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آزمون ـ روش ذاتيهاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ مقاومت به چسبندگي  پارچه  

 

اول چاپ  

 

 
 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 عيين،ت 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، 

ر جهت مطلوبيت ها و مصالح ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، د 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
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 ذينفعي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي برا

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.

صالح و با رعايت استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذي 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،

 يمل(( 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

 استفـادههان و استانداردهـاي بين المـللي از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي ج 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

ادي، اجراي بعضي از استانداردها را با محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتص 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.

گـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنند بمنظـور همچـنين

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

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

ران مورد سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت اي 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  ردهاياستانداتعيين 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
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 روش آزمون ً -مقاومت به چسبندگي ذاتي 

  يا نمايندگي  سمت  رئيس

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

  اعضاء

 نشركت پالستيك شاهي اسالم، عبدالعظيم)فوق ليسانس مهندسي پليمر(

 شركت بوشهر چرم جليليان مريم ،) ليسانس مهندسي شيمي (

 شركت چرم ايران جهان بين، مهسان) ليسانس شيمي (

 شركت توليدي تهران حشمتي، مريم)ليسانس مهندسي شيمي(

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

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

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

  دبير

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

 

 گفتار  پيش

  كه روش آزمون ً -هاي روكش شـده با الستيك يا پالستيك ـ مقاومت به چسبندگي ذاتي پارچه رد ًانداـاست

استاندارد    ملي  كميته  جلسهيكصدو چهل و چهارمين  و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط  هاي كميسيون  توسط

  استناد بند يك  به  ، اينك است  همورد تأييد قرار گرفت 5/01/38هاي نساجي و الياف  مورخ  پوشاك و فرآورده

 0830  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 8  ماده

 شود. منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  بعنوان

،  و خدمات  ، علوم صنايع  ينهدر زم  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

  براي  .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  جعهمرا

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

 . ايجاد شود  هماهنگي  و پيشرفته  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 5978: 1990 Rubber – or plastics – coated fabrics – Determination of blocking 

resistance 

 

 –هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  پارچه 

 روش آزمون - 1ذاتيمقاومت به چسبندگي 

  

 كاربرد  و دامنه  هدف  1 

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش ارزيابي مقاومت پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك در 

 برابر چسبندگي ذاتي به يكديگر مي باشد.

مورد استفاده قرار  اين روش براي اكثر موارد مورد قبول است. چنانچه شرايطي غير از آنچه معين شده است،

 گيرد، حتي در صورت قبول طرفين بايد در گزارش آزمون ذكر شود.

 

  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  د. در مورد مراجعشو  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن

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

در  قرار دهند.  مورد بررسيزير را   الزامي  مدارك  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 مرجع  استفاده 

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

 استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون

 

 اصطالحات و يا تعاريف 3

                                                 
1-Blocking 
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 در اين استاندارد اصطالح و يا واژه با تعريف زير بكار مي رود:

 چسبندگي ذاتي: 3-1

مي  منظور از چسبندگي ذاتي، چسبندگي دو اليه مجاور از پارچه روكش شده به يكديگر بدون وجود چسب

 باشد.

 وسايل الزم 4

 ميليمتر 951×951×1صفحات شيشه اي به ابعاد تقريبي  4-1

 كيلوگرم 5وزنه به جرم  4-2

درصد  91اي كه حجم همه ابزارهاي آزمون بيشتر از  خشك كن با سيستم گردش هوا به اندازه 4-3

 فضاي آزاد داخل آن را اشغال ننمايد.

سه هاي داخل خشك كن بايد شرايطي را ايجاد نمود كه فاصله آنها از براي قرارگيري ابزارهاي آزمون روي قف

 ميليمتر نباشد. 51يكديگر و از ديواره هاي خشك كن كمتر از 

 نوع منبع حرارتي اختياري مي باشد. اما منبع حرارتي بايد در مخزن هواي خشك كن قرار گيرد.

بار عمل  7مود كه در هر ساعت حداقل سرعت گردش هواي درون خشك كن را بايد به گونه اي تنظيم ن

تخليه هوا انجام شود. دماي خشك كن توسط ترموستات كنترل مي گردد بطوريكه دماي ابزارهاي آزمون را 

 .دارد نگه شده، تنظيم دماي به نسبت سلسيوس درجه ± 8با حد رواداري 

استفاده  1از تيغه هاي موج گيردر صورت نياز براي جلوگيري از افزايش يا كاهش دما در بعضي نقاط بايد 

 نمود.

 

 فاصله زماني بين توليد و انجام آزمون 5

 ساعت باشد. 97براي تمام آزمايشات حداقل زمان بين توليد و انجام آزمون بايد  5-1

 4براي آزمون محصوالت نيمه ساخته در خط توليد، حداكثر زمان بين توليد و آزمون بايد  5-2

 آزمونهاي مقايسه اي، آزمونها بايد تا حد امكان در فواصل زماني يكسان انجام شوند.هفته باشد. جهت انجام 

ماه  1براي آزمون محصول نهايي، در صورت امكان حداكثر زمان بين توليد و انجام آزمون بايد  5-3

 باشد. در ساير موارد آزمونها بايد طي دو ماه از زمان تحويل كاال توسط مشتري انجام گيرد.

 يه نمونه و آزمونه ته 6
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 نمونه ها نبايد در فاصله كمتر از يك متر از قسمت انتهايي طاقه تهيه شوند. 6-1

 ميليمتر تهيه نماييد. 951×  951آزمونه به ابعاد  7از هر نمونه  6-2

آزمونه ها بايد نمايانگر كااليي كه مورد آزمون قرار مي گيرد، بوده و از تمام عرض قابل استفاده  6-3

 ونه تهيه شوند. يك لبه آزمونه ها بايد موازي با راستاي طولي نمونه بريده شود.نم

 راستاي طولي و عرضي را بر روي آزمونه ها مشخص نماييد.

 

 شرايط محيطي براي آماده سازي آزمونه 7

 قرار دهيد. 7196آزمونه ها را در شرايط محيطي طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

 

 روش آزمون 8

آزمونه ها را بصورت جفت در سه حالت پشت به پشت، روبه رو و پشت به رو بصورت مربعي به  8-1

 5(. وزنه 9-4ميليمتر بر روي يكديگر گذاشته و بين صفحات شيشه اي قرار دهيد )بند  951اضالع 

 ئن شويد.( را روي صفحه بااليي بگونه اي قرار دهيد كه از توزيع يكنواخت فشار مطم8-4كيلوگرمي )بند 

( 1-4 بند) كن خشك درون سلسيوس درجه 61±8ساعت در دماي  1آزمونه ها را براي مدت  8-2

 .دهيد قرار

بعد از پايان زمان مشخص شده،آزمونه ها را از خشك كن خارج كنيد و به سرعت از بين  8-3

ت از هم جدا ساعت خنك شوند. سپس آزمونه ها را با دق 9صفحات خارج كرده و اجازه دهيد به مدت 

 ساخته و از نظر چسبندگي و ميزان كنده شدن روكش بررسي نماييد.

 ميزان مقاومت هر يك از آزمونه ها را در برابر چسبندگي با توجه به مقياس زير تعيين نماييد. 8-4

 سطوح روكش بدون چسبندگي قابل مشاهده اي از يكديگر جدا مي شوند. :2ـ بدون چسبندگي1

هنگام جداسازي تا حدودي چسبندگي بين سطوح مشاهده مي گردد، اما به روكش  :3ـ چسبندگي جزئي2

 آسيبي وارد نمي شود.

                                                                                                                                                         
1-Baffles 

1-No Blocking 

2- Slight Blocking 
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جداسازي سطوح روكش شده، مشكل مي باشد. روكش يا قسمتي از آن هنگام  : 1ـ چسبندگي زياد 3

 جداسازي جدا مي شود.

 

 گزارش آزمون 9

 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد.

 6767اندارد ملي ايران است 9-1

 تمام جزئيات الزم براي شناسايي نمونه 9-2

 شرايط محيطي براي آماده سازي آزمونه 9-3

 كل جرم وزنه اي كه روي آزمونه قرار مي گيرد 9-4

  4-2ميزان مقاومت در برابر چسبندگي غيرعمدي با توجه به بند  9-5

 هرگونه انحراف از اين روش آزمون 5-6

 جام آزمونتاريخ ان 5-7
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