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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

تاجراابالغردهاست.جه92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی سازمانمییاستانداردایرانتشکیل مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 آناتا عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صالحیتتأیید

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 –هاي فیزيکی و مکانیکی آزمون –هاي روکش شده با الستیک ياپالستیک پارچه »

 «روش آزمون –تعیین مقاومت خمشی با روش فلکسومتري )خمش سنجی( 
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سعید،آذین

سدیسانسریمی 

گیتیگسترانرورنتدبیرررکت



)ء:ساسامیبهترتیبحروفادفبااعضاء 
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ررکتاطیسپودپورعیوضی،امیرتقی
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سفوقدیسانسریمی 



استانداردپژواشگاهسمساراا،مری 

سفوقدیسانسریمی 



کریمانی،ودود

     سدیسانسمهندسینساجی 


 وحدانی،ابراای 
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ررقیآذربایجاناستانرضاادارهکلاستانداردمستوفی،

سدیسانسمهندسینساجی 



ررکتاطیسپودباغی،سهیالمصطفیقره

سدیسانسریمی 
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 پیش گفتار

تعیینمقاومت–اا فی یکیومکانیکیآزمون–اا روکشردهباتستیکیاپالستیکپارچه"استاندارد

توسطررکتگیتیگستران آن نویس پیش که"روشآزمون–خمشیباروشفیکسومتر سخمشسنجی 

پوراکو میی کمیتۀاجالسمینسیصدورصتدرو رده تدوین و اا مربوطتهیه رورنتدبیرودرکمیسیون

 قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک ،است گرفته قرار تصویب مورد 12/2/29مور ادیافواا نساجیفراورده

 استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقرراتسازمان و قوانین اصالح

 رود.منتشرمی ایران میی

ختدمات، و عیتوم صتنایع، زمینتۀ در جهتانی و میتی اا  پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ایتن تکمیتل و اصتالح بترا  کته پیشنهاد  ار و رد خوااد نظر تجدید د وم مواقع در ایران میی استاندارداا 

 بنابراین،باید . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام رود، ارائه استاندارداا

.کرد استفاده میی استاندارداا  تجدیدنظر آخرین از امواره
 

 :است زیر ررح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برا  که خی أمنبعوم


ISO 32100: 2010, Rubber- or plastics-coated fabrics — Physical and mechanical tests —

Determination of flex resistance by the flexometer method                                                              .
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 –هاي فیزيکی و مکانیکی آزمون –هاي روکش شده با الستیک ياپالستیک پارچه

 روش آزمون –تعیین مقاومت خمشی با روش فلکسومتري )خمش سنجی( 

 

 هدف و دامنه کاربرد  5

درحادتتاتستیکیاپالستیکباردهمقاومتخمشیمنسوجاتروکشادفازتدوینایناستاندارد،تعیین

است.رده

روندومحصوتتیکهبستهتواننددردستگاهآزمونمورداستفادهفقطبرا محصوتتیکهمی،ایناستاندارد

کاربرددارد.تا ایجادردهدرآزمونهبتوانددرطولآزمونهبهسمتجیووعقبحرکتکند،


مراجع الزامی           1  

مدارکاد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردمییایرانبهآنهاارجاعدادهردهاست.بدین

رود.ترتیبآنمقرراتج ییازایناستانداردمییایرانمحسوبمی

آنموردااوتجدیدنظراا بعد درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهردهبارد،اصالحیه

ااارجاعدادهردهاست،نظرایناستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآن

اا بعد آنااموردنظراست.اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه

 استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست:

سر اعدادترجیحی–اعدادترجیحی،9399استانداردمییایرانرماره   1-5

1-1  مییایرانرماره روادار 6339-1استاندراد روادار 1قسمت–اا عمومی، برا ابعادخطیو: اا

اا بدوننشاندایروادار منفردزاویه

اا استانداردمحیط–اا روکشردهباتستیکوپالستیک،پارچه6213استانداردمییایرانرماره1-9

برا آمادهکردنوانجامآزمون



 اصطالحات و تعاريف  9

بهکارمیرود:اصطالحاتوتعاریفزیر،درایناستاندارد

9-5 

 تعداد خمش 
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پسازآنآنقرارمیگیرد.اا خمشکهآزمونهدرمعرضدوراا توافقبینطرفینذینفع موردتعدادس

-بررسیمیظاار یاتغییراتآسیببرا تعیینارگونهرشبرابر،باب رگنماییبینذرهمونهبااستفادهازآز

رود.



9-1 

  خمشدور 

یکحرکتروبهجیوویکحرکتروبهعقبسیعنییکحرکتکاملروبهجیووعقب متشکلازدور

  .استحرکتگیرهمتحرکدستگاهآزمون



 اصول آزمون 4

خوردهاستسطحموردآزمونیکانتها آزمونهکه انتها آنبهطرفداخلتا بهگیرهباتییسمتحرک و

ا بهگونهود،سپسگیرهباتییرمیبهگیرهپایینیسثابت بستهبهطرفبیرونتاخوردهاستکهدیگرآزمونه

 تعیینامتناوببررود.آزمونهبهطورآزمونهطولحرکتدرایجادرودکهتاخوردگیباعثحرکتدادهمی

گیرد.موردبررسیقرارمیظاار آسیبیاتغییرارگونه



 وسايل            1

است.2وگیرهثابتپایینیمطابقرکل3تارکل1متحرکباتییمطابقرکلهتجهی اتآزمونراملگیر

گیرهمتحرکبایدقرارگرفتهبارندسطحیکاردوگیرهبایددر حولنقطهچرخاندهرودکهبتواندطور .

متحرکباید.حرکتکند3/99°حدودتاAگردش گیره طولآزمون، در با دقیقه199±3ستواتر در دور  

ممکنباردنی بادستبایدگیرهوچرخش.توسطیکموتورچرخاندهرود کهدوگیرهدریکحادتیدر.

mm 93بایدییگیرهباتجیوییصفحه 3سدبهویباتییگیرهپایینفاصیهبیندبه،اندصفحهقرارگرفته

 .3ورکل1باردسطبقرکل
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مترابعادبرحسبمییی

 mطبقه،روادار 6339-1استانداردمییایرانرمارهباوادار عمومیمطابقر



























راانما

صفحهجیویی 1

 صفحهپشتی 9

 گیره بااليی )متحرک(نمايی از  -5شکل صفحهجیوییدبه 9



مترابعادبرحسبمییی

mطبقه،روادار 6339-1استانداردمییایرانرمارهباوادار عمومیمطابقر

 

راانما

Aمحور نقطه

 

 گیره بااليی  (5شکل در  1)شماره  صفحه پشتینمايی از  -1شکل 
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 مترابعادبرحسبمییی

 m،روادار طبقه6339-1روادار عمومیمطابقاستانداردمییایرانرماره

 
 گیره بااليی( 5شکل در  5)شماره صفحه جلويی نمايی از  -9شکل 

 مترابعادبرحسبمییی


 ینی )ثابت(ئگیره پانمايی از  -4شکل 
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 هاهآزمون      6

 بردارينمونه   6-5

 یادرمواردخا بهصورتررحدادهرده  mm23  mm39سباابعادااییازمحصولتحتآزمون،آزمونه

نمونهبردار کنید.3رکلو3-3بندمطابق


 مترمیبارد.ابعادبرحسبمییی

 m،روادار طبقه6339-1روادار عمومیمطابقاستانداردمییایرانرماره




مراجعهکنید 3-3سبهبندآزمونه براي موارد خاص نمايی از  -1شکل 
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 هاتعداد آزمونه     6-1

تودیدببرید.راستا تودیدوسهآزمونهعمودبرراستا حداقلسهآزمونهازورقدر

 هاسازي آزمونهآماده    6-9

 درr.h%39وC93°س6213مطابقاستانداردمییایرانرمارهBمحیطآزمونقبلازآزمون،آزمونهرادر

کنید.ساز آماده6213استانداردمییایرانرمارهبامدتزمانمشخصردهمطابق



 روش انجام آزمون     8

در       8-5 مگرآنکهموارد،انجامداید6213طبقاستانداردمییایرانرمارهBمحیطآزمونآزمونرا

تاکنیددرامتدادمحورطودیآنبهنحو  را3-6ردهسطبقبندساز .آزمونهآمادهدیگر مشخصردهبارد

د.ناا بیندترآزمونهرو ا قرارگیربهطرفداخلباردودبهکهقراراستارزیابیرود،آنازیکهسطح

طور دریکصفحهبارد،سثابت کهبایدباگیرهپائینیباتییسپسآزمونهتاردهرابهصورتافقیدرگیره

انتها  6سطبقرکلباردردهمحک جیوییصفحهدبهرو وگیرهقرارگرفتهپیچکنارآزمونهببندیدکه .

موردارزیابیآزمونهتاکنیدکهسطحطور موربگیرهمتحرکاا درطولدبهآزمونهرابهطرفبیرونآزاد

در،کششاعمالاارابدوندارتهوآنراباا نگه آزمونهاا .گوره3سطبقرکلقرارگیردبهطرفبیرون

مراجعهکنید .3سبهرکلببندیدینیسثابت ئگیرهپاوبهد تاکردهوراستا عم




 آزمونه بسته شده به گیره بااليی نمايی از -6شکل 
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 هاي مورب گیرهآزمونه بسته شده به گیره بااليی با انتهاي آزاد تا خورده به طرف بیرون در طول لبه نمايی از -8کل ش



 مترمیبارد.عادبرحسبمیییاب

 m،روادار طبقه6339-1روادار عمومیمطابقاستانداردمییایرانرماره


 خود بسته شده در محلآزمونه  با آزمون دستگاه آزمون در موقعیت شروعنمايی از  -7شکل 
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آزموندستگاه    8-1 مراجعه1-3تعدادموردتوافقستعدادخمشبهبندخمشیبهدوراا برا انجامرا

 یا رود  فواصلانجام در تناوبیآزمون جدول طبق رده 1توصیه کنیدتنظی ، را باتیی گیره حرکت. به

سبهرکلباتوپائینحرکتکنددرراستا آزمونهودرجهتخوردگیبایدتا،چرخشی.درطیحرکتبیندازید

بعدازاتمامتعداد2 آدوراا خمشیمراجعهکنید . زمربوطه، با ب رگنماییذرهبینمونهرا ازدحاظ 6با

موردبررسیقرارداید.ظاار آسیبیاتغییر
ردهاستاعمالR 10سر 9399رمارهمییایراناستانداردطبق1دادهردهدرجدولدوراا خمشیتعداد-يادآوري

. راببینیدسپیوستادف

 آن بايد آزمونه بررسی شودپس از خمشی که دورهاي ی، يعنی تعداد  حترجیفواصل تناوبی  -5جدول 

-999313399399

93919999139399939993

3991999999399319993999939

999193999999999313999399-

 

 
 چرخانده شدهکامال موقعیت در  دستگاه آزمون و آزمونهنمايی از  -3شکل 
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تغییراتبند درجه،انجامرود1توصیهردهدرجدولتناوبیاگرآزموندرفواصل طبقظاار آسیبیا

توانمنظوربررسییاخارجکردنآزمونهازدستگاهآزمون،میبه.درصورتد ومصورتخواادگرفت9جدول

دردستگاهدوبارهمانندقبلبهطوردقیقبایدآزمونه.درمورددومچرخاندبهآرامیبادستراگیرهمتحرک

مراجعهرود .3-3سبهبنددادهرودقرار
 درجه بندي آسیب/ساير تغییرات -1جدول 

اا روکشردهپارچهتغییردردرجه

بدونتغییر9

کهفقطباذرهبینقابلتشخیصاست.تیهتکمیییخوردگیترک1

سطحیچینخوردگی و/یاکششدراثرردگیسسفیدخاکستر ردنتغییراتج ییدرسطحبهعیت

فقطباذرهبیناا بسیارکوچککهترکدادو/یااا سطحیرانشانمیترکروکشردهتیهباتییپارچه9

قابلتشخیصاست.

قابلتشخیصنیست.ذرهبیناا،ایچترکیدرتیهپرومریکحتیباپرومریکدر

ااترکسطحیدرپورشمحافظ.پرومریکدر،کششج ییدراثرو/یاسفیدردگیتیهتکمیلاادرترک

.ذرهبینپایهیادرتیهپرومریک،فقطقابلتشخیصباتیهدرییااترک3

درتیهباتیییاتیهمحافظ.ییااترک

اا،تشکیلتاول،جداییتیهکششدراثرسفیدردگیعمده

تیهپایهباتیهاا دیگریکساننبارد.فام

تیهپایهیاتیهپرومریک.اییدرااا عمدهدرتیهباتیییاتیهسطحیو/یاترکترک2

ورا ردهبارد.سقابلتشخیصو/یاینهمنسوجزمرکستهرود،پورشکامال3ً



.قرارگیرندآزمونمورداامونهآزآزمونراادامهدایدتاتمام

بررو آزمونهطیانجام     8-9 اا خاصیممکناستعالئ فشارتوسطگیرهآزمون، طول،رودایجاداا

آزمونه،دوبارهنبایدانگامنصب،درچنینحادتیاف ایشیابد،رطیآزموندنی ممکناستااآزمونهازبعضی

-توصیهمی3ااییمطابقرکلاستفادهازآزمونهجاگیار دوباره،کشیدهرود.بهمنظوراطمینانازبهردت

.مجه رونداا مناسبپینبهاا باتییوپایینیگیرهتزماسترود،دراینصورت

یکربخاموشاندبهمدتطوتنیمثالًااییکهانوزبهدستگاهبستهردهاگردستگاهآزمونبانمونه8-4

اامحک کشیدهنشوند.نمونهاابایددرحادتیقرارگیرندکهبماندگیره

حداقلزمانممکنمتوقفرود.دستگاهبایددراا مرطوب،انگامبررسیآزمونه    8-1



 ن نتايجبیا        7

آنآزمونهموردتحتکهتوافقردهدوراا خمشبهصورتتعدادخمشسیعنیتعدادرابرا ارآزمونه،نتایج

آزمونه قابلرویتباظاارمتناسب امراهبانتایجبررسیبهصورتدرجه1-3بندطبق،آزمونقرارگرفتهاست

.بیانکنید،مراجعهرود 1مشخصردهسبهجدولدورخمشارتعدادپسازتکمیل
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 گزارش آزمون       3

زیربارد:آگاایاا گ ارشآزمونبایدحداقلرامل

؛13233رمارهایرانروشآزمونطبقاستانداردمیی3-5

نوعمحصولآزمونردهومشخصاتآن؛3-1

اا آزمونرده؛تعدادآزمونه3-9

کهآزمونهازآنگرفتهردهاست؛نمونهدریطبهموقعیتج ئیاتمربو   3-4

اا مرطوب؛ررایطآزموناستفادردهبرا نمونه3-1

نتایجآزمون؛3-6

دوراا مراجعهرود تعداد1-3ندبتوافقردهانجامگیردبهدوراا خمشیساگرآزمونباتعداد3-6-5

اندیردهارگونهآسیبیاتغییرقابلرویتدچارآزموناتقطع،ازبررسیواینکهآیاپسخمشاستفادهرده

.یاخیر

بهکارتناوبیبازه رونددرجهبند می1طبقجدولتوصیهردهفواصلتناوبیدرااآزمونهساگر    3-6-1

موردبررسیقرارگیرد.آزمونهزمانیکهاررفتهودرجهاختصا یافتهبرا ارآزمونهدر

ج ئیاتارگونهانحرافازروشمشخصردهدرایناستاندارد؛   3-8

نامونامخانوادگیوامضا آزمونکننده؛3-7

تاریخانجامآزمون.3-3
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 پیوست الف

 )الزامی(

 توضیحات مهم

درموارد کهبنابهدتیییازقبیلضخامتیاسفتیمادهطیحرکتچرخشیگیرهباتییایچتاخوردگی

ااارزیابینمونها بر9دادهردهدرجدولدوراا خمشیتعدادایجادنمیرود،اینروشقابلاجرانیست.

دنبالمیتصاعداندسییکاستکه9399رمارهطبقاستانداردمییایران R 10مطابقباسر  .کندرا

اا تاخوردهبااستفادهازاعدادآزمونهارزیابیمقاومتخمشیامانگونهکهدرمجموعمشخصردهاست،

.توصیهنمیرودتصاعدحسابیمبتنیبریک

دستگاهاا مختیفابعادقسمتتزماست،گیر بهمنظورحصولاطمینانازتجدیدپییر کافینتایجاندازه

استانداردوبستنصحیحیمحیطحفظررایط.مطابقایناستانداردمییباردآزمونوسرعتحرکتچرخشی

نی بهاماناندازهاامیتدارد.ااآزمونه
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 کتابنامه



تعیینمقاومت–فی یکیومکانیکیاا آزمون–،چرم1336:سال9133استانداردمییایرانرماره]1[

 روشآزمون–خمشیباروشفیکسومتر سخمشسنجی 
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