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گيري ميزان رزين و الياف و جرم در واحد سطح منسوجات  روش آزمون اندازه

 تهيه شده از الياف شيشه آغشته شده با رزين

  

  

  

 چاپ اول

 
 

 نموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرا

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در 

ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين 
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و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شوراي عالي استاندارد 

 وسسه عبارتست از:اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي م

انجام تحقيقات به منظور  –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود 

 -روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور 

 –ي نظارت بر اجراي استانداردهاي اجبار –ترويج استانداردهاي ملي 

كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و 

جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن 

امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي 

كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور 

و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود حمايت از مصرف كنندگان 

كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع 

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد،  –كنندگان و مصرف كنندگان 

ترويج سيستم  –نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

ش و تطبيق نمونه كاالها آزماي –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

با استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و 

 .صدور گواهينامه هاي الزم( 

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و 

لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و 

د و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص صنعتي جهان استفاده مي نماي

 .كشور را مورد توجه قرار مي دهد

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع 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 

 .مد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شودموجب افزايش درآ
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گيري ميزان رزين و الياف و جرم در واحد سطح  كميسيون استاندارد روش آزمون اندازه

 نمنسوجات تهيه شده از الياف شيشه آغشته با رزي
  

 سرئي
 نسرين -صدري  مهندس نساجي شركت شوبات

  

 ءاعضا
 شهال -اطلسي  ليسانس فيزيك موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 فريبا -پيغامي  ليسانس فيزيك موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 سپيده -جعفري  ليسانس شيمي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 مريم -زاهد  مهندس نساجي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 الهام -فالحي  مهندس نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير

 دمحم -ضيايي  مهندس هوا و فضا شركت صنايع هواپيمايي ايران

 دمحم مهدي -مرادي  مهندس صنايع شركت صنايع هواپيمايي ايران

 سودابه -يحيي زاده  مهندس نساجي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  

 ردبي
 ميترا -عقيلي  مهندس نساجي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
 

 بفهرست مطال

  
گيري ميزان رزين و الياف و جرم در واحد سطح  روش آزمون اندازه

 منسوجات تهيه شده از الياف شيشه آغشته شده با رزين

 هدف و دامنه كاربرد

 تعريف

 اصول

 وسايل و مواد الزم

 سازي و انجام آزمون شرايط محيطي جهت آماده

 برداري و تهيه آزمونه نمونه

 روش آزمون

 محاسبات و بيان نتايج

 گزارش آزمون
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 يبسمه تعال

 رپيشگفتا

گيري ميزان رزين و الياف و جرم در واحد سطح منسوجات  استاندارد روش آزمون اندازه 

تهيه شده از الياف شيشه آغشته شده با رزين كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين 

مورد تأييد قرار  1375/9/24 تاندارد نساجي مورخشده و در شصت و يكمين كميته ملي اس

قانون اصالحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و  3 ماده 1 گرفته , اينك باستناد بند

بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر  1371 تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه

 .گردد  مي

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

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

كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط 

 .واهد شد مورد توجه واقع خ

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  

شرفته هماهنگي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پي جامعه حتي

 .ايجاد شود 

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

 :زير تهيه گرديده است  از منبع

BS EN 2331 : 1993 

  

گيري ميزان رزين و الياف و جرم در واحد سطح  روش آزمون اندازه

 نته شده با رزيمنسوجات تهيه شده از الياف شيشه آغش

 دـ هدف و دامنه كاربر 1  
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گيري ميزان رزين ) همراه يا  هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشي جهت اندازه -1-1

بدون مواد فرار ( , مقدار الياف جرم در واحد سطح الياف شيشه منسوجات آغشته شده به 

 .باشد  رزين توسط احتراق و يا استخراج حالل جهت مصارف هوا فضا مي

گيرد و بايستي  المت و ايمني را در برنمياين استاندارد مسائل مربوط به س -1-2 

 .كنندگان از اين استاندارد احتياطهاي الزم را در نظر بگيرند  استفاده

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

 پارچههاي مصنوعي آغشته شده و به صورت  هستند كه از قبل با اين رزين
2

 , نوار 
3

و يا  

 ورق
4

اي نساجي ) با ساختماني كه در يك جهت آرايش بيشتري دارد ( به  از الياف شيشه 

 .روند  منظور ساخت اجزاء صنايع هوا ـ فضا بكار مي

 لـ اصو 3  
 قروش احترا -3-1 

ميزان اختالف جرم با توزين آزمونه قبل و بعد از خارج كردن رزين توسط احتراق در  

شود ) توزين پي در پي , تا رسيدن به جرم ثابتي  گيري مي درجه سلسيوس اندازه 625 ايدم

 .يابد ( ادامه مي

اگر نمونه مورد آزمون تنها شامل شيشه و رزين قابل احتراق باشد ميزان كاهش جرم دقيقا  

 .برابر رزيني است كه كامال احتراق يافته است 

 لروش استخراج رزين با حال -3-2 

ميزان اختالف جرم با توزين آزمونه , قبل و بعد از استخراج رزين با حالل متيل ـ اتيل  

كتون ) يا حاللهاي مناسب ديگر بر طبق توافق خريدار و فروشنده ( تا آزمونه به جرم ثابتي 

باشد .  گردد . ميزان رزين برابر با كاهش جرم توسط استخراج باحالل مي برسد , تعيين مي

درجه سلسيوس و يا  600 اي باشد كه در دماي مورد آزمون شامل مواد پركننده اگر نمونه

باشد . استفاده از دو روش  كند , تنها اين روش قابل استفاده مي كمتر از آن كاهش جرم پيدا مي

 :باشد  پذير مي مختلف زير امكان

 هروش استاندارد استخراج رزين با استفاده از دستگاه سوكسل -3-2-1 

 يروش سريعتر استخراج رزين به وسيله خيساندن و به روش اسمز -3-2-2 

 مـ وسايل و مواد الز 4  
 مميلي گر 0/1 ـ ترازوي آزمايشگاهي با دقت 

 دـ شابلون جهت تهيه آزمونه استاندار 

 سـ وسايل فرعي مانند چاقوي تيز و پن 
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 قروش احترا -4-1 

 همشابو يا  Meker مشعل آزمايشگاهي از نوع -4-1-1 

 (ظرف با جنس و ابعاد مناسب ) ظرفي از جنس چيني يا پالتين يا بوته چيني  -4-1-2 

درجه  20± درجه سلسيوس با دقت 625 كوره الكتريكي كه شرايط نگهداري دماي -4-1-3 

 .سلسيوس را دارا باشد 

دسيكاتور محتوي ماده جاذب الرطوبه مناسب مانند سيليكاژن , كلريد كلسيم يا  -4-1-4 

 .پنتواكسيد فسفر 

 هاستخراج رزين يا حالل با استفاده از دستگاه سوكسل -4-2 

 انگشتانه -4-2-1 
5

ميلي متر  22 تا 20 تقطير ) كارتوش ( با ضخامت يكسان و قطر اسمي 

 .ميلي متر  80 تا 60 و طول اسمي

درجه سلسيوس با  105 خشك كن الكتريكي كه شرايط نگهداري دماي -4-2-2 

 .درجه سلسيوس را دارا باشد  5± دقت

دستگاه تقطير مناسب از نوع سوكسله شامل سردكننده ) مبرد ,( لوله تخليه ) سيفون  -4-2-3 

 .( و بالن مجهز به گرم كننده الكتريكي 

 ءدسيكاتور خال -4-2-4 

 ( ـ عيار2 , بوتان MEKاتيل ـ كتون ) -متيل  -4-2-5 
6

آزمايشگاهي ـ يا حاللهاي مناسب  

 .گردد  ديگر كه طبق توافق خريدار و فروشنده تعيين مي

 ياستخراج توسط خيساندن به روش اسمز -4-3 

 يارلن ماير يا بشر آزمايشگاه -4-3-1 

درجه سلسيوس  5± درجه سلسيوس با دقت 105 كن كه شرايط نگهداري دماي خشك -4-3-2 

 .را داشته باشد 

 ءدسيكاتور خال -4-3-3 

 هحالل مناسب جهت استخراج , براساس توافق بين خريدار و فروشند -4-3-4 

 نسازي و انجام آزمو ـ شرايط محيطي جهت آماده 5  
 (سازي ) با محيط  آماده -5-1 

 طسازي كاالي انبار شده در دماي محي آماده -5-1-1 

برداري شده  ي انبار شده در دماي محيط , مقدار مورد نياز جهت آزمون , نمونهبراي كاالها 

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

 .گيرد 

 طتر از دماي محي سازي كاالي انبار شده در دماي پايين آماده -5-1-2 
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تر از دماي محيط , كاال به طور مناسب در يك كيسه  ايينبراي كاالهاي انبار شده در دماي پ 

شود به طوريكه از جذب  ها قرار داده مي بدون منفذ و مقاوم در مقابل نفوذ هوا و حالل

 .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 لمحيط برسد , اين زمان حداق

برداري شده و  زمانيكه دماي كاال به دماي محيط رسيد ميزان مورد نياز جهت آزمون نمونه

قرار  1-2-5 ساعت ) به جز در موارد خاص ( تحت شرايط آزمون بند 2 حداقل به مدت

 .گيرد  مي

 نآزمو -5-2 

 نشرايط محيطي ) جوي ( آزمو -5-2-1 

 آزمونها بايستي در دما و رطوبت نسبي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 
7

انجام گيرد  

. 

 نسازي و انجام آزمو فاصله زماني بين آماده -5-2-2 

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

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

 .شرايط محيطي آزمون نگهداري شوند 

 هبرداري و تهيه آزمون ـ نمونه 6  
 هآزمون -6-1 

 .ميلي متر باشد  1±100 آزمونه بايستي به شكل مربع بوده و ابعاد آن 

طبق توافق بين فروشنده و خريدار ابعاد ديگري نيز ممكن است بكار رود اما مساحت آزمونه  

 .باشد  2±% متر مربع با حد رواداري سانتي 100 بايد

 اه تعداد و پراكندگي آزمونه -6-2 

 .آزمونه , مورد آزمون قرار گيرد  3 حداقل بايد 

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 طوريكه در شكلهاي عرض بريده شوند همان

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

 نـ روش آزمو 7  
 قروش احترا -7-1 

 فرسازي ظ آماده -7-1-1 
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صورت كه  قبل از آغاز هر سري از آزمونها بايد يك آزمون با ظرف خالي انجام گيرد , بدين 

ظرف را درون كوره الكتريكي حرارت داده و سپس درون دسيكاتور آن را سرد نموده و پس 

از توزين ظرف , اين عمل را تكرار نموده تا زمانيكه اختالف جرم در دو توزين متوالي 

 .م ثابت بماند ميلي گر 1± در

 .يادآوري : توزين ظرف بايد پس از سرد شدن آن دماي محيط در دسيكاتور , انجام گيرد  

 اه توزين و احتراق آزمونه -7-1-2 

 :براي هر آزمونه , عمليات زير را انجام دهيد  

هايي كه به ابعاد مناسب  . آزمونه (m1) ظرف را با دقت ميلي گرم وزن نمائيد -7-1-2-1 

اند را درون ظرف قرار داده و سپس ظرف و محتويات آن را با دقت ميلي گرم  يده شدهبر

ظرف همراه با آزمونه را روي شعله آتش حرارت دهيد تا عمل احتراق  (m2) وزن نماييد

ها در آن به صورت آرام و ماليم بسوزند , حفظ نماييد تا  صورت پذيرد . دمايي را كه آزمونه

 .م سوختن فقط خاكستر و كربن باقي بماند زمانيكه پس از اتما

هاي آزمونه ( را درون كوره تا  سپس ظرف و محتويات آن ) باقيمانده -7-1-2-2 

درجه سلسيوس حرارت دهيد و اين حرارت را تا ناپديد شدن كامل كربن  25±625 دماي

 .ادامه دهيد 

ظرف و باقيمانده آزمونه را در دسيكاتور تا رسيدن به دماي محيط خنك نماييد و  -7-1-2-3 

 (m3) سپس با دقت ميلي گرم آن را وزن نمائيد .

را تكرار نمائيد تا اختالف جرم در دو توزين  3-2-1-7 و 2-2-1-7 مراحل -7-1-2-4 

 .متوالي كمتر از يك ميلي گرم باشد 

 هبا استفاده از سوكسلاستخراج رزين با حالل  -7-2 

 جسازي انگشتانه استخرا آماده -7-2-1 

درجه سلسيوس  5±105 ساعت در دماي 2 كن به مدت انگشتانه ) كارتوش ( را در خشك 

خشك نمائيد و سپس آن را درون دسيكاتور تا دماي محيط خنك نموده و وزن نمائيد و سپس 

جرم در دو توزين متوالي حداكثر يك  اين عمليات را براي هر آزمونه تا زمانيكه اختالف

 .ميلي گرم باشد تكرار نمائيد 

 (توزين آزمونه و استخراج رزين ) باحالل  -7-2-2 

 :براي هر آزمونه مراحل متوالي زير را انجام دهيد  

. پس از بريدن آزمونه با ابعاد (m4) انگشتانه را با دقت ميلي گرم وزن نمائيد -7-2-2-1 

مناسب آنها را درون انگشتانه قرار دهيد , بايد دقت نمود تا تمامي جرم توزين شده درون آن 

. انگشتانه و محتويات آن (m5) قرار گيرد و سپس انگشتانه را با دقت ميلي گرم وزن نمائيد
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دكننده ) مبرد ( و لوله تخليه را درون لوله تخليه ) سيفون ( دستگاه استخراج قرار دهيد . سر

و بالن را بر روي هم سوار نموده و مقدار مناسب ديگري كه با توجه به توافق بين خريدار و 

 .گردد به آن اضافه نمائيد  فروشنده تعيين مي

 كننده الكتريكي را طوري تنظيم نمائيد كه ميزان دفعات تخليه دماي گرم -7-2-2-2 
8

با كل  

 .در يك ساعت سازگار باشد  رزين استخراج شده

دقيقه انجام دهيد كه با توجه به توافق بين خريدار و فروشنده  10±60 اين عمليات را به مدت 

 .ممكن است زمان ديگري در نظر گرفته شود 

كن , خشك نمائيد سپس آن را  انگشتانه و محتوياتش را بيرون آورده و در خشك -7-2-2-3 

 (m6) ائيد و با دقت ميلي گرم توزين نمائيددرون دسيكاتور خالء سرد نم

مرحله خشك نمودن فوق را آن قدر تكرار نمائيد تا اختالف جرم در توزين  -7-2-2-4 

 .متوالي كمتر از يك ميلي گرم گردد 

 ناستخراج رزين با حالل توسط خيساند -7-3 

درجه سلسيوس خشك نمائيد  105 دقيقه در دماي 10 ظرف خالي را تميز و به مدت -7-3-1 

 (m7) و سپس آن را درون دسيكاتور خنك نموده و با دقت ميلي گرم وزن نمائيد

 .پس از برداشتن فيلمهاي محافظ , آزمونه را درون ظرف قرار دهيد  -7-3-2 

 (m8) ظرف محتوي آزمونه را توزين نمائيد -7-3-3 

ميلي ليتر حالل مناسب بشوئيد تا رزين به طور كامل حل  50 آزمونه را در حداقل -7-3-4 

 دهنده گردد . يك تكان
9

 .باشد  مكانيكي جهت سريعتر نمودن عمل استخراج مفيد مي 

عمليات فوق را تكرار نموده و چندين بار با استن شستشو دهيد و سپس اجازه دهيد  -7-3-5 

 .تا كامال خشك گردد 

درجه سلسيوس به مدت يك ساعت قرار  105 ر دمايظرف را درون خشك كن د -7-3-6 

 .دهيد 

ظرف را درون دسيكاتور خنك نمائيد و سپس آن را به باقيمانده خشك شده ) الياف و  -7-3-7 

 (m9) يا پارچه ( با دقت ميلي گرم وزن كنيد .

يادآوري : استخراج كامل رزين بالفاصله پس از حصول الياف نرم و لطيف در نظر گرفته  

 .شود  يم

 جـ محاسبات و بيان نتاي 8  
 همقدار رزين تصحيح نشد -8-1 

 قروش احترا -8-1-1 
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گردد طبق  مقدار رزين تصحيح نشده هر آزمونه كه برحسب درصدي از جرم اوليه بيان مي 

 .شود  رابطه زير محاسبه مي

 
 هروش استخراج رزين با حالل با سوكسل -8-1-2 

گردد طبق رابطه زير  مقدار رزين هر آزمونه كه برحسب درصدي از جرم اوليه بيان مي 

 .شود  محاسبه مي

 
 نروش استخراج رزين با حالل به وسيله خيساند -8-1-3 

 .شود  مقدار رزين تصحيح نشده براي هر آزمونه طبق رابطه زير محاسبه مي 

 
R3 هز جرم اولي: مقدار رزين تصحيح نشده برحسب درصدي ا 

m7 م: جرم ظرف برحسب گر 

m8 م: جرم اوليه نمونه و ظرف بر حسب گر 

m9 ن: جرم ظرف و باقيمانده خشك شده پس از استخراج رزين با حالل به وسيله خيساند 

 رمقدار رزين تصحيح شده براي مواد فرا -8-2 

 .شود  مقدار رزين تصحيح شده هر آزمونه طبق يكي از سه رابطه زير محاسبه مي 

RV1 = R1 - V 

RV2 = R2 - V 

RV3 = R3 - V 

  

RV1 و RV2 و RV3 ه: مقدار رزين تصحيح شده بر حسب درصدي از جرم اولي 
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 R1 و R2 و R3 (1-8 : مقدار رزين تصحيح نشده ) بند 

 V هري شده مطابق با استاندارد ملي ايران به شمارگي : ميزان مواد فرار اندازه 

 فميزان اليا -8-3 

قابل كاربرد باشد ميزان الياف طبق روابط زير  2-3 يا 1-3 اگر شرايط ذكر شده در بند 

 :شود  محاسبه مي

 قروش احترا -8-3-1 

 :گردد  ميزان الياف هر آزمونه طبق رابطه زير محاسبه مي 

 
: MF1 هميزان الياف بر حسب درصدي از جرم اولي 

 هروش استخراج رزين با حالل با استفاده از سوكسل -8-3-2 

 .شود ميزان الياف هر آزمونه طبق رابطه زير محاسبه مي

 
 نروش استخراج رزين با حالل به وسيله خيساند -8-3-3 

 :گردد  ميزان الياف هر آزمونه طبق رابطه زير محاسبه مي 

 
 فجرم در واحد سطح اليا -8-4 

قابل اجرا باشد جرم در واحد سطح الياف طبق  2-3 يا 1-3 اگر روشهاي ذكر شده در بند 

 :شود  روابط زير محاسبه مي
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MSF3  جرم در واحد سطح الياف محاسبه شده در روش استخراج رزين با حالل بوسيله :

 .خيسانند برحسب گرم بر متر مربع 

 S ( برحسب متر مربع 1-6 : مساحت آزمونه ) بند. 

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

 .نوع رزين استفاده شده با شرح كامل به انضمام شماره بهرها  -9-1 

 دشماره اين استاندار -9-2 

 يبردار شرح روش نمونه -9-3 

 .ها در صورتيكه متفاوت با تعداد ذكر شده در اين استاندارد باشد  تعداد آزمونه -9-4 

 .ها در صورتيكه متفاوت با ابعاد ذكر شده در اين استاندارد باشد  ابعاد آزمونه -9-5 

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

 .تراق يا استخراج رزين با حالل با سوكسله يا خيساندن روش استفاده شده : اح -9-7 

حجم دستگاه سوكسله , حالل استفاده شده و تعداد دفعات تخليه اگر از روش استخراج  -9-8 

 .رزين با حالل توسط سوكسله استفاده شده است 

 اگيري شده به طور مجز مقادير اندازه -9-9 

نشده و تصحيح شده و ميزان الياف برحسب ميانگين حسابي مقدار رزين تصحيح  -9-10 

 عدرصدي از جرم اوليه و جرم در واحد سطح الياف بر حسب گرم بر متر مرب

 .شرايطي كه احتماال روي نتايج آزمون تأثير گذاشته است  -9-11 
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2- Fabric 

3-Tape 

4- Sheet 

5- Thimble 

6- Analytical grade 

 .استفاده نمود  B 2743 BS EN توان از استاندارد تا تدوين اين استاندارد مي -7

8- Siphoning 

9- Shaker 
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