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شود و هر کاربر دستگاه تست   ی م  نییاغلب با آزمون ضربه تع ی چقرمگ
مربوط   روابط .آن ها آگاه باشد ی و معن   شات یآزما  نیاز نحوه انجام ا دیبا

مواد و  دیدر تول شرفتیموارد پ ن ی مهمتر دیبه مقاومت و استحکام، شا
 .باشد یمحصوالت مهندس 

و   میآزمون ضربه بپرداز ی به طور مفصل به مبان میخواه ی پست م نیا در
آزمون را  نیا می توان  ی چگونه م میابیدر  م،یقرار ده ی هدف آن را مورد بررس

فاجعه  ی اصل  لیدل میبدان و میکن لیو تحل هی تجز ی مهندس دگاهیاز نظر د
 چه بود؟  کیتانیتا  ی کشت

 

 (Toughness) یچقرمگ ای  یسخت فی تعر  1#

ماده در جذب    کی یی در مواد است که توانا ی اساس یژگ یو کی  ی چقرمگ
  ی عن ی کند؛ ی م  یر یرا اندازه گ ی و مقاومت در برابر ضربه تا شکستگ یانرژ 

مقدار    ی چقرمگ  گر،یعبارت د به .کیدر محدوده پالست ی جذب انرژ  یی توانا 
تواند قبل از پاره شدن جذب   ی ماده م کی م است کهدر واحد حج  یانرژ 

 .شود ی ( نشان داده م یکرنش )کشش -تنش ی منحن  ریز هیناح توسط کند و

در نظر  یبرا  .دهد ی ( رخ م ی اغلب به صورت ضربه )ناگهان یبارگذار  نیا
مقاومت در برابر   نیب که مینکته توجه کن نیبه ا دیگرفتن مقاومت ماده با

  نیکرنش در ا زان ی ضربه و مقاومت در برابر شکست تفاوت وجود دارد و م
 .دو متفاوت است
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بر اساس فاجعه   یشکستن بر اثر ترد فی تعر  2#
 (Brittle Fracture) کیتانی تا یکشت

  ی شکستگ .دهد  ی انتخاب مواد اشتباه رخ م لیبه دل ی نقص مهندس  ی گاه
از اضافه  ی آن ها که ناش یشده بر رو جادیثر ترک امواد ترد و شکننده بر ا

  یها ی انواع برجسته خراب از .دهد ی وارده است، رخ م   کیبار استات 
در  ،یاضافه بار فشار  لیدل به توان به ستون ها اشاره کرد که ی م  ،یکیمکان

باعث عدم  کی استات  یتحت بارگذار  بودن دهد و ی آن ها کمانش رخ م 
 .شود ی اجزا م  ریاضافه بار در سا ایتراز شدن 

شکست   ی ح ی ترج سمی مکان شهی مواد هم یر یبر اثر شکل پذ ی شکستگ
  یرخ داده است که شکست ها خیاز موارد در طول تار یار یبس .است

آن   نیتر بدنام .رخ داده است یشکستن به خاطر ترد جهیفاجعه بار در نت
 یفوالد ی آن شکنندگ ی اصل علت .است کیتانیتا  ی ها غرق شدن کشت 

 .استفاده شده است ی ساخت بدنه کشت یاست که برا

بود که از حالت   نی فوالد آنقدر پا یاطلس، دما انوسیزده اق خیآب  در
  زیضربه کم ن کی  ی حت  طیشرا نیا در .شد لیچکش خوار به حالت ترد تبد

  ی بدنه کشت  یبر رو خیکوه  برخورد .وارد کند  یادیتوانست خسارت ز  ی م
 شد که یی و مهره ها چیو عدم انعطاف پ یاز ترد  ی ناش ی منجر به شکستگ 

 .را به هم چسبانده بودند یفوالد صفحات 
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 ست؟ یآزمون ضربه چ 3#

ماده در برابر    کیمقاومت  یی ، آزمون توانا(Impact Test) ضربه آزمون
  ی واقع طیآن در شرارفتار  ی نیب شیپ یمهندسان برا توسط ضربه است که

در اثر ضربه، نقص، ترک  ی از مواد به طور ناگهان یار یبس .شود ی استفاده م 
 .روند ی م  نیاز ب ی دگ یبر ای

مواد   ی چقرمگ  ا یمقاومت در برابر ضربه  نییتع  یضربه فلزات برا شی آزما
 .شود ی انجام م ی جذب شده در هنگام شکستگ یبا محاسبه مقدار انرژ 

 یآن بر انرژ  رات یشود تا تأث ی مختلف انجام م یضربه در دماها شی آزما
مناسب بودن  ی اب یتواند در ارز یم  شیآزما  جینتا .ضربه مشخص شود 

 .موثر باشند اری آن بس دیعمر مف ی نیب شیکاربرد خاص و پ کی  یماده برا

 

 انواع آزمون ضربه 4#

ماده  ی و هم مقاومت در برابر خراب ازیمورد ن یضربه هم انرژ  یها آزمون
آزمون   نیا .کنند  ی م  یر یقرار گرفته اندازه گ ی را که تحت فشار ناگهان یا

 به .کند ی م یر یرا اندازه گ ی جذب شده توسط مواد قبل از شکستگ یانرژ 
ارتفاع ثابت   از شود تا ی آونگ ساخته م  کیمنظور،   نیا یبرا ،یطور کل

 .تاب بخورد و به نمونه ضربه استاندارد برخورد کند
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 :کار دو نوع آزمون متدوال وجود دارد نیا یبرا

 Charpy  ی شارپ آزمون •
 Izod زودی ا آزمون •

 ی آزمون ضربه شارپ 1-4#

(  1865-1945) ی آلبرت شارپ  نیآزمون به خاطر مخترع آن، ژرژ آگوست نیا
 دهیجذب شده توسط قسمت بر یانرژ  ی شارپ آزمون .شده است ینام گذار 

سه نقطه   ی شده نمونه استاندارد را هنگام شکستن تحت فشار ضربه خمش
 .کند یم  یر یاندازه گ ،یا

 ضربه در فوالدها، آزمون یانرژ  یر یروش اندازه گ ن ی متداول تر امروزه
Charpy V-notch تیواقع نیدر ا  ی ضربه شارپ شات ی آزما تیاهم .است  

به حالت   ریماده از حالت نرم و شکل پذ لیتواند تبد  ی م  ت کهنهفته اس
 یخاص را همان طور که در ساختارها یی ترد و شکننده در محدوده دما

 .کند دیشود تول ی مشاهده م   ی مهندس

 یبا وزنه ا ی دگ یبر یمستلزم ضربه زدن به نمونه دارا  ی ضربه شارپ آزمون
بر اثر   نمونه .است ی "تاپ" متصل به آونگ چرخش  ایدر حال چرخش 

نوسان  از شود و ی شکاف خود شکسته م یبرخورد در سطح مقطع دارا
(  ز یجذب شده )مقاومت ناچ یانرژ  زانیم نیی تع یآونگ به سمت باال برا

 .شود ی استفاده م  ندیدر فرآ
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 ی آن جا که دما م  از .مواد دارد ی با شکنندگ  ی م یرابطه مستق یانرژ  جذب
 ی دماها انجام م  یسر  کیدر  شی آزما بگذارد، ریماده تأث ی تواند بر سخت 

 .جذب شده را نشان دهد یدر انرژ  ی شود تا رابطه انتقال و شکنندگ

 ی آزمون شارپ هیرو

مناسب است    ی شی قطعه آزما کیشامل ضربه زدن به   ،ی تست شارپ روش
 قطعه .شود ی آونگ نصب شده باشد، انجام م یتاپ که در انتها کی با که

 قایزن دق ضربه شود و ی ثابت م ی آن به صورت افق  یدر دو انتها  شی آزما
 .زند ی ضربه م شی قطعه آزما یشده رو یکار  نی پشت شکاف ماش

قابل  مقدار .شدن بار است کی مخالف جهت نزد "V" حالت برش نیا در
به  ازیصورت ن در .شود ی اتاق انجام م  یمادر د شی از آزما ی توجه 
 Ductile-Brittle) یبه ترد ی انتقال نرم  یدما ای DBTT شی آزما

Transition Temperature) معموالً شامل شش درجه حرارت   شی ، آزما
 .اتاق است یاز آن ها دما ی ک یاست که 

گرم و   طیاز مح شی نمونه آزما کیاتاق شامل برداشتن   یدما ریغ شی آزما
پس از  هیعرض پنج ثان در .نمونه است یگاه ها هیتک یقرار گرفتن آن رو

 .تا حد امکان آزاد شود دیآونگ با ،ی حرارت طیخارج شدن مواد از مح
که چکش  ی ارتفاع شود و ی از چکش م  ینمونه باعث حذف انرژ  شکستن

 یر یتستر اندازه گ یرود بر رو ی پس از شکسته شدن نمونه در آن باال م
 .شود ی م
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  ی شکستگ یاست و برا  ادیمصرف شده ز یمواد نرم، انرژ  ی شکستگ یبرا
 .کم خواهد بود یماده ترد انرژ 

 :است ریآزمون شامل موارد ز  نی به دست آمده از ا اطالعات 

 ضربه  یانرژ  •
 ی جانب انبساط •
 یشکستگ یر ظاه شکل •

 زود یآزمون ضربه ا 2-4#

- 1876) زودی ا لبرت یگ نی به احترام مخترع آن، ادو زود یضربه ا شی آزما
آونگ با وزن مشخص شده در  کی  شامل شده است و ی( نام گذار 1946
نمونه  کیچرخانده و به  یا رهیقوس دا کی در خود است که یبازو یانتها

نگه  یعمود تی موقع کیکه به طور محکم در  ی حال در زند؛ ی ضربه م
است که شکاف نمونه در   رداریکسرگی ریآزمون ت  کی نی ا .شود ی داشته م 

 .شود ی که بار در آن جهت به قطعه وارد م  ردی گ ی قرار م ی جهت

اندازه  با شود که ی م  نیی آونگ تع یضربه با از دست دادن انرژ  مقاومت
 یا نمونه .شود  ی ارتفاع از دست رفته در لوله آونگ محاسبه م  قیدق یر یگ

شود که تفاوت   ی م کسیانتها ف کیشود فقط از  یم  دهیکه معموالً بر
 .است ی آن با آزمون شارپ ی اصل

 زودیآزمون ضربه ا هیرو
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  نی توان چند  ی نمونه م کیاست که از  نیا زودیآزمون ضربه ا ی اصل تی مز
 .شود ی آن ها در هر بار تست قطع م  یفقط انتها چون بار استفاده کرد؛

انجام هر  ن،یبنابرا است؛ یراه انداز  ی مدت زمان طوالن  ی اصل  تیمحدود 
 تیاهم لی دل به که ستین ی مناسب  نهیگز نی باال و پا یدو تست دما

و   اندازه .نقطه ضعف بزرگ است کی شکل اکثر فوالدها،  رییتغ  یها ی ژگ یو
 یفلز  یها نمونه .متفاوت است شی شکل نمونه با توجه به مواد مورد آزما

 باشند و ی م لیمعموال به شکل مستط  مرهایمعموالً مربع شکل هستند و پل
 .رندیگ ی طول( قرار م ی)در راستا یصورت عمود به

  نیاز دستگاه است و به هم ی گاه ثابت کننده نمونه معموالً بخش هیتک
  ل،یدل نیهم به .گرم کرد( ایخنک کرد ) ی ن آن را به راحتتوا ی نم بیترت 

به   اطالعات  .شود ی نم  هیاتاق توص یاز دما ریدر غ زود یا شی انجام آزما
 :است ریآزمون شامل موارد ز  نیدست آمده از ا

 ضربه  یانرژ  •
 ی جانب انبساط •
 یشکستگ یظاهر  شکل •


