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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

                                                 
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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 استانداردتدوينفنيكميسيون

 حدپارگيتاكششنيرويتعيينـنمدـشيشهجنسازنساجيكاالي

 تجديد نظر اول () 
 

 سمت و/ يا نمايندگي رئيس: 

 اشرفی ، فریدون

 )دکترا  شیمی فیزی (
 

 عضو ایئت علمی دانشگاه 

 پیام نور         

  دبير:
 گرگانی فیروزجائی ، فرج اله

 )فوق لیسان  شیمی آلی(
 

 اداره ک  استاندارد مازندران

 ): )اسامی به ترتیب حرو  الفبااعضاء
 

 

 زاده ، غحمرضاآقاگ  

 )فوق لیسان  مدیریت صنعتی(

 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 استان مازندران         
 

 آراسته منش ، شهاب

 )دکترا  شیمی پلیمر(
 

 آزمایشگاه امکار صد  ریز      

 بصیر  ، فرشید

 )فوق لیسان  مهندسی شیمی(
 

 اداره ک  استاندارد مازندران      

 طبر  نیا ، فرزانه

 )فوق لیسان  شیمی فیزی (
 

 اداره ک  استاندارد مازندران      

 علی اکبرخانی ، کیومرث

 )لیسان  شیمی(
 

 قلی پور، محمد

 ) فوق لیسان  سم شناسی (    
 

 شرکت لوله وحید      

 

 دانشگاه دارو و غیا معاونت      

 علوم پزشکی مازندران       

 مقسم ، عبدالرسو 

 نساجی()دکترا  

 عضو ایئت علمی دانشگاه       

 آزاد اسحمی واحد قائمشهر       
 

 محتبار ، سمیه

 )لیسان  شیمی(
 

 اداره ک  تعاون، کار و رفاه اجتماعی      

 استان مازندران               

 میر  ، سیده عظمت

 )فوق لیسان  مهندسی پزشکی(
 

 اداره ک  استاندارد مازندران      

 

 

 نازپرور، کتایون

 () لیسان  مهندسی نساجی

 اداره ک  استاندارد مازندران      
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 پيش گفتار

نخستی  بار در سا  «  حدپارگی نیرو  کشش تا تعیی  ک نمدجن  شیشه ک  از نساجیکاال  » استاندارد

استاندارد ایران و توسط سازمان ملی  تدوی  شد. ای  استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی 1333

جلسه  سیصدوافتادودومی  درنظر قرار گرفت و یید کمیسیون اا  مربو  برا  اولی  بار مورد تجدیدات

 این  با استناد صویب شد وت 3/11/1329 الیا  مور  و نساجیفراورده اا   پوشاك و کمیته ملی استاندارد

تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهم  ماه  و استانداردمقررات مؤسسه  و قوانی قانون اصححی  3ی  ماده  بند

 .گردد می منتشرملی  عنوان استاندارده ب 1331

 خدمات، علوم و زمینه صنایع، جهانی در اا  ملی و پیشرفت و تحوالت بااماانگی  حف  امگامی و برا 

تکمی   برا  اصح  وارگونه پیشنهاد  که  و شد نظرخوااد مواقع لزوم تجدید در ایراناستاندارداا  ملی 

بنابرای  برا  مراجعه به  خواادگرفت. توجه قرار بعد  مورد نظر تجدید در شود ارائه استانداردای  

 استفاده کرد. نظرآنها آخری  تجدید امواره از ملی ایران باید استاندارداا 

 است. 1333: سا  3622 شماره ایران ملی استاندارد جایگزی  استاندارد ای 

 رفته به شر  زیراست: کاره ب استاندارد ای خی  که برا  تهیه أم و منبع

ISO 3342 :2011(E) Textile glass – Mats – Determination of tensile breaking force 
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 پارگيحدتاكششنيرويتعيينـنمدـشيشهازجنسنساجيااليك

 و دامنه كاربرد هدف 2

 جن  شیشه می باشد. اا  نساجی ازنمد 1پارگی حد کشش تا تعیی  نیرو  تدوی  ای  استاندارد اد  از

 عنوانه ب یکسره  الیا  اا بانمدبرا  انواع مشخصی از  نی چ و امیکسره  غیر الیا  با نمدبرا  روش ای  

 .  دارد کاربرد 9تقویت کننده

 مراجع الزامي     1

به آنها ارجاع شده است. بدی  ترتیب آن  مت  استاندارد مقرراتی است که در حاو  زیرالزامی  مدارك

  محسوب می شود. ای  استاندارد از ییجز مقررات

آن  بعد  نظراا  تجدید و اا اصححیه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به که صورتی در

داده  ارجاع اا آن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد در .نیست ایران ملی استاندارد ای  نظر مورد

 .است نظر مورد اا آن بعد  اا  اصححیه و نظر تجدید آخری  امواره است، شده

 :می استاالز استاندارد ای  کاربردبرا   مراجع زیر استفاده از

اا شرایط محیطی استاندارد برا  رسیدن به شرایط  پحستی  ،9113 شماره ایرانملی  استاندارد 1ـ 1

 .آزمون تثبیت و

 اصطالحات و تعاريف    9

 :دمی رو کاره ب زیر تعریف اصطح  و ای  استاندارد در

  2ـ  9

  پارگي حد كشش تانيروي  

 شود.که برحسب نیوت  بیان میاستمونه آزالزم برا  پاره کردن  نیرو  اکثر حد

 آزمون اصول    6

که  یدستگاه مکانیکی مناسببه وسیله ، شرایط محیطی به تعاد  رسیده است که در استاندارد ابعاد با آزمونه 

 .گیردتحت کشش قرار می ،شود میداده عقربه نشان  ی  ثبات یا با آن درپارگی  حد کشش تا نیرو 

                                                 
1-

 
Tensile breaking force 

2- Pultrusion 



9 

 

قاب   طوره ب پیچی تهیکه شده باشد، رو  ازپیش  یا نمد رو نتایج آزمون ممک  است بسته به اینکه نمونه از رو    -يادآوري

توصیف  است(. روش باالتر پیچی، رو  از پیشنتیجه آزمون مربو  به مقدار عدد   ،به طور معمو )کند  مححظه ا  تغییر

 .است دمناا   رو  آزمون ی برا روش ای  استاندارد، شده در

 وسايل     5

 دستگاه آزمون كشش  5-2           

 باشند: شام  تجهیزات زیر آزمون باید اا  تمام دستگاه 2ـ  2ـ  5

 هاآن طو  و متر میلی169باید اا عرض آن که  ،آزمونه ی  جفت ف  مناسب برا  نگهداشت  3-1-1-1

 باشد. متر میلی 93حداق  

سرخوردن  از اعما  و آزمونهعرض رو  تمام بر یکنواخت  فشارتا  مواز  باشند، تخت و اا باید ف سطو  

 د.نآن جلوگیر  نمای

 999اا باید فاصله اولیه بی  ف  اعما  نمایند. آزمونه محور را در امتداد نیرو طو  آزمایش، در باید اا ف 

 باشد.  متر میلی

 آزمونه بهوسیله ا  برا  اعما  کشش  3-1-1-9

 در م بایدیسای  مکان نشان داد. ثبت یا را آزمونه ر رو شده ب واردکه پیوسته نیرو   مکانیسمی 3-1-1-3

مقدار واقعی  حدود ی  درصد 1صحت با نیرو را و سرعت تعیی  شده آزمون باشد اینرسی در عم  عار  از

 نشان داد.

نر  ا برا  مثا ، ب دستگاه آزمون،انواع دیگر  از  است. 9(CREطو  )ازدیاد ثابت  نر  نوع دستگاه مرجع از

نتایج  اما تواف  طرفی  استفاده شوند، باید با که دارند وجود 2(CRTیا پاندولی ) 3(CRLنیرو ) ثابت ازدیاد

 مقایسه نمود.با ام نمی توان  را اا  متفاوت دستگاه

در  ،وسیله دستگاهه بشده خطا در نیرو  نشان داده  حداکثر ،اندازه گيري نيروخطا در  اكثر حد  1ـ  2ـ  5

آزمونه  امچنی  خطا  طو  از ی  درصد نیرو  واقعی باشد. بیش شده، نبایدگیر  اندازهگستره ازنقطه ار

توان  می صحت دستگاه آزمون کشش را متر باشد. نباید بیش از دو میلی ف  کشیده می شود که بی  دوا  

 د.کر تأیید خصاا  مش ویژگی وسیله فنراا  کالیبره شده باه ب

                                                 
1-Accuracy 
2-Constant Rate of Extention 
3-Constant Rate of Load 
4-Constant Rate of Traverse 
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 آزمونهشابلن براي برش     1ـ  5

 متر. میلی 316طو   و متر میلی139عرضصیقلی به  شابل  :یکسره غیرالیا از شدهتهیهاا نمدبرا 

 و متر میلی 33 عرضصیقلی به  شابل   تقویت کنندگی: کاربرد با یکسره  الیا اا  تهیه شده از نمدبرا  

 متر. میلی 316طو  

 مناسب برش ابزار    9ـ  5

 .ار وسیله مناسب دیگر برا  مثا  چاقو، قیچی یا

 انجام آزمون  آماده سازي و برايشرايط محيطي        4

 آماده سازي  2ـ  4

 .نجام دایدا 9113شماره ایران ملی طب  استاندارددر یکی از شرایط زیر  را آزمونهآماده ساز  

 ساعت؛ 16 1رو برا  ک   - 

 ساعت. 1 آزمونه یا 9نمونه اا  آزمایشگاایرا  ب -

 .کنید درگزارش آزمون شرایط محیطی انتخابی را مشخص

 شرايط محيطي براي انجام آزمون   1ـ  4

 انجام داید. 9113 ایران ملی استاندارددر شرایط شر  داده شده طب   آزمون را  

ای   بلکه در ،نیست 9ک  6 و 1ک  6 بند اا  شر لزومی به اجرا   ،تولیدخط  در روزمره تکنتر  کیفی برا 

 در .کنددست آمده ارزیابی ه رو  نتایج ب را ( رطوبت دما، شرایط واقعی ) اثر مسئو  آزمایشگاه باید ،حالت

 باید باال تعریف شده در استانداردشرایط محیطی  انجام ارآزمون، اا و ویژگی تعیی رسمی برا   موارد

 رعایت گردد.

 آزمونه      9

 آسیبارگونه  ازبه دور دست آوردن سطحی ه را برا  ب نمد رو  الیه از حداق  دو ،آزمونه اا تهیه قب  از

 حداق ( ی  نوار به عرض  3ک  3 طب  بند ) برش ابزار استفاده از با ، ای  سطح از بریزید. دور و دیدگی جدا

                                                 
 باشد دسترس میتجار  در به طور  که  از فراورده اا  مشخصی استتری  مقدار  کوچ  به طور کلی نمونه اولیه -1

د. ی  نمونه آزمایشگاای نانتخاب می شواز آن آزمون انجام برا  است که آزمونه اا آزمایشگاای بخشی از واحد پایه  هنمون -9

 برا  آزمون آزمایشگاای غیر عملی باشد. نمونه اولیهکه تهیه  انگامی به کار می رود
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 زیرروش را طب   هآزمونبا دقت  جلوگیر  گردد.چروك خوردن آن  از تاکنید دقت  متر ببرید. میلی 299

 ببرید.

 با نمدبرا   متر میلی 33 یا ) متر میلی139به عرض آزمونه اایی (، 9ک  3 طب  بند شابل  ) استفاده از با

باشد،  نمدطولی   محور مواز آزمونه مرکز  که محور طور به  متر، میلی 316 طو  و ( رشته یکسره

 است نمدجهت طولی  بر عمود آزمونه مرکز  محور در حالتی که ،آزمون اا  بیشتربه انجام  اگر ببرید.

ای   را با آزمونه ااای   ببرید. نمدراستا  عرض  در متر میلی 316به طو   یآزمونه اای باشد،نیاز  

 برش ازمح   ،اا  حاشیه دارنمد مورد در و به ی  اندازه است ببرید امدیگر از آنهافاصله اا  اطمینان که 

 باشد. متر میلی 19حاشیه باید حداق  لبه 

مواز  جهت  آزمونه اا مرکز  یعنی محور ،کنیدطولی استفاده  آزمونه فقط از یکسره، الیا  با نمدمورد  در

 باشد. نمدطولی 

 یا آزمونه پنجبا توجه به عرض نمد رو  باید  پارگیتا حد  اندازه گیر  نیرو  کشش ،ای  پیش فرض با

 .دگیرانجام  بیشتر

 باید .  استفاده کردنمونه دیگر از، می توان مناسب نباشدآزمونه اا به تعداد کافی برا  تهیه  نمداگر عرض 

 شده باشند.تهیه  با دقت آزمونه ااکه مطمئ  شد 

 نمدسطح بر واحد جرم  تعیی نمونه اا  تهیه شده برا   استفاده از ،آزمونهتهیه  مناسباا   راه یکی از

شده تهیه دقت  با آزمونه اامطمئ  شوید که  ای  حالت، در .است 3993 ملی ایران استاندارد با ب اطم

 . باشند

اا   به روش هزمونبه گونه ا  باشد که برا  تهیه آممک  است  متقاضی درخواست یا فراورده اا  ویژگی

 د.نداده شودرگزارش آزمون توضیح  بایدرد اای  مو ،ای  صورت در باشد،نیاز  دیگر

 آزمون انجام روش     8

 تنظیم کنید. متر میلی 999اا را به اندازه  فاصله بی  ف    2ـ  8

 .کنیددقیقه تنظیم  در متر میلی(  999 ± 19 ) با سرعت راکشش دستگاه    1ـ  8

 که ف  اا به طور کام  ام راستا باشند. مطمئ  شوید    9ـ  8
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با  باشد. راستادر ی   کششدستگاه  یمکانیک محور با آن که محور داید قرار اا ف  را طور  در آزمونه 

و  کنیدراه انداز   دستگاه را .کنیدمحکم را به طور یکنواخت  اا ف صا  و را  اعما  کشش جزیی آزمونه

 .ادامه داید آزمونه نقطه پارگیتا آزمایش را 

متر   میلی 19فاصله  که در آزمونه اایینتایج  نید.کحسب نیوت  ثبت  بر برا  پارگی را نیاز نیرو  مورد

. آزمونه اا  بیشتر  را تا رسیدن به آزمون با پارگی نگیرید نظر در را پاره شدند یا سرخکوردند اا فک  از

 (. ببینید را3بند  )مورد قبو ، آزمون کنید

 درگزارش آزمون ثبت شود. مورد باید ،به طورکام  اتفاق نیفتد هآزمونپارگی  اگر

 بيان نتايج    7

برحسب نیوت   آزمونه ار دست آمده ازه بادیر اساس مق بر را نمدتا حد پارگی  ششکمیانگی  نیرو  

 .کنید گردتقریب ی  نیوت   با محاسبه و

 .کنیدمحاسبه برا  آزمونه اا را از ی  نمونه اولیه ویژه، دست آمده ه دامنه نتایج ب یاز،درصورت ن

 دقت   21

ه داده اا  آزمایشگاای بدر صورتی که  نیست. داده اا  بی  آزمایشگاای موجود آزمون درروش ای  دقت 

 شد. دناا  بعد  اضافه خواا ویرایش در دست آیند،

 گزارش آزمون   22

 زیرباشد: اا آگاای  دارا گزارش آزمون باید 

 ؛3622ایران شماره  ملی استاندارد روش آزمون طب   2ـ  22

 ؛شده ایشآزم نمدبرا  شناسایی  نیاز یات موردیتمام جز  1ـ  22

 ؛آزمونه تعداد  9ـ  22

 ؛انجام آزمون شرایط محیطی انتخاب شده برا  آماده ساز  و  6ـ  22

 ؛دامنه مقیاس استفاده شده ظرفیت دستگاه و کشش، ونآزمبرا  به کار گرفته شده نوع دستگاه   5ـ  22

 ؛نمدعرض جهت  در صورت کاربرد، درو  طولیدرجهت تا حد پارگی کشش نیرو    4ـ  22
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 ؛شود بیان نمونه اولیهامان ساس ا دامنه نتایج بر ،نیازدرصورت   9ـ  22

  ؛باشدر  نداده مشخص گی به صورت اگرپار مونه،توصیفی گسیخت  آزگزارش   8ـ  22

 زمون موثر باشد؛آنشده ولی بر رو  نتایج  توصیفجزییات ارگونه عملی که در ای  استاندارد   7ـ  22

 تاریخ انجام آزمون؛  21 -22

 ارگونه اطحعات مرتبط و مورد نیاز.  22 -22


