
 

ISIRI 
 

 
 
 
 

  اسالمي ايرانجمهوري
Islamic  Republic of Iran  

 
 
 
 
 
  ايرانملي استاندارد

8332 
 

1 St- Edition 
  استاندارد وتحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه

٨٣٣٢ 

  اولچاپ
 Institute of Standards and Industrial Research of Iran  
  

 
 
 
 
 

 ش  مقاومت سايشي منسوجات به رو-نساجي

  روش آزمون-صفحه چرخان با دو سر ساينده

 
 
 
 

Textile - Abrasion resistance of fabrics (rotary 

platform , double- head method )- Test method 
 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣١٥٨٥-١٦٣كرج ـ شهر صنعتي، صندوق پستي : نشاني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  

 ١٤١٥٥-٦١٣٩تهران ـ ضلع جنوبي ميدان ونك، صندوق پستي :  مركزي دفتر

 ٠٢٦١-٢٨٠٦٠٣١-٨: تلفن مؤسسه در كرج 

 ٠٢١-٨٨٧٩٤٦١-٥: تلفن مؤسسه در تهران 

 ٠٢١ – ٨٨٨٧٠٨٠ - ٨٨٨٧١٠٣ ـ تهران ٠٢٦١-٢٨٠٨١١٤كرج : دورنگار 

 ٠٢٦١-٢٨٠٧٠٤٥:  دورنگار٠٢٦١-٢٨٠٧٠٤٥: بخش فروش ـ تلفن ✰

 Standard @ isiri.or.ir: ارپيام نگ 

 ريال ١٨٧٥ : بهاء 

 
 
 
 

 Headquarters :  Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran 
P.O.Box:  31585-163 Karaj – IRAN 

 Tel:   0098 261 2806031-8 
 Fax:   0098 261 2808114 

   Central Office : Southern corner of Vanak square, Tehran 
P.O.Box:  14155-6139  Tehran-IRAN 

 Tel:   0098 21 8879461-5 
 Fax:   0098 21 8887080, 8887103 
 Email:   Standard @ isiri.or.ir 
 Price:   1875 RLS  



 » بسمه تعالي «

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه با آشنايي

 تعيين، وظيفه دار  كه عهده  است  رسمي كشور  مرجع عتي ايران به موجب قانون، تنها      صن تحقيقات و  استاندارد مؤسسه
 .باشد مي) رسمي (  ملي استانداردهاي نشر تدوين و

 مراكز و نظران  مؤسسه، صاحب  كارشناسان فني مركب از     هاي  توسط كميسيون  مختلف هاي  استاندارد در رشته   تدوين
سعي بر اين است كه      . گيرد ي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي          علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصاد      مؤسسات

 حاصل از   آوري  توليدي، فني و فن     شرايط و مصالح ملي وبا توجه به          ها  مطلوبيت جهتاستانداردهاي ملي، در     
 مراكز علمي    بازرگانان،توليدكنندگان، مصرف كنندگان،     :  آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل            مشاركت

 ذينفع  مراجع استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي        نويس پيش. و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد      وتخصصي  
 ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن                  مربوط فني   هاي واعضاي كميسيون 

 .شود يچاپ و منتشر م) رسمي (  ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي طرحرشته 

  شده تهيه   تعيين كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط               استانداردهايي نويس پيش

  و منتشر   چاپ استاندارد ملي    عنوان  در صورت تصويب، به    و نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط            شود مي

 تدوين ))٥(( شماره كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي دشو بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي     . گردد مي
 .باشد به تصويب رسيده گردد  تشكيل ميمؤسسهو در كميته ملي مربوط كه توسط 

 تدوين كه در     باشد  المللي استاندارد مي    بين استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان              مؤسسه
 علمي، فني و صنعتي     پيشرفتهايه شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين         استانداردهاي ملي ضمن توجه ب    

 .نمايد جهان و استانداردهاي بين المللي استفاده مي

 شده در قانون به منظور حمايت از         بيني  با رعايت موازين پيش    تواند  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي      مؤسسه
 زيستفردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات            حفظ سالمت و ايمني      كنندگان،مصرف  

 تواند مؤسسه مي .  استاندارد اجباري نمايد   عالي محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي          
دي آن را    كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بن        محصوالتبه منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي        

 .اجباري نمايد

 سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره،          خدمات به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از             همچنين
 محيطي، آزمايشگاهها و    زيست مديريت كيفيت ومديريت     هاي  سيستم كنندكانآموزش، بازرسي، مميزي و گواهي       

 و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد            سازمانهادارد اينگونه   كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استان       
 و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده              دادهصالحيت ايران مورد ارزيابي قرار      

ن عيار فلزات    ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيي     يكاها المللي ترويج سيستم بين  .  آنها نظارت مي نمايد    عملكردو بر   
 .باشد  ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه ميبرايگرانبها و انجام تحقيقات كاربردي 

 



 

 مقاومت سايشي منسوجات به روش صفحه -كميسيون استانداردً  نساجي
  روش آزمونً -چرخان با دو سر ساينده 

 
 

 سمت يا نمايندگي رئيس
 نايع و معادنوزارت ص صادقي ، اميرسعيد

 اداره كل صنايع نساجي و پوشاك )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 
 

 اعضا
 

  دانشكده نساجي -دانشگاه يزد افشاري ، مهدي
 )دكتراي مهندسي نساجي ( 
 

 شركت فرش ستاره كوير درخشان فر ، مصطفي
 )ليسانس مديريت بازرگاني ( 
 

 شركت مهندسي و بازرگاني خوش پاك جان بزرگي ، علي
 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 شركت فرش مشهد  كيان تاش ، سميرا
 )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  گرامي ، الهام
 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 
 

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طالبي ، فرزانه

 ) فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 



 

 گفتار ش پي
 روش  - مقاومت سايشي منسوجات به روش صفحه چرخان با دو سر ساينده            -ً  نساجي  استاندارد

جلسه   در يكصدو شصت و ششمين       توسط  كميسيون هاي  مربوط  تهيه  و تدوين  شده  و       آزمونً  كه    
 قرار   تصويب مورد ٩/٨/٨٤ خ هاي نساجي و الياف مور       پوشاك و فرآورده    كميته  ملي  استاندارد  

 قانون  اصالح  قوانين  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و          ٣، اينك  به  استناد بند يك  ماده           گرفته  است  
 . عنوان  استاندارد ملي  ايران  منتشر مي شوده  ب١٣٧١تحقيقات  صنعتي  ايران  مصوب  بهمن  ماه  

، علوم    ي  در زمينه  صنايع    براي  حفظ  همگامي  و هماهنگي  با تحوالت  و پيشرفت هاي  ملي  و جهان            
، استانداردهاي  ملي  ايران  در مواقع  لزوم  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  پيشنهادي  كه                 و خدمات  

، در هنگام  تجديدنظر در كميسيون  فني  مربوط           براي  اصالح  يا تكميل  اين  استانداردها ارائه  شود        
ين  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  ايران  بايد همواره  از             بنابرا . مورد توجه  قرار خواهد گرفت       

  .آخرين  تجديدنظر آنها استفاده  كرد

در تهيه  و تدوين  اين  استاندارد سعي  شده  است  كه  ضمن  توجه  به  شرايط  موجود و نيازهاي                        
عتي  و پيشرفته  هماهنگي     ، در حد امكان  بين  اين  استاندارد و استاندارد ملي  كشورهاي  صن              جامعه 

 . ايجاد شود

  :خذي  كه  براي  تهيه  اين  استاندارد به  كار رفته  به  شرح  زير است آبع  و مامن

1- ASTM D 3884-01 : 2002  Abrasion Resistance of Textile Fabrics ( Rotary 
Platform , Double-Head Method ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الف
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 - منسوجات به روش صفحه چرخان با دو سر ساينده مقاومت سايشي-نساجي

 روش آزمون
 

 دامنه كاربردهدف و  ١

هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين روش ارزيابي مقاومت سايشي منسوجات با                 ١-١
 . مي باشد ١استفاده از صفحه چرخان با دو سر ساينده

 

 مراجع الزامي ٢

  . ه  در متن  اين  استاندارد به  آنها ارجاع  داده  شده  است             مدارك  الزامي  زير حاوي  مقرراتي  است  ك       

در مورد مراجع  داراي  تاريخ      .  بدين  ترتيب  آن  مقررات  جزئي  از اين  استاندارد محسوب  مي شود          
معهذا  ،   نظرهاي  بعدي  اين  مدارك  مورد نظر نيست        ، اصالحيه ها و تجديد    يا تجديد نظر  /  چاپ  و 

امكان  كاربرد آخرين  اصالحيه ها و تجديدنظرهاي  مدارك           كاربران  ذينفع  اين  استاندارد    بهتر است  
، آخرين    يا تجديدنظر /  چاپ  و  تاريخ  مراجع  بدون   در مورد  . قرار دهند  الزامي  زير را مورد بررسي     

 . مورد نظر است ، يا تجديدنظر آن  مدارك  الزامي  ارجاع  داده  شده  /  چاپ  و

 : استفاده  از مراجع  زير براي  كاربرد اين  استاندارد الزامي  است 

  شرايط آماده سازي براي آزمون منسوجات            ١٣٧٠سال   : ٩٤٨ استاندارد ملي ايران        ١-٢

  توصيف پارچه هاي بافته شده١٣٥٢سال  :  ١١٤٤ استاندارد ملي ايران ٢-٢

:  خواص كششي پارچه بخش اول        -سوجات من ١٣٨١سال   : ١١٤٧-١ استاندارد ملي ايران      ٣-٢
 روش اندازه گيري نيرو ازدياد طول در حداكثر نيروي اعمال شده با استفاده از روش نوار باريك

:  خواص كششي پارچه بخش دوم        - منسوجات ١٣٨١سال   : ١١٤٧-٢ استاندارد ملي ايران      ٤-٢
 روش اندازه گيري حداكثر نيرو با استفاده از روش نوار پهن

                                                 
1- Double head tester ( RPDH ) 
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 طالحات و تعاريف اص ٣

  همراه با تعاريف زير     ١١٤٤ها طبق استاندارد ملي ايران       يا واژه / در اين استاندارد اصطالحات و      

 :روند  به كار مي

 سايش ١-٣

 .شود  به ساييده شدن هر قسمت از يك كاال در اثر مالش بر روي سطح ديگر گفته مي

 

 و روش آزمون دارد و ممكن است يك دور           دورهاي سايش بستگي به نوع حركت دستگاه سايش        -يادآوري
 .سايش شامل حركت جو و عقب ، حركت چرخشي و يا تركيبي از هر دو باشد 

 

 دور سايش ٢-٣

پس از  ( به يك يا بيش از يك حركت ساينده بر روي سطح كاال يا سطح كاال بر روي ساينده                       
 .گفته مي شود ) برگشت به نقطه شروع حركت 

 نيروي پارگي  ٣-٣

 .يروي اعمال شده در زمان گسيختگي نمونه گفته مي شود به حداكثر ن

 

 اصول كار  ٤

آزمونه بر  . آزمونه در شرايط كنترل شده فشار و سايش ، تحت عمل مالش چرخشي قرار مي گيرد                 
مي چرخد،  ) با حركت دوراني    ( روي صفحه اي كه حول محور عمودي در برابر دو چرخ ساينده             

زمونه را از خارج به سمت محيط وديگري از داخل به سمت              يكي از چرخها آ   . نصب مي شود    
 ٣٠در اثر سايش يك سري كمانهاي متقاطع با سطح تقريبي             . مركز تحت سايش قرار مي دهد        

 توضيح داده   ١١مقاومت سايشي با روش هاي مختلفي كه در بند          . سانتي متر مربع بوجود مي آيد       
 .شده است ، ارزيابي مي گردد 
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 وسايل الزم ٥

 دستگاه سايش ١-٥

شامل مجموعه فشرده اي از نگهدارنده آزمونه به شكل مدور و               ) ١طبق شكل   ( اين دستگاه   
مسطح و قابل جابجايي ، يك جفت بازو كه حول محور مي چرخند وچرخ هاي ساينده به آن                      
متصل اند ، موتور براي چرخاندن صفحه چرخان و آزمونه ، فن براي خنك كردن موتور ، سيستم                   

 براي بر داشتن پرزها از سطح آزمونه ، شمارنده براي نشان دادن تعداد دور چرخش ،                      مكش  

نگهدارنده آزمونه بايد بگونه اي نصب گردد كه در اثر حركت صفحات ساينده بر روي               . مي باشد   
 . آزمونه ، سطوح دايره اي شكل بوجود آيد 

 
  تصوير دستگاه سايش-١شكل 

 

 انتهاي آزاد بازوها متصل مي شوند ، قادرند در حاليكه سطح            چرخ هاي ساينده كه به     ١-١-٥
در نقطه تماس بين چرخ وآزمونه جهت       . محيطي آنها بر روي سطح آزمونه قرار دارد ، بچرخند            

اين زاويه در چرخ ها     . حركت سطح محيطي چرخ با جهت حركت آزمونه زاويه حاده مي سازد              
 .خالف جهت يكديگر مي باشد 

 ساينده در دو جهت مخالف ، از چرخش آزمونه و اصطكاك ايجاد شده بين                  حركت چرخ هاي  
 . چرخ ها و آزمونه تامين مي شود 
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چرخ هاي ساينده از نوع الستيكي و يا شيشه اي بوده و هر يك با درجات سايندگي                  ٢-١-٥
   ٥٠ ميلي متر و قطر       ١٣چرخ ها داراي پوشش سربي ، ضخامت          . متفاوتي ساخته شده است      

عمو ما براي آزمون منسوجات از چرخ هاي ساينده الستيكي با قابليت ارتجاعي             . ي متر هستند    ميل
براي جلوگيري از تخريب چرخ ها ، بايد آنها را طبق           . و حاوي دانه هاي ساينده استفاده مي گردد         

 . نصب كرد ١-٨بند 

اس تراشيده  اي از نوع ساينده سخت مي باشند و بايد توسط الم             چرخ هاي شيشه    ٣-١-٥
محل قرار گيري اين چرخ ها مهم نبوده و          . نوع تراش ، درجه زبري را تعيين مي نمايد           . شوند  

 . عمل شود ١-٨توصيه مي شود طبق بند 

 نگهدارنده آزمونه  ٢-٥

 .بوسيله آداپتور حركت موتور و حركت چرخشي نگهدارنده آزمونه تامين مي گردد 

نوع كوچك براي   .  هاي حلقه اي استفاده مي شود         براي نگهداشتن آزمونه از گيره       ١-٢-٥
 .پارچه هاي با جرم كم و نوع بزرگتر براي پارچه هاي با جرم زياد بكار مي رود 

 وزنه هاي دستگاه ٣-٥

بازوها بدون وزنه   . نيرو هاي مختلفي را مي توان توسط چرخ هاي ساينده به آزمونه اعمال نمود                
بدون در نظر گرفتن جرم     ( رخ بر روي آزمونه اعمال مي كنند         گرم را به هر چ     ٢٥٠نيرويي معادل   

 گرم  ١٠٠٠ يا   ٥٠٠دستگاه قادر است توسط وزنه هايي نيروي اعمال شده به آزمونه را تا              .  )چرخ  
 . گرم كاهش دهد ١٢٥افزايش و يا توسط وزنه تعادلي آن را تا 

 وسايل كمكي ٤-٥

 ش شده با كربيد كه براي احياء سطح          از جنس كاغذ روك    ) ديسك  ( صفحات دايرهاي شكل     

ها استفاده   از برس زبري براي تميز كردن ذرات از سطح چرخ         . رود   هاي الستيكي به كار مي     چرخ
 ) .شود  اي توصيه مي هاي شيشه هواي فشرده براي تميز كردن چرخ( شود  مي
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 وسيله اي براي سايش سطح چرخ ٥-٥

 . سطح چرخ هاي ساينده بكار مي رود اين وسيله براي از بين بردن نايكنواختي

 
 نمونه برداري ٦

برداري بايد طوري انجام شود كه نمونه بيانگر ويژگي هاي كل محموله باشد و               نمونه ١-٦

در صورت نبودن روش معين يا      . يا بر اساس توافق صورت گرفته بين خريدار و فروشنده باشد             

هاي پارچه را به عنوان       ها يا طاقه   دهيد و رول   انجام   ١-١-٦توافق ، نمونه برداري را طبق بند          

 .واحد نمونه برداري اوليه در نظر بگيريد 

 سانتي متر از هر رول يا طاقه انتخاب          ٥٠نمونه را با عرض كامل و به طول حداقل            ١-١-٦

 .نمونه نبايد از يك متري انتهاي طاقه يا رول پارچه برداشته شود . نماييد 

موله هاي پوشاك بايد بر اساس توافق خريدار و فروشنده انجام            نمونه برداري ازمح   ٢-٦

 .شود 

 

 آماده كردن آزمونه ٧

اگر تعداد آزمونه ها بر اساس مشخصات كاال تعريف نشده يا توافقي بين خريدار و                 ١-٧

 . آزمونه را آزمون نماييد ٥فروشنده نشده باشد ، 

ي آزمايشگاهي باشد ، به طور تصادفي        اگر تعداد آزمونه ها بيش از تعداد نمونه ها          ١-١-٧
در غير  . نمونه هاي آزمايشگاهي را كه بتوان بيش از يك آزمونه از آن تهيه كرد را انتخاب نماييد                   

 .اينصورت از هر نمونه ، يك آزمونه تهيه كنيد 

 آزمونه هاي پوشاك را از قسمت هاي توافق شده انتخاب نماييد  ٢-٧
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 آزمونه براي   ٥.  سانتي متر ببريد      ١٥ربع با ابعاد تقريبي       آزمونه بشكل م   ١٠تعداد   ٣-٧
 بار تا زده و گوشه تا خورده        ٢هاي سايش را     آزمونه. باشد    آزمونه ديگر بعنوان شاهد مي     ٥سايش و 

 . ميلي متر ببريد ٦در وسط آزمونه را براي ايجاد سوراخي به قطر 

 ٢٥زمونه ها را بافاصله حداقل        ميلي متر ، آ    ١٢٥براي پارچه هاي با عرض حداقل         ١-٣-٧
 .ميلي متر از حاشيه پارجه ببريد 

 ميلي متر ، عرض كامل را براي آزمونه مورد          ١٢٥براي پارچه هاي با عرض كمتر از         ٢-٣-٧
 .استفاده قرار دهيد 

آزمونه ها را از محل هاي مختلف و به صورت پراكنده از سر تا سر نمونه ، در                         ٣-٣-٧
 .يه نماييد جهت طولي و عرضي ته

اطمينان حاصل كنيد كه تا خوردگي و چين و چروك در آزمونه وجود نداشته باشد                 ٤-٣-٧
 .و در هنگام كار با آزمونه مراقب باشيد كه آزمونه با روغن ، گريس آلوده نگردد 

 .هاي مختلف طرح تهيه شوند  ها از قسمت باشد بايد آزمونه اگر پارچه طرح دار مي ٥-٣-٧

 

 ازي و كاليبراسيون دستگاهآماده س ٨

 محل قرار گيري چرخ ها ١-٨

فاصله افقي از لبه    . باشد   محل نصب چرخ هاي الستيكي نسبت به مركز نگهدارنده آزمونه مهم مي           
 ميلي متر و فاصله لبه بيروني چرخ        ٨/٢٥بيروني چرخ سمت چپ تا مركز نگهدارنده آزمونه بايد           

از آنجايي كه محل قرار گيري       ) . ٢طبق شكل   (  باشد    ميلي متر  ٤/٢٧سمت راست تا همان نقطه      
شود  اي نسبت به مركز نگهدارنده آزمونه حائز اهميت نبوده لذا توصيه مي             هاي ساينده شيشه   چرخ

 طبق ابعاد (  ميلي متري قرار داده شوند        ٦/٢٦در فاصله مساوي از مركز نگهدارنده آزمونه يعني           

A و B  ٢در شكل. (  
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  A   B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز نگهدارنده آزمونه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B = ٤/٢٧ mm و A = ٨/٢٥ mmبراي چرخ هاي الستيكي 

 B = ٦/٢٦ mm و A = ٦/٢٦ mmبراي چرخ هاي شيشه اي 

 

  تصويري از محل قرار گيري چرخ ها-٢شكل 

 

 ياتاقان هاي چرخ ٢-٨

 نگهداشتن چرخ هاي    ياتاقان هاي چرخ ساينده كه دو جفت از آنها به انتهاي آزاد بازوها براي                 
ساينده نصب شده اند ، نبايد در موقع چرخش سريع ناشي از يك نيروي محرك سريع ، به                         

 .درجه آزادي چرخش اين ياتاقان ها حائز اهميت نمي باشد . انگشتي گير كنند 



8 

 محل قرار گيري صفحه چرخان ٣-٨

 ميلي متر   ٢٥ حدود   فاصله عمودي مركز محور بازوهاي ساينده از سطح بااليي نگهدارنده بايد             
تنظيمات . اين فاصله براي جلوگيري از آسيب ديدن ياتاقان نگهدارنده آزمونه مي باشد                . باشد  

 ميلي متري از مركز بازوهاي       ٢٥دستگاه بايد بگونه اي انجام شود تا صفحه چرخان در فاصله               
نده وگيره تعويض   ساينده قرار گيرد و در غير اين صورت لنگي بوجود خواهد آمد و بايد نگهدار               

 .شود يا ياتاقان فشاري نصب گردد 

 سرعت صفحه چرخان ٤-٨

 . دور در دقيقه بچرخد ٧٠اين صفحه بايد با سرعت تقريبي 

 تنظيم اعمال نيرو ، وزنه تعادل ٥-٨

اتصال يك وزنه تعادل روي دستگاه باعث كاهش نيروي اعمالي چرخ هاي ساينده بر روي آزمونه 
ن وزنه تعادل توصيه نمي شود زيرا مطالعات نشان داده است كه نا همگن استفاده از اي. مي شود 

 .بودن وزنه تعادل در بازوها سبب تغييرات در نتايج آزمون خواهد شد 

 انتخاب چرخ ها ٦-٨

 از آنجايي كه كيفيت سايش در بين چرخ هاي سايش با درجه يكسان متفاوت                      ١-٦-٨

د چرخ هاي سايش به گونه اي انتخاب شوند تا اين            مي باشد ، بنابراين براي يك آزمون ويژه باي         
كليه چرخ هاي الستيكي را جداگانه روي پارچه مرجعي كه داراي            . اختالف ها به حداقل برسد      

 چرخ ها را بصورت يك مجموعه       . كمترين اختالف در مقاومت سايشي است ، آزمون نماييد             

خ در محدوده حد رواداري تعيين شده         چر ٣ تايي گروه بندي كنيد بطوريكه ميانگين سايندگي          ٣
 .سپس چرخ هاي يك مجموعه تاييد شده را استفاده نماييد . قرار گيرد 

در چرخ هاي شيشه اي ، خواص سايشي هر جفت چرخ بايد يكسان باشد                     ٢-٦-٨
يك جفت چرخ با خصوصيات سايشي       . بنابراين اين مورد را روي پارچه مرجع ، آزمون كنيد              

براي مدت نامحدودي بكار رود مگر آنكه شيار چرخ ها با مواد تكميلي پارچه                مناسب مي تواند    
 .مسدود شوند و قابل تميز كردن نباشند 
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 شرايط محيطي براي آماده سازي آزمونه و انجام آزمون ٩

آزمون هم بايد در    .  قرار دهيد    ٩٤٨آزمونه ها را تحت شرايط محيطي مطابق استاندارد ملي ايران            
 .جام شود اين محيط ان

 
 روش آزمون ١٠

 نصب آزمونه ١-١٠

آزمونه را به طوري كه روي آن به سمت باال باشد بر روي صفحه الستيكي نگهدارنده آزمونه قرار                   
گيره حلقه اي را در     . داده و به آرامي گيره و پيچ مركزي را ببنديد تا مركز آزمونه محكم گردد                   

نيمه محكم كنيد و لبه پارچه را در گوشه ها كامال              جاي خود قرار داده و پيچ انتهاي آن را تا              
. سپس گيره را تا انتها فشار داده و پيچ آن را محكم نماييد              . بكشيد تا چين و چروك از بين برود         

در انتها ، لبه هاي اضافي پارچه       . دقت كنيد تا در هنگام بستن آزمونه ، موج در پارچه بوجود نيايد              
 .  را ببريد 

 ور سايشتعداد د ٢-١٠

نظير كاهش نيروي پارگي    ( تعداد دور سايش بستگي به نوع كاال ، نوع چرخ ساينده ، نوع آزمون                
تعداد دورها بايد توسط طرفين ذينفع تعيين       . دارد  ) و كاهش جرم در اثرسايش ، يا ايجاد پارگي           

 .گردد 

 تميز كردن آزمونه ٣-١٠

س از روي آزمونه تميز نماييد وتا پايان          پرزها و ذرات حاصل از سايش را توسط مكنده يا بر             
صفحه الستيكي را پس از هر آزمون تميز         . آزمون ، آزمونه را از محل نگهدارنده خارج نسازيد            

 ميلي  ٦/١ تا   ٨/٠اگر دستگاه مجهز به نازل مكنده مي باشد ، نازل را در فاصله                  . وخشك نماييد   
ري تنظيم گردد كه ذرات حاصل از سايش را         نيروي مكش بايد طو   . متري سطح آزمونه قرار دهيد      

 .خارج نمايد و باعث بلند شدن آزمونه نگردد 
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 آماده سازي مجدد و تميز كردن چرخ ها ٤-١٠

سطح چرخ بواسطه سايش نايكنواخت و پر شدن شيارها با ذرات الياف ، آهار ، مواد تكميلي و                     

ن فاصله زماني بستگي به نوع كاالي       اي. موارد مشابه آن ، بايد در فواصل بين آزمون ها تميز شوند             

 . مورد آزمون و نوع چرخ مورد استفاده دارد 

چرخ هاي الستيكي در اثر استفاده ، بطور نايكنواخت ساييده شده كه بايد در فواصل زماني                       

براي اين منظور صفحات دايره اي شكل از جنس كاغذ             . مناسب ، تميز و آماده سازي گردند          

اين ديسك ها روي سطح     . ا درجات زبري مختلف در دسترس مي باشند          روكش شده با كربيد ب    

براي تميز كردن ذرات از سطح چرخ ها مي توان از يك برس             .نگهدارنده آزمونه نصب مي گردند      

 .زبر استفاده كرد 

 دور ، چرخ ها بر      ٥٠ بار و هر بار به تعداد        ٢براي آماده سازي چرخ هاي نو بايد         ١-٤-١٠

بعد از اين عمل رنگ سطح چرخ بايد يكنواخت گردد در           . ساييده شوند   روي ديسك احياء كننده     

 .غير اين صورت بايد براي بار سوم روي ديسك احيا كننده ديگر ساييده شوند 

عمل سايش  . يك جدول براي احياء و تميز كردن كاالهاي مختلف تظيم كنيد                ٢-٤-١٠

متناسب با سطح سايش ،     ( دور   ٣٠٠آزمونه را با تعداد دور هاي مشخص انجام دهيد بطور مثال             

 دور با كاغذ ساينده احياء كرده و سپس با          ٢٥سپس چرخ ها را     ) . تعداد دور را مي توان تغيير داد        

دوباره آزمونه را قرار داده و عمل سايش و احياء را ادامه دهيد تا آزمون كامل                  . برس تميز نماييد    

در مورد پارچه هاي زبر وخشن ،       .  مي باشد     دور قابل استفاده   ٥٠كاغذ هاي ساينده براي     . شود  

ممكن است عمل سايش بطور نايكنواخت انجام گيرد كه در اين صورت قبل از استفاده از                          

 . ، بايد از چرخ احياء استفاده شود S11صفحه هاي  
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 آماده سازي مجدد چرخ هاي شيشه اي ٥-١٠

. ه يا شيارها مسدود شوند       هاي شيشه اي در اثر استفاده ممكن است لب پر يا صدمه ديد                چرخ
ذرات را در طي آزمون توسط شيلنگ هوا تميز و در صورت صدمه ديدن سطح آنها ، از چرخ                       

سازي را در فواصل زماني مشخص و در صورت مسدود شدن                 آماده. احياء استفاده نماييد     
 نوع ديگر   افتد ، از   اگر مسدود شدن شيارها سريع اتفاق مي      . ها انجام دهيد     شيارهاي سطح چرخ  

 .چرخ ساينده استفاده كنيد 

 

 ارزيابي نتايج آزمون  ١١

 تا ١-١١پس از اتمام دورهاي سايش يا هر نقطه پايان مشخص ، ارزيابي را طبق يكي از بندهاي 
 . انجام دهيد ٤-١١

 نيروي پارگي باقي مانده ١-١١

 و بعد از سايش ، بطور       اگر نيروي پارگي باقي مانده مد نظر باشد ، نيروي پارگي آزمونه ها را قبل              
 اندازه گيري   ١١٤٧-٢ و   ١١٤٧-١ كيلوگرم طبق استانداردهاي ملي ايران          ٥/٠تقريب   جداگانه با 

 ميلي متر و محل سايش آزمونه بصورت افقي در وسط فك ها قرار              ٢٥فاصله فك ها بايد     . نماييد  
 .گيرد 

 ميانگين نيروي پارگي ٢-١١

اشد ميانگين نيروي پارگي آزمونه ها را قبل و بعد از عمل               اگر ميانگين نيروي پارگي مد نظر ب       
 . كيلوگرم محاسبه نماييد ٥/٠سايش ، بطور جداگانه با تقريب 

 ميزان كاهش درصد استحكام تا حد پارگي  ٣-١١

در صد كاهش استحكام تا حد پارگي را با تقريب يك درصد و با استفاده از معادله زير محاسبه 
 :كنيد 

AR = 100 ( A-B ) / A  
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 :كه در آن 

AR  :  مقاومت سايشي بر حسب درصد 

A : ميانگين نيروي پارگي آزمونه ها قبل از عمل سايش بر حسب گرم 

B : ميانگين نيروي پارگي آزمونه ها بعد از عمل سايش بر حسب گرم 

 

 تعداد دورها تا رسيدن به نقطه پايان ٤-١١

 طبق قرارداد تعيين مي شود ، معيار ارزيابي ، نقطه پايان  وقتي نقطه پايان متناسب با ويژگي كاال يا

اين معيار مي تواند شامل مواردي از قبيل كاهش استحكام پارگي ، پارگي نخ ، كاهش . مي باشد 

 .پوشش سطح ، كاهش جال ، پرزدهي ، تغيير رنگ يا ساير تغييرات ظاهري باشد 

 

 گزارش آزمون  ١٢

 :هاي زير باشد  يگزارش آزمون بايد داراي آگاه

 ٨٣٣٢روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  ١-١٢

 . مشخصات كامل نمونه  ٢-١٢

 .روش نمونه برداري  ٣-١٢

 :با توجه به نوع ارزيابي بايد يكي از موارد ذيل گزارش گردد  ٤-١٢

 نوع چرخ و نيروي اعمال شده بر روي هر چرخ در طي آزمون ١-٤-١٢

  ماندهنيروي پارگي باقي ٢-٤-١٢

 درصد كاهش نيروي پارگي ٣-٤-١٢
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  .ميانگين تعداد دور در نقطه پايان ٤-٤-١٢

  جزييات هر گونه انحراف از روش آزمون و نيز هر گونه رويدادي كه بر نتايج                   ٥-١٢

 . موثر بوده است  آزمون

 .تاريخ انجام آزمون  ٦-١٢

 .نام ونام خانوادگي آزمايش كننده  ٧-١٢
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 پيوست الف

 وثر بر سايشعوامل م

 )اطال عاتي (

 
. باشد   اي مي  اندازه گيري مقاومت سايشي منسوجات و ديگر كاالها امر پيچيده              ١ -الف

ها ،   ها ، ساختار پارچه    مقاومت سايشي متاثر از عواملي نظير خواص مكانيكي الياف ، ساختمان نخ           
  .باشد نوع و مقدار مواد تكميلي افزوده شده به الياف نخ يا پارچه مي

شرايط آزمون نظير نوع ساينده ، نحوه سايش ، كشش آزمونه ، فشار مابين آزمونه و                  ٢ -الف
 . ها به شدت در مقاومت سايشي موثر هستند  ساينده و ابعاد تغييرات در آزمونه

در يك آزمون خاص به دليل تغييرات سايش در طي آزمون ، نتايج متفاوت بدست                  ٣-الف
 فاصله زماني مشخص دور انداخته شود و يا به تناوب با ضوابط استاندارد              ساينده بايد در  . آيد   مي

 .مورد ارزيابي قرار گيرد 

 در ساينده هاي يك بار مصرف ، ساينده بعد از يك بار يا بعد از استفاده محدود ، دور انداخته                        

 بر اين   شود فرض  هاي دائم كه از فلزات سخت يا سطوح معادل استفاده مي            در ساينده . شود   مي
 .كند  است كه سايش در يك سري آزمون هاي مشخص تغيير نمي

هاي مختلف به دليل يكسان نبودن نحوه استفاده         هاي مشابه در آزمايشگاه    تغيير ميزان سايش ساينده   
هاي دائمي ، چسبيدن مواد تكميلي يا ديگر مواد آزمونه به سطح ساينده و متفاوت بودن                  از ساينده 

همچنين مقدار نسبي سايش متاثر از روش ارزيابي بوده كه          . باشد    كردن آنها مي   فواصل زماني تميز  
 .ممكن است قضاوت آزمايش كننده نيز در آن موثر باشد 

 مقاومت سايشي كاالهاي نساجي يكي از چندين عوامل موثر در عملكرد و دوام                  ٤-الف
تعداد دورهاي  « هايي از قبيل     كه اغلب با عبارت   ( مقاومت سايشي   . باشد   كاال در حين مصرف مي    
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كه به عنوان مقاومت در برابر      ( و دوام   ) گردد   بيان مي   »سايش ، درجه يا مقدار مشخص سايش      
به يكديگر مرتبط هستند    ) تخريب يا عمر مصرف تعريف مي شود و شامل اثرات سايش مي باشد              

ر ارزيابي دوام كاال با استفاده      و اين ارتباط بستگي به مصرف نهايي كاال و عوامل مختلف دارد كه د             
 .از داده هاي سايش بايد منظور گردد 

، ) از الياف و جرم در مترمربع هاي متفاوت          ( در مقايسه بين پارچه هاي مختلف         ٥-الف

در . اين روش آزمون قادر به تعيين اختالف عملكرد ودوام كاال ها در حين مصرف نمي باشد                     

.  عملكرد كاال در حين مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد                آزمون سايش ، تجربيات مربوط به      

 .تجربيات مي توانند در تحليل نتايج آزمون ها ي آينده موثر واقع شوند 

اين روش آزمون موارد كنترل نشده توليد يا تفاوت هاي تكميل يك پارچه يا درون                 ٦-الف

 .يك بهر از پارچه هاي هم نوع را مي تواند مشخص سازد 

ه داليل ذكر شده در باال ، توافق بين نتايج درون و برون آزمايشگاهي وجود ندارد و                 ب ٧-الف

. ها ي آزمون نا مشخص است و به تنهايي نمي تواند مالك ارزيابي قرار گيرد                     دقت اين روش  

 .بنابراين به عنوان آزمون مورد قبول در قرار داد بين توليد كننده و خريدار توصيه نمي شود 
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