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پشوفيل های فوالدی

پشوفيل سشد ضکل داده ضذه  -Zويژگيها
چاپ اول

آقٌبيي ثب هؤؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌؼتي ايطاى
هؤؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌؼتي ايطاى ثِ هَخت لبًَى ،تٌْب هطخغ ضؾوي وكَض اؾت وِ
ػْسُ زاض ٍظيفِ تؼييي ،تسٍيي ٍ ًكط اؾتبًساضزّبي هلي (ضؾوي) هيجبقس.
تسٍيي اؾتبًساضز زض ضقتِ ّبي هرتلف تَؾظ وويؿيَى ّبي فٌي هطوت اظ وبضقٌبؾبى هؤؾؿِ،
نبحجٌظطاى هطاوع ٍ هؤؾؿبت ػلوي ،پػٍّكي ،تَليسي ٍالتهبزي آگبُ ٍهطتجظ ثب هَضَع
نَضت هيگيطز .ؾؼي ثط ايي اؾت وِ اؾتبًساضزّبي هلي ،زض خْت هغلَثيت ّب ٍ ههبلح هلي
ٍثب تَخِ ثِ قطايظ تَليسي ،فٌي ٍ في آٍضي حبنل اظ هكبضوت آگبّبًِ ٍ هٌهفبًِ نبحجبى

حك ٍ ًفغ قبهل :تَليسوٌٌسگبى ،ههطف وٌٌسگبى ،ثبظضگبًبى ،هطاوع ػلوي ٍ ترههي ٍ ًْبزّب
ٍ ؾبظهبًْبي زٍلتي ثبقس.پيف ًَيؽ اؾتبًساضزّبي هلي خْت ًظطذَاّي ثطاي هطاخغ شيٌفغ
ٍاػضبي وويؿيَى ّبي فٌي هطثـَط اضؾبل هيكَز ٍ پؽ اظ زضيـبفت ًظـطات ٍپيكٌْبزّـب زض
وـويتِ هلـي هطتجـظ ثـب آى ضقتِ عطح ٍزض نَضت تهَيت ثِ ػٌَاى اؾتبًساضز هلي (ضؾوي)
چبح ٍ هٌتكط هي قَز.
پيف ًَيؽ اؾتبًساضزّبيي وِ تَؾظ هؤؾؿبت ٍ ؾبظهبًْبي ػاللوٌس ٍ شيهالح ٍ ثب ضػبيت
ضَاثظ تؼييي قسُ تْيِ هي قَز ًيع پؽ اظ عطح ٍ ثـطضؾي زض وويتِ هلي هطثَط ٍ زض نَضت
تهَيت ،ثِ ػٌَاى اؾتبًساضز هلي چبح ٍهٌتكطهي گطزز .ثسيي تطتيت اؾتبًساضزّبيي هلي تلمي
هي قَز وِ ثط اؾبؼ هفبز هٌسضج زض اؾتبًساضز هلي قوبضُ (( ))5تسٍيي ٍ زض وويتِ هلي
هطثَط وِ تَؾظ هؤؾؿِ تكىيل هيگطزز ثِ تهَيت ضؾيسُ ثبقس.
هؤؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌؼتي ايطاى اظ اػضبي انلي ؾبظهبى ثيي الوللي اؾتبًساضز
هيجبقس وِ زض تسٍيي اؾتبًساضزّبي هلي ضوي تـَخِ ثِ قطايظ ولي ًٍيبظهٌسيْبي ذبل
وكَض ،اظ آذطيي پيكطفتْبي ػلوي ،فٌي ٍ نٌؼتي خْبى ٍ اؾتبًساضزّـبي ثيي الوـللي اؾتفـبزُ
هي ًوبيس.
هؤؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌؼتي ايطاى هي تَاًس ثب ضػبيت هَاظيي پيف ثيٌي قسُ زض لبًَى
ثِ هٌظَض حوبيت اظ ههطف وٌٌسگبى ،حفظ ؾالهت ٍ ايوٌي فطزي ٍػوَهي ،حهَل اعويٌبى
اظ ويفيت هحهَالت ٍ هالحظبت ظيؿت هحيغي ٍ التهبزي ،اخطاي ثؼضي اظ اؾتبًساضزّب ضا
ثب تهَيت قَضاي ػبلي اؾتبًساضز اخجبضي ًوبيس .هؤؾؿِ هي تَاًس ثِ هٌظَض حفظ ثبظاضّبي
ثيي الوللي ثطاي هحهَالت وكَض ،اخطاي اؾتبًساضز وبالّبي نبزضاتي ٍ زضخِ ثٌسي آًطا
اخجبضي ًوبيس.
ّوچـٌيي ثوٌظـَض اعـويٌبى ثرـكيسى ثِ اؾتفبزُ وٌٌسگـبى اظ ذـسهبت ؾبظهبًْب ٍ هؤؾؿبت
فؼبل زض ظهيٌِ هكبٍضُ ،آهَظـ ،ثبظضؾي ،هويعي ٍ گَاّي وٌٌسوبى ؾيؿتن ّبي هسيطيت
ويفيت ٍهسيطيت ظيؿت هحيغي ،آظهبيكگبّْب ٍ وبليجطُ وٌٌسگبى ٍؾبيل ؾٌدف ،هؤؾؿِ
اؾتبًساضز ايٌگًَِ ؾبظهبًْب ٍ هؤؾؿبت ضا ثط اؾبؼ ضَاثظ ًظبم تأييس نالحيت ايطاى هَضز
اضظيبثي لطاض زازُ ٍ زض نَضت احطاظ قطايظ الظم ،گَاّيٌبهِ تأييس نالحيت ثِ آًْب اػغب ًوَزُ
ٍ ثط ػولىطز آًْب ًظبضت هي ًوبيس .تطٍيح ؾيؿتن ثيي الوللي يىبّب  ،وبليجطاؾيَى ٍؾبيل

ؾٌدف تؼييي ػيبض فلعات گطاًجْب ٍ اًدبم تحميمبت وبضثطزي ثطاي اضتمبي ؾغح اؾتبًساضزّبي
هلي اظ زيگط ٍظبيف ايي هؤؾؿِ هي ثبقس.
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سئيس
هعضٍػي -ػلي (زوتطاي ؾبظُ )

سمت يا نماينذگی
هطوع تحميمبت ؾبذتوبى ٍ هؿىي

ٍ ػضَ ّيئت

ػلوي زاًكگبُ آظاز اؾالهي تْطاى

اػضاء
اؾىَيي  -ايطج (فَق ليؿبًؽ ضاُ ٍ ؾبذتوبى)

ًوبيٌسُ ؾٌسيىبي قطوت ّبي ؾبذتوبًي

اذتيبضالسيي  -پطٍيع (ليؿبًؽ هٌْسؾي نٌبيغ )

گطٍُ نٌؼتي ؾپبّبى

آضيــبى پــَض  -ػجسالطضــب (ليؿــبًؽ هٌْسؾــي

هسيط وٌتطل ويفيت قطوت ؾپٌتب

نٌبيغ)
ثطٍهٌس – احوس(ليؿبًؽ هٌْسؾي هىبًيه)

هسيط وبضذبًِ پطٍفيل ؾپبفيل

ثطًديبى  -انغط (ليؿبًؽ هٌْسؾي هتبلَضغي)

پكتيجبًي فٌي قطوت فَالز هجبضوِ

پَضهؿـــتسام – قبّطخ(ليؿـــبًؽ هٌْسؾـــي

پكتيجبًي فٌي قطوت فَالز هجبضوِ

هتبلَضغي)
پَض همسم – حؿي (ليؿبًؽ هٌْسؾي ثطق)

هسيط اهَض وٌتطل تَليس ٍ هَاز قطوت ًـَضز ٍ لَلـِ
اَّاظ

پيطهحوــسي  -ػليطضــب (ليؿــبًؽ هٌْسؾــي

هسيطػبهل قطوت ًَضز ٍ لَلِ نفب

هتبلَضغي)
حؿيٌي هْطثبى  -ؾيس اثطاّين(ليؿبًؽ هٌْسؾي

هكبٍض هسيط ػبهل قطوت لَلِ ٍ تدْيعات ؾسيس

نٌبيغ)
حميمي – ويبى(ليؿبًؽ هٌْسؾي هتبلَضغي)

هسيط وبضذبًِ لَلِ ٍ پطٍفيل يبضاى

زاًكيبض – ّوبيَى(زوتطاي هٌْسؾي هىبًيه)

اؾتبز زاًكگبُ ووجطيح

زاٍضپٌبُ – هحؿي(ليؿبًؽ ػلَم ًظبهي )

زثيط ؾٌسيىبي تَليسوٌٌسگبى لَلِ ٍپطٍفيل فَالزي

ضحيويــبى – هحوَز(فــَق ليؿــبًؽ هٌْسؾــي

وبضقٌبؼ هطوع تحميمبت ؾبذتوبى ٍهؿىي

ػوطاى )
ضظاظ – هؿؼَز (ليؿبًؽ هٌْسؾي هىبًيه)

هسيط وبضذبًِ ًَضز ٍ لَلِ ؾوٌبى

لبضي ػؿگط – ؾيسػلي(فَق ليؿبًؽ هٌْسؾي

هسيط ػبهل قطوت پطٍفيل آؾيب

نٌبيغ)
هَؾَي -ؾيس ػلي(ليؿبًؽ هٌْسؾي هىبًيه)

هسيطػبهل قطوت تؼبًٍي پطٍفيل ضيع لَلِ

هحوَزي  -ػجـبؼ ( فـَق ليؿـبًؽ هٌْسؾـي

هسيط گطٍُ فلعات ٍظاضت نٌبيغ ٍ هؼبزى

هىبًيه)
ًـــَضاًي – هحوـــس(فَق ليؿـــبًؽ هٌْسؾـــي

وبضقٌبؼ ٍظاضت نٌبيغ ٍ هؼبزى

هتبلَضغي)

دبيش
پيطٍظثرت – ًيطُ(ليؿبًؽ هٌْسؾي هتبلَضغي)

هسيط ول هىبًيه ٍ فلع قٌبؾي هؤؾؿِ اؾتبًساضز ٍ
تحميمبت نٌؼتي ايطاى

ثــبلَت – ثٌْــبم (فــَق ليؿــبًؽ هٌْسؾــي

وبضقــٌبؼ اضقــس هؤؾؿــِ اؾــتبًساضز ٍ تحميمــبت

هتبلَضغي)

نٌؼتي ايطاى


پيطگفتاس
اؾتبًساضز" پشوفيل های فوالدی -پشوفيل سشد ضکل داده ضذه  -Zويژگيها " وـِ تَؾـظ وويؿـيَى فٌـي
هطثَعِ تْيِ ٍ تسٍيي قسُ ٍ زض يىهسٍّكتبز ٍ پٌدويي خلؿة وويتِ هلي اؾـتبًساضز هىبًيـه ٍفلعقٌبؾـي
هَضخ  82/12/23هَضز تأييس لطاض گطفتِ اؾت ،ايٌه ثِ اؾـتٌبز ثٌـس يـه هـبزُ  3لـبًَى انـالح لـَاًيي ٍ
همطضات هؤؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌؼتي ايطاى ههَة ثْوي هبُ  1371ثِ ػٌَاى اؾتبًساضز ضؾوي ايـطاى
هٌتكط هيقَز.
ثطاي حفظ ّوگبهي ٍ ّوبٌّگي ثب تحَالت ٍ پيكطفت ّبي هلي ٍ خْبًي زض ظهيٌِ نٌبيغ،ػلَم ٍ
ذسهبت،اؾتبًساضزّبي هلي زض هَالغ لعٍم تدسيس ًظط ذَاّس قس ٍ ّطگًَِ پيكٌْبزي وِ ثطاي انالح يب
تىويل ايي اؾتبًساضزّب اضائِ قَز ،زض ٌّگبم تدسيسًظط زض وويؿيَى فٌي هطثَط هَضز تَخِ لطاض ذَاّس
گطفت .ثٌبثطايي ثطاي هطاخؼِ ثِ اؾتبًساضزّبي ايطاى ثبيس ّوَاضُ اظ آذطيي تدسيسًظط آًْب اؾتفبزُ وطز.
زض تْيِ ٍ تسٍيي ايي اؾتبًساضز ؾؼي قسُ اؾت وِ ضوي تَخِ ثِ قطايظ هَخَز ٍ ًيبظّبي خبهؼِ،زض
حساهىبى ثيي ايي اؾتبًساضز ٍ اؾتبًساضز هلي وكَضّبي نٌؼتي ٍ پيكطفتِ ّوبٌّگي ايدبز قَز.
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هذف و دامنه کاسبشد

ّسف اظ تسٍيي ايي اؾتبًساضز ،تؼييي ٍيػگيْبي پطٍفيل ّبي فَالزي اؾت وِ ثِ قـىل  Zهيجبقـس ٍ اظ ٍضق
ّبي گطم ًَضزيسُ هغبثك ثب حسٍز هكرهبت هٌسضج زض اؾتبًساضز هلي ايطاى ثِ قوبضُ  ٍ 3694يب ٍضق ؾـطز
ًَضزيسُ هغبثك ثب حسٍز هكرهبت هٌسضج زض اؾتبًساضز هلي ايطاى ثِ قوبضُ  5722تْيِ قسُ ٍ ثِ عطيك ؾطز
قىل زازُ هي قًَس .ايي پطٍفيلّب ثِ هٌظَض پَقف ؾمف ؾبليّبي ثعضي يب وبضگبُّب  ،ؾبليّبي ٍضظقي ،
ايؿتگبُّبي ؾَذت ضؾبًي ،ايؿتگبُ ّبي اتَثَؼ  ،تطى ٍ ههبضف نٌؼتي هكبثِ ،ثىبض هي ضٍز .
2

مشاجغ الضامی

هساضن العاهي ظيط حبٍي همطضاتي اؾت وِ زض هتي ايي اؾتبًساضز ثِ آًْب اضخبع زازُ قسُ اؾت  .ثسيي تطتيت
آى همطضات خعيي اظ ايي اؾتبًساضز هحؿَة هي قَز .زض هَضز هطاخغ زاضاي تبضيد چبح ٍ /يب تدسيس ًظط ،
انالحيِ ّب ٍ تدسيس ًظط ّبي ثؼسي ايي هساضن هَضز ًظط ًيؿت .ثب ايي ٍخَز ثْتط اؾت وبضثطاى شيٌفغ ايي
اؾتبًساضز  ،اهىبى وبضثطز آذطيي انالحيِ ّب ٍ تدسيس ًظط ّبي هساضن العاهـي ظيـط ضا هـَضز ثطضؾـي لـطاض
زٌّس .زض هَضز هطاخغ ثسٍى تبضيد چبح ٍ /يب تدسيس ًظط  ،آذطيي چبح ٍ /يب تدسيس ًظط آى هساضن العاهي
اضخبع زازُ قسُ هَضز ًظط اؾت .
اؾتفبزُ اظ هطاخغ ظيط ثطاي وبضثطز ايي اؾتبًساضز العاهي اؾت :
اؾتبًساضز هلي ايطاى  : 3694ؾبل ٍ -1375ضق ّبي فَالزي گطم ًَضزيسُ ثب ويفيت ؾبذتوبًي ٍ -يػگيْـب ٍ
ضٍقْبي آظهَى
اؾتبًساضز هلي ايطاى  : 5722ؾبل ٍ -1381ضق ّبي فَالزي ؾطز ًَضزيسُ ثب ويفيت ؾبذتوبًي ٍ -يػگيْـب ٍ
ضٍقْبي آظهَى

3

ضناسه

ايي ًَع پطٍفيل ثب قٌبؾِ قوبضُ پطٍفيل  ،عَل پطٍفيل ( ، )Lضربهت ٍضق (ًَ ٍ )Tع فَالز هكرم هي
قَز.

هثبل  :پطٍفيل  Zثب قوبضُ پطٍفيل(اضتفبع)  180ثِ عَل  ٍ 6000ضربهت  3/5هيلي هتط وِ اظ ٍضق فَالزي
گطم ًَضزيسُ ثب خٌؽ -2-235آ هغبثك ثب اؾتبًساضز هلي ايطاى ثِ قوبضُ  3694تْيِ قسُ اؾت ثِ نَضت ظيط
ًكبى زازُ هي قَز :
 -2-235آZ180* 6000  3/5 -

4
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ويژگيها
ويژگيهای وسق مصشفی

ثِ هٌظَض تَليس پطٍفيل  zثبيس اظ ٍضق ّبي گطم ٍيب ؾطز ًَضزيسُ ثب هكرهبت اضايِ قسُ زض اؾتبًساضز هلي
ايطاى ثِ قوبضٍُ 3694يب 5722اؾتفبزُ ًوَز .زض ايي اؾتبًساضزّب ذَال هىبًيىي ٍ قيويبيي اًَاع هرتلف
ٍضق ّبي ثب ويفيت ؾبذتوبًي ثِ اًضوبم آظهًَْبي الظم ثطاي تؼييي ذَال هىبًيىي آًْب  ،اضايِ گطزيسُ
اؾت.آظهًَْبي هَضز ًيبظ خْت پطٍفيل ّبي  zقبهل آظهًَْبي تؼييي زضنس ػٌبنط قيويبيي  ،آظهَى وكف
ٍ آظهَى ذوف هي ثبقس وِ ثبيس ثب يىي اظ ٍضق ّبي اضايِ قسُ زض اؾتبًساضز ّبي هصوَض هغبثمت زاقتِ
ثبقسّ .وچٌيي ٍضق ّب ثبيس اظ ًظط ويفيت ؾغحي هغبثك ثب ثٌس  7اؾتبًساضزهلي ايطاى ثِ قوبضُ ٍ 3694يب ثٌس
 2-3اؾتبًساضز هلي ايطاى ثِ قوبضُ  5722ثبقٌس.
يادآوسی -اص آنجايی که استانذاسد حاضش استانذاسد محصول می باضذ لزا کيفيت سطح پشوفيل نيض بايذ
مطابك با بنذهای اضاسه گشديذه دسنظشگشفته ضود.
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ويژگيهای ابؼادی و وصن

هكرهبت اثؼبزي پطٍفيلّبي  Zثِ اًضوبم ٍظى يه هتط آى هغبثك قىل ٍ خسٍل قوبضُ  1اضايِ هيگطزًس
.
جذول ضماسه  : 1ابؼاد و وصن پشوفيل های Z

H
استفاع پشوفيل mm
(ضماسه پشوفيل)
120
140
160

180

200

220

240

260

ضخامتT

وصن يك متش پشوفيل)(kg/m

mm

سواداسی ± 4%

2/5

5/54

3

6/65

2/5

5/9

3

7/1

2/5

6/14

3

7/36

2/5

6/53

3

7/84

3/5

9/14

2/5

6/92

3

8/31

3/5

9/96

2/5

7/32

3

8/78

3/5

10/24

2/5

7/71

3

9/25

3/5

10/79

2/5

8/10

3

9/72

3/5

11/34

ضکل ضماسه  : 1پشوفيل Z
 1-2-4طول و سواداسی آن

عَل اؾتبًساضز ثطاي قبذِ ّبي پطٍفيل  6 ، Zهتط ٍ ثب ضٍازاضي هدبظ  +40هيليوتط تؼييي هيگطزز.
+40

L = 6000 0

 2-2-4ضؼاع خمص گوضه ها )(R
هيعاى قؼبع ذوف گَقِ ّبي ثيطًٍي (قىل قوبضُ  )2ثطاؾبؼ ضربهت ٍضق ( )Tهَضز ههطف اظ عطيك
شيل تؼييي هي گطزز.

( T  3 <  R )2/5Tاگط
( T < 3  R < )2Tاگط

ضکل ضماسه 2
 3-2-4سواداسی ابؼاد ممطغ

ثطاي اثؼبز پطٍفيل ( Zهغبثك قىل قوبضُ  ، )1ضٍازاضي شيل ثبيس ضػبيت گطزز:
الف)

( H  2 mmاضتفبع پطٍفيل )

ة)

( 60  2 mmضٍازاضي ثؼس ) 60

ت)

( 22  5 mmضٍازاضي ثؼس )22

 4-2-4سواداسی صوايا

ضٍازاضي ظٍايب زض گَقِ ّبي پطٍفيل حساوثط   2/5زضخِ هي ثبقس)90  2/5○( .
 5-2-4سواداسی پيچيذگی دس طول

حساوثط ضٍازاضي پيچيسگي زض عَل قبذِ  2 mmزض ّط هتط تؼييي هي گطزز.
 6-2-4سواداسی خمص طولی

هيعاى هدبظ ذوف عَلي حساوثط 2/5هيلي هتط ثطاي ّط هتط عَل اؾت.پطٍفيل ثبيس ػبضي اظ هَج ثبقس ،ثسيي
هؼٌي وِ ذوف آى تٌْب زض يه خْت ثبقس.
 7-2-4سواداسی انحنای سطح

ثب تَخِ ثِ قىل قوبضُ  3ثطآهسگي ٍ فطٍضفتگي زض ؾغح افمي) (aحساوثط   2هيليوتط ٍ ثطآهسگي ٍ فطٍ
ضفتگي زض ؾغَح ػوَزي ) (bحساوثط   1هيليوتط زض ًظط گطفتِ هيكَز .

ضکل ضماسه 3
 8-2-4سواداسی ضخامت

ضٍازاضي ضربهت پطٍفيل ثبيس هغبثك ضٍازاضي ضربهت ٍضق ثبقس.
 9-2-4سواداسی وصن

ضٍازاضي ٍظى ثطاي ته قبذِ ٍ هحوَلِ ؾجىتط اظ  600ويلَگطم   10زضنس  ،ثطاي هحوَلِ ّبيي وِ
هحسٍزُ ٍظًي آًْب  600ويلَگطم تب 2تي هي ثبقس  7/5 ،زضنس ٍ ثطاي هحوَلِ ّبي ؾٌگيي تط اظ  2تي،
  5زضنس زض ًظط گطفتِ هي قَز.

5

سوش نمونه بشداسی بشای انجام آصمون

هالن اضظيبثي هحهَالت ،چِ ثطاؾبؼ ؾفبضـ ٍ چِ غيط آى هجٌي ثط ًتبيح حبنل اظ آظهَى ًوًَِّبي
ثطزاقتي عجك خسٍل قوبضُ  2هيثبقس .
جذول ضماسه  : 2سوش نمونه بشداسی اص پشوفيل های Z
نوع آصمون

تؼذاد نمونه

تؼييي زضنس ػٌبنط قيويبيي،

يه ًوًَِ ثِ اظاي تَليسات حبنل اظ

وكف ٍذوف

يه والف ( وَيل)

هكرهبت اثؼبزي
ٍ ٍظى

يه ًوًَِ ثِ اظاي يه ثؿتِ (ثٌسيل)

حذالل طول نمونه
 600هيلي هتط
 300هيلي هتط

يادآوسی _ توليذ کننذه می توانذ اص مجموػه کويل هايی که اص يك ضماسه روب می باضنذ يك نمونه
انتخاب نمايذ.
ثِ ّط حبل تَليسوٌٌسُ ثبيس ؾيؿتن وٌتطل ويفيت ٍ ثبظضؾيّبي ذَز ضا ثِ ًحَي اػوبل ًوبيس وِ ضوي
تضويي هكرهبت هٌسضج زض گَاّيٌبهِ نبزضُ  ،حهَل ًتبيح هَضز لجَل ًوًَِّبي ثطزاقتي ثطاؾبؼ خسٍل
فَق ضا ًيع تضويي ًوبيس .
6

باصسسی

هكرهبت فيعيىي( اثؼبز  ،اًساظُّب ٍ ،ظى ٍ قىل ظبّطي)  ،زضنس ػٌبنط هتكىلِ ٍ ذَال هىبًيىي(
تٌف تؿلين  ،همبٍهت وككي  ،اظزيبز عَل ًؿجي ٍ ذوف) ،ثبيس ثب تَخِ ثِ هٌسضخبت ثٌس 4ثبقس .
يادآوسی  -دسصوستی که جهت انجام آصمونهای خواظ مکانيکی اص محصول نمونه بشداسی گشدد ،
نمونه بشداسی اص محلهايی انجام ميگيشد که حذالل تاثيش پزيشی اص فشآينذ ضکل دهی سا داضته باضذ.
زض نَضت ػسم تغبثك ّطيه اظ هَاضز فَق  ،ثبيس ثِ ًحَ ظيط تهوينگيطي ٍ يب السام ًوَز :
الف ـ مطخصات فيضيکی
زض نَضتي وِ ًتبيح آظهَى اثؼبزي ٍ ٍظى ًوًَِ هَضز آظهَى ثب هٌسضخبت خسٍل قوبضُ يه هغبثمت ًساقتِ
ثبقس  ،ثبظضؾي هدسز ثطاؾبؼ ثٌس  1-7اًدبم هيگيطز .
ب ـ ػناصش متطکله

ػسم تغجيك ػٌبنط هتكىلِ هحهَل ضا غيطلبثل ههطف هيًوبيس  ،هگط زض حبلت اذتالف هؼمَل ػلوي ثب
حسٍز هدبظ وِ زض ايي نَضت ًيع گطچِ لبثل ههطف اؾتٍ ،لي ثِ ّط حبل ذبضج اظ اؾتبًساضز هحؿَة
هيگطزز .
پ ـ خواظ مکانيکی
زض نَضتي وِ ًتبيح آظهَى هىبًيىي پطٍفيل ثب قطايظ هٌسضج زض ايي اؾتبًساضز هغبثمت وبهل ًساقتِ ثبقس ،
ثبظضؾي هدسز ثطاؾبؼ ثٌس 2-7اًدبم هيگيطز .
7

باصسسی مجذد

1-7

باصسسی مجذد ابؼاد و وصن

زض نَضتي وِ ًتبيح اثؼبز ٍ ٍظى آظهًَِ ثب هٌسضخبت خسٍل قوبضُ يه هغبثمت ًساقتِ ثبقس ،ثبيس زٍ
آظهًَِ اظ قبذِّبي زيگط ثطزاقتِ ٍ آظهَى گطزز  .زضنَضت تغبثك ًتبيح ،ايي زٍ آظهًَِ هالن اضظيبثي ثَزُ
ٍ ًتيدِ آظهَى اٍليِ هسًظط لطاض ًويگيطز .
2-7

باصسسی و آصمون مجذد خواظ مکانيکی

زض نَضتي وِ ًتبيح آظهَى هىبًيىي ثب قطايظ هٌسضج زض ايي اؾتبًساضز هغبثمت ًساقتِ ثبقس  ،ثبيؿتي
ًوًَِّبي هدسز ٍ هضبػف ثِ تؼساز زٍ ثطاثط هَضز ًيبظ اظ هحهَل ثطزاقتِ ٍ آظهبيكْبي الظم ضا تىطاض ًوَز
 .چٌبًچِ ًتبيح آظهَى اذيط ثب قطايظ ايي اؾتبًساضز هغبثمت زاقتِ ثبقس ً ،تبيح آظهَى اٍليِ هسًظط لطاض
ًويگيطز ٍ زض غيط ايي نَضت هحهَل ذبضج اظ اؾتبًساضز هيثبقس .
يادآوسی  -به جض مواسد رکش ضذه اخيش دس مواسد صيش نيض آصمون تکشاس میضود :
ـ احتمال وجود خطا دس مشاحل انجام آصمايص
ـ وجود ػيوب ظاهشی دس سطح نمونه
8
1-8

نطانه گزاسی
نطانه گزاسی ضاخه

ضٍي ّط يه اظ قبذِ ّبي پطٍفيل  ، Zثبيؿتي ًكبًِ ّبي ظيط ثغَض هكرم ًكبًِ گصاضي قَز:
 ًبم يب ًكبى تدبضتي تَليس وٌٌسُ قٌبؾِ پطٍفيل (هغبثك ثٌس )32-8

نطانه گزاسی بسته (بنذيل)

ثؿتِ ّبي پطٍفيل ثبيؿتي زاضاي حسالل زٍ پالن همبٍم ٍ ثبزٍام ثبقٌس وِ ًكبًِ ّبي ظيط ثغَض هكرم ثط
ضٍي آى ّب حه قسُ يب ًَقتِ قسُ ثبقس :
 قوبضُ ثؿتِ قٌبؾِ پطٍفيل ٍظى ثؿتِ ثط حؿت ويلَگطم ًكبى تبييس وٌتطل ويفيتً -بم يب ًكبى تدبضتي تَليس وٌٌسُ

9

بسته بنذی

ثؿتِ ثٌسي ثب اؾتفبزُ اظ تؿوِ ّبي فَالزي ثبيس ثِ گًَِ اي اًدبم گيطز وِ زض قطايظ هتؼبضف حول ٍ ًمل تب
هحل تحَيل ثِ ذطيساض اظ ّن گؿيرتِ ًكَز.
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