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 »بسمه تعالي «

 حقيقات صنعتي ايرانآشنايي با مؤسسه استاندارد و ت
 

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

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

ن تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظرا
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                      
مصرف كنندگان،  توليدكنندگان ، : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

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(  عنوان استاندارد ملي     وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به              
 .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              . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد

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

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 كيفيت محصوالت و 
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  

اجراي مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور،                   . 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                     
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست                     

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

ي ترويج سيستم بين الملل   . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              
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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 -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچهكميسيون استانداردً  

 ًتعيين ضخامت : قسمت سوم  -ون   روش هاي آزم-تعيين خصوصيات طاقه
 
 

 سمت  يا نمايندگي  رئيس 
 كارخانه پالستيك شاهين قاضي نژاد ، مهرداد

 )فوق ليسانس مهندسي پليمر ( 
 
 

 اعضاء
 كارخانه پالستيك شاهين اسالم ، عبدالعظيم

 ) پليمر فوق ليسانس مهندسي(
 

 كارخانه سليم چرم خطيبي ، گالره
 )فوق ليسانس شيمي ( 
 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ارها ، مريمسمس
 )فوق ليسانس شيمي ( 
 

 وزارت صنايع و معادن صادقي ، امير سعيد
 )فوق ليسانس مهندسي تكنولوژي نساجي ( 
 
 

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران همايونفر ، فرحناز

 )ليسانس بيولوژي ( 



 

 گفتار پيش
 روش هاي  - تعيين خصوصيات طاقه    -يا پالستيك  شده با الستيك   هاي روكش  هً  پارچ  استاندارد

ده  ـدوين  ش ـون هاي  مربوط  تهيه  و ت    ـط  كميسي ـكه  توس ً    -تعييـن ضخامت :  قسمت سوم    -آزمون  

هاي نساجي و      پوشاك و فرآورده     جلسه  كميته  ملي  استاندارد    يكصدو پنجاه و چهارمين         در و

 قانون   ٣، اينك  به  استناد بند يك  ماده             قرار گرفته  است    تصويبمورد    ١١/٢/٨٤  مورخ الياف  

 ١٣٧١اصالح  قوانين  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران  مصوب  بهمن  ماه                     

 . بعنوان  استاندارد ملي  ايران  منتشر مي شود

، علوم    فت هاي  ملي  و جهاني  در زمينه  صنايع       براي  حفظ  همگامي  و هماهنگي  با تحوالت  و پيشر         

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

، در هنگام  تجديدنظر در كميسيون  فني  مربوط           براي  اصالح  يا تكميل  اين  استانداردها ارائه  شود        

بنابراين  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  ايران  بايد همواره  از              . واهد گرفت  مورد توجه  قرار خ    

 . آخرين  تجديدنظر آنها استفاده  كرد

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

رد ملي  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي         ، در حد امكان  بين  اين  استاندارد و استاندا          جامعه 

 . ايجاد شود

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

ISO 2286 Part 3 : 1998   Rubber or Plastics- coated fabrics- Determination of 

roll characteristics- Part 3 Method for determination of thickness  
 

 الف
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 تعيين خصوصيات طاقه  -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه
 تعيين ضخامت: قسمت سوم  -روش هاي آزمون 

 
 هدف و دامنه كاربرد ١

هاي روكش شده با الستيك     گيري ضخامت پارچه   هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه       
ر اين روش صرفنظر از نوع منسوج زمينة به كار رفته، تعيين ضخامت تحت           د. باشد يا پالستيك مي  

 .شود  فشار مشخص انجام مي

هاي دوبل روكش    اي كه يك رو، دو رو و يا پارچه          هاي روكش شده   اين روش در مورد پارچه     
 .باشد كاربرد دارد  هايي كه متشكل از يك اليه فوم مي شده و نيز روكش

 

برند بهتر است با كارهاي متداول آزمايشگاهي، آشنايي           اين استاندارد را به كار مي       افرادي كه  -١يادآوري  
در اين استاندارد به كلية مسائل ايمني مرتبط اشاره نشده است، لذا به كارگيري روش مناسب                  . داشته باشند 

 .باشد  براي حفظ سالمتي و ايمني براساس موازين متداول حاكم، برعهدة آزمايش كننده مي

 

 مراجع الزامي ٢

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

در مورد مراجع  داراي  تاريخ       . بدين  ترتيب  آن  مقررات  جزئي  از اين  استاندارد محسوب  مي شود           
معهذا  . بعدي  اين  مدارك  مورد نظر نيست      يا تجديد نظر، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي         / چاپ  و 

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

يا تجديدنظر، آخرين    / در مورد مراجع  بدون  تاريخ  چاپ  و       .الزامي  زير را مورد بررسي  قرار دهند      
 . مدارك  الزامي  ارجاع  داده  شده  مورد نظر است يا تجديدنظر آن  / چاپ  و
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 : استفاده  از مرجع  زير براي  كاربرد اين  استاندارد الزامي  است 

هاي   محيط -هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک       پارچه ١٣٨٢سال   : ٦٩١٧استاندارد ملي ايران    
 استاندارد براي آماده کردن و انجام آزمون

 
 اريفاصطالحات و تع ٣

 :يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود / در اين استاندارد اصطالحات و 

 ضخامت  ١-٣

پارچه روكش شده بر    . باشد فاصله عمودي بين سطح رويي و سطح پشتي پارچه روكش شده مي            
اين . شود گيرد و يك پايه فشارنده بصورت موازي روي آن گذاشته مي           روي سطح مرجع قرار مي    

بدين نحو ضخامت پارچه     . كند  مشخصي را بر روي پارچه روكش شده اعمال مي             پايه فشار 
 .شود  گيري مي روكش شده اندازه

 
گيرد به صورت سندان     گردد سطح مرجعي كه پارچه روكش شده بر روي آن قرار مي             پيشنهاد مي  -١يادآوري  

 .باشد 

 
 عرض قابل استفاده  ٢-٣

هاي پارچه، سطحي از آن       شده صرفنظر از لبه يا كناره      منظور از عرض قابل استفاده پارچه روكش      
 .است كه داراي خواص يكسان و اليه تكميلي آن، يكنواخت و عاري از عيوب غيرقابل قبول باشد

 
 وسايل الزم  ٤

 ضخامت سنج با صفحه نمايشگر عقربه اي  ١-٤

 ه فشارنده و سطح     كه براي ثبت فاصله عمودي بين سطح تماس پاي         ١ضخامت سنج از نوع بار مرده     

                                                 
1- Dead weight 
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 ٠٢/٠مرجع طراحي شده است و داراي صفحة مدرجي است كه ضخامت صحيح را با تقريب                    

ضخامت سنج بايد طوري كاليبره شده باشد كه حداقل يكي از فشارهاي              . دهد متر ارائه مي   ميلي

 .نمايد هاي فشارنده اعمال   را با استفاده از حداقل يك سايز از پايه٢-٤شرح داده شده در بند 

 پايه گرد فشارنده  ٢-٤

 ميلي متر و كامالً صاف و مسطح باشد ضمناً قابليت اعمال حداقل يكي              ٩قطر اين پايه بايد حداقل      

 :از فشارهاي پيشنهادي زير را داشته باشد 

  كيلو پاسكال٢ ± ٢/٠) الف

  كيلو پاسكال١٠ ± ١)   ب

  كيلو پاسكال٢٤ ± ٤/٢)   پ

 

 .شود   كيلوپاسكال توصيه مي٢ ضخامت، فشار  براي تعيين-١يادآوري 

 

 : فشار دقيق اعمال شده بوسيله پاية فشارنده را مي توان به يكي از دو روش زير محاسبه كرد -٢يادآوري 

اين عمل با به كارگيري وزنة مشخص ( ابتدا بوسيله اندازه گيري نيروي اعمال شده توسط پايه فشارنده          ) الف

 .گيرد  و سپس بوسيله اندازه گيري دقيق سطح پايه فشارنده صورت مي) شود  كاليبره شده انجام مي

 

 . اندازه گيري كرد ١فشار اعمال شده را مي توان به وسيله به كار گيري سنجة كششي )   ب

 

 ) سندان ( صفحه مرجع  ٣-٤

 .است  ميلي متر بيشتر از  قطر پايه فشارنده ٥٠سطح رويي آن كامالً مسطح و قطر آن حداقل 

 

                                                 
1- Tension gauge 
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 وسيله اي براي جابجايي پايه فشارنده ٤-٤

آورد بطوريكه سطح    اين وسيله پايه فشارنده را بر روي سطح مرجع در راستاي صحيح فرو مي                
 .شود  تماس پايه فشارنده بصورت موازي بر روي سطح مرجع قرار داده مي

 
گيرند را  ور آزادانه بر رويهم قرار مي موازي بودن پايه فشارنده و صفحه مرجع يا سندان وقتي بط-٤يادآوري  

 . در اطراف لبه پايه فشارنده، كنترل كرد ١توان به راحتي با استفاده از يك تيغه فيلر مي

 
 شرايط محيطي براي آماده سازي و انجام آزمون ٥

 . مي باشد ٦٩١٧شرايط محيطي براي آماده سازي و انجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

 
 راي آزمونروش اج ٦

گيري بايد سطح پايه فشارنده و سندان تميز گردد و صفر ضخامت سنج وقتي كه                 قبل از هر اندازه   
بار  گيري ضخامت را ده    اندازه. گيرند تنظيم شود   هم قرار مي   پايه نگهدارنده و سندان در تماس با      

 روش زير انجام    در سرتاسر پهناي قابل استفاده پارچه روكش شده و در فواصل نسبتاً يكسان به               
 :دهيد 

پارچه روكش شده را روي سندان قرار دهيد و مراقب باشيد كه كامالً صاف باشد و هيچگونه آثار                   
و معايب ناشي از چين و چروك و تا خوردگي بر روي آن نباشد در ضمن هيچگونه كششي نيز                     

صاف كردن آن قبل از     اگر نمونه ماهيتاً داراي چين و چروكهايي بود، سعي در            . به آن وارد نگردد   
پايه فشارنده را به آهستگي بر روي پارچه روكش شده فرود آوريد و             . گيري ضخامت نكنيد   اندازه

براي مواد فوم كه قابليت فشرده شدن زيادي        . (  ثانيه بر روي آن قرار گيرد      ١٠اجازه دهيد به مدت     
عدد خوانده  ) .  بايد قيد گردد      ثانيه مورد نياز است و در گزارش آزمون نيز         ٣٠دارند فاصلة زماني    

                                                 
١-  Feeler gaugeشود  هاي فلزي هستند كه بوسيله آن فاصله بين سطوح كنترل مي تيغه. 
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اگر سطح پارچه روكش    .  ميلي متر ثبت كنيد    ٠٢/٠شده بر روي صفحه نمايشگر دستگاه را با دقت          
 .شده آجدار باشد از آن منطقه نيز براي خواندن ضخامت استفاده كنيد 

 

 .ده، انجام ندهيد  متري از انتهاي طاقة توليد ش١هاي فوق را در فاصلة  گيري  هيچگاه اندازه-يادآوري

 
 بيان نتايج  ٧

ميانگين حسابي نتايج حاصل از ده اندازه گيري را برحسب ميلي متر محاسبه كنيد و اين نتيجه را                   
 .به عنوان ضخامت نمونه پارچه روكش شده اعالم نماييد 

 
 گزارش آزمون ٨

 :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد 

 ٧٦٤٥-٣شماره استاندارد ملي  ١-٨

 شرح كاملي از پارچه روكش شده مورد آزمون ٢-٨

متر، فشار اعمال شده،     ذكر ميانگين، كمترين و بيشترين مقدار ضخامت برحسب ميلي         ٣-٨
 قطر پايه فشارنده و مدت زمان اعمال فشار 

 جزئيات هرگونه انحراف از روش مندرج در اين استاندارد ٤-٨

 تاريخ انجام آزمون  ٥-٨
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