
 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

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

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

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

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با  صاحبنظرانمؤسسه، 

در جهت مطلوبيت ها و مصالح ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي،  صورتموضوع 

توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان  وباملي 

و  نهادهاو نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و  حق

 ذينفعاي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي بر
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آزمون پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ مقاومت در برابر نفوذ آب ـ روش  

 

اول چاپ  
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در  وپيشنهادهـاواعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات 

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

 چاپ و منتشر مي شود.

يصالح و با رعايت استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذ نويس پيش

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

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

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

 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

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

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

 استفـادهجهان و استانداردهـاي بين المـللي از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي  كشور،

 مي نمايد.

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

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

صادي، اجراي بعضي از استانداردها را با محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقت كيفيت

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

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

 نمايد.

دگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنن بمنظـور همچـنين

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

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه  ومديريتكيفيت 

يران مورد سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ا اينگونهاستاندارد 

 وداده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده  قرارارزيابي 

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

ملي از  اردهاياستاندتعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

 

 –هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  پارچه استاندارد ً  كميسيون

 روش آزمون ً -مقاومت در برابر نفوذ آب 
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  يا نمايندگي  سمت  رئيس

 دانشگاه صنعتي اميركبير نادر) فوق ليسانس مهندسي نساجي ( ،عسگر كاشاني

  اعضاء

 شهر چرمشركت بو جليليان، مريم) ليسانس مهندسي شيمي (

 شركت چرم ايران جهان بين، مهسان) ليسانس شيمي (

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سمسارها، مريم) فوق ليسانس شيمي (

 اداره كل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع صادقي، اميرسعيد)ليسانس مهندسي نساجي(

 هرانشركت توليدي ت صفامهر، سودابه) فوق ليسانس شيمي (

 شركت مشاورين نيك تكس عباسي محقق، اعظم) ليسانس مهندسي نساجي (

 شركت پالستيك شاهين مهرداد)فوق ليسانس مهندسي پليمر( ،قاضي نژاد

  دبير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران حسيني، مرجان) ليسانس مهندسي نساجي (

 

 ارگفت  پيش

  كه روش آزمون ً -مقاومت در برابر نفوذ آب  -هاي روكش شـده با الستيك يا پالستيك  پارچه اندارد ًـاست

پوشاك و استاندارد   ملي  كميته  جلسهيكصد و چهلمين  و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط  هاي كميسيون  توسط

 8  ماده  استناد بند يك  به  ، اينك است  ار گرفتهمورد تأييد قر  81/1/18هاي نساجي و الياف  مورخ  فرآورده

  بعنوان 8838  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون

 شود. منتشر مي  ايران  استاندارد ملي

،  و خدمات  ، علوم صنايع  در زمينه  و جهاني  ملي  هاي و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

  اين  يا تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي  استانداردهاي

  ايبر  .بنابراين قرار خواهد گرفت  مورد توجه  مربوط  فني  تجديدنظر در كميسيون  شود، در هنگام  استانداردها ارائه

 كرد.  تجديدنظر آنها استفاده  از آخرين  بايد همواره  ايران  استانداردهاي  به  مراجعه

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

 . ايجاد شود  هماهنگي  يشرفتهو پ  صنعتي  كشورهاي  استاندارد و استاندارد ملي  اين  بين

 : زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  خذيأو م  منبع
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ISO 1420 : 2001 Rubber – or plastics – coated fabrics – Determination of resistance to 

penetration by water 

 روش آزمون -مقاومت در برابر نفوذ آب  – هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه

  

كنند بايد با كارهاي متداول آزمايشگاهي آشنايي كامل داشته  اني كه از اين استاندارد استفاده ميسكتوجه : 

باشند. در اين استاندارد به مسائل ايمني اشاره نشده است لذا بكارگيري روش مناسب براي حفظ سالمتي و 

  حاكم بر عهده آزمايش كننده است.ايمني براساس موازين 

 

 كاربرد  و دامنه  هدف  1 
اندازه گيري مقاومت پارچه هاي روكش شده با الستيك يا  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش

پالستيك در برابر نفوذ آب )فشار هيدروستاتيك( مي باشد. در اين روش آزمونه طي مدت زمان ثابت، تحت 

مشخصي قرار مي گيرد و نتايج آزمون بصورت رد يا قبول اعالم مي گردد. شكل ظاهري  فشار هيدروستاتيكي

 آزمونه به دو صورت دايره يا مربع مي باشد.

 

  مراجع الزامي 2
  ترتيب  . بدين است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

و / يا تجديدنظر،   چاپ  تاريخ  داراي  شود. در مورد مراجع  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  تمقررا  آن

  اين  ذينفع  كاربران  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  ها و تجديدنظرهاي  اصالحيه

قرار دهند. در   مورد بررسيزير را   الزامي  كمدار  ها و تجديدنظرهاي  اصالحيه  كاربرد آخرين  استاندارد ، امكان

  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  و / يا تجديدنظر آن  چاپ  و / يا تجديدنظر، آخرين  چاپ  تاريخ  بدون  مورد مراجع

 . موردنظر است  شده

 :  است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده 

پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ محيطهاي  9128  : سال 7196  اناير  استاندارد ملي 

 استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون
ISO 2286-1: 1998 Rubber – or plastic – coated fabrics – Determination of roll 

characteristics – Part 1: Methods for determination of length, width and net mass 

 

 اصول كار 3
آزمونه اي از پارچه روكش شده، تحت شرايط استاندارد، از يك سمت در معرض فشار آبي كه در حال افزايش 

تا رسيدن به فشار معين، قرار مي گيرد. اعمال اين فشار بر روي آزمونه تا زمان معين يا تا زماني كه  است،

 ي دهد(، ادامه مي يابد.نفوذ آب صورت گيرد )هر كدام كه زودتر رو
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 وسايل الزم 4
 دستگاه مورد نياز جهت انجام آزمون 4-1

شامل يك ظرف با دهانه باز مي باشد كه آزمونه توسط يك گيره روي دهانه آن قرار مي گيرد. در قسمت 

آب  پايين اين ظرف يك نازل قرار دارد كه ظرف را به لوله ورودي آب وصل مي كند. ظرف توسط اين لوله با

در درجه حرارت محيط پر مي شود. يك صفحه مشبك نگهدارنده روي آزمونه قرار مي گيرد. اين صفحه 

ميليمتر را تشكيل  13ميليمتر مي باشد كه مربعهايي به اضالع حداكثر  9ـ  8/9داراي سيم هايي به قطر 

 مي دهند.

 وسايل اندازه گيري فشار آب 4-2

 ارتباط در دستگاه با كه درصد ± 9با دقت  1نجام آزمون از يك مانومتربراي اندازه گيري فشار آب هنگام ا

 فشارسنجي از يا و دارد را آب سانتيمتر 833 يا پاسكال كيلو 7/91 تا آب فشار گيري اندازه قابليت و است

 933گيري فشار تا حداقل  اندازه قابليت و است شده مدرج كيلوپاسكال يا  آب سانتيمتر برحسب كه

 سانتيمتر آب را دارد، استفاده نماييد. 147سكال يا كيلوپا

  سطح مورد آزمون 4-3

( كه آزمونه توسط گيره روي آن نگه داشته مي شود، بايد به  9-4دهانه باز ظرف مورد استفاده )طبق بند 

ين ميليمتر باشد. در هر دو حالت بايد مساحت ا 991ميليمتر و يا دايره اي با قطر 933شكل مربع با ضلع 

سانتيمترمربع باشد. در صورت لزوم مي توان از درزگير الستيكي نرمي بين آزمونه و سطوح  933سطوح 

گيره ها استفاده كرد تا احتمال آسيب ديدگي آزمونه توسط گيره ها را كاهش داده و از آب بندي بودن آن 

2اطمينان حاصل شود. براي اين منظور الستيك با درجه سختي تقريباً 
IRHD 43  ً5/3و ضخامت تقريبا 

سانتيمتر مناسب مي باشد. همچنين مي توان از يك فوم پلي اتيلن با اتصاالت عرضي )  9سانتيمتر و يا قطر 

 9كيلوگرم بر متر مكعب و ضخامت تقريباً  45ـ  55با وزن مخصوص  3اي شده( و سلول بسته شبكه

 سانتيمتر استفاده كرد.

 

 آماده كردن آزمونه 5
را از سطحي كه عاري از هرگونه نقص قابل رويت مي باشد و از عرض قابل استفاده پارچه روكش  آزمونه ها

 تهيه نماييد. 4شده طبق استاندارد ملي ايران ...

 تعداد آزمونه ها 5-1

 آزمونه تهيه و آزمون نماييد. 5به جز در موارد مشخص شده، براي هر نمونه، 

 شكل و اندازه آزمونه ها 5-2

 مونه هاي مربع شكل آز 5-2-1
                                                 
1-Manometer 

1-International Rubber Hardness Degrees 

2-Closed – Cell, Crosslinked - polyethylene 

 
رجوع  ISO 2286-1:1998تا تدوين اين استاندارد ملي ايران، به استاندارد -8

 شود.
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 ميليمتر تهيه نماييد. 833هر آزمونه را بصورت مربع با اضالع تقريباً 

 آزمونه هاي دايره اي شكل  5-2-2

 ميليمتر تهيه نماييد. 913ـ  833هر آزمونه را بصورت دايره با قطر 

 

 شرايط محيطي براي آماده سازي 6
ساعت در شرايط محيطي مناسب طبق استاندارد ملي  86آزمونه ها را قبل از انجام آزمون حداقل به مدت 

 قرار دهيد. 6183ايران 

 روش اجراي آزمون 7
 آماده كردن دستگاه و قراردادن آزمونه 7-1

 آن سرريز شير آب را باز نماييد تا آب وارد ظرفي كه با لوله ورودي آب ارتباط دارد، شود و از

اي ظرف، اطمينان حاصل نماييد كه سطح فوقاني ظرف گردد. باسرريز شدن يكنواخت آب از تمام لبه ه

كامالً بصورت افقي قرار دارد. بررسي نماييد كه لوله ورودي كامالً خالي از هوا باشد و همچنين سطح آب در 

(. آزمونه را از سمتي كه بايد مورد آزمون 8-4ظرف برابر با صفر دستگاه مانومتر يا فشارسنج باشد)طبق بند 

رطوب كنيد و سپس طوري كه هيچگونه هوايي بين پارچه و سطح آب قرار نگيرد، در تماس با قرار گيرد، م

( و  9-4آب روي دهانه ظرف قرار دهيد. صفحه مشبك نگهدارنده را در جاي خود قرار داده ) طبق بند 

ف موازي آزمونه و صفحه مشبك را توسط گيره محكم نماييد. دقت كنيد كه لبه هاي گيره كامالً با لبه ظر

 باشد.

 

 اعمال فشار  7-2

شير ورودي آب را باز نماييد، فشار در ظرف به تدريج و با سرعت مورد نياز زياد مي شود. )مدت زمان افزايش 

 13 از بيشتر فشارهاي براي و ثانيه 73 ± 93كيلوپاسكال  13فشار براي فشارهاي كمتر و مساوي 

از رسيدن به فشار الزم در صورت لزوم، شير ورودي را تنظيم  بعد.( باشد مي ثانيه 983 ± 83 كيلوپاسكال

دقيقه و براي فشارهاي  8كيلوپاسكال  13نماييد و تا فشار براي مدت زمان الزم )براي فشارهاي كمتر از 

 6دقيقه و در حالت دوم  1دقيقه( ثابت بماند. بنابراين زمان آزمون در حالت اول  5كيلوپاسكال  13بيشتر از 

سپس بررسي نماييد كه آيا قطرات كوچك آب از پارچه روكش شده عبور كرده است يا خير.  مي باشد.دقيقه 

سپس شير ورودي آب را ببنديد و فشار را با بازكردن شير تخليه به صفر برسانيد. در صورت بروز هرگونه 

 نشتي در محل قرارگيري گيره روي آزمونه، مجدداً آزمون را تكرار نماييد.

 

 نتايج بيان 8
آزمونه نبايد هيچگونه نقطه نفوذ آب يا اثري از رطوبت مشاهده شود. نقطه  5در روي سطح قابل رويت هر 

نفوذ آب لكه اي است كه در آن يك قطره آب به اندازه جاي سوزن ظاهر شده باشد. نشتي كه دقيقاً در لبه 

 شود.هاي گيره مشاهده مي شود، نبايد به عنوان نفوذ آب در نظر گرفته 
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 گزارش آزمون 9
 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد.

 شماره استاندارد ملي 9-1

 همه جزئيات الزم براي شناسايي پارچه روكش شده 9-2

 شرايط محيطي براي آماده سازي آزمونه 9-3

 تعداد آزمونهاي انجام شده 9-4

 بيان شكل آزمونه ) مربع يا دايره اي شكل( 9-5

 دن سمتي از پارچه روكش شده كه در معرض فشار آب قرار گرفته استمشخص نمو 9-6

 ميزان فشار و زمان اعمال فشار 9-7

 نتيجه آزمون )قبول يا مردود( 9-8

 جزئيات هرگونه انحراف از اين روش آزمون 9-9

 تاريخ انجام آزمون 9-11
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