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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بنـد  موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هـاي  كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسـمي (ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام

 و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها
  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام

                                                 
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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  فني تدوين استاندارد  كميسيون
پارچه هاي روكش شده مورد مصرف در  –پالستيك  پارچه هاي روكش شده با الستيك يا «

  » هاويژگي (PVC)كلرايدحلقوي بافت روكش شده با پلي وينيل  پارچه هاي : 1قسمت -مبلمان

  يا نمايندگي/وسمت   :رئيس
  شركت مشاورين نيك تكس  نيك پنجه،محمد

  )ليسانس مهندسي نساجي(

  :دبير 
  امي ، فريباغپي
  )ليسانس فيزيك ( 

  –استاندارد ايران سازمان ملي 
  استاندارد اداره كل نظارت بر اجراي 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا (   :اعضاء 
  اخوت، علي اكبر

  )ليسانس مديريت صنايع(
  اتحاديه چرم مصنوعي

  جعفر ،امامي
  )ليسانس مديريت(

  شركت توليدي و صنعتي دكاموند

  بيگدلي، ليدا
  )ليسانس مهندسي شيمي(

اداره كل صنايع نساجي و  –دن و تجارت وزارت صنعت ، مع
  پوشاك

  مهدي ، پوريوسفيان 
  )ليسانس مديريت صنايع(

 پژوهشگاه استاندارد  - سازمان ملي استاندارد ايران 

  حسينيان، محمد رضا
  )فوق ليسانس مديريت نساجي(

  شركت نخ رنگ همدان

  ، محمدرضاداورپناه فخر
  )ليسانس مديريت(

  شركت تهران دلتا

  تي ، سيد ناصررحم
  )ليسانس مديريت صنايع(

  شركت پالستيك شاهين

  رنجبر، فرزانه
  )ليسانس مهندسي شيمي(

  آزمايشگاه پارس ليان
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  قيني ، محمد سليم
  )ليسانس مهندسي نساجي(

  پيام ايرانيان لوعشركت ط

  سمسارها، مريم
  )فوق ليسانس شيمي(

 پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملي استاندارد ايران 

  سميعي، علي
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(

  يباني سپاهتمعاونت آماد و پش –شركت ساتر سبز 

   محمد مهدي، قشقايي 
  )مهندسي معدنكارشناس (

  پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملي استاندارد ايران 

  ، عليرضاملك پوري
  )ليسانس مهندسي صنايع(

  اتحاديه چرم مصنوعي

  مد حسنحمورعي، م
  )نس مديريتليسا(

  شركت توليدي و صنعتي دكاموند

  فاطمه ، ميرزايي 
  )دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيك(

 پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملي استاندارد ايران 

  نصرالهي،حسين
  )ليسانس مهندسي نساجي(

مديريت پويا و  –نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي 
  ييكنواخت ساز

  وحداني، ابراهيم
  )سانس مهندسي نساجيفوق لي(

اداره كل نظارت بر اجراي  –سازمان ملي استاندارد ايران 
  استاندارد

  همايونفر، فرحناز
  )ليسانس بيولوژي(

اداره كل نظارت بر اجراي  –سازمان ملي استاندارد ايران 
 استاندارد
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  پيش گفتار
 1قسمت -مبلمانورد مصرف در پارچه هاي روكش شده م – پارچه هاي روكش شده با پالستيك "استاندارد 

  1381نخستين بار در سال " ها ويژگي –(PVC)  يداكلرحلقوي بافت روكش شده با پلي وينيل  پارچه هاي:
اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط سازمان ملي استاندارد و تائيد  .تدوين شد 

اجالس  و بيست هشتمين سيصددر ظر قرار گرفت و كميسيون هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد ن
مورد تصويب قرار گرفته است ،  24/05/91مورخ  پوشاك و فرآورده هاي نساجي اليافكميته ملي استاندارد 

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،  3اينك به استاندارد بند يك ماده 
  .به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود ، 1371مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات 
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 

بنابراين ، . نگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت استانداردها ارائه شود ، ه
  .خواهد شدبايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده 

  
 (P.V.C) چرم ـ چرم مصنوعي از جنس پلي وينيل كلرايد ، 1381سال :5797شمارة ايران ملي استاندارد

   .  آن مي شود جايگزين استاندارد اين باطل و ،هاي آزمونها و روشويژگيمبل و صندلي ـ  براي روكش

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است Ĥبع و مامن
   يتجارب كارشناس-1

2- ISO 7617 -1: 2001, Plastics - coated fabrics for upholstery - Part 1: Specification for PVC - 
coated knitted fabrics 
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مورد مصرف در 1پارچه هاي روكش شده  –پارچه هاي روكش شده با پالستيك 
  يداكلرحلقوي بافت روكش شده با پلي وينيل  پارچه هاي : 1قسمت  -مبلمان

(PVC)– هاويژگي   
  

  كاربردو دامنه   هدف  1
 كلرايـد پلـي وينيـل   روكش شده با   هايه چپارژگي هاي و ويالزامات   استاندارد تعيين  اين  از تدوين  هدف

 3نرم پلي مر  از جنس  يكنواخت  پوششي،   كه  است 2براي مصارف داخل ساختمان مبلمانمورد مصرف در 
 بافت حلقوي پارچه  بر روي،   است كلرايدپلي وينيل   نآ  جزء اصلي و يا كو پلي مري كه  كلرايدپلي وينيل 

در ايـن اسـتاندارد   . محسوب مـي شـوند    كلرايدين پوشش ها به عنوان پوشش پلي وينيل ا .قرار مي گيرد 
  .بيان مي گردد) نوع سبك و نوع سنگين(   كلرايدبا پلي وينيل  شده نوع پارچه روكش دوويژگي 

كه جهت بهبود كيفيـت داراي يـك اليـه     كلرايداين استاندارد براي پارچه هاي روكش شده با پلي وينيل 
  .وني از ساير پلي مر ها مي باشند نيز كاربرد داردميكر

   الزامي مراجع  2
.  اسـت   شده  داده  آنها ارجاع  بهملي ايران استاندارد   اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك
  .شود  مي  محسوب ملي ايران استاندارد  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين

    آن  بعـدي   هـا و تجديـدنظرهاي    اصالحيه  به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع شده باشد، ي كهصورتدر  
انتشار به آن ها ارجاع داده   تاريخمداركي كه بدون ذكر در مورد .  نيست اين استاندارد ملي ايران مورد نظر

   .استو اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر تجديدنظرآخرين  همواره  شده است،
  : است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  از مراجع  استفاده 

ويژگيهـاي معيـار خاكسـتري     -، ثبات رنگ كاالهاي نساجي 160استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  براي ارزيابي تغييرات در رنگ

روش تعيـين ثبـات رنـگ     –، ثبات رنگ كاالهـاي نسـاجي    176استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  االهاي نساجي در برابر عرق بدنك
  روش آزمون-ثبات رنگ در برابر مالش-، نساجي 204شماره  ايران  استاندارد ملي  2-3
روش تعيين ثبات رنـگ در مقابـل   -رنگ كاالي نساجي ثبات،205استاندار ملي ايران شماره   2-4 

  نور روز
تعيـين مقاومـت   -كـانيكي آزمون هـاي فيزيكـي و م  -،چرم2123استاندارد ملي ايران شماره   2-5

  روش آزمون -)مش سنجي خ( خمشي با روش فلكسومتري
المـپ قـوس    -، روش تعيين ثبات رنگ در مقابل نور مصـنوعي   4084استاندارد ملي ايران   2-6

  گزنون
                                                 

  .به اين نوع پارچه ها اصطالحا چرم مصنوعي نيز گفته مي شود  -1
2   - Uupholstered furniture for interior use 
3  -  plasticized 
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پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ محـيط    ،6917استاندارد ملي ايران شماره   2-7
  اده كردن و انجام آزمايشهاي استاندارد براي آم

، پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ مقاومـت   7619استاندار ملي ايران شماره   2-8 
  به آسيب ديدگي در اثر خمش ـ روش هاي آزمون

پارچه هاي روكش شـده بـا السـتيك يـا پالسـتيك ـ        ،7621-1استاندارد ملي ايران شماره   2-9
 taber ساينده: سمت اول روش آزمون قمقاومت سايشي ـ

پارچه هاي روكش شـده بـا السـتيك يـا پالسـتيك ـ        ،7645-1استاندارد ملي ايران شماره   2-10
  اندازه گيري طول و عرض و جرم خالص: تعيين خصوصيات طاقه ـ روش آزمون قسمت اول 

-كپارچه هاي روكش شـده بـا السـتيك يـا پالسـتي      ،7645-2استاندارد ملي ايران شماره   2-11
جرم در واحد سطح روكـش شـده،روكش و منسـوج    -قسمت دوم-روشهاي آزمون-طاقهتعيين خصوصيات

  زمينه
  –پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  ،7645-3استاندارد ملي ايران شماره  2-12
  روش آزمون -تعيين ضخامت : قسمت سومتعيين خصوصيت طاقه 

تعيـين  -پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالسـتيك  ، 7646استاندارد ملي ايران شماره   2-13
  روش آزمون-مقاومت در برابر تركيدگي

 روكش شده با الستيك يا پالستيك ثباتپارچه هاي   7648استاندارد ملي ايران شماره   2-14
  روش آزمون -خشك و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مالش رنگ در برابرمالش

الستيك يا پالستيك ـ مقاومت   ، پارچه هاي روكش شده با7676شماره  يرانا  استاندارد ملي  2-15
  به چسبندگي ذاتي ـ روش آزمون

انـدازه   -روكش شده با الستيك يا پالسـتيك پارچه هاي  ،7711استاندارد ملي ايران شماره   2-16
  روش آزمون -گيري مقاومت كششي و ازدياد طول تا نقطه پارگي

 -فرسودگي تسريع شـده   -پارچه هاي هاي روكش شده  ،7968ان شماره استاندارد ملي اير  2-17
  روشهاي آزمون

انـدازه  -پارچه هاي روكش شده با السـتيك يـا پالسـتيك    ،7971استاندارد ملي ايران شماره  2-18
  روش آزمون-گيري ميزان چسبندگي اليه روكش

از الياف ، نخ و پارچه جهت روش نمونه برداري  –،نساجي 8417استاندارد ملي ايران شماره   2-19
  انجام آزمون

تعيـين   -پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالسـتيك   ،8555استاندار ملي ايران شماره   2-20
  روش آزمون -صورت تركيبي مقاومت در برابر مالش و خمش به

 ISO 6451, Plastic coated fabrics – Polyvinyl chloride coating – Rapid method 
for checking fusion 

  نمونه برداري   3
  انجام  جهتبهر تعيين شده باشد ،  به عنوان توسط توليدكننده مشخصيهاي  رولتعداد ي كه تدر صور
نمونه برداري بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره . گردد   از هر بهر انتخاب  نمونه  يك  حداقلبايد   آزمون
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ها و بهر،  منظور حفظ همساني بين نمونه و به بوده  محموله  بايد نمايانگر كل  نمونه. انجام گيرد  8417
  .ها بايد در اندازه مناسب تهيه شوند نمونه

  ، تعداد نمونه هاي مشخصي توسط توليدكننده به عنوان بهر تعيين نشده باشد رولي كه تعداد تدر صور
  . شوند  انتخاب  طور تصادفي  بايد به  ها  نمونه و. شدخواهد   تعيين  توافق خريدار و فروشنده  ها بوسيلة

  انجام آزمون و ارزيابي انطباق  4
باشد، نمونه غيرقابـل قبـول اعـالم     1-5بند در   مندرج  با ويژگيهاي مغاير مورد آزمون  هاي  اگر نتايج نمونه

  :دبه صورت زير بايد عمل نمو، 1-5مي شود و در صورت تطابق ويژگي نمونه با بند 
در صورتي كه كليه آزمون . آزمون ها بر روي يك سري آزمونه تهيه شده طبق پيوست الف بايد انجام شود

بهري كه نمونه هـا نماينـده آن اسـت مطـابق بـا ايـن        ،باشد 4تا  1در جداول  جها مطابق با الزامات مندر
  .استاندارد مي باشد

هـا در آنهـا     نمونه  كه  ، بايد آزمونهايي نداشت  ر مطابقتمذكو  جداول  ها با ويژگيهاي  از نمونه  اگر هيچيك 
شود و  مي  تهيه  اوليه  نمونه  ديگر از همان  منظور تعداد دو آزمونه  بدين. اند، مجدداً تكرار گردند مردود شده

  نمونـه   كـه   اي بود، محمولـه  4تا  1  جداول  با ويژگيهاي  مطابق  نتايج  اگر همه. گيرند قرار مي  مورد آزمايش
مـذكور    مجدد ، مغاير با جـداول   آزمون  از نتايج  و اگر هر يك  با استاندارد است  باشد مطابق مي  آن  نماينده

  .شود مي  مغاير با استاندارد اعالم  باشد، محموله

  

   الزامات فني  5

  بازرسي اوليه  1- 5

  اصول كلي  1- 1- 5
هزينـه بـر ، بـه منظـور      مفصـل و از انجام آزمون هاي قبل   3-1-5و  2-1-5طبق بندهاي  بازرسي اوليه
در صورت عدم تطابق نمونـه بـا    ،بايد انجام گيرد غير قابل قبول عدم وجود عيوب ظاهري نظراطمينان از 

الزامات بندهاي فوق الذكر آزمون متوقف و در گزارش آزمون ، نمونه مغـاير بـا ايـن اسـتاندارد اعـالم مـي       
  .گردد

  
  يبازرسي چشم  5-1-2

ي قابـل  ععيـوب موضـ  . ترك قابل مشـاهده باشـد  روكش پارچه بايد به صورت يكنواخت و عاري از عيب و 
  .سانتي متر از محل عيب تهيه گردد 5پذيرش بوده ليكن آزمونه بايد حداقل به فاصله 

. مورد بررسي قـرار گيـرد بايـد عـاري از سـوراخ ريـز باشـد        10هنگامي كه نمونه با ذره بين با بزرگنمائي 
پارچه روكش عرض مفيد طول و سانتي متر در راستاي )  2× 2(ابعاد  منطقه با 10 بازرسي را بايد بر روي

دسـي متـر   عـدد در   10حداكثر بايد ريز   سوراخهايميانگين . ادامه داد  10  با بزرگنمائيبا ذره بين شده 
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 الزامـات ايـن   .)باشـد  10م تـر از  آزمونه بايد ك 10برابر كل شمارش سوراخ ريز در  5/2يعني ( باشد مربع
  .كاربرد ندارد،  1كه عالمتگذاري شده اندپارچه سطحي از براي 

  .مي باشند ي دستورالعمل خاص براي تميز كردنمعموال داراعالمت گذاري شده اند ، ه هائي كه چپار – 1 يادآوري
  قابـل   روكـش   نيز نبايد از سـمت   زمينه  پارچة، باشد   شده  استفاده  رنگ  يا بي  مواد رنگي  بدون  از روكش  كه جز در مواردي

نبايد قابل مشاهده  ،اعمال كشش كم با دست يا با و  يا مواد تكميلي روكشپارچه زمينه به واسطه مقاومت كم  .باشد  ديدن
ابـد و مشـاهده پارچـه    انجام آزمون ها مي تواند ادامه ي ،الذكر در صورت مشاهده پارچه زمينه در يكي از حاالت فوق.  باشد

   .زمينه در گزارش آزمون درج گردد
بر روي پارچـه تـاثير    رولممكن است آثارعالمتگذاري در پشت محكم پيچيده شده باشد  رولدر صورتي كه  – 2يادآوري 

درجـه   100را به مدت چند دقيقه در اون بـا دمـاي    در صورتي كه نمونه.  پذير و قابل قبول هستند اين آثار برگشت. گذارد
  .رود شدن محكم از بين مي آثارناشي از پيچيدهسلسيوس قرار دهيد 

شدگي مشـاهده   تادر محل نبايد آثار سفيدي گردد ،  تادرجه  180پارچه روكش شده از سمت داراي روكش با زاويه وقتي 
نـه انجـام داد و مشـاهده    مي توان آزمون ها را برروي نمو شدگي مشاهده شود تادر محل در صورتي كه آثار سفيدي . شود 

  .در گزارش آزمون درج گردد بايد تا شدگيآثار سفيدي در اثر 
  2هم جوشي  5-1-3

در صورتي كه اتصـال  . نمائيد ارزيابي ISO 6451استاندارد  قچگونگي اتصال روكش به پارچه زمينه را طب
  . اين دو اليه به هم مناسب نباشد آزمون را متوقف نمائيد

   تكميلو  ٣برجسته  رح، ط رنگ  فام  5-2
خريـدار و    توافـق   بايد مطـابق   يا چند رنگي  بودن  رنگ  ، تك  تكميل برجسته ، نوع  ، طرح رنگ  فامكيفيت 
از  محموله ساير روش هائي كه اختالفاين توافق بايد بر اساس نمونه مرجع و يا تصوير و يا .باشد  فروشنده

  . دهد ، باشدمي نمونه مرجع را نشان 
  .انجام شود 205رنگ ها بايد در شرايط تعيين شده طبق استاندارد ملي ايران شماره مقايسه 

در صورت توافق بين طرفين ذينفع ، اختالف رنگ بين آزمونه و نمونه مرجع مـورد توافـق ، توسـط دسـتگاه      - 1يادآوري 
سـطح  وضـعيت  و ثر از براقيـت  متـا ست آمده به دنتايج . تند بدون مشكل باشدااين روش ها نمي تو. اندازه گيري مي گردد

باشد  هم چنين وجود طرح برجسته و اختالفات كوچك در تغييرات براقيت، مي تواند منجر به باشد مي پارچه روكش شده 
الزامـي   4اختالف زيادي در نتايج آزمون شود درحالي كه رنگ في النفسه يكسان باقي مي مانداستفاده از دستگاه طيف سنج

بنابراين توصيه مي گردد قبـل از انـدازه    .دودي كاهش مي يابندتا ح از بين نرفته بلكه اختالفاتبايد پذيرفت كه  ولياست 
محمولـه مـورد توافـق    بر روي نمونه هـاي تهيـه شـده از     آزمون هاي مقايسه اي ، توسط دستگاه گيري رنگ نمونه مجهول

قابل قبول و غيـر قابـل قبـول طبـق     آزمون شده  نمونه هاي  تفاده ازشرايط بهينه نمونه با اس انجام گرفته تا طرفين ذينفع
  . .گردد مشخصو رواداري  ،تعيين205شماره استاندارد ملي ايران 

ه گيري  طبـق اسـتاندارد ملـي    زجلوگيري از اين موراد بايد مشخصات نمونه مرجع با حدود رواداري و شرايط اندا منظوربه 
  . درج گردد  ، در قرارداد 4084ايران شماره 

زاويه تابش بر نتيجه ارزيـابي  . ارزيابي نمود ٦يا بازتاب سنج ٥براقيت را مي توان با دستگاه اندازه گيري براقيت -2يادآوري 
دقت اندازه گيري بـراي پارچـه هـاي مـات     .درجه است  85و  60،  20زاويه تابش معمول براي ارزيابي براقيت . موثر است 

عالوه بر تفـاوت هـاي   . انعكاس در مناطق مختلف پارچه  متفاوت مي باشد برجستهارچه هاي طرح براي پ. بسيار كم است 
                                                 

1 - micro perforated 
2  - fusion 
3 - emboss 
4 - spectrophotometer equipped with an integrating sphere  
5 - gloss meter 
6 -reflectometer 
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بنابراين براي دستگاه مـورد اسـتفاده در ارزيـابي براقيـت     . فوق الذكر نتايج بين دستگاه هاي مختلف مي تواند متفاوت باشد
  .تعيين گرديده باشد ١بايد تجديد پذيري 

  ابعاد  5-5
  دعرض مفي  5-3-1

بايد مطابق بـا انـدازه مـورد     7645-1اندازه گيري شده پارچه طبق استاندار ملي ايران شماره  مفيد عرض
كـه  به معنـي عرضـي از پارچـه اسـت      "عرض مفيد "به اين منظور عبارت .توافق بين طرفين ذينفع باشد

عـرض  .باشـد  )كنيد هعمراج 2-3-5به يادآوري بند ( 1-5پوشش روي آن مطابق با الزامات مندرج در بند 
  .اندازه مورد توافق طرفين، ذينفع باشد/ مفيد نبايد كم تر از مقدار اظهار شده 

  رولطول  5-3-2
بايـد مطـابق بـا انـدازه و حـدود       7645-1ملي ايران شماره  دطول اندازه گيري شده پارچه طبق استاندار
  .رواداري مورد توافق بين طرفين ذينفع باشد

به صورت قطعات از پيش بريده شده عرضه مـي گـردد انـدازه گيـري      هستثنائي كه پارچه روكش شددر موارد ا -يادآوري
بايد بر اسـاس توافـق طـرفين ذينفـع تعيـين       ددر اين حالت شكل و ابعاد و حدود رواداري ابعا.طول و عرض كاربردي ندارد

  .ده شوددر اين موارد پيشنهاد مي شود كه در قرارداد شكل و ابعاد نمونه آور.گردد
  ضخامت  5-3-3

كيلـو پاسـكال    2تحـت فشـار    7645-3ملي ايران شماره دضخامت اندازه گيري شده پارچه طبق استاندار
  .باشد  1بايد مطابق با الزامات جدول 

  الزامات فيزيكي  5-4
  جرم روكش در واحد سطح  5-4-1

بـا   مطـابق  زه گيري شده واندا 7645-2استاندارد ملي ايران شماره جرم روكش در واحد سطح بايد طبق 
  .باشد 1الزامات مندرج در جدول 

  خواص مكانيكي  5-4-2
  .باشد 2با الزامات مندرج در جدول مطابق خواص مكانيكي پارچه روكش شده بايد 

  خواص سطحي  5-4-3
  .باشد 3با الزامات مندرج در جدول مطابق خواص سطحي پارچه روكش شده بايد 

  واص بعد از فرسودگيخ  5-4-4
 شرايط محيطيدرجه سلسيوس و  85در دماي ساعت  168بعد از قرار گيري نمونه به مدت واص نمونه خ

  .باشد 4الزامات مندرج در جدول مطابق بايد با ) روش الف ( 7968طبق استاندارد ملي ايران شماره 
   اشتعال  قابليت  5-4-5

   .ت ملي يا منطقه اي باشدبايد مطابق با قوانين ومقررا پارچه روكش شده  اشتعال  قابليت
،ساختار پارچه و مواد مواد تكميلي ، جنس پارچه . تعيين الزامات براي قابليت اشتعال امكان پذير نيست  -يادآوري

با . مصرف پارچه داردمحيط و شرايط  مكاناين عوامل بستگي مستقيم با.چه تاثير گذار است رافزودني بر قابليت اشتعال پا
  .شود كه توليدكننده اطالعات مربوط به رفتار محصول در برابر آتش را به اطالع مصرف كننده برساند اين همه توصيه مي

 .  

                                                 
1 - reproducibility 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


٦ 
 

  
  پارچه روكش شده ضخامت و جرم در واحد سطح  ويژگيهاي - 1  جدول

  زمونآروش   نوع سنگين نوع سبك  ويژگي
 گرم(در واحد سطحكلي  جرم

  )بر متر مربع
ق استاندارد ملي ايران زمون طبآ  700حداقل   550حداقل 

  7645-2 شماره
روكش در واحد كلي  جرم

  )بر متر مربع گرم(سطح
زمون طبق استاندارد ملي ايران آ  600حداقل  460حداقل

  7645-2 شماره
ضخامت اسمي پارچه روكش 

  )ميلي متر( شده 
زمون طبق استاندارد ملي ايران آ  40/1تا  10/1  15/1تا  85/0

  7645-3شماره 
نسبت به  ضخامترواداري 

  مقدار اظهار شده
10% ±  10 %±    
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  پارچه روكش شده مكانيكيخواص الزامات  - 2 جدول
  زمونآروش   نوع سنگين نوع سبك ويژگي

        )نيوتن ( نيروي پارگي 
طبق استاندارد ملي ايران   250حداقل  250حداقل  طول راستايدر 

روش نوار ( روش الف  7711شماره
  )باريك 

طبق استاندارد ملي ايران  150حداقل 150حداقل  عرض راستايدر
روش نوار ( روش الف  7711شماره
  )باريك 

        )درصد ( ازدياد طول تا حد پارگي 
طبق استاندارد ملي ايران  40حداقل  40حداقل   طول راستايدر 

روش نوار ( روش الف  7711شماره
  )باريك 

ملي ايران طبق استاندارد  70حداقل  70حداقل   عرض راستايدر
روش نوار ( روش الف  7711شماره
  )باريك 

تركيدگي با استفاده از  مقاومت در برابر
  )گرم نيروكيلو ( Ball burstدستگاه 

طبق استاندارد ملي ايران  40حداقل 40حداقل
  روش الف 7646شماره

        )درصد(ازدياد طول تحت بار ثابت 
  پيوست ب 5حداقل 8حداقل   طول راستايدر 
  پيوست ب 35حداقل  60حداقل   عرض ستايرادر

        )درصد( برگشت پذيري االستيك
  پيوست ب 80حداقل  80حداقل   طول راستايدر 
  پيوست ب 80حداقل  80حداقل   عرض راستايدر

  1( )تعداد دور ( مقاومت در برابر خمش 
  يا

طبق استاندارد ملي ايران   400000حداقل   400000حداقل 
 روش الف 7619شماره

  
 مالش و خمش به صورت مقاومت در برابر

  )تعداد دور رفت و برگشت( تركيبي 
  يا

طبق استاندارد ملي ايران شماره   50000حداقل   50000حداقل 
  روش ب 8555

طبق استاندارد ملي ايران شماره  75000حداقل  75000حداقل   )تعداد دور ( مقاومت خمشي 
2123  

  )دور(2(مقاومت در برابر سايش
  

-2طبق استاندارد ملي ايران شماره  700حداقل 700قلحدا
7621  

 -1طبق استاندارد ملي ايران شماره   2000حداقل   2000حداقل  )دور(3( مقاومت اليه روئي در مقابل سايش
طبق استاندارد ملي ايران شماره 

7621  
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 ادامه - 2 جدول

  زمونآروش   نوع سنگين نوع سبك ويژگي
طبق استاندارد ملي ايران شماره    )نيوتن(روكش اليه چسبندگي نيروي

7971 

   30حداقل  30حداقل   طول راستايدر 
   20حداقل  20حداقل   عرض راستايدر

 انجام مي شودSchildknecht خمش با استفاده از دستگاه  )1

 .ظاهر شودنبايد دور پارچه زمينه  700بعد از  )2

  .ل نگشته و اليه فوم ظاهر نشودطرح اليه تكميل زائ Taberدور با ساينده 2000بعد از  )3
  

  خواص سطحي -3جدول 
روش آزمون طبق   نوع سنگين نوع سبك  ويژگي

استاندارد ملي ايران 
  شماره

  7648 3حداقل  3حداقل   وكش ر  چاپ  رنگ  ثباتدرجه 
قوس (درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي 

  )زنون
  4084 6حداقل  6حداقل 

  
 7648  4-5حداقل   4-5حداقل   الش خشك درجه ثبات رنگ در مقابل م

 7648  4-5حداقل   4-5حداقل   درجه ثبات رنگ در مقابل مالش مرطوب

اسيدي و (درجه ثبات رنگ در مقابل عرق بدن 
  لكه گذاري –تغيير رنگ ) قليائي 

  176  4حداقل  -4حداقل   4حداقل  -4حداقل 

با محلول آب و درجه ثبات رنگ در مقابل مالش 
  *صابون

 7648  4-5حداقل   4-5اقل حد

  7676  سطحي آسيبجداشدگي بدون   ذاتي مقاومت به چسبندگي
  .صابون در آب استفاده مي شود% 4شرايط مانند مالش مرطوب است با اين تفاوت كه به جاي آب از محلول  *

  
  خواص بعد از فرسودگي - 4جدول 

روش ازمون طبق   نوع سنگين نوع سبك  ويژگي
استاندارد ملي 

  ران شمارهاي
تعداد ( مقاومت در برابر خمش 

   )دور 
  روش ب 7619 400000حداقل  400000حداقل 

  يا  يا  يا  يا
  2123  75000  75000  )تعداد دور ( مقاومت خمشي 
مالش و خمش  مقاومت در برابر

دور رفت و ( به صورت تركيبي
  )برگشت

  روش ب 8555 500000حداقل  500000حداقل 
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   گذاري  نشانه   6
 از پارچه روكـش شـده   رولهر برچسب اصاقي آگاهي هاي زير بايد به طور خوانا و پاك نشدني بر روي  

در مورد توليدات داخلي به زبان فارسي و در مورد صادرات و واردات به زبان مورد توافق طـرفين ذينفـع ،   
  : درج گردد

جزئيـات الزم بـراي شناسـائي پارچـه     و  يـا هـر دو    توليدكننـده   كارخانه  تجاري  يا نشان  نام   6-1 
  ؛روكش شده 

مورد مصـرف در   PVC يد يااپلي وينيل كلربا روكش شده حلقوي بافت پارچه "درج عبارت   6-2 
  ؛ " مبلمان

  ؛ )رولبراي رهگيري  در صورت نياز ( و شماره بهر  رولشماره    6-3
  ؛رنگ   6-4
  ؛ رول  طول   6-5 
  ؛ مفيدعرض   6-6
  ؛) توليدات داخليبراي (   ازندهكشور س  نام   6-7 
  ؛ )سبك يا سنگين ( پارچه روكش شده  نوع  6-8 
  .اسمي بر حسب ميلي متر ضخامت  6-9

  .كه باعث گمراهي مصرف كننده گردد ، مجاز نمي باشد  نادرستدرج هر گونه اطالعات 

    گزارش آزمون  7
  :گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد

 ؛ ن استاندارد ملي ايراندرج شماره اي  7-1
  ؛ كليه اطالعات ضروري براي شناسائي نمونه  7-2
 ؛)  سبك يا سنگين( پارچه روكش شده  نوع  7-3

  ؛ كليه اطالعات الزم براي شناسائي آزمايشگاه  7-4
در خصوص موارد مغاير درج كليه (دارد ملي د مغاير و يا مطابق با اين استانذكر كليه موار  5- 7

  ؛ )الزامي مي باشد  با اين استاندارد ملي ايران هاي مغايرويژگي /ويژگي

  ؛ 4- 4-5 تا 1- 4-5نتايج به دست آمده طبق بند هاي   6- 7
  ؛ 2-5و  1-5درج مشاهدات طبق بند   7-7
  ؛ 2-3-5و  1-3-5طبق بند   رولروكش شده پارچه و طول  مفيدعرض   7-8
  .3-3-5پارچه روكش شده طبق بند  اسمي ضخامت  7-9
  مشاهده در ارتباط با نتايج آزمونراف از اين روش و يا هر ذكر هر گونه انح  7-10
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   الف  پيوست

  ) الزامي(
  انتخاب آزمونه  روش

  
  

 1.الف  شماره  در شكلبراي انجام هر يك از آزمون ها  پارچه روكش شده  ها از هر نمونه  آزمونه  تهيه  محل
ي بازرسي و ارزيابي ظاهري انتخاب مي شوند مي توانـد از سـاير   آزمونه هائي كه برا.  است  شده  داده  نشان

بـراي بررسـي    10با بزرگنمائي  ذره بينو فقط آزمونه هائي كه با استفاده از قسمت هاي نمونه تهيه شود 
انتخاب مي شوند بايد ازبخشي كه در شكل نشـان داده شـده ، تهيـه    ) 5-1-2طبق بند ( سوراخ هاي ريز 

باشـند را    مـي   الزم و عـرق بـدن   نـور   در مقابل  رنگ  ثبات  تعيين  آزمون  انجام  جهت  كه  هائي آزمونه. شود
  نحويه بايد ب  ها باشد، آزمونه  چند رنگي  نمونه  در صورتيكه. كرد  ديگر تهيه  مناسب  از هر قسمت  توان مي

  ميسـر نباشـد، از هـر قسـمت      چند رنـگ   شامل  آزمونه  يك  اگر تهيه. رنگها باشد  تمام  شامل  شود كه  تهيه
موقعيت اين آزمونه ها اهميت زيادي ندارد و مي توانـد از عـرض مفيـد    .شود  تهيه  آزمونه  حداقل دو  رنگي

  .نمونه تهيه شود
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  :راهنما
  ميزان چسبندگي اليه روكش 9  انداره گيري ضخامت 1
   مالش  در مقابل پارچه روكش شده  چاپ  رنگ  ثبات 10  اندازه گيري جرم روكش در واحد سطح 2
  )خشك(ثبات رنگ در مقابل مالش  11  طول در نقطه پارگي دانداره گيري نيروي پارگي و ازديا 3

  
  )مرطوب(ثبات رنگ در مقابل مالش  12  بازرسي براي سوراخ هاي ريز مقاومت در برابر تركيدگياندازه گيري  4

  
  با آب صابونثبات رنگ در مقابل مالش  13  يكستحت نيروي ثابت و برگشت پذيري االتازدياد طول  5

  
  مقاومت به چسبندگي ذاتي 14  قبل از فرسودگي به خمش مقاومت   6
  بازرسي اوليه  15  بعد از فرسودگي مقاومت به آسيب ديدگي در اثر خمش   7
  راستاي طولي 16  سايش 8

  نتخاب آزمونهشماي ا – 1 -شكل الف 
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   ب   پيوست

  ) الزامي(
  و برگشت پذيري االستيكتحت بار ثابت   درصد ازدياد طول  آزمون  روش

  
آزمونه  ،د وبار حذف ش  وقتي. گيرد قرار مي  معلومي  زمان  در مدت  بار معيني  تحت  آزمونه   1 -  ب 

نرم شده بر  كلرايدپلي وينيل ستيك و االخاصيت ويسكدرعمل،  .دارد   اوليه  حالت  به  تمايل برگشت به 
مقدار ازدياد طول مانا به عوامل مختلفي از جمله مقدار نيروي  . تاثير گذار است ١مقدار ازدياد طول مانا

قرار گرفته ،ميزان االستيسيته نمونه ، دما و  رعرضي از آزمونه كه تحت با ، اعمال شده، زمان اعمال بار
پارچه مصرفي . و زمان برگشت پذيري بعد از حذف بار بستگي دارد آزمون رطوبت شرايط محيطي انجام

  .و مقدار ازدياد طول مانا كم باشد بودهدر مبلمان بايد داراي برگشت پذيري  باالئي 
ند بيانگر مناسبي براي كشساني پارچه انمي تو ، بيان مي شود عدديازدياد طول مانا  كه به صورت 

به صورت درصدي از ازدياد طول اوليه معيار مناسبي براي ياد طول مانا بيان ازد .روكش شده باشد
با اين همه ترجيح داده مي شود كه ازدياد طول به صورت كسري از .كشساني پارچه روكش شده مي باشد

 برمي گردد،) طي زمان معين پس از حذف بار ( ازدياد طول اوليه بيان شود كه در طول دوره استراحت 
  .ر برگشت پذيري االستيك گفته مي شودبه اين مقدا

  در اثر كشش  كه در مواردي .ميليمتر در بسياري موارد نتيجه دقيقي را به دست مي دهد 200طول 
  بيشتر استفاده  با طول  از آزمونهبايد باالتر   ايجاد دقت  ايجاد شود، براي  در آزمونه  بسيار كم  تغيير شكل

  .رج گردد و طول مورد استفاده در محاسبات در نظر گرفته شودو مورد در گزارش آزمون دشود 
   دستگاه  شرح   2 -  ب 
متر را در  سانتي 5  عرض  به  اي تواند نمونه مي  باشد كه مي با سطح آجدار  دو فك  داراي  دستگاه 1-2-ب 

  نگه  عمودي  ز و بصورترا در مرك  تواند نمونه  و مي  است  ثابت )فك باالئي( از فكها  يكي. دهد  خود جاي
  شود، به  افزوده  آن  تواند به مي  اضافي  بارهاي  ، كه شده  ساخته  اي گونهه ب )پائينيفك (ديگر  فك. دارد

ارتفاع دستگاه بايد به اندازه اي باشد كه آزمونه .كند  نيرو را فراهم  كيلوگرم 10بار   در مجموع  طوريكه
  از هر نوع  توان مي  آزمون  انجام  براي( استقرار دستگاه ، كشيده شود تحت كشش بدون تماس با ميز محل 

  .)كرد  آورد نيز استفاده مي  را فراهم  فوق  شرايط  ديگر كه  كشش  دستگاه
  ميلي متر و يا وسيله مشابه 5/0  خط كش ، با قابليت اندازه گيري با تقريب   2- 2- ب 

   آزمونه  تهيه   3 -   ب  
  عرضدر راستاي   آزمونه 3حداقل  و  طول  راستايمتر در   ميلي)  400 × 50 ( ابعاد  به  آزمونه 3حداقل 

  .از آن ها نشانه گذاري نمائيد  راستاي آزمونه ها را روي هر يك. كنيد  تهيه الف طبق پيوست  رول
  انجام آزمون  روش   4 -   ب  

                                                 
1  - permanent elongation 
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آماده سازي و در همان  6917شماره  آزمونه را در يكي از شرايط محيطي طبق استاندارد ملي ايران
  ..شرايط آزمون را انجام دهيد

  
متر از   ميلي 200و   آزمونه  متر از لبه  ميلي 100  هر كدام  كه  آزمونه  عمود بر طول  عرضي  دو خط 

  مركزي  را در نقطه  عرضي  دو خط  را در حاليكه  AB   طولي  خط  سپس. كنيد  دارند، رسم  يكديگر فاصله
  .دهيد  انجام  خط  اين  ها را در طول  رييگ اندازه  كنيد و همه  كند، رسم مي  قطع

  

  
  

   ابعاد آزمونه - 1 -ب   شكل
  

 50  حداقل  EFو    CD   عرضي  فكها از خطوط  لبه  فاصلة  قرار دهيد كه طوري  دو فك  را بين  آزمونه
  نيرو، فاصلة  از اعمال پس  دقيقه  ده كنيد و  وصل  دستگاه  فك  بار را به  كيلوگرم 10مقدار . متر باشد يميل
  ) .L1(كنيد    يادداشتاندازه گيري و متر   ميلي 5/0  را با دقت  EFو    CD   عرضي  خطوط  بين

  فاصله ،  دقيقه  از ده  پس. قرار دهيد  صافي  سطح  و روي  كرده  خارج  را از فك  و آزمونه حذف كنيدبار را  
  ها نيز به  سايرآزمونه  را براي  ونآزم)  . 2L(كنيد    گيري متر اندازه  ميلي 5/0  را با دقت  عرضي  خطوط  بين

  .دهيد  انجام  گونه  همين
   نتايج  بيان    5 -   ب  
  :د كني  محاسبه)  1( از فرمولدرصد   را بصورتتحت بار ثابت   ازدياد طول   1-5-  ب  

    

400

100

100

2000

d 

B 

c  

E F 

100itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


١٤ 
 

100
200

2001 
L  

  
    

  :كه در آن
 1L  بر حسب ميلي متر نيرو  اعمال  در زمان  آزمونه  طول  

  
  :گردد  مي  محاسبه )2(فرمول از برگشت پذيري االستيك  درصد   2-5 -  ب  

100
2001

12 



L

LL
 

  :كه در آن  
1L     متربر حسب ميلي  نيرو  اعمال  در زمان  آزمونه  طول  
2L   نيرو و حذف آن   ل پس از اعما(برگشت پذيري از   پس بر حسب ميلي متر  فاصله بين دو خط

  )وگذشت زمان
كنيد و   محاسبه  در هر جهت  آزمونه  هر سه را براي ازدياد طول و برگشت پذيري  االستيك  3- 5- ب 

  مثال  عنوانه ب(گونه انحراف از اين روش هر . نماييد  درصد بيان 5/0  با تقريب  آنها را در هر جهت  ميانگين
  .شود آزمون درج  گزارش بايد در)  آزمونه  طولدر ارتباط با 

  
  
 

)١(  

)٢( 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com

