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ب  

  خدا به نام

  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  الزامـات  و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسـان مؤسسـه   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

بـه   توجـه  با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

 توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و ليدي، فناوريتو شرايط

 حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف

 مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي

 عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و مي شود ارسال

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد

 مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين   .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة

 در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي ترتيب، استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط نداردملي استا كميتة

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
1
المللـي   بين كميسيون 

 كميسـيون  4رابـط  اتنهـ  عنـوان  بـه  و است 3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 

 و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)كدكس غذايي 

 مي بهره گيري المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي

  .شود

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي راناي صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

 تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،

 كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللـي  بـين  بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايـد  اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي

 هـاي  سيسـتم  صـدورگواهي  و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات از كنندگان

 مؤسسـة  ، سـنجش  وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   و مراكـز  هـا  آزمايشگاه محيطي، -زيست مديريت و كيفيت مديريت

 احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد

 يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط

 سـطح  ارتقـاي  بـراي  تحقيقـات كـاربردي   انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون 

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي

                                                
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 



ج  

  كميسيون فني تدوين استاندارد

مقاومت سايشي چرم مورد  تعيين –آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي  –چرم « 

  » وسائط نقليهمصرف در 

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  انصاري رناني، حميد

  )دكترا ي علوم دامي(

  موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

    :دبير

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  فرحناز همايونفر ،

    )ليسانس بيولوژي ( 

    

   )اءاسامي به ترتيب حروف الفب( :اعضاء

  احمدي ، شهال

  )ليسانس فيزيك ( 

  موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

  خاشعي ، سيمين دخت

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 

  وزارت صنايع و معادن

  لدهقاني ، جلي

  )ليسانس مهندسي شيمي ( 

  وزارت صنايع ومعادن

  سمسارها ، مريم

  )فوق ليسانس شيمي(

  موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

  سميعي ، علي

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 

  كوثر -آزمايشگاه مركز خريد سپاه 

  صالحي ، مهناز

  )فوق ليسانس علوم دامي (

  موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

  طاهرپور ، نصرت اهللا 

  )فوق ليسانس علوم دامي (

  موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

  كمالي مياب ، رضا

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  )كوثر( آزمايشگاه مركز خريد سپاه 

  يوسف زاده ، عباد اهللا

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي ( 

  كارخانه توليدي چرم وطن



د  

  پيش گفتار

وسائط مقاومت سايشي چرم مورد مصرف در  تعيين –ون هاي فيزيكي و مكانيكي آزم –چرم  "ارد استاند

كـه پيش نويس آن در كميسيـون هاي مربوط توسـط  موسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي       " نقليه

 چـرم ، پوسـت و پـايپوش    اجالس كميته ملـي اسـتاندارد   پنجاه و ششمين ايران تهيه و تدوين شده و در

قانون اصالح قوانين و  3بند يك ماده  اد، اينك به استن مورد تصويب قرار گرفته است 25/9/1387مورخ  

، بـه عنـوان اسـتاندارد ملـي     1371مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

ــر  ــران منتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مي شود

ه صنايع، علوم و خدمات هاي ملي و جهاني در زمين براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل 

. اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .اي ملي استفاده كردبنابراين، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استاندارده

  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است 

ISO 17076 : 2006 Leather – Physical and mechanical tests – Determination of abrasion 
resistance of automotive leather 
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   –آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي  –چرم 

  وسائط نقليهمقاومت سايشي چرم مورد مصرف در  تعيين

  هدف و دامنه كاربرد  1

اومـت سايشـي چـرم هـاي مـورد مصـرف در       مقاندازه گيري  هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين روش

  .است  وسائط نقليه

  مراجع الزامي  2

بـه آن هـا ارجـاع داده شـده     مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 

  .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود . است 

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعـدي  

ن ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع در مورد مداركي كه بدو. آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست 

  .داده شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است 

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

معيار خاكستري براي ارزيابي  –ثبات رنگ كاالهاي نساجي ،  160استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  ير رنگ تغي

تهيـه نمونـه و    –آزمون هاي فيزيكـي و مكـانيكي    –چرم ،  878استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  تجديد نظر –آماده سازي 

تعيين  –آزمون هاي شيميايي ، فيزيكي و ثبات رنگ  -، چرم  9623استاندارد ملي ايران شماره   2-3

  محل نمونه برداري 

 اصول آزمون   3

  دستگاه  عموديبر روي سطح آزمونه اي كه حول محور  ي، با نيروي مشخصدو چرخ ساينده چرخان 

به و چرخ ديگر  بيرونيمحيط را به طرف آزمونه  ، يكي از چرخ هاي ساينده. فشرده مي شود مي چرخد ، 

  .بايد يادداشت شود آزمونه تغيير رنگ  وهر گونه آسيب .  ، مورد سايش قرار مي دهد) مركز(سمت داخل 

  .نيز ناميده شده است  Taberن روش آزمون به عنوان آزمون اي – يادآوري

 وسايل   4

  :به كار برده شوند بايد در اين استاندارد وسايل زير 

  . rpm 5 ± rpm 60با سرعت چرخش  ، صفحه چرخان افقي  4-1

  .كه قابليت جا به جايي دارد  سطح و دايره اي شكل ،م نگه دارنده آزمونه ،  4-2
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  هاي ساينده به نحوي كه لبه داخلي  براي نگه داشتن چرخ ، لواليييك جفت بازوي   4-3

  از مركز محور موتور دستگاه قرار گيرد و با نيروي  mm 25/0 ± mm 20/26هاي ساينده با فاصله  چرخ

N 1/0 ± N 5/2 ن چرخ هاي ساينده به آزمونه شود شد ، باعث فشرده.  

  .رودي آن درست در باالي سطح آزمونه قرار دارد كه دهانه و ، لوله مكش هوا  4-4

  .)  1-4طبق بند ( ان خبراي نشان دادن تعداد چرخش صفحه چر ، )كنتور ( شمارنده   4-5

، با )  mm   )1/0 ± 7/12از جنس الستيك يا كربيد تنگستن ، با عرض  چرخ هاي ساينده ،  4-6

. هاي ساينده به تدريج ساييده مي شوند چرخ  ، در حين مصرف. است )  mm  )7 /51  - 0/44قطر 

مربوط به چرخ هاي نو است و زماني كه قطر چرخ هاي مصرف شده )  mm 7/51( حداكثر قطر ذكر شده 

الستيك يا از جنس انتخاب نوع چرخ هاي ساينده . رسيد ، بايد تعويض شوند  mm 0/44به كمتر از 

( يرد و نوع چرخ ساينده مصرفي در گزارش آزمون با توافق طرفين ذينفع صورت مي گ، كربيد تنگستن 

  .ذكر مي شود )  3- 7طبق بند 

  .در حين آزمون بايد از چرخ هاي ساينده با قطر يكسان استفاده كرد 

  تـا ميـزان     ، براي افزايش نيروي وارده از سوي چرخ هاي ساينده به آزمونـه  وزنه هاي اضافي ،   4-7

N 1/0 ± N 5   ياN 1/0 ± N 10 .  

و در صورت نيـاز داراي   mm 0/1كه به صورت ورقي با ضخامت حداقل   ، صفحه نصب آزمونه  4-8

  .چسب مي باشد تا آزمونه را به صورت مسطح و محكم نگه دارد 

  . لوله مكش هوابه ، از نوع خانگي ، با رابط اتصال  جارو برقي  4-9

  .  E 150از جنس كربيد سيليكون ، درجه كاغذ سمباده ،   4-10

  .قلم موي نرم يا هواي فشرده   4-11

  .    قلم موي زبر  4-12

  . 160براي ارزيابي تغيير رنگ آزمونه ، طبق استاندارد ملي ايران شماره  معيار خاكستري ،  4-13

 نمونه برداري ، تهيه و آماده سازي آزمونه  5

  . انجام دهيد  9623نمونه برداري را بر طبق استاندارد ملي ايران شماره   1- 5

در صورتي كه الزم است بيش از دو جلد چرم سبك يا سنگين در يك بهر مـورد آزمـايش قـرار گيرنـد ، از هـر       –يادآوري 

  .آزمونه تهيه شود  3مشروط بر اين كه در مجموع حداقل . جلد چرم سبك يا سنگين فقط يك آزمونه تهيه كنيد 

سه آزمونه دايره اي شكل . قرار دهيد را بر روي نمونه )  8-4طبق بند ( صفحه نصب آزمونه   2- 5

براي قرار گرفتن در محور مركزي چرخاننده ( و با سوراخي گرد در وسط آن  mm 1 ± mm 106به قطر 

  .تهيه كنيد ) دستگاه 

قرار داده  878آزمونه ها را بايد در شرايط محيطي استاندارد طبق استاندارد ملي ايران شماره   3- 5

  .شرايط انجام دهيد  و آزمون ها را در همان
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 روش انجام آزمون   6

  آماده سازي چرخ هاي ساينده جديد  1- 6

و براي آماده  8-1- 6تا  2-1-6براي آماده سازي چرخ هاي ساينده الستيكي جديد طبق بند   1- 1- 6

  .عمل كنيد  9-1- 6سازي چرخ هاي ساينده جديد از جنس كربيد تنگستن ، طبق بند 

قرار دهيد و از نصب )  3-4طبق بند ( تيكي را در بازوهاي لواليي چرخ هاي ساينده الس  2- 1- 6

  .مطمئن شويد ) به نحوي كه بر چسب آن ها رو به بيرون باشد ( صحيح چرخ ها روي هر بازو 

بر روي هر يك از چرخ هاي  N 1/0 ± N 10را به ميزان )  7- 4طبق بند ( وزنه هاي اضافي   3- 1- 6

  . قرار دهيدساينده 

  .را بر روي نگه دارنده آزمونه قرار دهيد )  10-4طبق بند ( تكه كاغذ سمباده  يك  4- 1- 6

را  ) 9-4طبق بند ( چرخ هاي ساينده را بر روي سطح كاغذ ساينده گذاشته ، جارو برقي   5- 1- 6

دور  20دستگاه آزمون را براي انجام  پس از قرار دادن لوله مكش هوا در باالي آزمونه ، و روشن نموده

  .ت روشن كنيد حرك

  .عمل كنيد  5- 1-6كاغذ سمباده را تعويض كرده و مجددا طبق بند   6- 1- 6

چرخ هاي ساينده را بازرسي نموده و چنان چه رنگ آن نا يكنواخت باشد ، عمليات سايش را   7- 1- 6

ام اگر مجددا رنگ چرخ يكنواخت نشد ، از آن چرخ براي انج. با يك تكه كاغذ سمباده جديد تكرار كنيد 

  . آزمون استفاده نكنيد 

  ذرات ايجاد شده بر روي سطح چرخ ها را با استفاده از قلم موي نرم يا دميدن هواي فشرده   8- 1- 6

  .خارج كنيد )  11-4طبق بند ( 

  براي آماده سازي چرخ جديد ساينده از جنس كربيد تنگستن ، به وسيله قلم موي زبر ،  9- 1- 6

  .سطح چرخ را پاك كنيد  ذرات ريز روي)  12-4طبق بند ( 

  ها هسايش آزمون  2- 6

  اند شده مجدد يآماده سازكه ي ييا چرخ ها)  1-6طبق بند ( چرخ هاي جديد ساينده   2-1- 6

قرار داده و از نصب صحيح چرخ ها روي هر )  3-4طبق بند (  لوالييرا در بازوهاي )  3-6طبق بند (  

  .اشد ، مطمئن شويد بازو به نحوي كه برچسب آن ها رو به بيرون ب

  را انتخاب و بر روي هر يك از چرخ ها به ميزان )  7-4طبق بند (  مناسبوزنه هاي   2-2- 6

N 1/0 ± N 5/2  ) بدون وزنه اضافي ( ،N 1/0 ± N 5   ياN 1/0 ± N 10  قرار دهيد. 

، وسائط نقليه توليد كننده  گرا مانيز به كار برده مي شود ا N 1/0 ± N 5وزنه اضافي به ميزان  "معموال –يادآوري 

 ) . 3-7طبق بند ( مشخصات وزنه اضافي مورد نظر را بيان كند و در گزارش آزمون ميزان وزنه اضافي ثبت خواهد شد 

  .را در نگه دارنده آزمونه قرار دهيد )  2- 5طبق بند ( آزمونه تهيه شده   2-3- 6
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را روشن )  9-4طبق بند ( جارو برقي  ،ده چرخ هاي ساينده را بر روي سطح آزمونه قرار دا  2-4- 6

نموده و پس از قرار دادن لوله مكش هوا در باالي آزمونه ، دستگاه آزمون را براي انجام تعداد دور مشخص 

  .شده روشن كنيد 

را  آزمونه را برداشته و پس از بازرسي آن ، هر گونه آسيب به آزمونه. دستگاه را خاموش كنيد   2-5- 6

بجز آسيب هايي كه در فاصله دو ميلي متري از لبه ناحيه ساييده شده يا در قسمت . ( د يادداشت كني

در صورت ) . هاي فشرده شده سطح آزمونه كه در اثر روشن و خاموش كردن دستگاه به وجود آمده است 

تفاده اس)  13- 4طبق بند ( لزوم براي اندازه گيري تغيير رنگ ناحيه ساييده شده ، از معيار خاكستري 

  .كنيد 

  در دستگاه قرار داده و عمليات را تا رسيدن به تعداد دور مشخص شده  "آزمونه را مجددا  2-6- 6

  .را تكرار كنيد  5-2-6سپس موارد ذكر شده در بند . بعدي ، ادامه دهيد 

  .، تكرار كنيد  4-2-6را تا رسيدن به تعداد دور مشخص شده در بند  6- 2-6بند   2-7- 6

  ازي مجدد چرخ هاي سايندهآماده س  3- 6

، آماده  7-3-6تا  2-3- 6چرخ هاي ساينده الستيكي را طبق روش ذكر شده در بندهاي   3-1- 6

  8-3-6اين عمل را براي چرخ هاي جديد از جنس كربيد تنگستن ، طبق روش بند . سازي مجدد كنيد 

  .انجام دهيد 

  .آماده سازي مجدد كنيد  بعد از اتمام هر آزمون ، چرخ ساينده الستيكي را  3-2- 6

، بر روي هر يك از چرخ هاي  N 1/0 ± N10را به ميزان )  7- 4طبق بند ( وزنه هاي اضافي   3-3- 6

  .ساينده ، بار گذاري نماييد 

  .نگه دارنده آزمونه ، قرار دهيد  ردرا )  10-4طبق بند ( يك تكه كاغذ سمباده   3-4- 6

 و ) 9-4طبق بند ( جارو برقي  ،غذ سمباده قرار داده چرخ هاي ساينده را بر روي سطح كا  3-5- 6

  .روشن كنيد دور حركت ، 20سپس دستگاه آزمون را براي تعداد 

)  11-4طبق بند ( براي خارج كردن ذرات ايجاد شده بر روي چرخ ها ، از قلم موي نرم   3-6- 6

  . استفاده كنيد 

يعني براي آماده سازي سه عدد ( فاده كنيد دور است 60از هر تكه كاغذ سمباده براي حداكثر   3-7- 6

  ) .سپس آن را تعويض نماييد  ،چرخ 

)  12-4طبق بند ( هاي از جنس كربيد تنگستن از قلم موي زبر  براي آماده سازي مجدد چرخ  3-8- 6

  در صورت ايجاد دندانه در ناحيه لبه . ها را خارج نماييد  استفاده كرده و ذرات ريز روي سطح چرخ

ها به صورت دستي بر روي  چرخاندن چرخ با، بايد ) پس از عمل آماده سازي مجدد ( اي ساينده ه چرخ

  .كرد حذف ها را  دندانه)  10-4طبق بند ( كاغذ سمباده 
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  گزارش آزمون  7

  :هاي زير باشد  گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

  ؛ 1388سال  11159استاندارد ملي ايران شماره وش آزمون طبق ر  -الف 

  ؛تعداد دورهاي سايش   - ب 

  ؛اعمال شده براي انجام آزمون  نيروينوع چرخ ساينده و   - پ 

نشان دادن آزمونه به در صورت لزوم با ارايه عكس يا ، بيان هر گونه آسيب مشاهده شده   - ت 

  ؛مشتري 

  ؛ ) در صورت لزوم( بيان هر گونه تغيير رنگ آزمونه بر مبناي درجه بندي معيار خاكستري   - ث 

شرايط محيطي استاندارد براي آماده سازي و انجام آزمون بر اساس استاندارد ملي ايران   -ج 

  ؛)  50% و رطوبت نسبي  C 23˚يا دماي  65% و رطوبت نسبي  C20˚يعني دماي (  878شماره 

  هر گونه انحراف از اين روش استاندارد ؛  -چ 

 9623گونه انحراف از استاندارد ملي ايران شماره  جزئيات مورد نياز براي شناسايي نمونه و هر  -ح 

  .در ارتباط با روش نمونه برداري 
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