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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  ارسدا   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 حصو  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. 

 فعدا   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  :دومقسمت  -تعيين مقاومت به ترکيدگي -با الستيک يا پالستيکهاي روکش شده پارچه »

 «هيدروليک

 
 نمايندگي سمت و/ يا رئيس: 

 فتحي، سعید

 )کارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 آزمايشگاه کوثر

 دبير:
 

 آفاقي، جمیله

 نساجي( مهندسي)کارشناسي ارشد 

 پژواشگاه استاندارد

 ))اسامي به ترتیب حرو  الفبا :اعضاء
 

 احمد ، شهح

 )کارشناسي فی ي (

 پژواشگاه استاندارد

 استاد ، انگامه

 ساجي()کارشناسي مهندسي ن

 شرکت بهساز

 اطلسي، شهح

 )کارشناسي فی ي (

 کارشناس استاندارد 

 برادران، محمود

 نساجي(کارشناسي ارشد مهندسي )

 شرکت ري  سنج

 تشکر ، حمیده

 )کارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 ايران انجم  صنايع نساجي

 سعید ، ترانه

 )کارشناسي مهندسي نساجي(

 نی  تک  مشاوري  شرکت

 اا، مريمسمسار

 )کارشناسي ارشد شیمي(

 پژواشگاه استاندارد
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 قاسمي، رضا

 )کارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 پژواشگاه استاندارد

 کريم رباني، شاد 

 )کارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 آزمايشگاه بهساز

 کمالي میاب، رضا

 )کارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 آزمايشگاه آروي  سات 

 گلکار، شهناز

 رشناسي مهندسي نساجي()کا

 آزمايشگاه جهان رنگی  آزما

 منتظر ، مهشید

 )کارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 شرکت پاناپارس

 موسو ، گلناز

 )کارشناسي مهندسي نساجي(

 سازمان ملي استاندارد ايران

 نعیمي نیا، فرناز

 )کارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 پژواشگاه استاندارد

 ولي بیگي، میحد

 رشناسي مهندسي نساجي()کا

 پژواشگاه استاندارد
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 فهرست مندرجات

 صفحه       عنوان                                                                                                                        

 ب ملي ايران استانداردسازمان آشنايي با 

 ج داردکمیسیون فني تدوي  استان

 و پی  گفتار

 ز مقدمه

 1 اد  و دامنه کاربرد  1

 1 مراجع ال امي  9

 1 اصو  آزمون  3

 9 وساي   2

 3 کالیبراسیون  3

 3 بردار نمونه  6

 3 تهیه آزمونه  3

 3 آزمونانجام و  تولیدفاصله زماني بی    3

 6 ااساز  آزمونهشرايط محیطي برا  آماده  2

 6 روش انجام آزمون 19

 6 گ ارش آزمون 11

 3 کتابنامهپیوست الف )اطحعاتي( 
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 پيش گفتار

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

تهیده و تددوي     سازمان ملي استاندارد ايراناا  مربو  توسط  در کمیسیون که پی  نوي  آن "ایدرولی 

 اا  نسداجي و الیدا  مدور     اجحس کمیته ملي استاندارد پوشاک و فرآورده پنجاه پنجمی سیصد و شد و در

سازمان قانون اصح  قوانی  و مقررات  3د بند ي  ماده يب قرار گرفت، اين  به استنامورد تصو 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  

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

 بايد امواره از آخري  تجديد نظر استاندارداا  ملي استفاده کرد.

روش آزمون، باط  و اي   -، تعیی  مقاومت در برابر ترکیدگي1333: سا   3626استاندارد ملي ايران شماره 

 شود:استاندارداا جايگ ي  آن مي

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

 قسمت او : روش گو  فوالد  -تعیی  مقاومت به ترکیدگي

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

 قسمت دوم: روش ایدرولی  -تعیی  مقاومت به ترکیدگي

 که برا  تهیه اي  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زير است:  مأخیمنبع و 

 
ISO 3303-2:2012, Rubber-or plastics-coated fabrics- Determination of bursting strength- Part 

2: Hydraulic method   

 



itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 ز

 

 مقدمه

 پارچه به کار  1چندجهته مدو  اا  روک  شده اغلب به عنوان مقیاسي برا مقاومت به ترکیدگي پارچه

  9اا  روک  شده در ي  صفحهخوا  کششي، تنها برا  سنج  مقاومت پارچه کهرود، در حاليمي

دارند  3اايي که تماي  به باري  و لوله شدنبر آن آزمون مقاومت به ترکیدگي، برا  پارچه باشد. عحوهمي

 تر است.ت، مناسبحلقو  باف اا  روک  شده با زمینهمانند پارچه

روش بسیار معمو  در که ، باشدمي ديافراگم قاب  ارتجاع استفاده ازبا  روش شر  داده شده در اي  استاندارد

 . استتر مناسب اا  روک  شده با وزن متوسط و سب و برا  آزمون پارچهبوده آزمون ترکیدگي 

د، اگرچه نتايج به دست آمده از باشميدر دسترس  برا  استفاده داانه گیرهاندازه تجار  با دو   اادستگاه

 اا  مختلف با ام قاب  مقايسه نیستند.دستگاه





 

 

                                                 
1- Multidirectional modulus شود.تقسیممیدرآزمونترکیدگی،نیرویواردهدرراستایعمودتوسطگویبهنیرودرجهاتمختلف  

2- One plane شود.درآزمونکششتاحدپارگینیروفقطدریکصفحهبهآزمونهواردمی  

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

  هيدروليکروش   :دوم

 کاربرد   و دامنه  هدف  2

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

ار دو نوع   باشد.مي Bيا  Aاز نوع  اا  ترکیدگي با ديافراگمنوع دستگاهدو يکي از پحستی  با استفاده از 

 ااآنکاالاايي که مقاومت به ترکیدگي  برا  Aکنند. دستگاه آزمون نوع دستگاه توسط فشار ایدرولی  کار مي

اا در کاالاايي که مقاومت به ترکیدگي آن برا  B و دستگاه آزمون نوع   kPa 3399تا  kPa 339در دامنه 

  باشد، کاربرد دارد.مي kPa 1299تا  kPa 39دامنه 

   الزامي  مراجع 2 

 است.اا ارجاع داده شده 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

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

جاع داده شده است، اا ارنظر 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

 استفاده از مرجع زير برا  اي  استاندارد ال امي است:

اا  اا  روک  شده با الستی  يا پحستی  د محیطپارچه ،6213  شماره ايران  استاندارد ملي 2-2

 .اي انجام آزم استاندارد برا  آماده کردن و

 آزمون  اصول 9

زير در ديافراگم که ي   .شودبسته مي اا  بااليي و پايینيگیرهآزمونه به طور محکم بی   اا لبه دور تا دور

به تدريج  اعما  کرده و آن را ديافراگم با نر  ثابت به محفظه زير ي راسیال گیره پايیني تعبیه شده است نیرو 

فشار سیا   با آزمونه تماس حاص  کرده و به آن فشار اعما  کند.اي  که  تا نمايدميمنبسط  به شک  ي  گنبد

 شود.ثبت مي زمونهآ  1گسیختگينقطه و ارتفاع گنبد در 

 

 

                                                 
1- Failure 
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 وسايل 6

در مراجعه کنید(.  9-1-2)به بند   Bمراجعه کنید( يا نوع  1-1-2)به بند  Aنوع  از ،2آزموندستگاه  6-2

، باشدانواع دستگاه آزمون مجاز اري  از از استفاده  ،ت به ترکیدگي کاالمقاومبرا  اندازه گیر   موارد  که

نتايج آزمون  زيرا ،عم  آيدبهتواف   مورد استفاده بر رو  دستگاه آزمون بی  طرفی  ذينفع،شود که توصیه مي

 .ندديگر نیستيکل وما قاب  مقايسه با  ،مختلفدستگاه آزمون  نوع  دوبدست آمده از 

 kPa 3399تا  kPa 339 محدودهدر  گیر رجوع شود(، دامنه اندازه 1)به شک   Aدستگاه آزمون نوع  6-2-2

 باشد.مي 3-1-1-2تا  1-1-1-2شر  داده شده در بنداا   اج اءشام  

آزمونه به طور محکم و اعما  بار يکنواخت بی  دو صفحه حلقو   نگه داشت برا   ،گيرش يستمس 6-2-2-2

 در آن گیرش نی  یستمس ابعادکه باشد مي 1طب  شک   ااييشیاردارا  و  بوده صیقلي غیر ا  ومواز  که ص

به نحو  که شود، ميداشته  نگه يا وسیله مشابه 9ناگرد مفص ي   توسطصفحه گیرش ي   .مشخص شده است

اا  باال اا  گیرهانهداار به کار رفته برا  آزمون، بتحت  اطمینان حاص  شود. ،گیرش فشاريکنواخت از اعما  

  د.نو مواز  باش تخت و سطو  گیرش بايد دناشب نسبت به ام انحرا  داشته mm 93/9 و پائی  نبايد بی  از

به طور محکم نگه که  باشدمي از الستی  طبیعي يا مصنوعيساخته شده  و به شک  گرد، ديافراگم 6-2-2-2

فرو ت به سطح فوقاني گیره پائیني بسن mm 3/3 حدود سطح فوقاني آنآزمون شروع داشته شده و قب  از 

بیشتر از سطح   باشد که فشار مورد نیاز باعث شود ديافراگم انهوگرفتگي دارد. مواد و ساختار ديافراگم بايد به 

 :ه و به شک  گنبد درآيدشد بسطفوقاني گیره پائیني به شر  زير م

 ؛kPa 999تا  kPa 139، دامنه فشار : mm 9/9 ± mm 19 گنبدارتفاع  -

 .kPa 339تا  kPa 939، دامنه فشار : mm 9/9 ± mm 13 گنبدارتفاع  -

، گنبدارتفاع  ال اماتدر حا  استفاده بايد به طور منظم بررسي شده و در صورت عدم برآورده کردن  اا ديافراگم

 تعويض شوند.  بايد

ي که آزمونه وقت   به داخ  ديافراگم تا ، برا  اعما  فشار صعود  ایدرولیهيدروليک يستمس 6-2-2-9

)مانند گلیسرو   مايع مناسبي وتولید شود  ،کندمي کار موتورپیستون که با ي  نیرو   توسطبترکد. فشار بايد 

ر با جن  سطح دگي( که سازگانسیلیکون با ويسکوزيته پائی  يا اتیل  گلیکو  دارا  مواد بازدارنده خورخالص، 

ایدرولی  و مايع مورد استفاده بايد عار  از حباب اوا باشد.  یستمسورد. آبه حرکت در را  تداخلي ديافراگم اس

 باشد. ml/min99 ±ml/min139 نر  پمپ کردن بايد 

 kPa 1299تا  kPa 39 محدودهاندازه گیر  در  دامنهرجوع شود(،  9)به شک  ، Bدستگاه آزمون نوع  6-2-2

 باشد.مي 3-9-1-2 تا 1-9-1-2بنداا   شر  داده شده درکه شام  اج اء 

                                                 
شر  داده  ISO 2759اا در استاندارد . مشخصات اي  دستگاهشوندده مينامی Mullen اا  آزمون ترکیدگياا  آزمون از اي  نوع اغلب دستگاهدستگاه-1

  شده است.

2- Swivel joint 
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 مترابعاد برحسب میلي

 
 راانما:

 ام مرک   69°شک   Vاا  يا سر  شیار  69°شک   Vشیار مارپیچي ممتد  1

 گیره باالئي 9

 آزمونه 3

 گیره پائیني 2

 ديافراگم الستیکي 3

 محفظه فشار 6
a استاندارد  درEN 12332-2  اا  باالئي و پائیني ها  در گیرقطر سورا  استوانهmm 3/33  است که مساحتي برابر با cm

 کند.را ارائه مي 219

 Aدستگاه آزمون نوع  -2شکل 

مواز  که  صفحه حلقو به طور محکم و يکنواخت بی  دو  برا  نگه داشت  آزمونهسامانه گيرش،   6-2-2-2

ي  صفحه  .مشخص شده است آنه گیرش در ابعاد سامان وباشد  9شک  طب  شیاردار  و صیقلي غیربايد صا  و 

، به نحو  که از اعما  يکنواخت فشار گیرش، شودن يا وسیله مشابه نگه داشته مياي  مفص  گرد توسطگیرش 

 اا  باال و پائی  نبايد بی  ازاا  گیرهداانهار به کار رفته برا  آزمون، تحت ب اطمینان حاص  شود.

mm 93/9 و مواز  باشند.  تختد و سطو  گیرش بايد ناشبه نسبت به ام انحرا  داشت 
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 به شک  گرد، ساخته شده از الستی  طبیعي يا مصنوعي و با ضخامت ، ديافراگم  6-2-2-2

mm 96/9 ± mm 36/9 به طور محکم نگه داشته شده و قب  از شروع آزمون، سطح فوقاني آن حدود  باشدکهمي

mm 3/3  ا  باشد که فرورفتگي دارد. مواد و ساختار ديافراگم بايد به گونهنسبت به سطح فوقاني گیره پائیني

باالتر از سطح فوقاني گیره  mm 9/9 ± mm 9/2به ارتفاع ديافراگم  شک  گنبد درفشار مورد نیاز برا  ايجاد 

 .باشد kPa 3 ± kPa 39پائیني برابر با 
، گنبددر صورت عدم برآورده کردن ال امات ارتفاع اا  در حا  استفاده بايد به طور منظم بررسي شده و ديافراگم

 تعويض شوند.
 

 مترابعاد برحسب میلي

 
 راانما:

 ام مرک   69°شک   Vاا  يا سر  شیار  69°شک   Vشیار مارپیچي ممتد  1

 گیره باالئي 9

 آزمونه 3

 گیره پائیني 2

 ديافراگم الستیکي 3

 محفظه فشار 6
a  د. ) به پارگرا  دوم مقدمه رجوع کنید(.نبه طور تجار  در دسترس مي باش اايي است کهرا  دستگاهپرانت اا بابعاد ارائه شده در 

 B  دستگاه آزمون نوع -2شکل 
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، برا  اعما  فشار صعود  ایدرولی   به داخ  ديافراگم تا زماني که آزمونه سامانه هيدروليک  6-2-2-9

کند، تولید شود و مايع مناسبي )مانند گلیسرو  وتور کار ميبترکد. فشار بايد توسط نیرو  ي  پیستون که با م

مواد بازدارنده خوردگي( را که سازگار با جن  سطح  حاو خالص، سیلیکون با ويسکوزيته پائی  يا اتیل  گلیکو  

. آورد. سامانه ایدرولی  و مايع مورد استفاده بايد عار  از حباب اوا باشدداخلي ديافراگم است به حرکت در 

  باشد ml/min3 ±ml/min23 نر  پمپ کردن بايد 

، نر  واکن  به اف اي  فشار ایدرولی  گيري مقاومت به ترکيدگيسامانه سنجش فشار براي اندازه 6-2

 باالتري  فشار واقعي باشد.± 3% در محدودهکه حداکثر فشار نشان داده شده  باشد ا به گونه

 کاليبراسيون 5

زماني و سپ  در فواص   اولیه استفاده قب  از ،مطاب  با دستورالعم  سازنده دستگاه آزمونکالیبراسیون بايد 

 حف  شود. ،شده تعیی به صورت مکرر انجام شود تا صحت  مناسب

 نمونه برداري 7

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

 تهيه آزمونه 6

ابتدا از   m 1حداق   به فاصله )به يادآور  رجوع شود(نمونه استفاده  قاب عرض  از سرتاسره پنج آزمون 6-2

دستگاه  اا هگیر بی به نحو  که ار آزمونه بتواند به طور محکم در برداريد کافي  ابعاد او ب نمونهو انتها  

  گیرش وسط خارجياز قطر  ب رگتر mm 19بايد حداق  ار آزمونه بعد  ي ترداشته شود. کوچ آزمون نگه

اايي که قبح برا  آزمون مح آزمون شود.  آن عرض در سرتاسراا  الزم مح  درنمونه باشد. ممک  است 

 از ام فاصله داشته باشند. mm 99استفاده شده است بايد حداق  

 

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

 .باشد تکمی  يکنواخت و عار  از عیوب غیرقاب  قبو 

رو  پارچه روک  شده مورد آزمون بايد مشخص و مورد تواف  طرفی  ذينفع واقع شود. زيرا نتايج به  6-2

 باشند.دست آمده از آزمون دو رو  آزمونه با ام يکسان نمي

 آزمونم انجاو  توليدفاصله زماني بين  8

 باشد. h 16و انجام آزمون بايد  تولیدبی   فاصله زمانياا، حداق  در مورد امه آزمون 8-2
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، فاصله زماني بی  تولید و انجام آزمون بايد حداکثر 1برا  آزمون محصو  نیمه ساخته و در حی  تولید 8-2

 د در فواص  زماني يکسان انجام شوند.اا بايا ، تا حد امکان آزموناا  مقايسهچهار افته باشد و برا  آزمون

بی  تولید و انجام آزمون بايد حداکثر سه ماه  برا  آزمون محصو  نهايي در صورت امکان، فاصله زماني 8-9

 اا بايدحداکثر در طي دوماه از تاريخ دريافت کاال از مشتر ، انجام شود.باشد. در ساير موارد ، آزمون

 ها زي آزمونهشرايط محيطي براي آماده سا  3

 6213استاندارد ملي ايران شماره  اا را برا  انجام آزمون در يکي از شرايط محیطي استاندارد مطاب  باآزمونه

 آماده ساز  کنید.

ساعت در آب مقطر  92در صورتي که نیاز است نمونه به صورت خی  مورد آزمون قرار گیرد، آزمونه را برا   

ور کنید. بعد از خارج کردن از آب، سريعا آزمونه را بی  ندارد انتخاب شده،  غوطه% اتانو  در دما  استا1حاو  

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

 روش انجام آزمون 21

به محفظه فشار تا موقعي که آزمونه بترکد،  سیا وارد کردن  از طري فشار رو  ديافراگم الستیکي را  21-2

ديافراگم توجه برآمدگي حداکثر و امچنی   دداميکه عقربه فشار سنج نشان   ي  داید. به حداکثر فشاراف ا

 يا شکا ( را ثبت کنید. صلیبي) مثح، ايجاد شده نوع ترکیدگي  ده وبه نقطه صفر برگردان را کنید. عقربه

چشم ه در گیره يا ن ديکي آن ر  داد ار گونه ترکیدگي کاز اي  فرايند را برا  ار آزمونه تکرار کنید.  21-2

 تکرار کنید.  آزمون را با آزمونه ديگر ،و در اي  موارد پوشي کنید

میانگی  پنج نتیجه به دست آمده برا  فشار ترکیدگي را محاسبه کنید و سپ  ضريب تصحیح  21-9

 کنید. تعیی شر  داده شده است،  2-19گونه که در بند ديافراگم را امان

بدون حضور آزمونه، اما در حالي که گیره امان نر  جريان مايع به کار رفته در آزمون، ديافراگم را  با 21-6

به ديافراگم  در آوردن به شک  گنبد. به فشار مورد نیاز برا  به شک  گنبد درآوريدبااليي در موقعیت خود است، 

ضريب تصحیح "اي  فشار  .ي، توجه کنیدترکیدگ در لحظهآزمونه  ارتفاع گنبد درمیانگی   اندازه برابر با

 و مقدار  است که بايد از میانگی  فشار ترکیدگي کاسته شود. بوده "ديافراگم

 ثبت کنید. را به عنوان مقاومت به ترکیدگي (2-19) طب  بندمیانگی  فشار ترکیدگي تصحیح شده 21-5

 گزارش آزمون 22

 اا  زير باشد:گ ارش آزمون بايد دارا  آگااي

                                                 
1- Non-product tests 
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 ؛3626-9شماره روش آزمون طب  استاندارد ملي ايران  22-2

 ؛)اعم از تاريخ تولید، تاريخ نمونه بردار  و ...( کلیه ج ئیات ضرور  برا  شناسائي نمونه 22-2

 ؛(Bيا  Aنوع دستگاه آزمون مورد استفاده ) 22-9

ساز  در حالت خی  آمادهساز  و يا اي  که آزمونه و زمان آماده محیطيشرايط ساز ، روش آماده 22-6

 شده است؛

 ؛انجام آزمونشرايط  22-5

 برحسب میلیمتر؛ ارتفاع گنبدبر حسب کیلوپاسکا ، نوع ترکیدگي و  فشار ترکیدگيت  ت  نتايج  22-7

 ؛فشار ترکیدگي تصحیح شده میانگی  22-6

 تاريخ انجام آزمون. 22-8
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 پيوست الف

 )اطالعاتي(

 نامهکتاب

  

اا  روک  شده با الستی  يا پحستی  تعیی  خصوصیات پارچه، 3623-1ي ايران شماره استاندارد مل [1]

  گیر  طو  و عرض و جرم خالصاندازه-او  قسمت-اا  آزمونروش -طاقه

تعیی  مقاومت به ترکیدن -کاغی ، 1391استاندارد ملي ايران شماره  [2]

روش آزمون –گیر  مقاومت در برابر ترکیدن هانداز –مقوا ، 3963استاندارد ملي ايران شماره  [3]

[4] EN 12332-2, Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of bursting strength — Part 

2:Hydraulic method 
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