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 » بسمه تعالي «

  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانمؤسسه با آشنایی

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

 مراكز و نظران مؤسسه، صاحب  كارشناسان فني مركب از     هاي  توسط كميسيون  مختلف هاي  استاندارد در رشته   تدوين
سعي بر اين است كه      . گيرد  علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي                مؤسسات

 حاصل از   آوري  توليدي، فني و فن     شرايط و مصالح ملي وبا توجه به          ها  مطلوبيت جهتاستانداردهاي ملي، در     
 مراكز علمي    بازرگانان،توليدكنندگان، مصرف كنندگان،     : امل آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع ش            مشاركت

 ذينفع  مراجع استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي        نويس پيش. وتخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد       
 ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن                  مربوط فني   هاي واعضاي كميسيون 

 .شود چاپ و منتشر مي) رسمي (  ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي حطررشته 

  شده تهيه   تعيين كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط               استانداردهايي نويس پيش

  و منتشر   چاپ  استاندارد ملي  عنوان  در صورت تصويب، به    و نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط            شود مي

 تدوين ))٥(( شماره كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شود بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي     . گردد مي
 .باشد به تصويب رسيده گردد  تشكيل ميمؤسسهو در كميته ملي مربوط كه توسط 

 تدوين كه در     باشد مللي استاندارد مي   ال بين استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان              مؤسسه
 علمي، فني و صنعتي     پيشرفتهاياستانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين             

 .نمايد جهان و استانداردهاي بين المللي استفاده مي

ده در قانون به منظور حمايت از        ش بيني  با رعايت موازين پيش    تواند  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي      مؤسسه
 زيست حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات                 كنندگان،مصرف  

 تواند مؤسسه مي .  استاندارد اجباري نمايد   عالي محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي          
 كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آن را           محصوالتي براي   به منظور حفظ بازارهاي بين الملل     

 .اجباري نمايد

 سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره،          خدمات به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از             همچنين
 محيطي، آزمايشگاهها و    تزيس مديريت كيفيت ومديريت     هاي  سيستم كنندكانآموزش، بازرسي، مميزي و گواهي       

 و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد            سازمانهاكاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه           
 و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده              دادهصالحيت ايران مورد ارزيابي قرار      

 ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات        يكاها المللي ترويج سيستم بين  . يد آنها نظارت مي نما    عملكردو بر   
 .باشد  ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه ميبرايگرانبها و انجام تحقيقات كاربردي 
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  چرم مصنوعي از جنس پلي اورتان–چرم مصنوعي  “  کميسيون استاندارد
(PU) ويژگي ها – مورد مصرف در رويه انواع توپهاي ورزشي ماشيني بادشونده 

 “  آزمون  هاي و روش
 
          سمت  يا نمايندگي        رئيــس  

 شركت صنعتي ورزشي پويا  پرويز،ابوطالب
 )فوق ليسانس حسابداري صنعتي (
 

 اعضاء  
 شركت مهركام پارس اسالم، عبدالعظيم

 )هندسي پليمر فوق ليسانس م( 
 

 اتحاديه توليد کنندگان توپ کشور  عقيل،اماني
 )ليسانس مهندسي نساجي (
 

 شركت چرم ايران  مراد،اميري
  ) مديريتفوق ليسانس(
 
 شركت چرم ايران  محمدر،اتپر
 )ليسانس مهندسي شيمي (
 

 شركت ورز ايران  محمدحسين،پوركرد
 )ليسانس تربيت بدني (
 

 دي تهرانشركت تولي  يحيي،جاللي
 )فوق ليسانس صنابع پالستيك (
 
 شركت بوشهر چرم  مريم،ليليانج
 )ليسانس مهندسي شيمي (

 



 

 شركت چرم ايران  مهسان،جهان بين
  )ليسانس شيمي (
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  جعفر،زاخري
 ) علوم الياف –دكتراي كشاورزي (
 

 وزارت صنايع و معادن كيميايي، سيمين
 ليسانس شيمي  ( 
 
 شركت رامونافر  حسين علي،يسباشگر
 )ديپلم (
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  فرحناز،همايونفر
 )ليسانس بيولوژي (
 

 شركت صنعتي ورزشي پويا  مجيد،هنرور
 )دكتراي مديريت (
 

 دبير
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران      مريم،سمسارها

 )س شيمي ليسانفوق (



 

 پيش  گفتار
 
 مورد مصرف در رويه     (PU) چـرم مصنوعي از جنس پلي اورتان         – چـرم مصـنوعي      " اسـتاندارد    

كه  توسط  كميسيون  هاي          "  ويژگي ها و روش  آزمون        –انـواع توپهـاي ورزشـي ماشـيني بادشونده          
  مــورخ پوســت و پايــپوش چــرم، كميــته  ملــي  اســتاندارد   مــربوط  تهــيه  و تدويــن  شــده  و در جلســه

 قانون  اصالح  قوانين  و        ٣ ماده     ١ ، اينك  به  استناد بند          قرار گرفته  است     تصويب مورد   ١٣٨٥ / ٥ / ٢٤ 
 به  عنوان  استاندارد      ١٣٧١مقـررات  موسسـه  اسـتاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران  مصوب  بهمن  ماه                       

 .رسمي  ايران  منتشر مي  شود

 ، علوم  و امي  و هماهنگي  با تحوالت  و پيشرفتهاي  ملي  و جهاني  در زمينة  صنايع بـراي  حفـظ  همگ      
 ، اسـتانداردهاي  ملـي  ايـران  در مواقع  لزوم  تجديدنظر خواهد شد و هرگونه  پيشنهادي  كه          خدمـات 

ي  مربوط  بـراي  اصـالح  و تكمـيل  ايـن  استانداردها ارائه  شود، در هنگام  تجديدنظر در كميسيون  فن       
بنابراين  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  ايران  بايد همواره  از آخرين                    . مورد توجه  قرار خواهد گرفت     

 .تجديدنظر آنها استفاده  كرد

 در تهـيه  و تجديدنظـر اين  استاندارد سعي  شده  است  كه  ضمن  توجه  به  شرايط  موجود و نيازهاي                               
ن  اين  استاندارد و استاندارد ملي  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي                    ، در حـد امكـان  بي        جامعـه 

 .ايجاد شود

 :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته است به شرح زير است 
 
  طـرح تحقيقاتـي بررسـي ويژگيهاي چرم مصنوعي مورد مصرف در رويه              - سمسـارها، مـريم      -١

 ١٣٨٢ سال - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران –ك توپ هاي ورزشي، كيف و سا
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 مقدمه

در اين  روش  منسوج    آغشته  به  محلول    .  روشـي  بـراي  تولـيد چـرم  هاي  مصنوعي  است                روش تـر  
 آغشته  وارد حوضچه        منسوجسپس    .  مي گردد  ١پلـيمر پلـي  اورتـان  در حـالل  دي متـيل فـرم آمـيد                  

منتقل  شده  و آب  به  وب  مهاجرت  مي كند و پليمر                  شده  ، دي متيل فرم آميد به  فازمائي              محتوي  آب    
تشكيل  پلي  اورتاني  است  كه  شامل  كانالها و مهاجرت  / اثـر ايـن  رسـوب     . از محلـول  رسـوب  مـي كـند          

شتري  به  چرم       به  جهت  توليد چرم  هاي  مصنوعي  كه  شباهت  بي               . حفـرات  ميكروسـكوپي  مـي باشـد         
. طبيعـي  داشـته  باشـند از منسـوج    آغشـته  بـه  يـك  رزيـن  بعـنوان  تقويت  كننده  استفاده  مي نمايند                       

 ، استفاده  از دو نوع  ليف  كه  شامل  دو نوع  پليمر                  متداولتريـن  روش  تولـيد ايـن  نـوع  چرم  مصنوعي               
هر نوع  پليمر توسط       . يسندگي  ذوب  مي شوند     مختلف  مي باشد كه  با يكديگر مخلوط  شده  و براي  ر               

حـالل  خـاص  خود مي تواند استخراج  گردد منسوج   متشكل  از اين  دو نوع  را پس  از آغشته  كردن                                
. بـه  رزيـن  تقويت  كننده  با محلولي  از پليمر پوشش  مي دهند سپس  همان  مراحل  فوق  را مي گذراند                   

نتيجه   . بكار رفته  در توليد منسوج   را با حالل  خاص  آن  استخراج  مي كنند                   در انتها يكي  از پليمرهاي         
  .كار چرم  مصنوعي  خواهد بود كه  توسط  الياف  تقويت  شده  است
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مورد مصرف  در  ) PU(  چرم  مصنوعي  از جنس  پلي  اورتان  -رم  مصنوعي  چ
  آزمون   هاي ويژگي  ها و روش-ي  بادشونده  رويه  انواع  توپهاي  ورزشي  ماشين

 
 هدف  و دامنه  كاربرد ١

هدف  از تدوين  اين  استاندارد تعيين  ويژگي  ها و روشهاي  آزمون  چرم  هاي  مصنوعي                          ١-١

 .، مي باشدتوليد شده اند ١تركه  بخش  پليمري  آن  شامل  تركيب  پلي  اورتان  بوده  و به  روش  

 چـرم  هـاي  مصـنوعي  مـورد مصـرف  در رويه  انواع  توپهاي       بـاره تاندارد در  ايـن  اسـ     ٢-١

 .كاربرد داردو فوتسال  ، هندبال  و بسكتبال   ، واليبال فوتبال مانندورزشي  بادشونده  ماشيني  

 
 مراجع  الزامي  ٢

 . جاع  داده  شده  استمـدارك  الزامـي  زيـر حـاوي  مقرراتي  است  كه  در متن  اين  استاندارد به  آنها ار                      

در مورد مراجع  داراي  تاريخ  . بديـن  ترتيـب  آن  مقـررات  جزئي  از اين  استاندارد محسوب  مي  شود              

معهذا  . يـا تجديدنظـر، اصالحيه  ها و تجديدنظرهاي  بعدي  اين  مدارك  مورد نظر نيست                  / چـاپ  و     

اربرد آخرين  اصالحيه  ها و تجديدنظرهاي  مدارك            بهتر است  كاربران  ذينفع  اين  استاندارد ، امكان  ك             

يا تجديدنظر، آخرين  چاپ       / در مورد مراجع  بدون  تاريخ  چاپ  و            . الزامـي  مورد بررسي  قرار دهند       

  .يا تجديدنظر آن  مدارك  الزامي  ارجاع  داده  شده  موردنظر است/ و 

 :ندارد الزامي  است   استفاده  از مراجع  زير براي  كاربرد اين  استا١-٢

  روش  آزمون  مقاومت  خمشي  چرم ١٣٦٥سال   : ٢١٢٣ استاندارد ملي  ايران  ٢-٢

 المپ  قوس      - ثـبات  رنگ  كاالي  نساجي  در مقابل  نور               ١٣٧٦سـال      : ٤٠٨٤ اسـتاندارد ملـي  ايـران           ٣-٢

 زنون 

                                                 
1- Wet process ( poromeric ) 
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 –آمدگي و مقاومت رخ چرم       تعيين ميزان بر   – چرم   ١٣٨١سال   : ٦٣١٨اسـتاندارد ملـي ايران       ٤-٢

 روش آزمون ايجاد ترك و تركيدگي با گوي 

 - پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک        ١٣٨٢ سال   ٦٩١٨-١  ملـي ايـران    اسـتاندارد  ٥-٢

 سرعت ثابت:  قسمت اول -تعيين مقاومت به جر خوردگي 

 – الستيک يا پالستيک      پارچه هاي روکش شده با     ١٣٨٣:  سال   ٧٦٢١-١  ملي ايران  اسـتاندارد  ٦-٢

  Taberساينده :  قسمت اول -سايشي  مقاومت

 – پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٣:  سال   ٧٦٤٥-١  ملي ايران  اسـتاندارد  ٧-٢

  اندازه گيري طول و عرض وجرم خالص-:  قسمت اول -تعيين خصوصيت طاقه 

 –ه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          پارچ ١٣٨٣:  سال   ٧٦٤٥-٢  ملي ايران  اسـتاندارد  ٨-٢

 جرم در واحد سطح پارچه روکش شده ، روکش و منسوج: قسمت دوم 

 - پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٤:  سال   ٧٦٤٥-٣  ملي ايران  اسـتاندارد  ٩-٢

 تعيين ضخامت: قسمت سوم 

 -ش شده با الستيک يا پالستيک        پارچه هاي روک   ١٣٨٣:  سال   ٧٦٤٨  ملـي ايـران    اسـتاندارد  ١٠-٢

 ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مالش

 - پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٣:  سال   ٧٦٧٦  ملـي ايـران    سـتاندارد  ا ١١-٢

  روش آزمون-مقاومت به چسبندگي ذاتي 

 –ه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          پارچ ١٣٨٤:  سال   ٧٧١١  ملـي ايران   اسـتاندارد  ١٢-٢

  روش آزمون–اندازه گيري مقاومت کششي و ازدياد طول تا نقطه پارگي 

 – پارچه هاي روکش شده با الستيک يا پالستيک          ١٣٨٤:  سال   ٧٩٦٨  ملـي ايران   اسـتاندارد  ١٣-٢

  روش آزمون–فرسودگي تسريع شده 
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 ويژگي  ها ٣

 ١نوعي  مورد مصرف  در رويه  توپ  فوتبال  بايد مطابق  جدول                   چرم  مص  فيزيكـي   ويژگـي  هـاي         ١-٣

 .باشد

 و فوتسال ويژگي  هاي  فيزيكي چرم  مصنوعي  مورد مصرف در رويه توپ فوتبال ١-جدول  

  

 رديف ويژگي  قابل قبولشرح/ حد 

 
 ٦٠حداقل 

 ٤٥حداقل 

 )كيلوگرم نيرو(مقاومت به گسيختگي 

 در جهت طول)  الف 

 ت عرضدر جه) ب 

١ 

 
 ٣٥حداقل 

 ٧٠حداقل 

 درصد ازدياد طول تا حدپارگي

 در جهت طول) الف 

 در جهت عرض) ب

٢ 

 ٣ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به جرخوردگي زبانه اي  ٥/٤حداقل 

 ٤ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به تركيدگي  ٢٥حداقل 

 ٥ )دور(مقاومت خمشي   هزار ٢٠٠حداقل 

 ٦ )دور( فرسودگي  از خمشي پسمقاومت  هزار١٠٠حداقل 

 سـطحي دو نمونـه يكسان به يكديگر       چسـبندگي    جدا شدن بدون آسيب سطحي
 )كيلوگرم نيرو(

٧ 

 ٨  دور٢٠٠٠مقاومت سايشي پس از  .طرح اليه تكميل زائل نگردد
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 ٦٢٠ ± ٢٠وزن مترمربع چرم هاي مصنوعي مورد مصرف در رويه توپ هاي فوتبال              ١-١-٣
 . مي گرددتوصيهگرم 

 ٤/١ - ٩/١ضـخامت چـرم هـاي مصـنوعي مورد مصرف در رويه توپ هاي فوتبال                 ٢-١-٣
 . ميليمتر باشد± ١/٠ رواداري مقدار اظهار شده ضخامت بايد . مي گرددتوصيهميليمتر 

چرم  مصنوعي  مورد مصرف  در رويه  توپ  واليبال  بايد مطابق                  فيزيكـي   ويژگـي  هـاي         ٢-٣
 . باشد٢جدول  

 
  چرم  مصنوعي  مورد مصرف  در رويه  توپ  واليبال   فيزيكي هاي  ويژگي- ٢جدول  

 
 رديف ويژگي قابل قبولشرح  / حد

 
 ٦٠حداقل 

 ٤٥حداقل 

 )كيلوگرم نيرو(مقاومت به گسيختگي 

 در جهت طول)  الف 

 در جهت عرض) ب 

١ 

 
 ٣٠حداقل 

 ٦٠حداقل 

 درصد ازدياد طول تا حدپارگي

 در جهت طول) الف 

 ضدر جهت عر) ب

٢ 

 ٣ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به جرخوردگي زبانه اي  ٥/٤حداقل 

 ٤ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به تركيدگي  ٢٥حداقل 

 ٥ )دور(مقاومت خمشي   هزار ٢٠٠حداقل 

 ٦ )دور(فرسودگي پس از مقاومت خمشي   هزار١٠٠حداقل 

 ٧ گرچسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكدي جداشدن بدون ايجاد آسيب سطحي

 ٨  دور٢٠٠٠مقاومت سايشي پس از  .طرح اليه تكميل زائل نگردد
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 ٥٨٠ ± ٢٠وزن مـترمربع چـرم هاي مصنوعي مورد مصرف در رويه توپ هاي واليبال                ١-٢-٣
 . مي گرددتوصيهگرم 

 ميليمتر  ٣/١ - ٥/١ چرم هاي مصنوعي مورد مصرف در رويه توپ واليبال           ضـخامت  ٢-٢-٣
 .ميليمتر باشد ± ١/٠ مقدار اظهار شده ضخامت بايد  رواداري. مي گرددتوصيه

چرم  مصنوعي  مورد مصرف  در رويه  توپ  بسكتبال  بايد مطابق                  فيزيكي  ويژگـي  هاي        ٣-٣
 . باشد٣جدول  

 
  چرم  مصنوعي  مورد مصرف  در رويه  توپ  بسكتبال  فيزيكي ويژگي  هاي - ٣جدول  

 
 رديف ويژگي  قابل قبولشرح / حد

 
 ٥٠اقل حد

 ٤٠حداقل 

 )كيلوگرم نيرو(مقاومت به گسيختگي 

 در جهت طول)  الف 

 در جهت عرض) ب 

١ 

 
 ٣٥حداقل 

 ٨٠حداقل 

 درصد ازدياد طول تا حدپارگي

 در جهت طول) الف 

 در جهت عرض) ب

٢ 

 ٣ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به جرخوردگي زبانه اي  ٥حداقل 

 ٤ )يروكيلوگرم ن(مقاومت به تركيدگي  ٢٥حداقل 

 ٥ )دور(مقاومت خمشي   هزار ٢٠٠حداقل 

 ٦ )دور ( فرسودگي پس ازمقاومت خمشي   هزار١٠٠حداقل 

 ٧ چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر جداشدن بدون ايجاد آسيب سطحي

 ٨  دور٢٠٠٠مقاومت سايشي پس از  .طرح اليه تكميل زائل نگردد
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 ٥٦٠ ± ٢٠مورد مصرف در رويه توپ هاي بسكتبال        وزن مـترمربع چـرم هـاي مصنوعي          ١-٣-٣
 . مي گرددتوصيهگرم 

  ميليمتر ٣/١ - ٥/١ضـخامت چـرم هـاي مصـنوعي مورد مصرف در رويه توپ بسكتبال                ٢-٣-٣
 . ميليمتر باشد± ١/٠ رواداري مقدار اظهار شده ضخامت بايد . مي گرددتوصيه

 ٤توپ  هندبال  بايد مطابق  جدول           ويژگـي  هاي  چرم  مصنوعي  مورد مصرف  در رويه                  ٤-٣
 .باشد

 
  ويژگي  هاي  چرم  مصنوعي  مورد مصرف  در رويه  توپ  هندبال - ٤جدول  

 
 رديف ويژگي حدود قابل قبول

 
 ٦٥حداقل 

 ٤٠حداقل 

 )كيلوگرم نيرو(مقاومت به گسيختگي 

 در جهت طول)  الف 

 در جهت عرض) ب 

١ 

 
 ٤٠حداقل 

 ٧٥حداقل 

 ول تا حدپارگيدرصد ازدياد ط

 در جهت طول) الف 

 در جهت عرض) ب

٢ 

 ٣ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به جرخوردگي زبانه اي  ٥حداقل 

 ٤ )كيلوگرم نيرو(مقاومت به تركيدگي  ٢٥حداقل 

 ٥ )دور(مقاومت خمشي   هزار ٢٠٠حداقل 

 ٦ )دور(فرسودگي پس از مقاومت خمشي   هزار١٠٠حداقل 

 جداشدن بدون ايجاد آسيب
 سطحي

 ٩ چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر

 ١٠  دور٢٠٠٠مقاومت سايشي پس از  .طرح اليه تكميل زائل نگردد
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 ٦٠٠ ± ٢٠ وزن مترمربع چرم هاي مصنوعي مورد مصرف در رويه توپ هاي هندبال            ١-٤-٣
 .گرم پيشنهاد مي گردد

 ميليمتر  ٥/١ - ٢/٢ل  ضـخامت چرم هاي مصنوعي مورد مصرف در رويه توپ هندبا           ٢-٤-٣
 . ميليمتر باشد± ١/٠ رواداري مقدار اظهار شده ضخامت بايد .پيشنهاد مي گردد

 ثبات رنگ ٥-٣

در برابر نور مصنوعي و ثـبات  رنـگ  چرم  هاي  مصنوعي  مورد مصرف  در رويه  توپ  هاي  ورزشي                 
 . باشد٥بايد مطابق  جدول  مالش 

 
 مصنوعي  مورد مصرف  در رويه  توپ  هاي  ورزشي ثبات  رنگ  چرم  هاي  - ٥جدول  

  

 رديف ويژگي ها حدود قابل قبول

 ١ )المپ قوس زنون(درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي  ٦حداقل 

 
 ٤حداقل 

 ٤حداقل 

 درجه لكه گذاري در برابر مالش

 مالش خشك) الف 

 مالش مرطوب) ب 

٢ 

 

 ويژگي  هاي  ظاهري  ٦-٣

ي  روكـش  بـايد يكنواخـت  و بـدون  سوراخ  و ترك  باشد و هنگاميكه  با                        مـواد پلـيمر    ١-٦-٣
 .  مورد بررسي  قرار مي گيرد، بايد بدون  سوراخ  هاي  ريز باشد١٠بزرگنمائي  عدسي با 

 عـرض  قـابل  اسـتفاده  چـرم  هـاي  مصـنوعي  هنگامـيكه  مطـابق  استاندارد ملي  ايران                            ٢-٦-٣

عرض  قابل  استفاده       . گيرد بايد مورد توافق  خريدار و فروشنده  باشد         مورد سنجش  قرار مي       ٧٦٤٥-١ 
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 مـنظور عرضـي  از چـرم  مصـنوعي  اسـت  كه  نحوة  روكش  آن  مطابق  ويژگي  هاي  ذكر شده  در بند                             

 .  باشد١-٤-٣

 

  نمونه  برداري  ٤

كل   نده  نمونه  ها بايد نماي    . شود يك  نمونه  از هر بهر انتخاب             تعداد  حداقل    بايد جهـت  انجام  آزمون       
 متر و   ٢ابعاد نمونه بايد حداقل به طول       .نمونه  ها بايد بطور تصادفي  انتخاب  شوند         . محموـله  باشند   

 .به عرض كامل طاقه چرم مصنوعي باشد

 

  روشهاي  آزمون  ٥ 

   به  شماره   روش  آزمون  تعيين  وزن  متر مربع  چرم  مصنوعي  ، طبق  استاندارد ملي  ايران                        ١-٥

 .مي باشد ١٣٨٣سال  ٧٦٤٥-٢

 ١٣٨٤سال   ٧٦٤٥-٣ضخامت  چرم  هاي  مصنوعي  طبق  استاندارد ملي  ايران  به  شماره                      ٢-٥

 .مي باشد

روش  آزمـون  تعييـن  مقاومـت  بـه  گسيختگي  در جهت  طول  و عرض  طبق  استاندارد              ٣-٥

 .مي باشد ١٣٨٤سال  ٧٧١١ملي  ايران  به  شماره  

روش  آزمـون  تعييـن  درصد ازدياد در نقطه  پارگي  طبق  استاندارد ملي  ايران  به  شماره                            ٤-٥

 .مي باشد ١٣٨٤سال  ٧٧١١

روش  آزمـون  تعييـن  مقاومت  به  جرخوردگي  دو زبانه اي  طبق  استاندارد ملي  ايران  به                             ٥-٥

 .مي باشد ١٣٨٢ )آزمونه دو زبانه اي -روش الف ( ٦٩١٨-١شماره  
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 سال ٦٣١٨روش  آزمون  مقاومت  به  تركيدگي  طبق  استاندارد ملي  ايران  به  شماره   ٦-٥

 .مي باشد ١٣٨١

١٣٦٥سال   ٢١٢٣روش  آزمـون  مقاومـت  خمشي  طبق  استاندارد ملي  ايران  به  شماره                        ٧-٥

 .مي باشد

تاندارد ملي  ايران  به        روش  آزمـون  تعييـن  مقاومت  اليه  روئي  در مقابل  سايش  طبق  اس                      ٨-٥

 براي رويه توپ هاي فوتبال و فوتسال بايد از حلقه ساينده            . مي باشد   ١٣٨٣سـال    ٧٦٢١-١شـماره     

H18                    تحـت بـار يك كيلوگرم نيرو و براي رويه هاي توپ هاي واليبال، بسكتبال و هندبال بايد از

دستگاه در هر دو مورد بايد      سرعت  .  تحت بار يك كيلوگرم نيرو استفاده كرد       CS10حلقـه ساينده    

 . دور در دقيقه باشد٦٠

 روش  آزمـون  تعييـن  مقاومت  به چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر  طبق                    ٩-٥

 .مي باشد ١٣٨٣ سال ٧٦٧٦استاندارد ملي  ايران  به  شماره  

د ملي  ايران      روش  آزمـون  تعيين  درجه  تغيير رنگ  چاپ  در مقابل  مالش  طبق  استاندار                      ١٠-٥

 .مي باشد ١٣٨٣ سال ٧٦٤٨به  شماره  

 ١٠ پس از    روش  آزمـون  تعييـن  درجـه  ثبات  رنگ  در مقابل  مالش  خشك  و مرطوب                        ١١-٥

 .مي باشد ١٣٨٣سال  ٧٦٤٨ ، طبق  استاندارد ملي  ايران  به  شماره  دور کامل

طبق    ) المپ  قوس  زنون    (وعي    روش  آزمـون  تعيين  درجه  ثبات  رنگ  در برابر نور مصن                 ١٢-٥

 .مي باشد ١٣٧٦سال  ٤٠٨٤استاندارد ملي  ايران  به  شماره  

 ١٣٨٤ سال   ٧٦٦٨ فرسودگي  طبق  استاندارد ملي  ايران  به  شماره                 ميزان روش  آزمون  تعيين       ١٣-٥
 .مي باشد
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  بيان  نتايج  ٦

 مطابقت  )٥ الي  ١ جداول( مرتبط داول اگـر نمونـه  هـاي  مـورد آزمون  با ويژگي  هاي  مندرج  در ج                  
اگر هيچيك  از نمونه       .  مي شود    اعالم  چرم  مصنوعي  مورد نظر مطابق  با استاندارد           بهرداشـته  باشـد،      

 ، بايد آزمون  هائي  كه  نمونه  ها در آنها مردود               هـا بـا ويژگـي  هـاي  جداول  مذكور مطابقت  نداشت               
ن  منظور تعداد دو آزمونه  ديگر از همان  نمونه  اوليه  تهيه  مي شود و                    بدي. شـده اند، مجدداً تكرار شود     

٥ الي   ١  جداول( مرتبط   اگر همه  نتايج  مطابق  با ويژگي  هاي  جداول            . مـورد آزمايش  قرار مي گيرند      
ك  از   بـود، حجم  محموله اي  كه  نمونه  نماينده  آن  مي باشد، مطابق  با استاندارد مي  باشد و اگر هر ي                           )

 .نتايج  آزمون  مجدد، مغاير با جداول  مذكور باشد، محموله  مغاير با استاندارد اعالم  مي شود

 
  بسته  بندي  ٧

شود كه  بسته بندي   مناسـب غير قابل نفوذ به گونه اي  چـرم  مصـنوعي  بـايد در پوشـش              طاقـه هـر   
 .موجب حفاظت آن در برابر عوامل جوي، ضربه و تاخوردگي باشد

 
  نشانه گذاري  ٨

 به زبان فارسي و يا زبان كشور  چرم  مصنوعي  بايد داراي  آگاهي  هاي  زيرطاقه هـر  نشـانه گـذاري    
 : باشد خريدار

 يا نشان  تجاري  كارخانه  توليد كننده  يا هر دوو نشاني واحد توليدي و نام    ١-٨

 شماره  بهر  ٢-٨

  چرم مصنوعيرنگ   ٣-٨

 طول  طاقه   ٤-٨

 نام  كشور سازنده عبارت ساخت ايران و در مورد واردات   ٥-٨

 جنس  مواد روكش نوع و   ٦-٨

  چرم مصنوعيضخامت   ٧-٨

 تاريخ توليد  ٨-٨
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