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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

وظيفه  دار است كه عهده   مرجع رسمي كشور   قانون ، تنها  تحقيقات صنعتي ايران به موجب       و مؤسسه استاندارد 
 .باشد  مي) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر تعيين ، تدوين و

هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه ، صاحبنظران           هاي مختلف توسط كميسيون     تدوين استاندارد در رشته    
سعي بر اين   . گيرد ط با موضوع صورت مي    مراكز و مؤسسات علمي ، پژوهشي ، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتب            

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

نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي      پيش. دها و سازمانهاي دولتي باشد       مراكز علمي و تخصصي و نها      
شود و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در          هاي فني مربوط ارسال مي     براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون     

 يچاپ و منتشر م   ) رسمي  ( كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي                 
 .شود 

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

ود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد         ش بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي     . گردد   چاپ و منتشر مي   
 .گردد به تصويب رسيده باشد  تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي « ٥« ملي شماره 

باشد كه در تدوين     المللي استاندارد مي   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين           
ه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ، از آخرين پيشرفتهاي علمي ، فني                استانداردهاي ملي ضمن تـوج   

 .نمايد  المللي استفاده مي و صنعتي جهان و استانداردهاي بين

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

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

 .راتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد كشور ، اجراي استاندارد كاالهاي صاد

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

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

يون المللي يكاها ، كاليبراس    ترويج سيستم بين  . نمايد   صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي           
وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از                   

 .باشد  ديگر وظايف اين مؤسسه مي
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  -پارچه روكش شده با الستيك يا پالستيك" كميسيون استاندارد 

 روش آزمونً -تعيين مقاومت به له شدگي
 
 

  سمت يا نمايندگي  رئيس 
  شركت توليدي تهران  حشمتي فر ، مريم 

 )ليسانس مهندسي شيمي (
 
 

 اعضاء
 شركت توليدي مهکام پارس اسالم ، عبدالعظيم

 )فوق ليسانس مهندسي پليمر ( 
 

 شركت چرم ايران جهان بين ، مهسان
 )ليسانس شيمي ( 
 

 وزارت صنايع و معادن  صادقي ، امير سعيد 
 ) انس مهندسي نساجي ليس( 
 

  نيك تكسمشاورين شركت عباسي محقق ، اعظم 
 ) ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

  واحد ماهشهر–دانشگاه آزاد اسالمي  قاضي نژاد ، مهرداد
 )فوق ليسانس مهندسي پليمر ( 
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  ايران  همايونفر ، فرحناز 
 ) ليسانس بيولوژي ( 
 
 

  دبير
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  ايران داودي، نسرين 

 ) ليسانس مهندسي صنايع ( 
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 گفتار پيش

ً كه   روش آزمون    - تعيين مقاومت به له شدگي     -پارچه روكش شده با الستيك يا پالستيك       ً    استاندارد
ه  كميته  ملي    جلس پنجمين و هفتاد و يکصد در   توسط  كميسيون هاي  مربوط  تهيه  و تدوين  شده  و          

،   قرار گرفته  است     صويبمورد ت  ۱۵/۱۲/۸۴مورخ  پوشاك و فرآورده هاي نساجي الياف           استاندارد
 قانون  اصالح  قوانين  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي              ٣اينك  به  استناد بند يك  ماده         

 . ان  منتشر مي شود بعنوان  استاندارد ملي  اير١٣٧١ايران  مصوب  بهمن  ماه  

 ، علوم  و   براي  حفظ  همگامي  و هماهنگي  با تحوالت  و پيشرفت هاي  ملي  و جهاني  در زمينه  صنايع                  
 ، استانداردهاي  ملي  ايران  در مواقع  لزوم  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  پيشنهادي  كه  براي                   خدمات

د، در هنگام  تجديدنظر در كميسيون  فني  مربوط  مورد توجه            اصالح  يا تكميل  اين  استانداردها ارائه  شو      
بنابراين  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  ايران  بايد همواره  از آخرين  تجديدنظر آنها               .خواهد گرفت قرار  

  .استفاده  كرد

 ، و نيازهاي  جامعه  در تهيه  و تدوين  اين  استاندارد سعي  شده  است  كه  ضمن  توجه  به  شرايط  موجود                   
 . در حد امكان  بين  اين  استاندارد و استاندارد ملي  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي  ايجاد شود

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

ISO 5473 : 1997  Rubber- or plastics-coated fabrics- Determination of 

crush resistance 

 
 
 
 
الف
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 - تعيين مقاومت به له شدگي-پارچه روكش شده با الستيك يا پالستيك

 روش آزمون
 

 هدف و دامنه كاربرد  ۱

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش مقاومت به له شدگي پارچه روكش شده با الستيك يا                      
 . پالستيك مي باشد 

 براي يك پردة نازك       پارچه هاي روکش شده باالستيک ياپالستيک ،بويژه         اين استاندارد براي تمام    
 . برش خورده از پارچه هاي روكش شده كاربرد دارد 

 

برند بهتر است با عمليات متداول آزمايشگاهي آشنايي كامل            افرادي كه اين استاندارد را بكار مي        -يادآوري
يمني مرتبط اشاره نشده است ، لذا به كارگيري روش مناسب            در اين استاندارد به كليه مسائل ا      . داشته باشند   

  .برا ي حفظ سالمتي و ايمني بر اساس موازين متداول حاكم ، بر عهدة آزمايش كننده مي باشد 

 

 مراجع الزامي  ۲

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

معهذا بهتر  . يا تجديد نظر ، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مدارك مورد نظر نيست               / چاپ و 
است كاربران ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي                

يا تجديد نظر ، آخرين چاپ      / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و        . ا مورد بررسي قرار دهند      زير ر 
 . يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است / و 
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 : استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

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

 محيط هاي استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون 

 پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ             ١٣٨٣سال   : ٧٦٤٥-١ استاندارد ملي ايران      ٢-٢
 روش تعيين طول و عرض و وزن طاقه  : ١تعيين ويژگيهاي طاقه ـ قسمت 

 

 اصول كار ٣

 ده در معرض نيروي كنترل شده اي كه به سطح مشخصي اعمال مي شود ، قرار                     پارچه روكش ش  

  . مي گيرد تا زمانيكه پارچه له شود

 

 وسايل الزم ٤

 .  نشان داده شده است ١ ، داراي ابعادي كه در شكل مبناصفحه  ١-٤

 . نشان داده شده است ٢مجموعة پايه اعمال نيرو ، داراي ابعادي كه در شكل  ٢-٤

 .باشد   ميلي متر بر ثانيه مي٠٨/٠دستگاه آزمون اعمال فشار كه داراي سرعت تقريبي  ٣-٤

 استفاده نمود به عنوان مثال يك       کند را تأمين    نيازها از هر نوع دستگاه ديگري كه بتواند اين           مي توان 
صفحه مسطح مجهز به ميلة عرضي روي صفحه و يك پيچ دستي جهت اعمال نيرو در صورتيكه                      

 .  الزم را از نظر دقت و سرعت شرح داده شده تأمين نمايد ، مي تواند بكار برده شود ي نيازها

 . نيوتن باشد ٥٤٠٠منبع ايجاد بار بايد داراي حداقل ظرفيت 

مكانيزم ثبت نيرو ، نشانگر مدرج كاليبره شده يا نمودار نواري جهت نمايش نيروي                     ٤-٤
 .اده قرار مي گيرد مورد نياز براي له شدگي پارچه مورد استف
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در صورت استفاده از نوع ديگر دستگاه اندازه گيري نيرو ، ماشين آزمون بايد به گونه اي تنظيم شده                     
باشد كه حداكثر نيروي مورد نياز براي له شدگي آزمونه به آساني بوسيله نشانگر مدرج يا نمودار                      

 .نواري قابل ارزيابي باشد

 نيوتن  ٢٠٠و براي نيروي باالي     % ٢ نيوتن ، حداكثر     ٢٠٠روي تا   ميزان خطاي دستگاه براي اعمال ني     
  . درصد بايد باشد١حداكثر 

 

 آماده كردن آزمونه  ٥

 سال:  ٧٦٤٥-١آزمونه ها را از عرض قابل استفاده پارچه روكش شده كه در استاندارد ملي ايران                    

 .  شرح داده شده است تهيه نمائيد ۱۳۸۳

 ميلي متر درازا باشند و از هر نمونه بايد           ٢٠٠ ميلي متر پهنا و       ٥٠ حداقل   ابعاد آزمونه ها بايد داراي    
 .حداقل سه نتيجه آزمون بدست آوريد 

 

 فاصله زماني بين توليد و آزمون   ٦

 . ساعت باشد ١٦ زمان بين توليد و آزمون بايد  مدت  ، حداقلآزمونبراي تمامي موارد ١-٦

 شود كه اين    گيرد قوياً توصيه مي     مواد صورت مي  وقتي كه آزمون به منظور مقايسه           ٢-٦

 . ها تا حد امكان نزديك بهم باشد دوره

. براي آزمون محصول ، زمان بين توليد محصول و انجام آزمون در صورت امكان نبايد                  ٣-٦

دريافت  ماه از تاريخ      ٢ مدت در ساير موارد، آزمون ها بايد در طول          .  ماه باشد  ٣ مدت  بيش از 
 .ام شودمحصول انج
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 شرايط محيطي آماده سازي و انجام آزمون ٧

 ۱۳۸۲سال  : ٦٩١٧ ب و يا پ كه در استاندارد ملي ايران            ياآزمونه ها بايد در يكي از محيط هاي الف         
 . شرح داده شده آماده سازي و مورد آزمون قرار گيرند 

 

 روش آزمون ٨

قرار دهيد و    ) ٣-٤ طبق بند    (را روي سطح دستگاه آزمون       ) ١-٤طبق بند    ( مبناصفحه   ١-٨

 .  بگذاريدمبناآزمونه را روي صفحه 

 .اگر سطح روكش پارچه يكنواخت نباشد بايد طرف ضخيمتر روكش بسمت باال باشد

 كه در   آنپايه اعمال نيرو دستگاه را روي آزمونه قرار دهيد بطوريكه قسمت تورفتگي                 ٢-٨

 فاصاه.ده و محور آن عمود بر سطح آزمونه باشد         نشان داده شده است در تماس با آزمونه بو          ٢شكل  

 ٠٨/٠ ميلي متر باشد، نيرو را با سرعت تقريبي          ١٢محيط پايه اعمال نيرو از هر لبه آزمونه بايد حداقل           

ميلي متر بر ثانيه به پايه اعمال نيرو ، وارد نمائيد، تا به نقطه تسليم بريدگي يا حداكثر ميزان خميدگي                     

مقدار نيروي بدست آمده براي له شدگي آزمونه را          . دست يابيد   ) كمتر است   هر كدام كه    ( عقربه  

 ١٢حداقل دو بار آزمون را روي يك قسمت جديد آزمونه كه از لبه آزمونه اول حداقل                    . ثبت كنيد 

 .ميلي متر فاصله داشته باشد تكرار كنيد

 .قرار داد بررسيبا كشش آزمونه به آساني مي توان له شدگي پارچه را مورد   ٣-٨

در مقايسه با قسمت آسيب نديده ميزان مقاومت پارچه به كشش در قسمت آسيب ديده بطور قابل                    

 . باشد  توجهي كمتر مي
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 گزارش آزمون ٩

 : گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد

 ٨٥٥٦روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  ١-٩

 ) در صورت مشخص بودن ( ونه هاي آزمايشي نام سازنده و تاريخ توليد هر يك از نم ٢-٩

  و انجام آزمون نمونه   استاندارد استفاده شده براي آماده سازيشرايط محيطي ۹-۳

 تعداد آزمونه هاي مورد بررسي ۹-۴

 )هر كدام زودتر واقع شد ( براي هر آزمونه نيروي الزم براي له شدگي پارچه يا روكش  ٥-٩ 

 تاريخ انجام آزمون ٦-٩

 نام و نام خانوادگي و امضاء آزمايش کننده  ٧-٩
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 ابعاد برحسب ميلي متر مي باشد

 
 
 
 
 
 

  نماي صفحة مبنا-١شكل 

 
 

 ابعاد برحسب ميلي متر مي باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روكش پارچه

 . هيچكدام از لبه ها نبايد تيز باشند -١يادآوري 

 . پايه بايد به صفحه فشرده شده باشد -٢يادآوري 

 اي مجموعة پاية اعمال نيرو نم-٢شكل 

  درجه٤٥شيار 
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