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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   نعتي ايران به موجب قانون، تنها     تحقيقات ص  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   . آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد     مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي        

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     .هادها و سازمانهاي دولتي باشد    بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و ن      
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                           

اساس مفاد  بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر             . 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                    
لي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي        تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط ك        

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

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 

 .ا اجباري نمايداستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنر

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                     

نه سازمانها و مؤسسات را     محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگو          
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              
ات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح         يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلز       

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 - هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه " کميسيون استاندارد

 "روش آزمون -روكش  مقاومت در برابر خراشيدگي و كندگي
 

 نمايندگي سمت يا رئيس
 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران سياوش، نفيسي

 )شيمي مهندسي ليسانس(
 

 اعضاء
 شركت مهركام پارس عبدالعظيم، اسالم

 )مهندسي پليمر ليسانس فوق(
 

 شرکت مهندسي بازرگاني خوش پاک بزرگي، علي جان

 )ليسانس مهندسي نساجي(
 

 شركت توليدي تهران مريم، فر حشمتي

 )شيميليسانس مهندسي (
 

 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي زهرا، سلطانيه

 استان قزوين )يسانس مهندسي نساجيل(
 

 قيقات صنعتيموسسه استاندارد و تح مريم، سمسارها

 ايران )شيميليسانس فوق (
 

 شركت مشاوره شميم نسرين، صدري

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

 )پليمرليسانس مهندسي  فوق(
 

  اداره كل-وزارت صنايع و معادن  خديجه، فر يزداني

 و پوشاكصنايع نساجي  )ليسانس مهندسي نساجي فوق(
 

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي عقيلي، ميترا

 استان قزوين )ليسانس مهندسي نساجي(
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 الف

 گفتار پيش

مقاومت در برابر خراشيدگي و كندگي       - هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك        پارچه" استاندارد

يكصد و هشتاد    ر هاي مربوط تهيه و تدوين شده و د       كه توسط كميسيون   " روش آزمون    -روكش  

 ٢١/٠٥/٨٥ مورخ هاي نساجي و الياف     پوشاك و فرآورده  جلسة کميتة ملي استاندارد      و چهارمين   

  قانون اصالح قوانين     ۳ اينک اين استاندارد به استناد بند يک ماده          قرار گرفته است،  تصويب  مورد  

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

 .شود ملي ايران منتشر مي

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

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

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

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها                 . 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        استاندارد بين  در حد امکان بين اين استاندارد و       جامعه،

 .و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

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

BS 3424 : part 31 : 1990 Testing coated fabrics part 31. Method 34. Method 
for determination of resistance to scuffing and snagging. 
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 ب

 مقدمه

 هاي سريع و ناگهاني و يا ضربه مستقيم          در هنگام مصرف در اثر ضربه       هاي روكش شده     پارچه

 دار باشد،  جسم تيز و يا نوك     اگر  .  بريده و خراشيده مي شوند     ،ناشي از اجسام و سطوح سخت      

 نوك و داراي لبه ضخيم      صورتي كه جسم بدون   در  . ممكن است سبب بريدن يا كندگي كاال گردد       

 . گرددباشد، سبب ايجاد سايش جزئي يا خراش مي

ده و انتظار مي رود كه اين روش جهت          كر سازي  اين روش آزمون، هر دو نوع آسيب را شبيه           

يه كفش، كاالهاي مسافرتي، پوشاك محافظتي، لوازم           ارزيابي كاالها، براي مصارفي مانند رو        

 .شناوري و بادي مناسب باشد
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 ۱

  مقاومت در برابر-هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  رچهپا

 روش آزمون - روكش ١خراشيدگي و كندگي

 

  و دامنه كاربردهدف ۱

ر  هاي روکش شده در براب      رزيابي مقاومت پارچه   اهدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش           

 . باشدميروكش خراشيدگي يا کندگي 

 . هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك كاربرد داردچهاين استاندارد در مورد انواع پار

 

 مراجع الزامي ٢

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

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

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

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

 :استفاده از مراجع زير براي کاربرد اين استاندارد الزامي است

  آزمون الک کردن۱۳۵۶سال  : ۱۵۹۹استاندارد ملي ايران  ۱-٢

2-2   BS 950-2 : 1967 Specification for artificial daylight for the assessment of 
colour : part 2 – Viewing condition for the graphic arts industry. 

                                                           
1- Snagging 
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 ۲

 صطالحات و تعاريفا ٣

 :رود ها با تعاريف زير به کار مي يا واژه/در اين استاندارد اصطالحات و 

 ١آسيب سايشي ١-٣

 .آسيب سطحي قابل مشاهده که به کندگي منجر نشده باشد

 ٢محل کندگي ٢-٣

 .سوراخ يا اليه اليه شدگي جزئي، محدود مانند برشآسيب هايي نظير نفوذ با اندازه 

 شمارش سائيدگي يا كندگي ٣-٣

نشان  nدر سطحي از آزمونه که ارزيابي مي شود و با          ئيدگي  ا هاي کندگي يا س   تعداد احتمالي محل  
 .)۲-۱۰طبق بند (داده مي شود 

 

 اصول کار ٤

 کوتاه پيچيده و به سطح انحناء دار        ايپارچه روکش شده مورد آزمون دور يک ميله فوالدي استوانه         
اين مجموعه در يک محفظه استوانه اي چرخنده محتوي تراشه هاي گرانيتي           . آن چسبانيده مي شود  

سپس .  غلتد که اين امر سبب ايجاد سائيدگي و خراشيدگي برروي آزمونه مي گردد           يقرار گرفته و م   
عيار آسيب ديدگي استاندارد و توسط     ميزان آسيب سطح پارچه روکش شده به وسيله مقايسه با م            

 .شمارش محل هاي آسيب ديده ارزيابي مي گردد

 

 ل الزميوسا ٥

 استوانه آزمون سايش يا کندگي ١-۵

، استوانه.  متر مي باشد  ميلي ۹۵ ± ۱ متر و عمق داخلي      ميلي ٢۵۴ ± ۱  اي با قطر داخلي   شامل استوانه 
                                                           

1- Abrasion damage 
2- Snag site 
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 ۳

ديواره هاي استوانه از جنس نايلون با      . چرخد  دور در دقيقه مي    ۳۰ ± ۲حول محور خود با سرعت      

 ۶وجوه جلو و عقب استوانه از جنس الستيک با ضخامت            .  ميلي متر مي باشد  ۲۵ضخامت حداقل   

 بيرون به وسيله صفحات فوالدي       ها از سمت   بوده و الستيک   ۵ ± ۷۴ (IRHD)ميلي متر و سختي    

انه قابل باز شدن بوده و از اين وجه         وجه جلوي استو  .  متر محافظت مي شوند   ميلي ۶/۱با ضخامت   

 درجه نسبت   ۱۲۰در جاي خود توسط سه پيچ نگهدارنده که در زاويه           قابل بارگيري نيز مي باشد و      

 ميله فوالدي ضد زنگ با      ۹، در روي ديواره استوانه   . نگاه داشته مي شود  ،  اندبه يکديگر قرار گرفته   

به طوري که محور آنها      ، يلي متر نصب شده   م ۱۹ ميلي متر و قطر      ۹۵فواصل مساوي و با طول       

صفحه پشتي استوانه با اعمال فشار بر روي محور متحرک نصب             . موازي با محور استوانه است     

شده و در جاي خود به وسيله يک پيچ فرو رونده نگه داشته مي شود به طوري که استوانه به                         

 دورريزها   آوريحرک جهت جمع  متدر زير استوانه نيز يک سيني       . آساني جهت بارگيري جدا گردد    

 . باشدموجود مي

دستگاه را پس از کامل شدن دوره       ،  که به طور اتوماتيک    ۱ قابل تنظيم   سنجيک زمان دستگاه شامل   

 نشان داده شده    ۲ و   ۱شمايي از تصوير دستگاه در شکل هاي        .  باشد، مي  نمايدآزمون متوقف مي  

 .است

  هاي فلزيميله ٢-۵

 ميلي متر که هر انتهاي استوانه اي شکل آن با يک صفحه گرد              ۴/۲۵ و قطر     متر ميلي ۸/۵۰با طول   

 ميلي متر بسته شده    ۱ متر و ضخامت تقريبي       ميلي ۴/۲۵ و قطر    ۹۷ (IRHD)الستيکي با سختي    

جرم .  ميلي متر به شکل گرد درآمده است      ۵۵/۰لبه بيروني صفحه الستيکي با شعاعي معادل        . است

 . باشد گرم مي۲۰۳ ± ۳  با جرمه الستيکييک صفحکلي هر ميله شامل 

                                                           
1- Timing device 
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 ۴

 گردد که صفحه الستيکي در زماني که به شدت         توصيه مي ، به سبب فرسايش ناشي از انجام سايش       -ييادآور

 ساعت اين جايگزيني ضروري     ٢٠ تعويض گردد و تقريباً پس از مدت زمان          ،آسيب ديده يا سائيده شده است     

 . رسدبه نظر مي

 ستگاه نماي كلي د- ١شكل 

 استوانه نايلوني

هاي فوالدي ميله

 . متر مي باشدتمامي ابعاد بر حسب ميلي
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 ۵

  نماي برش دستگاه- ٢شكل 

 

 معيارهاي شدت آسيب ايجاد شده ٣-۵

 معيارهاي استاندارد آسيب ۵-۳-۱

معيار سياه و سفيد که از پارچه روکش        . دو معيار استاندارد جهت ارزيابي شدت آسيب وجود دارد        

وکش شده   قطعه پارچه ر   ٥هر معيار شامل    .  اورتان سياه و سفيد تهيه شده است      شده از جنس پلي   

 .مي باشد) بيشترين آسيب (٥تا ) کمترين آسيب (١از جنس پلي اورتان درجه بندي شده از 

  هاي آسيب ديدهالگوي شمارش مکان ۵-۳-۲

 ۱۳ متر که با فيلم مات پوشانده شده و داراي            ميلي) ۸۳×۵۱(ماده پالستيکي نيمه شفاف با ابعاد        

 متر مربع مي باشد و به طور تصادفي در داخل يک مستطيل به                سانتي ۵/۰حفره گرد با مساحت      

طبق ( متر  ميلي) ۵۶×۳۶(با ابعاد تقريبي     سانتي متر مربع قرار گرفته اند يعني        ۲۰مساحت تقريبي   

 . متر مي باشدتمامي ابعاد بر حسب ميلي

پوشش الستيكي صفحه فوالدي

 الستيكيدرپوش فوالدي با پوشش 
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 ۶

 )۳شکل 

  هاي گرانيتيتراشه ۵-۴

  مترميلي) ۶×۲۰( صورتي رنگ با ابعاد ۱سنگ مونزنيت گرانوفيري

 الک ۵-۵

طبق ( ميلي متر   ۷/۶و   ميلي متر   ۱۹ هاي مربع شکل به ابعاد       مشبک داراي چشمه   اتشامل صفح الك  

 . باشد مورد نياز مي)۱۵۹۹استاندارد ملي ايران 

 

  هاآماده كردن آزمونه ٦

و دو آزمونه ديگر با همين ابعاد از جهت           از جهت طول      متر  ميلي) ۸۳×۵۱(دو آزمونه با ابعاد      

نمونه  ها به طور يكنواخت در كل       اطمينان حاصل كنيد كه آزمونه    . عرض پارچه روكش شده ببريد    

 هاي طولي و عرضي مشابه نباشد      توزيع شده باشند و تا جايي كه ممكن است دو آزمونه شامل نخ            

 . ميلي متر از حاشيه ها فاصله داشته باشند٥٠و حداقل 

 

 آماده كردن مجموعه مورد آزمون ٧

 قابل انعطاف/ كاالهاي نازك  ١-٧

نوار چسب دو طرفه را در پشت آزمونه پارچه روكش شده به كار برده و اطمينان حاصل كنيد كه                    

را با دقت و هم مركز در        ) ٢-٥طبق بند   (فلزي  ميله  .  هاي آزمونه چسبيده باشد   نوار به همه لبه   

رار دهيد و آزمونه را با دقت، دور ميله فلزي پيچيده و آن را محكم                    جهت لبه طولي آزمونه ق     

 خوردگي نداشته و دو لبه مقابل آزمونه به هم           اطمينان حاصل كنيد كه چروك يا چين       . بفشاريد

                                                           
1- Granophyric monzonite 
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 .متصل شده باشد

 
 تشكيل   متري بين لبه هاي آزمونه وجود دارد آن را ناديده بگيريد، اما جهت            ميلي ٢ تا   ١اگر فاصله    -ييادآور

 . هرگونه روي هم افتادگي بايد به دقت صاف و بريده شود،اتصال مناسب

 

 سخت/ كاالهاي ضخيم  ٢-٧

 هاي توليد كننده كه سازگار با پارچه روكش شده مورد آزمون             چسب مناسبي را مطابق با توصيه      

 .زي بچسبانيدبه ميله فل) ١-٧بند (ها را طبق روش شرح داده شده در آزمونه . باشد، استفاده كنيد

 

  هاي گرانيتي جديدتهيه تراشه ٨

طبق ( ميلي متر   ١٩ هاي استفاده نشده را از ميان الك با سوراخ هاي             كيلوگرم از تراشه   ٥/١حداقل  

 هاي الك  سپس تراشه .  تراشه باقيمانده بر روي الك را بيرون بريزيد        يد و هر گونه   كنالك  ) ٥-٥بند  

 و تراشه باقيمانده بر     كردهالك  ) ٥-٥طبق بند   ( ميلي متر   ٧/٦شده را به وسيله الك با سوراخ هاي         

روش را ادامه داده   اين  . روي سطح الك را نگهداري نموده و بقيه مواد عبور نموده را بيرون بريزيد             

 . متري باقي بماند ميلي٧/٦ كيلوگرم تراشه در روي الك ٥/١تا 

.  هاي الك شده را داخل آن بريزيد      م از تراشه   كيلوگر ٥/١استوانه ساينده را از دستگاه جدا نموده و         

سپس استوانه را با دقت     . را در روي دستگاه قرار داده و صفحه جلوئي را به آن متصل كنيد             استوانه  

 .بر روي محور موتور سوار نموده و آن را در جاي خود محكم كنيد

 هاي داخل آن را    و تراشه سپس استوانه را بيرون آورده      .  ساعت بكار اندازيد   ٢دستگاه را به مدت     

 هاي كوچك را كه از الك در هنگام         تمام گرد و غبار و تراشه      .  ميلي متري بريزيد  ٧/٦روي الك   

 .ده است، بيرون بريزيدكرتكان دادن عبور 
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 ١٠٠هاي باقيمانده بر روي الك را بشوئيد و براي مدت زمان حداقل يك ساعت در دماي                    تراشه

 .زه دهيد تا در دماي اتاق سرد شونددرجه سلسيوس خشك كنيد و اجا

 

  آزمونروش ٩

استوانه ساينده را از دستگاه جدا كرده و هر گونه گرد و غبار باقيمانده از آزمون قبلي را با برس                       

ده و به همراه    كررا وزن   ) ٨طبق بند   ( هاي گرانيت آماده شده      يك كيلوگرم از تراشه   . پاك كنيد 

درون استوانه قرار دهيد و سپس استوانه را         ) ٧طبق بند   (ون  چهار عدد از مجموعه هاي مورد آزم      

 . به دستگاه متصل كنيدبسته و مجدداً

 هاي محصول،   ساعت يا هر مدت زمان ديگر بر اساس ويژگي          ٢سنج را بر روي مدت زمان         زمان

ه هنگامي كه دستگاه كامالً متوقف شد، آزمونه را از دستگا           . را روشن كنيد   دستگاه   كرده و تنظيم  

طبق ( هاي استوانه اي فلزي مورد آزمون      سپس با دقت پارچه روكش شده را از ميله         . بيرون آوريد 

و غبار گرانيت   گرد  . يدكنجدا كرده و آنها را بدون هيچگونه كششي، پهن و صاف                ) ٢-٥بند  

 مرطوب تميز كرده و بالفاصله با يك پارچه بدون           ها را با يك پارچه    موجود بر روي سطح آزمونه    

 هاي فلزي  به وسيله يك حالل مناسب هر گونه چسب باقيمانده را از روي ميله             . رز خشك كنيد  پ

 انتهايي الستيكي به وسيله حالل استفاده شده،         هايتميز كنيد و مطمئن شويد كه صفحه      استوانه اي  

 .ند اي نبيصدمه

يزيد و الك را تكان     بر) ٥-٥طبق بند   ( متري   ميلي ٧/٦هاي گرانيت استفاده شده را روي الك         تراشه

هاي باقيمانده بر روي الك را طبق        تراشه . دكندهيد تا گرد و غبار و ذرات كوچك از آن عبور               

 بشوئيد و خشك كنيد و يك كيلوگرم تراشه را با استفاده از                  ٨روش شرح داده شده در بند         

 از تراشه هايي كه      ها را براي هر بهر     آزمونتعداد  . يدكنتهيه  ) ٨طبق بند   ( هاي آماده شده     تراشه
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 آزمون، بهر مورد استفاده را بيرون ريخته و بهر            ٤از انجام هر    پس  . يدكناستفاده شده، يادداشت    

 .يدكنتهيه ) ٨طبق بند ( هاي آماده شده جديدي به جرم يك كيلوگرم از تراشه

 

 ارزيابي آسيب ايجاد شده ١٠

 آسيب در سطح ظاهري ١-١٠

 تيره و از معيار استاندارد       ١ هايبراي ارزيابي ته رنگ   ) ١-٣-٥بند  طبق  (از معيار استاندارد سياه      

 هاي روشن استفاده كنيد و آزمونه را با معيار             براي ارزيابي ته رنگ    ) ١-٣-٥طبق بند    (سفيد  

مقايسه كنيد و عدد     ............. ٢استاندارد، در شرايط چشمي شرح داده شده در استاندارد ملي ايران           

اگر آسيب حاصله   . دارد را كه بسيار شبيه به ظاهر آزمونه است، يادداشت كنيد            معيار آسيب استان  

.  يادداشت نمائيد  ٥/٠بين دو عدد معيار استاندارد قرار گرفته باشد، عدد را بين دو معيار به صورت                

اگر .  را گزارش نمائيد    ٥/٣ ارزيابي شود، درجه      ٤ و   ٣به طور مثال اگر آسيب ايجاد شده بين           

 و اگر آزمونه هيچ آسيبي نديده باشد، عدد صفر را            ٥/٠د شده كمتر از يك باشد عدد         آسيب ايجا 

 .گزارش كنيد" ٥بزرگتر از " باشد، بصورت ٥اگر آسيب ايجاد شده بيشتر از عدد . گزارش كنيد

 شمارش كندگي ٢-١٠

را به صورت متقارن و در حالتي كه اليه فيلم آن به سمت پائين                ) ٢-٣-٥طبق بند   (الگوي مات   
 يا  ١٠باشد، بر روي آزمونه بگذاريد و به كمك يك ميكروسكوپ استريوسكوپ با بزرگنمايي                  

 را  (A)، تعداد حفره هايي كه درون آنها كندگي مشاهده شده است                ١٠ بيني با بزرگنمايي     ذره
تعداد .  ها را نشماريد بلكه فقط تعداد حفره هاي حاوي كندگي را بشماريد           كندگيتعداد  . بشماريد
 ١با رجوع به جدول     )  متر مربع  سانتي ٢٠(براي سطح ارزيابي شده     ) ٣-٣طبق بند   ( (n) ها  كندگي

                                                           
1- Shade 

 . رجوع شودBS 950 : Part 2 : 1967ان مربوطه، به استاندارد  تا تدوين استاندارد ملي اير-٢
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 ۱۰

 .بدست مي آيد

 

 ها نامحدود مي باشد   به طور نظري، اگر هر حفره شامل يك محل كندگي باشد، كل تعداد كندگي               -ييادآور

 به وسيله   ١ مقادير جدول    محاسبه رياضي اساس  . گزارش مي شود " ٢٠٠بيشتر از   "اما براي سهولت به صورت      

 . شود ارائه مي١فرمول 

 
 

                  )١(  

 
 

 :كه در آن 

n : ها يا تعداد سائيدگي هاتعداد كندگي  

C : ها در الگوتعداد حفره  

A : ا سائيدگي ها هاي شامل كندگي ها يتعداد حفره 

 

  هاشمارش سائيدگي ٣-١٠

 را بشماريد و    ٢-١٠به روش شرح داده شده در بند         ) ١-٣طبق بند    ( هاي آسيب ديده   محل تعداد

 .يدكن به تعداد كندگي يا سائيدگي تبديل ١ ها را به وسيله جدول تعداد حفره

 افت اليه تكميلي ٤-١٠

ممكن است تنها افت    (نها ظاهر شده است      هايي كه تغييرات يكنواخت و سطحي در آ       براي روكش 

 كرد، شدت    توان آنها را به وسيله شمارش تعداد سائيدگي ارزيابي           و نمي  )براقيت يا جال باشد    

 . بندي زير مشخص مي گردد و با توجه به درجهD تا Aميزان آسيب به وسيله درجات 

LogC – Log(C – A) مساحت آزمونه ارزيابي شده 

n = ٤٣٤٣/٠ 
 مساحت يك حفره *

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 

 ۱۱

A : بدون هيچ تغيير يا تغيير كمي در شكل ظاهري اليه تكميلي 

B : تغيير متوسط در شكل ظاهري اليه تكميلي 

C : تغيير محسوس در شكل ظاهري اليه تكميلي 

D : از بين رفتن كامل اليه تكميلي 

 

  جدول مرجع شمارش تعداد كندگي يا سائيدگي- ۱جدول 

 تعداد كندگي يا سائيدگي
  هاي شاملتعداد حفره

 كندگي يا سائيدگي
١ ٣ 

٢ ٧ 

٣ ١٠ 

٤ ١٥ 

٥ ١٩ 

٦ ٢٥ 

٧ ٣١ 

٨ ٣٨ 

٩ ٤٧ 

١٠ ٥٩ 

١١ ٧٥ 

١٢ ١٠٣ 

 ١٣ ٢٠٠بيش از 

 

 گزارش آزمون ١١

 :هاي زير باشد گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

 ٨٧٥١اندارد ملي ايران روش آزمون طبق است ۱-١١
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 شرح كاملي از مشخصات پارچه روكش شده ۲-١١

 ) ساعت نباشد٢در صورتي كه (مدت زمان انجام آزمون  ۳-١١

 )٢-١٠طبق بند (عداد كندگي شمارش شده ت ۴-١١

 )٣-١٠طبق بند ( هاي شمارش شده تعداد سائيدگي ۵-١١

 )١-١٠طبق بند ( بندي استاندارد آسيب مربوطه آسيب سطح ظاهري مطابق با درجه ٦-١١

 )٤-١٠طبق بند (در صورت نياز، ذكر درجه افت اليه تكميلي  ٧-١١

  روش آزمونذكر جزئيات هر گونه انحراف از اين ٨-١١

 تاريخ انجام آزمون ٩-١١

 نام و نام خانوادگي و امضاء آزمايش كننده ١٠-١١
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