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– غلتکهاي با روکش الستیکي يا پالستیکي
 الزامات سختي:1 ويژگيها – قسمت
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Rubber or plastics covered rollers –
Specification –
Part 1: requirements for hardness

om

.c

er

m
ICS: 83.140.99

به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمیکشور است که وظیفه تعیی  ،تکدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مورخ  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکک و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیر دولتی حاص میشکود .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذیصح نی با رعایت ضکوابط تعیکی شکده تهیکه مکیکننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،بکه عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکیشکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشود که بر اساس مفاد نوشته شده در اسکتاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان استاندارد تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
1
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد ) (ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنی
 (IEC)9و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی  (OIML)3است و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدک
غذایی (CAC)3در کشور فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمند اا
خاص کشور ،از آخری پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سحمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بی المللی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه اا
و مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،مؤسسۀ استاندارد ای گونه سازماناا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام
تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر عملکرد آناا
نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیی عیار فل ات گرانبها و انجام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

1-International organization for Standardization
2-International Electro technical Commission
)3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal
4-Contact point
5-Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فني تدوين استاندارد
"غلتکهاي با روکش الستیکي يا پالستیکي – ويژگيها – قسمت  :1الزامات سختي"

اخیار  ،شهاب
( کارشناس ارشد شیمی )

اداره ک استاندارد آذربایجان شرقی
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رئیس :

سمت و /يا نمايندگي

دبیر :
زارعی ،محمود
( دکتر شیمی )
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شرکت پیشگامان کیفیت استی آذر

اعضاء  ( :اسامی به ترتیب حرو الفبا (
اسکندر  ،مژگان
( کارشناس شیمی )
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کارخانجات رنگ و رزی صانع یکتا

ب رگی ،علی
( کارشناس ارشد پلیمر )

مرک تحقیقات رنگ امیرکبیر
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رحیمی اار ،زاره
( کارشناس ارشد مهندسی شیمی )

m

اصحنی ،سعید
( کارشناس مهندسی شیمی )

پارک علم و فناور استان آذربایجکان
شرقی

رحیمی اار ،لیلی
( کارشناس ارشد شیمی)

انجم مسئولی کنتر کیفی اسکتان
آذربایجانشرقی
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دانشگاه آزاد اسحمی -واحد اار

زارعی ،چنگی
( کارشناس شیمی )
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پتروشیمی تبری

سعادتی ،فریبا
( کارشناس شیمی )

کارشناس
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گوگانیان ،امیرمحمد
( کارشناس ارشد شیمی )

شرکت کیمیاگستران نوی

مشتاقی ،فر
( کارشناس شیمی )

رنگ و رزی بحری
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قاسمیان خجسته ،محس
( کارشناس ارشد شیمی )

شرکت تدبیر نوی سازان
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شعارغفار  ،سایه
( کارشناس ارشد شیمی )

شرکت سپهرشیمی
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استاندارد "غلت اا با روک الستیکی یا پحستیکی – ویژگیاا – قسمت  :1ال امات سختی" که پی
نوی آن درکمیسیون مربو توسط شرکت پیشگامان کیفیت استی آذر تهیه و تدوی شده و در ی ا ار و
ی صد و شصت و افتمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ  1329/19/14مورد تصویب
قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخذ که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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ISO 6123- 1:1982, Rubber or plastics covered rollers – Specification - Part 1: Requirements
for hardness

ه

مقدمه
غلت اا روک دار ،مغ  1استوانها  ،اغلب از جن فل با روکشی از الستی یا پحستی برا مصار
خاص استند .در گستره وسیعی از اندازه و درجات سختی ،بسته به مصر مورد نظر ساخته میشوند.
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ال امات برا ویژگیاا سطح و حد مجاز ابعاد به ترتیب در قسمتاا  9و  3ای مجموعه استاندارداا آمده
است.

1 - Core

و

غلتکهاي با روکش الستیکي يا پالستیکي – ويژگيها – قسمت  :1الزامات سختي

اد از تدوی
پحستیکی است.
1

ای

استاندارد ،تعیی

ال امات سختی اندازهگیر

شده غلت اایی با روک

الستیکی یا
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1

هدف و دامنه کاربرد

مراجع الزامي
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مدارک ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد به آنها ارجاع داده شده است .بدی ترتیب
آن مقررات ج ئی از ای استاندارد محسوب میشود.
درصورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن مورد
نظر ای استاندارد ملی نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،
امواره آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آن مورد نظر است .استفاده از مراجع زیر برا کاربرد ای
استاندارد ال امی میباشد.
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ويژگيهاي سختي
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2-1
ISO 471: 1995, Rubber - Standard temperatures, humidities and times for the
conditioning and testing of test pieces
2-2 ISO 7267-1: 2008, Rubber covered rollers - Determination of apparent hardness - Part 1:
IRHD method
2-3 ISO 7267-2: 2008, Rubber covered rollers - Determination of apparent hardness - Part 2:
Shore durometer method
2-4 ISO 7267-3: 2007, Rubber covered rollers - Determination of apparent hardness - Part 3:
Pusey and Jones indentation method

سختی غلت اا با روک
تعیی شود:
 1-8درجه بی المللی سختی الستی 1؛
 1-8درجه سختی شور( 9شور  Aیا شور )B؛
3
 8-8مقادیر فرورفتگی پوز جون .
با توجه به ای که ممک است سختی تحت تاثیر دم قرار گیرد ،در صورت ل وم بهتر است دما کارکرد
مشخص شود.
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الستیکی یا پحستیکی باید مطاب با یکی از بنداا زیر ،با تواف طرفی ذینفع،

يادآوري -1رابطه اساسی بی  ،IRHDدرجات سختی شور و مقادیر فرورفتگی پوز جون برا کیفیت معی  ،مشخص شده
است .بی درجات سختی  IRHDو شور  Aی

امارز وجود دارد .اگر دقت متوسطی مورد نیاز است ،استفاده از سختیسنج

4

)1 - International Rubber Hardness Degrees (IRHD
2 - Shore
3 - Pusey and Jones indentation values
4 - Durometer

1

شور  Aبه جا آزمونسنج سختی  IRHDامکانپذیر است ،اما بهتر است توجه شود که مقادیر ،به دلی اختح در فواص بی
خوان اا ،به ایچ وجه یکسان نیست.
يادآوري  -1خوان

تمام سختیسنجاا دستی از کاربر به کاربر دیگر دارا اختح است .با سختیسنج  IRHDیا نوع
1

پوز جون  ،خوان تحت تاثیر نرخ بار به کار برده شده و یا نیرو به کاربرده شده با مولفه غیر عمود است .با بارسنج
فنر  9نوع شور ،خوان به طور مضاعف به فشار اعما شده بستگی دارد.
سختی به دست آمده را میتواند تحت تاثیر قرار داد .خوان سختی آمی ه روک رو غلت
استاندارد آزمایشگاه فقط زمانیکه ضخامت روک به شر زیر باشد قاب مقایسه است:

و سختی واقعی آمی ه در شرایط

الف -برا سختی :IRHD

تا  :39 IRHDکمتر از  2 mmنباشد؛
ب -برا سختی شور:

تا شور  :39 Aکمتر از  2 mmنباشد؛
برا سختی بی

از شور  39 Aو شور  :39 Dکمتر از  6 mmنباشد.

پ -برا مقادیر فرورفتگی پوز جون :
بی

از پوز جون  :999کمتر از  13 mmنباشد؛
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پوز جون بی  199تا  :999کمتر از  19 mmنباشد؛
پوز جون بی  49تا  :199کمتر از  2 mmنباشد؛

4
1-4

روشهاي اندازهگیري

 1-1-4سختي IRHD

m

تا پوز جون  :49کمتر از  6 mmنباشد.

اندازهگیري سختي
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بی

از  :39 IRHDکمتر از  6 mmنباشد.
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يادآوري  -8از آنجاییکه سختی به وسیله فرورفتگی اندازهگیر

میشود ،ضخامت مواد الستیکی یا پحستیکی ،خوان
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اندازهگیر باید با استفاده از سختیسنج کالیبره شده با  IRHDو با روش تعریف شده در استاندارد
 ISO 7267-1انجام شود .سختیسنج باید مجه به صفحه پایه مناسب برا استفاده در سطو خمیده و نی
وسیلها برا نگهدار غلت اایی با قطر کمتر از  139 mmباشد .نگهدارنده نوع پوز جون و امچنی ار
نگهدارندها که مجاز به اندازهگیر سختی ،سطح خمیده است مناسب میباشد.
 1-1-4سختي شور

om

اندازهگیر باید با روش تعریف شده در استاندارد  ISO 7267-2انجام شود .برا سختی تا درجه شور 29 A
با استفاده از سختیسنج نوع شور  ،Aبرا سختیاا باالتر ،از سختیسنج نوع شور  Dاستفاده شود.
 8-1-4سختي پوزي جونز

اندازهگیر باید با روش تعریف شده در استاندارد  ISO 7267-3و با استفاده از دستگاه فرورفتگی پوز جون
با گو  3/133 mmانجام شود.
1 - Rate of load
2 - Spring-loaded meter

9

1-4

شرايط آزمون

 1-1-4دماي آزمون

 1-1-4سطح روکش
8-4
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آزمون باید رو سطح صا و تمی انجام گیرد ،مگر ای که توافقی بی طرفی ذینفع باشد.
روش انجام آزمون
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برا غلت اایی با طو روک  ،9/3 mسختی باید در پنج نقطه اندازهگیر شود:
 سه نقطه ،با اختح  199°حو محیط از وسط غلت ؛ ی نقطه در ار انتها ،با فاصله  19 %طو روک از انتها.برا غلت اایی با طو روک بی از  ،9/3 mسختی باید در  2نقطه اندازهگیر شود:
 سه نقطه ،با اختح  199°حو محیط از وسط غلت ؛ سه نقطه در ار انتها با اختح  199°حو محیط ،ارکدام با فاصله  19 %طو روک4-4

بیان نتايج

er

5

تمام خوان اا مطاب

m

سختی غلت اا روک دار باید به صورت میانگی
ن دی تری عدد صحیح گرد شود.
سختي اسمي

ite

در صورت امکان ،آزمون باید در دما استاندارد آزمایشگاه  )93±9( °Cیا  )93±9( °Cمطاب با استاندارد
 ISO 471انجام شود .غلت روک دار باید قب از آزمون به تعاد دمایی قاب اطمینان برسد.
با توجه به ای که سختی ممک است تحت تاثیر دما قرار گیرد ،باید دما آزمون یکسان ،برا ار آزمون و
مجموعه آزموناا نظیر ام ،استفاده شود .در صورت عدم حصو ای شرایط ،باید اثر دما رو سختی
آمی ه استفاده شده ،به منظور مقایسه صحت نتایج ،در نظر گرفته شود.
باید دما آزمون ثبت شود.

از انتها.

بند  3-4گ ارش شود و به
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غلت اایی با پوش الستیکی یا پحستیکی در دامنه وسیعی از مقادیر سختی موجودند ،سختی ویژه ایجاد
شده باید با تواف طرفی ذینفع ،مطاب با بند  ،3به صورت عدد صحیح در زیر مشخص شود:
برا سختی  22( IRHD :IRHDو  23و  23و  )23و برا مقادیر کمتر از  23 IRHDمضارب ] ،3برا مثا
1-5
 33 ،39( IRHDو[)29؛
 1-5برا سختی شور :مضارب ] 3برا مثا  :درجه سختی شور ( 39 ،43 ،49و [)33؛
 8-5برا مقادیر فرورفتگی پوز جون :
 مضارب  3برا مقادیر فرورفتگی پوز جون از (صفر تا  )13پوز جون ؛ مضارب  3برا مقادیر فرورفتگی پوز جون از ( 13تا  )199پوز جون ؛ مضارب  19برا مقادیر فرورفتگی پوز جون از ( 199تا  )999پوز جون ؛ -مضارب  93برا مقادیر فرورفتگی پوز جون بی از  999پوز جون .
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رواداري سختي اسمي

غیر از مواقع تواف طرفی (به بند  3مراجعه کنید) ،انحرا مجاز سختی اندازهگیر شده (برا مثا  :مقدار
میانگی گ ارش شده مطاب بند  )4-4از سختی اسمی باید به صورت زیر باشد:
 1-1برا سختی  :IRHDبه جدو  1مراجعه کنید؛
جدول  -1انحراف مجاز سختي IRHDاسمي
سختي  IRHDاسمي
49
29
23

1-1
8-1

سختی شور :درجات سختی شور  Aیا شور ±3 D

برا
برا مقادیر فرورفتگی پوز جون  :به جدو  9مراجعه کنید.
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انحراف مجاز

جدول  -1حد مجاز مقدار اسمي فرورفتگي پوزي جونز
≥13
≥42
≥69
≥39
≥39
≥29
≥199
≥139
≥939
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39
<69
<39
<39
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<199
<139
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مقدار اسمي فرورفتگي پوزي جونز

±3
±4
±3
±6
±3
±3
±2
±19
±93

از  ،939باید مورد تواف طرفی

om

انحرا مجاز برا غلت اایی با عدد فرورفتگی اسمی پوز جون بی
ذینفع باشد.

انحراف مجاز

7

تغییر 1سختي در غلتک تکي

تغییر سختی در غلت تکی باید از اختح بی بی تری و کمتری مقادیر اندازهگیر شده در نقا تعیی -
شده در بند  3-4به دست آید .بیشینه تغییر مجاز سختی در غلت باید به صورت زیر باشد ،مگر تواف
طرفی صورت پذیرفته باشد (به بند  3مراجعه کنید):
 1-7برا سختی  :IRHDبه جدو  3مراجعه کنید؛
1 - Variation

4

جدول  -8تغییر مجاز سختي  IRHDاسمي
سختي  IRHDاسمي
≤
49
29
23
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برا سختی شور :درجه سختی شور  Aیا شور 4 D؛
برا مقادیر فرورفتگی پوز جون  :به جدو  4مراجعه کنید.
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تغییر مجاز

جدول  -4تغییر مجاز مقادير اسمي فرورفتگي پوزي جونز
مقادير اسمي فرورفتگي پوزي جونز
≥99
≥69
≥199
≥139
≥999
-
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<199
<139
<999
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تغییر مجاز

انطباق ويژگيها
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3
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13
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روادار سختی (به بند  6مراجعه کنید) و تغییر سختی (به بند  3مراجعه کنید) باید به طور مج ا از ام در
نظر گرفته شوند.
اگر خریدار خواستار روادار اا ن دی تر به مقدار مجاز مطاب با بند  ،6یا تغییرات کوچ تر از حد مجاز
مطاب با بند  3باشد ،ای مقادیر را از نظر ایمنی نمیتوان تضمی کرد ،زیرا مواد خام ،فرایند ،ساختار مفتو
و تجدیدپذیر دستگاه آزمون (به بند  ،3یادآور  9مراجعه کنید) مانع دقت باال میشود.
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