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پارچههاي روکش شده با الستيک يا

- تعيين مقاومت به ترکيدگي-پالستيک

ly

 روش هيدروليک:2 قسمت

ICS:59.080.40

om

.c
er

m

Rubber-or plastics-coated fabricsDetermination of bursting strength- part 2:
Hydraulic method

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب بندد يد مداد  3قدانون اصدح قدوانی و مقدررات مؤسسدۀ اسدتاندارد و
تحقیقات صنعتي ايران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمي کشور است که وظیفه تعیی  ،تددوي و نشدر اسدتاندارداا
ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب يکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالي ادار مدور  29/6/92بده
سازمان ملي استاندارد ايران تغییر و طي نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوي استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فني مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکد و مؤسسدات
علمي ،پژواشي ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام مي شود وکوششي امگام با مصالح ملي و با توجه به شدرايط تولیدد ،
فناور و تجار اسدت کده از مشدارکت آگااانده و منصدفانۀ صداحبان حد و نفدع ،شدام تولیدکننددگان ،مصدر کننددگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمي و تخصصي ،نهاداا ،سازمان اا دولتي و غیر دولتي حاص مي شود .پدی ندوي
استاندارداا ملي ايران برا نظرخوااي به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون ادا فندي مربدو ارسدا مديشدود و پد از
دريافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملي مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسدمي) ايدران
چاپ و منتشر مي شود.
پی نوي استاندارداايي که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نی با رعايت ضوابط تعیی شده تهیه مدي کنندد
درکمیتۀ ملي طر و بررسي و درصورت تصويب ،به عندوان اسدتاندارد ملدي ايدران چداپ و منتشدر مدي شدود .بددي ترتیدب،
استاندارداايي ملي تلقي مي شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملدي ايدران شدمار  3تددوي و در کمیتدۀ ملدي
استاندارد مربو که سازمان ملي استاندارد ايران تشکی ميداد به تصويب رسیده باشد.
سازمان ملي استاندارد ايران از اعضا اصلي سدازمان بدی المللدي اسدتاندارد )، 1(ISOکمیسدیون بدی المللدي الکتروتکنید
) 9(IECو سازمان بی المللي اندازه شناسي قانوني ) 3(OIMLاسدت و بده عندوان تنهدا رابدط 2کمیسدیون کددک غدیايي
) 3(CACدر کشور فعالیت مي کند .در تدوي استاندارداا ملي ايران ضم توجه به شرايط کلدي و نیازمندد ادا خدا
کشور  ،از آخري پیشرفت اا علمي ،فني و صنعتي جهان و استاندارداا بی المللي بهرهگیر ميشود .
سازمان ملي استاندارد ايران مي تواند با رعايت موازي پی بیني شدده در قدانون ،بدرا حمايدت از مصدر کننددگان ،حفد
سحمت و ايمني فرد و عمومي ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زيست محیطي و اقتصاد  ،اجرا بعضي از
استاندارداا ملي ايران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/يا اقحم وارداتي ،با تصويب شورا عدالي اسدتاندارد ،اجبدار
نمايد .سازمان مي تواند به منظور حف بازاراا بی المللي بدرا محصدوالت کشدور ،اجدرا اسدتاندارد کاالادا صدادراتي و
درجهبند آن را اجبار نمايد .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعدا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،ممی و صدورگوااي سیستم اا مديريت کیفیت و مديريت زيستمحیطي ،آزمايشگاه اا
و مراک کالیبراسیون (واسنجي) وساي سنج  ،سازمان ملي استاندارد ايران اي گونه سازمان اا و مؤسسات را بر اساس ضوابط
نظام تأيید صححیت ايران ارزيابي مي کند و در صورت احراز شرايط الزم ،گوااینامۀ تأيید صححیت به آن اا اعطا و بر عملکرد
آن اا نظارت مي کند .ترويج دستگاه بی المللي يکااا ،کالیبراسیون (واسنجي) وساي سنج  ،تعیی عیدار فلد ات گرانبهدا و
انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملي ايران از ديگر وظايف اي سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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استاندارد " پارچهاا روک شده با الستی يا پحستی  -تعیی مقاومت به ترکیدگي -قسدمت دوم :روش
ایدرولی " که پی نوي آن در کمیسیوناا مربو توسط سازمان ملي استاندارد ايران تهیده و تددوي
شد و درسیصد و پنجاه پنجمی اجحس کمیته ملي استاندارد پوشاک و فرآوردهاا نسداجي و الیدا مدور
 1329/93/93مورد تصويب قرار گرفت ،اين به استناد بند ي ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات سازمان
ملي استاندارد ايران  ،مصوب بهم ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود .
برا حف امگامي و اماانگي با تحوالت و پیشرفت اا ملي و جهاني در زمینه صنايع  ،علوم و خدمات
استاندارداا ملي ايران در مواقع ل وم تجديد نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی اي
استاندارداا ارائه شود  ،انگام تجديد نظر در کمیسیون فني مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراي ،
بايد امواره از آخري تجديد نظر استاندارداا ملي استفاده کرد.
استاندارد ملي ايران شماره  : 3626سا  ،1333تعیی مقاومت در برابر ترکیدگي -روش آزمون ،باط و اي
استاندارداا جايگ ي آن ميشود:
 -1استاندارد ملي ايران شماره  : 3626-1سا  ،1329پارچه اا روک شده با الستی يا پحستی -
تعیی مقاومت به ترکیدگي -قسمت او  :روش گو فوالد
 -9استاندارد ملي ايران شماره  : 3626-9سا  ،1329پارچه اا روک شده با الستی يا پحستی -
تعیی مقاومت به ترکیدگي -قسمت دوم :روش ایدرولی
منبع و مأخی که برا تهیه اي استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زير است:
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ISO 3303-2:2012, Rubber-or plastics-coated fabrics- Determination of bursting strength- Part
2: Hydraulic method
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مقاومت به ترکیدگي پارچهاا روک شده اغلب به عنوان مقیاسي برا مدو چندجهته 1پارچه به کار
9
ميرود ،در حاليکه خوا کششي ،تنها برا سنج مقاومت پارچهاا روک شده در ي صفحه
ميباشد .عحوه بر آن آزمون مقاومت به ترکیدگي ،برا پارچهاايي که تماي به باري و لوله شدن 3دارند
مانند پارچهاا روک شده با زمینه حلقو بافت ،مناسبتر است.
روش شر داده شده در اي استاندارد با استفاده از ديافراگم قاب ارتجاع ميباشد ،که روش بسیار معمو در
آزمون ترکیدگي بوده و برا آزمون پارچهاا روک شده با وزن متوسط و سب مناسبتر است.
دستگاهاا تجار با دو اندازه داانه گیره برا استفاده در دسترس ميباشد ،اگرچه نتايج به دست آمده از
دستگاهاا مختلف با ام قاب مقايسه نیستند.
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 درآزمونترکیدگی،نیرویواردهدرراستایعمودتوسطگویبهنیرودرجهاتمختلفتقسیممیشود1- Multidirectional modulus.
درآزمونکششتاحدپارگینیروفقطدریکصفحهبهآزمونهواردمی شود2- One plane.
3-Necking
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پارچههاي روکش شده با الستيک يا پالستيک -تعيين مقاومت به ترکيدگي -قسمت
دوم :روش هيدروليک
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هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامي
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اد از تدوي اي استاندارد تعیی روش اندازه گیر مقاومت به ترکیدگي پارچهاا روک شده با الستی يا
پحستی با استفاده از يکي از دو نوع دستگاهاا ترکیدگي با ديافراگم از نوع  Aيا  Bميباشد .ار دو نوع
دستگاه توسط فشار ایدرولی کار ميکنند .دستگاه آزمون نوع  Aبرا کاالاايي که مقاومت به ترکیدگي آناا
در دامنه  339 kPaتا  3399 kPaو دستگاه آزمون نوع  Bبرا کاالاايي که مقاومت به ترکیدگي آناا در
دامنه  39 kPaتا  1299 kPaميباشد ،کاربرد دارد.
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مدارک ال امي زير حاو مقرراتي است که در مت اي استاندارد ملي ايران به آناا ارجاع داده شده است.
بدي ترتیب آن مقررات ج ئي از اي استاندارد ملي ايران محسوب ميشود.
در صورتي که به مدرکي با ذکر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجديدنظراا بعد آن مورد
نظر اي استاندارد ملي ايران نیست .در مورد مدرکي که بدون ذکر تاريخ انتشار به آناا ارجاع داده شده است،
امواره آخري تجديدنظر و اصححیه اا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مرجع زير برا اي استاندارد ال امي است:
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استاندارد ملي ايران شماره  ،6213پارچهاا
2-2
استاندارد برا آماده کردن و انجام آزماي .

روک

شده با الستی

يا پحستی

د محیطاا

اصول آزمون
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دور تا دور لبهاا آزمونه به طور محکم بی گیرهاا بااليي و پايیني بسته ميشود .ي ديافراگم که در زير
گیره پايیني تعبیه شده است نیرو سیالي را با نر ثابت به محفظه زير ديافراگم اعما کرده و آن را به تدريج
به شک ي گنبد منبسط مينمايد تا اي که با آزمونه تماس حاص کرده و به آن فشار اعما کند .فشار سیا
و ارتفاع گنبد در نقطه گسیختگي 1آزمونه ثبت ميشود.

1- Failure

1
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دستگاه آزمون ،2از نوع ( Aبه بند  1-1-2مراجعه کنید) يا نوع ( Bبه بند  9-1-2مراجعه کنید) .در
2-6
موارد که برا اندازه گیر مقاومت به ترکیدگي کاال ،استفاده از اري از انواع دستگاه آزمون مجاز باشد،
توصیه ميشود که بی طرفی ذينفع ،بر رو دستگاه آزمون مورد استفاده تواف بهعم آيد ،زيرا نتايج آزمون
بدست آمده از دو نوع دستگاه آزمون مختلف ،ل وما قاب مقايسه با يکديگر نیستند.
 2-2-6دستگاه آزمون نوع ( Aبه شک  1رجوع شود) ،دامنه اندازهگیر در محدوده  339kPaتا 3399 kPa
شام اج اء شر داده شده در بنداا  1-1-1-2تا  3-1-1-2ميباشد.
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 2-2-2-6سيستم گيرش ،برا نگه داشت آزمونه به طور محکم و اعما بار يکنواخت بی دو صفحه حلقو
مواز که صا و غیر صیقلي بوده و دارا شیاراايي طب شک  1ميباشد که ابعاد سیستم گیرش نی در آن
مشخص شده است .ي صفحه گیرش توسط ي مفص گردان 9يا وسیله مشابه نگه داشته ميشود ،به نحو که
از اعما يکنواخت فشار گیرش ،اطمینان حاص شود .تحت بار به کار رفته برا آزمون ،داانهاا گیرهاا باال
و پائی نبايد بی از  9/93 mmنسبت به ام انحرا داشته باشند و سطو گیرش بايد تخت و مواز باشند.
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 2-2-2-6ديافراگم ،به شک گرد و ساخته شده از الستی طبیعي يا مصنوعي ميباشد که به طور محکم نگه
داشته شده و قب از شروع آزمون سطح فوقاني آن حدود  3/3 mmنسبت به سطح فوقاني گیره پائیني فرو
رفتگي دارد .مواد و ساختار ديافراگم بايد به گونها باشد که فشار مورد نیاز باعث شود ديافراگم بیشتر از سطح
فوقاني گیره پائیني به شر زير مبسط شده و به شک گنبد درآيد:
ارتفاع گنبد  ،19 mm ± 9/9 mmدامنه فشار  139 kPa :تا 999 kPa؛
ارتفاع گنبد  ،13 mm ± 9/9 mmدامنه فشار  939 kPa :تا .339 kPa
ديافراگماا در حا استفاده بايد به طور منظم بررسي شده و در صورت عدم برآورده کردن ال امات ارتفاع گنبد،
بايد تعويض شوند.
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به داخ ديافراگم تا وقتي که آزمونه
 9-2-2-6سيستم هيدروليک ،برا اعما فشار صعود ایدرولی
بترکد .فشار بايد توسط نیرو ي پیستون که با موتور کار ميکند ،تولید شود و مايع مناسبي (مانند گلیسرو
خالص ،سیلیکون با ويسکوزيته پائی يا اتیل گلیکو دارا مواد بازدارنده خورندگي) که سازگار با جن سطح
داخلي ديافراگم است را به حرکت در آورد .سیستم ایدرولی و مايع مورد استفاده بايد عار از حباب اوا باشد.
نر پمپ کردن بايد  139ml/min± 99 ml/minباشد.
 2-2-6دستگاه آزمون نوع ( ،Bبه شک  9رجوع شود) ،دامنه اندازه گیر در محدوده  39 kPaتا 1299 kPa
که شام اج اء شر داده شده در بنداا  1-9-1-2تا  3-9-1-2ميباشد.

-1دستگاهاا آزمون از اي نوع اغلب دستگاهاا آزمون ترکیدگي  Mullenنامیده ميشوند .مشخصات اي دستگاهاا در استاندارد  ISO 2759شر داده
شده است.
2- Swivel joint
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ابعاد برحسب میليمتر
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راانما:
شیار مارپیچي ممتد  Vشک  69°يا سر شیاراا  Vشک  69°ام مرک
1
گیره باالئي
9
آزمونه
3
گیره پائیني
2
ديافراگم الستیکي
3
محفظه فشار
6
2
a
در استاندارد  EN 12332-2قطر سورا استوانها در گیرهاا باالئي و پائیني  33/3 mmاست که مساحتي برابر با  19 cmرا ارائه ميکند.

شکل  -2دستگاه آزمون نوع A

om

 2-2-2-6سامانه گيرش ،برا نگه داشت آزمونه به طور محکم و يکنواخت بی دو صفحه حلقو مواز که
بايد صا و غیر صیقلي و شیاردار طب شک  9باشد و ابعاد سامانه گیرش در آن مشخص شده است .ي صفحه
گیرش توسط ي مفص گردان يا وسیله مشابه نگه داشته ميشود ،به نحو که از اعما يکنواخت فشار گیرش،
اطمینان حاص شود .تحت بار به کار رفته برا آزمون ،داانهاا گیرهاا باال و پائی نبايد بی از
 9/93 mmنسبت به ام انحرا داشته باشند و سطو گیرش بايد تخت و مواز باشند.

3

ite

طبیعي يا مصنوعي و با ضخامت
 2-2-2-6ديافراگم ،به شک گرد ،ساخته شده از الستی
 9/36 mm ± 9/96 mmميباشدکه به طور محکم نگه داشته شده و قب از شروع آزمون ،سطح فوقاني آن حدود
 3/3 mmنسبت به سطح فوقاني گیره پائیني فرورفتگي دارد .مواد و ساختار ديافراگم بايد به گونها باشد که
فشار مورد نیاز برا ايجاد شک گنبد در ديافراگم به ارتفاع  2/9 mm ± 9/9 mmباالتر از سطح فوقاني گیره
پائیني برابر با  39 kPa ± 3 kPaباشد.
ديافراگماا در حا استفاده بايد به طور منظم بررسي شده و در صورت عدم برآورده کردن ال امات ارتفاع گنبد،
تعويض شوند.

شیار مارپیچي ممتد  Vشک  69°يا سر شیاراا  Vشک  69°ام مرک
گیره باالئي
آزمونه
گیره پائیني
ديافراگم الستیکي
محفظه فشار
ابعاد ارائه شده در پرانت اا برا دستگاهاايي است که به طور تجار در دسترس مي باشند ( .به پارگرا دوم مقدمه رجوع کنید).
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راانما:
1
9
3
2
3
6
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ابعاد برحسب میليمتر

a

شکل  -2دستگاه آزمون نوع B

4

سامانه سنجش فشار براي اندازهگيري مقاومت به ترکيدگي ،نر واکن به اف اي
2-6
به گونها باشد که حداکثر فشار نشان داده شده در محدوده ± 3%باالتري فشار واقعي باشد.

در فواص زماني

po

کالیبراسیون بايد مطاب با دستورالعم سازنده دستگاه آزمون ،قب از استفاده اولیه و سپ
مناسب به صورت مکرر انجام شود تا صحت تعیی شده ،حف شود.
7

فشار ایدرولی

ch

5

کاليبراسيون

ite

به داخ ديافراگم تا زماني که آزمونه
 9-2-2-6سامانه هيدروليک ،برا اعما فشار صعود ایدرولی
بترکد .فشار بايد توسط نیرو ي پیستون که با موتور کار ميکند ،تولید شود و مايع مناسبي (مانند گلیسرو
خالص ،سیلیکون با ويسکوزيته پائی يا اتیل گلیکو حاو مواد بازدارنده خوردگي) را که سازگار با جن سطح
داخلي ديافراگم است به حرکت در آورد .سامانه ایدرولی و مايع مورد استفاده بايد عار از حباب اوا باشد.
نر پمپ کردن بايد  23ml/min± 3 ml/minباشد

نمونه برداري

نمونهبردار بايد به نحو انجام شود که تا حد امکان نماينده ک محموله باشد.
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6

تهيه آزمونه
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m

پنج آزمونه از سرتاسر عرض قاب استفاده نمونه (به يادآور رجوع شود) به فاصله حداق  1 mاز ابتدا
2-6
و انتها نمونه و با ابعاد کافي برداريد به نحو که ار آزمونه بتواند به طور محکم در بی گیرهاا دستگاه
آزمون نگهداشته شود .کوچ تري بعد ار آزمونه بايد حداق  19 mmب رگتر از قطر خارجي سطو گیرش
باشد .ممک است نمونه در مح اا الزم در سرتاسر عرض آن آزمون شود .مح اايي که قبح برا آزمون
استفاده شده است بايد حداق  99 mmاز ام فاصله داشته باشند.

يادآوري -عرض قاب استفاده طب استاندارد ملي ايران شماره  3623-1عرض پارچه بج حاشیه است که دارا ويژگي يکسان،
تکمی يکنواخت و عار از عیوب غیرقاب قبو باشد.

om

رو پارچه روک شده مورد آزمون بايد مشخص و مورد تواف طرفی ذينفع واقع شود .زيرا نتايج به
2-6
دست آمده از آزمون دو رو آزمونه با ام يکسان نميباشند.

8

فاصله زماني بين توليد و انجام آزمون

2-8

در مورد امه آزموناا ،حداق فاصله زماني بی تولید و انجام آزمون بايد  16 hباشد.

5

برا آزمون محصو نیمه ساخته و در حی تولید ،1فاصله زماني بی تولید و انجام آزمون بايد حداکثر
2-8
چهار افته باشد و برا آزموناا مقايسها  ،تا حد امکان آزموناا بايد در فواص زماني يکسان انجام شوند.
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برا آزمون محصو نهايي در صورت امکان ،فاصله زماني بی تولید و انجام آزمون بايد حداکثر سه ماه
9-8
باشد .در ساير موارد  ،آزموناا بايدحداکثر در طي دوماه از تاريخ دريافت کاال از مشتر  ،انجام شود.
شرايط محيطي براي آماده سازي آزمونهها

ch

آزمونهاا را برا انجام آزمون در يکي از شرايط محیطي استاندارد مطاب با استاندارد ملي ايران شماره 6213
آماده ساز کنید.

21

po

در صورتي که نیاز است نمونه به صورت خی مورد آزمون قرار گیرد ،آزمونه را برا  92ساعت در آب مقطر
حاو  %1اتانو در دما استاندارد انتخاب شده ،غوطهور کنید .بعد از خارج کردن از آب ،سريعا آزمونه را بی
دو صفحه کاغی جاذب ،آبگیر کنید و فورا آزمون را انجام داید.
روش انجام آزمون

ly

فشار رو ديافراگم الستیکي را از طري وارد کردن سیا به محفظه فشار تا موقعي که آزمونه بترکد،
2-21
اف اي داید .به حداکثر فشار که عقربه فشار سنج نشان ميداد و امچنی حداکثر برآمدگي ديافراگم توجه
کنید .عقربه را به نقطه صفر برگردانده و نوع ترکیدگي ايجاد شده ( مثح ،صلیبي يا شکا ) را ثبت کنید.

m

 2-21اي فرايند را برا ار آزمونه تکرار کنید .از ار گونه ترکیدگي که در گیره يا ن ديکي آن ر داد چشم
پوشي کنید و در اي موارد ،آزمون را با آزمونه ديگر تکرار کنید.
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 9-21میانگی پنج نتیجه به دست آمده برا فشار ترکیدگي را محاسبه کنید و سپ
ديافراگم را امانگونه که در بند  2-19شر داده شده است ،تعیی کنید.

ضريب تصحیح

om

 6-21با امان نر جريان مايع به کار رفته در آزمون ،ديافراگم را بدون حضور آزمونه ،اما در حالي که گیره
بااليي در موقعیت خود است ،به شک گنبد درآوريد .به فشار مورد نیاز برا به شک گنبد در آوردن ديافراگم به
اندازه برابر با میانگی ارتفاع گنبد در آزمونه در لحظه ترکیدگي ،توجه کنید .اي فشار "ضريب تصحیح
ديافراگم" بوده و مقدار است که بايد از میانگی فشار ترکیدگي کاسته شود.
5-21

میانگی فشار ترکیدگي تصحیح شده( طب بند )2-19را به عنوان مقاومت به ترکیدگي ثبت کنید.

22

گزارش آزمون

گ ارش آزمون بايد دارا آگااياا زير باشد:
1- Non-product tests

6

2-22

کلیه ج ئیات ضرور برا شناسائي نمونه (اعم از تاريخ تولید ،تاريخ نمونه بردار و )...؛

9-22

نوع دستگاه آزمون مورد استفاده ( Aيا )B؛

 6-22روش آمادهساز  ،شرايط محیطي و زمان آمادهساز و يا اي که آزمونه در حالت خی
شده است؛

7-22

ت

6-22

میانگی فشار ترکیدگي تصحیح شده؛

8-22

تاريخ انجام آزمون.
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نتايج فشار ترکیدگي بر حسب کیلوپاسکا  ،نوع ترکیدگي و ارتفاع گنبد برحسب میلیمتر؛
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5-22

شرايط انجام آزمون؛

آمادهساز

ite

2-22

روش آزمون طب استاندارد ملي ايران شماره 3626-9؛
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پيوست الف
(اطالعاتي)

[ ]1استاندارد ملي ايران شماره  ،3623-1پارچهاا

روک

شده با الستی

يا پحستی

[ ]2استاندارد ملي ايران شماره  ،1391کاغی  -تعیی

مقاومت به ترکیدن 

[]3استاندارد ملي ايران شماره  ،3963مقوا – اندازهگیر

تعیی خصوصیات

ch

طاقه -روشاا آزمون-قسمت او -اندازهگیر طو و عرض و جرم خالص
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کتابنامه

مقاومت در برابر ترکیدن – روش آزمون 
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[4] EN 12332-2, Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of bursting strength — Part
2:Hydraulic method
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