
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مرجع رسمی تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنهاومؤسسه استاندارد
) رسمی(استانداردهاي ملی نشروظیفه تعیین، تدوین وکه عهده داراستکشور

.میباشد
تدوین استاندارد در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از 
کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي 

سعی بر این است که. واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدي، 
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براي روکش مبل و (P.V.C)چرم ـ چرم مصنوعی از جنس پلی وینیل کلراید 
ویژگیها و روشهاي آزمونصندلی ـ

اولچاپ



: فنی و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و 

ملی جهت نظرخواهی براي مراجع پیش نویس استانداردهاي .سازمانهاي دولتی باشد
ذینفع واعضاي کمیسیون هاي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات 
وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان 

.چاپ و منتشر می شود) رسمی(استاندارد ملی 
زمانهاي عالقمند و ذیصالح و با پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سا

رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی 
بدین . مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد

ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی 
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به ))5((شماره 

.تصویب رسیده باشد
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی 
استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی 

علمی، فنی و صنعتی جهان و ونیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتهاي
.استانداردهـاي بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی 
شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي 

ات زیست محیطی و وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظ
اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها را با تصویب شوراي عالی استاندارد اجباري 

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، . نماید
.اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا اجباري نماید

شیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـ
مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان 
سیستم هاي مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان 
وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس 



نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز ضوابط 
شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت 

ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار . می نماید
ي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی از فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي برا

.دیگر وظایف این مؤسسه می باشد

مبلپليجنسمصنوعي- 
- صندلي

يا نمايندگيسمت
خودروانایرکارخانه)شیمیلیسانس(احمدفر،افشین
اعضاء

مادبافتکارخانه)شیمیلیسانس(، فرامرزثقفی
بوشهر چرمکارخانه)عمرانمهندسیلیسانس(، رئوفحریري
خودروایرانکارخانه)پلیمرمهندسیلیسانسفوق(مجید ،حیدري

ایرنچرمکارخانه)کاربرديشیمیلیسانس(، مهسانبینجهان
چرمبوشهرکارخانه)شیمیمهندسیلیسانس(مریم،لیلیانج

گلبافتکارخانه)شیمیمهندسیلیسانس(سیدابراهیم،سبط
اصفهانپوششونورد کارخانه)شیمیلیسانس(اصغر،ساعی

استانداردموسسهمشاور)نساجیمهندسیلیسانس(نسرین،صدري
ایرانچرمکارخانه)کاربرديشیمیانسلیس(سیما ،کریمی
بوشهر چرمکارخانه)مهندسی مکانیکلیسانس(پور، عبدالزهرا کریمی

چرمبوشهرکارخانه)شیمیلیسانس(آزیتا ،گودرزي
رامونافرکارخانه)فنیکارشناس(علیحسین،گرشاسبی

ایرانچرمکارخانه)مکانیکمهندسیلیسانس(پور، علیرضاملک
خودروشتابکارخانه)شیمیلیسانس(، معصومهمحمدي

ایرانصنعتیاستاندارد و تحقیقاتموسسه)شیمیلیسانسفوق(مریمسمسارها،



ایرانصنعتیاستاندارد و تحقیقاتموسسه)بیولوژيلیسانس(فرحناز همایونفر،

پيش
وویژگیها-صندلیومبلروکش- )  P.V.C(کلراید  وینیلپلیجنساز مصنوعیچرماستاندارد
ملیکمیتهجلسهیکمینوسیدروشدهتدوینوتهیهمربوطهايکمیسیونتوسطکهآزمونروشهاي
ماده1بنداستنادبهاینک،استگرفتهقرارتأییدمورد29/11/81مورخپایپوشوپوستوچرماستاندارد

به1371ماهبهمنمصوبایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسهمقرراتوقوانیناصالحقانون3
.شودمیمنتشرایرانملیاستانداردعنوان
وعلوم،صنایعزمینهدرنیجهاوملیهايپیشرفتوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي

اصالحبرايکهپیشنهاديهرگونهوشدخواهدتجدیدنظرلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي،خدمات
خواهدقرارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرتجدیدنظرهنگامدرشود،ارائهاستانداردهااینتکمیلیا

.کرداستفادهآنهاتجدیدنظرآخرینازهموارهبایدایراناستانداردهايبهمراجعهبرايبنابراین. گرفت
حددر،جامعهنیازهايوموجودشرایطبهتوجهضمنکهاستشدهسعیاستاندارداینتدوینوتهیهدر

منابع. شودایجادهماهنگیپیشرفتهوصنعتیرهايکشوالمللیبیناستانداردهايواستاندارداینبینامکان
:استزیرشرحبهرفتهکاربهاستاندارداینتهیهبرايکهمأخذيو

ISO 7617 -1 : 1994

Plastics - coated fabrics for upholstery - Part 1 :

Specification for P.V.C coated knitted fabrics

مبل١)P.V.C(پليمصنوعيچر- 
 -

١
کـه اسـت مصـنوعی چرمهايآزمونویژگیها و روشهاياستاندارد تعیینایناز تدوینهدف1-1

و کلراید استوینیلانجزء اصلیکهکلراید یا کوپلیمريوینیلپلیفوماز جنسیکنواختپوششیداراي
.باشند، میاستقرار گرفتهپوديتاريبافت و یا پارچهحلقويزمینهپارچهبر روي

1-Ployvinyl chloride



.کاربرد داردو صنعتیخانگیصندلیمبل و انواعرویهبرايمصنوعیچرمهاينوعاین٢-١
از مصـنوعی چـرم جـاي ، بـه مصـنوعی چـرم اختصار از واژهبهپساستاندارد از ایندر این-آوريیاد

.گرددمیاستفادهصندلیو روکشرومبلیمصارفبراي)(P.V.Cجنس

٢
ترتیببدین. استشدهدادهآنها ارجاعاستاندارد بهایندر متنکهاستمقرراتیزیر حاويالزامیمدارك

یا تجدیـدنظر،  / و چاپتاریخدارايدر مورد مراجع. شودمیاستاندارد محسوباز اینجزئیمقرراتآن
ایـن ذینفـع کـاربران معهـذا بهتـر اسـت   . مورد نظر نیسـت مداركاینبعديها و تجدیدنظرهاياصالحیه

. قرار دهنـد زیر را مورد بررسیالزامیمداركها و تجدیدنظرهاياصالحیهکاربرد آخرینامکاناستاندارد ، 
ارجـاع الزامیمداركیا تجدیدنظر آن/ و چاپیا تجدیدنظر، آخرین/ و چاپتاریخبدوندر مورد مراجع

.موردنظر استشدهداده
:استاستاندارد الزامیرد اینکاربزیر براياز مراجعاستفاده

معیار خاکستري جهت ارزیابی تغییـر  –ثبات رنگ کاالهاي نساجی –1379سال : 160استاندارد ملی ایران 
تجدیدنظر-رنگ 

مالشدر مقابلنساجیکاالهايرنگثبات-1376سال: 204ایراناستاندارد ملی
معیار خاکسـتري جهـت ارزیـابی لکـه     –ثبات رنگ کاالي نساجی –1379سال : 333استاندارد ملی ایران 

تجدیدنظر-گذاري 
شدهروکشهايپارچهآزمونروشهاي-1352سال: 1043ایراناستاندارد ملی
چرمخمشیمقاومتآزمونروش-1365سال: 2123ایراناستاندارد ملی
زنونقوسالمپ-نور در مقابلنساجیکااليرنگثبات-1376سال: 4084ایراناستاندارد ملی

روش آزمـون ایجـاد   –تعیین میزان برآمدگی و مقاومت رخ چرم –1381سال : 6318استاندارد ملی ایران 
ترك و ترکیدگی با گوي

ISO 5470 - 1: 1999  Rubber - or plastic - coated fabrics - Determination of abrasion

resistance

ISO 5978 : 1990  Rubber - or plastic - coated fabrics - Determination of blocking resistance

ISO 8191-1 : 1987 Furniture - Assessment of ignitability of upholstered furniture -part 1 :

Ignition source : smouldering cigarette

ISO 8191-2 : 1988 Furniture - Assessment of ignitability of upholstered furniture - part 2:

Ignition source : match - flame equivalent



٣
بایـد  بافـت حلقـوي زمینهکلراید با پارچهوینیلپلیاز فوممتشکلمصنوعیچرمویژگیهاي١-٣

.باشد1با جدولمطابق
بافتپليمصنوعي- ١

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19

)گرم(وزن متر مربع کلی 
)گرم(وزن متر مربع پارچه زمینه 

)گرم(وزن متر مربع روکش 
)میلی متر(ضخامت 

)کیلوگرم نیرو(مقاومت به گسیختگی در جهت طول
)کیلوگرم نیرو(مقاومت به گسیختگی درجهت عرض

ار ثابت در جهت طولدرصد ازدیاد طول تحت ب
درصد ازدیاد طول تحت بار ثابت در جهت عرض

درصد ازدیاد طول مانا در جهت طول
درصد ازدیاد طول مانا در جهت عرض

ــت     ــه اي در جه ــه زبان ــوردگی س ــه جرخ ــت ب مقاوم
)کیلوگرم نیرو(طول

ــت     ــه اي در جه ــه زبان ــوردگی س ــه جرخ ــت ب مقاوم
)کیلوگرم نیرو(عرض

)کیلوگرم نیرو(کش میزان چسبندگی الیه رو
)دور(میزان انعطاف پذیري 
:مقاومت به ترکیدگی 

)کیلوگرم نیرو(Lastometerبا استفاده از دستگاه : الف 
کیلوگرم نیـرو بـر   (Ball burstبا استفاده از دستگاه : ب 

)سانتیمتر
درصد کاهش مواد افزودنی روکش
مقاومت الیه روئی در مقابل سایش

550حداقل
65حداقل
485حداقل
8/0حداقل
25حداقل
18حداقل
13حداقل
60حداقل
5حداکثر
15حداکثر
4حداقل
4حداقل
4حداقل
75000حداقل

4حداقل
5حداقل
5/3حداکثر

طرح الیه تکمیل زائل 

ــوم   ــه ف ــته و الی نگش

.ظاهر نشود

11حداکثر
3حداقل

750حداقل
90حداقل
660حداقل
1/1حداقل
27حداقل
20حداقل
10حداقل
40حداقل
8حداکثر
15حداکثر
5حداقل
5حداقل
4حداقل
75000حداقل

6حداقل
7حداقل
5/3حداکثر
یه تکمیل زائل طرح ال

الیه فوم نگشته و 

.ظاهر نشود

14حداکثر
3حداقل



20
)سانتیمتر(مصنوعی میزان خمیدگی چرم

درجه تغییر رنگ چاپ در مقابل مالش

مقاومــت بــه چســبندگی ســطحی دونمونــه یکســان بــه 
یکدیگر

جداشــدن بــدون  
آسیب دیدن سطح

جداشــدن بــدون  
آسیب دیدن سطح

.درصد می باشد±10رواداري ضخامت براي مقادیر اظهار شده : یادآوري 
بایـد  پـودي -تـاري زمینـه کلراید با پارچهوینیلپلیفوماز جنسمصنوعیچرمویژگیهاي٢-٣

.باشد2با جدولمطابق
-پليمصنوعي-٢

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

)گرم(وزن متر مربع کلی 
)گرم(وزن متر مربع الیه روکش 

)گرم(زمینه وزن متر مربع پارچه
)کیلوگرم نیرو(مقاومت به گسیختگی در جهت طول

)کیلوگرم نیرو(مقاومت به گسیختگی در جهت عرض
)کیلوگرم نیرو(مقاومت به جرخوردگی سه زبانه اي در جهت طول 

)کیلوگرم نیرو(مقاومت به جرخوردگی سه زبانه اي در جهت عرض 
)کیلوگرم نیرو(میزان چسبندگی الیه روکش 

)دور(ن انعطاف پذیري میزا
درصد کاهش مواد افزودنی روکش

)کیلوگرم نیرو(Lastometerمقاومت به ترکیدگی با استفاده از دستگاه 
مقاومت الیه روئی در مقابل سایش

)سانتیمتر(میزان خمیدگی چرم مصنوعی 
درجه تغییر رنگ چاپ در مقابل مالش

کدیگرمقاومت به چسبندگی سطحی دو نمونه یکسان به ی

)میلیمتر(ضخامت 

650حداقل
520حداقل
130حداقل
50حداقل
45حداقل
5حداقل
5حداقل
4حداقل

75000حداقل
5/3حداکثر
14حداقل

الیه تکمیل زائل نگشته 
و الیه فوم ظاهر نشود

14حداقل
3حداقل

جداشدن بدون آسیب 
دیدن سطح

8/0حداقل
.درصد می باشد±10رواداري ضخامت براي مقادیر اظهار شده : یادآوري 



.باشد3با جدولباید مطابقمصنوعیچرمرنگثبات٣-٣
مصنوعي- ٣

1
2

)قوس زنون(درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی 
)خشک و مرطوب(درجه ثبات رنگ در مقابل مالش 

6حداقل
4حداقل

اشتعالابلیتق٤-٣
. قـرار بگیـرد  خریدار و فروشندهباید مورد توافقکهاستخاصویژگییکمصنوعیچرماشتعالقابلیت

.باشدمی1.......شمارهبهایراناستاندارد ملیمطابقآنروش آزمون
ظاهريویژگیهاي٥-٣
10با بزرگنمائیباشد، و هنگامیکهو تركسوراخبدونوباید یکنواختروکشمواد پلیمري١-٥-٣

دیدنقابلروکشنیز نباید از سمتزمینهپارچۀ. ریز باشدگیرد، باید بدون سوراخهايقرار میمورد بررسی
.)باشدشدهاستفادهرنگیا بیمواد رنگیبدوناز روکشجز در مواردیکه. ( باشد

خریـدار و  توافـق بایـد مطـابق  یـا چنـد رنگـی   بودنرنگ، تکتکمیلیالیه، طرحرنگفام٢-٥-٣
.باشدفروشنده

قابـل عـرض . سانتیمتر پیشنهاد مـی گـردد  140±5مصنوعیهايچرماستفادهقابلعرض٣-٥-٣
1-5-3در بنـد  ذکر شدهویژگیهايبقمطاآنروکشنحوةکهاستمصنوعیاز چرممنظور عرضیاستفاده

ارزیـابی عـرض چـرم مصـنوعی     . این عرض می تواند براساس توافق خریدار و فروشنده تعیین گردد. باشد
.صورت میگیرد1043طبق استاندارد ملی ایران به شماره 

نمونه٤
. باشندمحمولهها باید نمایانگر کلنمونه. ددگرمیاز هر بهر انتخابنمونهیکحداقلآزمونانجامجهت

. خواهد شدتعیینتوافق خریدار و فروشندهها بوسیلۀشوند، تعداد نمونهمجزا نتوانند مشخصاگر رولهاي
متـر و عـرض کامـل    2ابعاد نمونه باید حداقل بطـول  . شوندانتخابطور تصادفیباید بههایینمونهچنین

.مصنوعی باشدرول چرم 

٥

ISOتا تدوین استاندارد ملی ایران مربوطه می توان ا ز استاندارد هاي- ١ 8191 – 1 : ISOو1987 8191 – 2 : استفاده 1988
.کرد



١-٥
. اسـت شـده دادهنشـان ) و بالـف (1شـماره در شـکل مصـنوعی چرمها از هر نمونهآزمونهتهیهمحل
از هـر قسـمت  تـوان باشند را میمینور الزمدر مقابلرنگثباتتعیینآزمونانجامجهتکههائیآزمونه
تمـام شـامل شـود کـه  تهیهباید بنحويباشد، آزمونهچند رنگینمونهدر صورتیکه. کرددیگر تهیهمناسب

.شودتهیهآزمونهیکرنگیمیسر نباشد، از هر قسمتچند رنگشاملآزمونهیکاگر تهیه. رنگها باشد
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MجرمتعیینAgمواد روکشدرصد کاهش
Eماناو ازدیاد طولو عرضطولدر جهتازدیادطولRbو مرطوبخشکدرمقابل مالشرنگثبات

مالشدر مقابلچاپرنگثباتPترکیدگینیروي
AdتکمیلالیهچسبندگینیرويSسایشدر مقابلروییالیهمقاومت

FپذیريانعطافبهمقاومتTrجرخوردگیبهمقاومت



Bیکدیگربهدو نمونهسطحیچسبندگیبهمقاومتTnگسیختگیبهمقاومت

٢-٥
انجـام 1043شـماره بهایراناستاندارد ملی، طبقمصنوعیچرممتر مربعوزنتعیینآزمونروش١-٢-٥
.شودمی

، طبقمصنوعیچرمروکشمتر مربعو وزنزمینهپارچهمتر مربعوزنتعیینآزمونروش٢-٢-٥
.شودمیانجام1043شمارهبهایرانتاندارد ملیاس
استاندارد ، طبقو عرضطولدر جهتگسیختگیبهمقاومتتعیینآزمونروش٣-٢-٥

.شودمیانجام1043شمارهبهایرانملی
ایراناندارد ملیاست، طبقايزبانهسهجرخوردگیبهمقاومتتعیینآزمونروش٤-٢-٥
.شودمیانجام1043شمارهبه

شـماره بـه ایـران اسـتاندارد ملـی  ، طبقروکشالیهچسبندگیمیزانآزمونروش٥-٢-٥
.شودمیانجام1043

بـه ایـران اسـتاندارد ملـی  ، طبقمصنوعیچرمپذیريانعطافمیزانآزمونروش٦-٢-٥
.شودمیانجام2123شماره

ــونروش٧-٢-٥ ــتآزم ــهمقاوم ــدگیب ــرمترکی ــنوعیچ ــتفادهمص ــا اس ــتگاهب از دس
Lastometerاز دستگاهو با استفاده6318شمارةبهایراناستاندارد ملی، طبقBall burstاستاندارد طبق

.شودمیانجام1043شمارهبهایرانملی
شـماره بهایراناستاندارد ملی، طبقمواد روکشدرصد کاهشتعیینآزمونروش٨-٢-٥

.شودمیانجام) فعالکربنروش(1043
در مـوارد منـدرج  ، طبـق سـایش در مقابلروییالیۀمقاومتتعیینآزمونروش٩-٢-٥

.باشدمیتپیوست
.باشدمیالفدر پیوستموارد مندرجمانا، طبقرصد ازدیاد طولدتعیینآزمونروش١٠-٢-٥
ثدر پیوسـت مـوارد منـدرج  ، طبـق مصـنوعی چرمخمیدگیمیزانتعیینآزمونروش١١-٢-٥
.باشدمی
بـه ایـران اسـتاندارد ملـی  طبقمالشدر مقابلچاپتغییر رنگتعیین درجهآزمونروش١٢-٢-٥

.باشدمیبدر پیوستو موارد مندرج204شماره



اسـتاندارد  یکـدیگر، طبـق  بهیکساندو نمونهسطحیچسبندگیبهمقاومتآزمونروش١٣-٢-٥
.باشدمی.1.........ایرانملی
اسـتاندارد  طبـق ) زنـون قوس(در برابر نور مصنوعیرنگثباتتعیین درجهآزمونروش١٤-٢-٥

.باشدمی4084شمارهبهایرانملی
اسـتاندارد  ، طبـق و مرطـوب خشکمالشدر مقابلرنگثباتدرجهتعیینآزمونروش١٥-٢-٥

.شودمیانجامپدر پیوستو موارد مندرج204شمارهبهایرانملی
2.....شـماره بهایراناستاندارد ملی، طبقمصنوعیرمچاشتعالقابلیتتعیینآزمونروش١٦-٢-٥

.شودمیانجام
نتايج٣-٥

مطابقت داشـت، محمولـه  3و 2، 1در جداولمندرجمطابق با ویژگیهايمورد آزمونهاياگر نتایج نمونه
جـداول هـا بـا ویژگیهـاي   از نمونـه چیـک اگر هی. شودمیبا استاندارد بیانمورد نظر، مطابقمصنوعیچرم

منظور بدین. اند، مجدداً تکرار گردندها در آنها مردود شدهنمونهکه، باید آزمونهایینداشتمذکور مطابقت
مطابقنتایجاگر همه. گیرندقرار میشود و مورد آزمایشمیتهیهاولیهنمونهدیگر از همانتعداد دو آزمونه

و اگـر  با استاندارد اسـت باشد مطابقمیآننمایندهنمونهکهايبود، محموله3و 2، 1جداولبا ویژگیهاي
.شودمیمغایر با استاندارد اعالممذکور باشد، محمولهمجدد ، مغایر با جداولآزموناز نتایجهر یک

بسته٦
.گرددبنديغیرقابل نفوذ بستهمناسبوششباید در پمصنوعیهر رول چرم

نشانه٧
:زیر باشد هايآگاهیدارايبرچسبیباید دارايمصنوعیهر رول از چرم

یا هر دوتولیدکنندهکارخانهتجاريیا نشاننام١-٧
بهرشماره٢-٧
رنگ٣-٧
رولطول٤-٧
دهکشور سازننام٥-٧

ISOتا تدوین استاندارد ملی از روش مندرج در استاندارد -1 - 5978 : .استفاده شود1990
ISOتا تدوین استاندارد ملی، از روش مندرج در استاندارد بین المللی -1 - 8191 - Part1, 2 : 1987, .استفاده شود1988



مواد روکشجنس٦-٧
ضخامت٧-٧
شماره سري ساخت یا تاریخ تولید٨-٧

.گردداعالمخریدار و فروشندهتوافقتواند طبقمیکهسایر اطالعاتی٩-٧

پيوست
)(

مانا
در بار معینیتحتآزمونه. شودمیبیانواقعیر شکلتغییعنوانبهمانا گاهیازدیاد طول١-

اولیـه حالـت بـه معینـی زمـان در طیشود تا آزمونهمیدادهاجازهسپس. گیردقرار میمعلومیزمانمدت
نیـرو  کیلوگرم10بکارگیريشاملآزمونروش. شودمیمحاسبهحالتدر اینبرگردد و درصد ازدیاد طول

نمونـه بـه دادناسـتراحت و سپسدقیقه10مدتمتر برايمیلی50عرضبهاينمونهبهبار ثابتبعنوان
ایجاد دقتایجاد شود، برايدر آزمونهو یا زیاديبسیار کمتغییر شکلدر اثر کششدر مواردیکه. باشدمی

و در شـده قرار دادهدر فرمولطولشود و اینمیبیشتر و یا کمتر استفادهبا طولاز آزمونهترتیبباالتر به
.گرددمنظور میمحاسبات

مورد نظر نیاز باشد، با آزمونانجامجهتاز ازدیاد طولمقدار مشخصیبرايبار الزمدانستندر صورتیکه
فـوق آزمـون انجـام جهـت مناسـب نیرويبهنتایجرسیو برمتفاوتبارهايو بکارگیريچند بار آزمایش

.یافتدستتوانمی
-٢
از یکـی . دهـد متر را در خود جـاي میلی50عرضبهايتواند نمونهمیباشد کهمیدو فکدارايدستگاه

، شـده ساختهايدیگر بگونهفک. داردنگهعموديرا در مرکز و بصورتتواند نمونهو میاستفکها ثابت
. کنـد نیـرو را فـراهم  کیلـوگرم 10بـار  در مجموعطوریکهشود، بهافزودهآنتواند بهمیاضافیبارهايکه
)کرداستفادهآورد نیز میرا فراهمفوقشرایطدیگر کهکششدستگاهاز هر نوعتوانمیآزمونانجامبراي(

تهيه٣-
از آزمونـه تهیـه جهـت . کنیـد رول تهیـه و عـرض طولمتر در جهتمیلی450×50ابعاد هائی بهآزمونه

.نکنیداستفادهمصنوعیچرمهايیا لبهزمینه، پارچهمصنوعیچرممعیوبقسمتهاي
-٤
.قرار دهیدمورد آزمونشرایطو در همانتهیه1043شمارهبهایراناستاندارد ملیمطابقراآزمونه



متـر از یکـدیگر   میلـی 250و آزمونهمتر از لبهمیلی100هر کدامکهآزمونهعمود بر طولعرضیدو خط
قطـع مرکـزي را در نقطـه عرضـی دو خـط را در حالیکـه ABطـولی خطسپس. کنیددارند، رسمفاصله

.دهیدانجامخطاینها را در طولگرياندازهکنید و همهکند، رسممی

50

450

100

100

250

- ١شكل
5حـداقل EFو  CDعرضـی فکهـا از خطـوط  لبـه فاصلۀقرار دهید کهايبگونهدو فکرا بینآزمونه

بـین نیرو، فاصلۀاعمالدقیقهاز دهکنید و پسوصلدستگاهفکبار را بهکیلوگرم10مقدار .سانتیمتر باشد
را از بـار را برداریـد و آزمونـه   ) . L1(کنید  متر یادداشتمیلی5/0را با دقتEFو  CDعرضیخطوط

را بـا  عرضـی خطـوط بینفاصلهاستراحتقیقهداز دهپس. قرار دهیدصافیسطحو رويکردهخارجفک
.دهیدانجامگونههمینها نیز بهسایرآزمونهرا برايآزمایش)  . 2L(کنید  گیريمتر اندازهمیلی5/0دقت

نتايج٥-
:ید کنزیر محاسبهرابطهبهدرصد و با توجهرا بصورتازدیاد طول١-٥-



1L =نیرواعمالدر زمانآزمونهطول

زیـر  رابطـه شـود و مطـابق  مـی بیاناز کشیدگیدرصديبصورتمانا آزمونهازدیاد طول٢-٥-
:گردد میمحاسبه

2L =نیرو و استراحتاز اعمالپسآزمونهطول

آنهـا را در  کنید و میانگینمحاسبهدر هر جهتآزمونههر سهرايمانا را بو ازدیاد طولدرصد ازدیاد طول
نداشـت مطابقـت 3–مندرج در بنـد الـف   با شرایطاگر آزمونه. نماییددرصد بیان2/0با تقریبهر جهت

.جدید ذکر شودباید شرایطنتایجو گزارشمحاسبهدر هنگام) آزمونهطولمثالبعنوان(

يوستپ
)(

تغيير - مالشمصنوعيتعيين

-١
بـر  و برگشترفتحرکت500، فشار معینیتحت.) شودمیدر زیر گفتهکهبا مشخصاتی(ايپنبهپارچه

تغییـر رنـگ  درجۀ) معیار تغییر رنگ(از معیار خاکستريبا استفادهسپس. دهدمیانجامآزمونهسطحروي
.کنیممیمعینسایر سطوحبه، نسبتقرار گرفتهآزمایشتحترا کهمصنوعیاز چرمقسمتی
-٢

در کـه بـا اصـالحاتی  استشدهدادهتوضیح204شمارهبهایراندر استاندارد ملیکهآنچهمطابقدستگاه
:باشد میاستفادهقابلزیر آمده

گـرم 1500گیرد باید قرار میايشیشهصفحهبر رويکهانگشتیبر رويبکار رفتهوزنه١-٢-
.باشد

100
250

2501 
L

100
250
250

1

2 


L
L



هر دور شـامل دور کهیکثانیهدر هر چهار. ( هرتز باشد25/0باید دستگاهتواتر حرکت٢-٢-
).استو برگشترفتحرکتیک

و فلورسـنت هـاي سـفیدکننده ، بدونشدهو سفیدگري، پرداختآهارگیريايپنبهپارچه٣-٢-
بـا  39و 40ترتیـب متر بهسانتیتار و پود در یکو تراکمگرم93متر مربعو وزن8حداکثر روانیدرجه

.مورد نیاز استساده، با بافتتکس23/9پود و نختکس36/11تار نخنمرات
تهيه٣-

و دو عرضدر جهتو یکیطولدر جهتمتر یکیمیلی230×50ابعاد بهمصنوعیاز چرمآزمونه هائی
.ببریدشکلايدایرهمتر بصورتمیلی30قطر را بهنپبدونشدهسفیدگريايپنبهاز پارچهقطعه

ايقرار دهیـد بگونـه  دستگاهببرید و دو تا از آنها را در انگشتیايپنبهاز پارچهدر ابتدا چهار قطعه-
.شودیضتعوهر آزموناز انجام، پساستمصنوعیبا چرمدر تماسکهبیرونیتنها الیهکه

-٤
بر ها را محکمآزمونهکنید کهاستفادههائیکار از گیرهدر حین. استاندارد قرار دهیدها را در شرایطآزمونه

قـرار  مناسـب کشـش باال و تحترو بهمصنوعیچرمروکشقسمتدارد بطوریکهنگهدستگاهبدنهروي
در حـدود  گیرد کششقرار میمورد آزمونبافحلقويزمینهبا پارچهمصنوعیچرممیکههنگا. باشدداشته

.استدرصد الزم9
ايپنبـه پارچـه . کنیـد گرد و غبار پاكمنظور زدودنو تمیز بهخشکپارچهرا با یکآزمونهروکشسطح

بـا  ، در تمـاس ايپنبـه پارچـه شدهپرداختقسمتبطوریکهکنید، محکمدستگاهپایهرا بهشدهسفیدگري
عمـل این. کنیدروشندور حرکت500انجام را برايو دستگاهآوردهرا پایینپایه. قرار گیردآزمونهسطح

.دهیدانجامدو آزمونهحداقلرا روي
نتايج٥-
شـماره بـه ایراناستاندارد ملیمطابقاز معیار خاکستريرا با استفادهمونهآزسطحچاپتغییر رنگدرجه

آزمـون نتیجـه را بعنـوان داد آننشانسایرینبهنسبتبدتريها نتیجهاز آزمونهاگر یکی. کنیدمعین160
.نمائیداعالم

پيوست
)(

- مالشمصنوعي) Skin(اليهتعيين
لكه



در ایـن . شودمیانجام204شمارهبهایراندر استاندارد ملیذکر شدهروشطبقآزمون١-
:آزمون
یـک دور شـامل هـر  . ثانیـه دور در هر چهـار یکیعنی. باشدهرتز می25/0تواتر دستگاه١-١-

.استو برگشترفتحرکت
).برگشتحرکت10و رفتحرکت10(دور است10نتیجهبیانتعداد حرکتها براي٢-١-
.باشدمیبدرپیوستمندرجروش، مطابقمصنوعیچرممالشآزمونسایر مراحل٣-١-
به اي را با استفاده از معیار خاکستري مطابق استاندارد ملی درجه لکه گذاري روي پارچه پن٤-١-

اگر یکی از آزمونه ها نتیجه بدتري نسبت به سایرین نشان داد آن را بعنـوان  . معین کنید333ایران به شماره 
.نتیجه آزمون اعالم نمائید

پيوست
)(

سايشصنوعيم)  Skin(اليه

بـه ایـران در استاندارد ملیآنشرحگیرد کهمیانجامTaber Rotary Abraserماشینبوسیلهآزموناین
CSشمارهبه2سایندههايحلقهآزموندر این. استآمده1.......... شماره - کیلـوگرم بـار یـک  تحت10

.باشدمیدور در دقیقه60نیز دستگاهسرعت. رودنیرو بکار می
Sکاغـذ  بـار بوسـیله  50باید آزموناز انجامپیشسایندههايحلقه - در حـین . شـوند زنـی سـمباده 11

زده، سمبادهشدهبار با کاغذ گفته25و دوبارهکردهرا خاموشدور ، دستگاه1000از طینیز پسزمایشآ
.شودمی

Sباید از کاغذ  زنیسمبادههر بار عملبراي - از انجـام ها پـس آزمونهسطحبررسی. شودنو استفاده11
.پذیردمیصورت10با بزرگنمائیعدسیبوسیلهازمایش

پيوست
)(

مصنوعيخميدگي

ISOوطه می توان از استاندارد بین المللیتا تدوین استاندارد ملی مرب- 1 5470 – 1 : .استفاده نمود1999
2-Abrasion Rings



میلی200×25ابعاد بهآزمونه3تعداد حداقل. گیردمیانجام) 1(شکلمطابقدستگاهیبوسیلهآزموناین
در کنـار  دسـتگاه افقیرا بر روي سطحآزمونه. نمائیدتهیهعرضدر جهتآزمونهو سهطولمتر در جهت

نگهدارنـده و صفحهآزمونه. بگذاریدآناد بر رويابعهمانبهنگهدارندهصفحهقرار دهید و یککشخط
. پیدا کندتماس) درجه45با زاویه( شیبدار با سطحآزمونهلبۀدهید، تا زمانیکهجلو حرکتبهآرامیرا به
گیـري ر انـدازه متمیلی1با دقتدستگاهبر رويشدهقرار دادهکشخطرا با کمکآزمونهخمیدگیمیزان
در آزمـایش آزمونـه بار سر ثابتاینتکرار نمائید، بطوریکهرا از سر دیگر آزمونهآزمونایندوباره. نمائید
هـر آزمونـه  برايترتیببدین. دهیدرا انجامدو آزموننیز ایندیگر آزمونهرويبراي. ، سرآزاد باشدقبلی

در هر جهـت آزمونهاز سهآمدهعدد بدست12، میانگیننمونهخمیدگیمیزانکهگرددمیچهار عدد ثبت
.باشدمی

مصنوعيخميدگي- ١شكل
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