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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي استانداردهاي

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  *مؤسسـه  كارشناسـان  از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 بـه  توجـه  بـا  و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي، مؤسسات

-مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري يدي،تول شرايط

 مـي  حاصـل  دولتـي  غيـر  و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان كنندگان،

 ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي نويس پيش .شود

 عنـوان  بـه  تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از پس و شودمي

  .شود مي منتشر و چاپ ايران )رسمي( ملي استاندارد

 مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيب، بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة كنند

 ملـي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسيون 1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است
 كميسـيون  

 غذايي  كدكس
5
(CAC) و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

-مـي  گيـري بهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي

 .شود

 مصـرف  از حمايـت  براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

 تصويب با وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،

 اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 گونـه  ايـن  اسـتاندارد  مؤسسـة  ، سـنجش  وسـايل  )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و

 الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيـابي  ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

 كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللـي  بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة

 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

 .است مؤسسه اين وظايف يگرد از

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


ج  

  

   كميسيون فني تدوين استاندارد

تعيين مقاومت در برابر مالش و  –هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  پارچه« 

  »روش آزمون  –خمش به صورت تركيبي 

  )نظر اول تجديد (

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  قاضي نژاد ،مهرداد

  )فوق ليسانس مهندسي پليمر ( 

  

  ماهشهربندر شگاه آزاد اسالمي واحد دان

    :دبير

  يحسين، مرجان

  )ليسانس مهندسي نساجي(

  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  سميعي ، علي

   ) ليسانس مهندسي نساجيفوق  (

  

  آزمايشگاه كوثر

  عليپور ، مريم

  )ليسانس مهندسي نساجي(

  

  ساجي هالل ايرانشركت ن

  رضا ، كمالي مياب

  ) مهندسي نساجيليسانس ( 

  

  آزمايشگاه كوثر

  گلناز،  موسوي

  )ليسانس مهندسي نساجي(

  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  همايونفر ، فرحناز

  )ليسانس بيولوژي ( 

  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  فهرست مندرجات

  صفحه                                                                                                                           فهرست 

  ب                                                                                              آشنايي با موسسه استاندارد

  ج            فني استاندارد                                                                                      كميسيون 

  ه                                                                                                                  پيش گفتار 

  1                                                                                                  اربرددامنه كو  هدف   1

  1مراجع الزامي                                                                                                              2

  2                                                                                                  اصول آزمون             3

  2وسايل                                                                                                                      4

  5                                                                                            تهيه آزمونه                    5

  6   فاصله زماني بين توليد و انجام آزمون                                                                              6

  6                                                                 ونآماده سازي و انجام آزمبراي شرايط محيطي    7

  6                                                                                                    آزمون انجام روش    8

  7                                                                                      و بيان نتايج  ها  بررسي آزمونه   9

  7                                                                                                         گزارش آزمون  10
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  پيش گفتار

مت در برابر مـالش و خمـش بـه    تعيين مقاو –شده با الستيك يا پالستيك  هاي روكش پارچه " استاندارد

ايـن اسـتاندارد بـر اسـاس     . تـدوين شـد   1385نخسـتين بـار در سـال     " روش آزمون –صورت تركيبي 

هـاي   و تأييد كميسـيون  ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة هاي رسيده و بررسي پيشنهاد

 ملـي  كميتـة  اجـالس  سـومين  و   سـي  و  دويسـت   و مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قـرار گرفـت  

 به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 16/9/87مورخ  و فرآورده هايي نساجي و الياف پوشاك استاندارد

 مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

  .شود منتشر مي نايرا ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن

 و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملـي  هـاي  پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي خدمات، استانداردهاي

 خواهـد  قـرار  توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد. گرفت

  

  .است 1385سال  8555اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة 

  

  : ر استيح زشر به رفتهگ رراه قاستفادد مورد استاندارن اية تهيي براه كي بع و ماخذمن

  
ISO 5981: 2007, Rubber–or plastics–coated fabrics - Determination of resistance to 

combined shear flexing and rubbing 
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تعيين مقاومت در برابر مالش و  –هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  پارچه

  روش آزمون –صورت تركيبي  خمش به

  )تجديد نظر اول(

  هشدار

در . با كارهاي متداول آزمايشگاهي آشنايي داشته باشند  ستيرا به كار مي برند باي ستانداردادي كه اين افرا

لذا به كارگيري روش مناسب براي حفظ سالمتي اين استاندارد به كليه مسائل ايمني مرتبط اشاره نشده است ، 

  .باشد  كننده مي هده آزمايش، برع مطابقت با مقررات و استاندارد مليو ايمني جهت اطمينان از 

  و دامنه كاربرد هدف 1

مقاومت در برابر مالش و خمش به صورت  ارزيابيروش براي دو  تعيينهدف از تدوين اين استاندارد 

پايه فشارنده  كارگيري با بهمالش . باشد  شده با الستيك يا پالستيك مي هاي روكش تركيبي روي پارچه

  .ردد گ مي ايجاد) Bروش (ها  ن سطوح آزمونهوسيله تماس بي يا به )Aروش (

 در مورد( گي به آزمونه صدمه وارد كند دبه دليل اثر ساين پايه فشارندهدر تمامي مواردي كه ممكن است 

بدون اعمال (  B، روش ) ورتان بر روي سطوح زبر ا هاي نازك مثل پلي مواد با سطح چسبناك و يا روكش

  .شود  ترجيح داده مي) ه دپايه فشارن

كردن يا  خيسبه بازار يا بعد از عمليات مقدماتي مانند شده اين آزمون ممكن است روي محصوالت عرضه 

  .فرسودگي تسريع شده انجام گيرد 

 وجود دو روش ارتباطي بين اين هيچ ، زيرا نبايد با يكديگر مقايسه شوندB و  Aهاي  دست آمده از روش نتايج به:  يادآوري

 . ندارد

  ع الزاميمراج  2

  . است  شده  داده  آنها ارجاع  به ملي ايران استاندارد  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  ركامد

  .شود مي  محسوب ملي ايران استاندارد  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين

  آن  بعدي  ها و تجديدنظرهاي حيهصال، اصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشددر 

  داده  ارجاع  آن انتشار به  تاريخ ذكر  بدون  داركي كهدر مورد م.  نيست اين استاندارد ملي ايران مورد نظر

  .است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر است شده

  : است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  جعاز مر  فادهاست

هاي  محيط-شده با الستيك يا پالستيك هاي روكش پارچه،  6917 استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  استاندارد براي آماده سازي و انجام آزمون

تعيين -شده با الستيك يا پالستيك هاي روكش ، پارچه 7645- 1 استاندارد ملي ايران شماره  2-2

  عرض و جرم طاقهطول ، روش تعيين : قسمت اول  –هاي طاقه  ويژگي
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2-3 ISO 4287, Geometrical Product Specifications (GPS ) - Surface texture : Profile 

method – Terms , definitions and surface texture parameters 

  آزموناصول   3

طرح  دگرد  كه باعث مي گرفته قرار يماليم ساينده هاي الشم معرضبه طور متوالي در آزمونه 

ميزان صدمه وارد سپس .  طور پيوسته تغيير كند توسط دستگاه مالش بههاي ايجاد شده  خوردگي چين

  .شود  مي ارزيابيشده به آزمونه به صورت چشمي 

  وسايل   4

  كليات  4-1

ها  گيره .باشد  با دو گيره موازي ) 2و1هاي  طبق شكل( يك دستگاه مالش آزمون بايد شامل  ماشين

پايه يك . د نباشمي  ها آنو متناسب با طول و عرض  ت رفت و برگشتي خالف جهت يكديگرحركا داراي

  . كند  روي قسمت خم شونده آزمونه فشار وارد مي) اختياري (  فشارنده

اين دستگاه بايد مجهز به يك شمارنده باشد و نيز داراي ابزاري باشد كه امكان در مجاورت قرار دادن دو 

  .ستي فراهم آورد گيره را به صورت د

در اين موارد جهت . شود  عنوان يك حركت ثبت مي ها ، هر حركت رفت و برگشتي به در اكثر شمارنده

طور مثال عدد  به( ضرب شود  2تعيين تعداد مالش ها بايد عدد نشان داده شده توسط شمارنده در 

  ) .مالش است  2000 عادلشمارنده م 1000
  ابعاد بر حسب ميلي متر

  
  :هنما را

P           پايينيلبه برآمده گيره  

C        مركزي براي آزمونه  خط  
a               حركت دامنه، s   

  نماي دستگاه از باال – 1شكل
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  .باشد  4-4و  3-4،  2-4اجزاي دستگاه مالش بايد مطابق الزامات مشخص شده در بندهاي 

  ها ويژگيابعاد و   4-2

  :و خصوصيات زير باشد  داين دستگاه بايد داراي ابعا

  ؛ mm 3/0 ±  mm12 اه هفاصله بين گير - 1

  در صورت توافق ،  mm  1/0 ±  mm6:ني ، فاصله بين پايه و سطح بااليي گيره پايي dفاصله  - 2

 mm 3/0 ± mm 12 ) در صورت استفاده از يك اليي  ياو ) وزن شده سبك  هاي روكش براي پارچه  

  ؛) هاي روكش شده نازك  براي پارچه(  mm 1/0 ± mm0/0)  1-1-8طبق بند ( 

  ؛ s  :mm 1 ±  mm40دامنه حركت ،  - 3

  ؛  )آيد  هر عبور از محور گيره يك مالش به حساب مي( دور بر ثانيه  3الي  4/2: تواتر حركت  - 4

  نازكشده  هاي روكش پارچهبراي آزمون  ياو  mm 2/0 ±  mm10: فشارنده عرض پايه  - 5

mm 2/0 ±  mm5/11 ؛  

  ؛ mm  1 ±  mm100:  فشارنده طول پايه - 6

تواند با اعمال وزنه  كه مي N2/0± N10 ياو  N1/0± N5:  فشارنده بار اعمال شده از طريق پايه - 7

  ؛ اضافي تنظيم شود

  به جز سطوح تماس ( كليه قطعات يا اجزاء قطعاتي كه ممكن است با آزمونه تماس داشته باشند 

  ؛ISO 4278 ) طبق استاندارد   = µm4/0 Ra زبري سطح ( د صيقل داده شوند ، باي) ها  گيره
  ابعاد بر حسب ميلي متر

  
  :راهنما 

A         نيگيره پايي  

B         ييگيره باال  

T         فشارنده پايه  

d         2رديف ،  2- 4طبق بند ( يبااليي گيره پايين و سطح فاصله بين پايه (  

b          5رديف  ، 2-4طبق بند (  فشارنده پايهعرض (  

  برش عرضي دستگاه  – 2شكل

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 4

  گيره ها  4-3

  ) : 2و  1هاي  مطابق شكل( ها بايد به صورت زير از دو قطعه تشكيل شده باشند  گيره

  0(mm  در فاصله)  P( داراي يك لبه برآمده  كه)  A( قطعه پاييني  - الف
براي ، از لبه گيره  )27/5 -0/2

روي  mm  55يا mm 45در حين آزمون اثر حلقوي شكل به قطر كه ( آزمونه روي دستگاه  قرار دادن

براي تنظيم قرارگيري آزمونه در امتداد محور )  C( و داراي دو عالمت راهنما )  كند آزمونه ايجاد مي

  ؛ باشد ، مي وقتي كه گيره ها روبروي هم قرار مي گيرند، تقارن گيره ها 

  ؛ كند  عمل ميبه عنوان صفحه نگهدارنده  كه)  B( قطعه بااليي  -ب

  ها بايد داراي انحناء به شعاع هاي گيره ها ، لبه به منظور جلوگيري از بريده شدن آزمونه

mm  1/0 ±  mm1  باشند.  

مجموعه گيره ، شامل قطعه بااليي روي قطعه پاييني ، بايد طوري طراحي شوند كه امكان سرخوردن 

  .ونه طي انجام آزمون غير ممكن باشد مزآ

  )اختياري ( پايه فشارنده   4-4

ها تماس پيدا  ها قرار گيرد كه تحت هيچ شرايطي با گيره اين پايه بايد طوري در وسط فاصله بين گيره

  .د نباش mm  1/0 ±  mm1هاي پايه فشارنده بايد داراي انحناء به شعاع لبه) .  3مطابق شكل ( نكند 

حامل اي عمود بر صفحه  آن بايد در صفحه كننده هدايتبه همراه سيستم فشارنده پايه )  G( ل مركز ثق

روبروي هم قرار دو گيره كه   هنگامي (گيره نگهدارنده آزمونه كه از محور تقارن مشترك دو گيره 

) كننده آن  تبدون سيستم هداي( فشارنده  پايه ثقل مركز همچنين. باشد شده واقع  گذرد ، مي )گيرند مي

  .صفحه قرار گيرد  در اين دباي
  ابعاد بر حسب ميلي متر

  
  :راهنما 

  جابجايي عمودي    1      

  Gجابجايي حول مركز ثقل     2      

S         فشارنده پايه هدايت كننده سيستم  

T          فشارنده پايه  

  پايه فشارنده – 3شكل
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جازه دهد كه پايه هم حركت عمودي و هم حركت حول مركز بايد اكننده پايه فشارنده  هدايتسيستم 

  .ماند  باقي مي اي كه در باال شرح داده شده ، كه مركز ثقل آن درصفحه ثقل خود داشته باشد ، درحالي

و يا بـا توافـق طـرفين ذينفـع بـا       N1/0± N5شود بايد  به آزمونه اعمال ميفشارنده باري كه توسط پايه 

  .باشد  N 2/0± N10اعمال وزنه اضافي

   آزمونهتهيه   5

  تعداد  1- 5

كه سه آزمونه در جهت طولي و سه آزمونه در  طوري شش آزمونه تهيه كنيد به،  براي هر سري آزمون

  .جهت عرضي باشند 

 .هاي تهيه شده بايد دو برابر باشد  اند ، تعداد آزمونه هايي كه در هر دو طرف روكش شده براي پارچه

  شكل و ابعاد  2- 5

  ) : 4مطابق شكل (ها بايد به شكل مستطيل و به ابعاد زير بريده شوند  آزمونه  1- 2- 5

  mm  25/0 ±  mm100: طول      

  mm  25/0 ±  mm50: عرض     

هايي  جهت طول و براي آزمونه تر بايد در ، ضلع بزرگ شوند هايي كه در جهت طولي تهيه مي براي آزمونه

  .تر بايد در جهت عرض قرار گيرد  بزرگشوند ، ضلع  كه در جهت عرضي تهيه مي

  ابعاد بر حسب ميلي متر

  
  :راهنما 

M           محل گيره ها  

S           سطح مفيد آزمون  

X           خط مرجع  

w            عرض سطح آزمون )mm 55  ياmm 45 (  

l             طول آزمونه )mm 25/0 ± mm 110  ياmm 25/0 ± mm 100 (  

  آزمونه – 4شكل
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ها  شده كه قابليت ارتجاعي كمي دارند ، ممكن است در محل گيره هاي روكش در مورد پارچه  2- 2- 5

هايي  توان آزمون را با استفاده از آزمونه پارگي ايجاد شود ، در چنين حالتي در صورت توافق طرفين ، مي

  .انجام داد  mm  25/0 ±  mm110 به طول

  نمونه برداري  3- 5

و از جايي كه فاقد )  7645-1طبق استاندارد ملي ايران شماره ( بايد از عرض قابل استفاده طاقه ها  آزمونه

  .هر گونه عيب ظاهري باشد ، تهيه شوند 

  فاصله زماني بين توليد و انجام آزمون  6

  .ساعت باشد  16در تمام موارد آزمون ، فاصله زماني بين توليد و انجام آزمون بايد حداقل  1- 6

زماني  فواصلشود كه اين  باشد، جداً توصيه مي ها مي كه انجام آزمون براي مقايسه نمونه مانيز  6-2

  .كه امكان دارد به هم نزديك باشند  تا جايي

  شرايط محيطي براي آماده سازي و انجام آزمون  7

ب يا پ كه  هاي الف ، سازي و انجام آزمون بايد مطابق با شرايط يكي از محيط شرايط محيطي براي آماده

  .مشخص شده است ، باشد  6917شماره در استاندارد ملي ايران 

مشخص شده است ،   6917شماره آزمونه ها بايد طبق يكي از روش هايي كه در استاندارد ملي ايران 

  .سازي شوند  آماده

آبي كه دماي  ها بايد براي دوره زماني توافق شده در ، آزمونه خيسهاي  در صورت انجام آزمون با آزمونه

هايي كه تحت عمليات فرسودگي تسريع شده  آزمونه. ور شوند  آن برابر با دماي محيط آزمون است ، غوطه

در شرايط محيطي فوق قرار  �دااند ، بايد قبل از انجام آزمون در محيط انتخاب شده ، مجد قرار گرفته

  .گيرند 

  روش انجام آزمون  8

  )با پايه فشارنده (  Aروش   8-1

نازك با استفاده از اين روش ، ممكن است آزمونه بين  هاي روكش شده پارچه هنگام آزمون  1- 8-1

براي جلوگيري از اين حالت ، از يك . بخورد و منجر به صدمه يا پارگي آن شود  گيره سر پايه فشارنده و

به )  2 رديف 2- 4طبق بند ( استفاده كنيد يا يك اليي  mm  2/0 ±  mm5/11 پايه فشارنده به عرض

جزئيات هرگونه . به كار ببريد  mm 5/11ه به عرض ديا پايه فشارن mm 10همراه پايه فشارنده به عرض 

  . ) 10-10طبق بند ( تغييرات را در گزارش آزمون بيان كنيد 

تر  اين دو خط بايد موازي با اضالع كوتاه. گذاري كنيد  روي آزمونه دو خط راهنما عالمت  2- 8-1

  mm )0وده و در فاصله آزمونه ب
  . ) 4در شكل  Xمطابق ( ها واقع شده باشند  از لبه )27/5 -0/2
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اي قرار دهيد كه  ها به گونه آزمونه را بين گيره. قرار دهيد  روبروي همها را با دست  گيره  8-1-3

يك  ها در با گيره مرجع اي كه بايد مورد آزمون قرار گيرد رو به باال بوده و خطوط سطح روكش شده

  .امتداد قرار گيرند 

كنترل . را روي آزمونه بگذاريد  پايه فشارندهها را با دست خالف يكديگر قرار دهيد و  گيره  8-1-4

  .به كار اندازيد سپس دستگاه را . كنيد كه شمارنده روي صفر باشد 

صورت چشمي  ه را بهآزمون در چند مقطع زماني متوقف كرده و آسيب وارده به آزمون را  5- 8-1

كنيد يك  كه سطح آزمونه را مشاهده مي را جدا كرده و در حالي پايه فشارندهبراي اين كار  .ارزيابي كنيد 

  .ها جدا نكنيد  آزمونه را ازگيره. يا دو دور آزمون را با دست انجام دهيد 

 تخريبا تا زماني كه هايي كه از قبل مشخص شده است و ي را تا رسيدن به تعداد مالشآزمون   6- 8-1

  . باشد ، ادامه دهيد توجهآزمونه قابل 

  )بدون پايه فشارنده (  Bروش   8-2

را در  اده شده است ، آماده كرده و آندتوضيح  3-1-8و  2-1- 8هاي  طور كه در بند آزمونه را همان

  .كار اندازيد  به پايه فشارندهه را بدون استفاده از دستگا. ستگاه محكم كنيد د

آزمونه قابل  تخريبكه  هايي كه از قبل مشخص شده است و يا تا زماني مون را تا رسيدن به تعداد مالشآز

  .توجه باشد ، ادامه دهيد 

  بررسي آزمونه ها و بيان نتايج  9

  توان با چشم  اين كار را مي. را به صورت چشمي ارزيابي كنيد  ها آنو  ردهها خارج ك ها را از گيره آزمونه

  . انجام داد برابر  6تا  4بزرگنمايي  يا به وسيله عدسي باح غير مسل

  :دهيد  نوع يا انواع تغييرات مشاهده شده به شرح زير و ميزان آن را در هر مورد يادداشت كرده و گزارش

  ؛ ها ها و ترك سوراخ -

  ؛ سائيدگي سطح و عمق آن -

  ؛ فهاي مختل و يا جدا شدن اليهزمينه و روكش منسوج ن دجدا ش -

  . . . هاي دائمي و  چين -

  اين آزمون را با . اين تغييرات ممكن است مستقيماً يا در مقايسه با يك آزمونه مرجع ارزيابي شوند 

  .هاي باقي مانده تكرار كنيد  آزمونه

  گزارش آزمون  10

  : هاي زير باشد گزارش آزمون بايد شامل آگاهي

و  ) Bيا  A( استفاده  دو بيان روش مور 8555 ارهشم ايران استاندارد مليروش آزمون طبق   1- 10

  ؛ نيروي اعمال شدهذكر  Aدر مورد روش 

  ؛) در صورت مشخص بودن (  ها آنهاي آزمون شده و تاريخ توليد  نمونه مشخصات كامل  2- 10
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  ؛ ها آنبرش و طول  راستايتعداد آزمونه هايي كه مورد آزمون قرار گرفتند ،   3- 10

ه است ، سمتي از آزمونه كه مورد آزمون دروكش ش ها آنهايي كه هر دو طرف  هدر مورد پارچ  4- 10

  ؛ واقع شده است

شماره سازي و شرايط محيطي آزمون و روش آماده سازي طبق استاندارد ملي ايران  آماده  5- 10

  ؛ 6917

  گيوري در روغن يا فرسود هرگونه عمليات مقدماتي انجام شده روي آزمونه ، مانند غوطه  6- 10

  ؛تسريع شده  

كه ارزيابي با چشم غير مسلح انجام  ها و يا ذكر آن مورد استفاده در ارزيابي عدسي بزرگنمايي  7- 10

  ؛ شده است

  ؛ هاي انجام شده تعداد مالش  8- 10

  ؛ نوع و يا انواع تغييرات مشاهده شده و ميزان آن در هر مورد  9- 10

  ؛ طرفين ذينفع انجام شده است يا بدون توافق توافق هرگونه انحراف از اين روش آزمون كه با  10- 10

  . تاريخ انجام آزمون  11- 10
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