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 پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك _

 تعيين مقاومت به جر خوردگي ـ روش آزمون

 قسمت دوم : روش پاندول رها شده

 

 
 

 چاپ اول
 

 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

است كه  مرجع رسمي كشور اتحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنه و مؤسسه استاندارد

 استانداردهاي ملي )رسمي( ميباشد. نشر وظيفه تعيين، تدوين و عهده دار
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تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان 

مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با 

د. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح موضوع صورت ميگير

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 علمي و تخصصي و نهادها و 

ش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع سازمانهاي دولتي باشد.پي

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.

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

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 استانداردهايي ملي تلقي 

(( تدوين و در كميته ملي 5دارد ملي شماره ))مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استان

 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده 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 

، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده كشور

 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، حصول اطمينان از 

يفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با ك

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.

بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات همچـنين 

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

كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه 

ات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسس

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

تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از  تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

يا پالستيك ـ تعيين مقاومت به  شده با الستيك هاي روكش كميسيون استاندارد  پارچه
 قسمت دوم : روش پاندول رهاشده  -آزمون  روش ـ جر خوردگي

 سمت يا  نمايندگي رئيس  
)دكتراي مهندسي توليد ـ    آقاخاني ، مسعود

  تكنولوژي جوشكاري (
 دانشكده فني –دانشگاه رازي 

  اعضاء 
رجبي ، الله ) دكتراي تكنولوژي پليمر و   كامپوزيت 

     هاي پليمري(
 دانشكده فني –دانشگاه رازي 

 شركت كرپ ناز         حقيقي ، مسعو د)ليسانس مهندسي نساجي (
 اداره كل كارو امور اجتماعي كرمانشاه      انس شيمي (سنجري ، سيد مهدي )ليس

 شركت صنايع ريسندگي و فرش غرب    مختاري ، سعدي ) ليسانس مهندسي نساجي (
 شركت البس كار غرب  مرداني ، محمد رضا  ) ليسانس مهندسي عمران (

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

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

 
 پيش گفتار

 
  -روش آزمون ـتعيين مقاومت به جر خوردگي ـ با الستيك يا پالستيك شده هاي روكش استاندارد پارچه

يكصدو و تدوين شـده و در هاي مربـوط تهيـه  توسط كمـيسيـون كه قسمت دوم ,روش پاندول رها شده
مورد تأييد  3/3/2331مورخ  هاي نساجي و الياف پوشاك و فرآوردهملي استاندارد  كميتة  جلسة چهاردهمين

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات  3  اينك به استناد بند يك مادة، است قرارگرفته
 ن استاندارد ملي ايران منتشر مي شود .به عنوا 2332صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 براي حفظ همگامي و هماهنگي  با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ،
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظرخواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل 

هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط  مورد توجه قرار در ، اين استانداردها ارائه شود
 خواهدگرفت.بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.
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درتهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه،در حد 
 ين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.امكان بين ا

   كه براي تهيه  اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است : مأخذيمنبع و
ISO 4674-2:1998,Rubber-or plastics-coated Fabrics-Determination of tear resistance-Part 2 

:Ballistic Pendulum method. 

  

مقدمه     
منسوجات ، هاي تخريب بسياري از كاالهاي مسطح نازك مانند كاغذ ترين راه جرخوردگي از جمله معمول
آشنايي به مقاومت اين كاالها در برابر ، صفحات پالستيكي و چرم است.بنابراين، روكش شده يا بدون روكش

 ويژگي مذكور اهميت زيادي دارد.
هاي آزمون متــعددي نيــز  روش، د در حاالت بسيار مختلفي ايجاد شود.از اينروتوان جرخوردگي مي، در عمل

اند.استاندارد  هــاي متفاوت در برابر جــرخوردگي تهيه گرديده بيـني رفتــار كاالها در حالت براي پيـش
رار است را مورد بررسي ق اي كه قبالً چاكي در آن ايجاد گرديده گسترش جرخوردگي در پارچه، حاضر

 باشند: هاي مربوط به جرخوردگي شامل دو قسمت زير مي دهد.آزمون مي
 هاي جرخوردگي با سرعت ثابت  قسمت اول : روش

 پاندول رهاشده  روش جرخوردگي بوسيلة  قسمت دوم :
دهد.  مي دو روش را با استفاده از دستگاه آزمون كشش با سرعت ثابت فك متحرك توضيح، قسمت اول
اي كه تحت شرايطي به آزمونه اصابت  اي با استفاده از انرژي جنبشي پاندول رهاشده ضربه روشي، قسمت دوم

 باشد. كند را مورد بررسي قرارداده كه موضوع بحث استاندارد حاضر مي مي

 

 هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ پارچه

 روش آزمونتعيين مقاومت به جر خوردگي ـ 

 شده قسمت دوم : روش پاندول رها

 
هاي معمول كار در آزمايشگاه آشنا  دهتد بايد به روش افرادي كه اين استاندارد را مورد استفاده قرارميـ تذكر 

اي به تمامي مسائل ايمني الزمي كه بايستي در حين انجام آزمايش به آنها توجه  باشند.اين استاندارد,اشاره
اند.كاربران اين استاندارد مسئوليت  ام كار مورد توجه قرارگرفتهنمود,ندارد؛گر چه در مواردي,بهمراه نحوه و روش انج

دارند تا امور اجرايي مربوط به سالمتي و ايمني در كار را مطابق با شرايط تعريف شده در استانداردهاي ملي براي 
 كارهاي آزمايشگاهي,تعيين و برقرار نمايند.      

 هدف و دامنه كاربرد   1
اي كه  در اثر اعمال نيرويي مشخص به آزمونه، ين مقاومت به جرخوردگي پارچهروش تعي، اين استاندارد
 دهد. اي در آن ايجادگرديده است را توضيح مي شده بريدگي تعريف

 باشد: اين آزمون در موارد زير قابل اجرا مي
 اند.  آماده شده هايي كه در شرايط محيطي استاندارد ـ آزمونه

ا

ل

 ف
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در آب قرارگرفته و براي آزمايش در حالت خيس آماده ور شدن   غوطهي مانند هايي كه تحت عمليات ـ آزمونه
يكسان ، هاي جرخوردگي با سرعت ثابت شده از روش اند.نتايج بدست آمده از اين روش با نتايج حاصل شده

 نبوده و نبايستي با يكديگر مقايسه شوند.

 مراجع الزامي                 2

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

ين استاندارد . با اين وجود بهتر است كاربران ذينفع ا و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست
ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قراردهند.در مورد مراجع  امكان كاربرد آخرين اصالحيه

مورد نظر ،  شده آخرين چاپ  ويا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده، بدون تاريخ چاپ و يا تجديدنظر
 است.

 باشد: رد الزامي مياستفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندا
1 -ISO 2286-2:1998,Rubber-or plastics-coated fabrics-Determination of roll characteristics-

Part2:Methods for determination of total mass per unit area,mass per unit area of coating 

and mass per unit area of substrate. 

2-ISO 2231: 1989, Rubber – or plastics – coated  fabrics – standard atmosphers for 

conditioning and testing.  
 

 صول آزمايش   ا            3
شود.بزرگي يا  اي است اعمال مي شده اي كه داراي بريدگي تعريف يك پاندول به آزمونه نيرويي ناگهاني بوسيلة

 كند. گيري نيروي جرخوردگي را تعيين مي دازهامكان ان، نخستين نوسان پاندول دامنة

 دستگاه آزمايش          4

 دستگاه آزمايش نوع پاندولي         1ـ  4

شود كه در  بقسمي نگهداشته مي، در اين دستگاه آزمونه بين دو فك كه يكي ثابت و ديگري متحرك است
گيرند.فك  و در يك صفحه قرارميهاي دو فك در امتداد يكديگر  سطوح بين گيره، موقعيت شروع  آزمون

 است. وصل شده، تواند در اثر وزن خود به گردش درآيد متحرك به يك پاندول كه مي
 هاي زير تشكيل شده است: دستگاه از قسمت

 قاب     1ـ  1ـ  4
گيري بر روي آن  چهارچوب سخت و محكم دستگاه كه پاندول و فك ثابت و همچنين چاقو و وسيله اندازه

 اند. ديدهنصب گر
 پاندول     2ـ  1ـ  4

هاي  تواند حول محور افقي بلبرينگ مي، رنگ آن با نگهداشتن پاندول در موقعيت شروع آزمون و رهاكردن بي
كردن جرم كمكي يا تعويض  آزادانه نوسان كند.وزن پاندول را مي توان با اضافه، غلطكي مركز چرخش خود

گيري ممكن  تغيير ظرفيت بار دستگاه و استفاده از چند مقياس اندازهپاندول تغيير داده و بدينطريق امكان 
 شود. مي

2 
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 گيري مكانيكي يا الكترونيكي  وسيله اندازه   3ـ  1ـ  4

شده براي جـرخوردگي  اولين نوسان پاندول و بدينطريق تعيين انرژي صرف  گيري حداكثر دامنة براي اندازه
 ستقيماً بر حسب نيروي جرخوردگي درجه بندي گردد. تواند م گيري مي آزمونه.مقياس اندازه

 هاي ثابت و متحرك  فك   4ـ  1ـ  4
 3/1 ± 3/0است.اين فكـها بـايد فك ثابت به قاب دستگاه و فك متحـرك به پـانـدول متصـل گرديـده

كه پاندول در باشند تا چاقوي دستگاه بتواند از بين آنها عبور كند.وقتي  ميليمتر از يكديگر فاصله داشته
اي عمود بر سطح  سطوح بين گيره فكها بايد در امتداد يكديگر و در صفحه، موقعيت شروع آزمون است

در سطحي عمودي و بموازات محور  نوسان پاندول قرارگيرند.فكها بايد طوري در يك رديف باشند تا آزمونه
كند تا محور  ها را بهم وصل مي گيره تعليق پاندول قرارگيرد.فاصله بين خط مستقيمي)خط فرضي(كه لبة

ها و محور تعليق پاندول بر آن  اي كه خط فرضي رابط گيره ميليمتر باشد.صفحه 201 ± 2تعليق پاندول بايد
 درجه تشكيل دهد. 5/13 ± 5/0قراردارند بايد با خط قائم زاويه 

ها بايد طوري باشند كه در حين  وضعيت سطوح داخلي بين گيره، با توجه به نيروي اعمال شده به فكها
توان بوسيله  ها را مي شدن گيره ها را بدون لغزش در خود نگهدارند.عمل بهم فشرده آزمونه، آزمايش

اي ندارند.تجربه نشان داده  كننده لي تعيينها نقش خي سيستمي مولد فشار تأمين نمود.ابعاد سطوح گيره
 باشد. ميليمتر مناسب مي 10تا  25ميليمتر و ارتفاعي در حدود  10تا  30است كه پهنايي بميزان 

 اقو چ   5ـ  1ـ  4
زمينه را براي شروع جرخوردگي آماده ، قرارگرفته بين دو فك با ايجاد برشي در وسط لبه آزمونة

 است.  ارائه گرديده«الف»سازي و تنظيم دستگاه آزمايش در پيوست الزم براي آماده هاي نمايد.راهنمايي مي
 1صفحه الگو        2ـ  4

 شده بريده و آماده نمود. ها را به ابعاد و مشخصات تعريف توان آزمونه با استفاده از آن مي

 نمونه برداري                5

ها بايد  كه تا حد امكان نماينده بهر مورد آزمايش باشند.آزمونه ها بايد بطريقي انتخاب و بريده شوند نمونه
    شده انتخاب و بريده شوند. از عرض قابل استفاده و تمامي توپ پارچه روكش 2ايرانمطابق استاندارد ملي 

ها بايد طوري انتخاب شوند كه طول آنها عمود  آزمونه، براي آزمونهاي جرخوردگي در جهت طول پارچه)تار(
، شده در توپ پارچه باشد.براي آزمونهاي جرخوردگي در جهت عرض پارچه)پود ( لبه طولي پارچه روكش بر

 شده در توپ پارچه باشد. روكش  ها بايد طوري انتخاب شوند كه طول آنها موازي با لبه طولي پارچه آزمونه
ها در جهت مشخصي كه در  آزمونه بايد مراقب بود تا حلقوي بافت  پودي ياو   شده تاري هاي بافته در پارچه

شده  طوري در پهنة پارچه انتخاب گردند كه يك گروه نخ تار يا پود در پارجه بافته، نظر است آزمايش شوند
 در بيش از يك آزمونه وجود نداشته باشند.مشابه در پارجه حلقوي بافت،  پودي يا نخهاي و   تاري

 ها  آزمونه            6

                                                 
1-Hollow Punch or template. 

رجوع  ISO 2286-2 1998: تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد-1

 .شود
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 و اندازه  شكل        1ـ  6
، شده در شكل يك را ببريد.با اين وجود هاي نشان داده ترجيحاً يكي از طرح، الگو  با استفاده از صفحة

 توان مورد استفاده قرار داد. ها و ابعاد ديگري را نيز در صورت رعايت موارد زير مي هايي با شكل آزمونه
 ميليمتر باشد. 13 ± 5/0ـ طولي از آزمونه كه بايد در معرض جرخوردگي قرارگيرد 

ميليمتر  25الي  5يك بريدگي به اندازه ضلع ، شدن نخهاي انتهايي آزمونه رشته ـ بمنظور جلوگيري از رشته
 بااليي آزمونه ايجاد شود.  در وسط لبة

جرخورده آزمونه با پاندول يا قاب دستگاه   ها طوري باشند كه هيچ جزيي از ناحية ـ پهنا و شكل كلي آزمونه
 الش يا برخورد ايجاد نكند.م
 تعداد         2ـ  6

ديگر در جهت   آن در جهت طول پارچه)تار(و پنج آزمونة  ده آزمونه كه پنج آزمونة، براي هر نوبت آزمايش
 انتخاب نماييد.، عرض پارچه)پود(باشند

 پارچه  گذشت زمان بين توليد و آزمايش            7

 ساعت باشد. 21و آزمايش پارچه بايد  حداقل زمان سپري شده بين توليد

 ها در محيط استاندارد  قرارگيري آزمونه            8

 1شــده در اسـتـانـدارد مـلـي ايران تـعــريــفاستاندارد هــاي  هــا را در يــكــي از مـحـيــط آزمــونــه
 قرار دهيد. 

ها را كامالً بمدت حداقل يك ساعت در  ونهآزم، هاي خيس انجام گيرد در صورتيكه آزمون بر روي آزمونه
كننده در آن بيش از يك درصد  درجه سلسيوس كه غلظت عامل مرطوب 13±3محلول آبي با دماي

آبكشي و ظرف مدت يك دقيقه پس از ، نموده و سپس آنرا بطور كامل در آبور  ،  غوطه(نباشد m/mجرمي)
 بيرون آوردن از آب آزمايش كنيد.

 وش آزمايش ر             9

 آزموني مقدماتي بمنظور انتخاب وزن پاندول و در صورت ال، قبل از انجام اولين آزمايش بر روي كا
گيرد تا تحقيق شود كه نيروي الزم جهت جرخوردگي  كردن جرم كمكي به پاندول انجام مي نياز اضافه

ر مشخص گرديد كه نيروي گيري دستگاه باشد.اگ درصد حداكثر ظرفيت اندازه 35تا  25بين   آزمونه
 موضوع را در گزارش آزمون ثبت نماييد.،  درصد حداكثر ظرفيت دستگاه نيست 35تا  25جرخوردگي بين 

كنترل نماييد كه صفر دستگاه تنظيم باشد.پاندول را به سمت «الف»مطابق توضيحات ذكرشده در پيوست
 حركت داده و در موقعيت شروع آزمون قراردهيد. باال

شده در  بااليي فكها)گيره(موازي باشد.آزمونه تنظيم  را طوري در فكها قراردهيد تا طول آزمونه با لبةآزمونه 
فك پاييني موازي گردد.با استفاده از چاقو)به بند   پاييني آزمونه نيز با لبة  ها را محكم نموده تا لبة گيره 1وسط

                                                 

 ISOالمللي  تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد بين -2

 رجوع شود.    2231:1989

 به هاي دو گيره را به يكديگر وصل مي كند.خطي فرضي كه مركز ل -2
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اي شكل  روبروي بريدگي مربع يا ذوزنقه  ميليمتر را در لبة 10 ± 5/0رجوع شود(شكافي بطول  5ـ2ـ1
 ايجاد نماييد.،  آزمونه

نوسان برگشتي پاندول را متوقف ، گيري نيرو پاندول را رها كنيد.بدون ايجاد اختالل در وسيله اندازه
گيري نيرو قرائت نماييد.كنترل  انرژي يا نيروي جرخوردگي را از روي وسيله اندازه، نماييد.بوسيلة نشانگر

شده  گيري دستگاه)ثبت درصد حداكثر ظرفيت اندازه 35و  25گيري شده در ناحية بين  تا نيروي اندازهكنيد 
 شده در دستگاه(باشد. مدرج استفاده  روي صفحة
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 چاك -2

 هاي نصب در فك ها  محل-1

 باشند.  ابعاد بر حسب ميليمتر مي -يادآوري
 

 آزمونهالگوهاي -1شكل 
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 باشد اگر : نتيجه آزمون قابل قبول مي
 ها دچار لغزش نشود. ـ آزمونه در گيره

 باشد. ـ جرخوردگي بطور كامل انجام شده
 باشد. ميليمتري بريدگي مربع يا ذوزنقه شكل آزمونه ادامه پيدا كرده 25ـ جرخوردگي تا حدود 

،  باشند قبول  از سه آزمونه از پنج آزمونه غيرقابل ساير نتايج را حذف نماييد.در صورتيكه نتايج سه يا بيشتر
 است. شود كه روش آزمايش مناسب نبوده نتيجه گرفته مي

زيابي مقاومت به جرخوردگي نمونه مبادرت به استفاده از روش آزمايش ردر اين حالت بايستي براي اـ يادآوري  

وش با روشهاي ديگر رابطه مستقيمي وجود نداشته البته بايد بخاطر داشت كه ممكن است بين اين ر 1گردد. ديگري
 باشد.

 بيان نتايج         11

گيري  شده براي جرخوردگي آزمونه اندازه مستقيماً انرژي صرف، در اثر رهاشدن پاندول در اين آزمون
شود كه مقاومت به جرخوردگي بر حسب نيرو بيان گردد و تجهيزات  ترجيح داده مي،  شود.در عمل مي

دهند.با استفاده از رابطه زير انرژي به نيرو قابل تبديل  گيري نيز معموالً نيرو را بر حسب نيوتن نشان مي هانداز
 باشد: مي

F = W 

L 

 كه در آن 
F  .نيروي جرخوردگي بر حسب نيوتن 
W  2انرژي جرخوردگي بر حسب ژول. 
L   .تغيير مكان نقطه اعمال نيرو بر حسب متر 

ار بدست آمده در هر جهت)طول و عرض پارچه(را محاسبه و گرد نموده و با دو ميانگين حسابي پنج مقد
 عدد يبان نماييد. 

 گزارش آزمايش          11

 هاي زير باشد:  بايد داراي آگاهيگزارش آزمايش 
 1123-1 ايران ذكر انجام آزمايش مطابق استاندارد ملي      1 -11
 شده.شرح مشخصات نمونه آزمايش          11-2
 گيري استفاده شده در دستگاه. ظرفيت و مقياس اندازه        11-3
 ها.  در محيط استاندارد قرار دادن آزمونه سازي و شرح آماده        11-4
 ها. نتايج آزمون بدست آمده براي هر يك از آزمونه        11-5

                                                 

 ISOالمللي  بين توان از روش ذكر شده در استاندارد  بعنوان مثال مي -2

 استفاده نمود.  4674:1977

ژول برابر است باا كاار انماا  ، (SIدر سيستم بين المللي يكاها) -1

ير  يرو تغي ين ن ثر ا كه در ا سمي  بر ج يوتن  يك ن يروي  سيلة ن شده بو

 1j.=1 N-mدهد.         يك متر مي ي به اندازةمكان
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 طول)تار(و عرض)پود(پارچه. ميانگين مقاديرحاصل شده براي نيروي جرخوردگي در جهات        11-6
 در موارد خاص، انحراف از روش آزمون يا جرخوردگي ناقص آزمونه بايد ذكر گردد.        11-7
 
 
 

 

 «الف»پيوست 

 كردن دستگاه آزمايش تنظيم و كاليبره

 )الزامي( 
 تنظيم دستگاه                1

 كليات            1ـ  1
اه را بمنظور مطابقت با الزامات مذكور در بند چهار اين استاندارد و اجزاء مؤثر دستگ ، در صورت نياز

 تنظيم نماييد.، هاي توليدكننده در دفترچه راهنما توصيه
 تراز كردن دستگاه            2ـ  1

ضرورت دارد كه دستگاه در وضعيت افقي نصب گردد.دستگاه را كنترل و در صورت نياز با استفاده از 
، آنرا تراز نماييد.جهت تنظيم صفر دستگاه، شوند ه معموالً در پايه يا كف دستگاه تعبيه ميهاي ترازي ك پيچ

 هرگز تراز يا وضعيت افقي دستگاه را بهم نزده و تغيير ندهيد.
 چاقو        3ـ  1

بين   برش در وسط ناحية  تحقيق كنيد كه تيغة، است هنگامي كه پاندول بطور آزاد آويخته شده
 ها(قرارداشته باشد و در غير اينصورت موقعيت تيغه را تصحيح نماييد. فكها)گيره

 ± 5/0گيرد  زاني باشد كه طولي از آزمونه كه تحت عمل جرخوردگي قرارميـــارتفاع تيغه برش بايد بمي
 بر شده بندي اي از ورق كاغذ مناسب درجه توان به سادگي با بريدن آزمونه ميليمتر باشد.اين موضوع را مي 13

رجوع شود(كنترل و در صورت لزوم ارتفاع تيغه را  1ـ1ميليمتر و با استفاده از صفحه الگو)به بند  حسب
 تنظيم  نمود.
تيغه برش تأثيري سوء در نتايج خواهد داشت.در صورت نياز تيغه را تيز يا تعويض كنيد.در هر   كندبودن لبة

 ارتفاع تيغه را مجدداً كنترل نماييد.، دو حالت
 اصطكاك بلبرينگ مركز چرخش پاندول         4ـ  1

كننده حركت  باشد و وسيله متوقف اصطكاك بلبرينگ را در وضعيتي كه دستگاه بدون آزمونه در حال كار مي
 10كنترل نماييد.در اين حالت اگر پاندول حداقل ،كند پاندول نيز درگير نبوده و پاندول آزادانه نوسان مي

اصطكاك ، دارا باشد، نوسان اوليه تقليل يابد  نوسان آن به نصف دامنة  نكه دامنةنوسان كامل را قبل از اي
 شود. پاندول قابل اغماض در نظر گرفته مي

 تنظيم صفر         5ـ  1
 كار بياندازيد.كنترل نماييد  اي در فكها به نصب آزمونه آنرا بدون،باشد تراز مي دستگاه اينكه از تحقيق پس
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دهد.  عدد صفر را نشان مي،گيري درصد حداكثر ظرفيت اندازه ± 2گيري دستگاه با رواداري  كه وسيلة اندازه
گيري را روي عدد صفر تنظيم  راهنما(وسيله اندازه هاي توليدكننده)در دفترچه مطابق توصيه،در غير اينصورت

صفر دستگاه ،نشان دهد عدد صفر را  درپي گيري سه بار پي نماييد.مطابق روش فوق در صورتيكه وسيله اندازه
 شود. مي شده در نظر گرفته صحيح و تنظيم

 كاليبره كردن              2
شده كه بوسيله  هاي كاليبره دستگاه آزمايش را متناسب با نوع آن و با استفاده از جرم،پس از تنظيم

يري دستگاه بايد در حدود گ كاليبره نماييد.دقت اندازه،گيرند كننده دستگاه معرفي يا در دسترس قرارمي توليد
 باشد. درصد جرم كاليبره شده ± 2
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