
 
 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 عهده دار

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

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

ت مطلوبيت ها و مصالح ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جه 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

 ذينفعاجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مر
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 آزمون پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ خمش در دماي پايين  ـ روش

 

 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.

و با رعايت  استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح 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،

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

 بوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.مر

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

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

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

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

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

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

مورد سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران  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  ياستانداردهاتعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ خمش در دماي پايين ـ  پارچه استاندارد ً  كميسيون

 روش آزمون ً
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  يا نمايندگي  سمت رئيس

 شركت توليدي تهران صفامهر، سودابه) فوق ليسانس شيمي (

  اعضاء

 شركت پالستيك شاهين فوق ليسانس مهندسي پليمر(اسالم، عبدالعظيم)

 شركت بوشهر چرم جليليان، مريم) ليسانس مهندسي شيمي (

 شركت پالستيك شاهين حامد موسويان، حميد)ليسانس مهندسي پليمر(

 شركت سليم چرم خطيبي، گالره)فوق ليسانس شيمي(

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

 يك شاهينشركت پالست لشكري، علي)ليسانس مديريت اقتصادي(

 شركت رامونافر )ليسانس شيمي(موسوي، هانيه

  

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

  دبير

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

 

 گفتار  پيش

  توسط  كه ً هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ خمش در دماي پايين ـ روش آزمون پارچه ندارد ًاـاست

پوشاك و فرآورده هاي  استاندارد  ملي  كميته  جلسهيكصدوچهلمين و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط  هاي كميسيون

  اصالح  قانون 1  ماده  استناد بند يك  به  اينك ، است  قرار گرفته تصويبمورد  8111/  1/ 81نساجي و الياف مورخ 

  ايران  استاندارد ملي  بعنوان 8138  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين

 شود. منتشر مي

،  و خدمات  ، علوم يعصنا  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  استانداردها ارائه  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  يهماهنگ  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 4675 : 1990   Rubber – or plastics – coated fabrics –low - temperature bend test 

 

  –خمش در دماي پايين  –پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك 

 روش آزمون

 

 هدف و دامنه كاربرد 1

تحت تعيين مقاومت پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  ارائه روش هدف از تدوين اين استاندارد

د، مي نخميدگي قرار مي گيرزماني كه در دماي مشخص و در طي زمان معين در معرض  ،دماي پايين تأثير

پارچه هاي متر كاربرد دارد. براي  ميلي 2/ 2ثرحداكبا ضخامت  پارچه هاي روكش شدهباشد. اين روش براي 

 با ضخامت بيشتر از آن بايد اصالحاتي در دستگاه مورد استفاده صورت پذيرد. روكش شده

 

 مراجع الزامي 6

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

اندارد محسوب مي شود. در مورد مرجع داراي تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر ، مقررات جزئي از اين است

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

ورد امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظر هاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در م

مراجع بدون تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر ، آخرين چاپ و/ يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده، 

 مورد نظر مي باشد.

 استفاده از مراجع الزامي زير براي كار برد اين استاندارد الزامي است :

 محيط هاي –الستيك پ ياپارچه هاي روكش شده با الستيك  8112: سال  7183استاندارد ملي ايران 

 استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون

ISO 2286 : 1986  Rubber – or plastic – coated fabrics – Determination of roll 

characteristics. 

 

 اصول كار 3
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شخصي در يك مابتدا آزمونه ها تحت شرايط محيطي استاندارد قرار داده مي شوند. سپس براي مدت زمان 

يك دستگاه مناسب تحت اتاقك سرد با اتمسفري خاص واقع مي گردند. پس از آن آزمونه ها با استفاده از 

 خمش قرار گرفته و بررسي هاي الزم بر روي آزمونه ها صورت مي گيرد.

 

 وسايل الزم 4

 اتاقك سرد 4-1

دستگاه خمش مورد استفاده مناسب  اتاقكي كه آزمونه در آن در دماي پايين قرار مي گيرد. اندازه اين اتاقك براي

 بوده و اجازه مي دهد خمش آزمونه بدون خارج ساختن آن از اتاقك سرد انجام پذيرد.

را دارد. در  3اين اتاقك همچنين فضاي كافي براي قرار دادن آزمونه ها تحت شرايط استاندارد مطابق بند 

وع گاز مناسب ديگر و در دماي معين با رواداري اين اتاقك مي توان اتمسفري يكنواخت از هواي سرد يا هر ن

 .درجه سلسيوس برقرار نمود 8±

 گيره خمش 4-6

و ابعاد مطابق شكل  جرمها ، رواداري  جرمكاربرد دارد.  2و  8مونه ها مطابق شكل زاين گيره جهت خمش آ

 مي باشد. 2

 ايصفحات شيشه  4-3

ميليمتر جهت تحت شرايط استاندارد قرار  835×  825اي به تعداد مناسب با ابعاد تقريبي  صفحات شيشه

 ضخامت صفحات شيشه اي بايد به نحوي باشد دادن تمامي آزمونه ها كاربرد دارد.

 كه جابه جا كردن آنها آسان باشد.

 دستكش  4-4

جفت گيرد. يك  دو جفت دستكش جهت جابجا كردن آزمونه ها درون اتاقك سرد مورد استفاده قرار مي

دومين دستكش كه در .شودرايط محيطي كه آزمونه ها در آن قرار مي گيرند، واقع دستكش بايد تحت همان ش

 باشد، جهت حفاظت كاربر بايد در زير دستكش اوليه پوشيده شود. دماي اتاق مي

 

 آماده كردن آزمونه  5

 فواصل يكنواخت و در عرض پارچهميليمتر تهيه كنيد. آزمونه ها بايد به  811×  25سه آزمونه به ابعاد 

 مگر آنكه جهت ديگري مورد نظر باشد. روكش در جهت راستاي طولي آن تهيه شوند
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 زمان بين توليد و آزمون 2

 ساعت باشد. 87زمان بين توليد و آزمون بايد حداقل  راي تمامي آزمون هاب 2-1

هفته آزمون محصوالت نيمه ساخته در خط توليد, حداكثر زمان بين توليد و آزمايش بايد چهار براي  2-6

 باشد. جهت انجام آزمونهاي مقايسه اي، آزمايشات بايد تا حد امكان در فواصل زماني يكسان انجام شود.

زمان بين آزمايش و توليد بايد حداكثر سه ماه    آزمون محصول نهايي در صورت امكان,براي  2-3

  توسط مشتري انجام گيرد. باشد. در ساير موارد آزمونها بايد حداكثر در طي دو ماه از زمان تحويل كاال

  ي براي آماده سازي آزمونهشرايط محيط 0

 قرار دهيد.7183 قبل از آزمون، آزمونه ها را تحت يكي از شرايط مشخص شده در استاندارد ملي ايران دقيقاً

 

 روش اجراي آزمون 8

د. سه آزمونه كه اندازه بگيري 1ضخامت هر يك از آزمونه ها را مطابق با استاندارد ملي ايران... 8-1

( قرار دهيد، بنحويكه فضاي كافي 1-4تحت شرايط استاندارد قرار گرفته اند را بين صفحات شيشه اي )بند 

همراه آزمونه ها، گيره خمش )بند جهت عبور هوا در شرايط استاندارد وجود داشته باشد. صفحات شيشه اي 

ساعت )در صورتيكه شرايط ديگري  4( بمدت 8-4( را در اتاقك سرد )بند4-4( و يك جفت دستكش )بند 4-2

 مورد نظر نباشد( در دماي مشخص شده قرار دهيد.

 به تواليرا  از اتاقك آزمون، آزمونه ها ءدر پايان مدت زمان مشخص شده بدون بيرون آوردن اجزا 8-6

ز شده است ، از بين صفحات شيشه اي خارج سازيد و آنها را در حاليكه صفحه خمش  توسط پيچ مربوطه با

 در گيره خمش قرار دهيد.

در صورتيكه منسوج زمينه از يك طرف روكش شده باشد ،پارچه زمينه را در تماس با محور قرار دهيد. در 

موارديكه هر دو طرف منسوج روكش شده باشد ، يك يا دو طرف منسوج ممكن است مورد ارزيابي قرار گيرد 

 ده باشد.مگر آنكه شرايط ديگري در آزمون مشخص ش

 

                                                 
 رجوع شود ISO 2286 : 1986 تاندارد ملي ايران به استانداردتا تدوين اس -8
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زمونه آزمانيكه  در تمام مدتي كه آزمون خمش انجام مي شود براي جابجايي آزمونه ها بايد از دستكش استفاده كرد. -يادآوري

( و  6) شكل  Gميليمتر آزمايش مي شوند ممكن است الزم باشد جرم ميله فوالدي فوقاني  6/6هايي با ضخامت بيش از 

 جاي گيرد.اين مورد را در گزارش آزمون ذكر كنيد. افزايش دهيد تا آزمونه در آنفضاي بين صفحه عقبي و محور را 

 

 آن كه آزمونه در گيره خمش قرار گرفت ، پيچ مربوطه را آزاد كنيد و اجازه بمحض 8-3

 دهيد صفحه خمش آزادانه بيفتد.

زمون خارج كنيد و هر بعد از آن كه همه آزمونه ها مورد آزمايش قرار گرفتند، آنها را از اتاقك آ 8-4

مورد بررسي قرار دهيد. براي ×  5آزمونه را از نظر ايجاد شكستگي يا ترك در اليه روكش با بزرگنمايي 

درجه خم  811بررسي آزمونه ها را از همان جهتي كه در طي آزمون مورد خمش قرار گرفته اند به ميزان 

 كنيد.

 

 آسيب ديدگي ارزيابي  9

 عمق ترك 9-1

 ترك مطابق پنج درجه زير صورت ميگيرد : درجه بندي

 Aزمينه ( ترك سطحي )خش( در اليه تكميل يا اليه رويي ظاهر شده است اما به اليه هاي زير و منسوج 

 نرسيده است .

 B.ترك ظاهر شده است اما به داخل اليه مياني نرسيده است ) 

 C.ترك ايجاد شده به منسوج زمينه رسيده است ) 

 Dاليه ها گذشته است. ( ترك از كل 

 Oهيچ تركي ايجاد نشده است ). 

 تعداد ترك 9-6

مورد ثبت كنيد. اگر تعداد ترك ها بيش از ده عدد بود،بدون ذكر  81تعداد ترك ها با بيشترين شدت را تا 

 ثبت شود. عدد ً 81بيش از ً  ترك نتيجه بصورت تعداد

 

 گزارش آزمون 17

 باشد : زير اطالعاتگزارش آزمون بايدشامل 

 ملي شماره استاندارد 17-1
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 (3)بند  ي براي آماده سازي آزمونهشرايط محيط 17-6

 ضخامت آزمونه وفشاري كه ضخامت در طي آن اندازه گيري شده است. 17-3

 دمايي كه آزمون در آن انجام شده است . 17-4

 مدت زمان انجام خمش 17-5
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