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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

، 4129معاه  تقویت و توسععه ناعاا اسعتاندارد، ابعاله شعده در د       قانون 9سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

 .رسانی و نشر استانداردها  ملی را بر عهده داردروزوظیفه تعیین، تدوین، به

ناعران مراکعو و مسسسعا     صعاحب  ،سازمانها  فنی مرکب از کارشناسان  ها  مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگاا با مصالح ملی و با توجه به شعرایط تولیعد ،   علمی، پژوهشی، تولید  و اقتصاد  آگاه و مرتبط انجاا می

کننعدگان،  صعاحبان حعو و نفعع، شعامل تولیدکننعدگان، مصعر        ۀفناور  و تجار  است کعه از مشعارکت آگاهانعه و منصعفان    

نعوی    شعود. پعی   دولتی حاصعل معی  ها  دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانو وارد صادرکنندگان

شعود و پع  از دریافعت     ها  مربوط ارسعا  معی   کمیسیون نفع و اعضا ملی ایران برا  نارخواهی به مراجع ذ  استانداردها 

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چعا  و   ،و در صور  تصویب ملی مرتبط با آن رشته طرحۀ نارها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننعد   نیو با رعایت ضوابط تعیعین شعده تهیعه معی     صالحذ مند و  ها  عالقه که مسسسا  و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شعود. بعدین ترتیعب،     منتشعر معی  چعا  و   ایعران  یبررسی و درصور  تصعویب، بعه عنعوان اسعتاندارد ملع      ،درکمیته ملی طرح

ملی اسعتاندارد مربعوط   ۀ تدوین و در کمیت 1 رۀاستاندارد ملی ایران شمامقررا  شود که بر اساس ملی تلقی می استانداردهایی

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

(ISO)المللی استاندارد نایران از اعضا  اصلی سازمان بید سازمان ملی استاندار
و  9(IEC) المللی الکتروتکنیک ،کمیسیون بین4

(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بین
(CAC)کمیسعیون کعدک  غعیایی    1است و به عنوان تنها رابعط  1

در کشعور   1

خعا  کشعور، از آخعرین    هعا    ملی ایران ضمن تعوجه بعه شعرایط کلعی و نیازمنعد      کند. در تدوین استانداردها  فعالیت می

 شود. گیر  می المللی بهره ها  علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردها  بین پیشرفت

کنندگان، حفظ سعالمت   بینی شده در قانون، برا  حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

م یطعی و اقتصعاد ، اجعرا  بعضعی از      صعوت  و مالحاعا  زیسعت   و ایمنی فرد  و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیعت م  

 استانداردها  ملی ایران را برا  م صوت  تولید  داخل کشور و/یا اقالا وارداتی، با تصویب شورا  ععالی اسعتاندارد، اجبعار    

اتهعا  صعادراتی و   المللعی بعرا  م صعوت  کشعور، اجعرا  اسعتاندارد ک       تواند به مناور حفظ بازارهعا  بعین  . سازمان میکند

ها و مسسسا  فععا  در   کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدن. همچنین برا  اطمینان کند بند  آن را اجبار  درجه

هعا و   م یطی، آزمایشگاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیست ها ی سیستممشاوره، آموزش، بازرسی، ممیو  و صدور گواه ۀزمین

ها و مسسسا  را بر اسعاس ضعوابط ناعاا     گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (یونالیبراس)کمراکو واسنجی 

هعا  ها اعطا و بر عملکرد آنکند و در صور  احراز شرایط تزا، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

بها و انجاا ت قیقا  کعاربرد    وسایل سنج ، تعیین عیار فلوا  گران یکاها، واسنجی المللی. ترویج دستگاه بینکند یناار  م

 .است سازمانملی ایران از دیگر وظایف این  برا  ارتقا  سطح استانداردها 

.  

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization of  Legal Metrology (OrganisationInternationale de MetrologieLegals) 

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  
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  -بند وابستهای پروفیلی آبهای ژئوممبرین پالستیکی و نوارهورق -هاژئوسینتتیک»

 ها یژگیو -(FPO) پذیرالفین انعطافو پلی (PVC-P) نرم کلرایدپلی وینیل های بر پایه ژئوممبرین

 «ی آزمونها روشو 

 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 نازکدست، حسین

 )دکتر  مهندسی پلیمر(

دانشععگاه صععنعتی امیرکبیععر و ریععی  کمیتععه متنععاظر  

TC    

  دبیر:

 پیغامی، فریبا

 )کارشناسی فیویک(

    TCدبیر کمیته متناظر 

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(:اعضا

 ، حمید رضاابراهیمی زاده

 )مهندسی شیمی نساجی(

 یکتا ورق پلیمر امید یود

  

  انیهحاحمد ، 

 مهندسی پلیمر( کارشناس ارشد)

 عضو مستقل

  

 اطلسی، شهال

 )کارشناسی فیویک(

    TCی  کمیته متناظر ری

  

 بهمن، نیلوفر

 )کارشناسی مدیریت دولتی(

 ایران استاندارد یسازمان مل

  

 پوراکابریان، حامد

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(  

 شرکت صنایع ورق ایران

  

 پورقاسمی آستانه، رضا

 مهندسی پلیمر( ارشد)کارشناس 

 عضو مستقل
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 سمت و/یا محل اشتغال اسامی به ترتیب حرو  الفبا():اعضا

 تراشی، سارا

 )دکتر  مهندسی شیمی نساجی(

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  

 جعفرزاده، شهاب الدین

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 شرکت صنایع ورق ایران

  

 حاجی علیان، م مد حسین

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 شرکت فرناا بسپار

  

 مقتدر ، م مدرضا حسین

 )کارشناسی مهندسی پلیمر(

 پوشینه توسعه کسر  شرکت

  

  کوثر علو ، سیده

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  
 فیاضی، احمد

 )کارشناس مهندسی مکانیک(

 شرکت صنایع ورق ایران

  
 قربانی، احسان

 )دکتر  مهندسی نساجی(

 عضو مستقل

  
 قصر ، رضا

 کارشناس مهندسی برق()

 شرکت فرناا بسپار

  
 کربالیی باقر، میالد

 مهندسی پلیمر()دکتر  

 شرکت مهندسی آریاناا

  
 شایگان، پوریا

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 

 

 شرکت مانا صنعت بنیان
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 سمت و/یا محل اشتغال اسامی به ترتیب حرو  الفبا()اعضا:

 مسعود ، معصومه

 مهندسی پلیمر( ارشد)کارشناس 

 عضو مستقل

  
 مقدس نژاد، فریدون

 )دکتر  مهندسی عمران(

ی  کمیته متنعاظر  ریدانشگاه صنعتی امیرکبیر و نایب 

TC     

  

 میربلوک، علیرضا

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 موسسه اندیشه برتر میران 

  

 نور ، پرهاا

 )کارشناسی ارشد مهندسی برق(

 موسسه اندیشه برتر میران

  ویراستار:

 اطلسی، شهال

 )کارشناسی فیویک(

    TCریی  کمیته متناظر 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ط گفتار  یپ

    مقدمه

 4 هد  و دامنه کاربرد 4

 4 مراجع الوامی 9

 1 تعاریف و اصطالحا  1

 9 الواما  1

 4 بردار نمونه 1

هعا   الفعین وپلعی  (PVC-P) نرا پلی وینیل کلرایدپایه مبرین بر الواما  ژیوم 9

 (FPO) پییرانعطا 

4 

 44 و آزمون شواهد 9

 94 بند بسته 4

 94 بند  رو گیار  رو  بستهنشانه 2

 91 ور  در آب گرا)الوامی( آزمون رفتار بعد از غوطه پیوست الف
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 گفتار پیش

  -بند وابستهها  ژیوممبرین پالستیکی و نوارها  پروفیلی آبورق -هاژیوسینتتیک »استاندارد 

و  ها یژگیو -(FPO) پییرانعطا  لفیناوپلی (PVC-P) نرا پلی وینیل کلرایدها  برپایه ژیوممبرین

نوی  آن بر اساس پژوه  انجاا شده تهیه و تدوین شده است، پ  از بررسی که پی «   آزمونها روش

لی اجالسیه کمیتۀ ماجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد  پانصد و شصت و دومیندر ها  مربوط، درکمیسیون

اینک این استاندارد به  .تصویب شد99/48/4188مورخ ها  نساجی و الیا استاندارد پوشاک و فرآورده

 ، به عنوان استاندارد4129ماه تقویت و توسعه نااا استاندارد، اباله شده در د  قانون 9استناد بند یک مادۀ 

 شود. ملی ایران منتشر می

ساختار و شیوۀ -)استانداردها  ملی ایران 1استاندارد ملی ایران شمارۀ استانداردها  ملی ایران بر اساس 

 ۀملی و جهانی در زمین ها  ت وت  و پیشرفت با حفظ همگامی و هماهنگی برا شوند. نگارش( تدوین می

که د شد و هر پیشنهاد نلووا تجدیدنار خواه صور ایران در  ملی ها صنایع، علوا و خدما ، استاندارد

قرار  توجهمربوط مورد ها این استانداردها ارایه شود، هنگاا تجدیدنار در کمیسیون تکمیلاصالح و  برا 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنار استانداردها  ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:  که برا  تهیه خی آبع و مامن

 -ZTV(TL/TP) ING: Federal Highway Research Institute- Technical Delivery Conditions 

and Technical Test Specifications for Civil Engineering Works- Part   Section  -  Technical 

Delivery Conditions and Technical Test Specifications for Plastic Geomembranes and 

Associated Profile Strips 

تجارب کارشناسان داخلی-9  
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 مقدمه

انجام  (1)شاتکریت یبتنی و یا بتن پاشش های یوارهدبا  یرزمینیز یها سازهو  ها تونلبرای ژئوممبرین  با یبند آبسیستم 
  شود.می

زیرزمینی به عنوان یک الیه قابل  یها سازهو  ها تونلبه هم پیوسته )به روش جوش( در  ژئوممبرینتوسط  یبند آب
 شود.انعطاف و در محدوده باریک بین پوسته بیرونی و داخلی سازه انجام می

تزریق و سایر اقدامات کمکی که برای  های یستمس ،از عناصر اتصال، نوارهای پروفیل ژئوممبرینی با بند آبدر 
را داشته  ژئوممبرینشوند که باید قابلیت جوشکاری به استفاده می تکمیلیبه عنوان قطعات  ،هستند مؤثری بند آب

 باشند.

سوراخ شود لذا برای اتصال آن به سازه از عناصر  بست و  چفت های یستمسنباید توسط  ژئوممبرین: عناصر اتصال
باید  عناصر اتصال .باید به عنصر اتصال جوش داده شود ژئوممبرین .شودیا دیسک( استفاده می 2اتصال )راندل

جوش داده  ژئوممبرینبه  یا گونه  بهعنصر اتصال باید  باشد رفته فرو ها آندرون  کامالًطراحی شوند که میخ  یا گونه به
و عنصر اتصال بیش از حد تحت  ژئوممبرینجلوگیری شود. اگر محل جوش  ژئوممبرینبه  شود که از فشار بیش از حد

 .باید در عنصر اتصال )محل از پیش تعیین شده در دیسک ( رخ دهدباید در عنصر اتصال  گسیختگی فشار قرار گیرند

استفاده از نوارهای پروفیل از جنس  ،اتصاالت بلوکی مورد استفاده قرار گیردرود انتظار می که یدرصورت :نوارهای پروفیل
دوم استاندارد آورده  در بخشاین نوارهای پروفیل  آزمون یها روشو  ها یژگیو .گیردمورد استفاده قرار می ژئوممبرین

 شود.می

بتن موقعیت خود را تغییر  قراردادنطراحی شوند که هنگام  یا گونه بهکلیه تجهیزات تزریق باید  :تجهیزات تزریق
ی، این تجهیزات تزریق بند آبدر صورت نشتی در سیستم  .جلوگیری شود ژئوممبرینبه  از آسیب که یطور به ،ندهند

 باید هم امکان تشخیص نشت آب و هم تزریق را فراهم کنند.

 

 

 

 

 
 

                                                 

1- Shotcrete 

2- Randall 
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  -بند وابستههای ژئوممبرین پالستیکی و نوارهای پروفیلی آبورق -هاژئوسینتتسک

 -(FPO) پذیرالفین انعطافوپلی (PVC-Pپلی وینیل کلراید )های برپایه ژئوممبرین

 ی آزمون ها روشو  ها یژگیو

 ۀ کاربردهدف و دامن 0

پلعی وینیعل کلرایعد    ها  برپایعه  ژیوممبرینآزمون   ها روشو  ها یژگیوتعیین ن استاندارد، ین ایهد  از تدو

(PVC-P) پییرانعطا  الفینوپلی (FPO) ،باشد یم. 

 بعا  یاو  4سطح صا دارا   ا mm 8/1و mm 8/1و mm 8/9اسم با ضخامت  ها ژیوممبرینن استاندارد برا  ای

 .کاربرد دارد 9مضرس سطح

بعه اسعتاندارد    mm1/4تعا   mm91/8ت عععع بعا ضخام  (PVC-P) دعععل کلرایعععی وینیعععا  پلعععهبرا  ژیوممبرین -یادآوری

ASTM D      .مراجعه شود 

وینیعل  پلعی  برپایعه    هعا  ژیوممبرینگیار  و ت ویل برچسب، حمل و انبارش، بند بستهاین استاندارد برا  

هعا   هعا و سعازه  بند  تونلمورد استفاده در سیستم آب (FPO) پییرالفین انعطا پلی و (PVC-P) نرا کلراید

 ی، کاربرد دارد.زیرزمین

 مراجع الزامی 9

ها ارجاع داده شعده اسعت.   مدارک الوامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

 شود.  جویی از این استاندارد ملی ایران م سوب میبدین ترتیب آن مقررا

هعا و تجدیعدنارها  بععد  آن    ، اصعالحیه باشدبه مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده  که یدرصورت

هعا ارجعاع داده   مورد نار این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار بعه آن 

 ها مورد نار است.ها  بعد  آنآخرین تجدید نار و اصالحیه شده است، همواره

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد الوامی است :

تعیعین   -ععایو رطعوبتی   یرپعی  انعطعا    هعا  ورق، 4129: سعا   99982-9استاندارد ملی ایران شماره  9-0

 روش آزمون -اا تستیکی عایو ب پالستیکی و  ها ورق -9قسمت  - مقاومت برشی اتصات 

                                                 

1-Smooth 

2-Textured  
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غربعالگر  بعرا  تعیعین     روش -بنعد ژیوسعنتتیکی   آب ،4124: سا  99991استاندارد ملی ایران شماره 9-9

 مقاومت در برابر اکسیداسیون

هعا   ورق  -پعییر ععایو رطعوبتی   هعا  انعطعا     ورق ،4129: سا  99891استاندارد ملی ایران شماره 9-6

فرسودگی مصنوعی به روش قرارگیر  بلند مد  در دما  بات  -قیر ،پالستیکی و تستیکی عایو رطوبتی باا

 نروش آزمو –

 -  ISO     - , determination of the melt mass - flow rate (MFR) and melt volume -flow 

rate (MVR) of thermoplastics-part :standard method 
و نعرخ جریعان    (MFR)گیر  نرخ جریعان جرمعی معیاب   اندازه -ها یکپالست، 4124سا   :9248-4اندارد ملی ایران شمارهاست -یادآوری

تعدوین  : -     ISO       تانداردعععتفاده از اسععا اسععب ،قسمت او : روش استاندارد-ها  گرمانرا پالستیک (MVR)حجمی میاب

 شده است.

 -  ISO      - , Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct 

impingement of flame — Part  : Single-flame source test ISO     , Geosynthetics-Sampling 

and preparation of test specimens 
 -  ISO     - , Geosynthetics-Determination of thickness at specified pressure-Part  : 

Single layer 

گیر  ضخامت ت ت اندازه -هاژیوسینتتیک ،4149: سا  9998-4استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -     ISO، با استفاده از استاندارد :یک تیه4قسمت  -فشار معین

 -  ISO     , Water for analytical laboratory use -- Specification and test methods 

با  ها  آزمونروش و هاویژگی – تجویه آزمایشگاه در مصر  مورد ، آب4144: سا 4994استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 ، تدوین شده است.          ISOاستفاده از استاندارد 

 -   ISO     - , Plastics- Methods for determining the density of non-cellular plastics-Part 

  Immersion method liquid pyknometer method and titration method 

غیر اسفنجی  ها  یکپالستتعیین چگالی   ها روش -ها یکپالست ،4121: سا  9828-4 شماره استاندارد ملی ایران -یادآوری

 تدوین شده است       -     ISOبا استفاده از استاندارد  روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون ، ور غوطهروش -قسمت او -

 -  ISO    - , Plastics – Determination of tensile properties – Part  : General principles 
، بعا  و ورقعه  ها یلمفشرایط آزمون برا  -1قسمت -کششی  ها  یژگیوتعیین  -ها یکپالست، 9994-1استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 ، تدوین شده است.      -    ISOاستفععاده از منبع 

 -    ISO      , Geosynthetics — Identification on site 

 ISOم ل کاربرد، با اسعتفاده از اسعتاندارد    کات درید اصالت تای -هاژیوسینتتیک، 4124: سا  9944استاندارد ملی ایران شماره  -یادآور 

 ، تدوین شده است.     :     

 -   ISO    - , Plastics -- Determination of tensile properties -- Part  : Test conditions for 

films and sheets 

، بعا استفعععاده از   ونععععع روش آزم -تعیین خعوا  کششعی    -هاکععععپالستی، 9994-4استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 ، تدوین شده است.      -   منبع 

https://www.iso.org/contents/data/standard/03/74/37443.html
https://www.iso.org/contents/data/standard/03/74/37443.html
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 -   ISO      - , Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC)- Part  : Determination 

of oxidation induction time (isothermal OIT) and temperature (dynamic OIT) 

تعیعین زمعان    (DSC) گرماسنجی روبشعی تفاضعلی   -ها یکپالست ،4129: سا  9449-9استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

تعدوین         -      ISOبعا اسعتفاده از اسعتاندارد    ) دینعامیکی  OIT( دما و دما  القاء اکسای هم ( OIT) القاء اکسای 

 شده است.

 -   BS EN      , Geosynthetic barrier characteristics requirements foe use as a fluid barrier 

in the construction od tunnels and underground structures 

هعا و   مشخصا  تزا برا  استفاده در سعاخت تونعل   –وسینتتیکییسدگرها  ژ، 4129: سا  44844استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. ،     :      BS ENبا استفاده از استاندارد ،وابستهها  زیرزمینی  سازه

 -   BS EN     - , Flexible sheets for waterproofing. Determination of dimensional 

stability. Plastic and rubber sheets for roof waterproofing 

:  9قسعمت  -تعیعین پایعدار  ابععاد     -پییر عایو رطعوبتی انعطا   ها ورق ،4124: سا  98924-9استاندارد ملی ایران شماره -یادآوری

 تدوین شده است.       : -     BS EN، با استفاده از استاندارد روش آزمون -پالستیکی و تستیکی عایو رطوبتی باا   ها ورق

 -   BS EN      , Geotextiles and geotextile-related products. Determination of the 

resistance to weathering 

در برابتر رراتاید در ا تر  تعیین مقاومت  -ها و محصوالت وابستهژئوتکستایل ،4122: سا  4941 استاندارد ملی ایران شماره -یادآوری

 تدوین شده است.  BS EN      :    ، با استفاده از استاندارد جویعوامل 

 -   BS EN     - , Flexible sheets for waterproofing- Determination of visible defects. 

Plastic and rubber sheets for roof waterproofing 

 -تعیعین عیعوب ظعاهر      -ععایو رطعوبتی   یرپی انعطا   ها ورق ،4121: سا  99984-9استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 :  -     BS DIN EN بعا استفععععععاده از اسععععتاندارد    ،روش آزمون -عایو باا  پالستیکی و تستیکی  ها ورق:  9قسمت 

 تدوین شده است.     

 -   ISO      - , Reaction to fire test-ignitability of products subjected to direct impingment 

of flame - part  : single-flame source test 
 -   BS EN    - , Determination of foldability at low temperature. Plastic and rubber sheets 

for roof waterproofing-Test method 

 -   EN      , Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof 

waterproofing. Determination of resistance to impact 

 -   BS EN      - , Fire classification of construction products and building elements. 

Classification using test data from reaction to fire tests 

 -   BS EN    - , Determination of foldability at low temperature. Plastic and rubber sheets 

for roof waterproofing-Test method 

 -   DIN EN     - , Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width, 

straightness and flatness - Part  : Plastic and rubber sheets for roof waterproofing. 

 -   DIN EN     - , Flexible sheets for waterproofing. Determination of length, width and 

straightness. Plastic and rubber sheets for roof waterproofing 
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 -   DIN EN     - , Flexible sheets for waterproofing. Determination of visible defects. 

Bitumen sheets for roof waterproofing 
 -   BS EN     , Plastics and rubber sheets for roof waterproofing. Methods for exposure to 

liquid chemicals including water- Test method 

 -   BS EN      - , Flexible sheets for waterproofing. Determination of peel resistance of 

joints. Plastic and rubber sheets for roof waterproofing 

  فیوتعارت ااصطالح 6

ریف زیر او تع ا ، اصطالح -      ISO در این استاندارد عالوه بر اصطالحا  و تعاریف مندرج در استاندارد

 رود:کار مینیو به

 مشخصات هندسی 6-0

geometrical specifications 

6-0-0  

 اسمی ضخامت

nominal thickness 

 .شود یمکه توسط سازنده اعالا  ژیوممبرینضخامت 

 .شود یمان بی (mm)متر یلیمضخامت اسمی برحسب  -یادآوری

6-0-9  

 ضخامت

thickness 

گیعر   سطوح باتیی و پایینی ژیوسینتتیک که در راستا  عمود بر سطح و ت ت فشار معین اندازهفاصله بین 

 شود.می

6-0-6  

 ضخامت میانگین

average thickness 

 است. چند نقطهشده در   ریگ اندازه  ها ضخامتمیانگین حسابی 
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6-0-0  

 طولی راستای

longitudinal direction 

machine direction 

MD 

 .مواز  با طو  رو  )مربوط به جهت اکستروژن( است راستا 

6-0-5  

 عرضی راستای

transverse direction 

cross machine direction 

TD 

CMD 

 .است ستا  طولیاعمود بر ر راستا 

6-0-3  

 طول رول

roll length 

 ..در جهت طولی است رو شده   ریگ اندازه بعدُ

 شود یمبیان  (m)مترطو  رو  برحسب  -یادآوری

6-0-7  

 رول طول اسمی

nominal length of roll 

 .شود یم ظهارا کننده نیتأمکه توسط سازنده/  ژیوممبرینطو  رو  

 .شود یمبیان ( m) مترطو  اسمی برحسب  -یادآوری
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6-0-8  

 عرض رول

roll width 

 .شده ورق در جهت عرضی است  ریگ اندازه بعدُ

 شود یمبیان ( m) متررو  برحسب  عرض -یادآوری

6-0-2  

 عرض اسمی

nominal width 

 .شود یم ظهارا کننده نیتأمکه توسط سازنده/  ژیوممبرینرو   عرض

 .شود یمبیان  (m) متراسمی برحسب  عرض -یادآوری

6-0-00  

 نرمپلی وینیل کلراید های ورق

Plasticized polyvinyl chloride sheets  

PVC –P sheets 

 است. وینیل کلراید نرا شدهاز پلی ها  تولید شدهورق

6-0-00  

 پذیرانعطاف الفینپلی پایه بر هایورق

flexible polyolefin based sheets 

(FPO) sheets 

 .باشدمیپییر الفین انعطا پلی یهبر پاها  تولید شده ورق

6-0-09  

 تولیدخط بازیافتی مواد 

own reprocessable material 

ایجعاد  کننعده  خط تولید همان تولیعد فرآیند  در قبالًاستفاده نشده ژیوممبرین که  برگشتیزایداتی تمیو مواد 

 .دچار تخریب نشده باشند که شرطی به شود،می
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6-0-06  

 شماره بهر

lot numbre 

توسط باید  بهر شماره تولید شده است. 4اپای معین و همگن که ت ت شرایط  ا وهیآممشخص از  کامالًمقدار  

 .شود مشخص  دکنندهیتول

 الزامات 0

 ظاهری یژگیو 0-0

، تمیو، عار  مسطحیکنواخت، سطوح آن تمامی ، باید شود یم بررسینمایی بدون بورگ ژیوممبرین که یهنگام

که به عنوان نقعاط آسعیب پعییر عمعل کعرده و      ناهمگونی  و هر نوعتاو  ، سایر نواقص سط ی ،شیار، حفره از

 باشدآن یکنواخت  سطحباید در تماا  ورقرنگ  .باشد ،شودمی ورقموجب کاه  دواا 

 ویژگی مواد اولیه 0-9

هعا   اثبعا  در تهیعه ژیعوممبرین   از مواد اولیه بکر با ترکیب، منشعاء و خعوا  همگعن بعا معدارک قابعل       فقط

باید استفاده کرد.   (FPOپییر )¬الفین انعطا ¬( یا پلیPVC-Pوینیل کلراید نرا )ژیوممبرین بر پایه پلی 

، اسعتفاده  9ها  اشتعا جرمی مجاز است. در بازدارنده 48افوودن مواد بازیافتی خط تولید )از همان تولید( تا %

-کنندههمچنین از نرااز تاخیراندازنده ها  هالوژنی و فلوا  سنگینی مانند کادمیوا و سرب توصیه نمی شود. 

1ها 
 (DOP)  1یا

(DEHP) .نیو نباید استفاده شود 

 

 عرض و طول رول 0-6

 باشد .±9با حد روادارا %توافو طرفین ذینفع از عرض مورد تر کم نبایدها قابل قبو  رو حداقل عرض 

تر از طو  رو  نباید کم قرار گیرد. ژیوممبرین کننده نیتأم /دکنندهیتولمورد توافو خریدار و  باید ها رو طو  

 .باشدهار شده ظطو  ا

 برا  هر رو  انجاا شود. دبای عرض و طو   ریگ اندازه -یادآوری

                                                 

1 -Steady state 

2- Halogenated flame retardants 

3 - Dioctyl Phthalate 

4- Di( -ethylhexyl)phthalate 
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 یبردار نمونه 5

 4ها باید برا  آزمون تطابویکی از نمونه انجاا گیرد.      ISO  باید طبو استاندارد بردار نمونه  5-0

 برداشته شود. 4م صو  طبو جدو   آزمونو دیگر  برا  (4-9)طبو بند آزمونی 

م عل   و دردر زمعان ت ویعل         ISOها برا  بازرسی م صو  ورود  بایعد طبعو اسعتاندارد    نمونه 5-9

از بهر آمعاده ت ویعل بعرا  پعروژه     طور تصادفی بهشده یا  داده یلت وها باید از مواد تهیه شوند. نمونه 9ساخت

شده برا  بازرسی م صو  ورود ، باید آزمون م صو  طبو جدو  ها  تهیه بر رو  یکی از نمونه تهیه شوند.

 انجاا شود. 4

هعایی بعرا  آزمعون    نمونعه  بهر تولید نرما  تهیه شوند.. زا طور تصادفیها  گواهی انطباق باید بهنمونه 5-6

تهیه کنید. بر رو   (1-9-9)طبو بند  کنتر  خارجی تولیدیاکنتر  داخلی تولید و ارزیابی توسط ارزیاب ثالث 

 انجاا شود.  4ها، آزمون م صو  مطابو با جدو  یکی از این نمونه

 (FPO) پذیرانعطافهای الفینپلی و (PVC-P) نرم پلی وینیل کلرایدپایه  برالزامات ژئوممبرین  3

ابو عععع بایعد مط  (FPO) پعییر انعطعا   الفینپلی و (PVC-P) نرا پلی وینیل کلرایدپایه  برالواما  ژیوممبرین 

 .باشد       ISO و      DIN ENواما  مندرج در استانعععدارد عععالو  4جدو  

  

                                                 

1  - Suitability test 

2 - Building site 
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شمممممماره 

 ردیف

تطمممممماب   الزامات برای ورق آزمونروش  خاصیت

 آزممممونی

)طبمم  زیممر 

 (0-7بند 

 تعداد دفعات

الفممین بممر پایممه پلممی

 (FPO) پذیرانعطاف

پلمی وینیمل   یمه  بر پا

 (PVC-P)نرم  کلراید

کنتممرل داخلممی  

طب  زیر )محصول

 (9-9-7بند 

کنتممممممرل 

خمممممارجی 

)طب  محصول

-9-7زیربند 

6) 

 بازرسممی محصممول ورودی

-)بمه  (6-7)طب  زیربنمد  

عنمموان راه دیگممر بممرای  

 (8تا  3های ستون

4 9 1 1 1 9 9 4 2 

  نوع ژیوممبرین پالستیکی 4

در یک  طور کلی با یک تیه هشدارمواد خاا اصلی، به

 هر ت ویل - - × طر  با رنگی متمایو از رنگ پایه ژیوممبرین

(FPO) PVC-P 

9 

 گیار برچسب

ISO       

 ؛2درج مشخصا  م صو  طبو بند  -

پوشانی در نواحی خط گیار  برا  همعالمت -

 جوش؛

 ،     ISOیید اصالت طبو استاندارد تأ -

 درج سایر مستندا  در صور  نیاز.-

 هر ت ویل - - ×
 مدرک

  -     DIN EN شرایط عمومی 1
 ها،، مواد خارجی و حفره، ترکعار  از حباب

( signal layerوجود پیوند سراسر  بین تیه هشدار)

 و ماده پایه

 هر ت ویل دو بار در سا  مداوا ×

 ها  تصادفینمونهها  نمونه هفتگی × mm18حداکثر   -     DIN EN (gصافی لبه) 1
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شمممممماره 

 ردیف

تطمممممماب   الزامات برای ورق آزمونروش  خاصیت

 آزممممونی

)طبمم  زیممر 

 (0-7بند 

 تعداد دفعات

الفممین بممر پایممه پلممی

 (FPO) پذیرانعطاف

پلمی وینیمل   یمه  بر پا

 (PVC-P)نرم  کلراید

کنتممرل داخلممی  

طب  زیر )محصول

 (9-9-7بند 

کنتممممممرل 

خمممممارجی 

)طب  محصول

-9-7زیربند 

6) 

 بازرسممی محصممول ورودی

-)بمه  (6-7)طب  زیربنمد  

عنمموان راه دیگممر بممرای  

 (8تا  3های ستون

4 9 1 1 1 9 9 4 2 

 تصادفی mm18حداکثر  ( (pصافی سطح

1 

ضخامت کلی بدون تیه 

 هشدار

DIN EN     -  

 
× 

 

 روزانه

 
 دو بار در سا 

mهر 
 48888 

 mm 8/9 ،8/1 ،8/1 ضخامت اسمی

 حداقل برابر ضخامت اسمی میانگین مقادیر

 مقدار میانگین(-1%(حداقل برابر  ترین مقدارکم

 +مقدار میانگین(1حداکثر برابر )% ترین مقداربی 

 mm9/8حداکثر  ضخامت تیه هشدار

mهر  × مقدار م اسبه شده ضخامت کلی
 1888 
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شمممممماره 

 ردیف

تطمممممماب   الزامات برای ورق آزمونروش  خاصیت

 آزممممونی

)طبمم  زیممر 

 (0-7بند 

 تعداد دفعات

الفممین بممر پایممه پلممی

 (FPO) پذیرانعطاف

پلمی وینیمل   یمه  بر پا

 (PVC-P)نرم  کلراید

کنتممرل داخلممی  

طب  زیر )محصول

 (9-9-7بند 

کنتممممممرل 

خمممممارجی 

)طب  محصول

-9-7زیربند 

6) 

 بازرسممی محصممول ورودی

-)بمه  (6-7)طب  زیربنمد  

عنمموان راه دیگممر بممرای  

 (8تا  3های ستون

4 9 1 1 1 9 9 4 2 

  -     ISO چگالی 9
چگالی اسععمی با 

g/cmروادار  
 881/8 

چگالی اسععمی با 

g/cmروادار  
 89/8 

× 
mهر  دو بار در سا  PVCهفتگی برا  

 48888 

آنالیو گرماسنجی روبشی  9

(DSC) 
DIN EN ISO      -  

  - و
 × نمودار باید ارایه شود نمودار باید ارایه شود

mهر  دو بار در سا  -
 48888 

4 
نرخ جریان جرمی میاب 

(MFR) 
ISO     -  

Kg1=,m °C428 

دامنه نوسان قابل -

 مقدار اسمی±41قبو : %
- 

-روزانه برا  پلی ×

 الفین
mهر  دو بار در سا 

 48888 

2 

 

 

 

تن  پارگی در جهت طولی و 

 عرضی

ISO    -  و 

ISO    -  

 آزمونه،  1

N/mmحداقل 
N/mmحداقل  41 

 41 

× 

 دو بار در سا  روزانه

mهر 
 1888 

ازدیاد طو  در جهت طولی و 

 عرضی
mm 488بر دقیفهv= % هر  188حداقل % 188حداقلm

 48888 
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شمممممماره 

 ردیف

تطمممممماب   الزامات برای ورق آزمونروش  خاصیت

 آزممممونی

)طبمم  زیممر 

 (0-7بند 

 تعداد دفعات

الفممین بممر پایممه پلممی

 (FPO) پذیرانعطاف

پلمی وینیمل   یمه  بر پا

 (PVC-P)نرم  کلراید

کنتممرل داخلممی  

طب  زیر )محصول

 (9-9-7بند 

کنتممممممرل 

خمممممارجی 

)طب  محصول

-9-7زیربند 

6) 

 بازرسممی محصممول ورودی

-)بمه  (6-7)طب  زیربنمد  

عنمموان راه دیگممر بممرای  

 (8تا  3های ستون

4 9 1 1 1 9 9 4 2 

 

 

 

و  4مدو  اتستیسته بین %

ازدیاد طو  طولی و  %9

 عرضی

mm 1 هبر دقیقv=  حداکثرN/mm
N/mmحداکثر  488 

mهر  هفتگی 98 
 1888 

ازدیاد طو  برآمدگی  48

)مقاومت در برابر فشار 

 ترکیدگی(

DIN EN ISO      ، 

mm988d= 
 بار در هر پروژهیک - هفتگی × 18%حداقل 

44 

 رفتار در آزمون نفوذ
DIN EN       

 وزنه A g188 روش,

: ارتفاع سقوط نودیک به mm9برا  ضخامت اسمی 

mm91 

 بار در هر پروژهیک - - ×
: ارتفاع سقوط نودیک به 19برا  ضخامت اسمی 

mm4918 
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شمممممماره 

 ردیف

تطمممممماب   الزامات برای ورق آزمونروش  خاصیت

 آزممممونی

)طبمم  زیممر 

 (0-7بند 

 تعداد دفعات

الفممین بممر پایممه پلممی

 (FPO) پذیرانعطاف

پلمی وینیمل   یمه  بر پا

 (PVC-P)نرم  کلراید

کنتممرل داخلممی  

طب  زیر )محصول

 (9-9-7بند 

کنتممممممرل 

خمممممارجی 

)طب  محصول

-9-7زیربند 

6) 

 بازرسممی محصممول ورودی

-)بمه  (6-7)طب  زیربنمد  

عنمموان راه دیگممر بممرای  

 (8تا  3های ستون

4 9 1 1 1 9 9 4 2 

تغییرا  ابعاد بعد از نگهدار   49

  -     BS EN گرمخانهدر 

%8/9± 

(°C488 /4ساعت) 

%8/9± 

(°C48 /9ساعت) × هر  دو بار در سا  روزانهm
 1888 

 بدون تاو  زدن، عار  از شوره شرایط بعد از گرمخانه

گی در ارشدرفتار بعد از ت 41

 -C98°سرما  
DIN EN    -  - هر  دو بار در سا  روزانه × خوردگیبدون ترکm

 48888 

41 

دار  در دما  نگه بعد ازرفتار 

°C48   استاندارد ملی ایران شماره  98روزبه مد

 4129: سا  99891
- 

تغییر در تن  پارگی و 

ازدیاد طو  پارگی در 

یط ت ویل با شرامقایسه 

 98حداکثر %

 بار در هر پروژهیک - - ×
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شمممممماره 

 ردیف

تطمممممماب   الزامات برای ورق آزمونروش  خاصیت

 آزممممونی

)طبمم  زیممر 

 (0-7بند 

 تعداد دفعات

الفممین بممر پایممه پلممی

 (FPO) پذیرانعطاف

پلمی وینیمل   یمه  بر پا

 (PVC-P)نرم  کلراید

کنتممرل داخلممی  

طب  زیر )محصول

 (9-9-7بند 

کنتممممممرل 

خمممممارجی 

)طب  محصول

-9-7زیربند 

6) 

 بازرسممی محصممول ورودی

-)بمه  (6-7)طب  زیربنمد  

عنمموان راه دیگممر بممرای  

 (8تا  3های ستون

4 9 1 1 1 9 9 4 2 

گی در ارشدرفتار بعد از ت

درجه  C98°سرما  

 سلسیوس

 - - خوردگیبدون ترک -

41 

 

 

 

 

 مقاومت در برابر اکسیداسیون

گرمخانه آزمون طبو شرایط (

 DINEN مندرج در 

     ) 

 

استاندارد ملی ایران 

 4124 : سا 99991شماره

تغییر در تن  پارگی و 

ازدیاد طو  پارگی در 

یط ت ویل با شرامقایسه 

 91حداکثر %

کاه  جرا حداکثر 

%48 

تغییر در تن  پارگی و 

ازدیاد طو  پارگی در 

یط ت ویل با شرامقایسه 

 و 91حداکثر %

 1کاه  جرا حداکثر %

 بار در هر پروژهیک - - ×

 الف41
نگهدار  در آب  بعد ازرفتار 

گرا )مقامت در برابر 
 - پیوست الف

کاه  تن  پارگی و 

ازدیاد طو  پارگی در 

 بار در هر پروژهیک - - ×
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شمممممماره 

 ردیف

تطمممممماب   الزامات برای ورق آزمونروش  خاصیت

 آزممممونی

)طبمم  زیممر 

 (0-7بند 

 تعداد دفعات

الفممین بممر پایممه پلممی

 (FPO) پذیرانعطاف

پلمی وینیمل   یمه  بر پا

 (PVC-P)نرم  کلراید

کنتممرل داخلممی  

طب  زیر )محصول

 (9-9-7بند 

کنتممممممرل 

خمممممارجی 

)طب  محصول

-9-7زیربند 

6) 

 بازرسممی محصممول ورودی

-)بمه  (6-7)طب  زیربنمد  

عنمموان راه دیگممر بممرای  

 (8تا  3های ستون

4 9 1 1 1 9 9 4 2 

مقایسه با شرایط ت ویل  فروشویی(

 و  91حداکثر %

 1کاه  جرا حداکثر %

49 

نگهدار  در  بعد ازرفتار 

م لو  آبی )آب، شیرآهک 

 شده(اشباع

       DIN EN 

°C18  ،19روز 

تغییر در تن  پارگی و ازدیاد طو  پارگی در مقایسه 

 91یط ت ویل حداکثر %با شرا

× 

 بار در هر پروژهیک  -

49 

 

 

بعد از نگهدار  در رفتار 

سولفوریک  9تا % 1م لو  )%

 اسید(
DIN EN    ، 

°C
 روز94،  91 

تغییر در تن  پارگی و ازدیاد طو  پارگی در مقایسه 

 98یط ت ویل حداکثر %با شرا

× 

 بار در هر پروژهیک  -

گی در ارشدرفتار بعد از ت

  -C 98°سرما  
 خوردگیبدون ترک -

 بار در هر پروژهیک  - ×ها  باز، فقط برا  سازه -      DIN EN هوازدگیمقاومت در برابر  44



 0000سال  :)چاپ اول( 96032ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

 0جدولادامه 
 

49 
 

 

شمممممماره 

 ردیف

تطمممممماب   الزامات برای ورق آزمونروش  خاصیت

 آزممممونی

)طبمم  زیممر 

 (0-7بند 

 تعداد دفعات

الفممین بممر پایممه پلممی

 (FPO) پذیرانعطاف

پلمی وینیمل   یمه  بر پا

 (PVC-P)نرم  کلراید

کنتممرل داخلممی  

طب  زیر )محصول

 (9-9-7بند 

کنتممممممرل 

خمممممارجی 

)طب  محصول

-9-7زیربند 

6) 

 بازرسممی محصممول ورودی

-)بمه  (6-7)طب  زیربنمد  

عنمموان راه دیگممر بممرای  

 (8تا  3های ستون

4 9 1 1 1 9 9 4 2 

روش با فاصله زمانی در 

معرض قرارگیر  بی  از 

 روز 4روز: گواهی برا   1

  -      DIN EN ISO به آت  العمل عک  42

DIN EN      -  
 × Eکالس  

تولید روزانه )پی 

فقط در واحد 

 تولید (

 پروژهبار در هر یک 

 × بدون خطا  -     DVS بررسی اجرا  اتصا  جوش 98

د 4تولیمداوا )پی 

فقط در واحد 

 تولید (

 بار در هر پروژهیک 

                                                 

1  - Prefabrication 
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شمممممماره 

 ردیف

تطمممممماب   الزامات برای ورق آزمونروش  خاصیت

 آزممممونی

)طبمم  زیممر 

 (0-7بند 

 تعداد دفعات

الفممین بممر پایممه پلممی

 (FPO) پذیرانعطاف

پلمی وینیمل   یمه  بر پا

 (PVC-P)نرم  کلراید

کنتممرل داخلممی  

طب  زیر )محصول

 (9-9-7بند 

کنتممممممرل 

خمممممارجی 

)طب  محصول

-9-7زیربند 

6) 

 بازرسممی محصممول ورودی

-)بمه  (6-7)طب  زیربنمد  

عنمموان راه دیگممر بممرای  

 (8تا  3های ستون

4 9 1 1 1 9 9 4 2 

 
رفتار اتصا  جوش در آزمون 

 برشی

استاندارد ملی ایران شماره 

 ,4129: سا  9-99982

DVS     -    

 پارگی خارج از اتصا  جوش

 بار در هر پروژهیک 

 9/8حداقل
 (fzضریب اتصا  کوتاه مد  )

رفتار بخیه اتصا  در آزمون 

 گیاشدجد
DIN EN      - , 

DVS     -    

در طو  مد  رسیدن به مقاومت جدا شدن  شدگیجدا 

 مجاز است

 × 

-روزانه )پی 

تولید فقط در 

 واحد تولید (

  بار در هر پروژهیک

گی ارشدمقاومت در برابر جد 

(Rs) 
 N/mm 8/9حداقل
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 شواهد و آزمون 7

 تطاب  آزمونی 7-0

قرار گیرد.  تأییدباید از طریو انجاا آزمون استاندارد مورد  4و جدو   9تعیین شده در بند  لواما ا      7-0-0

در کل، آزمون استاندارد، مطابو با تطابو آزمونی است. در شرایط غیرمعمو  و در صور  لووا، تطابو آزمعونی  

 .شود میشامل شواهد / مدارک اضافی مربوط به پروژه نیو 

هعا   سط یک نهاد ارزیابی انطباق مستقل که دارا  مجوز انجاا ایعن آزمعون  تطابو آزمونی باید تو 7-0-9

 ، انجاا شود. باشد می

 نتایج تطابو آزمونی باید در یک گوارش ثبت شود. 7-0-6

  آمار  و همچنین نمودارها  گرافیکی  ها  مورد بررسی و نتایج ارزیابی شده تماا نتایج نمونه 7-0-0

ارایعه   4نتایج باید در یک جدو  خالصه با ساختار  مشابه بعا جعدو    باید در گوارش آزمون نشان داده شوند. 

 شوند. تطابو با مقادیر مورد نیاز باید خالصه شود.

م صوت  تغییر کند یا  مبدأ. اگر ترکیب یا باشداز تطابو آزمونی نباید بی  از پنج سا  گیشته  7-0-5

 متأثرآزمون تکمیلی برا  پارامترها   یدبا اگر تغییر  مرتبط با خوا  م صو  در فرآیند ساخت ایجاد شود،

، تطعابو آزمعونی   عدا وجود مفررا  مشخص توسط مراجع ذیصعالح از این تغییرا  باید انجاا شود. در صور  

  پنج ساله باید انجاا شود. پیمانکار/تولیدکننده )حسب مورد( باید به صعور    دیگر  تا پی  از انقضا  دوره

انعد یعا تغییعرا  ایجعاد شعده بعه        م صوت  و فرآیند ساخت تغییر نکعرده  مبدأکند که ترکیب یا  تأییدکتبی 

 .باشد ها  مورد نیاز مربوط نمی ویژگی

 های انطباق گواهی 7-9

 کلیات 7-9-0

 ها باید از طریو بازرسی م صو  ورود  ارایه شود.  . شواهد مربوط به ژیوممبرین (4

ارایه شده  4ها   م صو  ورود  در جدو   کنتر  داخلی و خارجی م صو  یا بازرسی  نوع و دامنه (9

 است.
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 کنترل داخلی محصول 7-9-9

مناور از کنتر  داخلی م صو ، ناار  مستمر بر تولید است که باید توسط تولیدکننده انجاا  7-9-9-0

پییر الفین انعطا یا پلی (PVC-Pشود تا اطمینان حاصل شود که ژیوممبرین بر پایه پلی وینیل کلراید نرا )

(FPO) کنتر  داخلی م صو  از نار سازمانی باید مستقل از اشداز آن، مطابو با این استاندارد ب تولید شده .

 .اشدتولید ب

ها باید وارد سیستم شوند و از نار آمار  مورد ارزیابی قرار گیرند. نتایج ثبت شده  نتایج آزمون 7-9-9-9

 اد ناار  قرار گیرند.شده و در صور  درخواست، در اختیار نه دار  نگهباید حداقل به مد  پنج سا  

 (کنترل محصول توسط ارزیاب ثالثکنترل خارجی محصول ) 7-9-6

کنتر  م صو  توسط ارزیاب ثالث شامل ناار  منام بر واحد تولید  و کنتر  داخلی  7-9-6-0

بر پایه پلی ها   م صو  توسط یک نهاد ناارتی مستقل جهت بررسی تجهیوا  درست برا  تولید ژیوممبرین

 .انجاا شود.مطابو با این استاندارد  (FPO)پییر الفین انعطا ( یا پلیPVC-Pوینیل کلراید نرا )

بند   . پی  از جمعباشدارزیاب ثالث باید از نهادها  ارزیابی انطباق بیرون از واحد تولید   7-9-6-9

 توافو ناار ، باید ناار  اولیه جهت مرور و ارزیابی واحد تولید  و کنتر  داخلی م صو  صور  گیرد. 

 د.شونج کنتر  توسط ارزیاب ثالث باید در یک گوارش ثبت نتای 7-9-6-6

  آمار  و همچنین نمودارها   ها  مورد بررسی و نتایج ارزیابی شده تماا نتایج نمونه 7-9-6-0

گرافیکی باید در گوارش آزمون نشان داده شود. نتایج باید در یک جدو  خالصه با ساختار  مشابه با جدو  

  سازنده باید قید شود که تغییراتی  مورد نیاز باید خالصه شود و در اظهارنامه ارایه شوند. تطابو با مقادیر 4

 در فرموتسیون یا فرآیند ساخت در رابطه با تطابو آزمونی ایجاد نشده است.

 گواهی 7-9-0

پییر الفین انعطا ( یا پلیPVC-Pگواهی، شامل ارزیابی انطباق ژیوممبرین بر پایه پلی وینیل کلراید نرا )

(FPO) با استفاده از ارزیابی کنتر  م صو  توسط ارزیاب ثالث و ارزیابی نهایی  4با شرایط ت ویل فنی

کند  می تأیید. گواهی شودکه به دنبا  آن، یک گواهی توسط نهاد ارزیابی انطباق مستقل صادر می باشد می

 ،با شرایط ت ویل فنی (FPO)پییر الفین انعطا یا پلی(PVC-P) که ژیوممبرین بر پایه پلی وینیل کلراید نرا

 ها مشروط به کنتر  داخلی و ارزیابی توسط ارزیاب ثالث م صو  است. انطباق داشته و تولید آن

                                                 

 - Technical Delivery Conditions  
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 بازرسی محصول ورودی 7-6

در صور  در دسترس نبودن گوارش آزمون معتبر از تطابو آزمونی، کنتر  توسط ارزیاب ثالث،  7-6-0

ژیوممبرین بر پایه پلی وینیل کلراید نرا ها   گواهی انطباق و بازرسی م صو  ورود  باید رو  ژیوممبرین

(PVC-Pیا پلی )¬ الفین انعطا¬( پییرFPO) .انجاا شود 

ارایه شده  4ها برا  بازرسی م صو  ورود  در جدو   ژیوممبرین  آزمون  نوع و دامنه 7-6-9

 است.

شود که الواما  تمامی  حین بازرسی م صو  ورود ، یک م موله در صورتی پییرفته می 7-6-6

ها  تزا برا  یک یا چند پارامتر را  ها، ویژگی تر  از نمونه . اگر یک یا تعداد بی باشدها را داشته  آزمون

وله مردود بوده و باید با م صوتتی جایگوین شود که منطبو با قرارداد باشند. ارزیابی نداشته باشند، م م

 توان برا  حداقل پنج نمونه انجاا داد. آمار  نتایج آزمون را می

فرمو  نیاز است، به صور   (Qminکمینه ) 4  پییرش در مورد  که به چندک قاعده 7-6-0

 :اشدب می (4)

(4) Qmin ≤ (  – k × s) 

 شود:( استفاده می9مو  )راز ف (Qmax)و در صور  نیاز به حداکثر چندک 

(9) Qmax ≤ (  + k × s) 

 :که در آن

 ها  مورد بررسی مقدار متوسط نتایج آزمون نمونه  

s ان را  معیار نتایج آزمون 

k ( 911/4فاکتور پییرش  =k )قرار دهید 

                                                 

 - Quantile  



 0000سال  :)چاپ اول(96032ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

 

94 
 

 

بازرسی م صوت  ورود  باید توسط یک نهاد ارزیابی انطباق مستقل معتبعر بعرا  انجعاا ایعن      7-6-5

 ها صور  گیرد.  آزمون

 نتایج بازرسی م صوت  ورود  باید در گوارش آزمون ثبت شود. 7-6-3

  آمار  و همچنین نمودارها  گرافیکی  ها  مورد بررسی و نتایج ارزیابی شده تماا نتایج نمونه 7-6-7

ارایعه   4رش آزمون نشان داده شود. نتایج باید در یک جدو  خالصه با ساختار  مشابه بعا جعدو    باید در گوا

 شوند. تطابو با مقادیر مورد نیاز باید خالصه شود.

م صوت  تغییر کند یا اگر تغییر  مرتبط با خوا  م صو  در فرآیند تولید  مبدأاگر ترکیب یا  7-6-8

اا شعود. در صعور  لعووا، بازرسعی     از این تغییرا  باید انجع  متأثرا  ایجاد شود، آزمون تکمیلی برا  پارامتره

 تر  بر م صوت  ورود  صور  گیرد.شبی

 یبند بسته 8

بند  و انتقا  و انبارش کات و عدا تأثیر منفی رو  قابلیت مصر  کات اطمینان حاصعل  پیمانکار باید از بسته

که در برابر صعدمه،عوامل جعو  از ناعر قابلیعت مصعر  صعدمه        باشدها باید به ن و  بند  رو کند و بسته

بند ، ترابر  و انبارش در م ل کاربرد م افات شوند. دستورالعمل انبارش ها باید با بستهنخورند. ژیوممبرین

صعور   ژیوممبرین باید به صور  یکسره با طو  مععین بعه  که توسط تولیدکننده داده شده، باید رعایت شود. 

بند  شده و پوش  مناسب برا  حفظ و نگهدار  م صو  توسط تسمه بر رو  آن پیچیده شعود.  رو  بسته

ها . رو باشدرو  باید به صور  یکنواخت و عار  از هر نوع نایکنواختی در پیچ  بوده و دو انتها  رو  صا  

 باید در هنگاا استفاده به راحتی باز شوند.

 روی بسته بندی و رول یگذار نشانه 2

 جو ، شرایط معرض در گرفتنقرار انبارش، از پ  که طور  بهنشدنی )صور  خوانا و پاک ها  زیر بهآگاهی

-رو  بسته ا  هر ژیوممبرین ت ویلی موارد زیر بر( بر شود حفظ خوانایی بردار ، بهره و نصب و نقل، و حمل

بند  رو  به زبان فارسی در مورد تولیدا  داخل کشور و به زبان انگلیسی و/یا زبان مورد توافو طرفین ذینفع 

 :باشددرج شده 

 درج شماره این استاندارد ملی ایران 2-0-0

الفعین  / پلعی  (PVC-P)وینیعل کلرایعد نعرا    یلععع از پتهیه شعده    هانععژیوممبری"درج عبار   2-0-9

 (FPO) پییرانعطا 
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 ؛بهرشماره  2-0-6

 شماره رو ؛ 2-0-0

 تجار ؛ ناایا تولیدکننده/ناا  2-0-5

 ؛)در صور  وجود(عالمت تجار ناا و  2-0-3

 نشانی م ل تولید؛ 2-0-7

 برا  تولیدا  داخل کشور و ناا کشور سازنده برا  واردا ؛ "ساخت ایران"درج عبار   2-0-8

 متر؛حسب سانتی  )طو  و عرض( برابعاد رو 2-0-2

 ضخامت اسمی؛ 2-0-00

 تاریخ تولید؛ 2-0-00

 ؛که در بتوان در هر زمان م صو  تولید شده را رهگیر  کرد باشدا  گونهگیار  باید به نشانه 2-0-09

 ؛نوع سطح صا  یا مضرس 2-0-06

 عالمت استاندارد )در صور  اخی مجوز پروانه کاربرد عالمت استاندارد(  2-0-00

شیوه ردیابی عالمت استاندارد باید براساس ضوابط اجرایعی سعازمان توسعط تولیعد کننعده در نشعانه گعیار         

 ."(48884149شماره پیامک اصالت پروانه استاندارد"شود )به طور مثا  عبار م صو  درج 

 شود.توصیه می  -      ISOاستفاده از نمادها  کاربرد ، نوشتار  و تصویر  طبو استاندارد  -0یادآوری 

 رنگ قبیل از بردار  بهره و نصب حین آمده پی  وقایع از ناشی که گیار  نشانه بودن ناخوانا قبا  در کننده تولید -9 یادآوری

 قید کننده تولید توسط کهاین مگر ندارد؛ مسئولیتی غیره، و کننده پاک مواد از استفاده یا اجواء پوش  و خوردگی خراش کار ،

 .باشد گرفته قرار توافو مورد یا شده

 باشند خوانا نماییبورگ بدون که باشد طور  بایدکلما   اندازه -6یادآوری 

 ، بالمانع است.باشدن کننده مصر اطالعا  اضافی که باعث گمراهی  هرگونهدرج  -0یادآوری 
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 پیوست الف

 )الزامی(

 وری در آب گرمآزمون رفتار بعد از غوطه

 

 هدف و دامنه کاربرد  0-الف

یا  (PVC-P) نرا وینیل کلرایدیلععشده از پ هیععته  هانععژیوممبریدر این پیوست آزمون برا  تعیین رفتار 

-شود. در این پیوست روش اندازه)مقاومت به فروشویی( بیان می در آب گرا (FPO) پییرانعطا  الفینپلی

 است. DIN       BSآزمون ویژگی  سشود. این آزمون بر اساتعیین میشده ایجادگیر  تغییر خوا  

 وسایل   9-الف

 ترازو  آزمایشگاهیالف(

 ؛g988حداقل دامنه توزین  -

 .g84/8گیر  داقل درستی اندازهح -

 (18±9( و رطوبت نسبی %)9±91) C°اتاق آزمون با شرایط م یطی  ب(

 حماا آب ت ت شرایط زیر: (

 مقاوا در برابر خوردگی، از مواد خنثی و شدهظر  ساخته -

 ؛آن داخل مناور عدا ورود نور به پوشانده شدن حماا آب با پوش  مناسب،  -

 ؛18به  4یا نسبت جرمی  L9حداقل میوان آب برا  آزمونه  -

و یا حداقل در هر ساعت حجم  باشدطور مداوا در حا  چرخ  حجم آب داخل حماا ثابت بوده و آب به-

 حماا پر شود.

 ( گرا شود.9±98) C°آب تا دما   -

 کنم فاه خشک (

 ها  آزمونی؛( برا  خشک کردن نمونه9±18)C°با دما     چرخشیهوا -

 کلراید(. مکننده )سیلیکا ژ  یا کلسیدسیکاتور با عامل خشک -

 روش انجام آزمون   6-الف

 تهیه آزمونه 0-6-الف



 0000سال  :)چاپ اول(96032ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

 

91 
 

 

 m 1/8و از کناره حدود  m8/4شود، که فاصله آن از ابتدا  رو  حدود نمونه از وسط ژیوممبرین تهیه می

. باشد( می998×488) mmشوند.ابعاد آزمونه حدود می( تهیه CMDآزمونه در راستا  عرضی ) 2. کل باشد

توانند دارا  ها میگیر  خوا  کششی است. آزمونهبرا  اندازه ،شودتر که از نمونه بریده میگآزمونه بور

 1-1-بردار  )زیربند الفشکل هندسی متفاو  براساس ظر  مورد استفاده باشند، باید برا  هر تاریخ نمونه

 .باشدها باید عار  از صدمه آزمونه تهیه شود. سطح آزمونه 1را ببینید( 

 شرایط محیطی آزمون 9-6-الف

 ( انجاا گیرد.18±9( و رطوبت نسبی %)9±91)C°آزمون باید در م یطی با دما  

 وری در آبغوطه 0-9-6-الف

( تثبیت شود. 9±98)C°. دما  آب باید در دما  باشد       ISO مصرفی باید طبو استانداردآب مشخصا  

در آب  "طور آزد شناوربه"ها باید به طور کامل . آزمونهکنیدباید تعویض را به فاصله دو هفته کل حجم آب 

ها و توانند در یک حماا قرار گیرند.تماس بین آزمونهها از یک جن / م صو  میفقط آزمونه گرا باشند

حجم آب داخل حماا ثابت بوده . در طو  انجاا آزمون، اشدبها با دیواره حماا نباید وجود داشته تماس آزمونه

. آب هر دو هفته حماا را پر کنید و یا حداقل در هر ساعت حجم باشدطور مداوا در حا  چرخ  و آب به

طور )به کنیدباید پاک  را هرگونه رسوب در حمااو  کنیدپر دقیقه  18باید با همان حجم آب ظر   بار یک

 مثا  با استون(.

 تعیین جرم خشک 9-9-6-الف

را ه و جرا خشک قبل از انجاا آزمون کردخارج  ساعت91 به مد ور  در آب باید پ  از غوطهرا آزمونه 

خشک شده و جرا خشک قبل از  4-1-1-د. به این مناور آزمونه باید طبو زیربند الفکنیتعیین 

 (تعیین شود.4Mآزمون)

 انجام آزمون عیین خواص کششی قبل ازت     6-9-6-الف

 خوا  کششی )تن  پارگی، ازدیاد طو  و مدو  9-9-1-ن جرا خشک طبو زیربند الفتعیی بعد از

 د.کنیتعیین 1-1-1-باید طبو زیربند الفرا آزمونه  9اتستیسسته( 

 مدت آزمون     6-6-الف

هایی برا  باید آزمونهروز،  198و روز918، روز498، روز98، ذوز18روز است. بعد از  198مد  انجاا آزمون 

هایی روز، آزمونه 198و روز  498را ببینید( برداشته شود. همچنین بعد از  1-1-تعیین تغییر جرا )زیربند الف

 .را برا  تعیین خوا  کششی بردارید

 گیری و ارزیابیاندازه     0-6-الف

 



 0000سال  :)چاپ اول(96032ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

 

91 
 

 

 تغییر جرم     0-0-6-الف

-خشک کنید. سپ  آزمونه 4یا مواد عار  از الیا  کوتاه واتمنبا کاغی صافی  را  هابردار ، آزمونهاز نمونه بعد

در دما  آن ازپ داده و  در م فاه با هوا  در گردش قرار ساعت91 به مد C(9±18 )°ها را در دما  

-آزمونه ،ها از دسیکاتورخارج کردن آن بعد از بالفاصلهم یط با عامل خشک کننده در دسیکاتور خنک کنید. 

خشک کرده و در دسیکاتور  ساعت91مد   بهرا ها سپ  آنو  یدکنتوزین  g84/8ها را تک تک با درستی 

تر از ها را مجددا توزین کنید. اگر جرا بعد از توزین مجدد با توزین او  دارا  اختال  کمو آزمونه خنک کنید

اگر کاه  جرا  شود.( در نار گرفته می9Mجرا خشک )عنوان  ، جرا بعد از توزین دوا بهباشد %98/8

و و ( خشک شده 9±18)C°در دما   ساعت91مد   ها مجددا بهباید آزمونه باشدبه توزین او  بیشتر  تنسب

 برسد. 98/8تر از %که اختال  با توزین او  به کمدر دسیکاتور خنک شده و توزین شود تا جایی

است. اگر بعد از این زمان ثبا  جرا  ساعت29م دود به  C(9±18)°شدن در دما  طور کلی زمان خشکبه

 کنیم.ج میرا در گوارش آزمون در ساعت29دست نیامد، مقدار جرا بعد از به

 روز918، روز498، روز98، روز18را بعد از )بر حسب درصد  4M( نسبت به جرا او  4M-9Mتغییرا  جرا )

  کنید.گیر  ها اندازهرو  تک تک آزمونه روز198و 

 عیوب چشمی      9-0-6-الف

) شرایط طبو  ب چشمی کنتر  کنیدوشده را برا  عیها  خشکآزمونه ،ور  در آبغوطهروز  188بعد از 

 (. -     BS DIN ENاستاندارد 

 خواص کششی     6-0-6-الف

در  ساعت99 مد به  حداقلرا خشک کرده و  روز 198و  روز 498در آب را بعد از  شده ور غوطهها  آزمونه

آزمونه از هر تاریخ  1سپ  و  یدده( قرار 18±1( و رطعععوبت نسبی %)9±91)C°شرایط م یطی با دما  

 2) 4بردار  را با قالب تهیه کرده و تن  پارگی، ازدیاد طو  پارگی و مدو  اتستیسیته را طبو جدو  نمونه

 عدد( تعیین کنید.

 گزارش آزمون     0-الف

 :باشدها  زیر باید دارا  آگاهیگوارش آزمون 

 ؛ملی استانداردروش آزمون طبو این  الف(

                                                 

1- Lin-free material 
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4عملیا  مقدماتی ب(
-انعطا  الفینیا پلی (PVC-P) نرا پلی وینیل کلرایدپایه  برو توصیف ژیوممبرین  

 ؛(FPO) پییر

 ها؛شکل، ابعاد و تعداد آزمونه  (

 پییرالفین انعطا یا پلی (PVC-P) نرا وینیل کلراید پلیپایه  برژیوممبرین ها در موقعیت آزمونه  (

(FPO)؛؛ 

 دما  آزمون؛ ث(

 مد  زمان آزمون؛ ج(

 تا رسیدن به جرا ثابت آزمون؛ صر  شدهمد  زمان  ح(

 ور  و تغییرا  پ  از آن؛نتایج آزمون و نتایج قبل از آزمون و بعد از غوطه خ(

 تغییرا  جرا؛ -

 عیوب چشمی؛ -

 ازدیاد طو  پارگی -

 تن  پارگی -

 مدو  اتستیسیته -

 ان رافا  و بخصو  طو  مد  آزمون د(

 تاریخ انجاا آزمون. ذ(

 

                                                 

1- Pretreatment 


