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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 است كه عهده دار    رجع رسمي كشور  م تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعي بر اين   . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد            

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                      
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

 نويس استانداردهاي ملي جهت     پيش.بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                  

) رسمي( وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي                   
 .چاپ و منتشر مي شود

 مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين            پيش نويس استانداردهايي كه توسط    
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان                           

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد              . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥(( شماره   مندرج در استاندارد ملي   

 .تصويب رسيده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در                    
ين پيشرفتهاي  تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخر               

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور                    
والت و حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محص

مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي                   . اجباري نمايد 

 .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

مينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                  همچنين بمنظور اط  
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست                     
محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را               

ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                     بر اساس   
ترويج سيستم بين المللي    . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              

دي براي ارتقاي سطح    يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربر            
 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك كميسيون استانداردً  پارچه

 هاي آزمون ً   روش-فرسودگي تسريع شده
 
 

 سمت  يا نمايندگي  رئيس 
 شركت پالستيك شاهين اسالم ، عبدالعظيم

 )فوق ليسانس مهندسي پليمر (
 
 

 اعضاء
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سمسارها ، مريم

 )سانس شيمي فوق لي( 
 

 شركت مشاورين نيك تكس عباسي ، اعظم

 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 شركت پالستيك شاهين قاضي نژاد ، مهرداد

 )فوق ليسانس مهندسي پليمر ( 
 

 كارخانجات توليدي تهران مقتدري ، محمدرضا حسين

 )ليسانس مهندسي پليمر ( 
 
 

 دبير

 ات صنعتي ايرانمؤسسه استاندارد و تحقيق همايونفر ، فرحناز

 )ليسانس بيولوژي ( 
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 گفتار پيش

ً   هاي آزمون   روش - فرسودگي تسريع شده   -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك       پارچهً    استاندارد

جلسه  كميته    يكصدو پنجاه و چهارمين        ر ون هاي  مربوط  تهيه  و تدوين  شده  و د       ـكه  توسط  كميسي  

 قرار  تصويبمورد    ١١/٢/٨٤  مورخ هاي نساجي و الياف         ده  پوشاك و فرآور     ملي  استاندارد 

 قانون  اصالح  قوانين  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و          ٣، اينك  به  استناد بند يك  ماده           گرفته  است  

 .  بعنوان  استاندارد ملي  ايران  منتشر مي شود١٣٧١تحقيقات  صنعتي  ايران  مصوب  بهمن  ماه  

، علوم    امي  و هماهنگي  با تحوالت  و پيشرفت هاي  ملي  و جهاني  در زمينه  صنايع              براي  حفظ  همگ  

، استانداردهاي  ملي  ايران  در مواقع  لزوم  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  پيشنهادي  كه                 و خدمات  

ون  فني  مربوط    ، در هنگام  تجديدنظر در كميسي       براي  اصالح  يا تكميل  اين  استانداردها ارائه  شود        

بنابراين  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  ايران  بايد همواره  از              . مورد توجه  قرار خواهد گرفت       

 . آخرين  تجديدنظر آنها استفاده  كرد

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

ان  بين  اين  استاندارد و استاندارد ملي  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي               ، در حد امك    جامعه 

 . ايجاد شود

 : خذي  كه  براي  تهيه  اين  استاندارد به  كار رفته  به  شرح  زير است أمنبع  و م

ISO 1419 : 1993 Rubber or Plastics- Coated fabrics- Accelerated- ageing tests . 

 
 

 

 الف
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  - فرسودگي تسريع شده-هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك رچهپا

 هاي آزمون روش
 

 هدف و دامنه كاربرد  ١

هاي روكش شده در     هدف از تدوين اين استاندارد تعيين چهار روش براي ارزيابي مقاومت پارچه           
 .باشد  برابر تخريب ، تحت تأثير عمليات تسريع كننده فرسودگي مي

 
برند ، بهتر است با كارهاي متداول آزمايشگاهي آشنايي            كار مي  ي كه اين استاندارد را به       افراد -يادآوري

كارگيري روش مناسب    لذا به . در اين استاندارد به كلية مسائل ايمني مرتبط اشاره نشده است             . داشته باشند   
 .باشد  براي حفظ سالمتي و ايمني براساس موازين متداول حاكم ، برعهدة آزمايش كننده مي

 
 مراجع الزامي ٢

 . مدارك  الزامي  زير حاوي  مقرراتي  است  كه  در متن  اين  استاندارد به  آنها ارجاع  داده  شده  است                    
در مورد مراجع  داراي  تاريخ      . شود  ، جزئي  از اين  استاندارد محسوب  مي        بدين  ترتيب  آن  مقررات   

معهذا  . ديد نظرهاي  بعدي  اين  مدارك  مورد نظر نيست        ها و تج   يا تجديد نظر، اصالحيه    / چاپ  و 
ها و تجديد نظرهاي       بهتر است  كه  كاربران  ذينفع  اين  استاندارد، امكان  كاربرد آخرين  اصالحيه              

 يا تجديد نظر،   / در مورد مراجع  بدون  تاريخ  چاپ  و      . مدارك  الزامي  زير را مورد بررسي  قرار دهند       

  .يا تجديد نظر آن  مدارك  الزامي  ارجاع  داده  شده  مورد نظر است/ آخرين  چاپ  و

  :ع  زير براي  كاربرد اين  استاندارد الزامي  استاجاستفاده  از مر

  -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك            پارچه ١٣٨٢سال   : ٦٩١٧استاندارد ملي ايران      

 ون هاي استاندارد براي آماده كردن و انجام آزم محيط

 تعيين  -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك        پارچه -١٣٨٣سال   : ٧٦٤٥-٢استاندارد ملي ايران    
 جرم در واحد سطح پارچه روكش شده ، روكش و منسوج زمينه:  قسمت دوم -خصوصيات طاقه
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هاي روكش شده    كاهش مواد فرار در اثر گرما در پارچه       : روش الف    ٣
 ٢ نرمP.V.C١ با

 اصول كلي ١-٣

 ٣ ممكن است در اثر فرسودگي طبيعي مقاديري از مواد نرم كننده     P.V.Cهاي روكش شده با      پارچه
 اين پديده اثر سوئي در كارآيي روكش خواهد            . خود را در اثر عمل تبخير از دست دهند               

بنابراين . ميزان تأثير پذيري مواد هر روكش به نوع فرموالسيون آن روكش بستگي دارد               . گذاشت  
ها در معرض دماي     در اين روش با قرار دادن آزمونه      . است اين خاصيت قابل ارزيابي باشد       بهتر  

گيري  باال و در نتيجه تسريع در كاهش مواد فرار موجود ، ميزان كاهش جرمي مواد روكش اندازه                 
 .شود  مي

 وسايل الزم ٢-٣

در محفظه به    آزمايشگاهي مجهز به سيستم تهوية هوا به نحويكه چرخش هوا              ٤اون ١-٢-٣
.  بار در ساعت هواي داخل آن تعويض شود            ١٠ بار و حداكثر     ٣آهستگي انجام شود و حداقل       

بدين منظور اون بايد با وسايل مناسبي جهت كنترل و اندازه گيري سرعت جريان هوا ، تجهيز                     
 در  اين وسايل بايد دما و در صورت نياز رطوبت نسبي مورد نياز را فراهم آورد و                  . شده باشد   

قبل از اين كه هواي ورودي در        . محل مناسبي از اون ، نشانگر عملكرد فوق قرار داشته باشد               
براي جلوگيري از تابش    . ها قرار گيرد ، بايد به دماي تعيين شده رسيده باشد                تماس با آزمونه  

ندة هواي  ها ، بايد از حفاظ مناسب براي كلية وسايل الكتريكي گرم كن            مستقيم گرما بر روي آزمونه    
رود ، فلز مس يا      كار مي  در داخل محفظة اون كه براي تسريع فرسودگي به        . ورودي استفاده گردد    

 ١٠اندازة اون بايد به گونه اي باشد كه حجم كل آزمونه ها از               . آلياژ مس نبايد وجود داشته باشد       
 .درصد فضاي آزاد اون تجاوز نكند 

                                                 
١- P.V.C = پلي وينيل كلرايد 

2- Plasticized 
3- Plasticizer 
4- Oven 
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ها از يكديگر    ها در داخل اون به طوريكه فاصلة آزمونه         ابزاري براي آويزان كردن عمودي آزمونه     

 .متر باشد ، مورد نياز است   ميلي٥٠متر و از سطوح داخلي اون حداقل   ميلي١٠حداقل 

 . درجه سلسيوس ثابت نگهداشته شود ١٠٠ ± ١دماي اون بايد در 

 دماسنج يا هر وسيلة ديگر نشانگر دما براي نمايش دماي داخلي اون ٢-٢-٣

 ) گرم ٠٠١/٠(  ميلي گرم ١ترازو با درستي اندازه گيري  ٣-٢-٣

 آماده كردن آزمونه  ٣-٣

ها بايد   حتي االمكان آزمونه  . متر مربع باشد ، تهيه كنيد         سانتي ١٠٠ ± ١ آزمونه كه سطح هر يك       ٦

 .هاي آن تهيه شوند  متري از لبه  ميلي٥٠در فواصل يكسان از عرض نمونه و به فاصلة حداقل 

 شرايط محيطي براي آماده سازي آزمونه ها و تعيين جرم آنها ٤-٣

جرم هريك  .  قرار دهيد    ٦٩١٧ها را تحت يكي از شرايط ذكر شده در استاندارد ملي ايران               آزمونه

جرم واحد سطح روكش    .  قرار دهيد    ١mگيري و آن را      گرم اندازه  ها را با دقت يك ميلي      از آزمونه 

 ( AC).  اندازه گيري كنيد ١٣٨٣سال  : ٧٦٤٥-٣ندارد ملي ايران سه آزمونه را براساس استا

 روش اجراي آزمون ٥-٣

اند انتخاب كنيد و جرم اوليه هر يك از           سه آزمونه كه تحت شرايط محيطي استاندارد قرار گرفته         

.  درجه سلسيوس گرم كنيد      ١٠٠ ± ١از قبل اون را براي رسيدن به دماي         . آنها را يادداشت نماييد     

ها از هر    به طوريكه هيچ كششي به آنها وارد نشود و آزمونه         . ها را در داخل اون قرار دهيد         زمونهآ

ها را از اون خارج       ساعت آزمونه  ١٦بعد از گذشت    . دو طرف در معرض عبور آزاد هوا باشند          

 .كنيد و اجازه دهيد كه خنك شوند 

هر يك   ) ٢m(  قرار دهيد و جرم ثانويه        تحت شرايط استاندارد   ٤-٣ها را طبق بند      مجدداً آزمونه 

 .را با درستي يك ميلي گرم اندازه گيري و يادداشت نماييد 
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 به منظور اجتناب از خطاي ناشي از رطوبت موجود در آزمونه بعد از قرار گرفتن در شرايط                      -١يادآوري  

 فوق الذكر ، در اتمسفر       ها قبل از آزمون و قرارگيري در شرايط         گردد آزمونه  محيطي استاندارد توصيه مي   

  .١ درصد قرار گيرند١٠خشك با رطوبت نسبي كمتر از 

 

 بيان نتايج آزمون ٦-٣

شود را با استفاده از      ها كه به صورت درصدي از جرم روكش بيان مي          كاهش جرم هريك از آزمونه    

 :فرمول زير محاسبه نماييد 

100
1

21 ××
AC 

 AT  
m

  m  - m  
 

 :در اين فرمول 

١m : نه قبل از آزمايش برحسب گرمجرم آزمو 

٢m : جرم آزمونه بعد از آزمايش برحسب گرم 

AT : جرم واحد سطح نمونه برحسب گرم در متر مربع 

AC : باشد  جرم واحد سطح روكش برحسب گرم در متر مربع ، مي. 

 گزارش آزمون ٧-٣

 :ت زير باشد گزارش آزمون بايد شامل اطالعا

 )روش الف ( شماره استاندارد ملي و روش به كار گرفته شده  ١-٧-٣

 شرح كلية جزئيات الزم جهت معرفي پارچه روكش شده مورد آزمون ٢-٧-٣

 نوع شرايط محيطي به كار گرفته شده ٣-٧-٣

                                                 
1- Preconditioning 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


5 

ها به صورت درصدي از جرم روكش بيان شود و نيز             كاهش جرم هر يك از آزمونه      ٤-٧-٣

 ين نتايج بدست آمده ميانگ

 جزئيات هرگونه انحراف از روش آزمون  ٥-٧-٣

 

 روش عمومي: روش ب  ٤

 اصول كلي ١-٤

شود و بعد از آن       در اين روش آزمونه در معرض هوا با درجه حرارت وفشار باال قرار داده مي                 

طور  در اين روش غلظت اكسيژن به      . گيرد   وضعيت پارچه روكش شده ، مورد ارزيابي قرار مي          

تواند با سرعت كافي درون       نسبي كم است و اگر عمل اكسيداسيون سريع باشد ، اكسيژن نمي              

بنابراين به جز در مواردي كه الية       . روكش منتشر شده و عمل اكسيداسيون را يكنواخت نگهدارد           

روكش بسيار نازك است ، در ساير موارد ممكن است نتايج گمراه كننده و ميزان فرسودگي كم                    

توانند پس از طي     هاي انتخابي مي   در صورت تمايل نمونه   .  پارچه روكش شده بدست آيد        براي

اين كار به   . مدت زمان خيلي بيشتر از آنچه كه در اين روش آزمون گفته شده ، فرسودگي يابند                   

چنين نمونه هايي براي نشان دادن آثار        . شود   منظور حصول اطمينان از تجزيه روكش انجام مي        

 .شوند  سودگي به كار برده ميايجاد فر

 وسايل الزم ٢-٤

باشد با اين تفاوت كه       مورد نياز مي   ١-٢-٣اون آزمايشگاهي شرح داده شده در بند         ١-٢-٤

 درجه سلسيوس ثابت نگهدارد ، مگر آنكه دماي ديگري مورد نظر              ٧٠ ± ١بايد بتواند دما را در       

 .باشد 

  ، براي نمايش دماي داخلي اوندماسنج يا هر وسيلة ديگر نشانگر دما ٢-٢-٤
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 آماده كردن آزمونه ٣-٤

برحسب نوع آزمونهاي فيزيكي درخواست شده بعدي كه پس از قرار دادن آزمونه در شرايط ب                  
  ٥٠ها نبايد از فاصلة       آزمونه. ها را مشخص كرد       انجام خواهد شد ، بايد تعداد و ابعاد آزمونه          

 .تهيه شوند هاي پارچه روكش شده  متري از لبه ميلي

 
 .فرسودگي انتخاب شود  هاي بعد از آزمايش  آزمونه براي مقايسه٥شود حداقل تعداد   پيشنهاد مي-٢يادآوري 

 

 روش اجراي آزمون ٤-٤

ها را بدون اعمال هيچگونه       از قبل اون را تا رسيدن به درجه حرارت الزم گرم كنيد و آزمونه                 
ر آزاد هوا و به دور از نور باشند ، در داخل اون             طوريكه از هر دو طرف در معرض عبو        كششي به 

منظور اطمينان   به. مطمئن شويد كه فشار هواي داخل اون از فشار جوي بيشتر نباشد              . قرار دهيد   
هايي با تركيبات    اكسيدان ، بايد از آزمايش همزمان نمونه        از عدم مهاجرت سولفور يا مواد آنتي       

 .مختلف خودداري كرد 

ها را از اون     يا مضاربي از آن ، آزمونه     )  روز   ١٤(  ساعت   ٣٣٦يا  )  روز   ٧(  ساعت   ١٦٨بعد از طي    
 . قرار دهيد ٦٩١٧خارج كنيد و تحت يكي از شرايط محيطي ذكر شده در استاندارد ملي ايران 

 ها ارزيابي آزمونه ٥-٤

  را با    هاي خارج شده از اون       هاي آزمونه  هاي آزمون مناسبي ، ويژگي       با به كار گيري روش      

 .نمونه هاي اوليه ، مقايسه كنيد 

 گزارش آزمون ٦-٤

 :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد 

 )روش ب ( شماره استاندارد ملي و روش به كار گرفته شده  ١-٦-٤

 شرح كلية جزئيات الزم جهت معرفي پارچه روكش شده مورد آزمون ٢-٦-٤

 هنوع شرايط محيطي به كار گرفته شد ٣-٦-٤
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 ٥-٤نتايج ارزيابي آزمونه ها براساس بند  ٤-٦-٤

 مدت قرار دادن آزمونه و شرايط هواي درون اون ٥-٦-٤

 جزئيات هرگونه انحراف از روش آزمون ٦-٦-٤

 
 )شرجي (  رطوبتي -روش گرمايي: روش پ  ٥

 اصول كلي ١-٥

گيرند و در موارد     ميبعضي از مواد پليمري به مقدار زيادي تحت تأثير رطوبت و دماي باال قرار                 
وقتي امكان وقوع   . رود   كاربردي خاص ، رطوبت بسيار باال همراه با دماي نسبتاً باال به كار مي                

طور همزمان در    دليل تأثيرات متقابل دما و رطوبت ، مواد پليمري به          وجود آمد ، به    شرايطي به  چنين
هاي   آزمون فرسودگي ، آزمونه    در اين روش  . گيرند   معرض هر دو شرايط مورد آزمايش قرار مي        

 درجه  ٧٠ درصد و دماي     ٩٥پارچه روكش شده براي مدتي در معرض هوايي با رطوبت حداقل              
 هاي روكش شده با كاربردهاي خاص ممكن است به             براي پارچه . گيرند   سلسيوس قرار مي  

بهتر . باشد  صورت جايگزين مناسب     كار گيري ساير رطوبتهاي نسبي ، دماها و زمانهاي مختلف به          
ور  طور مداوم در آب غوطه      است توجه داشته باشيد در مواردي كه نمونه در حين مصرف به               

 .شود  خواهد شد ، به كار گيري اين روش پيشنهاد نمي

 وسايل الزم ٢-٥

 مورد نياز است با اين تفاوت كه بايد         ١-٢-٣اون آزمايشگاهي شرح داده شده در بند         ١-٢-٥
 . درصد را ثابت نگهدارد ٩٥درجه سلسيوس و رطوبت حداقل  ٧٠ ± ١بتواند دماي 

 درجه  ٧١ با دماي باالي      ١براي دستيابي به رطوبت نسبي مورد نظر ، نبايد از تزريق بخار زنده                
 .سلسيوس استفاده كرد 

 دماسنج يا هر وسيلة ديگر نشانگر دما براي نمايش دماي داخلي اون ٢-٢-٥

 براي نمايش رطوبت نسبي واقعيگيري رطوبت  وسيلة اندازه ٣-٢-٥
                                                 
1- Live Steam 
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 آماده كردن آزمونه ٣-٥

برحسب نوع آزمونهاي درخواست شده بعدي كه پس از قرار دادن آزمونه در شرايط پ انجام                    
متري   ميلي ٥٠ها نبايد از فاصلة      آزمونه. ها را مشخص كرد      خواهد شد ، بايد تعداد و ابعاد آزمونه       

  .هاي پارچه روكش شده تهيه شوند از لبه

 
 .انتخاب شود فرسودگي از آزمايش هاي بعد براي مقايسه  آزمونه٥شود حداقل تعداد  مي  پيشنهاد-٣يادآوري 

 

 روش اجراي آزمون ٤-٥

 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي حداقل       ٧٠ ± ١از قبل اون آزمايشگاهي را گرم كنيد تا به دماي            
طوري كه از هر دو طرف در           به ها را بدون اعمال هيچگونه كششي       آزمونه.  درصد برسد     ٩٥

مطمئن شويد كه فشار    . معرض عبور آزاد هوا و به دور از نور باشند ، در داخل اون قرار دهيد                    
منظور اطمينان از عدم مهاجرت سولفور يا مواد          به. هواي داخل اون از فشار جوي بيشتر نباشد          

 .ات مختلف خودداري كرد هايي با تركيب اكسيدان ، بايد از آزمايش همزمان نمونه آنتي

ها را از اون     يا مضاربي از آن ، آزمونه     )  روز   ١٤(  ساعت   ٣٦٦يا  )  روز   ٧(  ساعت   ١٦٨بعد از طي    
 . قرار دهيد ٦٩١٧خارج كنيد و تحت يكي از شرايط محيطي ذكر شده در استاندارد ملي ايران 

 ارزيابي آزمونه ها ٥-٥

 هاي خارج شده از اون را با           هاي آزمونه  يژگيهاي آزمون مناسب ، و       با به كار گيري روش      

 .هاي اوليه مقايسه كنيد  نمونه

 گزارش آزمون ٦-٥

 :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد 

 )روش پ ( شماره اين استاندارد ملي و روش به كار گرفته شده  ١-٦-٥

 شرح كلية جزئيات الزم جهت معرفي پارچه روكش شده مورد آزمون ٢-٦-٥
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 نوع شرايط محيطي به كار گرفته شده ٣-٦-٥

 ٥-٥ها براساس بند  نتايج ارزيابي آزمونه ٤-٦-٥

 مدت قرار دادن آزمونه و شرايط هواي درون اون ٥-٦-٥

 جزئيات هرگونه انحراف از روش آزمون  ٦-٦-٥

 
 هاي نيتروسلولزي آزمون فرسودگي براي روكش: روش ت  ٦

 اصول كلي ١-٦

هاي روكش شده با نيتروسلولز نيز ممكن است          ، پارچه  P.V.Cوكش شده با    هاي ر  همانند پارچه 
مقاديري از مواد نرم كننده خود را در اثر عمل تبخير از دست دهند و لذا اثر سوئي در قابليت                         

 .خمش روكش بگذارد 

از آنجايي كه كاربرد نهايي اين گروه از محصوالت در صحافي كتاب است لذا قابليت خمش در محل                  
شود اين وضعيت شبيه     در اين روش آزمون تالش مي     . شيرازة كتاب به مدت طوالني مورد نياز است         

 .جاي كاهش جرم آزمونه مورد استفاده قرار گيرد  سازي و تسريع شود و بازرسي چشمي به

 وسايل الزم ٢-٦

 متر  ميلي٢٥متر و قطر   ميلي١٥٠سه لولة آزمايش به طول  ١-٢-٦

 ها  تميز براي بستن لولهسه چوب پنبة ٢-٢-٦

 مورد نياز است با اين تفاوت كه بايد         ١-٢-٣اون آزمايشگاهي شرح داده شده در بند         ٣-٢-٦
 . درجه سلسيوس را ثابت نگهدارد ٧٠ ± ١بتواند دماي 

 تهيه آزمونه ها ٣-٦

كنواخت از  ها را به فواصل ي     متر تهيه كنيد حتي االمكان آزمونه       ميلي ١٥٠ × ٧٥سه آزمونه به ابعاد     
 . ها در راستاي طولي يا عرضي نمونه باشند ، تهيه كنيد                طوري كه طول آزمونه    عرض نمونه به  

 .هاي پارچه روكش شده نبريد  متري كناره  ميلي٥٠ها را از  آزمونه
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 روش اجراي آزمون ٤-٦

ه كرده و   طوري كه اليه روكش به سمت بيرون باشد لول         ها را در امتداد طولي به      هر يك از آزمونه   

آرامي در   چوب پنبة تميزي را به    . متر قرار دهيد      ميلي ١٥٠ * ٢٥در داخل لولة آزمايش به ابعاد        

 درجه  ٧٠ ± ١اون با دماي     در داخل  مجموعة آنها را   هاي آزمايش قرار داده و     يك از لوله   دهانه هر 

اون خارج كرده و    هاي آزمايش را از      لوله)  روز   ٧(  ساعت   ١٦٨بعد از طي    . سلسيوس بگذاريد   

ها را بيرون آوريد و آنها را تحت يكي از شرايط محيطي ذكر شده در استاندارد ملي ايران                     آزمونه

ها را  ها تحت شرايط استاندارد قرار دارند ، هر يك از آزمونه           همانطور كه آزمونه  .  قرار دهيد    ٦٩١٧

هر . طرف بيرون باشد     روكش به بين انگشتان تا كنيد به طوري كه الية            كامالً در راستاي طولي   

 .گونه ترك خوردگي در سطح الية روكش را يادداشت نماييد 

 گزارش آزمون ٥-٦

 :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد 

 )روش ت ( شماره استاندارد ملي و روش به كار گرفته شده  ١-٥-٦

 مونشرح كلية جزئيات الزم جهت معرفي پارچه روكش شده مورد آز ٢-٥-٦

 نوع شرايط محيطي به كار گرفته شده ٣-٥-٦

 هرگونه ترك مشاهده شده در اليه روكش  ٤-٥-٦

 جزئيات هرگونه انحراف از روش آزمون  ٥-٥-٦
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