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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   ت صنعتي ايران به موجب قانون، تنها      تحقيقا 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   . دي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد      مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصا      

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              

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد     بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي      
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                   
 .شودچاپ و منتشر مي 

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

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

 .تصويب رسيده باشد

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

 .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                    
ي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فرد

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 

 .آنرا اجباري نمايداستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي 

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست                     

نگونه سازمانها و مؤسسات را     محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اي          
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ترويج سيستم بين المللي    . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              
فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح         يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار        

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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  -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچهكميسيون استانداردً  

 ً روش آزمون -گيري درصد ازدياد طول و مانايي كششي اندازه
 
 

  سمت  يا نمايندگي رئيس 
 شركت پالستيك شاهين قاضي نژاد ، مهرداد

 )فوق ليسانس مهندسي پليمر ( 
 
 

 اعضاء
 شركت پالستيك شاهين اسالم ، عبدالعظيم

 )فوق ليسانس مهندسي پليمر (
 

 شركت چرم ايران جهان بين ، مهسان
 )ليسانس شيمي ( 
 

 كارخانجات توليدي تهران حشمتي فر ، مريم
 )ليسانس مهندسي شيمي ( 
 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ارها ، مريمسمس
 )فوق ليسانس شيمي ( 
 

 وزارت صنايع و معادن صادقي ، امير سعيد
 )فوق ليسانس مهندسي تكنولوژي نساجي ( 
 

 شركت مشاورين نيك تكس عباسي ، اعظم
 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 كارخانجات توليدي تهران مقتدري ، محمدرضا حسين
 )انس مهندسي پليمر ليس( 
 

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران همايونفر ، فرحناز

 )ليسانس بيولوژي ( 
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 گفتار پيش

گيري درصد ازدياد طول و مانايي        اندازه -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك       ً  پارچه  استاندارد

 يكصدو پنجاه و    ده  و در  ـو تدوين  ش  ون هاي  مربوط  تهيه     ـكه  توسط  كميسي   روش آزمونً      -كشش

 ١١/٢/٨٤  مورخ هاي نساجي و الياف           پوشاك و فرآورده     جلسه  كميته  ملي  استاندارد   چهارمين  

 قانون  اصالح  قوانين  و مقررات        ٣، اينك  به  استناد بند يك  ماده            قرار گرفته  است    تصويبمورد  

 بعنوان  استاندارد ملي  ايران       ١٣٧١ مصوب  بهمن  ماه        مؤسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران      

 . منتشر مي شود

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

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

، در هنگام  تجديدنظر در كميسيون  فني  مربوط           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

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

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

 . ايجاد شود

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

BS 3424 Part 21 : 1993 Testing coated fabrics Part 21 Method 24 . Method for 

determination of elongation and tension set . 

 
 

 الف
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  -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه

  روش آزمون-گيري درصد ازدياد طول و مانايي كششي اندازه

 

 و دامنه كاربردهدف  ١

مانايي كششي   گيري درصد ازدياد طول و نيز تعيين       روش اندازه  تعيين استاندارد اين  تدوين از هدف

 .باشد  هاي روكش شده مي در پارچه

 

 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 ز اين  استاندارد محسوب  مي     ، جزئي  ا   بدين  ترتيب  آن  مقررات    

معهذا .  ها و تجديد نظرهاي  بعدي  اين  مدارك  مورد نظر نيست           ، اصالحيه   يا تجديد نظر  / چاپ  و 

ها و تجديد نظرهاي      ، امكان  كاربرد آخرين  اصالحيه       بهتر است  كه  كاربران  ذينفع  اين  استاندارد       

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

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

 : ع  زير براي  كاربرد اين  استاندارد الزامي  است اجاستفاده  از مر

 -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك          پارچه ١٣٨٢سال   : ٦٩١٧ ايران    استاندارد ملي  ١-٢

 هاي استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون  محيط
 

2-2 BS 3424: Part 4: 1992 Method 6: determination of breaking strengh and 

elongation at break 
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 اصطالحات و تعاريف ٣

 :رود  ها با تعريف زير بكار مي يا واژه/ و در اين استاندارد اصطالحات 

 ( Stress )تنش  ١-٣

 .باشد  نيروي اعمال شده به آزمونه مي

 
باشد،  از آنجاييكه اندازه گيري دقيق سطح مقطع عرضي پارچه و پارچه روكش شده مشكل مي                -١يادآوري  

د جرم در واحد سطح      بدين منظور خودبخو  . شود گيري سطح مقطع عرضي چشم پوشي مي        لذا از اندازه  

 .توان ناديده گرفت  آزمونه را نيز مي

 

 ( Strain )كرنش يا ازدياد طول نسبي  ٢-٣

باشد به عبارت ديگر اختالف بين اندازه طول ثانويه          نسبت ازدياد طول آزمونه به طول اوليه آن مي        

 .شود  باشد كه بر اندازه طول اوليه تقسيم مي و طول اوليه مي) پس از اعمال كشش ( 

 ( Tension set )مانايي كششي  ٣-٣

باشدو پس ازآنكه آزمونه تحت      ميزان كشيدگي يا ازدياد طول غيرقابل برگشت يا مانا در آزمونه مي           

كشش واقع گرديد و سپس طي روش خاصي به آن اجازه جمع شدن يا برگشت به حالت اول                      

 .شود  دياد طول نسبي بيان ميگيري و به صورت درصدي از طول اوليه يا از داده شد، اندازه

 
 .شود  گاهي به اين حالت افزايش طول پايدار يا غير قابل برگشت هم گفته مي -٢يادآوري 

 

 ( Set )مانايي  ٤-٣

تغيير شكل غير قابل برگشت آزمونه كه بالفاصله پس از قطع كامل نيرويي كه باعث ايجاد اين                     

 .باشد  تغيير شكل در آزمونه شده است ، مي
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 ( Sy = Yield Stress)تنش در نقطة تسليم  ٥-٣

 ازدياد طول   -مقدار نيروي كششي در جائيكه اولين نشانه از حالت خميدگي در منحني كشش                
 در محلي از منحني كه افزايش طول بدون افزايش نيرو رخ داده             . باشد   آزمونه مشاهده شده ، مي    

رايط مندرج در اين استاندارد يا شرايط ذكر        اين آزمون تحت ش   . شود   باشد ، نقطة تسليم ناميده مي     
 .شود   انجام مي١...شده در استاندارد ملي ايران 

 (Ey= Percentage elongation at yield )درصد ازدياد طول در تنش تسليم  ٦-٣

 Syدرصد ازدياد طول ايجاد شده در طول عالمت زده شده آزمونه در تنش در نقطة تسليم يا 

 طولدرصد ازدياد  ٧-٣

و طول عالمت زده شده آزمونه به عنوان        ) يا طول آزمونه كشيده شده      ( اختالف بين طول ثانويه     
 .شود  درصد ازدياد طول بيان مي

 
 اصول كار ٤

اي نواري شكل از پارچه روكش شده كه قبالً در شرايط استاندارد قرار گرفته است ، تحت                    قطعه
اين . تعيين شده ، برسد      معين يا مقدار نيروي از پيش     گيرد تا به درصد ازدياد طول        كشش قرار مي  

بعد از آن نيرو با سرعت معيني        . ماند   افزايش طول يا نيرو براي مدت زمان مشخصي ثابت مي           
شود تا در مدت زمان معين و بدون اعمال نيرو ، در                يابد و به آزمونه اجازه داده مي        كاهش مي 

 .شود  گيري مي ميزان مانايي اندازهحالت استراحت قرار گيرد و در اين حالت 

 
 وسايل الزم ٥

 ( gauge marks )گيري مناسب براي تعيين فاصله بين عالئم نشانه            وسيله اندازه  ١-٥
 .متر مورد نياز است   ميلي١/٠روي آزمونه با دقت 

                                                 
 . رجوع شود BS 3424 : Part 4 : 1982 تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد -١
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 )پاندولي  ( CRT١دستگاه كشش با سرعت ثابت تراورس  ٢-٥

. گيري تغييرات نيروي اعمال شده، متصل است        هت اندازه اين دستگاه به سيستم ثبات مناسب ج       

هاي جلويي فكها بايد با راستاي        لبه. نقاط مركزي دو فك دستگاه بايد در راستاي كشش باشد            

فكهاي دستگاه بايد قابليت    . ها بايد هم تراز باشند      كشش زاويه قائمه ايجاد كند و سطوح گيره         

ه باشد و طوري طراحي شده باشد كه بر روي آزمونه            نگهداشتن آزمونه را بدون سر خوردن داشت      

هاي دستگاه نبايد كمتر از عرض       آثار بريدگي و يا هرگونه نقطة ضعيفي ايجاد ننمايد و عرض فك           

زمانيكه آزمونه نتواند بطور رضايتبخشي      . ها بايد صاف و مسطح باشد       سطوح گيره . آزمونه باشد 

گاهي از  . ك با سطح آجدار يا مواج استفاده كرد       ز ف توسط فك صاف دستگاه نگهداشته شود، بايد ا       

مواد بسته بندي مناسب مانند كاغذ، نمد، چرم، پالستيكها يا ورق الستيكي براي كمك كردن به                   

يك فك دستگاه ثابت بوده و      . شود   قرار گرفتن آزمونه در فك صاف يا آجدار دستگاه استفاده مي          

 بر دقيقه يا هر سرعت ديگر كه در ويژگيهاي فني            متر  ميلي ٥فك ديگر قابليت حركت با سرعت       

 .محصول ذكر شده است را دارا مي باشد 

 

 آماده كردن آزمونه ٦

 هاي طولي و عرضي  آزمونه ١-٦

هاي نمونه، سه آزمونه در راستاي طول و سه آزمونه در جهت عرضي طاقه پارچه                با صرفنظر از لبه   

متر عرض و طول كافي باشند تا بتواند آنها           ميلي ٥٠اي  ها بايد دار   تمام آزمونه . روكش شده ببريد  

 .متري قرار داد   ميلي٢٠٠را بين دو فك دستگاه با فاصلة 

                                                 
1- CRT= Constant rate of traverse Tensile Testing machine conforming to grade 1 of BSEN 
1000 2-2 1992 or grade B of BS 5214 Part 1: 1975 
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 هاي مورب يا اريب آزمونه ٢-٦

ها  هر يك از نمونه   . ها، از ميان عرض طاقة پارچه روكش شده، سه نمونه ببريد            صرفنظر از كناره  

هر . متر در راستاي عرضي باشد      ميلي ٤٠٠ي طول و كمتر از      متر در راستا    ميلي ٢٠٠نبايد كمتر از    

 به دو نيم تقسيم كنيد تا دو         ABمتر را بوسيلة خط       ميلي ٢٠٠ × ٤٠٠هاي آزمايشي    يك از نمونه  

سپس از  )  رجوع شود    ١به شكل   . ( متر بدست آيد    ميلي ٢٠٠ × ٢٠٠آزمونة مجاور هم به ابعاد       

و از  .  رسم كنيد    ABمتري، خطي تا باالي خط        ميلي ٢٠٠ × ٤٠٠گوشة پايين سمت چپ از نمونة       

. متري وصل كنيد    ميلي ٢٠٠ × ٤٠٠اين نقطة بدست آمده خطي به سمت گوشه راست پايين نمونة            

هاي مورب سمت راست و سمت چپ طاقة پارچة روكش شده                بدين ترتيب راستاي آزمونه    

 ) . رجوع شود ١به شكل ( آيد  بدست مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ها را بطور جداگانه عالمتگذاري       نشان داده شده است، هر يك از آزمونه         ١ آنچه در شكل     مطابق

 ٢هاي مورب را مطابق شكل        هر يك از آزمونه   .  آن را ببريد    ABكنيد و سپس در امتداد خط         

 .عالمتگذاري نماييد 

 .تمامي اعداد برحسب ميلي متر است : توجه 
 

  شمايي از آماده سازي آزمونه هاي راست و چپ مورب-١شكل 
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 ها  رسم عالمت نشانه بر روي آزمونه ٣-٦

ها دو خط يا عالمت بطور        نشان داده شده است از وسط هر يك از آزمونه          ٢ مطابق آنچه در شكل   
 .متر از يكديگر، و به صورت عمود بر راستاي طولي آزمونه بكشيد   ميلي١٠٠مجزا و به فاصلة 

 
 سازي آزمونه و انجام آزمون  شرايط محيطي براي آماده ٧

 قرار دهيد و آزمون را نيز        ٦٩١٧ي ايران   ها را در شرايط محيطي ذكر شده در استاندارد مل           آزمونه
 .در همان شرايط انجام دهيد 

 
 .كليه ابعاد برحسب ميلي متر است : توجه 

  شمايي از ابعاد ، نشانه گذاري و نحوه قرار گرفتن آزمونة مورب-٢شكل 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


7 

 روش اجراي آزمون ٨

 قرار دادن آزمونه در فك دستگاه و عالمتگذاري روي آن  ١-٨

 قرار دادن آزمونه در فك دستگاه ١-١-٨

بت آزمونه را در فك ثا     . متر از يكديگر قرار دهيد       ميلي ٢٠٠ ± ١هاي دستگاه را به فاصلة        فك
ها  هاي جلويي گيره   دستگاه طوري قرار دهيد كه خط مركزي طولي آزمونه از وسط نقاط مياني لبه             

 .عبور كند 

 عالمتگذاري روي آزمونه  ٢-١-٨

بوسيلة مداد رنگي مناسبي، يك عالمت كوچك در سر تا سر عرض آزمونه در محل تماس آزمونه                 
هاي دستگاه   ه حركت يا لغزش آزمونه را در گيره       بطوريكه بتوان هرگون  . با گيرة دستگاه ايجاد كنيد    

 .مشاهده كرد 

 روش كار  ٢-٨

 روش كلي  ١-٢-٨

گيرد، هر نمونه مجزا، شامل يك آزمونة سمت            وقتي يك نمونة مورب مورد ارزيابي قرار مي          
از هر يك از دو روش اصلي الف يا ب براي انجام             . باشد   راست و يك آزمونه سمت چپ ، مي        

 :وان استفاده كرد ت آزمايش مي

 .نظر برسد ازدياد طول مورد درصد گيرد تا به مي قرار كشش تحت آزمونه روش اين در: روش الف

 .گيرد  در اين روش آزمونه تحت نيروي كششي مورد نظر قرار مي: روش ب 

 :روش كار الف  ٢-٢-٨

فك متحرك دستگاه   .  كنيد دستگاه ثبات را براي ثبت نيرو و نيز ازدياد طول وارده به آزمونه، آماده              
متر در دقيقه يا هر سرعت تعيين شده ديگر كه در مشخصات فني محصول                  ميلي ٥را با سرعت    

اين كار را تا زمانيكه درصد ازدياد طول        . ذكر شده، به حركت درآوريد تا آزمونه افزايش طول يابد         
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 نقطه تسليم

 قبل مشخص نشده است،     مورد نظر بدست آيد، ادامه دهيد و يا اگر ميزان درصد ازدياد طول از               
به (  بگذرد، ادامه دهيد     Yield Pointآزمايش را تا زمانيكه درصد ازدياد طول از نقطه تسليم يا              

 ) . رجوع شود ٣ و شكل ٦-٣ و ٥-٣بندهاي 

 
 

 
 
 
 

 ١ 
 
 
 
 
 
 

 ازدياد طول نسبي/  منحني اندازه گيري تنش در نقطه تسليم  از طريق منحني تنش-٣شكل 

 
 ر بروش كا ٣-٢-٨

فك متحرك  . دستگاه ثبات را براي ثبت نيرو و نيز ازدياد طول اعمال شده به آزمونه، آماده كنيد                  
متر در دقيقه يا هر سرعت تعيين شدة ديگر كه در مشخصات فني                  ميلي ٥دستگاه را با سرعت      

به اين كار را تا زمان رسيدن        . محصول ذكر شده، به حركت درآوريد تا آزمونه افزايش طول يابد           
ميزان نيروي مورد نظر، ادامه دهيد و يا اگر مقدار نيرو از قبل مشخص نشده است، آزمايش را تا                     

 . ادامه دهيد Syرسيدن به تنش تسليم يا 

 طول مدت آزمايش  ٤-٢-٨

وقتي آزمونه به حد كشش يا نيروي اعمال شده مطلوب رسيد، آن را به مدت يك ساعت در همان                   
لة زماني بالفاصله پس از آن كه آزمونه به حد كشش يا نيروي مورد                 اين فاص . حالت نگهداريد   

 .نظر رسيد ، آغاز مي شود 
                                                 
1- Yield point 
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در زمان اعمال نيرو به آزمونه به منظور جبران هر گونه كاهش نيرو، ممكن است الزم باشد براي                     -يادآوري

 كار الف ضروري    اين عمل براي روش   . ثابت نگهداشتن نيرو از يك سيستم تصحيح خودكار استفاده شود            
 .باشد  نمي

 

 ( Set )اندازه گيري مانايي  ٥-٢-٨

متر بر    ميلي ٥بعد از طي مدت زمان مقتضي براي تغيير شكل آزمونه، فاصلة فكها را با سرعت                    
هاي دستگاه خارج كنيد و آن را بر روي يك سطح افقي به              دقيقه كاهش دهيد و آزمونه را از گيره       

فوراً فاصله بين نقاط مركزي عالئم نشانه        . اعمال نيرويي قرار دهيد   حالت آزاد بدور از هرگونه       
 ) . رجوع شود ٣-٦به بند ( متر ثبت نماييد   را برحسب ميلي( L2 )روي آزمونه 

 ( Tension Set ) اندازه گيري مانايي كششي  ٦-٢-٨

زايش طول   گفته شد، پس از طي مدت زمان مقتضي براي ثابت شدن اف            ٤-٣-٨مطابق آنچه در بند     
 به بند  ( متر ثبت نماييد     را برحسب ميلي   ) LR( در آزمونه ، فاصله بين نقاط مركزي عالئم نشانه           

 ) . رجوع شود ٣-٦

 

 بيان نتايج ٩

 آزمايشات بر روي آزمونة مورب ١-٩

هاي  در محاسبة نتايج براي نمونة مورب، بايد ميانگين نتايج حاصله از آزمايش بر روي آزمونه                  
 .مت راست و سمت چپ ثبت شود مجاور س

 ( E% )محاسبة درصد ازدياد طول  ٢-٩

 . را طبق فرمول زير محاسبه نماييد ( E )در صورت لزوم درصد ازدياد طول 

0
01  100

L

 ) LL ( ×−
=E  
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0L :فاصلة اوليه بين عالئم نشانه برحسب ميلي متر 

1L :   0= متر   عالئم نشانه پس از افزايش طول بر حسب ميلي        فاصله بينL +    افزايش طول واقعي

 ) . رجوع شود ٢-٣-٨به بند ( متر  آزمونه بر حسب ميلي

 محاسبة مانايي ٣-٩

 :درصد تغيير شكل مانا را طبق فرمول زير محاسبه نماييد 

) LL (

 ) LL ( 
S

01
02  100
−

×−
=  

0L : برحسب ميلي متر ( فاصلة اوليه بين عالئم نشانه( 

1L :           0= متر   فاصله بين عالئم نشانه پس از افزايش طول بر حسب ميليL +    افزايش طول واقعي

  ) .٢-٣-٨طبق بند ( متر  آزمونه بر حسب ميلي

2L :  ٥-٣-٨به بند   ( متر   الئم نشانه بالفاصله پس از خروج از دستگاه برحسب ميلي         فاصله بين ع 

 ) .رجوع شود 

 محاسبه مانايي كششي ٤-٩

 : را طبق فرمول زير بدست آوريد ( T )درصد مانايي كششي 

01
0  100
LL

 ) LRL ( 
T

−

×−
=  

RL  :           ص بعد از خروج از دستگاه براي        فاصله بين عالئم نشانه پس از طي فاصله زماني مشخ

 ) متر  برحسب ميلي( برگشت به حالت اوليه 

0L :فاصلة اوليه بين عالئم نشانه برحسب ميلي متر 

1L :           0= متر   فاصله بين عالئم نشانه پس از افزايش طول بر حسب ميليL +    واقعي افزايش طول

  ) .٢-٣-٨طبق بند ( متر  آزمونه بر حسب ميلي
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 ( Sy )محاسبه تنش در نقطة تسليم  ٥-٩

اين كار را بوسيلة كشيدن خطوط       . در صورت لزوم تنش در نقطة تسليم آزمونه را تعيين كنيد             

به اين  .  نشان داده شده است انجام دهيد      ٣ ازدياد طول كه در شكل        -مماس بر روي منحني نيرو    

كه يك خط مماس با مبدأ منحني و خط مماس ديگر را در جاييكه كمترين شيب منحني                  صورت  

 .آيد  در محل برخورد اين دو خط، نقطه تسليم بدست مي. واقع شده است رسم كنيد

 ( Ey )درصد ازدياد طول در تنش تسليم  ٦-٩

 :در صورت لزوم، درصد ازدياد طول در تنش تسليم را از فرمول زير بدست آوريد 

0
0  100

L

 )LyL ( 

y

×−
=E  

0L :متر فاصلة اولية بين عالئم نشانه برحسب ميلي 

yL :باشد  متر مي فاصله بين عالئم نشانه پس از افزايش طول در نقطة تسليم بر حسب ميلي. 

 

 گزارش آزمون  ١٠

 :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد 

 شرح كاملي از پارچه روكش شده مورد آزمايش ١-١٠

طولي، عرضي يا   ( ذكر اين مسئله كه آزمايش در كداميك از جهات انجام شده                  ٢-١٠

 .استفاده شده است ) الف يا ب ( و نيز براي انجام آزمايش از كدام روش اجرايي ) مورب 

 ) . رجوع شود ٤-٣-٨به بند ( طول مدت انجام آزمايش  ٣-١٠

 .درصد ازدياد طول و در صورت لزوم، ميزان نيروي اعمال شده  ٤-١٠
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 ذكر مقدار ميانگين درصد مانايي در هر جهت آزمايش ٥-١٠

 ذكر مقدار ميانگين درصد مانايي كششي در هر جهت آزمايش ٦-١٠

 در صورت لزوم ذكر مقدار تنش در نقطة تسليم و درصد ازدياد طول در تنش تسليم ٧-١٠

 ستاندارد ملي شماره ا ٨-١٠

 ذكر جزئيات هرگونه انحراف از روش اجرايي اين استاندارد  ٩-١٠
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