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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور       

 جهت اجرا ابالغ رده است.  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب کاررناسان سازمان، از مرکب نیف اا کمیسیون در مختیف اا حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام و کورشی رودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 برا  ایران میی نویس استاندارداا پیش .رودمی حاصل دودتیغیر و دودتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 میی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای

 .رودمی منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط

 کنند درکمیتۀمی تهیه رده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذ  و مندعالقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویسپیش

 تیقی میی ، استانداردااییبدین ترتیب .رودمی منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به ،تصویب درصورت و بررسی و طرح میی

ستازمان میتی    مربوط کته  میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روندمی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی استاندارد ایران تشکیل

(ISO)استاندارد  ادمیییبین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9ادمییتی ادکتروتکنیتک   بتین  ، کمیسیون1

(IEC) و 

3 قانونی رناسیاندازه ادمیییبین سازمان
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)فعادیت کشور در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا  نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میتی  استتاندارداا   تتدوین  در .کنتد متی 

 .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا پیشرفت

 و ستالمت  کنندگان، حفت  مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواندسازمان میی استاندارد ایران می

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

متی  ستازمان  نماید. استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب با وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبتار   را آن بنتد  و درجته  صتادراتی  کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمیییبین بازاراا  حف  منظور به تواند

 ،آمتوز   ،مشتاوره  در زمینتۀ  فعتال  مؤسستات  و اتا سازمان خدمات از کنندگاناستفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید.

 واسنجی کادیبراسیون س و مراکز ااآزمایشگاه ،محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم صدور گواای و ممیز  ،بازرسی

 ارزیتابی  ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل

 بین دستگاه ترویج .کندنظارت می ااآن عمیکرد بر و اعطا ااآن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،الزم ررایط احراز صورت در و کندمی

 ستطح  ارتقتا   بترا   تحقیقتات کتاربرد    انجام و بهاگران فیزات عیار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیون س ،یکااا ادمییی

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا 

                                                 
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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 گفتاریشپ

اا  آن در کمیسیوننویس پیشکه  " استحکام کششیحداکثر تعیین  -اا  سبکتسمه نقاده "استاندارد 

و در رشصد و سی و دومین اجالس کمیته تهیه و تدوین رده است  مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران

، اینک به استناد بند یک قرار گرفته است مورد تصویب 92/19/29محرکه مور   میی استاندارد خودرو و نیرو 

، به عنوان استاندارد 1331مصوب بهمن ماه   ،قوانین و مقررات سازمان میی استاندارد ایران قانون اصالح 3ماده 

 رود.میی ایران منتشر می

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این  استاندارداا  میی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خوااد رد

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 :قرار گرفته به ررح زیر استمنبع و ماخذ  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده 
ISO 21180:2013  ، Light conveyor belts — Determination of the maximum tensile strength 
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 حداکثر استحکام کششیتعیین  -هاي سبکتسمه نقاله

 دامنه کاربرد هدف و 1

اا  حداکثر استحکام کششی تسمه نقادهگیر  تعیین رو  آزمونی برا  اندازه، استاندارداین اد  از تدوین 

 در دامنه کاربرد اایی کهدهایا سایر تسمه نق، 13213-1 میی ایران به رماره استاندارد توصیف رده در سبک

 .باردمی، گیردقرار نمی ISO 283استاندارد 

 الزامیمراجع  1

 . اا ارجاع داده رده استبه آنمدارک ادزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 رود.ی از این استاندارد میی ایران محسوب میین ترتیب آن مقررات جزبدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصالحیه که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،در صورتی

اا ارجاع داده رده تاریخ انتشار به آنذکر . در مورد مدارکی که بدون استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 .استاا مورد نظر اا  بعد  آن، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاست

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ادزامی است:

 محور  یک آزمون ا ادستگاه تصدیق -فیز  مواد -اوافضا ،3363-1استاندارد میی ایران رماره  1-1

    سامانه کادیبراسیون و تصدیق -فشار/ کشش نیرواا  آزمون اا دستگاه: اول قسمت ایستاء 

 نیرو گیر اندازه 

 ساز اا  آمادهاا  آزمون و دورهمحیط -اانقاده، تسمه13213استاندارد میی ایران رماره  1-1

 تعاريف و اصطالحات 9

 رود:در این استاندارد، اصطالح و تعریف زیر به کار می

 1کششی بار 9-1

 متر است. گیر  رده در طول آزمون کششی تقسیم بر پهنا  تسمه، بر حسب نیوتن بر مییینیرو  اندازه

رود تفاوت با آنچه به طور معمول در مهندسی به کار می "کششی بار"در صنعت تسمه نقاده سبک، تعریف این اصطالح  -1 يادآوري

بر حسب ، که در تعریف مهندسیدر صورتی ،متر استتسمه، بر حسب نیوتن بر مییی پهنا نیرو بر واحد ، نقادهدر صنعت تسمهدارد. 

 رود.متر مربع تعریف میتنش سیعنی نیرو بر واحد سطح مقطع  بر حسب نیوتن بر مییی  ااواحد

    بیان kmaxرود و حداکثر استحکام کششی با نماد نشان داده می kکششی با نماد  در صنعت تسمه نقاده سبک، بار -1 يادآوري

 .متر استرود که بر حسب نیوتن بر میییمی

 رود.برا  ضریب تناسب بکار می k، نماد  EN 10002-1:2001 استاندارد در -9 يادآوري

                                                 
1- Tensile load  
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 هاها و يکانماد 4

 :مراجعه کنید  1کاربرد دارد سبه رکل  1این استاندارد نماداا و یکااا  ارائه رده در جدول  در

 نمادها و يکاها -1جدول 

 يکا توضیحات نماد

Fbreak نیرو  کشش در پارگی نمونه آزمون N 

Fmax  نیرو  کشش در نمونه آزمونحداکثر N 

kmax  مقدارFmax ترین بخش آن در رروع آزمون تقسیم بر پهنا  نمونه آزمون، در کم عرض N/mm 

l∆  در طول آزمون1فک دوازدیاد طول واقعی نمونه آزمون، بین ، mm 

lbreak∆  درفک دوازدیاد طول نمونه آزمون، بین ، Fbreak  mm 

lmax∆  در فک دوازدیاد طول نمونه آزمون، بین ،Fmax  mm 

lm∆ مراجعه کنید   2-3بند زیراا سبه ازدیاد طول فاصیه بین عالمت داده mm 

maxε  مقدارlmax∆  یاlm∆ اا تقسیم بر طول اودیه نمونه آزمون یا فاصیه اودیه بین عالمت داده % 

 چنین نیست. بارند ودی ادزاماً مساو توانند می Fbreak و Fmax  -يادآوري

 

 
 راهنما

X         ،ازدیاد طول نمونه آزمونl (mm)∆ 

Y         ،نیرو  کشش(N) F 
1         Fmax 
2         Fbreak 
3         lmax∆ 
4         lbreak∆ 

 نمودار دينامومتر -1شکل 

 

                                                 
1- Jaws  
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  اصول آزمون 5

و نیرو  کشش  رودمیاز ضخامت کامل تسمه نقاده و در راستا  طودی آن بر  داده و آزمون  نمونه آزمونیک 

محاسبه  با . از رو  نمودار، حداکثر مقدار استحکام کششیرودمیثبت  تابعی از ازدیاد طول تسمه صورت به

 .آیدبدست می

 آزموندستگاه  6

 3گیر  نیرو  کالس با ظرفیت مناسب که با یک سیستم اندازه، دستگاه آزمون کشش )دينامومتر( 6-1

، قابییت فراام ساختن حداکثر 3361-1میی ایران به رماره  ، مطابق با استاندارد 9کالس  برا  مثالیا بهتر س

 استحکام کششی نمونه آزمون را دارد.

 هاي آزمون نمونه 7

 شکل و ابعاد 7-1

اا باید کامل تسمه نقاده و در راستا  طودی آن بریده روند. رکل و ابعاد آناا  آزمون باید از ضخامت نمونه

 روز پس از تودید آزمون روند. 3زودتر از نباید اا  آزمون بارد. نمونه 9رکل با مطابق 

 
 

 متر استمییی ابعاد بر حسب

 
                            

 a         (طول فک × 2) + 220          

 شکل و ابعاد نمونه آزمون -1شکل 
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اا  تنش توزیعممکن است  9 رکلداده رده در  نشاناا  آزمون نمونه ترکیبانواع معین تسمه،  ساخت برا 

       نادرستو نتایج  ،اابوجود آورد، که باعث ایجاد دغز  سیستماتیک در رکا  1ادیا در  نابرابر و غیرعاد 

سبرا   رودانجام   دیگر ترکیببا  اا  آزمونبا استفاده از نمونه تواندمی آزمون. تحت چنین ررایطی، گرددمی

  . مراجعه کنید 1123-1و  3311اا  میی ایران به رماره به استاندارد نمونه

 تعداد و انتخاب 7-1

 راستا  طودی تسمه نقاده بر  داید. دررا نمونه آزمون  3

 د.نرو انتخاب 3اا  آزمون باید مطابق با رکل نمونه

 
 توزيع انتخاب نمونه آزمون -9شکل 

 1محیطی سازيآماده 7-9

در ررایط  ،13213رماره به مطابق با استاندارد میی ایران  h 92مدت  بهاا  آزمون را قبل از آزمون، نمونه

 کتانبا جذب باال  رطوبت، برا  مثال  از موادوارد  که تسمه نقاده سبک به جزء در مآماده کنید،  ،B محیطی

 .روند ساز آماده h 23 مدت اا باید بهکه در این صورت نمونهآمید تشکیل رده بارد، پیی یا

  

                                                 
1- Threads 

2- Conditioning  
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 1سازيهآماد 7-4

از   199 ± 3/9س mmبا فاصیه  متقارن نسبت به مرکز و مبنا با  بر رو  محور طودی نمونه آزمون، دو عالمت

 .مراجعه کنید  9سبه رکل  مشخص کنید یکدیگر

 آزمون  اجراي روش 8

که مراجعه کنید  قرار داید به طور  1-6بند فک دستگاه آزمون کشش سبه زیر دونمونه آزمون را بین  انتها دو 

  999± 3س mm ااطول آزاد بین فک . اطمینان حاصل کنید کهصورت مستقیم بارد بدون استفاده از نیرو به

 .اا وجود ندارته باردفک و اا  آزموننمونه بینایچ دغزری در طول آزمون بارد و 

 .تتوان بته حتداقل رستاند    متی  9مادش کودوفونبا  است اافکتماس با نمونه آزمون که در سطح بخشی از دغز  

محصور  3رده با کودوفون را با کاغذ سمباده زبر پوریدهو ار دو طر  نمونه آزمون  پاک کنید راکودوفون اضافی 

 کودوفون در تماس بارد.  ازرده  پوریدهسطح  باباید نمایید. سطح زبر کاغذ سمباده 

   اعمال کنید.199 ± 19س mm/min با نر  سبدون وقفه   ا پیوستهتنش کششی بر رو  نمونه آزمون، 

 تا این عمل را حداقل تا زمانی ادامه داید .ازدیاد طول تسمه ثبت کنید ی ازتابع صورتنیرو  کشش را به 

تا زمانی که پارگی ر  داد. اگر آزمون را تا زمانی  ،، یا به طور اختیار بدست آیدFmax  حداکثر نیرو  کشش

بر رو  نمونه شخص رده مبنا  م، مشااده کنید که آیا پارگی بین دو عالمت صورت گیردانجام داید که پارگی 

انگام  نتایج آن را اا بیغزد،یا در فک پاره رودخارج از این بخش مرکز   ینمونه آزمونیا خیر. اگر  استآزمون 

 اا  آزمون جدید تکرار کنید.محاسبه میانگین در نظر نگیرید، اما آزمون را با استفاده از نمونه

 محاسبه و بیان نتايج  3

 بدست آورید. 1 رکل در نشان داده رده ، را از رو  نمودارFmaxحداکثر نیرو  کشش، 

Fmax  س نمونه آزمون پهنا را بر کوچکترین mm93   کششی  استحکامتقسیم کنید، حداکثرkmax  را طبق فرمول

 : زیر محاسبه کنید

N/mm 
mm

F

25

max  =kmax 

 

محاسبه کنید و آن را طبق   متربرحسب میییس ∆lmاز  Fmax  بدست آمده در maxε  ازدیاد طول ،اگرالزم بارد

 :بیان کنیدفرمول زیر به صورت درصد  

 100 %×
mm

lm

100


   =maxε 

 

                                                 
3- Preparation  
1- Rubbing rosin 

2- Coarse emery cloth 
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طبق و  ∆lmax با محاسبهممکن است فقط  maxε، موجود نبارد متر سبر حسب مییی ∆lmگیر  وسییه اندازه اگر

 : بدست آیدفرمول زیر 

 100 %×
mm

l

220

max
   =maxε 

 

 و آیدی بدست میفنتایج مختی mm 33تا  mm 93این رو  با پهنااا  متفاوت نمونه آزمون از در  ،به ار حال

 .اا  دستگاه ر  نداددغزری در نمونه آزمون بین فک گونهنتایج تنها در صورتی صحیح است که ایچ

  .پذیر استامکان Fbreak از ا مشابهبه طور قابل  breakεو  kbreak تعیین یابد،اگر آزمون تا زمان وقوع پارگی ادامه 

در صورت  .مقدار را بدست آورید 3 حسابینمونه آزمون را محاسبه کنید و میانگین  3ار  kmaxمقادیر تک  تک

مقادیر را برا  ررایط پارگی به امان  درصورت کاربرد، .استفاده کنید maxεاز امان رو  برا  محاسبه  ،دزوم

 .تعیین کنیدرو  

  آزمون گزارش 11

 :بارد زیر اطالعات رامل باید آزمون گزار 

 ساخت؛ تاریخ و آزمون مورد نقاده مواد تسمه کامل رناسه -ادف

  ؛میی استاندارداین  به ارجاع -ب

  آزمون؛ اتاق در نسبی رطوبت و دما -پ

 ؛محیطی ساز آماده دوره -ت

 ؛2 بند با نتایج آزمون مطابق -ث

 .آزمون انجام تاریخ -ج
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 نامهکتاب

اا  : کاربرداا و مشخصه1قسمت  -اا  سبک، تسمه نقاده13213-1استاندارد میی ایران رماره  ]1[

 اصیی

 گیر اندازه -الستیک یا پالستیک اا  روکش رده باپارچه، 3311استاندارد میی ایران رماره  ]9[

 رو  آزمون -مقاومت کششی و ازدیاد طول تا نقطه پارگی

گیر  رو  اندازه -بخش اول -خوا  کششی پارچه -سوجاتنم، 1123-1استاندارد میی ایران رماره  ]3[

  با استفاده از رو  نوار باریکطول در حداکثر نیرو  اعمال رده  ازدیاد نیرو و

[4] ISO 283, Textile conveyor belts — Full thickness tensile strength, elongation at break 

and elongation at the reference load — Test method 

[5] EN 10002-1:2001, Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at 

ambient temperature 

 

 


