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 »بسمه تعالي «

 شنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآ
 

وظيفه  است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها    و مؤسسه استاندارد
 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر تعيين، تدوين و

از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران  تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب  
سعي بر اين    . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد 

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن    
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   : ق و نفع شاملآوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان ح

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت  .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد  
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات  

) رسمي( ن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آ
 .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين  
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد     . دارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد استان
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به    )) ۵((مندرج در استاندارد ملي شماره  

 .تصويب رسيده باشد

ن المللي استاندارد ميباشد كه در    مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بي  
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي  

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

 بيني شده در قانون به منظور  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش 
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و   
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد 

ن المللي براي محصوالت كشور، اجراي مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بي. اجباري نمايد
 .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه   
زيست  مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت 

محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را    
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

ترويج سيستم بين المللي . نمايدگواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي 
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح    

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 -رچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پا"  كميسيون استاندارد

 پخت  و(PVC) كلرايد پلي وينيل  هاي روكششي جووضعيت هم

 " روش آزمون - هدروكش هاي الستيك ولكاني

 

 سمت يا نمايندگي رئيس

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر مهرداد، قاضي نژاد

 )پليمرفوق ليسانس مهندسي (

 
 اعضاء

 انجمن صنايع نساجي ايران فرشيد، آزاديان

 )ليسانس مهندسي نساجيفوق (

 
 شركت مهركام پارس عبدالعظيم، اسالم

 )پليمرليسانس مهندسي فوق (

 
 شركت توليدي تهران مريم، حشمتي فر

 )ليسانس مهندسي شيمي(

 
  استاندارد و تحقيقات صنعتياداره كل زهرا، سلطانيه

 استان قزوين )نساجيليسانس مهندسي (

 
 شركت سليم چرم سعيد، سلطانزاده

 )شيميليسانس (
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 سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤ سمسارها، مريم

 )فوق ليسانس شيمي(

 
 شميممشاوره شرکت  صدري، نسرين

 )فوق ليسانس مهندسي نساجي(

 
  اداره كل صنايع-وزارت صنايع و معادن  آذر، ملكي

 نساجي و پوشاك )ليسانس مهندسي نساجي(

 
 دبير

  استاندارد و تحقيقات صنعتياداره كل عقيلي، ميترا

 استان قزوين ) مهندسي نساجيليسانس(
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 گفتار پيش

) درهم آميختگي ( وضعيت هم جوشي -پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك      " استاندارد

 ه ک " روش آزمون  - و پخت روكش هاي الستيك ولكانيده        (PVC)روكش هاي پلي وينيل كلرايد     

 جلسه كميته ملي    د و چهارمين يكصد و هشتا در   و هتوسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شد     

 قرار گرفته است،  تصويب  مورد   ٢١/٠٥/٨٥مورخ   پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف        استاندارد

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات     ۳ هه استناد بند يك ماد    ك باين

 .شر مي شود بعنوان استاندارد ملي ايران منت۱۳۷۱ هبهمن ما صنعتي ايران مصوب

ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و        ي براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت ها       

كه   ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي         خدمات، استانداردهاي ملي    

ربوط   مني براي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون ف            

ايران بايد همواره از آخرين     به استانداردهاي  بنابراين براي مراجعه .مورد توجه قرار خواهد گرفت 

 .تجديدنظر آنها استفاده كرد

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

صنعتي و پيشرفته هماهنگي     لي كشورهاي  جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد م       

 .ايجاد شود

 : خذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير استأمنبع و م

BS 3424 : Part 22 Method 25 : 1983 Testing coated fabrics – Methods for 
determination of fusion of PVC coating and the state of cure of vulcanized 
rubber coatings. 
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ب 

 مقدمه

 خواص مکانيکي و     د، يرگ يا ولکانش به طور کامل انجام ن      ۱به عنوان يک اصل کلي اگر هم جوشي    

انجام آزمون هاي ديگر      نيازي به   فيزيکي پارچه روکش شده در حد الزم نخواهد بود و در نتيجه            

 .نمي باشد

 

                                                 
1- Fusion 
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 ۱

  جوشيت هم وضعي-رچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پا

  و پخت(PVC) كلرايد پلي وينيل  هايروكش) درهم آميختگي(

  روش آزمون- هدروكش هاي الستيك ولكاني

 

 هدف و دامنة کاربرد ۱

) درهم آميختگي  ( روش اندازه گيري وضعيت هم جوشي   تعيين هدف از تدوين اين استاندارد 

 .ستيك ولكانيده مي باشد   و پخت روكش هايي از جنس ال  (PVC) روكش هاي پلي وينيل كلرايد   

روش    اين استاندارد در مورد انواع پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك كاربرد دارد و              

 مي باشد، كاربرد     PVC و يا كوپليمرهاي مشخصي از      ١الف براي روكش هايي كه بر پايه شبكه ها    

 .ندارد

 

 مراجع الزامي ۲

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

در مورد مراجع داراي تاريخ      . بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود        

معهذا   . يا تجديد نظر، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست            /چاپ و  

 كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك          بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان   

يا تجديد نظر، آخرين     /در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و     . الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند 

 .يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است/چاپ و 

                                                 
1- Latices 
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 ۲

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

  روش هاي آزمون- استن براي مصارف صنعتي١٣٧٥سال  : ٩١٧استاندارد ملي ايران  ۱-٢

  ويژگي ها- حافظ هاي صنعتي چشم ١٣٧١سال  : ١٣٧٤استاندارد ملي ايران  ٢-٢

  ويژگي هاي زايلن مورد مصرف در صنعت١٣٧١سال  : ٣٢٣٨استاندارد ملي ايران  ٣-٢

2-4  BS 1940 : 1987 Butanone (Methyl ethyl ketone) 
 

 اصطالحات و تعاريف ٣

 :يا واژه با تعريف زير به كار مي رود/در اين استاندارد اصطالح و 

 هم جوشي ۳-۱

هم جوشي در پالستيزول ها و ارگانوزول هاي وينيلي به حالتي گفته مي شود كه طي فرآيند گرمايش             

هاي موجود حل مي شوند و با         رزين رخ داده و در نتيجه آن، تمام ذرات رزين در نرم كننده             

 .به دست مي آيد) ژل مانند(سرمايش محصول، محلولي جامد و يكنواخت 

 

 PVC تعيين وضعيت هم جوشي روكش هاي -روش الف  ٤

 وسايل و مواد الزم ١-٤

 ظرف شيشه اي و درپوش ١-١-٤

  ميلي متر٥ميله شيشه اي، با قطر  ٢-١-٤

 . مي باشد٩١٧لي ايران استن طبق استاندارد م ويژگي هاي ٣-١-٤

 آماده كردن آزمونه ٢-٤

) ٢٠*٤٠( آزمونه با ابعاد    ٦ آزمونه و در صورتي كه كاالي مورد آزمون دو رو باشد،           ٣از نمونه، 
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 ۳

آزمونه ها را طوري تهيه نمائيد كه به صورت يكنواخت در سرتاسر عرض نمونه،          . ميلي متر ببريد 

 .ه فاصله داشته باشند ميلي متر از حاشي٢٠٠توزيع شده و حداقل 

 روش آزمون ٣-٤

 درجه سلسيوس و براي مدت زمان يك ساعت حرارت دهيد تا         ٦٥-٧٠آزمونه ها را در دماي   

هر  . سپس اجازه دهيد تا آزمونه ها در دماي اتاق سرد شوند     . هرگونه باقيمانده حالل، زدوده گردد   

هر آزمونه را  .  و نتايج را يادداشت كنيد  آزمونه را از نظر وجود ترك ها و يا سوراخ ها بررسي نمائيد    

. بپيچيد، به طوري كه روكش در قسمت بيروني قرار گيرد ) ٢-١-٤طبق بند  (بر روي ميله شيشه اي  

هر   . آزمونه پيچيده شده دور ميله شيشه اي را با يك گيره مناسب در جاي خود محكم نمائيد                 

 دقيقه    ١٥درجه سلسيوس به مدت زمان    ٢٠ ± ٢ در دماي ) ٣-١-٤طبق بند (آزمونه را در استن  

فرو بريد، سپس آزمونه ها را از استن بيرون آورده و روكش را به طور چشمي جهت مشاهده           

زدوده شدن الك يا اثرات سطحي را ناديده           . نشانه هايي از ترك يا تكه تكه شدن بررسي نمائيد         

 .آزمون كنيدهر سمت پارچه هاي روكش شده دو رو را به طور جداگانه . بگيريد

 بيان نتايج ٤-٤

 .هر ترك يا سوراخ جديد كه در آزمونه ظاهر شده است را يادداشت كنيد

 گزارش آزمون ٥-٤

 :گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد 

 ٨٧٤٩روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  ١-٥-٤

 شرحي از مشخصات پارچه روكش شده ٢-٥-٤

دين صورت كه اگر هيچگونه ترك يا تكه تكه شدن روكش اتفاق           ذكر نتايج آزمون، ب    ٣-٥-٤
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 ۴

و در صورتي كه ترك يا سوراخ هاي جديدي در          " هم جوشي كامل "نيفتاده باشد، گزارش كنيد  

آزمونه ظاهر شده و يا نشانه هايي از تكه تكه شدن روكش وجود داشته باشد، گزارش كنيد          

 "هم جوشي ناقص"

 حراف از اين روش آزمونذكر جزئيات هر گونه ان ٤-٥-٤

 تاريخ انجام آزمون ٥-٥-٤

 نام و نام خانوادگي و امضاء آزمايش كننده ٦-٥-٤

 

  تعيين وضعيت پخت روكش هاي الستيك ولكانيده-روش ب  ٥

 مواد الزم ١-٥

 . شرح داده شده است١مواد مورد نياز جهت هر پليمر در جدول 

 
مراقبت هاي ويژه اي نيز   . بودن اين مواد مورد توجه قرار گيرددر انجام اين آزمون، بايد خطرناك  - احتياط

جهت جلوگيري از تماس با چشم ها صورت پذيرد و استفاده از محافظ هاي چشم بايد مطابق با استاندارد ملي 

 . باشد١٣٧٤ايران 

 

 وسايل الزم ٢-٥

  ميلي ليتر١٠پي پت مدرج با ظرفيت  ١-٢-٥

  متر ميلي٥٠شيشه ساعت با قطر  ٢-٢-٥

 كرنومتر ٣-٢-٥

 كاغذ صافي ٤-٢-٥
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 ۵

 ٤١كاغذ صافي واتمن شماره 

 

  مواد و پليمرها- ١جدول 

 مواد مورد استفاده

 ماده شيميايي ويژگي ها
 نوع پليمر

 الستيك طبيعي زايلن ٣٢٣٨طبق استاندارد ملي ايران 

  بوتادين-الستيك هاي استايرن زايلن ٣٢٣٨طبق استاندارد ملي ايران 

 بوتادين ها زايلن ٣٢٣٨ستاندارد ملي ايران طبق ا

 ايزويرن ها زايلن ٣٢٣٨طبق استاندارد ملي ايران 

 پروپيلن/ اتيلن  زايلن ٣٢٣٨طبق استاندارد ملي ايران 

 كلروپرن ها زايلن ٣٢٣٨طبق استاندارد ملي ايران 

 بوتيل ها زايلن ٣٢٣٨طبق استاندارد ملي ايران 

 اورتان ها بوتانون ١ ...طبق استاندارد ملي ايران

 پلي اتيلن هاي كلرو سولفونه شده زايلن ٣٢٣٨طبق استاندارد ملي ايران 

  PVCنيتريل هاي  بوتانون ١...طبق استاندارد ملي ايران 

 اكريلونيتريل ها/ بوتادين  بوتانون ١...طبق استاندارد ملي ايران 

 . رجوع شودBS 1940 : 1987ه، به استاندارد تا تدوين استاندارد ملي ايران مربوط - ١زيرنويس 

 

 آماده كردن آزمونه ٣-٥

) ١٠٠*١٠٠( آزمونه با ابعاد  ٦ آزمونه و در صورتي كه كاالي مورد آزمون دو رو باشد،            ٣از نمونه، 

آزمونه ها را طوري تهيه كنيد كه به صورت يكنواخت در سرتاسر عرض نمونه،        . ميلي متر ببريد 
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 ۶

 . ميلي متر از حاشيه فاصله داشته باشند٢٠٠ توزيع شده و حداقل

 روش آزمون ٤-٥

در صورتي كه اليه پليمري بين دو اليه قرار گرفته باشد، براي انجام آزمون، سطح كافي از منسوج                

يك ميلي ليتر از    . رويي را برداريد و مطمئن شويد كه سطح آزمونه عاري از گرد و خاك مي باشد         

 داده شده، بر روي مركز آزمونه بريزيد و سپس سطح آغشته شده               ١حالل مناسب را كه در جدول          

مطمئن شويد كه انگشتتان خشك و عاري از هر گونه مواد             . با حالل را با شيشه ساعت بپوشانيد       

 ثانيه، شيشه ساعت را برداشته و هرگونه      ١٢٠خارجي مي باشد و پس از گذشت مدت زمان          

 طرف كرده و آزمونه را بوسيله لمس كردن سطح پليمر         باقيمانده حالل را بوسيله كاغذ صافي بر    

 .جهت بررسي نشانه هايي از چسبناكي ارزيابي كنيد

 بيان نتايج ٥-٥

 .هر گونه نشانه اي از چسبناكي سطح پليمر را يادداشت كنيد

 گزارش آزمون ٦-٥

 :گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد 

 ٨٧٤٩ي ايران روش آزمون طبق استاندارد مل ١-٦-٥

 شرحي از مشخصات پارچه روكش شده ٢-٦-٥

ذكر نتايج آزمون يادداشت شده، بدين صورت كه اگر هيچ نشانه اي از چسبناكي           ٣-٦-٥

و اگر نشانه هايي از چسبناكي مشاهده شده بود، گزارش           " پخت كامل "مشاهده نشد، گزارش كنيد    

 "پخت ناقص"كنيد 

  از اين روش آزمونذكر جزئيات هر گونه انحراف ٤-٦-٥
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 ۷

 تاريخ انجام آزمون ٥-٦-٥

itechpolym نام و نام خانوادگي و امضاء آزمايش كننده ٦-٦-٥
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