونـه   سطحدو  محصولاستاندارد با توجه به الزامات ممكن است درجه  180خمش 

  . براي كنترل اين فاصله از يك قطعه اضافي استفاده مي شود. بگيرند يا به فاصله معيني به موازات هم باشند

 آزمون تجهيزات    5

  كليات   1- 5

  :زير انجام گردد هايابزارحداقل يكي از  هاي مجهز به يا پرس آزمونهاي  دستگاه با بايدخمش آزمون 

  .1دارنده و يك خم كننده مطابق شكل  دستگاه خمش شامل دو نگه -الف

  .2شكل و يك خم كننده مطابق شكل  V تكيه گاهدستگاه خمش شامل   -ب

  .3دستگاه خمش شامل يك گيره مطابق شكل   -ج 
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 دستگاه خمش شامل دو نگه دارنده و يك خم كننده  - 1شكل 

 

  

  
 شكل و يك خم كننده   v تكيه گاهدستگاه خمش شامل  - 2شكل 

 

  

  

  

  



  4

  
                                      

  گيره  1

  خم كننده  2

  دستگاه خمش شامل گيره – 3شكل                                        

  

  خم كنندهيك دارنده و  نگه دوشامل دستگاه خمش   2- 5

قطر خم كننده  .تر از عرض و يا قطر آزمونه باشد بزرگ بايدطول نگه دارنده ها و عرض خم كننده    2-1- 5 

از سختي كافي  بايددارنده هاي آزمونه و قسمت خم كننده  نگه .مشخص مي گردد محصولاستاندارد در 

  .) 1شكل مطابق (د نبرخوردار باش

  

  :فاصله بين نگه دارنده ها از رابطه زير تعيين مي گردد جز در موارد مشخص شده، هب   5-2-2

                                                                                               
2

)3(
a

aDl ±+=  

  . كنداين فاصله نبايد تغيير  ،در طول آزمون خمش

  شكل V شامل تكيه گاه دستگاه خمش  5-3 

−αبايد شكل  V مورب تكيه گاهزاويه بين سطوح  
در اسـتاندارد   αزاويـه  . )2مطـابق شـكل   (باشـد   0180

  .مربوطه مشخص شده است

      از سختي كافي  برابر ضخامت آزمونه بوده و 10تا برابر  1داراي شعاع انحناي  بايدشكل  V تكيه گاهلبه هاي 

  .وردار باشندبرخ

  گيره شامل دستگاه خمش   4- 5

 اعمال نيرو بهبراي  ممكن استبوده و سختي مناسب  بايك گيره و يك خم كننده شامل دستگاه اين  

  .)3مطابق شكل(آزمونه به يك اهرم مجهز شده باشد

است اين وجه بهتر  تاثير گذار باشدآزمون موقعيت وجه سمت چپ گيره مي تواند در نتايج كه  از آن جايي 

                . به خط عمودي كه از مركز قسمت دايره اي شكل خم كننده مي گذرد، نزديك نباشد يا از آن نگذرد



  5

  آزمونه    6 

  كليات   1- 6

  .دنمورد استفاده قرار گيراين آزمون  بايد درمستطيل يا چند وجهي ، مربع، مقطع گردبا آزمونه هاي  

هر ناحيه متـاثر از برشـكاري     ،1384سال : 491استاندارد ملي ايران به شماره  مطابقدر حين نمونه گيري  

هاي متاثر جدا نشده و نتـايج   قسمتكه  در صورتي. بايد جدا گرددعمليات مشابه آن مكانيكي يا شعله اي و 

  .استآزمون مورد قبول ، باشد خشب رضايتآزمون حاصله از 

  لبه هاي آزمونه هاي مستطيلي شكل  2- 6

گرد و شعاع انحناي آن نبايد از مقادير ذكـر شـده در زيـر بيشـتر      بايدلبه هاي آزمونه هاي مستطيلي شكل 

  :باشد

  .باشدتر  يا بزرگمتر  ميلي 50ضخامت آزمونه ، در صورتي كه متر ميلي 3 -

متر  ميلي 10تر يا مساوي  متر و بزرگ ميلي 50ضخامت آزمونه كمتر از  صورتي كه در ،متر ميلي 5/1 -

 .باشد

 .متر باشد ميلي 10ضخامت آزمونه كمتر از  صورتي كهدر  ،متر ميلي 1 -

مي كه تـاثير  يعال يا  خراشپليسه، از ايجاد هرگونه بايد گرد كردن لبه هاي آزمونه هاي مستطيلي شكل در 

ن در هر صورت اگر لبه هاي آزمونـه گـرد نشـده و نتـايج آزمـو      .شودجلوگيري  ،منفي در نتايج آزمون دارند

  . رضايت بخش باشد، آزمون مورد قبول است

  عرض آزمونه  3- 6

  :زير باشدبه صورت  بايدعرض آزمونه جز در موارد مشخص شده در استاندارد مربوطه، ه ب 

 ؛متر باشد ميلي 20يا مساوي  كه عرض محصول كمتر مطابق عرض محصول در صورتي )الف 

  :متر باشد ميلي 20كه عرض محصول بيشتر از  در صورتي  )ب 

  

  ،متر ميلي 3متر براي محصوالت با ضخامت كمتر از  ميلي)  20 ± 5 (  -          

  .متر ميلي 3تر يا مساوي  متر براي محصوالت با ضخامت بزرگ ميلي 50وميلي متر  20بين  -          

  ضخامت آزمونه  4- 6

برابـر ضـخامت محصـول مـورد      بايـد و مقاطع تسمه ها  ،شده از ورق هاتهيه ضخامت آزمونه هاي   6-4-1

 ماشين ي توان يك سطح آن را م ،متر باشد ميلي 25كه ضخامت محصول بيشتر از  در صورتي .آزمون باشد

خمـش طـرف   هنگام آزمـون  در  .دشومتر  ميلي 25ضخامت آن كمتر از  ولي در هر صورت نبايدكرد كاري 

  .استر آن جهت تحت كشش در جهتي قرار گيرد كه آزمونه دبايد كاري نشده  ماشين

  

متـر   ميلـي  30از ) مقاطع چند وجهي در(اطي يا قطر دايره مح )مقاطع گرد در(درصورتي كه قطر  6-4-2

محصـول  سـطح مقطـع   بايد سطح مقطعي مساوي با آزمونه هاي با مقاطع گرد يا چند وجهي ، بيشتر نباشد



  6

متـر   ميلـي  50تـر و از   متر بـزرگ  ميلي 30ز ااطي يا قطر دايره محآزمونه كه قطر در صورتي .داشته باشند

  .متر كاهش داد ميلي 25تا ، مي توان قطر آزمونه را تر يا مساوي آن باشد كوچك

اين قطر بايد كاهش يابـد ولـي در هـر    ، تر باشد متر بزرگ ميلي 50از اطي محدايره يا قطر  آزمونه قطراگر 

در  بايدكاري نشده  قسمت ماشين ،در طول خمش ).4مطابق شكل (كمتر شودمتر  ميلي 25صورت نبايد از 

  .استجهتي قرار گيرد كه آزمونه در آن جهت تحت كشش 

  

  

  
  

  ميلي متر 25كاهش قطر آزمونه يا قطر دايره محاطي تا  - 4شكل 

  

  مام ريختگي و نيمه ت آهنگري شده، محصوالتآزمونه هاي تهيه شده از   6-5 

 الزامـات  در مام بايد و نيمه ت ريختگيمحصوالت آهنگري شده، شده از  نمونه گيري و ابعاد آزمونه هاي تهيه

  .عمومي دريافت محصول قيد شده باشد يا با توافق انجام پذيرد

  توافق جهت آزمونه هاي با ضخامت و عرض بزرگتر  6- 6

اره اشـ  4-6و  3-6تر از آنچـه در بنـد    ض و ضخامت بزرگدر صورت توافق ممكن است از آزمونه هاي با عر

  .دكراستفاده  ،گرديده است

  طول آزمونه  7- 6

  .داردمورد استفاده آزمون طول آزمونه بستگي به ضخامت آزمونه و نوع دستگاه 

  روش كار   7

  .در حين انجام آزمون رعايت نكات ايمني و استفاده از تجهيزات حفاظتي ضروري مي باشد -هشدار

تحت شـرايط    ولسيوس درجه س 35تا لسيوس درجه س 10آزمون در دماي محيط و محدوده  عموماً  7-1

  .انجام گرددلسيوس درجه س) 23 ±5( در دماي بايد كنترل شده

  

مشـخص شـده انجـام    در استاندارد مربوطه كه زير هاي  خمش بايد با استفاده از يكي از روش نآزمو  7-2

  :گردد
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مطـابق  ( حاصـل گـردد  داده شـده،  و شـرايط  يك زاويه خمش تعيين شده تحت اعمال نيروي مناسب  )الف

  ؛ )3و 1،2هاي  شكل

 آزمونه بصورت موازي و با يك فاصـله مشـخص از يكـديگر قـرار گيرنـد     دو بازوي اعمال نيروي كافي با  )ب

  ؛ )6شكل مطابق (

  .)7شكل مطابق ( آزمونه در تماس مستقيم با يكديگر قرار گرفته باشندبازوهاي  )ج

  
  بازوهاي آزمونه جهت دستيابي به زاويه خمش مورد نظر  شماتيك اعمال فشار به - 5شكل 

  

  
  شماتيك انجام آزمون خمش به صورتي كه دو بازوي آزمونه موازي هم قرار گيرد -6شكل 

  
  تماس مستقيم دو بازوي آزمونه در آزمون خمش  -7شكل 

  

مطابق (هدارنده ها در نگ بايدآزمونه را ، در آزمون خمش جهت دستيابي به زاويه خمش مشخص شده  7-3

زاويه  .كردخم بين نگهدارنده ها كافي از وسط  يشكل قرار داده  و با اعمال نيرو V تكيه گاهيا در ) 1شكل 

  .قابل محاسبه مي باشدپيوست الف با استفاده از ميزان جابجايي خم كننده مطابق ، α ، خمش
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كه نمونه بتوانـد   طوريه بعمال گرديده به آرامي ا بايدنيروي خمش  )3و 1،2هاي  شكل(براي هر سه روش

  .آزادانه تغيير شكل مومسان دهد

كه دستيابي  درصورتي .اعمال گردد بايد ثانيهمتر بر  ميلي ) 1 ±2/0(سرعت آزمون  ،در صورت اختالف نظر

بـا اعمـال فشـار     بايـد عمليـات خمـش    به زاويه خمش مورد نظر با استفاده از روش فوق امكان پذير نباشد؛

  .)5شكل مطابق (آزمونه تكميل گردد بازوي دوقيم به انتهاي مست

 5آزمونه ممكن است ابتدا مطابق شـكل  هم خم گردند، موازي صورتي كه الزم باشد كه دو بازوي آزمونه در 

 دو بـازوي  خمـش  ادامـه  تا بـا اعمـال نيـرو و     شودخم شده و سپس در بين صفحات موازي پرس قرار داده 

در (  قطعـه اضـافي   آزمون ممكن است با يا بدون اسـتفاده از   .موازي گردنداده شده و بيشتر شكل دآزمونه 

در استاندارد مربوطه مشخص گرديده يا توافـق  قطعه اضافي بايد ضخامت . انجام پذيرد) آزمونه بازوهايبين 

  .گردد

  .استفاده كرد 4-5 به طور جايگزين مي توان از خمش بوسيله يك خم كننده مطابق بند 

در بين دو صفحه موازي دستگاه پرس با  اوليه بايدآزمونه بعد از خمش ، كه قيد شده باشد در صورتي  7-4

  ).7شكل مطابق (خم گردد  بازوهاي آناعمال نيرو تا تماس مستقيم 

  تفسير نتايج آزمون     8

نگام مشخص نبـودن  ه .انجام گيردمحصول استاندارد الزامات مطابق خمش بايد تفسير نتايج آزمون     8-1

  . قابل قبول استآزمون نتيجه  استفاده از وسيله بزرگنماييدر صورت عدم مشاهده ترك بدون اين الزامات 

عنوان حداقل زاويه مي ه معموالً ب زاويه خمشي كه در استانداردهاي توليد مشخص گرديده است  8-2

  .شودمي حداكثر در نظر گرفته عنوان ه ب كه شعاع داخلي خمش مشخص شده باشد در صورتي .باشد

  گزارش آزمون    9

  :باشد ريزشامل موارد  بايد آزمون گزارش  

  

  ؛ ملياستاندارد اين اشاره به   )الف

  ؛ ...)محصول و  نسبت بههت محور آزمونه ، جشماره ذوبنوع ماده، (مشخصات آزمونه  )ب

  ؛شكل و ابعاد آزمونه  )پ

  ؛روش آزمون) ت

  ؛اين استانداردز انحراف اهرگونه   )ث

  .نتيجه آزمون) ج 
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  پيوست الف 

 )اطالعاتي (

  ين زاويه خمش با اندازه گيري ميزان جابجايي خم كنندهيتع

  

محاسبه مستقيم اين زاويه پيچيده .تعيين مي شودتحت اعمال نيرو  ،α ، اين استاندارد زاويه خمشدر  

خم كننده    (f)فاده از اندازه گيري ميزان جابجايي بوده و به همين دليل روش محاسبه اين زاويه با است

  .پيشنهاد مي گردد

  تحت اعمال نيرو با استفاده از ميزان جابجايي خم كننده و مقادير داده شده در شكل αزاويه خمش 

  :محاسبه مي گردد ريزمطابق روابط   1- الف

  

22                                                                                  )1-الف( )(

)(

2
sin

cfp

cfwcp

−+

−×+×
=

α

  

                                                                                  )2- الف
22 )(

)(

2
cos

cfp

cfcpw

−+

−×−×
=

α  

  

  :كه در آن 

  

         )                                                                        3- الف
222 )( ccfpw −−+=  

)                                                                                               4- الف
2

25
D

ac ++=
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  متر است  ابعاد بر حسب ميلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 αمقادير براي محاسبه زاويه خمش ،  -1-شكل الف
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