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 به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقیقوات  اسوتاندارد  مؤسسوۀ  مقوررات  و قووانی   اصالح قانون 3مادۀ کی بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 ایراناستانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را

بوه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجواه و دوموی  جلسوه اوورای عواای اداری موور        

 جهت  اجرا ابالغ اده است.  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه اماره 

 مؤسسات علموی،  و مراکز نظران صاحب کاراناسان سازمان، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوی 

 و توایودی، فنواوری   بوه اورایط   توجوه  بوا  و ملی مصااح با همگام وکواشی اود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توایدی پژوهشی،

 وارد و کننودگان، صوادرکنندگان  مصور   توایدکننودگان،  اوام   نفوع،  و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری

 برای ایران ملی نویس استانداردهای اود. پیشمی حاص  دواتی غیر و دواتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،

 ملوی  کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و اودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی

 .اودمی منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح راته آن با مرتبط

 کنند درکمیتۀمی تهیه اده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 تلقوی  ملی بدی  ترتیب، استانداردهایی  اود.می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی

سوازمان ملوی    مربووط کوه   ملی اسوتاندارد  کمیتۀ در و تدوی  3 امارۀ ایران ملی استاندارد در اده نواته مفاد اساس بر که اوند می

 .بااد رسیده تصویب به دهدمی استاندارد ایران تشکی 

(ISO)استاندارد  اامللی بی  سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9اامللوی ااکتروتکنیوک    بوی   ،کمیسویون  1

(IEC) و 

3قانونی  اناسی اندازه اامللی بی  سازمان
(OIML) 2رابط تنها عنوانبه و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)فعاایوت  کشوور  در 

  آخوری   از کشوور،  خوا   هوای نیازمنودی  و کلوی  اورایط  بوه  توجوه  ضوم   ایوران  ملوی  اسوتانداردهای  تودوی   در .کنود موی 

  اود.می گیریبهره اامللی بی  استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، هایپیشرفت

 و سوالمت  کننودگان، حفو    مصور   از حمایت برای قانون، در اده بینی پیش موازی  رعایت با تواندسازمان ملی استاندارد ایران می

 اسوتانداردهای  از اجرای بعضوی  اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی

 تواندمی نماید. سازمان  استاندارد، اجباری عاای اورای تصویب با وارداتی، اقالم یا /و کشور داخ  توایدی محصوالت برای را ایران ملی

 نمایود.  اجبواری  را آن بنودی و درجوه  صوادراتی  کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای اامللی بی  بازارهای حف  منظور به

 بازرسوی،  آمووز،،  مشواوره،  در زمینوۀ  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنی 

 وسوای   کاایبراسیون )واسونجی(  و مراکز هاآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدور گواهی و ممیزی

 و کنود می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش،

 کاها،ی اامللی بی  دستگاه ترویج .کندنظارت می هاآن عملکرد بر و اعطا هاآن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، ارایط احراز درصورت

 ملوی  اسوتانداردهای  سوطح  ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیی  سنجش، وسای  کاایبراسیون )واسنجی(

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران

                                                 
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

 هوای در کمیسویون  آن نوویس پیش که “ ها و رو، آزمونویژگی -رسانایی ااکتریکی –هاتسمه نقااه ” استاندارد

اجالسویۀ کمیتوه ملوی     اشصد و هفتواد و سوومی   و در  تدوی  و تهیه سازمان ملی استاندارد ایران توسط مربوط

 قوانون  3 موادۀ  یوک  بند استناد به اینک است، گرفته قرار تصویب مورد 99/19/29خودرو و نیروی محرکه مور   

 اسوتاندارد  عنووان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصالح

 .اودمنتشر می ایران ملی

خودمات،   و علووم  صونایع،  زمینوۀ  در جهوانی  و ملوی  هوای پیشورفت  و تحووالت  با هماهنگی و همگامی حف  برای

ایو    تکمیو   و اصوالح  بورای  کوه  پیشونهادی  هور  و اود  خواهد نظرتجدید ازوم مواقع در ایران ملی استانداردهای

 بنوابرای ، بایود   گرفوت.  خواهود  قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در تجدیدنظر هنگام اود، ارائه استانداردها

 .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخری  از همواره

 است: زیر ارحبه قرارگرفته استفاده مورد استاندارد ای  تدوی  برای که منبع و مآخذی

ISO 284: 2012, Conveyor belts – Electrical conductivity -Specification and test method 
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 روش آزمونها و ويژگي -رسانايي الکتريکي –هاتسمه نقاله

 هدف  و دامنه کاربرد 1

 نقااه و رو، آزمون متناظر با آن است.حداکثر مقاومت ااکتریکی تسمه هد  از تدوی  ای  استاندارد، تعیی  

هد  ای  آزمون، اطمینان از کافی بودن رسانایی تسمه برای جلوگیری از افزایش انبااوت بوار ااکتریکوی سواک      

 تواند افزایش یابد.است که در هنگام استفاده می

مناسوب   13213-1اوماره  های سبک ارح داده اده در استاندارد ملی ایران بوه  ای  استاندارد برای تسمه نقااه

گیری اندازه ISO 21178 های ااکتریکی ساک  ای  نوع تسمه با استفاده از استاندارد نیست و کاربرد ندارد. ویژگی

 اود.می

 الزامي  مراجع 1

ها ارجاع داده اده است. بدی  ترتیب مدارک اازامی زیر حاوی مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی به آن

 اود. مقررات جزئی از ای  استاندارد محسوب میآن 

ها و تجدید نظرهوای بعودی آن موورد    که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده اده بااد، اصالحیهدرصورتی

ها ارجاع داده اوده اسوت،   نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 های بعدی آن مورد نظر است.آخری  تجدید نظر و اصالحیههمواره 

 جع زیر برای کاربرد استاندارد اازامی است:   استفاده از مر

 سازیهای آمادههای آزمون و دورهمحیط -ها، تسمه نقااه13213استاندارد ملی ایران به اماره  1-1

 هاويژگي 4

 Ω 193×3 ( MΩ 399) ، نباید از2ارح داده اده در بند  مقاومت ااکتریکی تسمه نقااه بر اساس رو، آزمون

 تواند تعریف اود.فراتر رود. برای کاربردهای خا ، مقادیر کمتر می
 

 روش آزمون 3

 اصول آزمون 3-1

تهیوه   از تسومه طور مناسب از قطعه آزمونی که به ،اده، به واسطه ااکترودهاک جریان ااکتریکی با واتاژ تعیی  ی

  .اودداده می، عبور اده است



2 

 

 دستگاه ومواد  3-1

 تر از قطعه آزمونکمی بزرگ ،جنس مواد عايق از ايصفحه 3-1-1

 دیگری حلقوی است.  پایه و یاپایه یکی دایرهاي و هم محور، انهودو الکترود برنجي است 3-1-1

 یصوا  و صویقل  اوود توا سوطحی    ای  ااکترودها باید مااینکاری  پایهارائه اده است،  1ها در اک  ابعاد و جرم

 ک سیم عایق اده انعطا  پذیر متص  اود.ید. به هر یک از ااکترودها باید بااه داات

  ±3و درستی % Ω 1919تا  گیریمحدوده اندازهبا  گیري مقاومت(،اهم متر )وسیله اندازه 3-1-4

را ندهد یوا باعو     mA 19از  شیاجازه عبور جریان ب که V 1999 قاب  تنظیم تامنبع جريان مستقیم،  3-1-3

 آزمون نشود. قطعهدر  W 1اتال  انرژی بیش از 

 کسو اده و پایدار بااد.ی AC( و یا یک منبع تغذیه 1تواند یک باتری )آکوماالتورمنبع جریان می

دارای مقاوموت ویوژه    آزمیون(،  قطعیه بیین الکترودهیا و    مناسب)براي اطمینان از تماس  ماده واسط 3-1-5

 Ω 192ااکتریکی سطح کمتر یا مساوی 

 ارائه اده است. 1ک ماده ژالتینی با ترکیب مناسب در جدول ی

 ماده واسطترکیب مناسب  -1 جدول

 نسبت جرمي ترکیب

 mg/g 399 (699پلی اتیل  گلیکول بی آب )جرم مواکوای: 

 mg/g 999 آب

 mg/g 19 کلرید پتاسیم

 mg/g 1 نرم )با کیفیت دارویی(صابون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Accumulator 



3 

 

 
 

 متر ابعاد بر حسب میلی

 

 
 راهنما:

 g 113د با حداق  جرم وااکتر 1

 g 299د با حداق  جرم وااکتر 2

 الکترودها -1شکل 

 قطعات آزمون 3-4

 ابعاد  3-4-1

 بااد و از ضخامت کام  تسمه بریده اود.  mm 399قطعه آزمون باید به اک  مربع با طول ضلع حداق  

 تعداد  3-4-1

 مورد نیاز بااد و آزمون یا بیشتر  قطعهدو  ،ویژگیبرای یک که صورتیک قطعه باید مورد آزمون قرار بگیرد. در ی

 مراجعه کرد. ISO 282توان به استاندارد ه بااد، مینشدچگونگی انتخاب آن مشخص 
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 آزمون تمیز کردن سطوح   3-4-4

)یعنی هیودرات سویلیکات    1، هر دو سطح قطعه آزمون را با استفاده از مواد چربی زدا و یا اکه گیرازومدرصورت 

مانوده، سوطح را   آاومینیوم منیزیم( و یک پارچه پاکیزه، تمیز کنید. پس از برطر  کردن همه اثورات پوودر بواقی   

 با یک پارچه تمیز خشک کنید. توسط یک پارچه مرطوب اده با آب مقطر، پاک کرده و سپس

 محیط آماده سازي و آزمون 3-3

های آزمایشگاهی استاندارد تعیی  اده ساعت در یکی از محیط 92قب  از آزمون، قطعه آزمون را حداق  به مدت 

 قرار دهید. آزمون را در ای  محیط انجام دهید )به پیوست ااف مراجعه 13213در استاندارد ملی ایران به اماره 

 اود.ترجیح داده می 39% ± 3و رطوبت نسبی % Cº9 ± Cº93کنید(. محیطی با دمای 

 روش اجراي آزمون 3-5

 محیط اتاق آزمون را بررسی کنید. 3-5-1

نشان داده اده است، با مواده واسوط )بوه     9ای که در اک  از سطوح نمونه آزمون را در دو ناحیهکی ی  3-5-1

آغشته کنید. ابعاد ای  نواحی باید با دقت زیادی رعایت اود اگرچه تقارن مرکز آن  مراجعه کنید(، 3-9-2د زیربن

توانود بوا مواده    است، سطح پایی  ااکترودهای تمیز اده موی  2چندان مهم نیست. اگر سطح قطعه آزمون مسطح

داده اوده  نشوان    9از قطعه آزمون کوه  در اوک     ، دو ناحیه3ژالتینی آغشته اود. در مورد سطوح دارای بافت

 است، باید با ماده ژالتینی آغشته اود. آزمون باید بالفاصله پس از پواش انجام اود.

تواند توسط ورق نازکی از الیه فلوزی بوا   آزمون می قطعههای سطحی، تماس بی  ااکترودها و های با موجدر مورد روکش -ادآوريي

اوک  سوطح را    ،و توسط مااش مالیم با انگشت رفتهمایع قرار گ اده واسطمکه ااکترودهای برنجی، در بطوری اانجام اودهمان ابعاد 

 .اودداده می به خود بگیرد. سپس ااکترودهای برنجی بر روی ورق قرار

 قطعه آزمون را بر روی ورق فلزی عایق اده قرار دهید بطوری که سطح آزمون به سمت باال بااد.   4 -3-5

 ناحیه آغشوته اوده بوا مواده واسوط     روی  برنجی را تمیز کنید و آنها را برسطوح پایی  تر ااکترودهای    3-5-3

 آزمون قرار دهید. قطعهروی  ،مایع

توانود  طوبوت موی  چرا که هر نوع چگااش ر ،نباادسطح آزمون  تنفس اما نزدیک بهمراقب بااید که    3-5-5

 نتیجه را باط  کند.

 واتاژ پایی  وسیله اندازه گیری وص  کنید.را به زمی  یا ترمینال با  خارجیااکترود    3-5-6

                                                 
1-Fuller’s earth 

2 -Flat 

3-Texture 



5 

 

 ااکترود داخلی را به ترمینال با واتاژ باالی وسیله اندازه گیری وص  کنید. 3-5-7

 پس از اعمال واتاژ به مدت حداق  یک دقیقه، مقاومت را اندازه گیری کنید. 3-5-0

 آزمون تکرار کنید. قطعهآزمون را بر روی سطح دیگر  3-5-3

 نتايجبیان  3-6

 برای هر یک از سطوح آزمون اده تسمه، مقاومت ااکتریکی را بر حسب اهم ثبت کنید.

 گزارش آزمون 3-7

 :اام  اطالعات زیر بااد حداق  گزار، آزمون باید

 ؛اناسه کام  مواد تسمه نقااه و تاریخ ساخت -ااف

 ارجاع به ای  استاندارد؛ -ب

 ؛دما و رطوبت نسبی اتاق آزمون - پ

 ؛آماده سازی دوره -ت

 ؛بکار رفته ماده واسط -ث

 ؛واتاژ اعمال اده به ااکترودها -ج

 ؛نتایج آزمون -چ

 ؛تاریخ آزمون -ح

 هر گونه انحرا  از آزمون استاندارد. - 
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 پیوست الف

 )اطالعاتي(

 تغییرات مقاومت الکتريکي با دما و رطوبت

 کلیات 1-الف

خوود   2یو کششو  1نسبت به سابقه دماییار رفته برای روکش تسمه نقااه ها، بر اساس مقاومت ااکتریکی، مواد بک

کرب ( و درجه  )مثالًدر پلیمر  رسانا اود که ترکیب ساختاری اجزایحساس هستند. ای  عارضه از آنجا ناای می

 ر کند.ییتغبی  مرحله ساخت و نصب به واسطه سابقه کشش تسمه،  تواندها، میآن زاویه استقرار

ااکترواسوتاتیک وابسوته بوه     رهوای بوا  ثیر مشخصوه تسمه نقااه نیز تحت تا یهاهای آنتی استاتیک روکشویژگی

 مراجعه کنید.  IEC 60250برای بررسی کام  موضوع به استاندارد  .است هاااکتریسیته نسبی آن

 انطباق 1-الف

ر دموای آزمایشوگاه در   ییاود، با تغاندازه گیری می با ای  رو،که نقااه  مقاومت ااکتریکی سطحی روکش تسمه

قابو  تووجهی افوت           % برسد، نتیجه به طور 39ر کند و درصورتی که رطوبت به بیش از یتغیتواند طول آزمون می

آزمون در حدود دموا   بهتر استدر صورتی که نتیجه آزمون با اازامات ای  ویژگی مطابقت ندااته بااد،  .کند می

 و رطوبت باالتر از مقدار مورد نیاز ویژگی محصول تکرار اود.

 

 

                                                 
1-Temperature-history 

2-Strain-history 


