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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسدتاندارد  مؤسسدۀ  مقدررات  و قدوانی   اصدح   قدانون  3مداد   يد   بندد  موجب به ايران صنعتي تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسدتاندارداا    نشدر  و تددوي   تعیی ، وظیفه که است کشور رسمي مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ايران، صنعتي تحقیقات

  .دارد عهده به را ملي )رسمي( ايران

بده   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب يکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالي ادار  مدور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملي استاندارد ايران تغییر و طي نامه شماره 

مؤسسدات   و مراکد   نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فني اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوي 

تولیدد ،   به شدرايط  توجه با و ملي مصالح با امگام وکوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشي، علمي،

کننددگان،  مصدر   تولیدکننددگان،  شدام   نفدع،  و حد   صداحبان  منصدفانۀ  و آگااانده  مشدارکت  از کده  اسدت  تجار  و فناور 

ندوي    پدی   .شود مي حاص  دولتي غیر و دولتي اا  سازمان نهاداا، تخصصي، و علمي مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پد   و شدود مدي  ارسدال  مربدو   فندي  ادا   کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخوااي برا  ايران ملي استاندارداا 

ايدران   ملي )رسدمي(  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملي کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دريافت

 .شود مي منتشر و چاپ

کنندد   مدي  تهیه شده تعیی  ضوابط رعايت با نی  صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداايي نوي  پی 

بددي  ترتیدب،    .شدود  مدي  منتشدر  و چداپ  ايدران  ملدي  اسدتاندارد  عندوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طر  ملي درکمیتۀ

ملدي   کمیتدۀ  در و تددوي   3 شدمار   ايدران  ملدي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند مي تلقي ملي استاندارداايي

 .باشد رسیده تصويب به دادمي تشکی سازمان ملي استاندارد ايران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسدتاندارد   المللدي  بدی   سدازمان  اصلي اعضا  از ايران سازمان ملي استاندارد
المللدي الکتروتکنید     بدی   ،کمیسدیون  1

9
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بی  سازمان و

(OIML)  2رابدط  تنهدا  بده عندوان   و اسدت
 کددک  غدیايي    کمیسدیون  

3
(CAC) خدا   ادا   نیازمندد   و کلدي  شرايط به توجه ضم  ايران ملي استاندارداا  تدوي  در .کند مي فعالیت کشور در 

  .شودمي گیر بهره المللي بی  استاندارداا  و جهان صنعتي و فني علمي، پیشرفت اا  آخري  از کشور ،

 کننددگان، حفد    مصدر   از حمايدت  بدرا   قدانون،  در شدده  بیني پی  موازي  رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجرا  بعضي اقتصاد ، و محیطي زيست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومي، و فرد  ايمني و سحمت

 اسدتاندارد، اجبدار    عدالي  شورا  تصويب با وارداتي، اقحم يا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ايران ملي استاندارداا 

و  صدادراتي  کاالادا   اسدتاندارد  اجدرا   کشدور،  محصدوالت  بدرا   المللي بی  بازاراا  حف  منظور به تواند مي سازمان نمايد. 

 فعدال  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نمايد.  اجبار  را آن بند درجه

 اا آزمايشگاه محیطي،زيست مديريت و کیفیت مديريت اا  سیستم صدورگوااي و ممی   بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه اي  سازمان ملي استاندارد ايران سنج ، وساي  کالیبراسیون )واسنجي( و مراک 

 عملکرد بر و اعطا اا آن به صححیت تأيید گوااینامۀ الزم، شرايط احراز صورت در و کند مي ارزيابي ايران تأيید صححیت نظام

 و گرانبهدا  فلد ات  عیدار  تعیی  سنج ، وساي  کالیبراسیون )واسنجي( يکااا، المللي بی  دستگاه ترويج .کند نظارت مي آن اا

 .است سازمان اي  وظايف ديگر از ايران ملي استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 کميسيون فني تدوين استاندارد

روش  قسمت اول: -تعيين مقاومت به ترکيدگي -با الستيک يا پالستيکهاي روکش شده پارچه »

 «گوي فوالدي

 
 يا نمايندگي سمت و/ رئيس: 

 اطلسي، شهح

 )کارشناسي فی ي (

 کارشناس استاندارد 

 دبير:
 

 آفاقي، جمیله

 نساجي( مهندسي)کارشناسي ارشد 

 پژواشگاه استاندارد

 ))اسامي به ترتیب حرو  الفبا :اعضاء
 

 احمد ، شهح

 )کارشناسي فی ي (

 پژواشگاه استاندارد

 استاد ، انگامه

 (نساجي مهندسي)کارشناسي 

 شرکت بهساز

 برادران، محمود

 نساجي( کارشناسي ارشد مهندسي)

 شرکت ري  سنج

 تشکر ، حمیده

 نساجي( مهندسي)کارشناسي ارشد 

 ايران انجم  صنايع نساجي

 سعید ، ترانه

 نساجي( مهندسي)کارشناسي 

 نی  تک مشاوري  شرکت 

 سمساراا، مريم

 )کارشناسي ارشد شیمي(

 پژواشگاه استاندارد

 ي، سعیدفتح

 نساجي(مهندسي )کارشناسي ارشد 

 آزمايشگاه کوثر
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 قاسمي، رضا

 نساجي(مهندسي )کارشناسي ارشد 

 پژواشگاه استاندارد

 کريم رباني، شاد 

 نساجي(مهندسي )کارشناسي ارشد 

 آزمايشگاه بهساز

 کمالي میاب، رضا

 نساجي(مهندسي )کارشناسي ارشد 

 آزمايشگاه آروي  سات 

 گلکار، شهناز

 نساجي(مهندسي )کارشناسي 

 آزمايشگاه جهان رنگی  آزما

 منتظر ، مهشید

 نساجي(مهندسي )کارشناسي ارشد 

 شرکت پاناپارس

 موسو ، گلناز

 )کارشناسي مهندسي نساجي(

 سازمان ملي استاندارد ايران

 نعیمي نیا، فرناز

 )کارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 پژواشگاه استاندارد

 ولي بیگي، میحد

 )کارشناسي مهندسي نساجي(

 پژواشگاه استاندارد
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 پيش گفتار

روش قسدمت اول    -تعیی  مقاومت به ترکیدگي -با الستی  يا پحستی اا  روک  شده پارچه "استاندارد 

تهیه و تدوي   سازمان ملي استاندارد ايراناا  مربو  توسط  در کمیسیون که پی  نوي  آن "گو  فوالد 

اا  نساجي و الیدا  مدور    اجحس کمیته ملي استاندارد پوشاک و فرآورده پنجاه وپنجمی سیصدو شد و در 

سازمان قانون اصح  قوانی  و مقررات  3د بند ي  ماده امورد تصويب قرار گرفت، اين  به استن 93/93/1329

 شود .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي  1331، مصوب بهم  ماه ملي استاندارد ايران

برا  حف  امگامي و اماانگي با تحوالت و پیشرفت اا  ملي و جهاني در زمینه صنايع ، علوم و خدمات 

استاندارداا  ملي ايران در مواقع ل وم تجديد نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  اي  

رد توجه قرار خوااد گرفت . بنابراي ، استاندارداا ارائه شود ، انگام تجديد نظر در کمیسیون فني مربو  مو

 بايد امواره از آخري  تجديد نظر استاندارداا  ملي استفاده کرد.

باط  و اي   ،روش آزمون -، تعیی  مقاومت در برابر ترکیدگي1333سال    3626استاندارد ملي ايران شماره 

 شود استاندارداا جايگ ي  آن مي

تعیی   -با الستی  يا پحستی پارچه اا  روک  شده ، 1329  سال 3626-1 استاندارد ملي ايران شماره -1

 قسمت اول  روش گو  فوالد  -مقاومت به ترکیدگي

تعیی   -با الستی  يا پحستی پارچه اا  روک  شده ، 1329  سال 3626-9 استاندارد ملي ايران شماره -9

   روش ایدرولی دومقسمت  -مقاومت به ترکیدگي

 ه برا  تهیه اي  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زير است ک مأخی منبع و 

 
ISO 3303-1:2012, Rubber-or plastics-coated fabrics- Determination of bursting strength- Part 

1: Steel-ball method   
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 مقدمه

 پارچه به کار  1ههتچندج لي برا  مدوساقیاا  روک  شده اغلب به عنوان ممقاومت به ترکیدگي پارچه

  9در ي  صفحه اا  روک  شدهمقاومت پارچهسنج  خوا  کششي، تنها برا   کهحاليرود، در مي

دارند  3اايي که تماي  به باري  و لوله شدنبرا  پارچه ،مقاومت به ترکیدگيآزمون بر آن  باشد. عحوهمي

 .استتر ناسبحلقو  بافت، م اا  روک  شده با زمینهمانند پارچه

در  گسیختگي ايجادنمايانگر  ،باشدميبا استفاده از گو  فوالد  که روش شر  داده شده در اي  استاندارد 

 شود.مي حی  مصر  ايجاددر  معموال است کهاثر فشار پارچه در 





 

 
 

 

                                                 
1- Multidirectional modulus شود.نیرویواردهدرراستایعمودتوسطگویبهنیرودرجهاتمختلفتقسیممیدرآزمونترکیدگی،  

2- One plane شود.درآزمونکششتاحدپارگینیروفقطدریکصفحهبهآزمونهواردمی  

3-Necking 
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قسمت  -تعيين مقاومت به ترکيدگي -با الستيک يا پالستيکهاي روکش شده پارچه

 گوي فوالدي  روش  :اول

 کاربرد   و دامنه  هدف  1

اا  روک  شده با الستی  يا مقاومت به ترکیدگي پارچه گیر روش اندازه تعیی  استاندارد  اي   از تدوي   اد 

 باشد.پحستی  با استفاده از حرکت مکانیکي گو  فوالد  مي

   الزامي  مراجع 1 

 اا ارجاع داده شده است.مدارک ال امي زير حاو  مقرراتي است که در مت  اي  استاندارد ملي ايران به آن

 شود.بدي  ترتیب آن مقررات ج ئي از اي  استاندارد ملي ايران محسوب مي

آن مورد اا و تجديدنظراا  بعد  در صورتي که به مدرکي با ذکر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه

اا ارجاع داده شده است، نظر اي  استاندارد ملي ايران نیست. در مورد مدرکي که بدون ذکر تاريخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است.امواره آخري  تجديدنظر و اصححیه اا  بعد  آن

 جع زير برا  اي  استاندارد ال امي است استفاده از مر

اا  اا  روک  شده با الستی  يا پحستی  د محیطپارچه ،6213  شماره ايران  استاندارد ملي 1-1

 .انجام آزماي  استاندارد برا  آماده کردن و

 آزمون  اصول 9

ثابت  يي  گو  فوالد  صیقلي با سرعت .شودمحکم بسته مي به طور ام محورصلب اا  گیرها  بی  آزمونه

ر  داد. نیرو  مورد نیاز برا  ايجاد  1گسیختگيد تا اي  که در آن روآمي راآزمونه فش بهحرکت کرده و 

 شود.ثبت مي گسیختگيدر نقطه و جابجايي گو  فوالد  صیقلي  گسیختگي

  وسايل 6

نر  ثابت  حف  تواناييبايد دستگاه  باشد.مي مناسب 9نیروسنجبرقي و مجه  به  ،آزموندستگاه  6-1

 اينرسي بدون نیروسنجي  ترجیحا بايد از باشد.  خودکارات ثبّ مجه  بهو  را دارا طي آزمون در (CRT) 3تراورس

ممک   از نوع پاندولي اينرسي دارا  نیروسنجي  درحقیقت . )برا  مثال، از نوع الکتريکي يا نور ( استفاده شود

ي  استفاده از  مجبور به که در صورتي. بدادبه دلی  اثرات ناشي از اصطکاک و اينرسي را  تفاوتياست نتايج م

                                                 
1- Failure 

2- Dynamometer 

3- Constant rate of traverse 
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وقتي که دستگااي با دامنه متغیر به کار . بدست آيدد، اطحعات بايد به روش زير یاينرسي باش دارا  وسنجنیر

بايد به نحو  باشد که نیرو  ترکیدگي بی  ، شده انتخابگیر  ظرفیت دستگاه يا معیار اندازه ،شودگرفته مي

  و ثبت ماين) نیرو خطا در اندازه گیر % ظرفیت اسمي باشد. صحت دستگاه بايد به نحو  باشد تا 33% تا 13

 (.بودباشد )ار کدام که ب رگتر نحداکثر مقیاس  3/9%نیرو يا  9%بی  از نیرو(

 هکه آزمونباشد به نحو  بايد (، رجوع کنید 1شک  به ) ،ترکيدگيآزمون  درآزمونه  قرارگيرينحوه  6-1

و مرک  آزمونه در مقاب   شدهگه داشته ن mm 3/9 ±mm 23با قطر داخلي  ا حلقه گیرهبه طور محکم توسط 

آزمونه  در که وقتيشود تا ميفشرده قرار گرفته و  mm 99/9 ±mm 9/93 ي  گو  فوالد  صیقلي با قطر

گیرش  سطو پارچه باشد.  عمود بر سطحا  يا گو  فوالد  بايد حرکت گیره حلقه راستا . گي ر  دادگسیخت

ام مرک  باشد به نحو  که تاج شیاراا  ي  صفحه با شیاراا  طر   ا  شیاراا داراا  باال و پايی  بايد گیره

بايد د. شیاراا نعم  داشته باش mm13/9 حداق  از ام فاصله و mm 3/9  حداق جفت گردد. شیاراا بايد ديگر 

گیره داخلي  لبهپائی  . دنشو، گرد mm 2/9شعاع حداکثر با اا تاج آنشروع و  داانه گیرهلبه  mm 3از  حداکثر

 د.باش شده گرد mm 3/9بايد با شعاع پائیني گیره داخلي لبه باال  باالئي و 

( استفاده کرد، اما رجوع کنید EN 12332-1به استاندارد ) mm 99/9± mm 33اندازه  ااز گو  ديگر  ب میتوان

 .ندنیستمقايسه قاب   با امآزمون نتايج 

 مترابعاد برحسب میلي

 
  راانما

 االئيگیره ب 1

 آزمونه 9

 گیره پائیني 3

 ترکيدگي در آزمون آزمونه قرارگيرينحوه  -1شکل                         گو  فوالد  صیقلي 2
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 بردارينمونه 5

 نماينده ک  محموله باشد. ،تا حد امکان که شود انجامبايد به نحو   بردار نمونه

 آزمونه تهيه 7

از  m1 حداق  به فاصله مراجعه کنید(  زير نمونه )به يادآور  عرض قاب  استفاده از سرتاسر پنج آزمونه 7-1

دستگاه  اا هگیربی  به نحو  که آزمونه بتواند به طور محکم در برداريد  کافي با ابعادو انتها  نمونه ابتدا و 

  گیرش وب رگتر از قطر خارجي سط mm 19ار آزمونه بايد حداق   بعدتري  داشته شود. کوچ آزمون نگه

آزمون  برا  اايي که قبحمح  .شود ، آزمونآن در سرتاسر عرض الزماا  نمونه در مح ممک  است اشد. ب

 .دناز ام فاصله داشته باش mm 99حداق  بايد است شده استفاده 

 يکسان،ويژگي  دارا که است بج  حاشیه  عرض پارچه  ، 3623-1استاندارد ملي ايران شماره  طب عرض قاب  استفاده  -يادآوري

 باشد.تکمی  يکنواخت و عار  از عیوب غیرقاب  قبول 

رو  پارچه روک  شده مورد آزمون بايد مشخص و مورد تواف  طرفی  ذينفع واقع شود. زيرا نتايج به  7-1

 .باشندنمي ساندست آمده از آزمون دو رو  آزمونه با ام يک

 آزمونانجام و توليد فاصله زماني بين  6

 باشد. h 16 و انجام آزمون بايد تولیدبی   فاصله زماني حداق اا، ه آزمونام در مورد 6-1

حداکثر و انجام آزمون بايد  تولیدبی   يزمانفاصله ، 1نیمه ساخته و در حی  تولید محصول برا  آزمون 6-1

 شوند. انجام زماني يکسان فواص  در بايداا آزمونا ، تا حد امکان اا  مقايسهبرا  آزمونچهار افته باشد و 

 سه ماه بايد حداکثرو انجام آزمون  تولیدبی   يزمانفاصله  ،در صورت امکان نهايي محصول آزمون برا  6-9

  انجام شود. ،مشتر  ازکاال  دوماه از تاريخ دريافت طي حداکثر دربايد ااآزمون ،موارد  ساير باشد. در

  هاآزمونهبراي آماده سازي شرايط محيطي   8  

 6213استاندارد ملي ايران شماره  شرايط محیطي استاندارد مطاب  بااا را برا  انجام آزمون در يکي از هآزمون

 آماده ساز  کنید.

 حاو  در آب مقطر h 92 را برا  که نیاز است نمونه به صورت خی  مورد آزمون قرار گیرد، آزمونهصورتيدر 

آزمونه را بی  دو  سريعا. بعد از خارج کردن از آب، کنید ورغوطه انتخاب شده،استاندارد % اتانول در دما  1

  آبگیر  کنید و فورا آزمون را انجام داید. ،صفحه کاغی جاذب

 

                                                 
1- Non-product tests 
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  روش انجام آزمون 3

-گیره بی را ببینید( آزمونه آماده ساز  شده را  9-6)بند  استشده ديگر  تواف   در موارد  کهبج   3-1

 روک  شده پارچه به سمت گو  فوالد  نباشد. طر ور  که به ط .محکم کنیدا  حلقه اا 

حرکت داید تا زماني که  mm/min39± mm/min 399با نر   ام طر آزمونه و گو  فوالد  را به  3-1

 آزمونه تحت فشار اعمال شده توسط گو  فوالد  پاره شود.

در  ترکیدگيايجاد  برا  والد گو  ف جابجاييمی ان نیرو و  ،دستگاه نشانگربرا  ار آزمون از رو   3-9

 يادداشت کنید. mm 1/9جابجايي را برحسب میلیمتر با تقريب می ان نیرو را برحسب نیوت  و  بخوانید.را آزمونه 

و  کردهاا  گیره و يا لغ ش آزمونه ر  داده باشد، چشم پوشي پارگي آزمونه در لبهکه  از نتايجي 3-6

 ید.آزمون را با آزمونه ديگر  تکرار کن

 پنج آزمون را به دست آورده و ثبت کنید.نتايج میانگی   3-5

 آزمون گزارش 11

 اا  زير باشد گ ارش آزمون بايد دارا  آگااي

 ؛3626-1 استاندارد ملي ايران روش آزمون طب  11-1

 )اعم از تاريخ تولید، تاريخ نمونه بردار  و ...(؛ کلیه ج ئیات ضرور  برا  شناسائي نمونه 11-1

ساز  يا اي  که آزمونه در حالت خی  آماده و ساز و زمان آماده محیطيساز ، شرايط روش آماده 11-9

 شده است؛

 ؛انجام آزمون شرايط 11-6

جابجائي گو  فوالد  در می ان برحسب نیوت  و گي، ترکیدنیرو  پنج آزمونه برا  میانگی  نتايج  11-5

 ؛ برحسب میلیمتر گيترکیدانگام 

 خ انجام آزمون.تاري 11-7
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 پيوست الف

 )اطالعاتي(

 نامهکتاب

  

اا  روک  شده با الستی  يا پحستی  تعیی  خصوصیات پارچه،  3623-1استاندارد ملي ايران شماره  -1

 گیر  طول و عرض و جرم خالصاندازه-اول قسمت-ا  آزموناروش -طاقه

2- EN 12332-1, Rubber- or Plastics- Coated fabrics- Determination of bursting strength – Part 1: 

Steel ball method 
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