
 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 .ميباشدملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه ده دارعه

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

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با  صاحبنظرانمؤسسه، 

داردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ميگيرد. سعي بر اين است كه استان صورتموضوع 

توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان  وباملي 

و  نهادهاو نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و  حق

 ذينفعت نظرخواهي براي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جه

 

 

 

 
9167 

 

 

 

 آزمون هاي  ـ روش مقاومت به آسيب ديدگي در اثر خمشهاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ  پارچه

 

اول چاپ  
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در  وپيشنهادهـاواعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات 

ملي )رسمي(  استانداردكـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 چاپ و منتشر مي شود.

ي عالقمند و ذيصالح و با رعايت استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانها نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت  تعيينضوابط 

 تلقيبه عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي  تصويب،

 مليو در كميته  (( تدوين5مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))

 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

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

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

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

 مي نمايد.

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

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

ت محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با محصوالت و مالحظات زيس كيفيت

 بينشوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي  تصويب

 اجباريالمللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 نمايد.

ه استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات اطـمينان بخـشيدن ب بمنظـور همچـنين

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

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه  ومديريتكيفيت 

أييد صالحيت ايران مورد سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام ت اينگونهاستاندارد 

 وداده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده  قرارارزيابي 

سنجش  وسايلبر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  استانداردهاياي سطح تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتق

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ مقاومت به آسيب  پارچه استاندارد ً  كميسيون

 ديدگي در اثر خمش ـ روش هاي آزمون ً
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  يا نمايندگي  سمت  رئيس

 شركت چرم ايران جهان بين، مهسان) ليسانس شيمي (

  اعضاء

 پالستيك شاهينشركت  اسالم، عبدالعظيم)فوق ليسانس مهندسي پليمر(

 شركت توليدي تهران حسين مقتدري، محمدرضا)ليسانس مهندسي پليمر(

 شركت توليدي تهران حشمتي فر، مريم)ليسانس مهندسي نساجي(

 شركت سليم چرم خطيبي، گالره)فوق ليسانس شيمي(

 وزارت صنايع و معادن سانس مهندسي نساجي(صادقي، اميرسعيد)لي

 شركت توليدي تهران صفامهر، سودابه)فوق ليسانس شيمي(

 شركت نيك تكس عباسي، اعظم )ليسانس مهندسي نساجي(

 شركت پالستيك شاهين قاضي نژاد، مهرداد)فوق ليسانس مهندسي پليمر(

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران همايونفر، فرحناز)ليسانس بيولوژي(

  بيرد

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سمسارها، مريم) فوق ليسانس شيمي (

 

 گفتار  پيش

هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ مقاومت به آسيب ديدگي در اثر خمش ـ روش هاي  پارچه اندارد ًـاست

 استاندارد   ملي  كميته  جلسهچهلمين يكصد و  و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط  هاي كميسيون  توسط  كه ً آزمون

استناد بند   به  ، اينك است  قرار گرفته تصويبمورد  8111/  1/  81پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف مورخ 

 8138  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 1  ماده  يك

 شود. منتشر مي  ايران  ستاندارد مليا  بعنوان

،  و خدمات  ، علوم صنايع  در زمينه  و جهاني  ملي  هاي و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

  يا تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  د شد و هر گونهنتجديدنظر خواه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي  استانداردهاي

  .بنابراين قرار خواهد گرفت  مورد توجه  مربوط  فني  تجديدنظر در كميسيون  شود، در هنگام  نداردها ارائهاستا  اين

 كرد.  تجديدنظر آنها استفاده  از آخرين  بايد همواره  ايران  استانداردهاي  به  مراجعه  براي

  ، در حد امكان جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  اين  و تدوين  در تهيه

 . ايجاد شود  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  استاندارد و استاندارد ملي  اين  بين

 : زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  خذيأو م  منبع
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ISO 7854 : 1995   Rubber – or plastics – coated fabrics – Determination of resistance to damage 

by flexing 

 

 

 

 -مقاومت به آسيب ديدگي در اثر خمش -با الستيك يا پالستيك  هاي روكش شده پارچه

 روش هاي آزمون

 

 هدف و دامنه كاربرد 1

ديدگي  ه آسيبهاي روكش شده ب هدف از تدوين اين استاندارد تعيين سه روش جهت ارزيابي مقاومت پارچه

 باشد . بوجود آمده در اثر تكرار خمش مي

 

 مراجع الزامي 2

 . است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك

و/ يا   چاپ  ختاري  داراي  شود. در مورد مراجع مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين

  ذينفع  كاربران  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  ها و تجديدنظرهاي تجديد نظر، اصالحيه

قرار   زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديد نظرهاي اصالحيه  كاربرد آخرين  امكان، استاندارد  اين

  ارجاع  الزامي  مدارك  و/ يا تجديدنظر آن  چاپ  و/ يا تجديدنظر، آخرين  پچا  تاريخ  بدون  در مورد مراجع دهند.

 .  مورد نظر است  شده  داده

 :  است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

هاي  محيط -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه 9831: سال  7196استاندارد ملي ايران 

 دارد براي آماده كردن و انجام آزموناستان

ISO 132: 1983 Rubber, vulcanized- Determination of flex cracking 

(De Mattia). 

ISO 1420: 1987 Rubber- or Plastics- coated fabrics- Determination of resistance to 

penetration by water  

ISO 2286: 1986 Rubber- or- Plastics- coated fabrics- Determination of roll 

characteristics . 

 De Mattiaروش  -روش الف 3
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 اصول كار 3-1

نواري به  تا شدن آزمونه درجهت طول شود بنحويكه با يك نوار چهارگوش از پارچه روكش شده دوبار تا مي

زوج گيره مسطح قرار داده  گردد سپس اين نوار تا شده در بين يك متر تشكيل مي ميلي 815×  5/81ابعاد 

مرتبه رو به  5زمونه تا شده در هر ثانيه آشود  ها با حركت در دو جهت موجب مي شود . يكي از اين گيره مي

 اي شده مشخصاز پيش  يابد كه يا تعداد دور بيرون خم گردد. اين خمش با سرعت باال تا زماني ادامه مي

 شاهده شود .طي گردد و يا آسيب ديدگي بر روي آزمونه م

 وسايل الزم 3-2

 ماشين آزمون خمش 3-2-1

باشد.  مي تختداراي يك جفت گيره  9اين دستگاه مطابق دستگاه شرح داده شده در استاندارد ملي ايران ...

ها در هرجفت قادر است يك حركت دو جهته در سطح عمودي با طول حركت  يكي از گيره 0/5
0 

57 

 . كند ايجاد را هرتز 5 ± 1/0كانس ميلي متر و فر

 98 ± 5/0متر و در حالت بسته  ميلي 60 ± 9اند كه در حالت باز  هر زوج گيره به نحوي قرار داده شده

 متر از يكديگر فاصله دارند. ميلي

 آماده كردن آزمونه 3-3

اقه مطابق با متر از عرض قابل استفاده ط ميلي 915متر و طول  ميلي 5/86 ±9شش آزمونه به پهناي 

زمونه را در جهت طولي و سه آزمونه را در جهت عرضي طاقه تهيه آتهيه كنيد. سه  1استاندارد ملي ايران ...

 ها بايد در فواصل يكنواخت و از كل طول و عرض نمونه تهيه گردند . نماييد. آزمونه

 تار و پود مشتركاي نبايد داراي نخهاي  چ دو آزمونهدر مورد پارچه هاي زمينه با بافت تار و پودي تا حد امكان هي -6يادآوري 

 باشند .

 

ممكن است بنحوي افزايش يابد كه اجازه انجام آزمونهاي آزمونه با افزايش مناسب عرض گيره ها، اندازه  -2يادآوري 

 هيدروستاتيكي را فراهم سازد .

 

 ي براي آماده سازي آزمونه و انجام آزمونمحيط شرايط 3-4

قرار دهيد و آزمون   7196را تحت شرايط استاندارد الف، ب و يا پ مطابق با استاندارد ملي ايران ها  آزمونه

 را نيز در همان اتمسفر انجام دهيد .

                                                 
 رجوع شود . ISO 132: 1983تا تدوين استاندارد ملي مربوطه به استاندارد  -8

 رجوع شود . ISO 2268: 1986تا تدوين استاندارد ملي مربوطه به استاندارد  -1

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 روش اجراي آزمون 3-5

ها را از روي خطوط تقسيم طبق  ها را در جهت طول به سه قسمت مساوي تقسيم كنيد. سپس آن آزمونه

. هر آزمونه را بين  خواهد مورد بررسي قرار گيرد رو به بيرون باشد روكشي كه ميتا كنيد بنحوي كه  8شكل 

يك جفت گيره در حاليكه در موقعيت باز هستند بنحوي قرار دهيد كه كمي محكم شده و روكش در منطقه 

ها را با هم و با دست حركت  مركزي آزمونه در كل آزمون در معرض خمش رو به بيرون قرار گيرد. گيره

 رجوع كنيد( . 8دهيد تا آزمونه تقريباً در ناحيه مركزي خم گردد) به شكل 

 ،در آزمونه نقطه شكستگي يا آسيب ديدگيايجاد تعداد دور مشخص و يا  طي دستگاه را روشن كنيد و بعد از

و آزمونه را مورد بررسي در حين آزمايش در فواصل معيني دستگاه را خاموش كرده  . آن را خاموش كنيد

 قرار دهيد .

 
 De Mattiaنحوه تا كردن آزمونه براي روش  -1شكل 

 

 بررسي آزمونه ها 3-6

ها را  هاي دستگاه قرار دارند مورد بررسي قرار دهيد. در صورت نياز آزمونه آزمونه را ابتدا در حاليكه در گيره

ها نبايد  ج شده از گيرههاي خار زمونهآها خارج كنيد.  از گيره 7جهت بررسي جزئيات بيشتر مطابق بند 

 ها قرار داده شوند . دوباره بين گيره
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بر  7مطابق بند ديدگي يا ترك  خمش را يا بعد از تعداد دور مشخص و يا در اولين بازرسي كه عالئم آسيب

آزمونه در  ،هايي كه در هر بررسي روي آزمونه مشاهده شد قطع كنيد. در صورت لزوم تعداد كل خمش

 ارزيابي كنيد . 7هاي ناشي از خمش را مطابق بند  رفته است يادداشت كرده و آسيبمعرض آن قرار گ
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 گزارش آزمون  3-7

 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد :

 شماره استاندارد ملي و روش مورد استفاده -الف

 جزئيات كامل جهت شناسايي پارچه روكش شده -ب

 نجام شده و/ يا تعداد دورهاي خمش در بررسي نهاييتعداد دورهاي خمش كه بررسي در آن ا -پ

 گزارش شده است . 7در هر بررسي كه مطابق بند  آسيبشدت  -ت

 جزئيات هر گونه انحراف از اين روش آزمون -ث

 

 Schildknechtروش  -روش ب 4

 اصول كار  4-1

د بنحويكه آزمونه شكل شو يك نوار چهارگوش از پارچه روكش شده بين دو سيلندر رو به روي هم بسته مي

و  خود مي باشددر امتداد محور حركت رفت و برگشت گيرد. يكي از سيلندرها داراي  يك سيلندر را مي

شود پارچه روكش شده كه به شكل سيلندر درآمده است بطور متناوب فشرده شده وسپس به  موجب مي

آيد. اين تا خوردگي براي تعداد دور  بوجودمي خوردگي حالت اول برگردد. با اين عمل بر روي آزمونه تا

 يابد . ديدگي بر روي آزمونه مشاهده شود، ادامه مي مشخص و يا تا زمانيكه آسيب

 وسايل الزم 4-2

 ماشين آزمون  4-2-1

اند كه هر زوج در طول يك قوس با شعاع  شامل يك يا چندين زوج سيلندر فلزي است كه بنحوي قرار گرفته

متر است و يك سيلندر از هر زوج  ميلي 0/15 ± 9/0ار دارد. قطر داخلي سيلندرها متر قر ميلي 050حداقل 

. باشد داشته هرتز 8/3 ± 5/0در طول محور خود با فركانس  رفت و برگشتسيلندر قادر است يك حركت 

 متر است . ميلي 6/99 ± 85/0سيلندر  رفت و برگشت حركت طول

 يا بست  گيره 4-2-2

 شوند.  سيلندر استفاده مي ها به براي اتصال آزمونه كه متر ميلي 90 ± 9ا پهناي ب شلنگي يا بست گيره

 آماده كردن آزمونه 4-3

 هاي عمومي آزمونه 4-3-1
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تهيه  9متر از عرض قابل استفاده طاقه مطابق با استاندارد ملي ايران ... ميلي 905×  50شش آزمونه به ابعاد 

ها بايد در فواصل  ه آزمونه را از جهت عرضي طاقه تهيه نماييد. آزمونهكنيد. سه آزمونه را از جهت طولي و س

 يكنواخت و از كل عرض و طول نمونه تهيه گردند .

 

تار و پود مشترك هاي زمينه با بافت تار و پودي تا حد امكان هيچ دو آزمونه نبايد داراي نخهاي  در مورد پارچه -يادآوري 

 باشند .

 هاي هيدروستاتيك  آزمونه براي آزمون 4-3-2

اندازه آزمونه مورد  ،انجام گيرد 1... زمانيكه بايد آزمونهاي هيدروستاتيك مطابق روش ب استاندارد ملي ايران

متر بوده و آزمونة مناسب براي آزمون هيدروستاتيك بايد از  ميلي 905×  75استفاده براي خمش بايد 

 يه شود .عرض خمش بوده است، تهمقسمت مركزي آزمونه كه در 

 شرايط محيطي براي آماده سازي آزمونه و انجام آزمون 4-4

قرار دهيد و آزمون را نيز در همان  7196ها را تحت يكي از شرايط ذكر شده در استاندارد ملي ايران  آزمونه

 اتمسفر انجام دهيد .

 روش اجراي آزمون 4-5

اند، ببنديد بنحويكه  يلندر كه كامالً باز شدههر آزمونه را در حاليكه روكش آن رو به بيرون است بين دو س

ها را در موقعيت خود بر روي هر سيلندر با كمك يك  طول آزمونه حول محيط سيلندرها قرار گيرد. آزمونه

 87 ± 9( 1-1-0ها )بند  كه فاصله بين وجوه داخلي گيره شويد( محكم كنيد. مطمئن 1-1-0گيره )بند 

گيرد،  ( مورد استفاده قرار مي1-8-0متر )بند  ميلي 75هاي بزرگتر با پهناي  متر است. زمانيكه آزمونه ميلي

 . (رجوع كنيد  1متر باشد )به شكل  ميلي 00 ± 9طول آزاد آزمونه كه در گيره قرار نگرفته است بايد 

،  در آزمونهديدگي  شكستگي و يا آسيب ايجادتعداد دور مشخص و يا  طي  دستگاه را روشن كنيد و بعد از

آزمونه را مورد بررسي قرار در حين آزمايش در فواصل معيني دستگاه را خاموش كرده و  .آن را خاموش كنيد

 دهيد .

 باشد . متر مي ابعاد به ميلي

                                                 
 رجوع شود . ISO 2268: 1986تا تدوين استاندارد ملي مربوطه به استاندارد  -8

 رجوع شود . ISO 1420: 1987تا تدوين استاندارد ملي مربوطه به استاندارد  -1
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 ميليمتر 905  ×50آزمونه        ميليمتر 905 × 75 آزمونه            

 قرار گيري آزمونه ها در دستگاه -2شكل 

 ها بررسي آزمونه 4-6

ها  هاي دستگاه قرار دارند مورد بررسي قرار دهيد. در صورت نياز آزمونه ها را ابتدا در حاليكه در گيره آزمونه

هاي خارج شده از گيره ها نبايد  ها خارج كنيد. آزمونه از گيره 7را جهت بررسي جزئيات بيشتر مطابق بند 

 ها قرار داده شوند.  دوباره بين گيره

داد دور مشخص و يا در اولين بازرسي كه عالئم آسيب ديدگي و يا ترك بر روي آزمونه خمش را بعد از تع

هايي كه در هر بررسي آزمونه در معرض آن قرار  مشاهده شد، قطع كنيد. در صورت لزوم تعداد كل خمش

 ارزيابي كنيد . 7هاي ناشي از خمش را مطابق بند  گرفته است ، يادداشت كنيد و آسيب

 

از دستگاه همراه با گيره ها ها قرار دارند  ها را جهت بررسي در حاليكه درون گيره اين امكان وجود دارد كه آزمونه -يادآوري 

دهد بتوان در صورت لزوم آزمونه ها را مجدداً در دستگاه قرار داده و خمش را بدون ايجاد خللي  خارج كرد. اين كار اجازه مي

 ها در طي خمش، ادامه داد . ي آزمونهدر آرايش تاخوردگي بوجود آمده بر رو

 

 گزارش آزمون 4-7

 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد :

 شماره استاندارد ملي و روش مورد استفاده -الف

 جزئيات كامل جهت شناسايي پارچه روكش شده -ب

 نهاييتعداد دورهاي خمش كه بررسي در آن انجام شده و/ يا تعداد دورهاي خمش در بررسي  -پ
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 گزارش شده است . 7در هر بررسي كه مطابق بند  آسيبشدت  -ت

 جزئيات هر گونه انحراف از اين روش آزمون -ث

 روش پيچش/ خمش  -روش پ 5

 اصول كار  5-1

شود . سيلندر پارچه روكش شده بين دو صفحه قرار  يك آزمونه چهارگوش به شكل يك سيلندر دوخته مي

كند. اين  درجه نوسان مي 10ز صفحات بر روي محور خود با زاويه تقريبي شود. يكي ا گرفته و محكم مي

گردد. بطور همزمان صفحه ديگر در طول محور خود يك  خوردن آزمونه سيلندري مي عمل موجب پيچ

شود آزمونه در طول خود فشرده گردد. اين پيچ خوردگي و در  دارد بنابراين موجب ميرفت و برگشت حركت 

ي آزمونه سيلندري براي تعداد دور مشخص و يا تا زمانيكه آسيب ديدگي بر روي آزمونه عين حال فشردگ

 يابد . مشاهده شود ادامه مي

 وسايل الزم  5-2

باشد كه فاصله سطوح داخلي  لبه بيرون آمده ميبا  دايره اي شكل دستگاه مورد نياز لزوماً شامل دو صفحه

ن فاصله را از يكديگر دارند هاي بيرون آمده زمانيكه صفحات بيشتري لبه  3
0    180 باشد.  متر مي ميلي

باشد. صفحات در امتداد يك  متر پهنا مي ميلي 95متر قطر و  ميلي 5/78داراي قسمت بيرون نزده صفحه 

رجوع  8متر از يكديگر فاصله دارند )به شكل  ميلي 0/951هاي آنها در بيشترين فاصله  محور بوده و لبه

متر به طرف جلو حركت كرده و  ميلي 0/60ود(. يكي از صفحات بايد قادر باشد تا در طول محور مشترك ش

 دقيقه در فشردگي 951 ± 0 يا هرتز 58/1 ± 06/0 تواترباعث ايجاد فشردگي در آزمونه سيلندري شكل با 

نه سيلندري شكل با آزمو پيچش موجب و بچرخد درجه 10 ± 1 بميزان بتواند بايد نيز دوم صفحه. گردد

 . گردد دقيقه در پيچش 100 ± 90 يا و هرتز 88/8 ± 96/0تواتر 

 شمارنده ، تعداد ضربات فشردگي در طي آزمون و فركانس عملكرد ماشين را ثبت مي كند .

 . باشد ابعاد به ميليمتر مي
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 دستگاه آزمون پيچش / خمش-3شكل 

 

  آماده كردن آزمونه 5-3

 مومي آزمونه هاي ع 5-3-1

تهيه  9... ايران متر از عرض قابل استفاده طاقه مطابق با استاندارد ملي ميلي 110× 910دو آزمونه بابعاد 

كنيد. يك آزمونه را در جهت طول طاقه و يك آزمونه را در جهت عرض طاقه تهيه كنيد. هر آزمونه بايد به 

سطح روكش شده كه مورد ارزيابي قرار  متر دوخته شود. ميلي 70و قطر داخلي  910شكل سيلندر با طول 

 رجوع كنيد ( . 0گيرد بايد رو به بيرون باشد )به شكل  مي

 آزمونه هايي براي آزمون هاي هيدروستاتيك  5-3-2

آزمونه ها را پس از آزمون ،  1...ايران  استاندارد ملي مايش هيدروستاتيك طبقزدر صورت لزوم براي انجام آ

  كنيد مادهآ 5پيچش/خمش مطابق شكل 

 ابعاد به ميلي متر مي باشد 

                                                 
 رجوع شود . ISO 2268: 1986تا تدوين استاندارد ملي مربوطه به استاندارد  -8
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 مونه جهت دوختزعالمتگذاري آ        آزمونه آماده شده براي قرار گيري در دستگاه      

 شكل آزمونه براي روش پيچش / خمش -4شكل 

 
A  =...9 براي استفاده در روش الف استاندارد ملي ايران 
B  =1يران...براي استفاده در روش ب استاندارد ملي ا 

 هاي پيچش / خمش انتخاب آزمونه براي آزمون هيدروستاتيك از آزمونه -5شكل 

 شرايط محيطي براي آماده سازي آزمونه و انجام آزمون 5-4

قرار داده و آزمون را نيز در همان  7196آزمونه ها را تحت يكي از شرايط ذكر شده در استاندارد ملي ايران 

 اتمسفر انجام دهيد .

 ش اجراي آزمونرو 5-5

 قبل از انجام آزمون كنترل كنيد كه عملكرد دستگاه با سرعت مورد نياز انجام گيرد.

                                                 
رجوع  ISO 1420: 1987تاندارد ملي مربوطه به استاندارد تا تدوين اس -1و  8

 شود .
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لبه بيرون آمده آزمونه سيلندري شكل را بين صفحات به نحوي ببنديد كه انتهاي هر آزمونه با سطح داخلي 

 شود . مماس

 متر آزاد باشد . ميلي 11شود تقريباً  ته ميشود زمانيكه آزمونه در دستگاه بس اين عمل باعث مي - 1يادآوري 

 

شود اطمينان حاصل كنيد صفحه نوسان كننده در وسط دو نوسان باشد  زمانيكه آزمونه در دستگاه بسته مي

( با نقطه مياني صفحه نوسان كننده در يك خط قرار گيرد 8-5صفر( و درز دوخت )بند  گشتاور)يعني در 

 باال باشد ( . )يعني در يك ماشين افقي رو به

 

قرارگيري درز دوخت با نقطه مياني صفحه نوسان كننده روي يك ماشين افقي موجب كاهش اثر افتادگي آزمونه  - 2يادآوري 

 گردد . در دستگاه كه مي تواند بر روي آزمون اثر بگذارد، مي

 

 ستگاه نياز به تنظيم داشته باشد. پارچه, ممكن است سرعت د بمنظور جبران اثر ميرايي كاهش يافته در آزمونه – 3يادآوري 

تر تمايل بيشتري به اثر ميرايي در شروع آزمون دارند. بنابر اين همانطور كه اثر ميرايي  تر و يا ضخيم هاي روكش شده سنگين

 بعلت خم شدن و گرم شدن آزمونه كاهش مي يابد, ممكن است تنظيمات بيشتري مورد نياز باشد.

 

 ديدگي شكستگي يا آسيب نقطه ايجادتعداد دورهاي مشخص شده، و يا  طي  و بعد از دستگاه را روشن كنيد

و آزمونه را مورد  كردهمعيني دستگاه را خاموش را خاموش كنيد. در حين آزمايش در فواصل  آنمونه ، زدر آ

 بررسي قرار دهيد .

 بررسي آزمونه  5-6

بررسي قرار دهيـد. صفحـات را در موقعيت مورد اند  هها را در حاليـكه در دستگاه بسته شـد آزمونهدا ـابت

 بسته قرار داده و آزمونه ها را از نظر ترك خوردگي يا آسيب ديدگي مورد ارزيابي قرار دهيد .

 گزارش آزمون  5-7

 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد :

 الف( شماره استاندارد ملي و روش مورد استفاده

 اي شناسايي پارچه روكش شدهجزئيات كامل بر  ب(

 تعداد دورهاي خمش كه بررسي در آن انجام شده و / يا تعداد دورهاي خمش در بررسي نهايي  پ(

 گزارش شده است . 7در هر بررسي كه مطابق بند  آسيبت( شدت 
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 جزئيات هرگونه انحراف از اين روش آزمون  ث(

 

 خمش  آسيب هايتجزيه و تحليل  6

 يفارزيابي و توص 6-1

 ارزيابي مقاومت به ايجاد ترك در طي خمش 6-1-1

ظاهر پارچه روكش شده را كامالً بررسي كنيد و تمامي فاكتورهاي قابل رؤيت مانند چين و چروك، ترك 

اي كه مورد  هاي مورد خمش را با نمونه بي رنگ شدن را در نظر بگيريد . آزمونه و خوردگي، پوسته شدن

مطابق با معيار چهار قسمتي زير بعنوان آسيب  كرده وبزرگنمايي مقايسه  خمش قرار نگرفته است، بدون

 ديدگي ظاهري درجه بندي كنيد .

 بدون آسيب ديدگي 0

 كمي آسيب ديده 9

 نسبتاً آسيب ديده 1

 شدت آسيب ديدهب 8

 

 ارزيابي مابين اعداد فوق نيز قابل دستيابي هستند . -يادآوري 

 

  آسيب هاتوصيف  6-1-2

 سارت ظاهر شده را توصيف كنيد .هر نوع خ

 ترك خوردگي  6-2

 موارد كلي 6-2-1

آزمونه را به دقت × 90و يا يك استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي × 90با استفاده از يك عدسي با بزرگنمايي 

 ارزيابي كنيد . 0-1-7و  8-1-7، 1-1-7 هايتعداد و طول ترك را مطابق بند ،بررسي كنيد و عمق

 ركعمق ت 6-2-2

 عمق ترك را مطابق روش زير درجه بندي كنيد :

Nil ) هيچ تركي ايجاد نشده است  
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A )  ترك سطحي )خش ( در اليه تكميل )اليه رويي ( ظاهر شده است اما به اليه هاي زير و منسوج

 . نرسيده استزمينه 

B )  يك اليه باشد، اليه مياني نرسيده است و در صورتيكه روكش فقط  به داخل  شده اما ظاهرترك

 .پارچه زمينه ظاهر نشده باشد 

C ) به پارچه زمينه رسيده است . ايجاد شده  ترك 

D )  گذشته است . اليه هاترك از كل 

 تعداد ترك ها  6-2-3

تعداد ترك ها با كمترين درجه كه نشان دهنده بدترين درجه ترك خوردگي مي باشد را ثبت كنيد. اگر بيش 

عدد ً گزارش  90بايد بصورت ً بيش از  بدون ذكر تعداد ترك ه شد نتيجه آزمونعدد ترك مشاهد 90از 

 گردد .

 ها طول ترك 6-2-4

 باشد را ثبت كنيد . خوردگي مي طول بلندترين ترك با كمترين درجه كه نشان دهنده بدترين درجه ترك

 اليه اليه شدن  6-3

باشد ،  نقطه اي كه مشكوك به اليه اليه شدن ميبمنظور بررسي اليه اليه شدن به ميزان قابل تشخيص, در 

 كل ضخامت آزمونه را برش بزنيد .

 

اليه اليه شدن ممكن است ظاهري و قابل رؤيت نباشد اما پارچه روكش شده را بسيار مستعد سايش، پارگي و  - 1يادآوري 

 دهد.  نفوذ مايعات كرده و مقاومت هيدروستاتيك را كاهش مي

 

شوند بلكه بعنوان وسيله اي براي ارزيابي اثر  هاي اضافي اختياري بوده و به آزمون خمش مربوط نمي زموناين آ - 2يادآوري 

 روند . خمش روي پارچه روكش شده بكار مي

 پيوست الف

 هاي مرطوب  هايي براي انجام آزمون خمش بر روي آزمونه توصيه

 ( اطالعاتي)  

  

 مرطوب كردن   1 -الف
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% اولئات 1در محلول  7196 ايران دقيقه در دماي استاندارد مطابق با استاندارد ملي 80ها را بمدت  آزمونه

 سديم و به نسبت زير خيس كنيد :

 
 9       جرم آزمونه بر حسب گرم    
 ــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12        حجم محلول بر حسب ميلي ليتر 
 

 بستن آزمونه ها  2 -الف

بدون تكان دادن آزمونه ها يا گرفتن رطوبت اضافي، آزمونه مرطوب را در دستگاه خمش ببنديد بنحويكه 

 روكش مورد ارزيابي رو به بيرون باشد و سپس آزمون را انجام دهيد .

 

 ، انجام آزمون خمش با آزمونهقرار مي گيرندمحور عمودي  ي باو پ در دستگاه ها مطابق روش ب زمانيكه آزمونه -يادآوري 

 شود . هاي مرطوب توصيه نمي
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