
 

 
 

 
_6918-1 

 

 

 

 پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ _

 تعيين مقاومت به جر خوردگي ـ روش آزمون

 قسمت اول : سرعت ثابت

 
 

 چاپ اول
 

 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

 مي كشورمرجع رس تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 استانداردهاي ملي )رسمي( ميباشد. نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه عهده دار

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان 

مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط 
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اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها  با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر

و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و 

منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز 

تانداردهاي ملي جهت علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس اس

نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس 

از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت 

 تصويب به عنوان استاندارد ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود.

مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با پيش نويس استانداردهايي كه توسط 

رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط 

و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب 

شماره استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

(( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده 5))

 باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد 

ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص 

ن پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي كشور، از آخري

 استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در 

قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، 

الت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي حصول اطمينان از كيفيت محصو

بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند 

به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي 

 صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

طـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و همچـنين بمنظـور ا

مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم 

هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل 

اساس ضوابط نظام تأييد سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر 

صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد 
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صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي 

كاربردي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات 

 براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

 شده با الستيك هاي روكش كميسيون استاندارد  پارچه

 روش آزمون -يا پالستيك ـ تعيين مقاومت به جر خوردگي

 قسمت اول : سرعت ثابت 
 سمت يا  نمايندگي رئيس  

يد ـ آقاخاني ، مسعود   )دكتراي مهندسي تول
  تكنولوژي جوشكاري (

 دانشكده فني –دانشگاه رازي 

  اعضاء 
رجبي ، الله ) دكتراي تكنولوژي پليمر و   

     كامپوزيت هاي پليمري(
 دانشكده فني –دانشگاه رازي 

          حقيقي ، مسعو د)ليسانس مهندسي نساجي (

 
 شركت كرپ ناز

 ل كارو امور اجتماعي كرمانشاه    اداره ك  سنجري ، سيد مهدي )ليسانس شيمي (
 شركت صنايع ريسندگي و فرش غرب    مختاري ، سعدي ) ليسانس مهندسي نساجي (

مرداني ، محمد رضا  ) ليسانس مهندسي عمران 
)  

 شركت البس كار غرب

 سازمان فني و حرفه اي كرمانشاه   يوسفي ، جواد) فوق ديپلم  مكانيك ( 
  دبير 

 كرمانشاه صنعتي استانداردوتحقيقات كل اداره   باقر  )ليسانس فيزيك (   اميري ، محمد
 

 پيش گفتار
 -روش آزمون -تعيين مقاومت به جر خوردن ـ ا پالستيكيبا الستيك   شده هاي روكش استاندارد پارچه

 توسط كميسيون مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكصدو چهاردهمين كه قسمت اول : سرعت ثابت 
مورد تائيد قرار   3/3/2331 مورخ  هاي نساجي و الياف پوشاك و فرآورده ملي استاندارد  كميتة  سةجل

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و  3گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 
 د. شو به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي 2332تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي  با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و 
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظرخواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي  خدمات ،
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ربوط مورد ،  در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مارائه شود ها اصالح يا تكميل اين استاندارد
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر توجه قرار خواهد گرفت. 

 آنها استفاده كرد.
در  اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، دوين درتهيه و ت

 كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي 
   خذي كه براي تهيه  اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :أمنبع و  م

 
 

ISO 4674:1977,Fabrics coated with rubber or plastics-Determination of tear 

resistance. 

هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ پارچه  

 روش آزمون –ومت به جر خوردگي تعيين مقا

 قسمت اول: سرعت ثابت

 هدف و دامنه كاربرد  1
هاي روكش شده با  را براي تعيين مقاومت در برابر جرخوردگي پارچهآزمون  اين استاندارد سه روش 

 نمايد. الستيك يا پالستيك معرفي مي
نده زمينه عمود بر جهت آنها جزء تشكيل ده اي كه در شده هاي روكش اين روشها در مورد پارچه

 .شوند كاربرد دارند ته ميجرخوردگي گسيخ
از ، شود استفاده مي  1دار يا مشبك سوراخ هاي اي كه در زمينه آنها از پارچه هاي روكش شده پارچه -يادآوري

 .آيد و ب نتايج يكساني بدست نمي2- الف ، 1- باشند.از روشهاي الف كاربرد اين استاندارد خارج مي  دامنة

 مراجع الزامي                2

.بدين ترتيب آن  است شده داده ها ارجاع آن استاندارد به اين كه در متن است مقرراتي زير حاوي الزامي مدارك
، شود.در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديدنظر مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي

. با اين وجود بهتر است كاربران ذينفع  ارك مورد نظر نيستها و تجديدنظرهاي بعدي اين مد اصالحيه
ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي  اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصالحيه

آخرين چاپ  ويا تجديدنظر آن مدارك ، قراردهند.در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديدنظر
 ورد نظر است.م،   شده الزامي ارجاع داده

 باشد: استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي مي
1-ISO 2231:1989,Rubber- or plastics- coated fabrics- standard atmospheres for 

conditioning and testing.  
در مقابل  روش آزمون مقاومت –روشهاي آزمون پارچه  2365: سال 563-5استاندارد ملي ايران -1

 هاي بافته شده به وسيله دستگاه مقاومت سنج.  جرخوردن پارچه

                                                 
1-Cellular  or a meshed cloth 

ا

ل

 ف
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 اصطالحات و تعاريف             3
 رود: ها با تعاريف زير به كار مي يا واژه/ در اين استاندارد اصطالحات و    
 مقاومت جر خوردگي       1ـ  3

 تا در طول معيني جر بخورد.ود ش متوسط نيرو بر حسب نيوتن كه الزم است به آزمونه اعمال 
 لختي  2ـ  3

اينرسي يا لختي، كيفيتي از يك جسم است كه بواسطه آن جسم در حال سكون يا حركت يكنواخت، 
 دهد.  در مقابل هر نوع تغيير حالت از خود مقاومت نشان مي

 اصول               4
اي ايجاد  به چاكي كه در آزمونهنيروي كشيدگي بطور يكنواخت ،  1- و الف 2- هاي الف در روش

اي كه چاكي در آن ايجاد  نيرويي ناگهاني به آزمونه،  شود.در روش ب اعمال مي،  گرديده است
 آيد. وارد مي،  گرديده

 برداري  نمونه            5

د ها باي كل بهر تحت آزمون باشند.آزمونه شوند كه تا حد امكان نمايندة ها بايد بطريقي بريده آزمونه
متر از  2/0هاي آنها حداقل  طوري انتخاب شوند كه جزء يك متر انتهايي توپ پارچه نبوده و لبه

 باشند. كناره طولي پارچه فاصله داشته
ها بايد طوري انتخاب شوند  آزمونه،  براي آزمون جرخوردگي در جهت عرض پارچه)پارگي نخهاي تار(

  شده باشند. تا عرض آنها موازي با كناره طولي پارچه روكش
ها بايد طوري انتخاب  هاي پود(، آزمونه براي  آزمون جر خوردگي در جهت طول پارچه )پارگي نخ

 شوند تا عرض آنها عمود بر كناره طولي پارچه روكش شده باشند. 

 تعداد آزمونه   6
بايد ده آزمونه انتخاب گردد كه پنج آزمونه آن در جهت طول و پنج آزمونه ،  براي هر نوبت آزمايش

 باشد. ديگر در جهت عرض پارچه مي
در آزمونه ديگري در   شوند نبايد مجدداً نخهاي تشكيل دهنده يك آزمونه در جهتي كه آزمايش مي

 همين جهت مورد آزمايش قرارگيرند.

 آزمايش  زمان سپري شده بين توليد و            7

 باشد. ساعت مي 26حداقل زمان بين توليد و آزمايش فرآورده ،  در كليه آزمونها

 ها در محيط استاندارد قرارگيري آزمونهشرايط آزمايش و             8

 65 ± 5درجه سلسيوس و رطوبت نسبي % 10± 1دماي  محيط استاندارد با  ها بايد در آزمونه
بطريق زير تعيين ،  خواص پارچه تحت آزمايش را در حالت خيس، ازدرصورت نيقرار گيرند.  1درصد

                                                 
 ISOالمللي  تاتدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد بين -2

 رجوع شود. ( A)محيط  2231:1989

2 

1 
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در دماي ، (اتانول V/Vساعت در آب مقطر حاوي يك درصد حجمي) 12ها بايد به مدت  زمونهآ كنيد
در وري ،  غوطهها بايد قبل از  شوند.آزمونه ور  غوطه  درجه سلسيوس( 10 ± 1محيط آزمايشگاه ) 

 د.ابعاد مورد نظر بريده شون
سريعاً ، كن قرارداده آنها را در بين دوبرگ كاغذ خشك، ها از آب بالفاصله بعد از بيرون آوردن آزمونه

 آبگيري نموده و بالدرنگ آزمايش نماييد.

 هاي آزمايش  روش             9

 روش الف ـ جرخوردگي با سرعت ثابت          1ـ  9

  2و الف ـ  1ف ـ دستگاه آزمايش براي روشهاي ال     1ـ  1ـ  9

در طول آزمايش پايدار و ، مجهز به نيروسنجي مناسب، دستگاه آزمايش بايد از نوع نيرو ـ حركتي
ميليمتر بر ثانيه  3/2±23/0در حدود  و مطمئن ثابت متحرك با سرعتي فك و برگشتي رفت حركت داراي

 رو باشد.خودكار رسم و ثبت ني  ميليمتر بر ثانيه و داراي وسيلة 5/0 ±1/0يا 
است استفاده شود)مانند  1ترجيحاً بايستي از نيروسنجي كه فاقد اجزاي متحرك داراي لختي

 هاي الكترونيكي يا نوري(. نيروسنج

هاي لنگردار داراي لختي بدليل تأثيرات منفي اصطكاك و لختي,نتايج متفاوتي را در  نيروسنجـ يادآوري 

دار استفاده شود,بايستي در آزمون  ه ناچار از نيروسنجي لختيدهند.در صورتيكه ب گيريها بدست مي اندازه
 مقاومت به جرخوردگي مورد زير مدنظر قرارگيرد:

گيري دستگاه را طوري انتخاب نمود)درحالتي كه مقياس  بايد ظرفيت دستگاه يا مقياس اندازه
درصد ظرفيت  35تا  25گيري دستگاه قابل تغيير است(كه نيروي جرخوردگي آزمونه بين  اندازه
 گيري دستگاه باشد. اندازه

 2/0گيري شده از دو درصد  نيرو يا  گيري دستگاه بايد طوري باشد كه خطاي نيروي اندازه دقت اندازه
گيري دستگاه بيشتر نباشد.هر كدام كه كوچكتر باشد در نظر  درصد حداكثر نيروي مقياس اندازه

 35از پهناي آزمونه بيشتر و در هر حال كمتر از  هاي دستگاه بايد شود.پهناي گيره فك مي گرفته
هاي تيز كه ممكن است باعث بريدگي گردند بايستي با شعاعي كه بيشتر از  ميليمتر نباشند.كلية لبه

ها بايد بقدر كافي باشد تا قبل از  بين سطوح داخلي گيره  فشار وند.ــش د، گرميليمتر نباشد 2/0
ها  داشته و در طول فرآيند آزمايش باعث لغزش آزمونه در داخل گيرهآزمونه را محكم نگه، اعمال نيرو

، گردد توان با هر وسيله مناسب مكانيكي كه بر روي اجزاء متحرك گيره نصب مي نشود.اين فشار را مي
 تأمين نمود.

  1روش الف ـ     2ـ  1ـ  9
 (اي ـ جرخوردگي دوتايي)مضاعف سه زبانه  آزمايش با استفاده از آزمونة

 آزمونه       1ـ2ـ1ـ9

                                                 
1-Inertialess 
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ميليمتر باشد و در آن دو چاك بموازات  35ميليمتر و عرض  115بطول ،  آزمونه بايد مستطيل شكل
ميليمتر  15 ± 5/0ميليمتر ايجاد تا سه زبانه هر يك به پهناي  200طول مستطيل به در ازاي 

 رجوع شود(. 2شود)به شكل  ساخته
 روش آزمايش     2ـ2ـ1ـ9

آزمايش را طوري تنظيم كنيد تا سرعت حركت رفت و برگشتي فك متحرك به مقدار مورد دستگاه 
خودكار رسم و ثبت نيرو را   نياز باشد.حدود ظرفيت بار دستگاه را نيز متناسب انتخاب نماييد.وسيلة

بكار انداخته و روي صفر قرار دهيد.زبانه وسطي آزمونه را طوري در فك ثابت دستگاه قرارداده تا 
  cdو  abهاي  ديده شود.دو زبانه ديگر را نيز طوري در فك متحرك دستگاه قراردهيد تا خط bcخط

ها را بطريقي در  ميليمتر باقي بماند.آزمونه 15  بين دو زبانه هم در اندازة  قابل رؤيت بوده و فاصلة
ي يكديگر و عمود بر پارچه)تار يا پود(مواز  هاي تحت آزمون در بافت زمينة ها نصب كنيد تا رشته فك

شده)براي حركت رفت و  جهت نيروي اعمال شده قراربگيرند.دستگاه آزمايش را باسرعت تعيين
 شدن كامل آزمونه ادامه دهيد. برگشتي فك متحرك(روشن و جرخوردگي را تا پاره

 بيان نتايج      3ـ2ـ1ـ9
نه پنج نيروي حداكثر موجود در ميا، رسم و ثبت نيرو  شده توسط وسيلة با استفاده از نمودار ثبت

شده را  .ميانه نيروي جرخوردگي براي پنج آزمونه آزمايش1مركز نمودار را تعيين نماييد  محدودة
 گزارش نماييد.

  2روش الف ـ      3ـ 1ـ 9
 ـ جرخوردگي تكي  2اي آزمايش با استفاده از آزمونه دو زبانه

 آزمونه     1ـ3ـ1ـ 9
ميلمتر باشد كه در وسط  35±5/0ميليمتر و عرض  115طيل شكل بطول آزمونه بايد نواري مست

رجوع  1است)به شكل  ميليمتر ايجادشده 30ها چاكي بموازات طول آزمونه به درازاي  يكي از عرض
 شود(.

 
 روش آزمايش     2ـ3ـ1ـ9

ورد دستگاه آزمايش را طوري تنظيم كنيد تا سرعت حركت رفت و برگشتي فك متحرك به مقدار م
نياز باشد.حدود ظرفيت بار دستگاه را نيز متناسب انتخاب نماييد.وسيلة خودكار رسم و ثبت نيرو را 

ها قرارگرفته و سر برش نخورده  بطور متقارن در يكي از فك، بكارانداخته و روي صفر قراردهيد.هر زبانه
ه نيرو اعمال ماند.چون جهت شروع جرخوردگي موازي با جهتي است ك آزمونه آزاد باقي مي

 شود؛مطمئن شويد كه هر زبانه در فك مربوطه محكم گرديده باشد. مي

                                                 

تعيين ميانه نيروي جرخوردگي بهه تصيهيد در ويوسهل اله    نحوة-2

 توضيح داده شده اسل.  2365سال :  563ه5اندارد ملي ايران است
2-Trousers-Shaped 
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شده)براي حركت رفت و برگشتي فك متحرك(روشن و   دستگاه آزمايش را با سرعت تعيين
 شدن كامل آزمونه ادامه دهيد. جرخوردگي را تا پاره

 بيان نتايج     3ـ3ـ1ـ9

مركز نمودار را   ميانه پنج نيروي حداكثر موجود در محدودة،  شده با استفاده از نمودار نوساني رسم
 شده را گزارش نماييد. تعيين نماييد. ميانه نيروي جرخوردگي براي پنج آزمونه آزمايش

 رها شده روش ب  ـ جرخوردگي بوسيله  پاندول          2ـ  9

 اصول آزمايش      1ـ  2ـ  9
 3لها داراي بريدگي مربع يا ذوزنقه شكلي است)به شكل اي مستطيل شكل كه در يكي از طو آزمونه

چاكي ايجاد گرديده بين دو فك دستگاه ،  در روبروي اين بريدگي،  رجوع شود(و در وسط طول ديگر
گيرد.فك متحرك به يك  آزمايش نوع پاندولي كه يك فك آن ثابت و ديگري متحرك است قرارمي

، رها شدن پاندول باشد.با متصل مي، د به گردش درآيدتواند در اثر نيروي وزن خو پاندول كه مي
شده از روي  شود.انرژي صرف نيرويي مشخص بطور ناگهاني به آزمونه اعمال و باعث جرخوردگي آن مي

شرح  1اين روش آزمون به طور گسترده در استاندارد ملي ايران شود. صفحه مدرج دستگاه قرائت مي
 داده شده است. 

 رش آزمايش گزا           11 

 هاي زيرباشد:  داراي آگاهي گزارش آزمايش بايد
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 ها در محيط استاندارد.  قرار گرفتن آزمونهمشخصات روش         11-4
 تك نتايج آزمون حاصل شده براي هر يك از ده آزمونه. ثبت تك        11-5
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