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  خدا به نام
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  الزامـات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
 و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسـان مؤسسـه   از مركـب  فنـي  هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،
-مصـرف  توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و ليدي، فناوريتو شرايط

 .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان
 مي شود ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش

 ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و
  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(

كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ندارداستا

المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
كدكس  كميسيون 4رابط اتنه به عنوان و است 3(OIML) قانوني شناسي دازهان المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 

 هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 
 .شود مي بهره گيري بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

 تصـويب  اب وارداتي، اقالم يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،
 اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد
 كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال سساتمؤ و زمانها سا خدمات

 گونـه  ايـن  اسـتاندارد  مؤسسـة  ،سـنجش  وسـايل  )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و
 الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و دكنـ  مـي  ارزيـابي  ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللـي  بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(
 .است مؤسسه اين وظايف رديگ از

                                                 
  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 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
   تعيين بار پارگي -هاي فيزيكي و مكانيكي آزمون -چرم« 

  »روش آزمون  -ايطزبانه پارگي دو :قسمت دوم 

  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  وزارت صنايع و معادن  دهقاني ، جليل

  )ليسانس مهندسي شيمي ( 

  :دبير
  اندارد و تحقيقات صنعتي ايرانموسسه است  احمدي ، شهال

    )ليسانس فيزيك كاربردي ( 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

  موسسه تحقيقات علوم دامي  انصاري ، حميد رضا
  )دكتراي علوم دامي ( 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  سمسارها ، مريم
  ) معدنيفوق ليسانس شيمي ( 

  قات علوم دامي كشورموسسه تحقي  صالحي ، مهناز
  )فوق ليسانس علوم دامي ( 

  موسسه تحقيقات علوم دامي كشور  ...طاهر پور ، نصرت ا
  )فوق ليسانس علوم دامي ( 

  شركت چرم مشهد  فرح بخش ، نسيم
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 

  )آزمايشگاه كوثر ( آزمايشگاه نساجي مركز خريد سپاه   رضا، كمالي مياب 
  )نساجي سي ليسانس مهند( 

  انجمن صنايع چرم ايران  نصيريان ، حسن
  )فوق ليسانس مهندسي شيمي ( 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  همايونفر ، فرحناز
  ) ليسانس بيولوژي( 



  

  
  پيش گفتار

  
 -اي پـارگي دو زبانـه   :قسـمت دوم   -تعيين بـار پـارگي   -هاي فيزيكي و مكانيكي آزمون -چرم "استاندارد 

موسسه استاندارد و تحقيقـات صـنعتي   هاي مربوط توسط  كميسيونكه پيش نويس آن در  " ش آزمونرو
مـورخ    پايپوش پوست، چرم، يكمين اجالس كميته ملي استاندارد  پنجاه وتهيه و تدوين شده و در ايران 

الح قـوانين و  قانون اصـ  3، اينك به استاندارد بند يك ماده  مورد تصويب قرار گرفته است  15/12/1386
، به عنـوان اسـتاندارد ملـي     1371مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب بهمن ماه 

  .شود  يمنتشر مملي ايران  ايران
علوم و براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، 

خدمات 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 

  .استفاده كرد  بنابراين ، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي. گرفت 
  

باطل و اين استاندارد ) اندازه گيري نيروي پارگي چرم (  1372سال  1393استاندارد ملي شماره 
  .جايگزين آن مي شود

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است أمنبع و م
ISO 3377-2 : 2002  Leather- Physical and mechanical tests- Determination of tear load-  
Part 2 : Double edge tear 

 





  

  تعيين بار پارگي -آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي -چرم
  :قسمت دوم 

  روش آزمون - اي پارگي دو زبانه

  هدف و دامنه كاربرد  1
ندارد براي انواع اين استا. اي چرم مي باشد  مقاومت به پارگي دو زبانههدف از تدوين اين استاندارد تعيين 

  .چرم كاربرد دارد 

  مراجع الزامي  2
 .ها ارجاع داده شده است  متن اين استاندارد ملي ايران به آن در كه است حاوي مقرراتي الزامي زير مدارك

  .شود  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي  ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار

ها ارجاع داده شده  در مورد مداركي بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. آن مورد نظر اين استاندارد ملي نيست 
  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :  است  استاندارد الزامي  اين كاربرد  زير براي  از مراجع  استفاده
  ها براي  روش نمونه برداري و آماده كردن نمونه،  312استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  هاي فيزيكي چرم آزمايش
تهيه نمونه و آماده  -هاي فيزيكي و مكانيكي آزمون - چرم ، 878استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  سازي
  تعيين ضخامت - هاي فيزيكي و مكانيكي آزمون -چرم،  879 استاندارد ملي ايران شماره  2-3

2-9 ISO 7500-1   etallic materials- verification of static uniaxial testing machines- Part 1 : 
Tension / compression testing machines- Verification and calibration of the force- 
measuring system  

  زمونآول اص  3
در انتهاي خميده يك جفت نگهدارنده ، كه به ، شكل با سوراخي به شكل مشخص  يستطيلآزمونه ميك 
زمون آبيشترين نيروي اعمال شده در طي . شود  باشند ، قرار داده مي هاي دستگاه كشش متصل مي فك

  .گردد  يادداشت مي

  وسايل   4
   :باشد  زير مي تبا مشخصاكشش ،  دستگاه  4-1
  دامنه نيروي متناسب با آزمونه تحت كشش  4-1-1
از نوع درصد مطابق با ماشين آزمون كشش  2اي براي ثبت نيرو با درستي حداقل  وسيله  4-1-2

   2....شماره كالس دو طبق استاندارد ملي ايران 
                                                 

  .رجوع شود  ISO 7500-1ي ايران به استاندارد تا تدوين اين استاندارد مل -1



  

   ميلي متر بر دقيقه)  100 ± 2( ها به ميزان  سرعت حركت يكنواخت جدا سازي فك  4-1-3
نشان داده شده است هر يك شامل نواري  1هاي آزمونه ، همان طور كه در شكل  هنگهدارند  4-2

كه يك انتهاي آن با زاويه ميلي متر )  2 ± 1/0( ميلي متر و ضخامت )  10 ± 1/0( فوالدي به عرض 
  . دهد  ميلي متر را تشكيل مي)  12 ± 1/0( حداقل قائمه خم شده است و نواري صلب به طول 

  .گردند  به فك دستگاه كشش متصل شده و يا جايگزين آن مي ها نگهدارنده
   879شماره مطابق با استاندارد ملي ايران ضخامت سنج ،   4-3
را كه قابليت بريدن آزمونه  878شماره مطابق با استاندارد ملي ايران تيغه برش تيغه برش ،   4-4
  .برش بايستي در يك سطح قرار گيرند هاي تيغه  همه بخش. را داشته باشد  2مطابق شكل يك مرحله  در
  )باشند  ابعاد به ميلي متر مي( 

  انتهاي خميده نگهدارنده آزمونه  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي آزمونه نگهدارندهنمايي از  -1شكل 

  
  
  
  
  
  
  

  :راهنما   
  R  شعاع  

  اي  نمايي از آزمونه براي پارگي دو زبانه -2شكل 

  نمونه برداري و تهيه آزمونه  5
  .انجام دهيد  312شماره داري از چرم را مطابق با استاندارد ملي ايران مونه برن  1- 5
آزمونه موازي با خط  3طول اي كه  تهيه كنيد به گونه 878شماره آزمونه طبق استاندارد ملي ايران  6

  .آزمونه عمود بر آن باشد  3طول پشتي و 



  

ك بهر مورد آزمون قرار گيرد ، فقط يك آزمونه در هر چرم سبك يا سنگين در ي جلداز دو ش گر نياز باشد بيا –يادآوري 
  .آزمونه باشد  3ها در هر جهت حداقل  كه در مجموع تعداد كل آزمونه طوري جهت از چرم سبك يا سنگين تهيه كنيد ، به

  .در شرايط محيطي استاندارد قرار دهيد  878شماره آزمونه را مطابق استاندارد ملي ايران   2- 5
  .اندازه گيري كنيد  879شماره مطابق استاندارد ملي ايران ونه را آزمضخامت   3- 5

  آزمون مجانروش ا  6
 مماس يكديگر باكمي آزمونه  هاي نگهدارنده خميده انتهاي كه كنيد تنظيم را طوري دستگاه  6-1

  .باشند 
ه از شكاف هاي خم شد قرار دهيد كه لبهنگهدارنده هاي آزمونه آزمونه را به نحوي روي انتهاي خميده 

نمونه را بر روي نگهدارنده  .هاي صاف شكاف باشد  موازي با لبهبيرون بيايد و پهناي انتهاي خميده آزمونه 
  .فشار دهيد 

دستگاه كشش را به كار اندازيد تا آزمونه پاره شود و سپس بيشترين نيروي پارگي را يادداشت   6-2
  .كنيد 

  .هاي ديگر تكرار نماييد  هونرا براي آزم)  2- 6( و )  1- 6( راحل م  6-3

  گزارش آزمون  7
  :هاي زير باشد  گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

  ؛ 1393-2شماره ان استاندارد ملي ايرروش آزمون طبق   7-1
  ؛ضخامت چرم بر حسب ميلي متر   7-2
  ؛موازي با خط پشتي باشد  ها طول آنهايي كه  ميانگين بار پارگي بر حسب نيوتن در آزمونه  7-3
  ؛عمود بر خط پشتي باشد ها  طول آنهايي كه  ميانگين بار پارگي بر حسب نيوتن در آزمونه  7-4
  ؛)  4-7و  3- 7ميانگين حسابي بندهاي ( ميانگين بار پارگي   7-5
شرايط محيطي استاندارد استفاده شده جهت آماده سازي و انجام آزمون طبق استاندارد ملي   7-6

  ؛ 878شماره ايران 
  ؛ روش استاندارداين گونه انحراف از  هر  7-7
در  312شماره ذكر جزئيات جهت شناسايي نمونه و هر گونه انحراف از استاندارد ملي ايران   8-8

  . با نمونه برداريارتباط 
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