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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

 .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   . ، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد         مراكز و مؤسسات علمي   

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     .ان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          بازرگان
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

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                           

ايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد           بدين ترتيب استاندارده  . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ۵((مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد

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

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

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 
 .اي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايداستاندارد كااله

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                     

نجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را        محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل س      
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              
 وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح              يكاها ، كاليبراسيون  

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 -  هاي روکش شده با الستيک يا پالستيکپارچه " کميسيون استاندارد

 " روش آزمون-يستا  زايي ازني در شرايط امقاومت در برابر ترک
 

 نمايندگي سمت يا رئيس
 شرکت مهرکام پارس اسالم، عبدالعظيم

 ) مهندسي پليمر ليسانسفوق(
 

 اعضاء
 شرکت توليدي تهران ، مريمفر حشمتي

 )ليسانس مهندسي شيمي(
 

 اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي سلطانيه، زهرا

 استان قزوين )ليسانس مهندسي نساجي(
 

 رد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه استاندا سمسارها، مريم

 )ليسانس شيمي فوق(
 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر نژاد، مهرداد قاضي

 )ليسانس مهندسي پليمر فوق(
 

  اداره کل صنايع-وزارت صنايع و معادن  فر، خديجه يزداني

 نساجي و پوشاک )ليسانس مهندسي نساجي فوق(
 

 دبير
 تحقيقات صنعتياداره کل استاندارد و  عقيلي، ميترا

 استان قزوين )ليسانس مهندسي نساجي(
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 الف

 گفتار پيش

ازني در    زايي مقاومت در برابر ترک     - شده با الستيك يا پالستيك       هاي روكش پارچه" استاندارد

يكصد و   هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در           كه توسط كميسيون  "  روش آزمون  -شرايط ايستا   

      مورخ  هاي نساجي و الياف    پوشاك و فرآورده   استاندارد   کميتة ملي      جلسه هشتاد و چهارمين   

  قانون اصالح قوانين و      ۳ اينک به استناد بند يک ماده        قرار گرفته است،  تصويب   مورد   ٢١/٠٥/٨٥

 به عنوان استاندارد    ۱۳۷۱مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه              

 .شود ملي ايران منتشر مي

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

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي که                  

براي اصالح يا تکميل اين استانداردها ارائه شود در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد                    

 براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها                 بنابراين. گرفت

 .استفاده کرد

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

المللي و استاندارد ملي کشورهاي صنعتي       در حد امکان بين اين استاندارد و استاندارد بين          جامعه،

 .و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

 :خذي که براي تهيه اين استاندارد به کار رفته به شرح زير استأ منبع و م

1- ISO  3011 : 1997 Rubber – or plastics – Coated fabrics – Determination of 
resistance to ozone cracking under static conditions. 
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 ۱

  مقاومت در برابر-يك يا پالستيك هاي روكش شده با الست پارچه

 روش آزمون - در شرايط ايستا ١زايي ازني ترك

 

 هدف ۱

 شده با الستيك     روكش  هاي پارچه مقاومت گيري  اندازههدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش        

 . باشد ميستاي شرايط ادر زايي ازني يا پالستيك در برابر ترك

 

 دامنه كاربرد ٢

در مقابل   هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك         اي تعيين مقاومت نسبي پارچه    اين استاندارد بر  

 ازن در غياب نور مستقيم       حاوي و در مقابل هواي       ايستاش  رنهنگامي كه تحت ك   ترك خوردن   

 جهت مقايسه   استاندارد، اين   فرسودگي هاي   مانند تمام آزمون    .، كاربرد دارد  خورشيد قرار دارد  

. باشد نمي  ارزيابيمالك قطعي   لي  كاربرد مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد و      كاالهايي با ساختار و     

بهتر است دامنه كاربرد اين استاندارد به روشي براي كنترل مقاومت پارچه تا رسيدن به آستانه يك                  

 توان طول عمر   با توجه به اين نكات، از نتايج حاصله نمي           . نوع خاص تخريب، محدود گردد     

 .ني نمودمحصول را پيش بي

 
 كنند بايد با كارهاي متداول آزمايشگاهي آشنايي داشته         افرادي كه از اين استاندارد استفاده مي        :يادآوري  

اين استاندارد الزامات ايمني شرح داده نشده است بنابراين بكارگيري روش مناسب براي حفظ                 در  . باشند

 .سالمتي و ايمني بر عهده آزمايش كننده است

                                                           
1- Ozone cracking 
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 ۲

 يمراجع الزام ٣

 .مدارک الزامي زير حاوي مقرراتي است که در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                    

در مورد مراجع داراي تاريخ     . شوند بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي          

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

ها و تجديد نظرهاي مدارک      هتر است کاربران ذينفع اين استاندارد، امکان کاربرد آخرين اصالحيه         ب

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

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

 :ع زير براي کاربرد اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراج

 هاي روكش شده با الستيك يا         پارچه ١٣٨٣سال   : ٧٦٤٥-١استاندارد ملي ايران      ۱-٣

  گيري طول و عرض و جرم خالصاندازه:  قسمت اول -خصوصيات طاقه  تعيين -پالستيك 

3-2   Iso 1431-1 : 1989 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Resistance to 
ozone cracking – part 1 : Static strain test. 

 

 اصول كار ٤

 گيري ازن به وسيله اندازه   اثر  .  گيرندها تحت شرايط مشخص شده در معرض ازن قرار مي           آزمونه

 . اولين ترك و يا مدت زماني كه هيچ تركي ايجاد نشده است، ارزيابي مي گرددايجادزمان 

 

 وسايل الزم ٥

 ................. ١طبق استاندارد ملي ايران   محفظه آزمون و وسايل كمكي بايد        هاي  يژگيو ١-٥
 .باشد

                                                           
 .رجوع شود ISO 1431-1 : 1989 به استاندارد  تا تدوين استاندارد ملي ايران مربوطه،-١

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 ۳

 نگهدارنده آزمونه ٢-٥

 .مي باشد)  ١طبق شكل ( ها  و گيره١نگهدارنده آزمونه شامل ميله

 ٨/٠  برابر ضخامت آزمونه طبق توافق طرفين بوده ولي نبايد كمتر از           ٢٠ يا   ١٠،  ٥،  ٢قطر ميله بايد    

مثال از جنس فوالد ضد     براي  ( ها بايد از موادي كه جاذب ازن نيستند          و گيره ميله  .  متر باشد ميلي

ساخته  ) ٢رالومينويا د و   متاكريالت، چوب روكش شده با الكي كه جاذب ازن نباشد             زنگ، پلي 

 .باشد پرداخت شده سطح آنها بايد و هم چنين شوند

 هنگهدارنده آزمونشمايي از  - ۱شکل 

 

  هاآماده كردن آزمونه ٦

ها بايد داراي ابعاد مناسب باشند تا بتوان سطح در معرض آزمون را پس از آزمون ارزيابي                    آزمونه
                                                           

1- Mandrel 
2- Duralumin 

 ميله

 آزمونه

 ها گيره
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 ۴

 ميلي متر  ٢٥ متر و عرض     ميلي ١٠٠طول  .  چنين آزمونه هاي مختلف را با هم مقايسه كرد       نمود و هم  

ر از حاشيه نمونه اي كه نماينده كاال مي باشد         مت ميلي ٥٠ها بايد حداقل     آزمونه.ابعاد مناسبي مي باشند  

 ).٧٦٤٥-١ طبق استاندارد ملي ايران(فاصله داشته باشند 

 . باشدسه آزمونه در هر جهت پارچه براي هر سطح روكش شده مورد نياز مي

 

 فاصله زماني بين توليد و انجام آزمون ٧

 : زير را انجام دهيدهاي در صورتي كه به داليل فني روش ديگري مشخص نشده باشد، روش

 ١٦براي آزمون محصوالت نيمه ساخته، زمان بين توليد و آغاز آزمون بايد حداقل مدت زمان                     

براي آزمون محصول نهايي، حداقل زمان بين توليد و آغاز آزمون            .  هفته باشد  ٤ساعت و حداكثر    

ي آزمايشگاهي استاندارد    ها بايد در دما   در طي اين زمان، آزمونه    .  ساعت باشد  ١٢٠بايد مدت زمان    

 . شوندنگهداري) ٢-٨طبق بند (

 ماه باشد و حداكثر زمان بين دريافت محصول توسط          ٣زمان بين توليد و آزمون بايد مدت        حداكثر  

 هايي كه به قصد مقايسه آزمونه ها       براي ارزيابي  . ماه باشد  ٢آزمايشگاه و انجام آزمون بايد مدت        

 مذكور و در دماي يكسان آزمون        تا حد امكان بعد از فواصل زماني       انجام مي شود، آزمونه ها بايد     

 .شوند

 

 شرايط محيط آزمون ٨

 غلظت ازن ١-٨

 .انجام شود ............. ١ استاندارد ملي ايرانطبق هاي ازن آزمون بايد در يكي از غلظت

                                                           
 .رجوع شود ISO 1431-1 (8-1) : 1989 ملي ايران مربوطه، به استاندارد  تا تدوين استاندارد-١
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 ۵

 دما ٢-٨

 .باشد.............  ١ران استاندارد ملي ايطبق دماي آزمون بايد مطابق با الزامات شرح داده شده

  ها تحت تنش و آماده سازي آنهانصب آزمونه ٣-٨

آزمونه بايد حول ميله نگهدارنده طوري پيچيده شود كه سطح مورد آزمون در قسمت بيروني قرار                 

درون آزمونه  داشته شوند به طوري كه ميله          هايي محكم نگه  وسيله گيره  گيرد و دو سر آزمونه به      

 .آزادانه بچرخد

در صورتي كه    . چند آزمونه با ضخامت يكسان ممكن است حول يك ميله پيچيده شود                    

كه  هاي چند اليه اي مورد آزمون قرار گيرند، مي توان آنها را به عنوان پارچه هاي يك رو                    روكش

 .كرد اند در نظر گرفت و آزمون تحت همان شرايط محصول چند اليه نهايي ولكانيده شده

 ............. ٢ ملي ايران   پذير نباشد تركيبات الستيك بايد طبق استاندارد       امكان در صورتي كه اين عمل    

 .آزمون گردند

 ساعت در دماي استاندارد        ٤٨بايد به مدت      ) كه بر روي ميله نصب شده است           (آزمونه  

آن را در   آزمايشگاهي و محيطي كه اساساً عاري از ازن و جريان هوا باشد قرار گيرد و سپس                      

 .ون قرار دادمحفظه آزم

 

  آزمونروش ٩

ازن بسيار سمي است و بايد تدابير الزم و مناسب در نظر گرفته شود تا كاربر كمتر در معرض آن                       -هشدار

 .قرار گيرد
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 ۶

ها را در محفظه آزمون       آزمونه. انجام شود  ............ ١روش آزمون بايد طبق استاندارد ملي ايران        

.  محفظه فاصله داشته باشند      هتر از يكديگر و از ديوار        م ميلي ١٠طوري قرار دهيد كه حداقل        

 .مورد بررسي قرار دهيد× ٧ها را با عدسي با بزرگنمايي آزمونه 

 

 گزارش آزمون ١٠

 :هاي زير باشد گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

 ٨٧٥٠ ستاندارد ملي ايران روش آزمون طبق ا ۱-١٠

 شرح كاملي از مشخصات آزمونه ۲-١٠

 آزمونه و قطر ميلهضخامت  ۳-١٠

  گيري آنروش اندازه غلظت ازن و ۴-١٠

 دماي آزمون ۵-١٠

قرار گرفتن   گردد يا مدت زمان     مدت زماني كه اولين ترك بر روي آزمونه ظاهر مي           ٦-١٠

 .)بر حسب ساعت(ازن بدون اينكه تركي بر روي آن ظاهر شود در معرض آزمونه 

 تاريخ انجام آزمون ٧-١٠

 نوادگي و امضاء آزمايش كنندهنام و نام خا ٨-١٠

                                                           
 رجوع شود ISO 1431-1 (9-1) : 1989 ملي ايران مربوطه، به استاندارد  تا تدوين استاندارد-١

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6: صفحه 

ICS:59.080.40
 

 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com

