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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 دارداستان 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
 توليـدي،  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

 نـويس  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 مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و هانظر 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  عنـوان  به تصويب، صورتدر و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي نداردهاياستا تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

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

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

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / 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  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات 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  مـي  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  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
 –گيري استحكام خمشي در دماي محيط اندازه - دار متراكم و عايق گداز شكلهاي ديرفرآورده «

  » روش آزمون
 

 يا نمايندگي/ سمت و :رئيس

  ميرهادي ، بهمن
  )سراميك -دكتراي مهندسي مواد (
 

المللي امام عضو هيئت علمي دانشگاه بين
 )ره(خميني

  :اندبير

  آباد ، نسرينزاده كريمحسن
  )كارشناس شيمي(
  

 عباسي رزگله ، محمدحسين

  )سراميك -كارشناس مهندسي مواد (
 

  المللي پژواك پاديركارشناس شركت بين
  
  

 -كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد
 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  اديبي ، محمدباقر 
  )راميكس -كارشناس مهندسي مواد (
  

  امامي ، صدرا
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد (
  

  بهمني ، سميه
  )كارشناس شيمي(
  

  ترك قشقايي ، سيمين

  )كارشناس شيمي(
 

  زاهد ، فريبرز
  )كارشناس مهندسي معدن(
  
  

  سامانيان ، حميد
    )سراميك –كارشناس ارشد مهندسي مواد (
  

  صالحي ، اسماعيل
  )يكسرام –دكتراي مهندسي مواد (
  

هاي نسوز مدير كنترل كيفيت شركت فرآورده
  )نيرو(قدر

  
  )نيرو(هاي نسوز قدركارشناس شركت فرآورده

  
  

هاي كارشناس مهندسي فروش شركت فرآورده
  نسوز تبريز 

  
 اداره كل امور استانهاي سازمان استاندارد و

  تحقيقات صنعتي ايران
  

هاي كارشناس ارشد تحقيقات شركت فرآورده
آورد نسوز آذر و شركت پژوهشي فناوران ره

  كوشا
  

گروه پژوهشي ساختماني و معدني پژوهشگاه 
  استاندارد

  
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي

  



 د 

  

  قادر ، مجتبي
  )سراميك –كارشناس مهندسي مواد (
  

  كشاورز ، عباس
  )سراميك –كارشناس مهندسي مواد (
  

  مبلغ ، اصغر
  )كارشناس مهندسي متالورژي(
  

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك –كارشناس مهندسي مواد (
  

  محمدزاده ، اصغر
  )سراميك –كارشناس مهندسي مواد (
  

  مرزبان ، رضا
  )شيميكارشناس (
  

  منيرنجفي ، ماه
  )كارشناس زمين شناسي(
  

  يگانه ، حسين
 )كارشناس شيمي(

هاي نسوزصنعت مديرعامل شركت فرآورده
  پاسارگاد 

  
  اد و انرژي كارشناس پژوهشگاه مو

  
  

نماينده انجمن صنفي كارفرمائي صنعت مواد 
  نسوز و شركت توليدي و مهندسي نسوزين

  
-كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
  

مدير مهندسي و فروش شركت صنايع ذوب 
  ايران

  
هاي نسوز مدير تحقيقات شركت فرآورده

  ) نيرو(قدر
  

گروه پژوهشي ساختماني  و معدني پژوهشگاه 
  استاندارد

  
  )نيرو(هاي نسوز قدرمدير توليد شركت فرآورده
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  گفتارپيش
 –گيري استحكام خمشي در دماي محيط اندازه -دار متراكم و عايق هاي ديرگداز شكلفرآورده«  استاندارد

 ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة مربوط يهادركميسيون آن نويسپيش كه »روش آزمون 

 تصويب مورد 30/10/1388 مورخ مواد معدني استاندارد ملي كميتة اجالسنودمين  در و شده تدوين و تهيه
 و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه نداردهااستا
   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ايني تهيه براي كه خذيأبع و ممن

  
ISO 5014:1997,  Dense and insulating shaped refractory products – Determination of modulus 

of rupture at ambient temperature 
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گيري استحكام خمشي در اندازه -دار متراكم و عايق شكل هاي ديرگدازفرآورده
  روش آزمون –دماي محيط 

  و دامنه كاربرد هدف   1
 دارشكل هاي ديرگدازگيري استحكام خمشي فرآوردهروشي براي اندازهتعيين  استانداردين هدف از تدوين ا

  .تحت بارگذاري افزايشي با سرعت ثابت است ،ق در دماي محيطمتراكم و عاي
براي اگر اين روش . براي ديرگدازهاي شكل داده و پخته شده تشريح شده است ابتدااين استاندارد در 
معموالً به اعمال برخي از عمليات  ،شيميايي يا پيوند قطراني مورد استفاده قرار گيردآجرهاي با پيوند 

اين عمليات مقدماتي كه جزئيات آن در دامنه اين . ها نياز خواهد داشتحرارتي مقدماتي بر روي آن
  .هاي ذينفع تعيين شده و در گزارش آزمون شرح داده شودگنجد بايد با توافق طرفاستاندارد نمي

  مراجع الزامي       2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي، جزيترتيب آن مقرراتبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه

  :استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد اجباري است
  برداري و آزمون پذيرشنمونه –دارهاي شكلفرآورده -ديرگدازها : 10921استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  

  اصطالحات و تعاريف  3
  :روددر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

  استحكام خمشي   3-1
سه با هنگامي كه توسط دستگاه خمشي  ،با ابعاد مشخصشكل  ي منشوريترين تنشي كه يك آزمونهبيش
  .تواند تحمل كندمي ،تحت خمش قرار گيرده گاي تكيهلبه

  صول آزمونا      4
  .شودي مورد آزمون با سرعت ثابتي تا زمان ظاهر شدن شكست، اعمال ميهايي از فرآوردهنيرو بر روي آزمونه
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  وسايل        5
  دستگاه بارگذاري   1- 5
داري آزمونه و يكي براي گاه براي نگهكيهگاهي داشته باشد، دو تي تكيهدستگاه بارگذاري بايد سه لبه 1-1- 5

باشند و  1اين سه لبه بايد داراي شعاعي مطابق با انحناي داده شده در جدول ). 1مطابق شكل (اعمال نيرو 
خطوط تماس سه لبه بايد با يكديگر موازي بوده و در . تر باشدنمونه بيش عرضاز  mm5 ها حداقل طول آن

ي از طريق يك قطعهگاهي بايد هركدام ي تكيهدو لبه. عرضي آزمونه باشند يجهت عمود بر طول و صفحه
كه هر لبه امكان چرخش آزادانه حول صفحه تا اينگاه اصلي قرار گيرند، اي واسط بر روي تكيهاستوانهنيم

ن است ممكدر حالت ديگر ). 2شكل (كند خنثي در آزمونه را  احتمالي هرگونه تاب ناچيزرا داشته و  عمودي
ي قابليت چرخش در جهت صفحه ،ي اعمال بارگاهي ديگر و لبهي تكيهگاهي ثابت بوده و لبهي تكيهيك لبه

ي اعمال بار بايد باشد و لبه 1گاهي بايد مطابق با جدول ي تكيهي بين دو لبهفاصله. عمودي را داشته باشد

mm)22  يگاه و به فاصلهي وسط دو تكيهدر نقطه 
SL( گاهي قرار گيردي تكيهاز هر لبه.  
  

  هاي مختلفبا اندازه هاهاي مربوط به آزمونهرواداري ابعاد و -1جدول 
  متر ابعاد برحسب ميلي

  ي آزمونهاندازه
l×b×h 

  bعرضرواداري 
 hضخامتو 

رواداري توازي 
مقاطع عرضي 

  طرفين 

رواداري توازي 
صفحات بااليي و 

  پاييني

ي بين فاصله
 LSه هاگاهتكيه

شعاع خميدگي 
ي اعمال براي لبه

هاي بار و لبه
  گاهيتكيه

76×114×230  
64×114×230  -  -  -  1±180  5/0±15  

40×40×200  1±  15/0±  25/0±  1±180  5/0± 15  
25×25×150  1±  1/0±  2/0±  1±125  5/0±5  

  
  مترابعاد برحسب ميلي            

  
  

  گاهي دستگاه بارگذاريهاي تكيهي و ابعاد آزمونه و لبهترتيب قرارگير -1شكل
  

لبه اعمال نيرو 
 سطح تحت فشار

كششسطح تحت
گاهيهاي تكيهلبه
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  اسطگاهي وي تكيهدستگاه بارگذاري با قطعه نماي جانبي -2شكل

  
و به صورت افزايشي و با سرعت  هدستگاه بارگذاري بايد قابليت اعمال بار يكنواخت از مركز آزمون  1-2- 5

 ±2%ي شكست با دقت بزاري براي ثبت يا نمايش نيرو در لحظهدستگاه بايد مجهز به ا. ثابت را دارا باشد
  .باشد

  ؛)C°)5±110، با قابليت كنترل دما در كنخشك    2- 5

  آماده سازي آزمونه         6

  تعداد  6-1
بايد ) هادار، نازلقطعات شكلبراي مثال آجرها، (گيرند كه مورد آزمون قرار ميهايي نمونهتعداد   1- 6-1
  .شوندتعيين  1-2بند ستاندارد ااساس بر
هاي آماري، از هر كدام بايد ، به منظور تسهيل تحليلشوندها بريده مياز آجرها يا بلوكها آزمونهاگر  2- 6-1

  .بريده شوديكساني تعداد 
، بايد )رد خارج استكه جزييات آن از دامنه كاربرد اين استاندا(بريده شود نمونه هايي كه بايد از هر تعداد آزمونه  - ادآوريي

  .هاي ذينفع تعيين شود و اين تعداد بايد در گزارش آزمون بيان شودبا توافق بين طرف

  شكل و اندازه    6-2
 )mm 64× mm114× mm230( يا )mm76×mm114×mm230(صورت يك آجر استاندارد با ابعاد هر آزمونه بايد به

  .باشد 1يكي از ابعاد داده شده در جدول  يا 

  ده سازيآما 6-3
  .شوند مورد آزمون قرار گيرندبايد همانطور كه تحويل مي) 2-6بند (آجرهاي با ابعاد استاندارد   6-3-1
عمل بارگذاري در جهت اي انجام شود كه ، اين كار بايد به گونهشوندميها از آجرها بريده اگر آزمونه  6-3-2

در صورتي كه جهت . وجه اصلي آجر باشد) فشار سطح تحت(بوده و وجه بااليي در موقعيت آزمون پرس آجر 

ولبه اعمال نير

آزمونه

اي واسطاستوانهقطعه نيم

گاهلبه تكيه
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پرس آجر مشخص نيست جهت بارگذاري بايد با توافق طرفين ذينفع تعيين شده و در گزارش آزمون قيد 
  . شود

 ،داردندانهي تيغهدار پيوسته انجام شود، در صورت استفاده از يك لبه الماسهتيغه شود كه برش با يك توصيه مي  - ادآوريي
در  بر وجهي از آجر كه در حين آزموناي تيغهشود كه چنين شوند بنابراين توصيه ميساييده ميهاي تيغه دندانهاوقات  اغلب

  .معرض كشش قرار دارد اعمال شود

  .اگر جهت پرس شدن قطعات مشخص است، بايد بر روي آزمونه مشخص شود  6-3-3

  آزمون انجام روش       7
به دور از را آن كرده وخشك  )C°)5±110در دماي خشك كن به وزن ثابت در آزمونه را تا رسيدن   7-1

  .رطوبت خنك كنيد
-هاي تكيهي بين لبهو فاصله  mm  1/0±اش با دقتي ميانيهر آزمونه را در نقطه ضخامتو  عرض   7-2

  .اندازه بگيريد  mm5/0±گاهي را با دقت 
اي قرار دهيد بر روي عرض به گونه) 1-5بند(ي دستگاه بارگذاري گاه پايينهاي تكيهآزمونه را روي لبه   7-3

وجه وقتي كه آزمونه يك آجر استاندارد معمولي است،  .ها قرار گيردگاهكه به طور متقارن نسبت به تكيه
- اگر آزمونه. تحت فشار قرار گيردگذاري شده است بايد به عنوان سطح بااليي، عمود بر جهت پرس كه نشانه

وجه طولي از آزمونه كه منطبق با وجه اصلي آجر است، بايد سطح تحت فشار آجر بريده شده باشند،  ها از
  . باشد

 فشارسرعت افزايش . نيرو را به صورت عمودي بر آزمونه اعمال كنيد، تاجايي كه شكست ظاهر شود    7-4
  :بايد مطابق موارد زير باشد

  )MPa/S   )015/0± 15/0: راكمدار متهاي ديرگداز شكلبراي فرآورده - الف
  )MPa/S   )005/0± 05/0:     دار عايقهاي ديرگداز شكلبراي فرآورده -ب
  .و دماي انجام آزمون را ثبت كنيد) Fmax(ي شكست آزمونه نيرو در لحظه    7-5

  بيان نتايج      8
به گشتاور مقاومتي  )Mmax(ي شكست در نقطه را كه با نسبت گشتاور خمشي )F(استحكام خمشي    1- 8
w )ي زير به دست آوريدبرابر است، را از معادله )مدول مقطع:   

  
  : كه در آن

Fmax ؛ترين نيروي اعمال شده بر آزمونه برحسب نيوتنبيش  
Ls ؛مترهاي آزمونه بر حسب ميليگاهي بين تكيهفاصله  
b ؛مترآزمونه برحسب ميلي عرض  
h مترزمونه برحسب ميليآ ضخامت.  

2
maxmax

2
3

bh

LF
W

M
F

S
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  .متر مربع بيان شودنتيجه بايد برحسب مگاپاسكال يا نيوتن بر ميلي   8-2
ي آزمون آن قطعه را نتيجه ،دست آمده براي يك آجري استاندارد، مقدار بهبا اندازهبراي آجرهاي    8-3

  .دهدنشان مي
و مقدار ميانگين را براي هر قطعه كه منفرد ير اند مقادهايي كه از يك قطعه بريده شدهنهبراي آزمو   8-4

  .است، ثبت كنيدي آزمون براي آن قطعه ي نتيجهنشان دهنده

  گزارش آزمون      9
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

  نام مؤسسه آزمون كننده؛  9-1
  تاريخ انجام آزمون؛  9-2
  ؛انجام شده است .......ملي ايران به شمارهآزمون مطابق با استاندارد : درج اين عبارت كه  9-3
  ؛)ي گروهشامل نام توليدكننده، نوع، شكل و شماره(مشخصات آجرهاي مورد آزمون   9-4
  تعداد قطعات؛  9-5
  ؛)1بند طبق ( ها انجام شده باشداگر بر روي آزمونه ،عمليات مقدماتي  9-6
  هاي هر قطعه؛تعداد آزمونه  9-7
  ها؛ابعاد آزمونه  9-8
  ها در قطعه؛موقعيت آزمونه  9-9
  ها؛گاهي بين تكيهفاصله  9-10
  سرعت اسمي افزايش تنش كششي براي هر آزمونه؛  9-11
  :يكي از دو مورد زير  9-12
وقتي كه بيش از يك آزمونه از هر (مقادير منفرد و مقادير ميانگين استحكام خمشي براي هر قطعه   9-12-1

  ؛)قطعه بريده شده است
  :يا
  ).وقتي كه آجر به صورت كامل آزمون شده باشد(مقدار استحكام خمشي براي هر قطعه   9-12-2




