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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 ايرران  صرنتتي وتحقیقرا  اسرتاندارد مؤسسر  مقرررا  و قوانین اصالح قانون 3مادۀ يک بند موجب بهسازمانملياستانداردايران

 عهرده بره را استانداردهایملي)رسمي(ايران نشر و تدوين تتیین  وظیفه که است کشور رسمي مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب

.دارد

بهسرازمان92/6/29ریمورخموسسهاستانداردوتحقیقا صنتتيايرانبهموجبيکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعاليادانام

جهتاجراابالغشدهاست.92/3/29مورخ33333/996ملياستانداردايرانتغییروطينامهشماره

 مؤسسرا علمري  و مراکز نظران صاحب  کارشناسانسازمان از مرکب فني یهاکمیسیون در مختلف یهاحوزه در استاندارد تدوين

 و تولیردی فنراوری برهشررايط توجره با و ملي مصالح با همگام وکوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشي 

 وارد و کننردگان صرادرکنندگانمصرر  تولیدکننردگان  شرام  نفرع  و حق صاحبان منصفان  و آگاهانه مشارکت از که است تجاری

 برای ايران ملي نويساستانداردهای پیش .شود مي حاص  دولتي غیر و دولتي یهاسازمان نهادها  تخصصي  و علمي مراکز کنندگان 

 ملري کمیت  در پیشنهادها و نظرها ازدريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني یهاکمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهي

.شود مي منتشر و ايرانچاپ ملي)رسمي( استاندارد عنوان به تصويب صور  در و طرح رشته آن با مرتبط

کننرد مري تهیره شرده تتیرین ضروابط رعايرت برا نیرز صالح ذی و مند عالقه یهاسازمان و مؤسسا  که استانداردهايي نويس پیش

 بدينترتیب اسرتانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب  درصور  و بررسي و طرح ملي درکمیت 

 مربروطکره ملرياسرتاندارد کمیتر  در و تردوين 3 شمارۀ ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند مي تلقي ملي

.باشد رسیده تصويب به دهدمي سازمانملياستانداردايرانتشکی 

(ISO)استاندارد المللي بین سازمان اصلي اعضای از ايران سازمانملياستاندارد
9المللريالکتروتکنیرک بین کمیسیون 1

(IEC)و 

3قانوني شناسي اندازه المللي بین سازمان
(OIML)2رابرط تنها عنوانبه و است

 کردکسغریايي کمیسریون 
3
(CAC)کشرور در 

 آخررين از کشرور  خرا  یهرانیازمنردی و کلري شررايط بره توجره ضرمن ايرران ملري اسرتانداردهای تردوين در.کند مي فتالیت

 .شودمي گیریبهره الملليبین استانداردهای و جهان صنتتي و فني علمي  یهاپیشرفت

 و سرالمت کننردگان حفر  مصر  از حمايت برای قانون  در شده بیني پیش موازين رعايت با تواند سازمانملياستانداردايرانمي

 اسرتانداردهای از اجرایبتضري اقتصادی  و محیطي زيست مالحظا  و محصوال  کیفیت از اطمینان حصول عمومي  و فردی ايمني

 مري سرازمان .نمايرد استاندارد اجبراری عالي شورای تصويب اب وارداتي  اقالم يا/و کشور داخ  تولیدی محصوال  برای را ايران ملي

 نمايد. اجباری را آن بندیودرجه صادراتي کاالهای استاندارد اجرای کشور  محصوال  برای المللي بین بازارهای حف  منظور به تواند

 بازرسري  آمروز،  مشراوره  درزمینر  فترال مؤسسا  و هاسازمان خدما  از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین

 وسراي  کالیبراسریون)واسرنجي( ومراکرز هراآزمايشگاه محیطي زيست مديريت و کیفیت مديريت یهاسامانه صدورگواهي و ممیزی

 و کند مي ارزيابي ايران تأيیدصالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسا  و هاسازمان گونه اين ملياستانداردايرانسازمان سنجش 

 المللري برین دسرتگاه ترويج.کند نظار مي هاآن عملکرد بر و اعطا هاآن به صالحیت تأيید گواهینام  الزم  شرايط احراز صور  در

 اسرتانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقا کاربردی انجام و گرانبها فلزا  عیار تتیین سنجش  وساي  کالیبراسیون)واسنجي( يکاها 

.است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي
                                                 
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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 گفتار پيش

"استاندارد باپوششپالستیکويژگي–تسمهنقالهها بافتهباهاييبرایتسمهنقالههایالستیکييا ساختار

هایمربوطتهیهوسیونزمانملياستانداردايراندرکمیکهپیشنويسآنتوسطسا"شدهبرایاستفادهکلي

13/19/29خمورخودروونیرویمحرکهاجالسکمیتهملياستانداردششصدوشصتوششمینتدوينشدهودر

قانوناصالحقوانینومقررا سازمانملياستاندارد3موردتصويبقرارگرفتهاست اينکبهاستنادبنديکماده

شود.بهعنواناستانداردمليايرانمنتشرمي1331ايرانمصوببهمنماه

همگا حف  پیشرفت ميبرای و تحوال  با هماهنگي و در جهاني و ملي خدما  های و علوم صنايع  زمینه

اين تکمی  يا برایاصالح پیشنهادیکه هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران استانداردهایملي

ارائهشود درهنگامتجديدنظردرکمیسیونفنيمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت.بنابراينبايدااستاندارده

شود.تانداردهایملياستفادههموارهازآخرينتجديدنظراس

منبعوماخییکهبرایتهیهايناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزيراست:
 

ISO 14890: 2013, Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of 

textile construction for general use 
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 باهايي براي تسمه نقاله هاي الستيكي يا باپوشش پالستيك  ويژگي –تسمه نقاله ها 

 ساختار بافته شده براي استفاده كلي

 هدف و دامنه كاربرد  1

تتیین الزاماتيبرایتسمهنقالههایالستیکيو/ياپوششپالستیکيباساختارهد ازتدوينايناستاندارد 

داراست.بافتهشدهبرایکاربردسطحيکليرویهرزگردهایمسطحياموج

مناسبيامتتبرنیست.مواردی ISO 21183-1ايناستانداردبرایتسمهنقالههایسبکمشروحدراستاندارد

کهالزاماايناستانداردنیستند امانیازبهتوافقبینسازندهوخريداروجوددارد درپیوستالفارائهشدهاند.

فهرستيازجزئیا موردنظربرایتداركتوسطخريدارتسمهنقالهبايکدرخواستدرپیوستبارائهشده

 است.

  مراجع الزامي  3

هاارجاعدادهشدهاست.بدينبهآنمليايرانمقرراتياستکهدرمتنايناستانداردحاویزيرالزاميمدارك

شوند.محسوبميمليايرانآنمقررا جزئيازايناستانداردترتیب

آنمورددیتجديدنظرهایبتهاوهکهبهمدرکيباذکرتاريخانتشارارجاعدادهشدهباشد اصالحیدرصورتي

هاارجاعدادهشدهاست نظرايناستانداردمليايراننیست.درموردمدارکيکهبدونذکرتاريخانتشاربهآن

هاموردنظراست.هایبتدیآنهموارهآخرينتجديدنظرواصالحیه

:استاستفادهازمراجعزيربرایايناستانداردالزامي

2-1 ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-strain 

properties 

2-2 ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing and heat resistance tests 

2-3 ISO 252, Conveyor belts - Adhesion between constitutive elements - Test methods 

2-4 ISO 282, Conveyor belts - Sampling 

2-5 ISO 283, Textile conveyor belts - Full thickness tensile strength, elongation at break and 

elongation at the reference load - Test method 

2-6 ISO 583, Conveyor belts with a textile carcass - Total belt thickness and thickness of 

constitutive elements - Test methods 

2-7 ISO 703, Conveyor belts - Transverse flexibility (troughability) - Test method 

2-8 ISO 4649, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of abrasion resistance using a 

rotating cylindrical drum device 

2-9 ISO 10247, Conveyor belts - Characteristics of covers – Classification 

2-10 ISO 16851, Textile conveyor belts - Determination of the net length of an endless(spliced) 

conveyor belt 

2-11 EN 12882, Conveyor belting for general purpose use - Electrical and flammability safety 

requirements 
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 اصطالحات و تعاريف   2

روند:درايناستاندارداصطالحا وتتاريفزيربهکارمي

2-1    

 1استحكام كششي

بیشتريننیرویاندازهگیریشدهطيآزمونکششتقسیمبرعرضنمونهآزموناست.
بیانميشود.(N/mm)استحکامکششيبرحسبنیوتنبرمیلیمتر-يادآوري

2-3    

 2نيروي مرجع )بار مرجع(

درجهتطوليضربدرعرضنمونهآزمون برحسبمیلیمتراست.اسمييکدهماستحکامکششي
نیرویمرجع)بارمرجع(برحسبنیوتنميباشد.-يادآوري

؛N/mm16999=استحکامکششينامي–مثال

 mm93×N/mm169=N2999=نیرویمرجع

2-2    

 3صفحه تسمه

تسمهنقالهساختهشدهدرعرضوطولزيادبرایآهنبریبتدیوبر،بهعرضهایباريکتروطولهای

کمتربراینصبهایويژهتسمهنقالهاست.

2-4    

 4 سفت بافتهتسمه 

تسمهنقالهشام يکقالبازبیشازيکاليه کهاليههابهصور بافتهيابستهشدهبهيکديگربانخهای

محکمدرمسیرهایبافت داخ همقف شدهاند.
 

                                                 
1 - Tensile strength 

2 - Reference force  ) reference load( 

3 - Slab belting 

4 - Solid woven belting 
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2-1    

 1اليه يكتسمه 

اليهپارچهبافتهشدهاست.يکبايکقالبشام تسمهنقاله

2-8    

 2تسمه دو اليه

تسمهنقالهبايکقالبشام دواليهپارچهبافتهشدهبستهشدهبهيکديگرتوسطيکاليهمیانيباضخامت

کافيتااجازهتشکی عنصرکششيدراتصالرابدهد است.



 2-7    

 3تسمه چند اليه

تسمهنقالهبايکقالبشام دوياچنداليهپارچهبافتهشدهاستکهاليههایمجاورتوسطيکاليهمیاني

االستومتر)کشي(بهيکديگربستهشدهاند.

2-6    

 4نخ اوليه

درصداستحکامکششيمشارکتدارد.39بیشازدرنخمتحم بارکه

2-9    

 5نخ ثانويه

درصداستحکامکششيمشارکتدارد.39رازنخمتحم بارکهدرکمت

                                                 
1 - Mono-ply belting 

2 - Duo-ply belting 

3 - Multi-ply belting 

4 - Primary yarn 

5 - Secondary yarn 
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 مشخص سازي   4

 مشخصه تسمه    4-1

تسمهبامرجعخصوصیا تسمهزيرمشخصميشود:

؛ISO 14890يکمرجعبهايناستاندارد يتني-الف

طولالزم برحسبمتر؛-ب

رجوعشود.(؛2عرضالزم برحسبمیلیمتر)بهجدول-پ

)بهجدول(EP))پود( (P))تار(وپليآمید(E)نوعالیا قالب درهردوجهتتاروپود مثالپلياستر- 

رجوعشود.(؛1

رجوعشود.(؛3استحکامکششيضخامتکام  برحسبنیوتنبرمیلیمتر تمامعرض)بهجدول-ث

رجوعشود.(؛3تتداداليههاینوعتسمه)بهبند-ج

ضخامتاليهروييبرحسبمیلیمتر؛-چ

رجوعشود.(؛3ضخامتپوششزيرين برحسبمیلیمتر)درصور مربوطبودن بهبند-ح

رجوعشود.(درصور لزوم؛3ردهبندیپوشش))بهجدول-خ

.EN 12882گروهايمنيطبقاستاندارد-د

 هايي براي سفارش مثال    4-3

برایسفار،هستند:مواردذي مثالهايي

باN/mm1999باحداق استحکامکششيضخامتکام  اليهويکپوششروييباضخامت3عرضتسمه 

mm2يکپوششزيرينباضخامت  mm9يک بندیپوشش  الزاما ايمنيHرده طبقجدولومطابقبا

.EN 12882استاندارد1گروه



ISO 14890 

مادهبافتهشدهعرضطول
استحکام

تتداداليههاکششي

سنجه

ردهپوششپوشش
گروهايمني

طبقاستاندارد
EN 12882 m mmپودتارN/mm 

mm
زيررو

2991999E P1999329H 1







 الف-مثال1-تسمهچنداليه

 (P)وجهتعرضيپليآمید(E)1999عرض مادهبافتدرجهتطوليپلياسترm 299طولmيکتسمه
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ISO 14890 

مادهبافتهشدهعرضطول
استحکام

تتداداليههاکششي

سنجه

ردهپوششپوشش
گروهايمني

طبقاستاندارد
EN 12882 m mmپودتارN/mm 

mm
زيررو

9991999EB PB39993/13/1کاربردندارد A9



تسمهيکاليه-3مثال-پ

وجهتعرضيپلي(E)عرضيکاليه مادهبافتدرجهتطوليپلياسترm1999طول m139يکتسمه

کششيضخامتکام (P)آمید حداق استحکام با  N/mm639ضخامت يکپوششروييبا عرضتسمه 

mm6ضخامت با يکپوششزيرين بندیپوششmm9و يکرده  D ايمنيگروه الزاما  با مطابق 1و

.EN 12882استاندارد



ISO 14890 

مادهبافتهشدهعرضطول
استحکام

تتداداليههاکششي

سنجه

ردهپوششپوشش
گروهايمني

طبقاستاندارد
EN 12882 m mmپودتارN/mm 

mm
زيررو

1391999E P639169D 1



تسمهسفتبافته-2مثال- 

ويکپودنخپلي(EP)دارایتارترکیبيپلياستروپليآمیدm1699طول m399يکتسمهسفتبافتهبا

کششيضخامتکام (PB)آمید حداق استحکام با  N/mm1939يک يکپوششروييو و عرضتسمه

.EN 12882استانداردA3 مطابقباالزاما ايمنيگروهmm3/1پوششزيرينباضخامت



ISO 

14890 

مادهبافتهشدهعرضطول
استحکام

تتداداليههاکششي

سنجه

ردهپوششپوشش
گروهايمني

طبقاستاندارد
EN 12882 m mmپودتارN/mm 

mm
زيررو

3991699EP(B) PB1250SW(1)3/13/1نداردکاربرد A3



 ب-مثال9-تسمهدواليه

يکتسمه999mطول 1999mعرض مادهبافتدرجهتطوليکتانپلياستر(EB)وجهتعرضيکتان

يکپوشش 9اليهو با حداق استحکامکششيضخامتکام 399N/mmعرضتسمه  با  (PB)پليآمید

 .EN 128829استانداردA1/3ومطابقباالزاما ايمنيگروهmmروييويکپوششزيرينباضخامت
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 مشخص سازي شناسه الياف -1جدول 

الیا حر شناسه
B پنبه
Zريونرشتهای
Rريون
Pپليآمید
Eپلياستر
Dآرامید
Gشیشه

اگريکپارچهشام الیا ثانويهباشد شناساييآنبايدبااستفادهاز-يادآوري 

کاراکترهاييدرپرانتزبرایمشخصکردننوعالیا بیانشود.
 

 ساختار   1

قالببايدشام يکيياچنداليهازپارچهبافتهشدهياسفتبافتهشدهباشدوبايدآغشتهياپوشاندهشدهبا

مخلوطالستیکياپالستیکباشد.

شکنشام بافتهشبکهباز يابندبافتهيابنداليه بینپوششوقالبقرارگیرد يابهمنظوردرجاييکهيک

چنیناليهایبايدبهعنوانبخشيازضخامتپوششدرنظرگرفتهحفاظتازقالب درپوششجاسازیشود 

شودوبهعنواناليهبافتهبهحسابنميآيد.

پارچهباقالبرویيکيازسطوحقالببافتهشدهباشد بايدبخشيازضخامتقالباگريکاليهبافتهبهطوريک

 درنظرگرفتهشود.

سطوحخارجيتسمهنقالهبهطورکليشام يکضخامتتتريفشدهوکیفیتمادهاالستومریميشود.تسمهنیز–يادآوري 

قالهووظیفهموردنظرنبدونروکش بهطورمقتضيبرایطراحيميتواندبايکيياهردویسطوحشام بافتهپوششدادهيا

 مهیاشود.

 طول   8

باشد.9تسمهایکهدريکطولانتهابازسفار،دادهشدهبايدتحترواداریهایمندرجدرجدول 8-1

شرحدادهشود.طول"طولبدونانتهایخالص"طولتسمهمهیاشدهدراتصالبدونانتهابايدبامتیار 8-3

 ISO 16851هنگاماندازهگیریطبقاستاندارد3بدونانتهایخالصبايدتحترواداریهایمندرجدرجدول

مهیاشود.

کهخريداران صور قرارگیریسفارشا برایتوصیهميشود در يکطولتسمهمشخصکنندکه  تسمه 

 شام طولموردنیازبرایآزمونوهرطولاضافيبرایاتصاال محکمشدهباشد.
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 رواداري هاي طول انتهاي باز تسمه -3جدول 

حداق تفاو مجازبینطولتحويليوطولسفار،دادهشدهشرايطتحوي تسمه

±3% صفحهتسمه

±3/9%9تنهايکطول

برایمجموعطولهابرایهرطولتکيچندطولدر

%3±9%3/9±

 

 رواداري طول هاي بدون انتهاي تسمه -2جدول 

رواداریطولتسمه

m13mm39±وm13تا

m99mm33±وشام m13بیشاز

m99%3/9±باالی
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 عرض   7

 باشد.2عرضتسمهورواداریهمراهآنبايديکيازمواردمندرجدرجدول

 عرض تسمه نقاله عرض ها و رواداري هاي -4جدول 

عرضناميتسمه
mm 

رواداریعرض

399

299

239 a

399

399 

mm3±

699

639

339 a

399

299 a

1999

1939a

1999

1339a

1299

1399a

1699

1399

9999

9999

9939a

9299

9399a

9699

9339a

9399

3999

3999

(mm)عرض%1±

 – زيرنويس

aبرایتسمهجايگزيندرنصبهای وجودبهکارروندونبايدبهماينعرضهابايدتنها

عنواناساسيبرایطراحيجديدآيندهبهکارروند.
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 پوشش الستيكي  6

رجوعشود.3بهجدول–يادآوري 

3مشخصشدهباشد بايدمطابقباالزاما مقتضيجدولLياH Dاگرپوششالستیکيبهعنواننوع 6-1

مقاديربهدستآمدهبرایاستحکامISO 188طبقاستانداردCº39ساعتدر163باشدوپسازپیرسازی  

آنمقاديرتفاو داشتهباشد.93%کششيواضافهطولارشکستنبايدبامقاديرپیرسازینشدهبیشتراز

همانطورکهبارو،مشروحدر 6-3 بینISO 583اگرضخامتپوششالستیکي  اندازهگیریشدهاست 

mm3/9 mm6/1و رواداری يک و باشد دستیابي قاب  حداکثر بايد آزمون نمونه ضخامت در-13%باشد 

ت.مجازاس3استحکامکششيومقاديرافزايشطولجدول

 رده بندي پوشش هاي الستيكي تسمه نقاله  -1جدول 

حداق استحکامکششيپوششالستیکيردهپوشش
N/mm2 

حداق افزايشطولدرشکست

%

ال سايشدرحجمنسبيتحداکثرا
mm3

H 92239199
D13299199
L13339999

ISO 4649استاندارد Aرو، ISO 37استاندارد ISO 37استانداردرو،آزمون

مقاديراينجدولکمکميکندتاترکیبپوششمناسببرایکاربرديابرایمواردموردحم تتیینشود.-1يادآوري 

سايرمقادير مانندمقاومتريششدن ميتوانددرصور لزومدرنظرگرفتهشوند.ارزيابيقاب اعتمادرفتارپوششهادر

درجا  بهتنهاييتتیینشوند. افزايشطولومقاديرسايش  کاربرایپوشاندنومقاومتبر،نبايدازاستحکامکششي 

هستند.ISO 10247ردطبقاستانداLوH Dپوششتسمهنقاله

مقاومتروغنيا-3يادآوري  )مثالايمني  برایيککاربردخا الزمباشد  درجاييکهسايرموادپوششياکیفیتها

مقاومتگرما( خصوصیا پوششنیازبهموافقتبینمشتریوسازندهدارد.

  كل تسمه و ضخامت پوششرواداري روي ضخامت   9

 ضخامت كل تسمهرواداري     9-1

ISO 583 mm19برایضخامتک تسمه هنگاماندازهگیریبهرو،استاندارد3يا3 3اگرمیانگینمقادير

بینضخامتحداکثروحداق ضخامتنبايدبیشتراز حداکثراختال مجاز کمترباشد  برایmm1يا باشد.

باشد.mm3/1تسمهسفتبافته حداکثراختال مجازنبايدبیشتراز

 بیشترISO 583برایضخامتک تسمه هنگاماندازهگیریبهرو،استاندارد3يا3 3اگرمیانگینمقادير

 mm19از از بیشتر نبايد ضخامت حداق  و ضخامتحداکثر بین مجاز اختال  حداکثر مقدار19%باشد 

باشد.13%بايدکوچکترازمیانگینباشد.برایتسمهسفتبافته حداکثراختال مجاز
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 رواداري ضخامت پوشش    9-3

 مقدارمیانگینضخامتپوششبايدکمترازضخامتمتینشدهISO 583هنگاماندازهگیریبهرو،استاندارد

باشد.6توسطبیشازمقاديرمندرجدرجدول

 رواداري روي ضخامت پوشش  -8جدول 

الزاما خصوصیت

مجازضخامتحداکثرانحرا 

متینشدههرپوشش

مثبت:بدونحد

باشد.mm2 درصورتيکهضخامتمتینشدهمتادلياکمترازmm9منفي:

 باشد.mm2ضخامتمتینشدهدرصورتيکهبیشتراز3%منفي:

 

 در تسمه چندبافته عرضياتصاالت بافته   11

 كليات    11-1

 خطمرکزیتسمهباشند.º39وº23اتصاال عرضيبايددرزاويه

 اليه هاي بيروني    11-3

طولتسمهداشتهباشد.m199هیچاليهبیرونينبايدبیشترازيکاتصالعرضيدر

 اليه هاي داخلي    11-2

طولتسمهداشتهباشد.m199هیچاليهداخلينبايدبیشترازدواتصالعرضيدر

 اليه هاي مجاور و غير مجاور    11-4

ازهمفاصلهداشتهباشند.m3اليههایمجاوروغیرمجاورنبايدبیشترازاتصاال عرضيدر

 اتصاالت در يك اليه    11-1

يابیشترازهمفاصلهداشتهباشند.m3اتصاال عرضيدريکاليهبايد

 تسمه يك اليه، دو اليه و سفت بافته    11-8

يهوسفتبافتهمجازنیست.اتصاال عرضيدرتسمهيکاليه دوال
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 اتصاالت بافته طولي در تسمه چنداليه و دواليه  11

 دهي اتصاالت فضا    11-1

mm199اتصاال طوليبايدحداق  ازmm199هراتصالطوليبايدحداق ازلبهقالبفاصلهداشتهباشند.

ميدهد  را يکاليه اتصالدر دو اجازه جاييکهعرضتسمه در باشد. داشته فاصله ها اليه اتصاال ساير

جداشوند.mm399اتصاال طوليدريکاليههرنمونهتسمهبايدباحداق 

 تعداد اتصاالت    11-3

ارائهشوند.3حداکثرتتداداتصاال طوليدراليههابايددرجدول

 حداكثر تعداد اتصاالت طولي  -7جدول 

عرضتسمه
mm 

اليههایداخلياليههایخارجي

199991کوچکتريامساوی

169919يامساوی1699و1999بین

999999يامساوی9999و1699بین

999993بزرگتراز

اينجدولدرموردساختارهایلبهتاشدهبهکارنميرود.–يادآوري 
 

 اتصاالت بافته طولي يا قالب در تسمه سفت بافته و يك اليه   13

اتصاال بافتهطوليياقالبدرتسمهسفتبافتهويکاليهمجازنیستند.

 افزايش طول   12

مراجتهشود.(هنگامآزمونبهرو،9-3افزايشطولتسمهنهاييشدهدرجهتطولينیرویمرجع)بهبند

  باشد.2%نبايدبیشترازISO 283مشروحدراستاندارد

 استحكام كششي ضخامت كامل  14

مراجتهشود.(درجهتطوليتسمهنهاييشدهبرحسبنیوتن 3مقداراستحکامکششيضخامتکام )بهبند

نبايدکمترازمقدارمندرجدرجدولISO 283هنگاميکهبهرو،مشروحدراستاندارد 3تتیینميشود 

مراجتهشود.( باشد.2براینوعتسمهمشخصشده)بهبند

 استحكام كششي ضخامت كل  حداقل  -6جدول 

نوعتسمهمشخصشده
N/mm 

169999939313299399639

399199919391699999993993139
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 كشساني  11

 نبايدکمترازمقدارارائهشدهISO 252استحکامهایکشسانيهنگامتتیینتوسطرو،مندرجدراستاندارد

 درصور مناسببودن باشد.19يا2درجدول

 حداقل استحكام سايشي تسمه با قالب  رشته تركيبي -9جدول 

حداق کشسانيبینمقدار

اليههایمجاور

حداق کشسانيبینپوششهاوقالب

mm3/9تاmm3/1.بیشترازضخامتراميپوشاندmm3/1.ضخامتراميپوشاند
N/mm N/mm N/mm 

3/29/33/3نتايجنمقدارمیانگی

کمترينمقدارحداکثرثبتشده

بهطورنموداریدرتمامآزمونها

2/32/92/9

بیشترشودتاازسختيآمادهسازیانتهایتسمهN/mm99مقدارحداکثرثبتشدهدرتمامآزمونهاازدرهیچموردینبايدبیشترين–يادآوري 

برایاتصالجلوگیریشود.
 

 پارچه شامل الياف طبيعيحداقل استحكام سايشي تسمه با قالب   -11جدول 

حداق کشسانيبینمقدار

اليههایمجاور

حداق کشسانيبینپوششهاوقالب

mm3/9تاmm3/1.بیشترازضخامتراميپوشاندmm3/1.ضخامتراميپوشاند
N/mm N/mm N/mm 

9/31/93/9مقدارمیانگينتايج

کمترينمقدارحداکثرثبتشده

بهطورنموداریدرتمامآزمونها

3/96/19/9

بیشترشودتاازسختيآمادهسازیانتهایتسمهN/mm99مقدارحداکثرثبتشدهدرتمامآزمونهاازدرهیچموردینبايدبیشترين–يادآوري 

برایاتصالجلوگیریشود.
 

 موج پذيري  18

نسبتبهمقاديرزاويهF/L حداق مقاديربراینسبتISO 703هنگامآزمونطبقرو،مندرجدراستاندارد

باشد.11انحرا نشاندادهشدهبايدطبقمقاديرجدول
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 حداقل موج پذيري -11جدول 

حداقمقداربراینسبتزاويهانحرا غلتکهایجانبي
F/L 

9993/9بیشترومساوی

9319/9

3919/9

3312/9

2916/9

2313/9

3999/9

3393/9

6996/9

 –زيرنويس 

F.خیزعمودینمونهآزمونبرحسبمیلیمتروصحیحشدهبرایضخامتتسمهاست

L.طولنمونهآزمونبرحسبمیلیمترهنگاممسطحبودناست.اينمقدارمتادلعرضنصبشدهبرایتسمهنقالهاست

 نمونه برداري  17

انجامشود.ISO 282نمونهبرداریبايدطبقاستاندارد

 شناسايي  16

تانامسازندهتسمهنقاله اينواقتیتکهمطابقباايناستاندارداست گرويهايمنيآنطبق بايدممکنباشد

وتاريخساختمشخصشود.روشيکهبهآنرو،ايناطالعا شناساييميشوندبايدEN 12882استاندارد

  توسطسازندهتصمیمگیریشودياباتوافقباخريدارباشد.

درصورتيکهتصمیمگیریشودتاتسمهنقالهبااستفادهازقالبمهرعالمتگیاریشود عمقمهرنبايدبیشتر

تکرارm13ارتفاعداشتهباشندودرفضایطوليتقريباmm39وmm99شودوکاراکترهابايدبینmm3/1از

باشند.شوند.درمورديکصفحهتسمه عالمتهاميتواننددرجهتعرضي
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 پيوست الف

 )اطالعاتي(

 مواردي كه بايد بين سازنده و خريدار توافق شود. 

مواردذي بايدبینسازندهوخريدارتوافقشوند:

برایتسمههایخطسیربلند:برایتسمههایخطسیربلندمتین حداکثرافزايشطولدربارمرجع؛-الف

تسمههایپالستیکي؛برایتسمههایپالستیکي:شناسايي-ب

برایآزمون:اگرآزمونتوسطسازندهانجامنميشود اينامربايدبینسازندهوخريدارهنگامقرار-پ

سفار، توافقشود؛

کهآياتسمهنقالهبرایاستفادهمتداولاستيانه؛شرايطاستفاده:يکاظهارنامه- 

هرخصوصیا ويژهمتیننشدهدرايناستاندارد.-ث
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 پيوست ب

 )اطالعاتي(

 اطالعات مفيد كه بايد توسط خريدار مهيا شود. 

 قابليت اجرا  1-ب

ايناستاندارد)مشخصسازی(تتیینکنند.2بايدالزاما خودرابامرجعبندهنگامسفار،تسمه خريداران
اينپیوستاطالعاتياستوالزاميدرايناستانداردايجادنمينمايد.–يادآوري 

 تسمه جايگزين  3-ب

درجاييکهتسمهدريکنقالهموجودبايدجايگزينشود اطالعا ذي بايدتهیهشوند:

جزئیا تسمهموجود؛-الف

عرضتسمه برحسبمیلیمتر؛-ب

سرعتتسمهبرحسبمتربرثانیه؛-پ

قطرهایتسمه برحسبمیلیمتر شام هرکدامکهمحدباست؛- 

رو،برداشتنومقدارموجود؛-ث

نوعگرداننده شام کوپلینگوچیدمانگرداننده؛-ج

آياقرقرههایمحركتاخیردارنديابدونروکششدهاند؛-چ

گاموزاويهحم هرزگردها شام فاصلهانتقال؛-ح

  نشاندهندهموقتیتمحرك برداشتن لغزانندهوشتاعانحنایعمودی؛رسمپروفی-خ

طولتسمه برحسبمتر؛-د

نوعاتصالتسمه؛-ذ

؛نصبشدهیتوانموتور-ر

؛نوعاستار -ز

.CياA9 B9 A3 B3 2 A3 B3 1 يتنيEN 12882گروهايمنيموردنیازطبقاستاندارد-ژ
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 اطالعات تكميلي براي يك نصب جديد  2-ب

درصور کاربرد اطالعا تکمیليذي بايددرصور امکا تهیهشود:

مادهایکهبايدانتقاليابد؛-الف

شرايط مثال:-ب

 تر خشک چسبناك روغنيياساينده -1

 داغياسرد -9

 دما)درصور دانستن(ياشرحشرايط -3

 لزومياعدملزومتمیزکننده؛ -2

چگاليحجميماده؛-پ

اندازه برحسبمیلیمتربزرگترينتودهها؛- 

میانگیناندازهمواد برحسبمیلیمتر؛-ث

؛مراجتهشود(ISO 9045و ISO 7806تحلی تقريبيتصويرماده)بهاستاندارد-ج

؛رو،دستگردانيموادبالفاصلهقب ازتغیيهتسمه-چ

؛نتظیمشدهاستونوعترجیحيتغیيهکنندهآياتغیيهکننده-ح

؛وظیفهنقالهدرمواردجرمدرساعت طولروزمقرربهساعت-خ

؛رو،تخلیهنقاله-د

؛مقدارباربرداریياپايینآوردن-ذ

؛طولنهايي)مراکزقرقرههایباالييوانتها-ر

؛موقتیتمحرك-ز

رسمنمایبیرونينصبموردنظر؛-ژ

انترجیحيهرزگردوزاويهموجدارشدن؛چیدم-س

شرايطمحیطي؛-،

هرخصوصیتويژهالزاما آزمون؛- 

.C3ياA9 B9 A3 B3 2 A3 B3 1 يتنيEN 12882گروهايمنيموردنیازطبقاستاندارد-ض
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 پيوست پ

 )اطالعاتي(

 حركت مستقيم –انحراف جانبي 

نبايدبرایعرضتسمهتا بارگیاریمرکزی  با راستایصحیحو هنگامحرکترویيکتسمهبا تسمهنقاله 

mm399 ازmm399يا بیشتر  mm29±از بیشتر برایعرضتسمه باشديا مسیرمرکزیانحرا داشته از

mm399حداکثر±3% بیشتراز(عرضتسمهmm33±.ازمسیرمرکزیانحرا داشتهباشد)
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