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

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

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

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

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

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

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 استانداردفنی تدوين   کميسيون

 (CVP) پلی وينيل کلرايدروکش شده با برزنت  - پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک  "

  "ويژگی ها -
 

 سمت و/ يا نمايندگی رئيس

 گروه صنعتی میالد سیامک ،ادماسی

 سفوق دیسانس مهندسی نساجی 

  
 دبير :

 امی، فریباپیغ

 س دیسانس فی یک  

 

اداره کل نظارت بر اجرا  –سازمان میی استاندارد ایران 

 استاندارد

 ساسامی به ترتیب حروف ادفبا   اعضاء :
 ، رهالاطیسی مقدم

  دیسانس فی یکس

 

 ررکت مشاورین نیک تکس

 حمیده، تشکر  راد

  نساجیدیسانس مهندسی فوق س

 

 انجمن صنایع نساجی ایران

 سمساراا، مری 

 سفوق دیسانس ریمی 

 

 سازمان میی استاندارد ایران –پژواشگاه استاندارد 

 دانائی، محمد

 سدیسانس مهندسی نساجی 

 

ررکت مشاورین رایا بهرنگ

 حسین نصرادهی،

 سدیسانس مهندسی نساجی 

 

 مدیریت پویا و یکنواخت ساز  –ن اجا 

 نعیمی نیا،فرناز

 سفوق دیسانس مهندسی نساجی 

 ایران پژواشگاه سازمان میی استاندارد

  

 وحدانی، ابراای 

 سفوق دیسانس مهندسی نساجی 

اداره کل نظارت بر اجرا   –سازمان میی استاندارد ایران 

 استاندارد
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 امایونفر، فرحناز

 سدیسانس بیودوژ  

اداره کل نظارت بر اجرا   –سازمان میی استاندارد ایران 

 استاندارد
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 گفتار پيش

 -  CVPس پیی وینیل کیرایدروکش رده با برزنت  - پارچه اا  روکش رده با تستیک یا پالستیک  "استاندارد 

ایران تهیه و تدوین رده سازمان میی استاندارد اا  مربوط توسط کته پیش نویس آن در کمیسیتون "ویژگی اا 

اا  نساجی و ادیاف مور   اجالس کمیته میی استاندارد پوراک و فرآورده افتاد واشتمینسیصد وو در 

قانون اصالح قوانین و مقررات  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استاندارد بند یک ماده  12/19/29

-، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 رود.

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات تحوتت و پیشرفتبرا  حفظ امگامی و اماانگی با 

استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدیدنظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این 

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

 امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 :خی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است آبع و مامن

 تجربيات کارشناسان داخلی -0

2- ISO 8095: 1990, PVC coated fabrics for tarpaulins- Specification 
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پلی روکش شده با  برزنت -با الستيک يا پالستيک  0روکش شدهبرزنت پارچه هاي 

 ويژگی ها  - (CVP) وينيل کلرايد

 کاربردو دامنه   هدف 0

 روکش رده برزنت ، نمونه بردار ، بسته بند  و نشانه گیار  انواعااویژگی  استاندارد تعیین  این  از تدوین  ادف

پیی وینیل  از جنس  با پیگمنت یا بدون پیگمنتپورش نرم مناسب سبا  از یک طرف یا دوطرفمی بارد که 

 پورش داده ،  استج ء اصیی آن وینیل کیراید ،مناسب برا  تکمیل برزنت که مریا کوپیی   CVP س کیراید

 د. ورمی

 آمید کاربرد دارد. استر یا پییجنس پییاا  با پارچه زمینه از این استاندارد برا  برزنت



  الزامی مراجع 1

 اا ارجاع داده رده است. مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن

 رود.بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می

 اا و تجدیدنظراا  بعد  آن انتشار ارجاع داده رده بارد، اصالحیهدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ 

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

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آناست، امواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 این استاندارد اد امی است : استفاده از مراجع زیر برا 

 ور گیر  تغییر ابعاد پارچه پس از غوطهروش اندازه -منسوجات ، 1929ه استاندارد میی ایران رمار 1-0

 در آب سرد

ثبات رنگ در برابر نور  –آزمون اا  ثبات رنگ  –نساجی ، 2932ه رمار  ایران  استاندارد میی 1-1

 نگ پریدگیمصنوعی: تمپ قوس زنون برا  آزمون ر

ن روش کرب -ااکااش مقدار نرم کنندهگیر  اندازه -پالستیک اا، 2363ه رمار  ایران  استاندارد میی 1-3

 فعال

تعیین  اا  روکش رده با تستیک یا پالستیک تپارچه ، 6213-1ه رمار  ایران  استاندارد میی 1-4

 سمت اول : سرعت ثابتق -جر خوردگی مقاومت به

اا  روکش رده با تستیک یا پالستیک ت مقاومت به ، پارچه3612میی ایران رماره استاندارد  1-5

    آزمونااروشآسیب دیدگی در اثر خمش ت 

                                                 
1 -coated  
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 خمش در دما  - اا  روکش رده با تستیک یا پالستیکپارچه ، 3699ه رمار  ایران  استاندارد میی 1-6

 آزمون   ت روش پایین

 

اا  روکش رده با تستیک یا پالستیک ت تعیین ارچه، پ 3623-1 استاندارد میی ایران رماره 1-0

 گیر  طول و عرض و جرم خادصخصوصیات طاقه ت روش آزمون قسمت اول : اندازه

اا  روکش رده با تستیک یا پالستیک ت تعیین پارچه ، 3623-9ه رمار  ایران  استاندارد میی 1-8

  زمینه پارچه روکش رده، روکش و منسوج قسمت دوم : جرم در واحد سطح -طاقه خصوصیات

 اا  روکش رده با تستیک یا پالستیک ت مقاومت در برابرپارچه، 3623استاندارد میی ایران رماره  1-3

 نفوذ آب ت روش آزمون

ثبات رنگ در  -اا  روکش رده با تستیک یا پالستیک ارچهپ ،3623استاندارد میی ایران رماره   1-01

 روش آزمون -خشک و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مادش مادش  برابر

اا  روکش رده با تستیک یا پالستیک ت مقاومت به ، پارچه 3636استاندار میی ایران رماره   1-00 

 چسبندگی ذاتی ت روش آزمون

 گیر اندازه -اا  روکش رده با تستیک یا پالستیکپارچه ،3311استاندارد میی ایران رماره  1-01

 روش آزمون -مقاومت کششی و ازدیاد طول تا نقطه پارگی

 گیر  می اناندازه -اا  روکش رده با تستیک یا پالستیکپارچه ،3231رماره  ایران  استاندارد میی 1-03

 روش آزمون -چسبندگی تیه روکش

پارچه جهت انجام  نخ و بردار  از ادیاف،روش نمونه -نساجی، 3213استاندارد میی ایران رماره  1-04

 آزمون

 

 هاي رد يا قبولآزمون 3

جدول در   مندرج  مقادیربا  مغایر  نتایج آزمونو  گرفتهمورد آزمون قرار  1اا طبق جدول در موارد  که آزمونه

دو نمونه دیگر از نمونه  تا حد امکان به این منظور .دو بار تکرار رودآزمون در موارد مغایرادیکر بارد، بایدفوق

امکان پییر  اودیه بر رو  آن انجام داید. درصورتی که تهیه آزمونه مجدد از نمونه را تهیه و آزمون مجدد اودیه

 .روندنمونه دیگر  تهیه آزمونه اا از نبارد باید 

ه بارد بهر  که تمطابقت داراین استاندارد  1اد امات جدول نتایج حاصل از آزمون مجدد با  امه در صورتی که

 اد اماتبا در صورتی که ار یک از نتایج آزمون مجدد  بارد.مطابق با این استاندارد می ،اا نماینده آن استنمونه

 .بارداا نماینده آن است مغایر با این استاندارد میبهر  که نمونه ،مغایرت دارته بارداین استاندارد  1جدول 
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 ويژگی ها 4

 بازرسی چشمی 4-0

 کنواخت و عار  از عیب و ترک قابل مشااده بارد. روکش پارچه باید به صورت ی

  رفافیا  پیگمنتد موا  بدون  از روکش  که بارد س ج  در موارد   دیدن  قابل  روکش  نباید از سمت  زمینه  پارچۀ

 . بارد   رده  استفاده
 

 ابعاد 4-1

 عرض مفيد 4-1-0

 بارد.  1-2به معنی عرضی از پارچه است که پورش رو  آن مطابق با اد امات مندرج در بند  "عرض مفید "

باید مطابق با اندازه مورد توافق بین  3623-1میی ایران رماره  دگیر  رده پارچه طبق استاندارعرض اندازه

  .باردتر ک رده  ردرصد نسبت به مقدار اظها 3از  بیشعرض مفید نباید  طرفین ذینفع بارد.

 طول رول 4-1-1

تر از مقدار اظهار طول رول نباید ک اندازه گیر  رود.  3623-1طبق استاندارد میی ایران رماره  رول بایدطول 

 رده بارد.

 
گیر  طول و عرض گردد اندازهکه پارچه روکش رده به صورت قطعات از پیش بریده رده عرضه می خا در موارد  -يادآوري

در این موارد  در این حادت رکل و ابعاد و حدود روادار  ابعاد باید بر اساس توافق طرفین ذینفع تعیین گردد. کاربرد  ندارد.

 .مشخص رودرکل و ابعاد نمونه  ،رود که در قراردادپیشنهاد می

 

 ثبات رنگ و فيزيکی  ويژگی هاي 5

 بارد. 1جدول اد امات پارچه روکش رده باید طبق  5-0

درجه تا گردد، نباید آثار سفید  در  139وقتی پارچه روکش رده از سمت دارا  روکش با زاویه  5-1

اا را توان آزمونمحل تا ردگی مشااده رود. در صورتی که آثار سفید  در محل تا ردگی مشااده رود می

 .ه آثار سفید  در اثر تا ردگی باید در گ ارش آزمون درج گرددبررو  نمونه انجام داد و مشااد

 

 پذيريآتش 6

-آتشدر مورد  توافق طرفین ذینفعاد امات مورد حداقل در این استاندارد بیان نگردیده است.  پییر آتشخوا  

 باید رعایت رود.  سدر صورت وجود  پییر 
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پلی وينيل کلرايدهاي روکش شده با الزامات براي پارچه – 0  دولج  

 

 رديف
 حداقل/حداکثر ويژگی

روش آزمون طبق  الزامات

ملی  استاندارد

 ايران شماره

پارچه زمينه 

نوع آميد پلی

 سنگين

پارچه زمينه 

نوع آميد پلی

 سبک

پارچه زمينه 

 استرپلی

 3623-9 699 299 339 حداقل جرم کیی در واحد سطحسگرم بر متر مربع  1

       پارگی سنیوتن  تا حدنیرو حداکثر  

 3311 9339 1399 9399 حداقل در راستا  طول 9

 روش نوار  باریک 9399 1399 9939 حداقل در راستا  عرض 

      ازدیاد طول تا حد پارگیس%  

 3311 33تا  13 29تا  99 29تا  99 حداکثر-حداقل در راستا  طول 3

  33تا  13 29تا  99 29تا  99 حداکثر-حداقل در راستا  عرض 

 سنیوتن جر خوردگی مقاومت به 

   مترمییی 139مییی متر در  999سابعاد آزمونه 

     

 6213-1 399 139 939 حداقل در راستا  طول 2

 9-روش ادف

 سدو زبانه ا  

  399 139 939 حداقل در راستا  عرض 

      متر مییی 39چسبندگی تیه روکشسنیوتن بر  

 3231 39 69 39 حداقل راستا  طولدر  3

  39 69 39 حداقل در راستا  عرض 
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 ادامه – 0  دولج

 

 

 رديف
 حداقل/حداکثر ويژگی

روش آزمون  الزامات

پارچه زمينه  طبق استاندارد

نوع آميد پلی

 سنگين

پارچه زمينه 

آميد پلی

 نوع سبک

پارچه زمينه 

 استرپلی

 3699 -93 -93 -93 حداکثر سیوس یس درجه سی پایین خمش در دما  6

 3636 وزنه بعد از بردارتنجدا ردگی بدون صدمه به سطح  - مقاومت به چسبندگی ذاتی 3

پیرش گرمائیسکااش جرم روکش بر حسب  3

 درصد 

 2363 3 3 3 حداکثر

برا   درجه ثبات رنگ در برابر نورستمپ زنون  2

 سطح قابل مصرف

 2932 6 6 6 حداقل

با دما   ور  در آبثبات ابعاد  پس از غوطه 

  سیوس یدرجه سی 93±9س

     

 1929 3/9 9/1 9/1 حداکثر سدرصد  اف ایش ابعاد 19

  9/1 9/9 9/9 حداکثر سدرصد کااش ابعاد 

نفوذ آب یا فشار مقاومت در برابر  11

 متر آب  ستاتیکسسانتیاودرای

 3623 139 139 139 حداقل

دیدگی در برابر خمشستعداد دور آسیب  19

 برا  سطح قابل مصرف خمش 

 حداقل
193×3 193×3 193×3 

3612 

 روش ب

13 

 

درجه ثبات رنگ در برابر مادش خشک و 

 برا  سطح قابل مصرف مرطوب

 حداقل
2 2 2 

3623 

 بردارينمونه  0

باید   آزمون  انجام  جهتاا  مشخصی توسط تودیدکننده به عنوان بهر تعیین رده بارد، در صورتی که تعداد رول

اا  مشخصی توسط در صورتی که تعداد رول .رود   انتخاب "از ار ا ار متر" / "از ار بهر"  نمونه  یک  حداقل

 بردار نمونه  د.ور  تعیین  توافق خریدار و فرورنده  بااا ، تعداد نمونهتودیدکننده به عنوان بهر تعیین نشده بارد

 1 – 3بردار  باید طبق بنداا  در موارد اختالف نمونهانجام گیرد.  3213باید طبق استاندارد میی ایران رماره 

 انجام رود. 3 – 3تا 

 .ا ار متر تهیه روداز ار یک نمونه به طور  که حداقل  رودانتخاب باید  یک نمونه از ار بهر حداقل  0- 0
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اا را از انتها  ار رول تعیین نشده بارد، نمونهطرفین ذینفع در صورتی که محل تهیه نمونه توسط  1- 0

 .پارچه تهیه نمایید

کافی  1اا و انجام آزمون طبق جدول باید برا  تهیه آزمونه ،اا  تهیه رده از ار بهراندازه کل نمونه 3- 0

 بارد.

ه ننماینده  نموتهیه روند، به طور  که  3 – 3اا  انتخاب رده طبق بند ید از نمونهبا ااآزمونه 4- 0

و مورد آزمون قرار نموده تهیه  1لرکاا  مورد نیاز طبق کییه آزمونهآزمایشگاای بارند، به این منظور باید 

 . گیرند

  د کهنرو  تهیه  نحو ه باید ببرا  آزمون ثبات رنگ ،   اا، آزمونهاا  متشکل از چند رنگبرا  نمونه 5- 0

 د. ناا باررنگ  تمام  رامل
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 عرض کامل 

 
 راهنما:

 اندازه گیر  جرم 5

 مقاومت تا حد پارگی 6

 مقاومت به جر خوردگی 7

 چسبندگی تیه روکش 9

 آسیب دیدگی در برابر خمش 11

 مقاومت به چسبندگی ذاتی 13

D ور  در آبثبات ابعاد  پس از غوطه 

L راستا  طودی 

T راستا  عرضی 

W نفوذ آب یا فشار ایدرواستاتیک 

تواند  از ار و پیرش گرمائی و ثبات رنگ در برابر نور و مادش خشک و مرطوب می پایین خمش در دما اا  آزمونه -يادآوري

 گردد. محل مناسب در نمونه تهیه

 ها انتخاب آزمونه محلشمايی از  – 0شکل 

 

ی  
ریب
 تق
ول
ط

3/1 
تر
م

 

ول
 ط
 
ستا
را
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  گذارينشانه بندي و بسته 8

بند  رتده و  بسته ات/ قطعرولبرا  برزنت باید به صورت   CVPس پیی وینیل کیرایدروکش رده با اا  پارچه 

اا  زیر باید به طور خوانا و پاک نشتدنی  آگاایند. روبسته بند   ،اتیین با پورش مناسب وغیر قابل نفوذبا پیی

در مورد تودیدات داخیتی بته زبتان فارستی و در متورد صتادرات و        از پارچه روکش رده ات/ قطعرولار بر رو  

 :درج گردد، واردات به زبان مورد توافق طرفین ذینفع، بر رو  برچسب ادصاقی و یا به صورت چاپ رده

 و ج ئیات تزم برا  رناسائی پارچه روکش رده ؛ یا ار دو  تودیدکننده  کارخانه  تجار   یا نشان  نام  8-0 

 ؛"برزنت روکش رده "درج عبارت  8-1 

 ؛  استر پیی/سبکآمید نوع /پیینوع سنگینآمید پیی س جنس برزنت  8-3

   ؛/ قطعهرول راگیر برا   و رماره بهر س در صورت نیاز  ات/ قطعرولرماره   8-4

 رنگ ؛ 8-5

 ؛ ات/ قطعرول  طول  8-6 

 ؛ ات/ قطعرول عرض مفید 8-0

 س برا  تودیدات داخیی  ؛  کشور سازنده  نام  8-8 

   ؛'PVC" / "پیی وینیل کیراید"س  مواد روکش  جنس  8-3 

 روکتش اتا   رده بترا  برزنتت   روکشاطالعات مربوط به روش پیشنهاد  برا  تمی  کردن سطح  8-01

رده  روکشاا  رده از دو طرف و اطالعات مربوط به روش پیشنهاد  برا  تمی  کردن پارچه زمینه برا  برزنت

 .از یک طرف

 
 بارد.، مجاز نمیرودی که باعث گمراای مصرف کننده فدرج ار گونه اطالعات اضا -يادآوري
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