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 روش آزمون تعيين جرم در واحد سطح منسوجات تهيه شده از الياف شيشه

  

  

  

 چاپ اول

 1376 خرداد ماه

 
 

 نموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرا

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون 

ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت 

 :شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي مؤسسه عبارتست از
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انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال بردن  –تانداردهاي ملي )تعيين، تدوين و نشر اس

كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارآئي صنايع در جهت 

 –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري  –ترويج استانداردهاي ملي  -خودكفائي كشور

اردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاند

نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي 

بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت 

نامرغوب خارجي  ازمصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي

مطالعه و تحقيق  –راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

ترويج سيستم  –درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي  –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

 اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم(.مربوط، 

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود 

هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و 

 .وجه قرار ميدهدنيازمنديهاي خاص كشور را مورد ت

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش 

صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت 

 .و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود

 
 

  

 دكميسيون استاندار

 هروش آزمون تعيين جرم در واحد سطح منسوجات تهيه شده از الياف شيش
  

 سرئي
 صفدر -اسكندرنژاد دكتراي نساجي دانشگاه پلي تكنيك تهران

  

 ءاعضا
 نسرين -صدري مهندسي نساجي شركت شوبات

 شهال -اطلسي ليسانس فيزيك موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 شهناز -گلكار ليسانس زيست شناسي اداره كل استاندارد تهران

 مريم -زاهد مهندسي نساجي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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 ردبي
 ميترا -راكيان مهندسي نساجي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
 

 بفهرست مطال

  
 هدف و دامنه كاربرد

 تعاريف

 اصول

 وسايل مورد نياز

 شرايط محيطي جهت آماده سازي و آزمون

 نمونه برداري و تهيه آزمونه

 روش آزمون

 محاسبه و شرح نتايج

 گزارش آزمون

 
 

  

 يبسمه تعال

 رپيشگفتا

سطح منسوجات تهيه شده از الياف شيشه كه استاندارد روش آزمون تعيين جرم در واحد  

بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در شصت و يكمين كميته ملي استاندارد 

قانون  3 ماده 1 مورد تأييد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1375/9/24 صنايع نساجي مورخ

ايران مصوب بهمن اصالحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 .گردد بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 1371 ماه

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم,  

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي 

انداردها برسد، درهنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط كه براي اصالح يا تكميل اين است

 .مورد توجه واقع خواهد شد 
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بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها  

 .استفاده نمود 

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي  

المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي  جامعه حتي

 .ايجاد شود 

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم , اين استاندارد با  

 .اده از منبع زير تهيه گرديده است استف

  

 BS EN 2329 : 1993  

  

روش آزمون تعيين جرم در واحد سطح منسوجات تهيه شده از الياف 

 نشيشه آغشته شده با رزي

 دـ هدف و دامنه كاربر 1  
ـ هدف از تدوين اين استاندارد , ارائه روشي جهت تعيين جرم در واحد سطح  1 ـ 1 

 .باشد منسوجات تهيه شده از الياف شيشه آغشته با رزين جهت مصارف هوا ـ فضايي مي

گيرد و بايستي استفاده  ـ اين استاندارد مسائل مربوط به سالمت و ايمني را در بر نمي 2 ـ 1 

 .احتياطهاي الزم را در نظر بگيرند كنندگان از اين استاندارد 

 فـ تعاري 2  
هاي ترموست يا ترموپالست منسوجاتي  منسوجات تهيه شده از الياف شيشه آغشته با رزين 

 هاي مصنوعي آغشته شده و به صورت نوار هستند كه از قبل با اين رزين
1

 يا ورق 
2

از  

 الياف شيشه يا پارچه بافته شده
3

يك جهت آرايش بيشتري دارد ( ) يا ساختماني كه در  

 .روند  بمنظور ساخت اجزاء صنايع هوا فضا به كار مي

 لـ اصو 3  
 ها با سطح مشخص پس از متعادل شدن آزمونه 

4
 .گردند با شرايط معين توزين مي 

 زـ وسايل مورد نيا 4  
 مگر ميلي 0/1 ـ ترازوي آزمايشگاهي با دقت 1 ـ 4 

 ـ شابلون 2 ـ 4 
5

 دزمونه استاندارجهت تهيه آ 

 سـ وسايل فرعي مانند چاقوي تيز و پن 3 ـ 4 

 نـ شرايط محيطي جهت آماده سازي و آزمو 5  
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 :ـ آماده سازي ) با محيط(  1 ـ 5 

 طـ آماده سازي كاالي انبار شده در دماي محي 1 ـ 1 ـ 5 

براي كاالي انبار شده در دماي محيط مقدار مورد نياز جهت آزمون نمونه برداري شده و  

قرار  1 ـ 2 ـ 5 ساعت تحت شرايط محيطي بند 2 جز در موارد خاص بايد حداقل به مدت

 .گيرند 

 طتر از دماي محي ـ آماده سازي كاالي انبار شده در پايين 2 ـ 1 ـ 5 

تر از دماي محيط , كاال بطور مناسب در يك كيسه  ماي پايينبراي كاالهاي انبار شده در د 

شود , به طوري كه از جذب  ها قرار داده مي منفذ و مقاوم در مقابل نفوذ هوا و حالل بي

 .رطوبت جلوگيري شود 

شود به دماي  ها مشخص مي دماي كاال بايستي در مدت زماني معين كه بر اساس وزن كيسه 

ساعت بوده و زمان واقعي بايد در گزارش ثبت گردد.  8 محيط برسد , اين زمان حداقل

برداي شده و  زماني كه دماي مواد به دماي محيط رسيد، ميزان مورد نياز جهت آزمون نمونه

قرار  1 ـ 2 ـ 5 ) به جز در موارد خاص ( تحت شرايط آزمون بندساعت  2 حداقل به مدت

 .گيرد

 :ـ آزمون  2 ـ 5 

 نـ شرايط محيطي ) جوي ( آزمو 1 ـ 2 ـ 5 

 ها بايستي در دما و رطوبت نسبي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره... آزمون 
6

انجام   

 .گيرد 

 نـ فاصله زماني بين آماده سازي و انجام آزمو 2 ـ 2 ـ 5 

ساعت پس از آماده شدن آزمونه در شرايط محيطي آزمون , انجام گيرد  6 آزمون بايستي 

ها تا زمان انجام آزمون در  مگر اينكه مدت زمان ديگري تعيين شده باشد و بايستي آزمونه

 .شرايط محيطي آزمون نگهداري شوند 

 هتهيه آزمون ـ نمونه برداري و 6  
 :ـ آزمونه  1 ـ 6 

متر باشد . طبق توافق بين  ( ميلي1±100آزمونه بايستي به شكل مربع بوده و ابعاد آن ) 

 100  خريدار و فروشنده ممكن است ابعاد ديگري به كار رود , اما مساحت آزمونه بايد

Cm
2

 .باشد  %2± با حد رواداري 

 :ها  ـ تعداد و پراكندگي آزمونه 2 ـ 6 

 .آزمونه , آزمون گردد  3 حداقل بايد 
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ها بايد به طور يكنواخت در كل سطح پخش شده و به صورت مورب در طول يا  اين آزمونه 

هاي بافته شده و در  براي پارچه 2 و 1 هاي عرض بريده شوند, همانطوري كه در شكل

 .جهت نشان داده شده است  براي ورقه يا نوارهاي هم 3 شكل

 نموـ روش آز 7  
ها را از كاالهاي آماده شده ببريد و هر آزمونه را  با استفاده از يك شابلون مناسب آزمونه 

هاي جدا شده را  ( وزن نماييد . سپس فيلمm1گرم ) هاي جدا شده با تقريب ميلي همراه با فيلم

 .( وزن كنيد m2گرم ) جداگانه با تقريب ميلي

 جـ محاسبه و شرح نتاي 8  
 :شود  جرم در واحد سطح براي هر آزمونه از رابطه زير محاسبه مي 

m=(m1-m2)×100 

 :در اين رابطه  

 m  جرم در واحد سطح =� 

m1 =  مهاي جدا شده بر حسب گر جرم آزمونه همراه فيلم 

m2 مهاي جدا شده بر حسب گر = جرم فيلم 

را با تقريب گرم بر متر مربع محاسبه نماييد  m سپس ميانگين حسابي ارقام بدست آمده براي 

. 

 نـ گزارش آزمو 9  
 :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد  

 اـ نوع رزين استفاده شده با شرح كامل بانضمام شماره بهره 1 ـ 9 

 دـ شماره اين استاندار 2 ـ 9 

 يبردار ـ شرح روش نمونه 3 ـ 9 

 .ها در صورتي كه متفاوت با تعداد ذكر شده در اين استاندارد باشد  ـ تعداد آزمونه 4 ـ 9 

 .ها در صورتي كه متفاوت با ابعاد ذكر شده در اين استاندارد باشد  ـ ابعاد آزمونه 5 ـ 9 

 .ـ چگونگي و مدت زمان واقعي كه آزمونه در شرايط محيطي قرار گرفته است  6 ـ 9 

 اگيري شده به طور مجز دازهـ مقادير ان 7 ـ 9 

 حـ ميانگين حسابي جرم در واحد سط 8 ـ 9 

 .ـ شرايطي كه احتماال روي نتايج آزمون تأثير گذاشته است  9 ـ 9 
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1-Tape 

2-Sheet 

3-Fabric 

4-Conditioning 

5-Template 

 BS ENتوان از استاندارد اين استاندارد در دست تدوين است و در صورت لزوم مي-6

2743 B  استفاده نمود. 
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