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 در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از استاندارد تدوين
 مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 

ين است كه سعي بر ا.  ميگيردصورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 
 توجه به شرايط توليدي، وبااستانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي 

:  و نفع شاملحقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
 و نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

نداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع پيش نويس استا.سازمانهاي دولتي باشد
 واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات ذينفع

 در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان وپيشنهادهـا
  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( ملي استاندارد

سسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با  استانداردهايي كه توسط مؤنويس پيش
 شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي تعيينرعايت ضوابط 

بدين .  به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گرددتصويب،مربوط و در صورت 
 مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي تلقيترتيب استانداردهايي ملي 

 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به مليتدوين و در كميته )) 5((اره شم
  .تصويب رسيده باشد

 و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد مؤسسه
 كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ميباشداستاندارد 

پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و  از آخرين كشور،ونيازمنديهاي خاص 
  . مي نمايداستفـادهاستانداردهـاي بين المـللي 

 و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني استاندارد مؤسسه
 منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي بهشده در قانون 

ت و مالحظات زيست محيطي و  محصوالكيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 
 شوراي عالي استاندارد اجباري تصويباقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با 

 المللي براي محصوالت كشور، بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . نمايد
  . نمايداجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 
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مينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و  اطـبمنظـور همچـنين
 زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان درمؤسسات فعال 

 زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 
اس  سازمانها و مؤسسات را بر اساينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

 داده و در صورت احراز قرارضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي 
 بر عملكرد آنها نظارت وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

 سنجش تعيين عيار وسايلترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون . مي نمايد
 ملي از استانداردهايربردي براي ارتقاي سطح فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كا
  .ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد

 
 

 مقاومت هاي روآش شده با الستيك يا پالستيك ـ تعيني پارچه
   ـسايشي  

  مارتيندلروش: قسمت دوم ـ   آزمون روش
   يا منايندگي مست  رئيس

فوق(، نادرعسگر آاشاني
 )ليسانس مهندسي نساجي

  امريآبريدانشگاه صنعيت

  اعضاء
مؤسسه استاندارد و حتقيقات )ليسانس فيزيك ( شهال ،امحدي

 صنعيت ايران
فوق ليسانس(اسالم، عبدالعظيم

 )مهندسي پليمر 
 شرآت پالستيك شاهني

ليسانس( مهيار ،بلورچيان
 )شيمي

 آارخاجنات توليدي هتران

ليسانس( جهان بني، مهسان
  )شيمي 

  شرآت چرم ايران

ليسانس مهندسي( مرمي،فر حشميت
  )شيمي

  آارخاجنات توليدي هتران

فوق ليسانس( خطييب، گالره
  )مهندسي شيمي 

  شرآت سليم چرم

فوق ليسانس( مسسارها، مرمي
  )شيمي 

مؤسسه استاندارد و حتقيقات
  صنعيت ايران

ليسانس(  امريسعيد،صادقي
  )مهندسي نساجي 

  وزارت صنايع
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فوق(، مهردادقاضي نژاد
  )سانس مهندسي پليمرلي

  شرآت پالستيك شاهني

    دبري
ليسانس مهندسي(  ميرتا،عقيلي
 )نساجي 

مؤسسه استاندارد و حتقيقات
  صنعيت ايران

 
  گفتار پيش
ً ـاست  هاي روآش شده با الستيك يا پالستيك ـ پارچه اندارد

 روش: قسمت دوم ـ   آزمون  روشـ سايشي مقاومتتعيني 
 و   شده  و تدوين  هتيه  مربوط هاي  آميسيون  توسط  آهمارتيندلً 

پوشاك استاندارد     ملي ميتهآ  جلسه يكصد و سي و پنجمني در
مورد تأييد  25/7/83هاي نساجي و الياف  مورخ   و فرآورده

   قانون3   ماده  استناد بند يك  به ، اينك  است قرار گرفته
   صنعيت  حتقيقات استاندارد و  مؤسسه  و مقررات  قوانني اصالح

   ايران  استاندارد ملي  بعنوان1371   ماه  هبمن  مصوب ايران
  .شود منتشر مي

   و جهاني  ملي هاي  و پيشرفت  با حتوالت  و مهاهنگي  مهگامي  حفظ براي

 در   ايران  ملي ، استانداردهاي  و خدمات ، علوم  صنايع در زمينه

   براي  آه  پيشنهادي ر گونه جتديدنظر خواهد شد و ه  لزوم مواقع

   شود، در هنگام دها ارائه استاندار  اين  يا تكميل اصالح

 قرار خواهد   مورد توجه  مربوط  فين جتديدنظر در آميسيون

 بايد   ايران  استانداردهاي  به  مراجعه  براي بنابراين. گرفت

 . آرد  جتديدنظر آا استفاده  از آخرين مهواره
   به  توجه  ضمن  آه  است  شده  استاندارد سعي  اين تدوين و  در هتيه

   اين  بني ، در حد امكان  جامعه  موجود و نيازهاي شرايط

   مهاهنگي  و پيشرفته  صنعيت  آشورهاي استاندارد و استاندارد ملي

 . اجياد شود
   به  آار رفته  استاندارد به  اين  هتيه  براي  آه خذيأ و م بعامن

 : زير است  شرح
 

ISO 5470 – 2: 2003 Rubber- or plastics – coated fabrics- Determination of abrasion 
resistance- part 2: Martindale abrader 
BS 3424-24 : 1990 Testing coated fabrics – Methods for determination of abrasion resistance. 
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 تعيني –ك يا پالستيك پارچه هاي روآش شده با الستي
روش :  ـ قسمت دوم  مقاومت سايشي   روش آزمون 
 1مارتيندل

 
آنند بايد با  اني آه از اين استاندارد استفاده ميسآ: توجه 

در اين . آارهاي متداول آزمايشگاهي آشنايي داشته باشند

استاندارد به مسائل اميين اشاره نشده است لذا بكارگريي روش 

 سالميت و اميين براساس موازين حاآم بر عهده مناسب براي حفظ

   .آزمايش آننده است

 
  آاربرد  و دامنه  هدف  1 
دو روش جمزا جهت    تعيني، استاندارد  اين  از تدوين هدف  

اين روشها . اندازه گريي مقاومت سايشي تر و خشك مي باشد
براي سطح روآش شده يا سطوح پارچه هاي روآش شده آاربرد 

گر تعيني مقاومت سايشي سطح روآش نشدة پارچه هاي ا. دارد
 1521- 2روآش شده مورد نظر باشد طبق استاندارد ملي ايران 

  .عمل منائيد
  
  مراجع الزامي  2 
   اين  در منت  آه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي مدارك 

   آن ترتيب  بدين.   است  شده  داده  آا ارجاع استاندارد به
در مورد .  شود  مي  استاندارد حمسوب  از اين زئي ج مقررات
 ها و  يا جتديدنظر، اصالحيه/  و   چاپ  تاريخ  داراي مراجع

  معهذا هبرت است.   مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي جتديدنظرهاي
   آاربرد آخرين  استاندارد ، امكان  اين  ذينفع آاربران
  مورد بررسيزير را   لزامي ا  مدارك  ها و جتديدنظرهاي اصالحيه

يا /  و   چاپ  تاريخ  بدون در مورد مراجع. قرار دهند
   الزامي  مدارك يا جتديدنظر آن/  و   چاپ جتديدنظر، آخرين

  .  موردنظر است  شده  داده ارجاع
 استاندارد   آاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده
   :  است الزامي

) جتديدنظر دوم( 1381  سال:  1521- 1   ايران  استاندارد ملي
: تعيني مقاومت سايشي پارچه به روش مارتيندل ـ خبش اول

  دستگاه سايش مارتيندل
) جتديدنظر دوم( 1381  سال : 1521- 2   ايران  استاندارد ملي

روش : تعيني مقاومت سايشي پارچه به روش مارتيندل ـ خبش دوم
  تعيني مقاومت سايشي تاحد پارگي

                                                 
1-Martindale 
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) جتديدنظر دوم( 1381  سال : 1521- 3   ايران ارد ملياستاند
روش : تعيني مقاومت سايشي پارچه به روش مارتيندل ـ خبش سوم

  تعيني آاهش جرم 
) جتديدنظر دوم( 1381  سال : 1521- 4   ايران استاندارد ملي

تعيني مقاومت سايشي پارچه به روش مارتيندل ـ ارزيابي 
  تغيريات ظاهري

پارچه هاي روآش شده  1382  سال : 6917   ايران استاندارد ملي
با الستيك يا پالستيك ـ حميطهاي استاندارد براي آماده آردن 

  و اجنام آزمون
ISO 2286-1 : 1998 Rubber – or plastic – coated fabrics – Determination of roll 

Characteristics – part1: Methods for determination of length, width and net mass. 

  
 اصطالحات و تعاريف   3 

يا واژه ها با تعاريف زير / در اين استاندارد اصطالحات و
  :به آار مي رود

  سايش  1- 3
  .يك حرآت چرخشي دو انگشيت جانيب دستگاه است

  دوره سايش  2- 3
 16 دور است آه نشان دهنده 16 بعد از Lissajousتشكيل شكل 

 چرخش انگشيت مياني دستگاه مي 15چرخش دو انگشيت جانيب و 
 .باشد

 Lissajousشكل   3- 3
شكلي است آه در اثر تغيري حرآت از دايره به بيضي آم عرض 

تا تبديل به خط مستقيم رسم شده و به تدريج ناي ) باريك(
در جهت عكس نيز تكرار مي ، اين شكل. بيضي ها افزايش مي يابد

 ).1طبق شكل (شود
  ه سايشصفحه اصلي دستگا  4- 3

  . دستگاه را شامل مي شود1اين قسمت، سطوح سايشي
  

                                                 
1-Abrading Table 
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  Lissajous شكل - 1شكل 

  اصول آار  4
در روش . در اين استاندارد دو روش خمتلف شرح داده شده است

اول، آزمونه در نگهدارنده آزمونه نگهداشته شده و با 
استفاده از پارچة ساينده، حتت فشار ثابت حتت سايش قرار مي 

ع ديگر اين روش شامل اجنام آزمون با سايندة مرطوب نو. گريد
در روش دوم حمل قرارگريي پارچه ساينده و آزمونه . مي باشد

 حرآت نسيب بني پارچة ساينده ،در هر دو روش. معكوس مي گردد
 )  Lissajous به شكل (و آزمونه تشكيل يك حرآت تناوبي پيچيده 

. جنام مي گريدرا مي دهد به طوريكه مالش در مهة جهات ا
در (آزمون پس از تعداد دور مشخصي آه از قبل تعيني شده 
يا ) اين حالت صدمة وارده به هر آزمونه ارزيابي مي گردد

در (زمانيكه آزمونه به درجة سايش از قبل تعيني شده برسد 
  .متوقف مي گردد) اين حالت تعداد دور يادداشت شده است

  
 وسائل و مواد الزم  5
  سايشدستگاه   1- 5

شامل يك يا چند حمل جهت قرارگريي آزمونه، بطوريكه هر آدام 
 1-1- 5از حملهاي قرارگريي جمهز به موارد ذآر شده در بندهاي 

  . باشند6- 1- 5تا 
  پايه نگهدارندة آزمونه  5-1-1

جمهز به حلقة نگهدارنده به طوريكه اطراف آزمونه توسط لبه 
هاي آن گرفته شود، در حاليكه
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 ميلي مرتمربع در 645 ± 5ايره اي شكل با سطح سطح مناسب د
  .معرض آزمون قرار گريد

  سطح افقي سايش  5-1-2
با ابعاد آايف بطوريكه پس از آزمون سطح مربع شكلي با 

.  ميلي مرت در وسط پارچه ساينده اجياد مي گردد88اضالع 
 ميلي مرت 125 با قطر حداقل همعموال سطح سايش، به شكل داير

  .مي باشد
وسايلي براي نگهداشنت قسمت صاف فوقاني پاية   3- 1- 5

 در متاس با سطح سايش )1-1-5طبق بند (نگهدارندة آزمونه 
، در حاليكه به نگهدارندة آزمونه اجازه )2- 1- 5طبق بند (

  .مي دهد آزادانه در صفحة سطح سايش بچرخد
وسايل اجياد حرآت نسيب بني پاية نگهدارندة آزمونه   5-1-4
آه حرآت آن ) 2- 1- 5طبق بند (و سطح سايش ) 1- 1- 5طبق بند (

   را مي دهد و سطحي با ابعاد Lissajousتشكيل شكل 
ميلي مرت را اشغال مي ) 60 ± 1(× ميلي مرت ) 60 ± 1(

 حرآت بيضوي شكل 16 شامل  Lissajousهر شكل ). 1طبق شكل (منايد
 48 ± 4نگهدارندة آزمونه مي باشد و سرعت چرخش آن بايد 

 ). 1521- 1طبق استاندارد ملي ايران (ر دقيقه باشد دور د
 ± 05/0موازي بودن سطح سايش و نگهدارنده آزمونه بايد 

  . ثابت باقي مباندLissajousميلي مرت در سرتاسر رسم هر شكل 
براي اطمينان از موازي بودن سطح سايش و قاب داخلي موارد 

  :زير را آنرتل منائيد
را ) بدون آزمونه( نگهدارنده هر يك از پايه هاي 1- 4- 1- 5

قرار داده و ميله ها ) بدون پارچه ساينده(روي سطح سايشي 
در اين حالت نبايد از وزنه هاي . را درون آن قرار دهيد

توسط فيلر فاصله بني قاب داخلي پايه . دستگاه استفاده منود
اين . نگهدارنده و سطح سايشي را در اطراف آن آنرتل منائيد

  . ميلي مرت بيشرت باشد05/0 از فاصله نبايد
براي اطمينان از موازي بودن سطح سايش و صفحة  2- 4- 1- 5

  :فوقاني دستگاه، به صورت زير عمل منائيد
 مدرج را در حمل ميلة 1براي هر يك از سطوح سايشي، گيج

نگهدارنده در حفره ها طوري قرار دهيد تا نوك گيج با سطح 
 ميلي مرت مدرج 01/0دقت گيج بايد با . سايش در متاس باشد

.  در حمل ميلة نگهدارنده قرار دهيدگيج را آامال. شده باشد
  دستگاه را روشن منائيد تا نوك گيج شكل 

Lissajousحداآثر اختالف بني آمرتين و بيشرتين .  را رسم منايد
   قرائت شده از روي گيج،عدادا
  

كل پس از رسم ش)  دور سايش16پس از ( ميلي مرت 05/0بايد 
  . باشدLissajousآامل 

                                                 
1-Gauge 
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 آيلوپاسكال 12 ± 2/0وسايلي جهت اعمال فشار ثابت   5-1-5
در صورتيكه جمموع جرم . بني نگهدارندة آزمونه و سطح سايش

 ،گرم باشد) 795 ± 5(نگهدارندة آزمونه و متعلقات آن 
  .اعمال اين فشار ضروري مي باشد

  .يشمشارشگر براي مشارش تعداد دورهاي آامل سا  5-1-6
  ) سايش1 دور در هر دورة16(جهت مشارش دورها 

  سايندة استاندارد  2- 5
        اصول آلي  5-2-1

ساينده بايد از جنس پارچة پشمي يا آاغذ مسباده ازجنس 
ديگري بني طرفني  باشد، مگر اينكه توافق 2آاربيدسيليكون

نتايج حاصل از آزمواي اجنام شده . قرارداد صورت گرفته باشد
در صورتيكه .  خمتلف، قابل مقايسه مني باشندهاي يندهبا سا

طبق توافق بني طرفني (آزموا با استفاده از سايندة ديگري 
اجنام شود، بايد شرحي از سايندة مورد استفاده ) قرارداد

  . در گزارش آزمون ذآر شود
  پارچة پشمي ساينده  5-2-2

 1ويژگيهاي پارچة پشمي ساينده بايد طبق جدول 
  :باشد

 
  ويژگيهاي پارچة پشمي ساينده-1جدول 

مشخصات نخ ويژگيها
 تار

مشخصات نخ 
 پود

روش آزمون 
مشاره (

 )استاندارد
 63 ⁄2 ± 4 )تكس(وزن خمصوص خطي 

R 
4 ± 2⁄ 74 R 28 

 683 3/1 ± 1/0 7/1 ± 1/0 تراآم در ميلي مرت
تاب در مرت نخ يك ال 

 )Zجهت تاب (
20 ± 540 20 ± 500 32 

رت نخ دو ال تاب در م
  ) Sجهت تاب (

20 ± 450 20 ± 350 32 

ميانگني قطر الياف 
 )ميكرون(

2 ± 5/27 2 ± 29 1455 

حداقل جرم در 
گرم در (واحدسطح
 )مرتمربع

5 ± 195  1148 

هر دو طرف پارچة پشمي ساينده الزم نيست آه مشخصات 
سايندگي يكساني داشته باشد و هنگام هتية پارچه بايد توسط 

به طور معمول مست . نده، مست مورد استفاده مشخص شودفروش
قطعة پارچه . نرمرت پارچه بايد مورد استفاده قرار گريد

بايد آنرتل گردد تا از آزمون بر روي مست صحيح آن مطمئن 
  .شويد

 آاغذ مسباده از جنس آاربيدسيليكون  5-2-3

                                                 
1-Cycle 
2-Silicon Carbide 
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ويژگيهاي آاغذ مسباده از جنس آاربيدسيليكون بايد طبق 
  . باشد2جدول 

  
  ويژگيهاي آاغذ مسباده از جنس آاربيدسيليكون– 2جدول 

قسمت 
 ساينده

 بدون هرگونه مواد1آاربيدهاي سيليكون پيوند شده
اضايف

پارچة پنبه اي با حداقل مقاومت پارگي در جهت تار  پشت
 ميلي مرت و حداقل 50 آيلوگرم نريو در عرض 1/96

 نريو در عرض  آيلوگرم2/39مقاومت پارگي در جهت پود 
  ميلي مرت50

 P 180 درجه
اتصال بدون استفاده از چسب : 1

  
  وزنة مسطح  3- 5

وزنه با ابعاد مناسب به طوريكه آامال روي سطح سايش را 
بپوشاند تا بتوان از صاف بودن پارچة ساينده در حاليكه 

وزنه بايد . در جاي خود نگهداشته شده است، مطمئن بود
  .پاسكال را اعمال منايد آيلو2 ± 2/0فشار 

  وسيله برش  4- 5
قالب برش با ابعاد مناسب جهت برش آزمونه هايي آه بايد 

. نگهداشته شوند) 1- 1- 5طبق بند (حمكم در نگهدارندة آزمونه 
ابعاد دقيق وسيلة برش بستگي به طراحي سيستم گريش 

  .نگهدارندة آزمونه دارد
  پارچه هاي مندي پشمي  5- 5

 گرم در 575 – 800ارچة مندي مي تواند جرم در واحد سطح پ
هر دو مست مند مي .  ميلي مرت باشد2 – 5/3مرتمربع و ضخامت آن 

مند استفاده شده در . تواند مورد استفاده قرار گريد
آزمواي خشك مي تواند جمددًا استفاده شود تا زمانيكه هر 

 ميلي 2دو مست آن تغيري رنگ پيدا آند يا ضخامت آن آمرت از 
تواند دوباره  رت شود ويل مند استفاده شده در آزمواي تر منيم

  .مورد استفاده قرار گريد
  اسفنج پلي اورتان 5-6

ميلي مرت و با ) 3 ± 1(اسفنج از جنس پلي اورتان با ضخامت 
قابليت (آيلوگرم در مرت مكعب و با سخيت ) 30 ± 2(وزن خمصوص 
استاندارد طبق پيوست ب ( آيلوپاسكال 8/5 ± 8/0) فرورفتگي

   ).1521- 1ملي ايران 
  1آب افشان  7- 5

لولة الستيكي آه از يك سو به شري آب سرد با فشار مناسب 
  .متصل شده است

                                                 
1-water-jet 
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 آماده آردن آزمونه  6
 هتيه آزمونه ها جهت قرار گرفنت در - روش اول  1- 6

 نگهدارنده ها
 4حداقل ) 4- 5طبق بند (با استفاده از وسيلة برش   6-1-1

د مناسب بطوريكه حمكم در نگهدارنده هاي آزمونه با ابعا
اين آزمونه . نگهداشته شوند، بربيد) 1- 1- 5طبق بند (آزمونه 

ها بايد از سطح غريجماور و از عرض قابل استفادة منونه هتيه 
  .1 ....)طبق استاندارد ملي ايران (گردند 

در صورتيكه هر دو مست پارچه روآش شده است و هر دو مست آن 
 آزمونه نيز از مست ديگر 4 قرار مي گريد، حداقل مورد آزمون
  .آن هتيه آنيد

اگر منونه مورد آزمون داراي طرحهاي برجستة نامنظم   6-1-2
يا طرحهاي چاپ شدة نامنظم مي باشد، آزمونه ها را از 
مناطق انتخاب شده اي آه در قسمتهاي متفاوت طرح قرار 

اد آزمونه ها در اين صورت ممكن است تعد. دارند، هتيه آنيد
  . آزمونه شود4بيشرت از 

اگر نتايج آزمون برحسب آاهش جرم بيان مي گردد،   6-1-3
  .جرم هر آزمونه را تعيني منائيد

 هتيه آزمونه ها جهت قرار گريي بر روي سطح –روش دوم   2- 6
  سايش

ميلي مرت ) 125 × 125(  آزمونه با ابعاد 4حداقل   6-2-1
وح غري جماور و از عرض قابل آزمونه ها بايد از سط. بربيد

طبق استاندارد ملي (استفادة منونه هتيه گردند 
  .2......)ايران

اگر منونه مورد آزمون داراي طرحهاي برجستة نامنظم   6-2-2
يا طرحهاي چاپ شده نامنظم مي باشد، آزمونه ها را از 
مناطق انتخاب شده اي آه در قسمتهاي متفاوت طرح قرار 

در اين صورت ممكن است تعداد آزمونه ها . دارند، هتيه آنيد
  . آزمونه شود4بيشرت از 

اگر نتايج آزمون برحسب آاهش جرم بيان مي گردد،   6-2-3
  .جرم هر آزمونه را تعيني آنيد

  
  آماده سازي آزمونه ها و تر منودن ساينده 7
 16جهت آزمواي خشك، آزمونه ها را حداقل به مدت   1- 7

شرايط حميطي طبق استاندارد ملي ساعت قبل از آزمون در 
 قرار دهيد و آزمون را در اين شرايط حميطي اجنام 6917ايران 

آزمونه هايي آه جهت آزمون تر مي باشند احتياجي به . دهيد
  .قراردادن در اين شرايط حميطي قبل از آزمون ندارند

                                                 
 ISO 2286-1 مربوطه مي توان از استاندارد  تا تدوين استاندارد-2

  .استفاده منود
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و مند پشمي ) 2- 5طبق بند (در روش اول پارچة ساينده    2- 7
را آامال با آب خيس منائيد يا طبق روش دوم ) 5- 5طبق بند (

آزمونه هاي نصب شده در روي سطح سايش را به وسيلة آبفشان 
خيس آنيد تا در اثر حرآات رفت و برگشيت آبفشان در روي 

  .سطوح  تريگي يكنواخيت در رنگ مشاهده شود
  
  روش اجنام آزمون  8
  روش اول  1- 8
-1- 5طبق بند (ونه هر آزمونه را در نگهدارنده آزم  8-1-1
قرار دهيد بطوريكه سطحي آه بايد مورد سايش قرار گريد ) 1

  .اين سطح نبايد از پارچه زمينه باشد. رو به بريون باشد
چنانچه آزمونه هايي با جرم در واحد سطح آمرت از   8-1-2

 گرم در مرتمربع آزمون گردد، يك اسفنج از جنس پلي 500
ابعاد آزمونه در پشت آزمونه با مهان ) 6- 5طبق بند (اورتان 

  .در هر يك از نگهدارنده ها قرار دهيد
دقت منائيد تا آزمونه در نگهدارنده شل و پيچ خورده   8-1-3

  .نباشد
را روي ) 5- 5طبق بند (قطعه اي از مند خشك يا تر   8-1-4

  .سطح سايش قرار دهيد
با توجه به (قطعه اي از پارچة سايندة خشك يا تر   8-1-5

را روي مند طوري قرار دهيد آه سطح مورد آزمون ) وننوع آزم
  .رو به باال قرار گريد

را روي پارچة ساينده ) 3- 5طبق بند (وزنة دستگاه   8-1-6
گذاشته و ساينده را در حمل خود به حنوي حمكم آنيد آه بدون 

  .تغيري شكل و صاف قرار گريد و سپس وزنه را برداريد
 را براي 6- 1- 8 ايل 1- 1- 8 مراحل ذآر شده در بندهاي  8-1-7

  .نگهدارنده هاي ديگر تكرار منائيد
هر آدام از نگهدارنده هاي آزمونة آماده شده را   8-1-8

روي دستگاه سايش نصب منائيد به طوريكه آزمونه روي ساينده 
  .قرار گرفته باشد

 12 ± 2/0به طور معمول (نريوي عمودي رو به پايني   8-1-9
آدام از نگهدارنده هاي آزمونه را روي هر ) آيلوپاسكال

  .جهت اعمال فشار الزم بني آزمونه و ساينده اعمال منائيد
  .را روشن منائيد) 1- 5طبق بند (دستگاه سايش   8-1-10
، آزمونه 3پس از تعداد دور سايش مشخص شده در جدول   8-1-11

ها را از نگهدارنده ها بريون آوريد و جهت مشاهدة صدمه 
در صورت .  روشن غريمستقيم بررسي منائيدوارد شده، زير نور

امكان هر آزمونه را با پارچه اي آه مورد آزمون سايش 
 هرگونه تغيريات 9قرار نگرفته مقايسه منائيد و طبق بند 

  . مشاهده شده را ارزيابي آنيد
در . پس از اجنام آامل آزمون، دستگاه را متوقف آنيد

عيني شده بود، صورتيكه صدمه وارده به حدي آه از قبل ت
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رسيد تعداد دور سايش را يادداشت منوده و آزمون را متوقف 
در غري اين صورت تعداد دور سايش و ميزان صدمة . منائيد

  .مشاهده شده را يادداشت آنيد
نگهدارنده آزمونه يا سطح (هر آزمونه را در حمل خود   8-1-12

  .قرار دهيد و دستگاه را جمددا روشن منائيد) سايش
دستگاه را در هر بازرسي خاموش منوده و جمددا طبق   8-1-13

  . عمل منائيد11- 1- 8بند 
در صورت لزوم، پارچة ساينده و مند پشمي يا آزمونه   8-1-14

 به 3را در هر آزمون تر در مراحل نشان داده شده در جدول 
هنگاميكه پارچه و مند روي سطح . شرح زير جمددا خيس منائيد

 گرم آب را در حاليكه 30د، به تدريج سايش نگهداشته شده ان
. دهيد روي سطح بريزيد به آرامي با نوك انگشتان حرآت مي

رخينت آب را تا زمانيكه عمل جذب، متوقف شود و آب اضايف روي 
را به مدت ) 3- 5طبق بند (وزنه . ، ادامه دهيدسطح مجع گردد

 ثانيه روي هر آدام از ساينده ها قرار داده و سپس 10 ± 2
  .داريدبر
  
  روش دوم  2- 8
نوار چسيب دو طرفه را در پشت آزمونه بكار بربيد و   8-2-1

. مطمئن شويد آه آزمونه هيچگونه چني و چروآي خنورده است
مراحل . نصب منائيد) 2- 1- 5طبق بند (آزمونه را در سطح سايش 

  . ذآر شده را براي بقية آزمونه ها بكار بربيد
طبق بند ( پارچة ساينده در هر نگهدارندة آزمونه،  8-2-2
با ابعاد مناسب را قرار دهيد بطوريكه حمكم درون گريه ) 2- 5

  .هاي آزمونه نصب شود
اي از فوم پلي اورتان  در پشت پارچة ساينده تكه  8-2-3
  .با مهان ابعاد قرار دهيد) 6- 5طبق بند (
مطمئن شويد آه ساينده و فوم، شل و پيچ خورده   8-2-4

  .موعه را حمكم در جاي خود قرار دهيدنباشند و سپس اين جم
 را 14- 1- 8 تا 10- 1- 8سپس مراحل ذآر شده در بندهاي   8-2-5

جهت ارزيابي صدمات وارد شده به آزمونة قرار گرفته روي 
  .سطح سايش اجنام دهيد

  
  بازرسي توصيه شده و مراحل تر منودن جمدد ساينده-3جدول 

جمدد تر منودن  بازرسي آزمونه تعداد دور سايش
 ساينده يا آزمونه

 خري بله 1600
 خري بله 3200
 بله بله 6400
 بله بله 12800
 بله بله 25600
 بله خري 38400
 خري بله 51200
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  روش اول و دوم–ارزيابي صدمه وارد شده   9

مريان صدمة وارد شده به هر آزمونه را با استفاده از 
  . ارزيابي منائيد4درجات داده شده در جدول 

  
  درجه بندي صدمه وارد شده به آزمونه-4جدول 

 بدون تغيري هيچ 0
در چاپ سائيدگي مشاهده نشده . 1تعديل در جالي سطحيخيلي آم 1

 .و روآش رويي آن هيچ صدمه اي نديده است
تغيري در جالي سطحي، چاپ آمي يا آامال سائيده شده  آم 2

 روآش رويي آن صدمه نديده يا خيلي سطحي. باشد
 .صدمه ديده است

 .روآش رويي صدمه ديده باشد متوسط 3
سرتاسر روآش رويي سائيده شده و الية مياني يا فوم شديد 4

 .صدمه ديده باشند
به طور  5

 آامل
 .پارچة زمينه ظاهر شده باشد

1:Brightness

  
آاهش جرم آزمونه ها پس از تعداد دور از  چنانچه ارزيابي

ها  از آزمون، آزمونهظر باشد، قبل پيش تنظيم شده، مورد ن
را در شرايط حميطي استاندارد قرار داده و جرم هر آدام از 

پس از اجنام تعداد دور مورد نياز، .  منائيدآا را يادداشت
جمددا آزمونه ها را در شرايط حميطي استاندارد در مدت 

  .زماني مشابه قبل قرار داده و سپس آا را وزن منائيد
  

 رش آزمونگزا   10
  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد

  . مشاره اين استاندارد ملي   1- 10

   .مشخصات آاالي مورد آزمون  10-2

در صورت دو طرفه بودن روآش، مشخص منودن سطح مورد   10-3
  .آزمون

  .مشخصات سايندة مورد آزمون  10-4

ويژگيهاي پارچة        ذآر جزئيات هرگونه تغيري در  10-5
  ).در صورت لزوم(وآش شدهر

ذآر جزئيات هرگونه احنراف از اين روش آزمون        6- 10
 .استاندارد
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  .فشار بكار رفته  7- 10
 و تعداد دورهاي 4درجة صدمه مشاهده شده طبق جدول         8- 10

  .بكار رفته براي هر آزمونه
در صورتيكه آزمون به دليل سائيدگي آامل قبل از   9- 10

يش بيين شده و يا رسيدن به حد معيين از تعداد دورهاي پ
  .سايش متوقف شده باشد، ذآر منائيد

  
 يكصد و سي و پنجمني اجالسيه آميته ملي استاندارد اعضاي

  هاي نساجي و الياف فرآوردهپوشاك و 
   يا منايندگي مست  رئيس
 لنگرودي،زاده حييي

ليسانس مهندسي نساجي(سودابه
( 

ات و حتقيقاستاندارد مؤسسه
 صنعيت ايران

  اعضاء
 و حتقيقاتاستاندارد مؤسسه )ليسانس فيزيك ( شهال امحدي،

 صنعيت ايران
فوق ليسانس(عبدالعظيم اسالم،

 )مهندسي پليمر 
  شاهنيپالستيك شرآت

 و حتقيقاتاستاندارد مؤسسه )ليسانس فيزيك(شهال اطلسي،
 صنعيت ايران

  نساجي و پوشاك وزارت صنايعصنايع آل هادار )ليسانس مهندسي شيمي(ليدا بيگدلي،
ليسانس مهندسي( فر، مرميحشميت
 )شيمي

  هترانتوليدي شرآت

ليسانس( خاني، مصطفيشريف
 )مهندسي نساجي

 و حتقيقاتاستاندارد مؤسسه
 صنعيت ايران

ليسانس(  حمقق، اعظمعباسي
 )مهندسي نساجي 

  نيك تكسمشاورين شرآت

يليسانس مهندس( ميرتاعقيلي،
 )نساجي

 و حتقيقاتاستاندارد مؤسسه
 صنعيت ايران

ليسانس( امري عباسفيض،
 )حسابداري

 از مصرفمحايت سازمان
 آنندگان و توليدآنندگان

فوق ليسانس(مهرداد ، نژادقاضي
 )مهندسي پليمر

  شاهينپالستيك شرآت

ديپلم(منريالسادات مريآمايل،
 )جتربي

 و حتقيقاتاستاندارد مؤسسه
 يرانصنعيت ا

ليسانس( فرحناز مهايونفر،
 )بيولوژي

 و حتقيقاتاستاندارد مؤسسه
 صنعيت ايران

 و حتقيقاتاستاندارد مؤسسه دبري
 صنعيت ايران

 فوق ليسانس(مليحه نازي،
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