
 

 

١۶۴۵ 

 روشھاي آزمون دستكشھاي الستيكي براي مصرف الكتريكي

چاپ اول
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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنھا سازماني است در ايران كه بر طبق 

ھا را تعيين و تدوين و اجراي آنھا را با كسب  قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده
وظايف و ھدفھاي موسسه . موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد

 :عبارتست از
انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد  –تعيين، تدوين و نشر استانداردھاي ملي (

باال بردن كيفيت كاالھاي داخلي، كمك به بھبود روشھاي توليد و افزايش كارائي 
نظارت بر اجراي  –ترويج استانداردھاي ملي  -صنايع در جھت خودكفائي كشور 

كنترل كيفي كاالھاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و  –استانداردھاي اجباري 
جلوگيري از صدور كاالھاي نامرغوب بمنظور فراھم نمودن امكانات رقابت با 

كاالھاي مشابه خارجي و حفظ بازارھاي بين المللي كنترل كيفي كاالھاي وارداتي 
مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي 

و جلوگيري از ورود كاالھاي نامرغوب خارجي راھنمائي علمي و فني 
مطالعه و تحقيق درباره روشھاي  –توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

ترويج سيستم متريك و  –توليد، نگھداري، بسته بندي و ترابري كاالھاي مختلف 
آزمايش و تطبيق نمونه كاالھا با استانداردھاي  –كاليبراسيون وسايل سنجش 

 ).مربوط، اعالم مشخصات و اظھارنظر مقايسه اي و صدور گواھينامه ھاي الزم
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي 

وظايف خود ھم از آخرين پيشرفتھاي علمي و فني و صنعتي جھان استفاده مينمايد و 
 .ھم شرايط كلي و نيازمنديھاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدھد

اجراي استانداردھاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 
افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بھداشت مصرف كنندگان و 

ھا و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه  صرفه جوئي در وقت و ھزينه
 .عمومي و كاھش قيمتھا ميشود
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تھيه كننده
 كميسيون استاندارد 

 ھاي الستيكي فرآورده

رئيس
مھندس مكانيك كارشناس شركت ملي گاز ايران  ھوشنگ -كھن كبير 

اعضاء
مھندس مكانيك شركت سھامي پالسكوكار  روبن  -پطروسيان 
مھندس شيمي دانشكده پلي تكنيك تھران  ايراندخت -نوزاد
مھندس شيمي شركت تھران پالستيك  ايرج  -مشكين راد 

دبير
فوق ليسانس شيمي كارشناس مؤسسه استاندارد  محمد رضا-تيرگان
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 فھرست مطالب
  

 استاندارد ويژگيھا و روشھاي آزمون دستكشھاي الستيكي براي مصرف الكتريكي
 ھدف و دامنه كاربرد

 انواع دستكش
 ويژگيھا

 نمونه برداري
 آزمونھا

 بسته بندي
 نشانه گذاري
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

استاندارد ويژگيھاي دستكشھاي الستيكي جھت مصارف الكتريكي كه بوسيله  
ھاي الستيكي زير نظر كميته ملي استاندارد صنايع  كميسيون فني استاندارد فرآورده

شيميايي و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
قانون مواد الحاقي به (( صنعتي ايران تھيه و تدوين گرديده است به استناد ماده يك 

)) ١٣۴٩آذر  ٢۴قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 
 .گردد  به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي

براي حفظ ھمگامي و ھماھنگي با پيشرفتھاي ملي و جھاني صنايع و علوم  
استانداردھاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار 

خواھند گرفت و ھر گونه پيشنھادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردھا برسد 
 .در ھنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواھد شد 

بنابراين براي مراجعه به استانداردھاي ايران بايد ھمواره از آخرين چاپ و تجديد  
 .نظر آنھا استفاده نمود 

در تھيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديھاي خاص ايران  
حتي المقدور ميان روشھاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشھاي متداول در 

 .كشورھاي ديگر ھمآھنگي و ھمگامي ايجاد شود 
ھاي الزم  ھاي موجود و اجراي آزمايش با بررسي امكانات و مھارت  بنابراين 

 :استاندارد حاضر با استفاده از استانداردزير تھيه گرديد 
 ١٩۶٨و تاريخ انتشار  ۴٧٧٠استاندارد ھندوستان به شماره  -١ 
 ١٩۶۵و تاريخ انتشار  ٣۴٠٠استاندارد ھندوستان به شماره  -٢ 

  
  
  

استاندارد ويژگيھا و روشھاي آزمون دستكشھاي الستيكي براي   
 مصرف الكتريكي

 ھدف و دامنه كاربرد -١  
در اين استاندارد ويژگيھا و روشھاي آزمون دستكشھاي الستيكي عايق در برابر  

برق براي استفاده برق كاران و حفاظت آنھا در برابر برق گرفتگي ھنگام كار با 
 .گردد  سيم و وسائل حاوي برق بيان مي
 انواع دستكش -٢  

, مقاومت الكتريكي , اين استاندارد چھار نوع دستكش را از نظر ضخامت جداره  
 .گردد  نمايد شامل مي ميزان جريان برق و حد اكثر ولتاژي كه از دستكش عبور مي

 ويژگيھا -٣  
 نوع مواد و ساخت ١-٣ 
اين دستكشھا بايد از الستيك طبيعي يا مصنوعي به طريقه فرو بردن قالب در داخل  

مايع الستيك و يا از ورق الستيكي ساخته شود تركيب الستيك بايد طوري باشد كه 
ھنگام ولكانيزه شدن با ويژگيھاي اين استاندارد مطابقت نمايد و رنگ سطح داخل و 

 .باشد  خارج دستكش بسته به نظر سازنده مي
شود بايد به طريقه چسب لب به لب  ھاي الستيكي ساخته مي دستكشھايي كه از ورقه 

ھا تھيه شود استحكام محل اتصال بايد عينأ  و يا روي ھم قرار دادن و چسباندن لبه
مشابه ورقه الستيك دستكش باشد و محل چسباندن بايد عاري از برآمدگي و اثري از 
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.چسب و يا نقص ديگري باشد
 شكل دستكش ٢-٣ 
دستكش بايد مجھز به مچي بوده و يا از نوع ساقه بلند باشد انتھاي گلويي دستكش  

بايد مجھز به يك حلقه يا نوار تقويت شده الستيكي باشد و شكل ظاھري دستكش 
 .تواند مستقيم و يا خميده باشد  مي

 ابعاد ٣-٣ 
ابعاد دستكشھا بستگي به نظر خريدار و سازنده داشته و بسته به احتياجات و  

 .شود  نيازمنديھاي كشور انتخاب مي
 ضخامت جداره دستكش ۴-٣ 
توان  باشد ضخامت جداره دستكش را مي ١ضخامت دستكش بايد طبق جدول شماره  

 .به روش آزمون شرح داده شده در زير بدست آورد 

 

 
 وضعيت ظاھري ۵-٣ 
دستكشھا بايد داراي سطوح داخلي و خارجي صاف بوده و عاري از عيوب ظاھري  

حباب ھوا و يا نفوذ مواد خارجي , برآمدگي و فرو رفتگي , ترك , از جمله پوسته 
 .در داخل آن باشد بطوريكه باعث پايين آوردن خواص فيزيكي آن گردد 
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 خواص برقي ۶-٣ 
 اختالف پتانسيل آزمون و نشت جريان برق از دستكش ١-۶-٣ 
-۴چنانچه دستكش از ھر گروه طبق ويژگيھاي روش آزمون شرح داده شده در بند  
مقاومت  ٢آزمون گردد بايد در برابر اختالف پتانسيل داده شده در جدول شماره  ٢

نموده و در اين اختالف پتانسيل حداكثر نشت جريان برق از آن نيز بايد طبق ستون 
.باشد٢چھارم جدول شماره
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 ميزان نشت در ولتاژ كار -٢-۶-٣ 
ميزان نشت جريان برق در ولتاژ كار دستكش نبايد ھنگامي كه طبق روش آزمون  

 .ميكروآمپر زيادتر شود  ٣٠٠آزمون گردد از  ٢-۴بند 
 پايداري دستكش در مقابل اختالف پتانسيل برق ٣-۶-٣ 
تحت ولتاژ داده  ٣-۴چنانچه دستكش طبق روش آزمون شرح داده شده است در بند  

 .قرار گيرد نبايد دستكش تجزيه و يا پاره شود  ٣شده در جدول شماره 
 ٣جدول شماره 

 تجزيه يا پاره شده دستكش در اثر عبور جريان برق

 
 خواص فيزيكي ٧-٣ 
 ١۴٠ميزان استحكام كششي دستكش نمونه نبايد از  -استحكام كششي  ١-٧-٣ 

 .كيلوگرم بر سانتيمتر مربع كمتر باشد 
ميزان ازدياد طول در نقطه پارگي نمونه  -ازدياد طول در نقطه پارگي  ٢-٧-٣ 

 .درصد باشد  ۶٠٠نبايد كمتر از 
دقيقه پس از آزمون كششي و با ازدياد  ١٠ميزان كش آمدگي نمونه آزمون  ٣-٧-٣ 

 .درصد باشد  ٢٠درصد نبايد بيشتر از  ٣٠٠طولي تا برابر 
 ٧٠ ± ١ساعت در اتووي با دماي  ١۶٨ھاي آزمون را براي مدت  چنانچه نمونه 

ھا را تحت آزمون استحكام كششي و ازدياد  درجه سانتيگراد عمل آورده و اين نمونه
طول در نقطه پارگي قرار داده شود مقايسه نتايج آزمون بدست آمده با نتايج آزمون 

نبايد بيش از مقادير داده شده در ) ھا  براي ھمان نمونه ( ٢-٧ -٣و ١-٧-٣بندھاي 
.با ھم اختالف داشته باشند۴جدول شماره 
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 نمونه برداري – ۴

در ھر مجموعه دستكشھاي ھم نوع و ھم ساخت را در بھرھاي مختلف  -بھر  ١-۴ 
 .جدا نماييد 

ھاي آزمون را بايد از ھر بخش جداگانه انتخاب نموده و از نظر  نمونه ١-١-۴ 
 .انطباق با ويژگيھاي اين استاندارد آزمون كنيد 

 ھاي آزمون تعداد نمونه ٢-۴ 
ھر يك از دستكشھاي موجود در داخل يك بھر بايد از نظر وضع ظاھري و  ١-٢-۴ 

ھر دستكشي كه از نظر وضع ظاھري و آزمون . نشت جريان برق آزمون شوند 
نشت جريان برق مردود شناخته شوند بايد از بھر خارج نموده و بقيه دستكشھاي 

 .موجود در بھر را براي آزمونھاي شرح داده شده در اين استاندارد آماده نمود 
ھاي دستكش گرفته شده از يك بھر براي آزمون بستگي به تعداد  تعداد نمونه ٢-٢-۴ 

 .آنھا داشته و بايد طبق جدول زير انتخاب شوند 

 
براي اين . ھاي آزمون بايد به طريقه تصادفي از ھر بھر انتخاب شوند  نمونه 

 .توان از جدولھاي تصادفي نمونه پيروي نمود  منظور مي
توان به طريقه  چنانچه جدول انتخاب نمونه به طريقه تصادفي در اختيار نباشد مي 

باشد  nو تعداد نمونه مورد لزوم  Nزير عمل نمود چنانچه تعداد دستكش يك بھر 

ھا را انتخاب  شمرده و نمونه بايد دستكشھاي يك بھر را به ترتيب از يك تا n

N
V 
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 .نمود 
بايد براي تعيين ضخامت و طول  ٢-٢-۴ھاي انتخابي طبق بند  تمام نمونه ٣-٢-۴ 

ھايي كه با ويژگيھاي اين دو آزمون  مورد آزمون قرار گيرند ھر يك از نمونه
ھاي مردود شده كمتر يا  شود چنانچه تعداد نمونه مطابقت ننمود مردود شناخته مي

توان بقيه آزمون  باشد مي ۶ھاي معيوب داده شده در جدول شماره  برابر تعداد نمونه
ھاي مردود از تعداد  ھا انجام داد در غير اينصورت چنانچه نمونه را روي اين نمونه

ھاي معيوب داده شده در جدول بيشتر باشد آن بخش از نظر مطابقت با اين  نمونه
استاندارد مردود شناخته شده و نبايد آزمونھاي ديگر روي دستكشھاي آن بھر انجام 

 .گيرد 
براي آزمونھاي تعيين حداقل ولتاژي كه دستكش در آن ولتاژ مقاومت خود  ۴-٢-۴ 

دھد استحكام كششي و ازدياد طول در  را نسبت به عبور جريان برق از دست مي
و آزمون كش آمدن بايد طبق ستون ) قبل و بعد از عمليات كھنگي ( نقطه پارگي 

ھاي اوليه انتخاب نموده و ابتدا آن  ھاي جنبي از نمونه نمونه ۶چھارم جدول شماره 
 .را از نظر مقاومت الكتريكي دستكش آزمون نمود 

ھاي جنبي بايد با ويژگيھاي آزمون  ھاي انتخاب شده به عنوان نمونه تمام نمونه 
 .مقاومت الكتريكي دستكش مطابقت نمايد 

 آزمونھا -۵  
 روش تعيين ضخامت ١-۵ 
ميليمتر  ٠/٠٢گيري آن  ميكرومتر مدرجي كه دقت اندازه -وسائل آزمون  ١-١-۵ 

گيري بايد در حدود  بوده و نيروي وارده از ميله متحرك آن به دستكش ھنگام اندازه
 .گرم نيرو بر سانتيمتر مربع باشد  ٢٠٠

حداقل ضخامت چھار نقطه از دستكش در قسمت كف دست  -روش آزمون  ٢-١-۵ 
ضخامت حداقل يك نقطه از اليه انگشت شصت . گيري شود  و پشت دست بايد اندازه

و انگشت سبابه و محل تقاطع انگشتان را اندازه بگيريد ضخامتھاي بدست آمده بايد 
 .باشد  ١در حدود حداقل و حداكثر مقادير داده شده در جدول شماره 

 آزمون الكتريكي ٢-۵ 
  ١گيري حداكثر مقاومت الكتريكي دستكش  اندازه ١-٢-۵ 
 :گردد  وسائل آزمون شامل دستگاھھا و اجزاء نامبرده زير مي -الف وسائل آزمون  
 .سيكل در ثانيه از نوع تقريبأ سينوسي  ۵٠منبع توليد جريان برق متناوب  -١ 
يك عدد ترانسفورماتور مدرج و مجھز به سيم پيچي ثانويه كه سر آن متصل به  -٢ 

نسبت حداكثر ولتاژ مصرفي به ولتاژ مؤثر سيم پيچي ثانويه . باشد  زمين مي

تحت شرايط آزمون ) ١/۴٨تا  ١/٣۴(درصد  ترانسفورماتور در حدود 
 .باشد 

ترانسفورماتور انتخابي بايد براي ھي عدد دستكش مورد آزمون داراي قدرت  
 .كيلو ولت آمپر قدرت داشته باشد  ٢كيلو ولت آمپر بوده و حداكثر  
 .وسيله كنترل برق مناسبي براي تغيير دادن ولتاژ ورودي  -٣ 
در مسير سيم پيچي  ٢اين نوع ولت آمپر متر  -گيري ولتاژ  دستگاه اندازه -۴ 

ورودي يا خروجي يا سيم پيچي باردار خاصي و يا در مسير قسمتي از سيم پيچي 
 .گيرد  خروجي قرار مي

رود بايد با ولتاژ بار  ھر گونه وسائل دقيق برقي ديگري كه در اين آزمون بكار مي 
توان در  عادي آزمون سيم پيچيھا مطابقت نمايد ھر گونه وسيله دقيق برقي را مي

برابر ولت آمپر متر با حداكثر بار تنظيم نمود بشرطي كه از صحت عمل و وجود 
اين اشتباھات , نداشتن اشتباھي در ولتاژ وسيله قبلي اطمينان كامل حاصل شده باشد

52 
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نفوذ مجدد امواج ديگر و غيره در دستگاه ,ممكن است از قبيل تغييرات فركانس
 .باشد 

 .گير مشابه براي جريان برق  يك عدد ميلي آمپرمتر با وسيله اندازه -۵ 
درجه  ٢۵ ± ٢حمام آب گرم بطوريكه بتوان دستكش را در مدت معيني در آب  -۶ 

 .سانتيگراد غوطه ور نمود 
 .بستھاي عايق برق براي آويزان نمودن دستكش  -٧ 
 :ب روش آزمون  
مچي دورويه سطوح دستكش را با الكل صنعتي  -آماده سازي نمونه آزمون  -١ 

ميليمتر در داخل حمام آب با  ۴٠دستكش را از طرف انگشتان تا عمق . تميز نماييد 
درجه سانتيگراد فرو ببريد و در داخل دستكش نيز ھم سطح آب  ٢۵ ± ٢دما 

خارجي آب بريزيد قبل از آزمون براي مدت يك ساعت نمونه را به اين حالت در 
آب داخل و خارج دستكش ھر يك به منزله . داخل حمام آب غوطه ور نماييد 

الكترودھايي ھستند كه جريان برق با ولتاژ قوي بوسيله سيمھايي به آنھا متصل 
 .شوند  مي

الكترود خارجي را از طريق جريان ميلي آمپرمتر به سيم اتصال زمين متصل  
 .نماييد 

گير به سرعت باال ببريد  ولتاژ الكترودھا را تا حد تعيين شده روي وسايل اندازه -٢ 
 .و سرعت ازدياد ولتاژ نبايد كمتر از يك كيلو ولت در ثانيه باشد 

حداكثر پتانسيل الزم را روي الكترودھا ثابت نگھداشته و سپس نشت جريان برق  
اين نشت ( ثانيه پس از اتصال بيشترين ولتاژ اندازه بگيريد  ١۵را در فاصله زماني 

سپس ولتاژ را در انتھاي ) گردد  اجزاء ذخيره كننده برق را نيز شامل مي, جريان 
 .ثانيه به سرعت به صفر برسانيد  ١۵

دستكش را از حمام خارج نموده و آن را از طريق انگشتان در محيطي كه ھواي آن  
درجه سانتيگراد بوده و رطوبت نسبي  ٢٣ ± ٢شود و دماي ھوا  آزادانه خارج مي

ساعت در اين وضعيت  ٢۴باشد آويزان نموده و براي مدت  درصد مي ۵٠
اين عمل را يكبار ديگر بدون اينكه آن را با الكل تميز نماييد مجددا انجام . نگھداريد 

 .دھيد 
گيري شده و مقدار آن  نشت جريان از جداره دستكش بايد اندازه, در ھر دو حالت  

 .ثانيه آخر آزمون از مقدار تعيين شده بيشتر باشد  ١۵نبايد در 
 گيري نشت جريان برق در شرايط كار عادي با دستكش اندازه ٣-۵ 
وسائل آزمون عينأ وسائلي است كه در آزمون قبل مورد  -وسائل آزمون  ١-٣-۵ 

 .استفاده قرار گرفت 
 :روش آزمون  ٢-٣-۵ 

دستكشھاي نمونه را طبق روش  -آزمون تحت شرايط عادي كار با دستكش   الف 
مقدار ولتاژ مؤثر  ١/١آماده نماييد ولتاژي برابر  ١-٢-۵بند  ٢-آماده سازي الف 

ثانيه آخر آزمون نشت جريان را  ۵در , دقيقه به الكترودھا وارد كنيد  ١٠براي مدت 
 .ميكروآمپرمتر بيشتر باشد  ٣٠٠گيري كنيد اين مقدار نبايد از  اندازه
اين آزمون بايد طبق روش داده  -آزمون تحت شرايط وجود اختالف پتانسيل    ب

ثانيه آخر آزمون نبايد  ١۵انجام داده افت ولتاژ ناگھاني در  ١-٢-۵بند  -٢شده در ب 
داده شده است  ۴ايجاد شود و مقدار جريان نبايد از مقداري كه در جدول شماره 

 .بيشتر باشد 
 مقاومت الكتريكي دستكش ۵-۴ 
جريان برق را به دود اكترود طبق مراحل فوق متصل نموده و ولتاژ را از مقدار  

ولت به آن اضافه نماييد تا وقتي كه بدنه  ١٠٠٠كم شروع كنيد سپس بتدريج ھر بار 
دستكش مقاومتي در برابر عبور جريان برق ايجاد ننمايد اين مقدار را يادداشت 
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 . نشان داده شده است كمتر باشد ٣نموده و نبايد از مقداري كه در جدول شماره
 استحكام كششي و ازدياد طول در نقطه پارگي دستكش الستيكي ۵-۵ 
استحكام كششي و ازدياد طول در نقطه پارگي دستكش الستيكي مورد  ١-۵-۵ 

مطابقت  ٧استفاده براي برق كاري بايد حداقل با مقادير داده شده در جدول شماره 
 .نمايد 

 
 .باشد ٣نمونه آزمون بايد طبق شكل شماره  –شكل نمونه آزمون  ۵-۵-٢-

 
ھاي آزمون و روش نمونه برداري  تعداد نمونه -ھاي آزمون  تعداد نمونه ٣-۵-۵ 

 .انتخاب گردد  ۴طبق روش نمونه برداري بخش 
 :وسائل آزمون  ۵-۵-۴ 
وسيله نشانه گذاري روي نمونه براي خطوط  -الف وسائل نشانه گذاري روي نمونه  

ھا صيقلي و مستقيم  لبه اين تيغه, باشد  ھاي تيز مي شاھد شامل دو عدد تيغه با لبه
ميليمتر و  ٠/١±٢۵باشند فاصله دو تيغه نشانه گذاري براي نمونه لوله نوع يك مي

 ٠/٠۵ضخامت خطوط بايد در حدود , ميليمتر باشد  ٢٠ ± ٠/١براي لوله نوع دوم 
 .ميليمتر باشد  ٠/٠٨تا 
دستگاه انتخابي براي آزمون بايد داراي قدرت كششي متناسب  -ب دستگاه كششي  

درصد بيشتر از مقدار بار الزم براي  ٨۵تا  ١۵براي نمونه آزمون در حدي برابر 
 .پاره شدن نمونه باشد 

سانتيمتر در  ۵٠ ± ٢دارد بايد  سرعت حركت دو گيره كه دو سر نمونه را نگه مي 
چنانچه سرعت بيشتري براي اين . دقيقه بوده و حركت آنھا كامال يكنواخت باشد 

سانتيمتر در دقيقه نيز  ١٠٠توان دستگاه را براي سرعت  منظور مورد نياز باشد مي
گيري  تنظيم نمود اين دستگاه بايد مجھز به خط كش يا وسيله مدرجي كه دقت اندازه

گيري ازدياد طول نمونه ھنگام  آن يك ميليمتر باشد و از اين خط كش براي اندازه
دستگاه بايد مجھز به گيره  ٣ھاي طبق شكل پارگي استفاده شود براي آزمون نمونه
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ھايي باشد كه نمونه را طوري نگھدارند كه ھنگام كشش بار بطور يكنواخت به تمام 
وضعيت گيره بايد طوري باشد كه بطور خود كار ھنگام . سطح مقطع آن وارد آيد 

كشش بسته شود و بتوان نمونه را تا حد معيني در آن قرار داده و خط مركز طولي 
آن در امتداد كشش دستگاه قرار داشته باشد و در تمام مدت آزمون بر سطح گيره 

 .عمود باشد 
گيري و كشش دستگاه آزمون  وسائل اندازه -پ تنظيم مجدد دستگاه آزمون كشش  

بايد ھر سه ماه يكبار كنترل و تنظيم مجدد گردد تا باين طريق بتوان اشتباه دستگاه 
 .را به حداقل ممكن رساند 

 :روش آزمون  ۵-۵-۵ 
بوده و با ابعاد داده شده در  ٣نمونه بايد طبق شكل  -الف آماده سازي نمونه آزمون  

مطابقت نمايد فاصله دو خط شاھد نبايد براي نمونه نوع يك بيش از  ۴جدول شماره 
ميليمتر باشد و  ٢٠ ± ٠/١ميليمتر و براي نمونه نوع دو بيشتر از  ٢۵ ± ٠/١

فاصله خطوط تا مركز نمونه بايد برابر بوده و خطوط بايد كامال موازي يكديگر 
 .باشند 

 
ضخامت قسمت مؤثر نمونه را در سه نقطه با  -ب نمونه آزمون دمبل شكل  

گيري نموده  باشد اندازه ميليمتر مي ٠/٠١گيري آن حداقل  ميكرومتري كه دقت اندازه
و ميانگين اين سه مقدر را ضخامت نمونه در نظر بگيريد عرض نمونه آزمون در 

گيري شود عرض نيز بايد در سه  ميليمتر اندازه ٠/٠۵قسمت مؤثر نمونه بايد با دقت 
گيري شود كه يكي در مركز و دو عدد ديگر در قسمت مؤثر و در دو  نقطه اندازه

 .شود  طرف مركز نمونه تعيين مي
 ٢۴چون خواص الستيك ولكانيزه اصوال  -پ شرايط نگھداري نمونه براي آزمون  

نمايد لذا آزمون در اين فاصله زماني  ساعت پس از ساخت بطور مؤثري تغيير مي
 .نبايد روي نمونه انجام گيرد 

درجه  ٢۵ ± ٢ساعت در دماي  ١٢ھاي آزمون را قبل از آزمون براي مدت  نمونه 
 .سانتيگراد قرار داده و بايد دقت شود كه باين نمونه در اين مدت نوري تابيده نشود 

 ٢۵ ± ٢در تمام مدت آزمون دماي اطاق آزمون بايد برابر  -ت دماي اطاق آزمون  
 .درجه سانتيگراد باشد 

ھاي  نمونه آزمون را در داخل گيره-ث تعيين تنش كششي و ازدياد طول نسبي 
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ماشين كشش قرار داده و طوري آن را تنظيم نماييد كه محور طولي نمونه كامال بر 
ھاي گيره عمود بوده و در جھت كشش ماشين قرار گيرد و اندازه گير مدرج  دھانه

 .طولي را تنظيم نماييد 
دستگاه را بكار اندازيد و بالفاصله پس از پاره شدن نمونه طول نمونه را در فاصله  

گيري نماييد و نيروي وارده ھنگام پاره شدن آن را نيز يادداشت  دو خط شاھد اندازه
 .كنيد 

 :محاسبات  ۵-۵-۶ 
ميانگين استحكام كششي سه عدد نمونه را با تقسيم نمودن بار  -الف استحكام كششي  

وارده براي پاره كردن نمونه بر سطح مقطع نمونه بدست آورده نمونه ھايي كه 
شوند از نظر تعيين استحكام كششي مردود  خارج از فاصله دو خط شاھد پاره مي

 .بوده و نمونه ديگري براي اين منظور بايد انتخاب شود 
ازدياد طول در نقطه پاره شدن را با كم كردن  -ب ازدياد طول در نقطه پاره شدن  

 .طول ثانويه فاصله دو خط از فاصله اوليه اين دو خط بدست آوريد 
آيد  ازدياد طول نسبي نمونه با تقسيم نمودن مقدار فوق بر طول اوليه بدست مي 

طول ثانويه بين دو خط شاھد پس از  L2, طول اوليه بين دو خط شاھد  L1چنانچه 

 .وارد آوردن بار در نقطه پاره شدن باشد 

 L2-L1  ازدياد طول در نقطه پاره شدن نمونه خواھد بود و

ازدياد طول در , ازدياد طول نسبي در نقطه پاره شدن نمونه به حسب درصد باشد  
نقطه پاره شدن و ازدياد طول نسبي را بايد براي سه عدد نمونه تعيين نموده و 

 .ميانگين اين سه مقدار را ازدياد طول نمونه در نظر گرفت 
 حد كش آمدن دستكش الستيكي براي برق كاري ۵-۶ 
حد كشيده شدن نمونه آزمون بدون آنكه در آن پارگي ايجاد شود بايد برابر  ١-۵-۶ 

 .مقادير داده شده در جدول زير باشد 

 
يك دستگاه ماشين كشش متناسب براي كشيدن نمونه  -وسائل آزمون  ٢-۵-۶ 

 .آزمون 
دقت كافي بايد به عمل آيد تا نمونه حين كشيدن پاره نشده و يا از گيره خارج  

 .نگردد 
 .درجه سانتيگراد انجام گيرد  ٢۵±٢آزمون بايد در دماي-دماي آزمون ٣-۵-۶ 
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تواند به صورت يك نوار بوده و يا طبق نمونه آزمون مي-نمونه آزمون ۵-۶-۴ 
 .باشد  ۴شكل شماره 

 :آماده سازي نمونه آزمون  ۵-۶-۵ 
ميليمتر  ٢ ± ٠/٢ميليمتر و ضخامت  ١٠تا  ٢اي نواري شكل به عرض  الف نمونه 

تواند مستقيمأ از مواد الستيكي دستكش  بايد از دستكش بريده شود اين قطعه نمونه مي
به صورت جداگانه توسط سازنده براي آزمون تھيه گردد و طول نمونه بايد به اندازه 

 .رسد  مناسبي باشد كه براي اين منظور كافي به نظر مي
ميليمتر بايد  ٢ ± ٠/٢اين نمونه به ضخامت  -۴ب نمونه نواري طبق شكل شماره  

 ٢۵بوسيله قالب و يا چاقوي نوك تيزي از دستكش بريده شود طول نمونه بايد برابر 
تواند مستقيمأ از مواد الستيكي دستكش به  اين قطعه نيز مي. ميليمتر باشد  ۵٠تا 

 .صورت جداگانه توسط سازنده براي آزمون تھيه گردد 

 
اي روي نمونه  خطوط شاھد بايد با وسيله -پ نشانه گذاري روي نمونه آزمون  

ايجاد شود كه ھيچگونه اثري از نظر فيزيكي و شيميايي روي نمونه نداشته و آن را 
 .ميليمتر باشد  ۵٠تا  ٢۵ضعيف ننمايد طول بين دو خط شاھد بايد بين 

عدد نمونه آزمون به يكي از اشكال فوق بايد براي  ٣ -ھاي آزمون  ت تعداد نمونه 
 .اين منظور انتخاب نمود 

براي اين آزمون حداقل فاصله  -ث فاصله زماني بين ولكانيزاسيون و آزمون  
 .ساعت باشد  ٢۴زماني بين ولكانيزه شدن دستكش الستيكي و آزمون بايد 

ھاي آزمون بايد در فاصله زماني بين ولكانيزه شدن و آزمون در معرض نور  نمونه 
 .قرار نداشته باشد 

ساعت قبل  ٣نمونه آزمون را بايد حداقل براي مدت  -ج آماده سازي نمونه آزمون  
 .درجه سانتيگراد و محيط آزمون قرار داد  ٢۵ ± ٢از آزمون تحت شرايط دماي 

 :چ وسائل آزمون  
ماشين كشش بايد طبق ماشين بكار برده شده براي آزمون كشش  -ماشين كشش  -١ 

 .پ باشد  -۴-۴-۵بند 
ميليمتر  ٠/١گيري طول بايد به دقت  وسائل اندازه -گيري طول  وسائل اندازه -٢ 

 .باشد 
اي يك عدد نشانه گذار ميزي بايد تعبيه شود تا  ھاي تسمه در مورد نمونه 

 .گذاري طول را در فاصله دو خط شاھد انجام دھد  اندازه
 -روش آزمون  ۵-۶-۶ 
فاصله خطوط شاھد را در حالتي كه نمونه بطور آزاد روي سطح مسطحي قرار  
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گيري نموده سپس آن را به ماشين كشش شرح داده شده ميليمتر اندازه ٠/١دارد تا 
ميليمتر در دقيقه تا حدي بكشيد  ١٠تا  ٢ج ببنديد و آن را با سرعت  -۵-۶-۵در بند 

گيري شده اوليه برسد در تمام  درصد مقدار اندازه ٣٠٠كه فاصله دو خط شاھد به 
درجه سانتيگراد باشد نمونه را براي  ٢۵ ± ٢طول آزمون بايد دماي اطاق آزمون 

دقيقه باين حال در روي ماشين كشش رھا نموده پس از اين مدت آن را باز  ١۵مدت 
دقيقه از زمان باز كردن فاصله دو  ١٠نموده روي سطح صافي قرار داده و پس از 

مقدار ازدياد طول نسبي . گيري نماييد  ميليمتر اندازه ٠/١خط شاھد آن را تا دقت 
 :نمونه را طبق فرمول زير محاسبه نماييد 

 
 :كه در آن  
 L1 فاصله دو خط شاھد قبل از آزمون 

L2 فاصله دو خط شاھد ھنگام كشيدن نمونه 

ساعت بھمان  ٢۴درصد ازدياد طول به به مدت  ٣٠٠و چنانچه نمونه كشيده شده تا  
دقيقه پس از باز نمودن نمونه از روي  ٣٠حالت روش ماشين كشش قرار داده و 

نشان  L3 دستگاه كشش مقدار ازدياد طول آن را اندازه بگيريد و اين مقدار را به 

 .توان از فرمول زير محاسبه نمود  دھيد مقدار كش آمدن نسبي آن را مي

 
Lo فاصله دو خط شاھد قبل از آزمون به ميليمتر 

LS باشد  فاصله دو خط شاھد ھنگامي كه نمونه روي دستگاه تحت كشش مي. 

Lt  نمونه در اين حالت ( دقيقه پس از آزمون به ميليمتر  ٣٠فاصله دو خط شاھد در

دقيقه به حالت آزاد رھا  ٣٠ساعت تحت كشش بوده و از ماشين كشش باز شده  ٢۴
 .)شده است 

 آزمون كھنگي ٧-۵ 
بيست عدد نمونه آزمون بايد انتخاب نموده و از  -ھاي آزمون  تعداد نمونه ١-٧-۵ 

ھاي شاھد و ده عدد براي آزمون كھنگي مورد  عدد به عنوان نمونه ١٠عدد  ٢٠اين 
 .گيرد  استفاده قرار مي

درجه  ٧٠ ± ١ساعد در دماي  ١۶٨ھا را براي مدت  پس از اين كه نمونه ٢-٧-۵ 
سانتيگراد قرار داده شد ميزان استحكام كششي و ازدياد طول در نقطه پارگي آن 

.بيشتر باشد۶نبايد از مقادير داده شده در جدول
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اندازه اين اتوو بايد بحدي باشد كه تمام حجم نمونه  -اتوو  -وسائل آزمون  ٣-٧-۵ 

وسائلي بايد در اتوو تعبيه شود كه . درصد حجم كل آن نباشد  ١٠آزمون بيش از 
. ميليمتري يكديگر و اطراف اتوو آويزان كرد  ١٠ھا را بتوان به آن به فاصله  نمونه

با در ساعت به  ١٠تا  ٣اتوو بايد مجھز به بادبزني باشد كه ھواي داخل اتوو را بين 
بايد دقت شود كه ھوا قبل از ورود به اتوو تا دماي آن گرم شود , حركت در آورد 

دماي اتوو بايد بوسيله ترموستات كنترل شود و در تمام مدت آزمون نبايد اختالف 
درجه سانتيگراد با دماي تعيين شده براي آزمون  ٢±دما نمونه آزمون بيش از 

براي اين منظور بايد يك عدد دماسنج نزديك نمونه آزمون , كھنگي اختالف داشته 
 .نصب شود 

 .بايد انتخاب شود  ۶-۶اي طبق بند  نمونه -نمونه آزمون  ۴-٧-۵ 
قبل از آزمون نبايد ھيچگونه عمليات  -آماده سازي نمونه براي آزمون  ۵-٧-۵ 

براي اين منظور بايد . شيميايي و حرارتي روي نمونه صورت گيرد , مكانيكي 
ساعت در محيط تاريكي كه درجه حرارت  ٢۴نمونه آزمون را حداقل براي مدت 

 .باشد قرار داد  درجه سانتيگراد مي ٣٠داخلي آن 
 :روش آزمون  ۶-٧-۵ 
ھاي شاھد انتخاب نموده و كنار  ھاي آزمون را به عنوان نمونه الف تعدادي نمونه 

ساعت در اتوو با  ١۶٨گذارده شود بقيه را در داخل اتوو قرار داده و براي مدت 
درجه سانتيگراد قرار دھيد در تمام طول آزمون بايد درجه دما اتوو  ٧٠ ± ١دماي 

پس از اين مدت نمونه را از , ثابت بوده و حرارت بطور يكنواخت به نمونه برسد 
ساعت  ٩۶ساعت و حداكثر  ١۶داخل اتوو خارج نموده و آن را براي مدت حداقل 

درجه سانتيگراد بطور آزاد و بدون اينكه ھيچگونه تنشي به آن  ٣٠در دماي حداكثر 
 .وارد آيد قرار دھيد 

ھاي غير ھمجنس را نبايد در يك شرايط آزمون نمود پس از اين مدت نمونه  نمونه 
را بايد تحت آزمون كشش طبق آزمون قبل قرار داده ميانگين مقدار استحكام كششي 

ھاي آزمون نبايد از مقادير داده شده در جدول  و ازدياد طول در نقطه پارگي نمونه
 .بيشتر گردد  ۶شماره 

 بسته بندي -۶  
دستكشھاي الستيكي بري مصرف برقكاري را بايد ھر جفت جداگانه و سپس ھر  

گردد در داخل بسته ھايي كه ھنگام حمل و نقل به آنھا  دسته كه شامل چندين جفت مي
روي ھر كارتن يا بسته مطالب زير تحت عنوان . آسيبي نرسد بسته بندي گردد 
 .نشانه گذاري بايد نوشته شود 

 نشانه گذاري-٧ 
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ھاي محتوي دستكشھاي مورد استفاده برقكاري بايد مطالب زير به خط  روي بسته 
 .خوانا نوشته شود 

 الف نام و عالمت تجاري سازنده 
 ب جنس دستكش 
 پ اندازه آن 
 ت جمله مورد استفاده برقكاران 
 ث كلمه ساخت كشور سازنده 
  
  
  

  
  
١- Breakdown Voltage  
٢- Peak Voltameter  
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