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 پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ 

 محيط هاي استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمايش

 

 چاپ اول
 

 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

ت كه اس مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 استانداردهاي ملي )رسمي( ميباشد. نشر وظيفه تعيين، تدوين و عهده دار

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان 

مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با 

ه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است ك

ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
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حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و 

ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع  سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي

واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در 

كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي )رسمي( 

 چاپ و منتشر مي شود.

ازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و س

ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت 

تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي 

( تدوين و در كميته ملي (5مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))

 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد 

ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص 

ي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده كشور، از آخرين پيشرفتها

 مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون 

به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از 

ظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با كيفيت محصوالت و مالح

تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين 

المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري 

 نمايد.

ـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات همچـنين بمنظـور اطـمينان بخ

فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت 

كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه 

نظام تأييد صالحيت ايران مورد  استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط

ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و 

بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش 

اي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي بر

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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هاي  شده با الستيك يا پالستيك ـ محيط هاي روكش كميسيون استاندارد  پارچه
 آماده كردن و انجام آزمايشاستاندارد براي 

 سمت يا  نمايندگي رئيس  
آقاخاني ، مسعود   )دكتراي مهندسي توليد ـ 

  ري (تكنولوژي جوشكا
 دانشكده فني –دانشگاه رازي 

  اعضاء 
رجبي ، الله ) دكتراي تكنولوژي پليمر و   كامپوزيت 

     هاي پليمري(
 دانشكده فني –دانشگاه رازي 

 شركت كرپ ناز         حقيقي ، مسعو د)ليسانس مهندسي نساجي (
 رمانشاه    اداره كل كارو امور اجتماعي ك  سنجري ، سيد مهدي )ليسانس شيمي (

 شركت صنايع ريسندگي و فرش غرب    مختاري ، سعدي ) ليسانس مهندسي نساجي (
 شركت البس كار غرب  مرداني ، محمد رضا  ) ليسانس مهندسي عمران (

 سازمان فني و حرفه اي كرمانشاه   يوسفي ، جواد) فوق ديپلم  مكانيك ( 
  دبير 

 كرمانشاه صنعتي استانداردوتحقيقات كل اداره   (  اميري ، محمد باقر  )ليسانس فيزيك 

 
 پيش گفتار

 
آماده كردن وانجام هاي استاندارد براي  ـ محيط با الستيك يا پالستيك شده هاي روكش استاندارد پارچه

ملي   كميتة  جلسة يكصدو چهاردهمينتوسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در  كه آزمايش
اينك به  ، مورد تأئيد قرار گرفته است 3/3/2331 مورخ  هاي نساجي والياف ك وفرآوردهپوشااستاندارد

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب  3  استناد بند يك مادة
 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود . 2332بهمن ماه 

با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات  براي حفظ همگامي و هماهنگي 
،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظرخواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل 

در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. ، اين استانداردها ارائه شود
 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.

درتهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه،در حد 
 جاد شود.امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي اي

   خذي كه براي تهيه  اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :أمنبع و  م
ISO 2231 : 1989 , Rubber-or plastics-coated fabrics-standard atmospheres for conditioning 

and testing. 
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 مقدمه 
شده از هوايي هستند كه در آن  حاوي مقدار مشخصي رطوبت جذب، شده هاي روكش بسياري از پارچه 

، باشد.خواص معيني شده نيز به مقدار بخار آب موجود در هوا وابسته مي قراردارند و اين ميزان رطوبت جذب
متأثر از رطوبت موجود در پارچه ، شوند ها مربوط مي بويژه جرم و آنهايي كه به گسيختگي رشته

كنترل رطوبت موجود در مواد تحت آزمايش اهميت ، براي استانداردكردن روشهاي آزمون،  باشند.بنابراين مي
گيرد.رطوبت  انجام مي، قبل از آزمون، شده ها در محيطي با رطوبت كنترل آزمونه با قراردادن دارد.اين امر 

محيطي با دماي  اي ندارد و تنها ضروري است كه در موجود در پارچه بر روي ساير خواص تأثير قابل مالحظه
 ، قرار گيرند. استاندارد

 

 هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ پارچه

 آزمايش آماده كردن و انجام هاي استاندارد براي  محيط
 

 هدف و دامنه كاربرد  1
هاي روكش شده در  هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين روشها و شرايط الزم براي قرارگيري پارچه

 باشد.  ندارد ميهاي استا محيط
 هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك كاربرد دارد.  اين استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمايش پارچه

 مراجع الزامي                2

.بدين ترتيب آن  است شده داده ها ارجاع آن استاندارد به اين كه در متن است مقرراتي زير حاوي الزامي مدارك
ها  اصالحيه، شود.در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديدنظر ي از اين استاندارد محسوب ميمقررات جزئ

امكان ، استاندارد اين و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست.معهذا بهتر است كاربران ذينفع
هند.در مــورد ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قـرارد اصالحيه كاربرد آخرين

مورد نظر  شده الزامي ارجاع داده مدارك ويا تجديدنظر آن چاپ آخرين، ويا تجديدنظر چاپ تاريخ بدون مـراجع
 است.

 استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
ISO 554:1976,Standard atmospheres for conditioning and/or testing. 

 صطالحات و تعاريف  ا           3
 رود: ها با تعاريف زير به كار مي يا واژه /در اين استاندارد اصطالحات و   
      1محيط مرجع        1ـ  3

در صورت ، شدة آن در شرايط محيطي مختلف محيطي است فرضي كه مقادير مشخصات تعيين
 باشند. ارتباط و تبديل به يكديگر ميقابل  شدن ضرايب تبديل مربوطه مشخص

                                                 

 ISO 1976:بين المللي  تانداردتا تدوين استاندارد ملي ايران به  اس-2

 رجوع شود. 554
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 آزمايش آماده كردن و   استاندارد براي محيط       2ـ  3

 شود. محيطي واقعي كه براي انجام آزمونها آماده مي
 آماده كردن روش       3ـ  3

 تا   گرفته شده در معرض اين محيط قرار مشخص نمودن شرايط محيط و مدت زماني كه پارچه روكش
 براي انجام آزمايش آماده شود.

 شرايط استاندارد       4ـ  3 
 رسد. با يك محيط استاندارد به تعادل مي،  و آزمايش آماده شدن شرايطي كه پارچه روكش شده بمنظور 

  1تعادل رطوبتي       5ـ  3
بطور آويخته)آزاد(در محيطي با گردش هوا؛بقسمي كه پس از آن تغيير ،  شده به تعادل رسيدن پارچه روكش

 جاد نشود.محسوسي در وزن آن اي

     2محيط اوليه استاندارد          4 
وقتي كه جنس يك كاالي نساجي جزو مواد با جذب رطوبت باال است يا اگر در روش آزموني دقت خيلي 

درصد و 21با حداكثر رطوبت نسبي  در محيط اوليه استاندارد ها بايد ابتدا  آزمونه،  زيادي مورد نظر باشد
 رجوع شود(برسند. 5ـ3خشك و سپس به تعادل رطوبتي)به بند ،  ه سلسيوسدرج 31الي  01دماي بين 
درجه  02الي  52درجه سلسيوس,در فشار ثابت, 22درصد و دماي 55اگر هوايي با رطوبت نسبي يادآوري ـ 

 تواند باعث ايجاد تغييراتي در برخي شود.حرارت بيشتر مي درصد مي پنج سلسيوس گرم شود,رطوبت نسبي آن تقريباً
 شده گردد. هاي روكش ها در پارچه از پوشش

 هاي آزمون  محيط هاي  ويژگي            5

هاي زير را بايد با شرايط استاندارد مورد نظر يا ويژگيهاي يك آزمون يا ماده منطبق و مورد  يكي از محيط
 . استفاده شده بايد در گزارش آزمون درج گردد هاي محيط ويژگي استفاده قرار داد.

 «الف»آزمون  يط مح
 درجه سلسيوس  11± 1ـ دما               
 درصد  05 ± 5ـ رطوبت نسبي   

 «ب»آزمون محيط 
 درجه سلسيوس    13 ±1       دما         - 
 درصد     51±5   رطوبت نسبي - 

   «پ»آزمون  محيط 

 درجه سلسيوس        13±1              دما    -
 درصد   05±5رطوبت نسبي        -

 )فقط با كنترل دما( «ت»آزمون محيط 

 درجه سلسيوس    13 ±1                دما     -

                                                 
1-Moisture equilibrium 

2-Pre-Conditioning  

2
  

1  
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 )فقط با كنترل دماي گرمسيري( «ث»آزمون محيط 

 درجه سلسيوس        13±1                دما    -

 هاي استاندارد  قرارگيري در محيط روشهاي 5
هاي يك آزمون يا ماده منطبق و مورد  گياستاندارد مورد نظر يا ويژهاي زير را بايد با شرايط  يكي از روش

    استفاده قرارداد.روش مورد استفاده بايد در گزارش آزمون درج گردد.

 «  1»  قرارگيري در محيط استانداردروش         1ـ  5

ها  به تعادل برسند.آزمونهقرارگرفته تا «پ»يا « ب«,»الف»ها بايد بطور آزاد در معرض محيط استاندارد  آزمونه
طي مدتي كه بطور ، هاي متوالي آنها هر دو ساعت يكبار كردن رسند كه تفاوت وزن زماني به حالت تعادل مي

هــايي  پــارچـه، شــود درصد شـود.تـوصيـه مـي 2/1آزاد در معرض هواي در حال حركت قراردارند كمتر از 
هايي كه از هر دو طرف  ساعت و پارچه 20قل بمدت حدا، كه تنهـا در يـك طـرف روكـش دارنـد

 ساعت در معرض هواي محيط قرارگيرند. 12اند حداقل به مدت  شده روكش
 « 2»  قرارگيري در محيط استانداردروش         2ـ  5

 قرار گيرند.«ث»يا«ت»ها بايد بطور آزاد بمدت سه ساعت در معرض هواي محيط استاندارد  آزمونه
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