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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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 گفتارپیش

                   آن در نویس که پیش " از تنش راا ردهتعیین ضریب ارتجاعی  -سبکاا  تسمه نقاده "استاندارد 

و در رشصد و سی و دومین تهیه و تدوین رده است  اا  مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایرانکمیسیون

، اینک به قرار گرفته است مورد تصویب 92/19/29محرکه مور   اجالس کمیته میی استاندارد خودرو و نیرو 

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

 عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود.

ت، اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمابرا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

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

 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

 منبع و ماخذ  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ISO 21181:2013  ، Light conveyor belts — Determination of the relaxed elastic modulus 
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 مقدمه

اا با تنظیم غیتک و قرار گیردتحت کشش اودیه  تسمهسبک الزم است  اا بسیار  از کاربرداا  تسمه نقادهدر 

تغییر  دو عیتبه در سراسر عمر آن تسمه  کشش. در چنین موارد ، نیرو  حاصیه جبران رود طول تسمه تغییر

. روندمی تسمهواقعی  ارتجاعیضریب باعث تغییر ار دو مورد  که تسمه، 9راایی از تنشو  1دائمی تنشکند: می

دو  ا  را بینیک کشش چرخهو این آزمون است؛ نیرواا  کششی الزم  تغییر مسیر تعیین دارتن وسایل

. به طور آزمایشی مشخص رده است که کنداعمال می ااطی رمار زیاد  از چرخه ازدیاد طول در معینوضعیت 

چه که در این و سپس محاسبه آن یکششگیر  نیرو  یابد. اندازهتوانی کااش می صورتبه  کششنیرو  

3از تنش راا ردهارتجاعی ضریب  "به عنوان استاندارد 
بارد. توجه به این پذیر میامکان تعیین رده است، " 

تنش دائمی است؛  اا ادمان زیرا ضریب ارتجاعی راملصحیح نیست،  ارتجاعینکته مهم است که این ضریب 

در  گیر  مقدار عمیی بزرگاندازه ضریب ارتجاعی،است،  اً بزرگنسبت به جزء در موارد  که تنش دائمی ،اما

تدوین  ااییدر چنین کاربرد برآورده کردن ادزاماتنهایی است. این استاندارد به منظور  یکشش اا تعیین نیرو

 رده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Permanent stretch  

2- Relaxation 

3- Relaxed elastic modulus  
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 از تنش رها شدهارتجاعی تعیین ضريب  -هاي سبکتسمه نقاله

 هدف و دامنه کاربرد 1

تسمه  از تنش راا ردهارتجاعی گیر  ضریب تعیین رو  آزمونی برا  اندازهاد  از تدوین این استاندارد، 

 ، است.13213-1 میی ایران به رماره استاندارد درتوصیف رده  اا  سبکنقاده

 کاربرد ندارد و معتبر نیست. 13293میی  اا  ررح داده رده در استاندارداین استاندارد برا  تسمه نقاده

 الزامیمراجع  1

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

 ی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود.یآن مقررات جزن ترتیب بدی

 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 استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

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

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ادزامی است:

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

 اصیی

 یک محور  آزمون اا دستگاه تصدیق -فیز  مواد -اوافضا، 3363-1استاندارد میی ایران رماره  1-1

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

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

ازدیاد طول دائمی و ارتجاعی و محاسبه تعیین  -ااتسمه نقاده، 13293استاندارد میی ایران رماره  1-4

 ضریب ارتجاعی 

 تعاريف و اصطالحات 1

 رود:در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

1-1 

 در صنعت تسمه نقاده ) ارتجاعیضريب 

 .است تسمه نقادهیک  پهنا  واحد بر نیرو

نشان  Mبا نماد  13293میی  و در استاندارد رودبیان میتسمه  پهنا متر مییی بربر حسب نیوتن  ضریب ارتجاعی -1 يادآوري

 داده رده است.
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برحسب  این ضریب رود تفاوت دارد. در تعریف مهندسیکار میبه طور معمول در مهندسی به که تعریف با آنچهاین  -1 يادآوري

 6691-2میی  استاندارد به نمونهرود سبرا  نشان داده می Eو با نماد است اا  تنش سیعنی نیرو بر واحد سطح مقطع  واحد

 مراجعه کنید .

1-1 

 سدر صنعت تسمه نقاده سبک  ضريب ارتجاعی

 ،ا اودیهاز طول  1 % تا تسمه نقاده سبک انتخابی از یک نمونه آزمونطول  برا  افزایش مورد نیاز نیرو 

 برحسب نیوتن بر واحد پهنا

. این مقدار امچنین رودنشان داده می  % k1ضریب ارتجاعی با نماد  ،در نتیجه ،رودنشان داده می k نیرو با نماد -1 يادآوري

متر برحسب نیوتن بر مییی ضریب ارتجاعیرود. نامیده می "% k1 مقدار"یا  "پهناازدیاد طول در واحد  1 % برا  کششنیرو  "

  است.

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

1-1 

 (در صنعت تسمه نقاده سبک) از تنش رها شدهارتجاعی ضريب 

 برا  ،کششرده  تعیینبین حدود از پیش  ش درآمدنچرخ از به بعد ،تسمه نقاده سبکیک ضریب ارتجاعی 

  کاربرد دارد. چرخه 399

 دادر  می کارحین در  راایی از تنش در آنا  که اا  استفاده ردهتسمه نقادهیک تسمه نقاده جدید، از  % k1مقدار  -1 يادآوري

 کند.اا از یک تابع نمایی پیرو  میراایی از تنش. بزرگتر است
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 نمادها و يکاها 4

 :کاربرد دارد 1این استاندارد نماداا و یکااا  ارائه رده در جدول  در

 نمادها و يکاها -1جدول 

 يکا توضیحات نماد

FA  ،FB نمونه آزموننیرو  کشش  به ترتیب، حداکثر و حداقل N 

F'A  ،F'B  مقادیر ویژهFA  ،FB به پهنا  نمونه آزمون نسبت N/mm 

a  مقدارk1 % 1 در = z  N/mm 

b ساخته رده پهنا  تسمه نقاده mm 

r  1تناسبضریب  - 

x متغیر در معادده خط مستقیم - 

y مقدار در معادده خط مستقیم - 

z  ازدیاد طول  چرخهتعداد  - 

 اصول آزمون  5

صورت به یو نیرو  کشش گیردقرار می بین دو حد تعریف رده ا چرخه معرض ازدیاد طول در نمونه آزمون

از با محاسبه از طریق رگرسیون دگاریتمی از تنش  راا ردهضریب ارتجاعی  .رودمی ثبتاا تعداد چرخه زاتابعی 

 آید.بدست میمنحنی 

  آزمون دستگاه 6

یا بهتر  3گیر  نیرو  کالس با ظرفیت مناسب که با یک سیستم اندازه، دستگاه آزمون کشش 6-1

استحکام نمونه برا   بار مناسب ، قابییت فراام ساختن3363-1میی  ، مطابق با استاندارد9کالس  برا  مثالس

و با فرکانس  ± mm 3 به اندازهاا  اا  کنترل رده چرخههدر دور بارامچنین قادر به اعمال  و آزمون را دارد.

Hz 3/9 قابل تشخیص  ،به طور مکانیکی کنترل ردهتر و قدیمیساین فرکانس امچنین با دینامومتراا   باردمی

         .است 

 هاي آزمون نمونه 7

 ، تعداد و انتخابابعاد ،شکل 7-1

سبه اضافه طول الزم برا   mm 399طول  و  39 ± 3/9س mmار یک به پهنا   ،مستطییی نمونه آزمونپنج 

اا  بر  داید. نمونهدر راستا  طودی  تسمه نقاده از ضخامت کامل محکم نگه دارتن دو سر نمونه آزمون 

 آزمون روند. تودیدروز پس از  3نمونه آزمون نباید زودتر از  .انتخاب روند 1آزمون باید مطابق با رکل 
 ابعاد بر حسب مییی متر است

                                                 
1- Correlation  
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 توزيع انتخاب نمونه آزمون -1شکل 

 محیطی  سازيآماده 7-1

در ررایط محیطی  ،13213مطابق با استاندارد میی ایران رماره  h 92مدت اا  آزمون را بهقبل از آزمون، نمونه

B،  ،که در استاندارد میی ایران به رمارهبه جزء در موارد  که تسمه نقاده سبک سبه صورتیآماده کنید          

، که آمید تشکیل رده باردیا پیی کتانمشخص رده است  از مواد با جذب باال  رطوبت، برا  مثال  1-13213

 ساز  روند.آماده h 23مدت اا باید بهدر این صورت نمونه

 آزمون  اجراي روش 8

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

  399 ± 1س mmا افک صورت مستقیم بارد. اطمینان حاصل کنید که طول آزاد بین بدون استفاده از نیرو به

 اا وجود ندارته بارد.اا  آزمون و فکبارد و در طول آزمون ایچ دغزری بین نمونه

. تتوان بته حتداقل رستاند    متی  1مادش کودوفوناا است با دغز  بخشی از سطح نمونه آزمون که در تماس با فک

محصور  9کودوفون را با کاغذ سمباده زبرکودوفون اضافی را پاک کنید و ار دو طر  نمونه آزمون پوریده رده با 

 نمایید. سطح زبر کاغذ سمباده باید با سطح پوریده رده از کودوفون در تماس بارد. 

 داید، یا  افزایش ا چرخه طورنمونه آزمون را بهطول 

 ، یا Hz 3/9فرکانس   در mm19 و  mm 3س 9 و % 1 بین % -ادف

 ادیا  کنندهاا  تقویتادمانبا ضریب ارتجاعی باال سبرا  مثال با  کنندهتقویتاا  ادمان ازاگر تسمه نقاده  -ب

 .Hz 3/9فرکانس   در امان mm3 و  mm 3/9س 1 و % 3/9بین % تشکیل رده بارد   آرامید

                                                 
1- Rubbing  rosin 

2- Coarse emery cloth 

 



3 
 

و  امان تاثیر را خوااد دارت بارد mm 3/3 با معادل، 3/1 اگر نمونه آزمون دارا  ازدیاد طول اودیه % ،در قسمت ادف -يادآوري

رود. میانگین سرعت تغییر رکل در امان فرکانس فرض می ،بارد ± mm 3/9با  معادل،  ± 3/9 % ا چرخه ازدیاد طول 1اگر تغییر

 .خوااد بود  =mm/min 399س mm/s 3 نمونه آزمون

ازدیاد  ،ثبت کنید. در پایان آزموناا تابعی از تعداد چرخه صورتبه  ازدیاد طولچرخه  399 طینیرو  کشش را 

. اگر این ازدیاد گیر  کنیداندازه ،اابین فک فاصیه گیر اندازه تا صفر و کششرو  طول دائمی را با کااش نی

در ؛ نوع تسمه نامناسب است اینکه این رو  برا   نشانگر آنستطول اودیه یا بیش از آن بارد،  1% طول برابر 

 استفاده کنید. 13293میی  مطابق با استاندارد یاز رورجایگزین  صورت بهچنین مورد ، 

 
 راهنما

X         ،تعداد چرخه ااz  

Y        ینیرو  کشش ،(N) F 

 ازدياد طول يچرخهتعداد  ی ازتابع صورتنیروي کشش به  -1شکل 

 

 محاسبه و بیان نتايج  3

منحنی نشان داده  از z=  399و   z  ،339  =z=  939 ازدیاد طول  چرخه   ازرا برا  تعداد FB و FAنیرواا  

 . بخوانید 9رده در رکل 

                                                 
1- Alteration 
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   به ررح زیر تقسیم کنید:mm 39تسمه س نیرواا را بر پهنا  ،ضریب ارتجاعی بدست آوردن برا 

 N/mm           ادف                                                                                               1س
50

AF
  =F'A 

 

 N/mm                      ب                                                                                     1س 
50

BF
  =F'B 

 

 ، ضریب ارتجاعی را از فرمول زیر محاسبه کنید:رده بارداعمال  9 و % 1 بین % ا چرخه اگر ازدیاد طول

 N/mm                                                                                                         9س
5.12

 BA FF
  =k1 % 

 

 را از فرمول زیر محاسبه کنید: ، ضریب ارتجاعیاعمال رده بارد 1و %  3/9ا  بین % اگر ازدیاد طول چرخه

 N/mm                                                                                                       3س 
75.02

 BA FF
  =k1 % 

 

 ازدیاد طول، معادده خط مستقیم را به صورت زیر تعیین کنید:  چرخهتعداد معادل و  % k1 مقدارسه با محاسبه 

   a + c x  =y                                                                                                                                         2س 

 

 .بکار گیریدرگرسیون دگاریتمی را  رو  و سپس

تعداد از ، x مقادیر جفت اعداد  .استفاده کنیدکه دارا  توابع آمار  است، ، از مارین حسابی برا  این منظور

، مقادیر محاسبه yمقادیر  .آیدبدست می  ln zس دگاریتم طبیعی ارائه رده به صورت  ااازدیاد طول  چرخه

 است. % k1متناظر با مقادیر رده 

 آید:  به رکل زیر در می2، فرمول سبنابراین

 % ln z × c a +   =k1س                                                                                                                             3س

 که در آن:

c     ریب خط مستقیم است؛ 

a      برا z = 1  برابر با  k1 % است. 

 مارین حساب بدست آورید. را با، r، تناسبار دو مقدار و ضریب 

چه مقادیر بین خوااد بود اگر 1باال بارد. در وضع مطیوب،  تا حد امکانخط مستقیم  r تناسبضریب  بهتر است

 محاسبات با مقادیرو  تکرار رده آزمونرود می توصیه بارد،  > r 3/9 به اندازه کافی باال استند. اگر 1و  3/9

 گیرد.، مورد محاسبه قرار  z ، ازدیاد طول  رخهچبزرگتر  از 

با  ،z ،ازدیاد طولچرخه برا   23999 عدد قراردادن و با،  3سو فرمول  cو  a بدست آمدهمقادیر از  با استفاده

 مراجعه 3محاسبه کنید سبه رکل را  از تنش راا رده % k1مقدار  ،Hz 3/9فرکانس در  h 92 ی معادلآزمون زمان

 .  ln 23999=  63/19کنید . سبه طور عدد ، 
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مقدار را  3 حسابینمونه آزمون محاسبه کنید و میانگین  3ا برا  ار ر از تنش راا رده % k1مقادیر تک تک 

 .بدست آورید
 

 

 
 راهنما

X        (- )ln z  

Y        k1 %  ،N/mm 

a         k1 %  برا z = 1 

  از تنش رها شده % k1تعیین مقدار  -1شکل 

  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

  ؛1و %  3/9یا بین %  9و %  1رو  اعمال رده سازدیاد طول بین %  -ث

 ؛2 بند با مطابق ،نتایج آزمون -ج

 انجام آزمون. تاریخ -چ
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 کتاب نامه

ررایط آزمون  -2قسمت  -تعیین خوا  کششی -ااپالستیک، 6691-2استاندارد میی ایران رماره  ]1[

 اا  پالستیکی ایزوتروپیک و ارتوتروپیک تقویت رده با ادیا کامپیوزیت برا 

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

ambient temperature 

 

 


