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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  راتمقکر  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29ورخ دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مک  و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  تیدول غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
  المللکی الکتروتکنیک   بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  پیشرفت ازآخری  ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . یدنما اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  دارد ایرانسازمان ملی استان ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، نجشس وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 . است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 شده با پلی تترافلورواتیلن روکش ،شیشه هاي تهیه شده از الیافپارچه -نساجی  »

 (PTFE)- هاويژگی» 

 سمت و/ يا نمايندگی :  رئیس
 زاده، نداحس 

 ) دکتر  شیمی (

 ایات علمی دانشگاه آزاد واحد ااواز

                                                              

  : دبیر
 حاتمی، امیر

 )فوق لیسانس شیمی(

 مدیر عام  شرکت پرشیا پژواش  

 

  )) اسامی به ترتیب حرو  الفبا :  ءاعضا
 پوالدزاده، آذردخت

 )لیسانس فیزی  (

 کارشناس شرکت زرگستر روبینا

 

 پوالدزاده، اعظ 

 )فوق لیسانس شیمی(

 کارشناس شرکت زرگستر روبینا

 

 دایی، مینا

 ) فوق لیسانس شیمی (

کارشکککناس اداره کککک  اسکککتاندارد اسکککتان  

 خوزستان

 

 خواه، سمیرادوستی

 ) فوق لیسانس شیمی (

        یمیککککا کنکککککاش کارشککککناس شککککرکت ک

 شاپورجند  

 

 جحلی، زاره

 )فوق لیسانس شیمی پلیمر (

کارشناس آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی 

  تهران

 

 حزبیان، عبدالحسی 

 )لیسانس مدیریت صنعتی(

مککدیر تضککمی  کیفیککت شککرکت بازرسککی    

 آورانمهندسی انطباق

 

 دواچی، سید محمد

 )فوق لیسانس شیمی پلیمر(

 علمی دانشگاه تهران ایات

 

 پور، مرجانرافعی

 )فوق لیسانس شیمی(

 کارشناس شرکت دانش پیشرو اکسی 
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 عقیلی، مرجان

 ) فوق لیسانس نساجی (

 کارشناس اداره ک  استاندارد استان قزوی 

 

 کریمی چشمه علی، مری 

 ) فوق لیسانس شیمی (

 مدیر فنی شرکت پارس لیان اروند

 اوهکریمی بیرگانی، ک

 )لیسانس مهندسی شیمی(

کارشکککناس شکککرکت بازرسکککی مهندسکککی     

 آوران انطباق

  

 محمد ، نگی 

 ) فوق لیسانس شیمی (

 کارشناس استاندارد
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 یش گفتارپ

 

 -( PTFEتترافلورواتیل  )شده با پلی روکش ،شیشه تهیه شده از الیا  اا پارچه -نساجی "استاندارد 

تهیه و تدوی   شریفشرکت پرشیا پژواش  در کمیسیون اا  مربو  توسطکه پیش نویس آن  "ااویژگی

اا  نساجی و پوشاک و فرآوردهکمیته ملی استاندارد  یهاجحس سیصد و اشتاد و دومی شده است و در 

قانون اصح  قوانی  و  3مورد تصویب قرار گرفته است ، این  به استناد بند ی  ماده  99/19/29مورخ  الیا 

ستاندارد ملی ایران ، به عنوان ا1331مصوب بهم  ماه   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مقررات

 .شودمنتشر می

برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا  ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، 

ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  ای  استاندارداا  ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و 

 استاندارداا ارائه شود ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت . بنابرای  ، 

 باید امواره از آخری  تجدید نظر استاندارداا  ملی استفاده کرد .

 

 رار گرفته به شر  زیر است :منبع و ماخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده ق

 
ASTM D 4969-07( 2012), Standard  specification  for  polytetrafluoroethylene–(PTFE) 

Coated glass fabric 
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فلورواتیلن  تتراپلیهاي تهیه شده از الیاف شیشه، روکش شده با پارچه -نساجی 

(PTFE) - ها ويژگی 

 ه کاربردهدف و دامن  1

      روکش شده با  تهیه شده از الیا  شیشه اا اا  پارچهویژگیتعیی   اد  از تدوی  ای  استاندارد،

 .باشدکه دارا  مصار  الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی میاست  (  PTFE) فلورواتیل  تتراپلی

در ار دو طر  به  PTFE با 1(شده زینتر )سختو یا  روکش،  آغشته ا شیشه پارچهای  استاندارد برا  

 .، کاربرد دارد 313/9  حداکثرmmp   ضخامت اسمی

 PTFE شده با  روکش، mm  331/99با ضخامت بیش از PTFEاا  روکش شده با پارچهای  استاندارد برا  

گیرند، مورد استفاده قرار می 3گیار  )مطب  شده(به عنوان الیه در منسوجات الیهی  طرفه و یا مواد  که 

 کاربرد ندارد.

 باشد.ا  توضیح داده شده منظور پارچه تهیه شده از الیا  شیشه میدر ار جا که پارچه شیشه

 شود. استفاده می PTFEاز نماد  فلورواتیل تتراپلیدر مت  ای  استاندارد به جا  

 mm  331/9ضخامت بیش ازبا  PTFEاا  روکش شده با در مت  ای  استاندارد منظور از پارچه زمینه پارچه

 باشد.   می

 مراجع الزامی  1

 اا ارجاع داده شده است. مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود .

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن ارجاع داده شده باشد، اصححیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار

اا ارجاع داده مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است .اا  بعد  آنشده است ، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه

 ی  استاندارد الزامی است :ازمراجع زیر برا  ا استفاده

 روش آزمون -تعیی  قابلیت عبور اوا  -منسوجات ، 1923استاندارد ملی ایران شماره    1-1

    : تعیی  نیرو    خوردگی پارچه بخش او جر -منسوجات ، 2122-1استاندارد ملی ایران شماره   1-1

 خوردگی به روش المندور جر

اا  روکش شده با الستی  یا پحستی  ک تعیی   پارچه، 3623-1ملی ایران شمارهاستاندارد  1-9

 او  : اندازه گیر  طو  و عرض و جرم خالص قسمت  - آزمونک روش  طاقهخصوصیات 

                                                 
1 - Sintered 

2 - Stractural fabric 

3 - Laminate 
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تعیی   –اا  روکش شده با الستی  یا پحستی  ، پارچه3623-9استاندارد ملی ایران شماره  1-4

ر واحد سطح پارچه روکش شده، روکش و منسوج قسمت دوم : جرم د - آزمونک روش  طاقهخصوصیات 

 زمینه

تعیی   –اا  روکش شده با الستی  یا پحستی  پارچه ،3623-3استاندارد ملی ایران شماره  1-5

 تعیی  ضخامت:  سومقسمت  - آزمونک روش  طاقهخصوصیات 
2-6 ASTM  D 123 Terminology relating to textiles 

2-7 ASTM  D 149 Test method for dielectric breakdown voltage and dielectric strength of 

solid electrical insulating materialsat commercial power frequencies 

2-8 ASTM  D 257 Test methods for DC resistance or conductance of insulating materials 

2-9 ASTM  D 374 Test methods for thickness of solid electrical insulation 

2-10 ASTM  D 579 Specification for greige woven glass fabrics 

2-11 ASTM  D 618 Practice for conditioning plastics for testing 

2-12 ASTM  D 883 Terminology relating to plastics 

2-13 ASTM  D 902 Test methods for flexible resin- Coated glass fabrics and glass fabric 

tapes used for electrical insulation 

2-14 ASTM  D 3892 Practice for packaging/packing of plastics 

2-15 ASTM  D 4441 Specification for aqueous dispersions of polytetrafluoroethylene 

2-16 IEEE/ASTM SI-10 Standard for use of the international system of units (SI): The 

modern metric system  

2-17 ISO 12086-2 Plastics-Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion materials-

Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties 

2-18 ISO 13000-1 and 2 Plastics- Polytetrafluoroethylene (PTFE) Semi- Finished products 

 اصطالحات و تعاريف 9

اا و برا  پحستی  ASTM D 883در ای  استاندارد، عحوه بر اصطححات و تعاریف تعیی  شده در استاندارد 

 رود:یبه کار م نیز زیر تعریفبرا  منسوجات، اصطح  و  ASTM D 123استاندارد 

9-1  

 پارچه ضخیم

  mm  331/9با ضخامت بیشتر از PTFEشده با  روکش پارچه

 دسته بندي 4

 توضیح داده شده، وجود دارد.  1طور که در جدو  امان PTFEا  روکش شده با نوع پارچه شیشه 6
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 PTFEشده با  روکشای های شیشهپارچهانواع  -1جدول 

 رايجتوضیحات عمومی و کاربردهاي  نام نوع

I ممتاز 
اا  معی  برا  مصار  دارا  مشخصه پارچهو  1صفحه جداکنندهبه عنوان عای  الکتریکی ،  که، بدون عیب، صا  

 شود.استفاده می نظامی

II شوداستفاده میآن مورد نیاز است،  9نچسب بودنکه برا  کاربرداا  مکانیکی که مشخصات دمایی و پارچه معمولی  استاندارد 

III شودلزامات بحرانی نیست، استفاده میجزو ا صا  بودنکه برا  کاربرداا  مکانیکی که در آن پارچه معمولی  کانیکیم 

IV  گیردگیر  مورد استفاده قرار میدر قالب صفحه جداکنندهعنوان ا  از تخلخ  که به پییر، با گسترهنفوذ پارچه متخلخ 

V  
مقاوم در برابر 

 جرخوردگی

پییر، مواد انعطا  برا  نیاز موردکه برا  کاربرداا  مکانیکی  جرخوردگیپییر و مقاوم در برابر انعطا  ،صا  پارچه

 کاربرد دارد

VI گیردکه برا  تخلیه الکتریسته ساک  مورد استفاده قرار میمعمولی  پارچه رسانا 

 ساختار پارچه  5

ساخت محصوالت مورد اشاره در ای  استاندارد باید  ماده اصلی به کار رفته در ،شیشه پارچه از جنس   5-1

   باشد. ی  راانما برا    D 579 ASTMمطاب  با استاندارد  پود  و تار ا  بافته شدهشیشه  پارچهاز 

،  PTFEا /شیشه پارچهکه عموما قاب  پییرش استند، برا  ضخامت نوعی از محصوالت  3زمینهاا  پارچه

 آورده شده است. 9در جدو 

 روکش آغشته شده یا،  PTFEبا  D ASTM 4441ا ، مطاب  استاندارد شیشه پارچه، روکش کردن   5-1

اا برا  ، برا  دستیابی به خصوصیات و کارایی مورد نیاز محصو  نهایی، از افزودنیلزومشود. در صورت می

 استفاده کنید. امگ  پراکندگی کم  به

                                                 
1 - release sheet 
2 - easy-release 

3 - substrate 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


2 
 

 PTFEشده با  روکشای شیشه پارچهمحصوالت  متدوالضخامت  ایبرقابل قبول  زمینههای پارچه -2جدول

اا  ضخامت پارچه

ا  روکش شده شیشه

 PTFEبا 
قاب  قبو  تاروپود  ا  بافته شدهاا  شیشهپارچه 1کد  

 بر حسب میلی متر

931/9 192 ،196 

936/9 193،1939 

199/9 119،113،9113 

193/9 116 ،1163 ،9116 ،9163 

139/9 116 ،1163 ،9116 

993/9 193،1393،3693 

932/9 193،1393،3693 

336/9 121 ،1129 

 هاويژگی 1

روکش باید به داخ  پارچه نفوذ کرده و به آن بچسبد و اساسا باید فاقد چی  و چروک، برجستگی،   1-1

 حباب و عیوب دیگر باشد.

  رنگ     1-1

ود باید دارا  ی  رنگ طبیعی بوده که از تقریبا سفید تا مسلح دیده شماده با چش  غیر زمانی که   1-1-1

 ا  تیره متغیر است. رنگ متداو  کهربایی است.قهوه

 اگر رنگ، مورد نیاز مشتر  باشد، آن را تعیی  کنید.   1-1-1

 اا  موجود در ار بهر باید یکسان باشد.رنگ رو    1-1-9

     اا باید مورد تواف  اا و افزودنیکنندهاا، پرانهداا  دیگر برا  محصوالت دارا  رنگرنگ   1-1-4

 کنندگان و مشتریان باشد.عرضه

           ضخامت بستگی دارد. روادار   PTFEشیشه و درصد روکش   ا  به نوعپارچه شیشه ضخامت،    1-9

 ی  شود.تعی  ASTM D 374نسبت به ضخامت پارچه تکمی  شده است.ضخامت باید مطاب  با    01± %

 

                                                 
1 - Style Number 
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 شوند.، محصوالت تهیه شده از شیشه با و بدون روکش،  بر حسب جرم بر واحد سطح تولید میبه طور معمو   -يادآوري 

مقدار  39  %آزمون شود، حداق  باید  ASTM D 902زمانی که مطاب  با استاندارد  ،مقاومت پارگی    1-4

 باشد.  ASTM D 579 تعیی  شده دراستاندارد
 باشد.روکش کردن پارچه می به انگاممورد نیاز  به علت افزایش دما  مقاومت پارگیکااش  -يادآوري 

    ملی ایران شماره اا مطاب  با استانداردجرخوردگی ،1المندورف(به روش نیروي جرخوردگی لبه ، )   1-5

بستگی دارند.  PTFEاا  اضافه شده به به نوع شیشه و افزودنی جرخوردگیآزمون شوند. مقادیر  1-2122

آنها و  مشابه( دو برابر مقادیر V)نوع  جرخوردگیمقاوم در برابر  متداو  محصوالت جرخوردگیمقادیر 

-اا باید به وسیله عرضهباشد. مقادیر آزمون و روادار آنها می مشابه( نصف مقادیر VIمحصوالت رسانا )نوع 

 کننده و خریدار تعیی  شوند.

تهیه شود.  3623-3و  3623-9، 3623-1اا  ملی ایران شماره مطاب  با استانداردنمونه باید جرم،    1-1

نسبت به جرم   ± 3  %کننده و خریدار بوده و روادار  آن بایداضافه شده طب  تواف  عرضه PTFEمقدار 

 اظهار شده باشد.

    ،3623-1شماره اا  ملی ایران زمانی که مطاب  با استاندارد روکش شده ا شیشه پارچهعرض،    1-7

 مطابقت داشته 3در جدو   ذکر شدهاا  روادار حدود اا و با عرض و آزمون شود  3623-3و  9-3623

 باشد.

روش و با استفاده از   ASTM D 257، رسانایی باید مطاب  با استاندارد 6، برا  ماده نوع رسانايی   1-9

 Ω /square196تر از که ضریب مقاومت آن پایی  آزمون شود. زمانی 3ا ، و پ  مقایسه9صفحه فلز  صا 

 باید رسانا در نظر گرفته شود. است، ماده

 کاربرد دارد. Iبرا  پارچه نوع  ،4الکتريکشکست دي    1-8

اا  مختلف، زمانی که مطاب  الکتری  برا  ضخامتد  ولتاژ شکست الکتریک،دی تفکیکولتاژ  6-9-1

جدو   آزمون شود، باید مطاب  mm 33/6د و با ی  الکترو ASTM D 902 و  ASTM D149دارداا  استان

 باشد. 2
 PTFEشده با  روکشای شیشه پارچهعرض   -3جدول

 ااروادار  عرض اسمی

mm mm 

 323/9 13/3تا  <3/19

 322/9 3/19تا  <1/33

 333/1 1/33تا  <9/36

 211/1 9/36تا  <393

 33/6 تریا بزرگ 393

                                                 
1 - Elmendorf   
2 – Flat  metal  plate 

3 - comparison bridge 

4 - Dielectric breakdown 
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 PTFE a شده با روکش پارچهخواص الکتریکی   - 4جدول

 نوع
 شکست دي الکتريک ضخامت

mm V,min V,min 

 Iنوع 

931/9 1999 1999 

936/9 9399 9399 

199/9 3399 3399 

193/9 3299 3299 

139/9 2399 2399 

993/9 2399 2399 

932/9 3999 3999 

336/9 3399 3399 

a نوع پارچه نها برا  تI .کاربرد دارد 

 

 

        دما ساعت قرار گرفت  در معرض  19پس از الکتريک پس از حرارت دادن، شکست دي    1-8-1
o
C  139 ، مقدار تعیی  شده قب  از قرار گرفت  در معرض  39 % تر ازمقدار میانگی  پنج  نمونه نباید کم

 حرارت باشد.

اا رو  طو صورت رو  یا ورقه تهیه شده باشد. بهد اشاره در ای  استاندارد باید محصوالت مور طول،   1-11

m  29  تا m39 .است 

در سفارش خرید یا قرارداد ملزم شده باشد، عرضه کننده باید نسبت  در صورتی که ،PTFEدرصد    1-11

 :دمشخص کن 1به وزن ک  محصو  نهایی را با استفاده از رابطه  PTFE روکش وزنی

 

 
 
 

 که در آن: 

 ؛6-6مطاب  بند  جرم ک                        

 .ASTM D 579استاندارد  با مطاب  بدون روکششیشه  جرم                       

گیر  معاد  آن که قادر به اندازه ، یا وسیله1سنجزبر باید با استفاده از ی   Iماده نوع ، صاف بودن  1-11 

 زبر  میانگی  با تقریب میکرو اینچ است، آزمون شود.

                                                 
1 - Profilometer 
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 گیر  بایدگیر  شود. طو  اندازهدرجه نسبت به جهت بافت باید اندازه 23زاویه  باعرض سه نمونه   1-11-1

 باشد. mm 3/19 ازبیشتر 

گزارش کنید. متر را بر حسب میلی شده ثبتایج گیر  را ثبت کنید. میانگی  نتار اندازه نتایج   1-11-1

 کننده تعیی  شود.اا باید بی  مشتر  و عرضهروادار حدود و  صا  بودنمقادیر 

 شود. گیر اندازه 1923ملی ایران شماره  مطاب  با استانداردتخلخ  باید  ، IVنوع  در نمونه، تخلخل   1-19

 کننده تعیی  شود.بی  مشتر  و عرضهاا باید مقادیر تخلخ  و روادار    1-19-1

 بردارينمونه      7

 باشد. 1-2با الزامات بند  مطاب بردار  باید از نظر آمار  نمونه    7-1

 چشمی، ابعاد  و وزنی انتخاب شود. بازرسیرو  یا ورق برا   ی  تصادفیطور بهباید از ار بهر    7-1

باز کرده و برا   را انتخاب شده، 9-3رولی که مطاب  با بند یارد از  19، باید حداق  بازرسی چشمی  7-9

 بازرسی شود. 1-6مطابقت با بند 

 سازي وتثبیت شرايط آزمونآماده      9

، ساز  مورد نظر باشدآمادهبا ای  وجود، اگر  ،مزیت اندکی دارد ساز آمادهبه دلی  طبیعت ای  مواد،     9-1

 استفاده کنید. D 618 ASTM در استاندارد  Aاز روش کار  ونپیش از آزم ساعته 2برا  ی  دوره 

oاا را در دما  استاندارد آزمایشگاایآزمونجز در موارد ذکر شده، به آزمون، شرايط   9-1
C  3 ± o

C 93  و

 .انجام داید ( درصد39تا  39)رطوبت نسبی

 بسته بندي      8

بند  استاندارد تجار  بسته کانتینراا در  بایدواد برا  اطمینان از پییرش توسط شرکت حم  و نق  ، م  

 ، مگر آنکه در قرارداد یا سفارش غیر از آن ذکر شده باشد.شوند

 گذاري نشانه   11

کانتینراا  حم  و نق  باید با نام ماده، نوع، ضخامت، و مقدار محتویات آن عحمت گیار  شده باشند. رو  

 ع و شماره بهر، مشخص شده باشند.اا باید نوار رو  یا بسته از ورقه

 رعایت شوند.  ASTM D 3892استاندارد  باید طب  گیار بند  و نشانهتمام مقررات بسته   11-1
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