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 »بسمه تعالي «

  ايرانآشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها       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   . سات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد          مراكز و مؤس  

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     .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                  

) رسمي( ارد ملي   وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاند                
 .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                           

تانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد           بدين ترتيب اس  . 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                    
انداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي                تدوين است 

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

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 

 .رد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايداستاندا

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                     

 وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را           محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان    
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              
يبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح              يكاها ، كال  

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد



 

 تعيين بار پارگی  -آزمونهای فيزيکی و مکانيکی -چرم ”کميسيون استاندارد 
 “روش آزمون - پارگی تک زبانه ای :قسمت اول

 
 سمت يا نمايندگی     رئيس

 صنايع چرمی درسا     عبدالحميد،سروشفر 

 )فوق ليسانس تجزيه و تحليل سيستمها(
 

 اعضاء
 طنين چرم کالن گستر     سيد جواد،اسالمی 

 )ليسانس شيمی(
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران      جعفر،زاخری 

 )دکترای علوم دامی(
 

 دارد و تحقيقات صنعتی ايرانموسسه استان      مريم،سمسارها 

 )فوق ليسانس شيمی(
 

 موسسه تحقيقات علوم دامی کشور      مهناز،صالحی 

 )فوق ليسانس علوم دامی(
 

 موسسه تحقيقات علوم دامی کشور      نصرت اهللا،طاهرپور 

  )فوق ليسانس علوم دامی(
 

  استاناداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی     علی،نمازی 

 آذربايجان شرقي   )ليسانس شيمی آلیفوق (
 
 
 



 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران     فرحناز،همايونفر 

 )ليسانس بيولوژی( 
 

 دبير
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران      ابراهيم،وحدانی 

 )ليسانس مهندسی نساجی(
 
 
 
 
 
  



 

  گفتارپيش

 - پارگی تک زبانه ای : قسمت اول-تعيين بار پارگی  -انيکی آزمونهای فيزيکی و مک -رم چـ  «اسـتاندارد 

 جلسه كميته ملي    سي و نهمين   و در    شده توسـط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين          كـه  »روش آزمـون  

 مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند ١١/٨/٨٤ مورخ  چـرم و پوسـت و پايپوش   اسـتاندارد 

تحقيقـات صنعتي ايران مصـوب بهمن      و   اسـتاندارد سهوانين و مقررات موس    اصالح ق  قـانون  ۳يك ماده   

 . شودمي به عنـوان اسـتاندارد ملي ايـران منتشر  ۱۳۷۱ ماه

 و هماهنگـي بـاتحوالت و پيشـرفت هـاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و                   همگامـي  حفـظ    بـراي 

 برايظر خواهند شد و هرگونه پيشنهادي كه       ملـي ايـران در مواقـع لزوم تجديدن         اسـتانداردهاي خدمـات،   

 مورد توجه قرار مربوطاصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني              

 همواره از آخرين تجديدنظر آنها      بايدبنابرايـن بـراي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران          . خواهـد گرفـت   

 .استفاده كرد

 ايـن استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در                 نتدويـ  تهـيه و     در

 .  شودايجاد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي حد

 . شده و استاندارد قبلي باطل اعالم مي شود٢١٣٠اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران 

 : شرح زير استبهمأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته  و منبع
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:  قسمت اول- تعيين بار پارگی -آزمونهای فيزيکی و مکانيکی  -چرم 

 روش آزمون - زبانه ای پارگی تک

 

             هدف و دامنه کاربرد۱

گاهی به اين   .  زبانه ای چرم می باشد     تكهـدف ازتدويـن ايـن استاندارد تعيين مقاومت به پارگی            

 .اين استاندارد برای انواع چرم به کار می رود.  نيز گفته می شود١روش جر خوردگی زبانه ای

 

             مراجع الزامی۲

. ك الزامـي زيـر حـاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                   مـدار 

در مورد مراجع داراي تاريخ . بديـن ترتيـب آن مقـررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود             

يا تجديدنظر، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك موردنظر نيست، معهذا بهتر      /چـاپ و  

بـران ذيـنفع ايـن اسـتاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك                اسـت كار  

يا تجديدنظر، آخرين   /در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و      . الزامـي زيـر را مورد بررسي قرار دهند        

 .يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده موردنظر است/چاپ و

 : اين استاندارد الزامي استداستفاده از مراجع زير براي كاربر

 روش نمونه برداری و آماده کردن نمونه ها برای              ۱۳۴۶سال  :  ۳۱۲ايران   استاندارد ملی     -۱

 آزمايشهای فيزيکی چرم

  آماده کردن نمونه چرم برای آزمون۱۳۵۲سال  : ۸۷۸  ايران استاندارد ملی-۲

                                                 

1- Trourser tear 



2 

 چرم اندازه گيری ضخامت ۱۳۷۰سال  : ۸۷۹  ايران استاندارد ملی-۳

4-ISO2419:2002 Leather– Physical and mechanical tests – Sample preparation 
and conditioning 
5- ISO 7500-1:2002 Metallic materials - Verification of stave uniaxial testing 
machines - Part 1: Tension/compression testing machines - Verification and 
calibration of the force-measuring system. 

 

          اصول کار۳

يک آزمونه مستطيل شکل که قسمتی از لبه کوتاهتر آن اندکی شکافته شده بنحوی کشيده می شود                 

 .ميانگين نيروی اعمال شده در طی آزمون ثبت می گردد. که پارگی از انتهای شکاف افزايش يابد

 

         وسايل الزم۴

 :ه دارای اجزاء زير می باشد، ك دستگاه اندازه گيری کشش     ۴-۱

 دامنة نيروی متناسب با آزمونه تحت کشش   ۴-۱-۱

طبق استاندارد ملی   مطابق با ماشين آزمون كشش كالس دو      وسـيله ای بـرای ثبـت نـيرو             ۴-۱-۲

  ١. . . ايران 

 بر دقيقهميلی متر  ۱۰۰±۲سرعت حرکت يکنواخت جداسازی فکها به ميزان   ۴-۱-۳

 وسيله ای برای ثبت نمودار کشش  ۴-۱-۴

  ميلی متر۵۰±۲فکهايی با عرض   ۴-۱-۵

 ١٣٧٠ سال ۸۷۹طابق با استاندارد ملی ايران ، م      ضخامت سنج۴-۲

                                                 

 .رجوع شود ISO 7500-1:2004 تا تدوين استاندارد ملی ايران به استاندارد -۱
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      تيغة برش۴-۳

 که با يک بار عمل کردن قابليت بريدن يک آزمونه           ١. . .تـيغة بـرش مطـابق اسـتاندارد ملـی ايران            

 .همة بخشهای تيغة برش بايستی در يک سطح قرار گيرند.  را داشته باشد۱مطابق شکل 

 
 کليه اندازه ها به ميليمتر می باشد

 
   نمائي از آزمونه-۱شکل 

 

  و آماده کردن آزمونهبرداري         نمونه ۵

هيه ت ١٣٤٦ سال      ۳۱۲ مطابق با استاندارد ملی ايران        را    نمونه ای از چرم مورد آزمون             ۵-۱

 و سه آزمونه در جهت عمود بر آن         ٢از نمونه شش آزمونه ، سه آزمونه به موازات خط پشتی          . کنيد

 . تهيه کنيد

 

                                                 

 . رجوع کنيد ISO 2419 : 2002 تا تدوين استاندارد ملی به استاندارد -١
2-Backbone 



4 

اگر نياز باشد بيشتر از دو نمونه چرم در يک بهر مورد آزمون قرار گيرد ، فقط يک آزمونه در هر                        -يادآوری

 . ها در هر جهت حداقل سه آزمونه باشدجهت از چرم تهيه کنيد ، بطوريکه در مجموع تعداد کل آزمونه

 

قرار  ١٣٥٢سال   ۸۷۸آزمونـه را تحت شرايط محيطی استاندارد طبق استاندارد ملی ايران                  ۵-۲

 .دهيد

 .اندازه گيری کنيد  ١٣٧٠ سال  ۸۷۹ضخامت آزمونه را مطابق استاندارد ملی ايران      ۵-۳

 

          روش اجرای آزمون ۶

 .  ميلی متر از هم تنظيم کنيد۵۰دستگاه کشش را به فاصله فکهای       ۶-۱

 ميلـی مـتر از يـک ساق آزمونه را در فک پايين دستگاه کشش ببنديد و ساق                   ۲۰تقريـباً         ۶-۲

دقت کنيد که لبة بلندتر آزمونه موازی .  درجه خم کرده به فک بااليی ببنديد۱۸۰ديگـر را به اندازه     

 )۲شکل. (با جهت حرکت دستگاه شود

 کشش رسم   -دسـتگاه کشـش را بـه کـار اندازيد تا اينکه آزمونه پاره شده و نمودار نيرو                      ۶-۳

 .گردد

 نيروها را به چهار قسمت مساوی تقسيم کنيد             نمودار برای تعيين ميانگين حسابی ،         ۶-۴

 قسمت  بطوريکه تقسيم بندی با اولين پيک شروع و با آخرين پيک خاتمه يابد ، اولين و آخرين                  

از دو قسمت باقيمانده دو پيک با بيشترين و دو پيک با کمترين              . نبايد برای ميانگين استفاده شوند    

يک پيک مناسب برای محاسبه پيکی است که          .  يادداشت کنيد  مقاديرآن را مقدار انتخاب کرده و   

  .با يکديگر اختالف داشته باشد% ۱۰فاصله بين صعود و نزول نيرو بيش از 



5 

 ۴-۶بـرای هـر آزمونـه ميانگين حسابی مقادير پيک ها بر حسب نيوتن را که مطابق بند                         ۶-۵

در محاسبات الکترونيکی هر پيک جداگانه تجزيه و تحليل خواهد         . بدست آمده است محاسبه کنيد    

 .بنابر اين ممکن است نتايج آن با نتايج روش دستی متفاوت باشد. شد

 . را تکرار کنيد۵-۶ تا ۲-۶ برای ساير آزمونه ها  بند      ۶-۶

 

  نحوة قرار گيري آزمونه در دستگاه كشش-۲ شکل

 

          گزارش آزمون۷

           : زير باشدآگاهي هاي شامل دگزارش آزمون باي

 ١٣٩٣-١ ايران  استاندارد ملیروش آزمون طبق      ۷-۱

 ضخامت چرم بر حسب ميلی متر      ۷-۲
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 ی بر حسب نيوتن برای آزمونه های موازی با خط پشتیميانگين بار پارگ     ۷-۳

 ميانگين بار پارگی بر حسب نيوتن برای آزمونه های عمود بر خط پشتی     ۷-۴

  )۴-۷ و ۳-۷ميانگين حسابی بندهای (ميانگين بار پارگی      ۷-۵

تاندارد شـرايط محيطـی استاندارد استفاده شده جهت آماده سازی و انجام آزمون طبق اس                   ۷-۶

 درصد  ۶۵ درجة سلسيوس و رطوبت نسبی       ۲۰ درجة حرارت    :منظور( ١٣٥٢ سال    ۸۷۸ملی ايران   

 ). مي باشد درصد۵۰ درجة سلسيوس و رطوبت نسبی۲۳يا درجة حرارت 

 هرگونه انحراف از اين روش آزمون     ۷-۷

 ارد ملی ايران   ذکـر هـر گونه جزئيات جهت شناسايی نمونه و هر گونه انحراف از استاند                   ۷-۸

  برداريبا در نظر گرفتن نمونه ١٣٤٦ سال  ۳۱۲

 تاريخ انجام آزمون     ٩-٧

 نام و نام خانوادگي آزمايش كننده    ١٠-۷
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