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ب  

  خدا نام به

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

  

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي قيقاتتح و استاندارد مؤسسة

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 

 و مراكـز  نظـران  صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در فمختل هاي حوزه در استاندارد تدوين

به  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

 ليدكننـدگان، تو شـامل  نفـع،  و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 دولتـي  غيـر  و دولتـي  هـاي  سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف

 فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل

 تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در هادهاپيشن و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به

 مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين   .شـود  مـي  منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به ب،تصوي درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة

 در و تـدوين  5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي ترتيب، استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ملي استاندارد كميتة

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 بـين  كميسـيون  1

(IEC)المللي الكتروتكنيك 
(OIML)قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2

4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت  3
 

(CAC)كدكس غذايي  كميسيون
 بـه  توجـه  ضـمن  ايـران  لـي م استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5

  اسـتانداردهاي  و جهـان  صـنعتي  و فنـي  علمـي،  پيشـرفتهاي  آخـرين  از كشـور،  خـاص  هاي نيازمندي و كلي شرايط

 .شودمي گيريبهره المللي بين

 مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  اب

 محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ رمنظو به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب

 بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور،

 صـدورگواهي  و مميـزي  بازرسـي،  آمـوزش،  مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده

 ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم

 و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه دام اين استاندارد مؤسسة

 دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در

 بـراي  تحقيقات كـاربردي  انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology(Organization International de Metrology Legal) 

4 - Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  ويژگي ها  - اليه عبور دهنده و توزيع كننده  -  پوشك و نوار بهداشتي "

  " و روش هاي آزمون

  

  يا نمايندگي/ سمت و   رئيس

  خسروشاهي ، علي

 )نساجيدكتراي  (

  دانشكده نساجي، دانشگاه اميركبير

    

    :دبير 

  پاشاي آهي ، ليال

  )فوق ليسانس شيمي آلي(

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    

    )اسامي به ترتيب الفباء( اعضاء 

  ارتفاعي ، مهشيد

  )ليسانس زبان انگليسي(

  كارشناس شركت گيتا

    

  امينيان ، مريم

  )ليسانس ميكروبيولوژي(

  كارشناس شركت پارس كرپ

    

  بهزادي ، فرحناز

  )ليسانس شيمي(

  مسئولكارشناس 

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانسازمان 

    

  پورمحمدي ، عليرضا

  )تكنولوژي نساجي تريدك(

  مدير تحقيق و توسعه شركت بافتينه

    

  پيغامي ، فريبا

  )ليسانس فيزيك(

رئيس اداره نظارت بر اجراي نساجي و بسته بندي سازمان 

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    

  خاكي فيروز ، عليرضا

  )دكتري صنايع چوب و كاغذ(

  پژوهشگاه استاندارد سرپرست

    

  ، خسرو خسرونژاد

  )فوق ليسانس مكانيك(

  مدير طرح و برنامه شركت تافته آرين

    

  رمضانعلي ، محمدتقي

  )ليسانس مديريت صنعتي(

  كارشناس مسئول

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    



د  

  رويگر حقرو ، عذري

  )ليسانس ميكروبيولوژي(

  مسئول فني شركت نوظهور

    

  شادكام ، اكرم

  )سي كشاورزيليسانس مهند(

  كارشناس بازنشسته

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    

  عظيمي ، ساسان

  )صنايع چوبفوق ليسانس (

  مدير بازرگاني شركت زرين سلولز

    

  فارسيجاني ، محسن

  )ليسانس ميكروبيولوژي(

  مدير كنترل كيفيت شركت زرين سلولز

    

  فرامرزي، طاهره

  )دكتري داروسازي(

  

  ي ، الهامفكور

  )ليسانس شيمي(

مدير آزمايشگاه كنترل موادغـذائي، آشـاميدني، آرايشـي و    

  بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران

  

  

  مدير كنترل كيفيت گروه صنعتي ابهر

    

  قاراگوزلي ، مريم

  )ليسانس شيمي(

  كارشناس انجمن صنايع سلولزي بهداشتي ايران

    

  قره بابائي ، رسول

  )ولوژيميكروبيليسانس (

  مدير كنترل و تضمين كيفيت شركت مبارك

    

  مهاجر ، محمد

  )نساجيليسانس  (

  عضو هيئت مديره شركت بافتينه

  

  



  �

  

  فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان

  ج  آشنايي با مؤسسة استاندارد

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ز  پيش گفتار

  1  هدف   1

  1  دامنه كاربرد   2

  1  مراجع الزامي   3

  2  اصطالحات و تعاريف   4

  3  ويژگي ها   5

  5  نمونه برداري   6

  5  روشهاي آزمون   7

  12  بسته بندي   8

  12  نشانه گذاري   9

  12  شرايط نگهداري، انبارداري و حمل و نقل رولهاي اليه عبور دهنده و توزيع كننده   10

    

    

    

    

    

    

    

    

  



و  

  پيش گفتار

 "ويژگي ها و روش هاي آزمون –اليه عبور دهنده و توزيع كننده  –ك و نوار بهداشتي پوش" استاندارد

 اجـالس  همينايكصـد و پنجـ   در و شده تدوين و ، تهيه مربوط هاي كميسيون در آن نويس پيش كه

 قرار تصويب مورد 7/12/87 مورخ چوب وفرآورده هاي چوبي، سلولزي و كاغذي استاندارد ملي كميتة

 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته

   د.شومنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

 و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملـي  هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي انداردهايخدمات، است

 خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل و

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد .گرفت

  :ت اس زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه و مĤخذي منابع

تجربيات آزمايشگاهي و نتايج حاصل از آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه كاغـذ گـروه پژوهشـي     -1

   1387، سال سلولزي و بسته بندي، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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   – 1اليه عبور دهنده و توزيع كننده – پوشك و نوار بهداشتي

  ويژگي ها و روش هاي آزمون

  

  هدف  1

  هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي هـا، نمونـه بـرداري، روش هـاي آزمـون، بسـته بنـدي و        

  نشانه گذاري اليه عبور دهنده و توزيع كننده مورد استفاده در انـواع پوشـك كامـل و نـوار بهداشـتي      

 .مي باشد

  

  دامنه كاربرد  2

اين استاندارد در مورد انواع اليه عبور دهنده و توزيـع كننـده در انـواع پوشـك كامـل و نـوار         2-1

  .بهداشتي كاربرد دارد

اليـه عبـور   اين استاندارد شامل ويژگي هاي ميكروبيولوژي نمي گردد، ويژگي ميكروبيولـوژي    2-2

  .باشد 1830-2بايد مطابق استاندارد  ه و توزيع كنندهددهن

  

  مراجع الزامي  3

داده شـده  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنهـا ارجـاع   

  .بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود  . است

ا و تجديـد  ـــ اصـالحيه ه اع داده شده باشـد،  ـــدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجــــدر صورتي كه به م

در مورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به . نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

. آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعـدي آنهـا مـورد نظـر اسـت     

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

  روش نمونه برداري جهت آزمون –، كاغذ و مقوا 133استاندارد ملي ايران شماره       3-1

ــماره       3-2 ــران شـ ــي ايـ ــتاندارد ملـ ــودن و   948اسـ ــاده نمـ ــراي آمـ ــگاه بـ ــرايط آزمايشـ   ، شـ

  اندازه گيري مشخصات فيزيكي و مكانيكي منسوجات

و روش آزمون پوشك بچه و نوار ويژگي هاي ميكروبي  ، 1830-2استاندارد ملي ايران شماره      3-3

  بهداشتي

  مستخرجه از الياف pHروش اندازه گيري ،  1951استاندارد ملي ايران شماره   3-4

                                                
1- Acquisition / Distribution layer 
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روش هاي نمونه گيري تصـادفي و چگـونگي اسـتفاده از     ، 2305استاندارد ملي ايران شماره   3-5

  جدول

ويژگي  –پوشش رويي يك اليه  – ، پوشك و نوار بهداشتي 3400استاندارد ملي ايران شماره     3-6

  ها و روش هاي آزمون

و ويژگي هـاي فيزيكـي و شـيميايي     –، پوشك كامل بچه  3755استاندارد ملي ايران شماره   3-7

  روش هاي آزمون

   ، روش تعيين ضخامت منسوجات نبافته4309ه استاندارد ملي ايران شمار    3-8

دازه گيري مقاومـت و ازديـاد طـول كششـي منسـوجات      ان، 5154ملي ايران شماره استاندارد     3-9

  نبافته

روش  –باره تري پوشـش رويـي   ود –، منسوجات بي بافت  9901استاندارد ملي ايران شماره   3-10

  آزمون

ادرار (زمان نفوذ وعبور مكـرر مـايع    – نبافته، منسوجات  11174استاندارد ملي ايران شماره    3-11

  روش آزمون – )مصنوعي

3-12 ISO 5636-1, Paper and board – Determination of air permeance (medium range) 

Part 1: General method. 

 

  اصطالحات و تعاريف  4

  :تعاريف زير به كار مي رود  ودر اين استاندارد ، اصطالحات 

4-1    

  1بهر

رفي يكسان بـوده و خـواص   به مجموعه اي از كاال گفته مي شود كه داراي ابعاد، نوع، و مواد اوليه مص

  .فيزيكي و شيميايي و وضعيت ظاهري مشابه داشته باشد

4-2    

  2پوشش رويي

يا فيلم پلي اتيلن مي باشد، / و  بي بافتاين پوشش در سطح رويي پوشك قرار گرفته و از نوع منسوج 

  .بدن قرار داردپوست اين پوشش در تماس مستقيم با 

                                                
1- Lot 

2- Coverstock or topsheet 
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4-3    

  1جهت طولي

  .مطابق با جهت حركت آن بر روي خط توليد باشدجهتي از اليه كه 

4-4    

  2جهت عرضي

  .جهتي از اليه كه داراي زاويه قائم نسبت به جهت طولي آن باشد

4-5    

  3رطوبت موجود

  .درصد رطوبت جذب شده توسط كاالي خشك نسبت به جرم آزمونه مي باشد

4-6    

  4دوباره تري

كـه از طريـق پوشـش    مايع عبوري به برگشت مجدد  مقاومت اليه عبور دهنده و توزيع كننده، نسبت

  .رويي به اليه هاي زيرين نفوذ كرده است

4-7    

  اليه عبور دهنده و توزيع كننده

و  5پلي استر و يا پلي پروپيلن و يا از الياف سلولزي، الياف دو جزئي مصنوعيآبدوست اين اليه از الياف 

اين  .بور و توزيع مايع را بر روي مواد جاذب داردتهيه مي شود كه نقش ع 6و يا فيلم پلي اتيلن مشبك

در  اليه به منظور كاهش دوباره تري بوده كه منجر به احساس راحتي و خشكي مصرف كننده اسـت و 

  .زير پوشش رويي مورد استفاده قرار مي گيرد

  

  گي هاژوي  5

يلن و الياف دو جزئي اليه عبور دهنده و توزيع كننده بايد از جنس الياف پلي استر، پلي پروپ   5-1

  .يا فيلم پلي اتيلن مشبك باشد/ و الياف مصنوعي  با الياف سلولزيتركيبي از مصنوعي، 

                                                
1- Machine direction (MD) 

2- Cross direction (CD) 

3- Moisture content 

4- Rewet or wetback 

5- Synthetic bicomponent fibers 

6- Perforated polyethylene  



 ٤

تمام اجزاء و مواد مورد استفاده در توليد اين اليه بايد داراي گواهينامه بهداشتي از كشور سازنده، بـا تأييـد    –يادآوري 

  .1مراجع رسمي ذيصالح باشد

باشد، در صورت رنگي  2اليه عبور دهنده و توزيع كننده به صورت خود رنگتوصيه مي شود    5-2

بودن، بايد از مواد رنگي مجاز كه داراي گواهينامه بهداشتي از كشور سازنده، با تأييـد مراجـع رسـمي    

توليد كننده نهايي بايد مجوزهاي الزم بهداشتي را در مـورد  . شود ذيصالح باشد، در توليد آن استفاده

  .عبور دهنده و توزيع كننده رنگي ارائه دهداليه 

ويژگي هاي ميكروبيولوژي اليه عبور دهنده و توزيع كننده بايد مطابق استاندارد ملـي ايـران      5-3

  .باشد  1830-2شماره 

 1ساير ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي اليه عبور دهنده و توزيع كننـده بايـد طبـق جـدول        5-4

  .باشد

  فيزيكي و شيميايي اليه عبور دهنده و توزيع كننده ويژگي هاي -1جدول 

  بند و روش آزمون  واحد اندازه گيري  حدود قابل قبول  ويژگي هاي مورد نياز  رديف

  2-7  بر متر مربع گرم  25  1اليهجرم يك حداقل   1

ازدياد طول تا حد پـارگي در  حداقل   2

  جهت طولي

  2- 3-7  درصد  25

  5-7  ميكرون  100  حداقل ضخامت  3

حداقل مقاومـت تـا حـد پـارگي در       4

 (MD)برابر كشش در جهت طولي 

ميلي متر  50نيوتن براي   20

 (N/50 mm)عرض 

7-3  

حداقل مقاومـت تـا حـد پـارگي در       5

  (CD)برابر كشش در جهت عرضي 

ميلي متر  50نيوتن براي   4

  (N/50 mm)عرض 

7-3  

  8-7  -  فاقد واكنش  واكنش در برابر نور فرابنفش  6

7  pH 5/7 -8/5  -  7-4  

حداكثر زمان نفوذ و عبوردهي مكرر   8

  )مرتبه سومين( 2مايعات

  6-7  ثانيه  3

  7-7  گرم  2/0  حداكثر دوباره تري  9

 5بنـد  (حداقل مقاومت در برابر كشش يـك اليـه   جنس پلي اتيلن باشد، اگر اليه عبوردهنده و توزيع كننده از -1يادآوري 

  بـراي آن انـدازه گيـري    ) 1جـدول   2بنـد  (ض مـي باشـد و آزمـون ازديـاد طـول      ميلي متر عر 50نيوتن براي  18) جدول

  .نمي گردد

   .ميكرون مي باشد 20حداقل ضخامت براي فيلم پلي اتيلن  -2يادآوري 

  .درصد است ±10حد رواداري جرم پايه اليه عبوردهنده و توزيع كننده كه به وسيله توليدكننده اظهار مي شود  -1

2- Strike – through time (STT) 

                                                
 .مرجع رسمي و ذيصالح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد -١

 

2- Natural 
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  :ويژگي هاي رول اليه توزيع كننده و عبور دهنده    5-5

فاقد تاب خوردگي، شـل و سـفت بـودن طـرفين رول،     داراي پيچش يكنواخت، رول ها بايد    5-5-1

  .چروك، فرورفتگي وسط رول و ناصافي سطح مقطع رول باشند

نقاط انقطاع بايد با عالمت قابل رويت  و انقطاع در عرض داشته باشد 2هر رول نبايد بيش از    5-5-2

  .براي مصرف كننده مشخص گردد

  .جرم، عرض و قطر رول برحسب توافق بين خريدار و فروشنده، تعيين مي شود   5-5-3

  

  نمونه برداري  6

نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي كاال در بهر بوده و به طور تصادفي، طبق اسـتاندارد    6-1

  .انتخاب شوند 2305ملي ايران 

  .صورت گيرد 2نمونه برداري از رول بايد طبق جدول   6-2

  نمونه برداري از رول -2جدول 

  روش انتخاب  هاي انتخابيرول تعداد   واحد nمقدار بهر 

  5تا  1از 

  399تا  6از 

  يا بيشتر 400

  همه

5  

20  

-  

  به طور تصادفي

  به طور تصادفي

  .هاي انتخابي بايد دست نخورده و ازنظر وضع ظاهري نيز بي عيب باشدرول   6-3

براي نمونه برداري از رول، بايد ابتدا اليه هاي صدمه ديـده را كنـار بگذاريـد و پـس از كنـار        6-4

  .انجام گيرد 133گذاشتن سه اليه سالم ديگر، نمونه برداري از بقيه رول طبق استاندارد ملي ايران 

  .خوردگي باشند چروكبايد صاف و عاري از هرگونه تا و نمونه ها   6-5

تكرار نمونه برداري براي حصول اطمينان از مقادير متوسط پارامترهـاي مـورد انـدازه گيـري       6-6

  .براي يك بار ديگر مجاز باشد

  روشهاي آزمون  7

  :مشروط كردن آزمونه ها   7-1

درجه سلسـيوس و رطوبـت نسـبي    )20±2(اياليه توزيع كننده و عبور دهنده بايد در دم آزمونه هاي

در اطاق مشروط جهت تعيين ويژگيها ) ساعت 24(درصد، تا رسيدن به رطوبت تعادل حداقل )3±65(

  ).948طبق استاندارد ملي ايران ( گيرندقرار 



 ٦

  )گرماژ(تعيين جرم بر واحد سطح   7-2

  لوازم مورد نياز   7-2-1

  ترمربع براي برش آزمونه و ياميلي م 50000قالب با سطح حداقل    7-2-1-1

  خط كش فلزي مدرج برحسب ميلي متر و يك تيغ برش   7-2-1-2

  ترازو با دقت يك ميلي گرم براي اندازه گيري جرم آزمونه  7-2-1-3

  آزمون نجامروش ا    7-2-2

 ميلي مترمربع با 50000، حداقل سه آزمونه با سطح حداقل 6از هر رول نمونه برداري شده طبق بند 

  .تهيه كنيد )2-1-2-7يا  1-1-2-7طبق بند (از خط كش يا قالب استفاده

در صورتي كه براي تهيه آزمونه با ابعاد تعيين شده نمونه به مقدار كافي در دسترس نباشد، آزمونه اي 

به شكل چهارگوش و تا حد امكان با بزرگترين اندازه ممكن از نمونه تهيه كنيد و ابعاد آن را با استفاده 

  .از خط كش اندازه گيري كنيد و سپس سطح آزمونه را محاسبه نماييد

ميلي مترمربع  50000از چنانچه طبق توافق طرفين قرارداد در مورد بهرهاي خاص، سطح آزمونه كوچكتر  –يادآوري 

  .انتخاب شود، اين مورد بايد در گزارش آزمون آورده شود

  .اندازه گيري كنيد) 3-1-2-7طبق بند (جرم هر آزمونه را به كمك ترازو 

  .جرم در واحد سطح هر آزمونه و ميانگين آنها را برحسب گرم بر مترمربع محاسبه كنيد

آزمونه را برحسب درصد بـا   10نتايج آزمون حداقل  (CV)نايكنواختيدر صورت نياز ضريب تغييرات 

  .محاسبه كرده و گزارش كنيد 2و  1استفاده از فرمول 

1
1

2

−

−
=
∑

n

)xx(
SD)  

  :كه در آن 

SD  = 1معيارانحراف  

x  =جرم پايه برحسب گرم بر مترمربع  

x  =ميانگين كل جرم پايه اندازه گيري شده يك آزمونه مشخص برحسب گرم بر مترمربع  

n  =تعداد آزمونه  

  

1002 ×=
x

SD
CV)  

  

  

                                                
1- Standard deviation 
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  تعيين مقاومت كششي و ازدياد طول  7-3

  ين مقاومت كششيتعي   7-3-1

  لوازم مورد نياز     7-3-1-1

كه با اعمال نيرو در راسـتاي طـول بـا نـرخ ازديـاد       )CRE(1با سرعت ثابت ازدياد طول سنجمقاومت 

  .قادر به ثبت نيرو در زمان پاره شدن با دقت يك دهم نيوتن باشد ميلي متر در دقيقه، 100 2طول

شد كه تمام عرض آزمونه را به طـور محكـم در راسـتاي    دستگاه مقاومت سنج بايد مجهز به دو فك با

  .طول نگهداشته و در عين حال صدمه اي به آزمونه وارد نياورد

  آزمون انجامروش      7-3-1-2

با طول كـافي جهـت    ،جهت عرضيآزمونه در  5و  يهت طولدر جآزمونه  5از بين نمونه هاي آزموني، 

  .ميلي متر ببريد 50±5/0متر و عرض ميلي  200در فك ها، با فاصله  قرار دادن

  .آزمونه هاي بريده شده نبايد از قسمت هاي صدمه ديده و يا چروك خورده باشند     7-3-1-2-1

  .ميلي متر از لبه رول برداشته شوند 100به فاصله  آزمونه ها بايد حداقل     7-3-1-2-2

  .قرار دهيديلي متر م 200فك با فاصله دو آزمونه را به دقت بين      7-3-1-2-3

ان كاهش وميلي متر مي ت 100اگر آزمونه ها كوتاه باشند، فاصله فك ها را تا حداقل      7-3-1-2-4

  .داد

در گيره بلغزد و يا از محل لبه گيره پاره شود، نتيجـه   در حين آزمونچنانچه آزمونه      7-3-1-2-5

  .ن قرار دهيدآزمون را كنار بگذاريد و آزمونه ديگري را مورد آزمو

 1/0ميلي متر عرض با دقت  50مقاومت كششي را برحسب نيوتن براي  وننتايج آزم     7-3-1-2-6

را در جهت طولي و جهت عرضي، هر كدام را به طور جداگانه  ونميانگين نتايج آزم .كنيد  ثبتنيوتن 

  ).5154لي ايران طبق استاندارد م(محاسبه كنيد و با مشخص كردن فاصله فك ها گزارش نماييد 

  تعيين ازدياد طول     7-3-2

ميلي متر در دقيقـه   100دستگاه مقاومت كششي با نرخ ازدياد طول بامقدار ازدياد طول هر آزمونه را 

  .تعيين كرده و منحني نيروي ازدياد طول را براي هر آزمونه ثبت كنيد

  

  pHتعيين درجه   7-4

  .تعيين كنيد 1951را طبق استاندارد ملي ايران  pHدرجه 

                                                
1- Constant rate of  elongation     

2- Rate of elongation  
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  تعيين ضخامت  7-5

  .تعيين كنيد 4309ضخامت را طبق استاندارد ملي ايران 

  

  )مرتبه 3تا (تعيين زمان نفوذ و عبوردهي مكرر مايعات   7-6

  .تعيين كنيد 11174ملي ايران  زمان نفوذ و عبوردهي مكرر مايعات را مطابق استاندارد 

  

  تعيين دوباره تري  7-7

  ازد نيرلوازم مو   7-7-1

  بورت     7-7-1-1

  ميلي ليتر 5ميلي ليتر با پايه نگهدارنده يا پيپت  50به گنجايش 

  قيف دكانتور     7-7-1-2

  ثانيه 5/3±25/0ميلي ليتر در  25مجهز به شير مغناطيسي با سرعت تخليه 

  پايه حلقوي     7-7-1-3

  براي نگهداري قيف

  صفحه نفوذ و عبور     7-7-1-4

 وگرم تشكيل شده  500±5ميلي متر با جرم كلي  25اكريليك شفاف به ضخامت اين صفحه از جنس 

در بـوده و  ميلي متر از سيم پالتينيوم يا فوالد زنـگ نـزن    6/1داراي الكترودهاي ضدخوردگي به قطر 

و بـا رزيـن اپوكسـي تثبيـت      ،در كف صفحه قرار گرفته ،ميلي متر) 0/4×0/7(شياري به سطح مقطع 

سـطح  . قرار گيرد 3و  2دها بايد مطابق موقعيت هاي نشان داده شده در شكل هاي الكترو. شده است

به طور . صفحه و الكترودها و دهانة ستاره اي شكل بايد تميز و عاري از هرگونه آلودگي و رسوب باشد

  .يا آب گرم تميز شود/ يش نرم و پارچه خشك و لمرتب با پو

  صفحه زيرين     7-7-1-5

  ميلي متر 5ميلي متر و به ضخامت ) 125×125(يك به ابعاد تقريبي صفحه شفاف اكريل

  

  زمان سنج الكترونيكي     7-7-1-6

  ثانيه 01/0داراي دقت اندازه گيري 
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  وزنة مشابه وزن بچه     7-7-1-7

جـرم كلـي     بـا سـانتي متـر   ) 10×10(از جنس فوالد زنگ نزن به ابعـاد  داراي دسته شامل يك وزنه 

سانتي متر و يك فيلم پلي اتيلني بـه  ) 10×10×2(وم از جنس پلي اورتان به ابعاد گرم، ف 20±4000

فيلم پلي اتيلني را دور فوم پيچيده و فيلم را در محـل توسـط نـوار    . ميكرومتر، مي باشد 25ضخامت 

  .چسب محكم كنيد سپس فيلم و فوم را با نوار چسب به وزنه ببنديد

  

  1اليه جاذب     7-7-1-8

اسـت،  طوريكه روي آنها كه توسط توليد كننده مشـخص شـده   ه ب بوده ،رگ كاغذ جاذب ب 10شامل 

برگ روي هم گذاشته شده بدون اليه عبـور   10ميانگين زمان نفوذ و عبور در . بايد به سمت باال باشد

ظرفيت جذب مايع اندازه گيري شده طبق اسـتاندارد  . ثانيه باشد 7/1±3/0دهنده و توزيع كننده بايد 

  .باشد 480%بايد حداقل  4803ي شماره مل

  ادرار مصنوعي     7-7-1-9

oدر دماي  mN/m 2±70محلول كلريد سديم در آب مقطر با كشش سطحي  g/l 9شامل 
C2±23 

زيـرا ممكـن اسـت كشـش     . مي باشد و بهتر است كشش سطحي قبل از هر آزمون اندازه گيري شـود 

  .سطحي در مدت زمان نگهداري تغيير كند

  كاغذ جاذب     7-7-1-10

g/mميلي متر و جرم واحد سطح برابر ) 125×125(با ابعاد 
و مقاومـت در برابـر عبـور هـوا      4±90 2

  .باشد kPa3±9/1مقدار   ISO 5636-1طبق استاندارد 

  روش انجام آزمون     7-7-2

 ISO 9073-13اين روش آزمون همراه با آزمون تعيين زمان نفوذ و عبور مكرر مايع طبق استاندارد 

  .به شرح زير انجام مي شود

از كاركرد زمان سنج و اتصال الكترودها و روشن بودن . قيف را در پايه حلقوي قرار دهيد     7-7-2-1

  .آشكارساز مطمئن شويد

ميلي متـر مطـابق   ) 125×125(آزمونه ها را از اليه عبور دهنده و توزيع كننده به ابعاد      7-7-2-2

  .تهيه كنيد 133ملي شماره  بودن با استاندارد

بطوريكه طرف مورد آزمون كاغذهاي . تايي از كاغذ جاذب آماده كنيد 10يك مجموعه      7-7-2-3

  .صافي رو به باال باشد

                                                
1- Reference absorbent medium 
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تايي از كاغذ جاذب را وزن كرده و به طوري كه طرف مورد آزمون آنها باال  10مجموعه      7-7-2-4

پارامتري براي تعيين مقـدار   (m)جرم كاغذ صافي . ور قرار دهيدباشد بر روي صفحه زيرين نفوذ و عب

در  (m)از ضرب كردن جرم كاغـذ صـافي    (Q)مقدار مايع . در آزمون دوباره تري مي باشد (Q)مايع 

  .پيشنهاد مي شد 3/3ضريب بارگذاري . آن محاسبه مي شود (LF)ضريب بارگذاري 

تايي كاغذ صافي قرار  10توزيع كننده را روي مجموعه  يك آزمونه از اليه عبور دهنده و     7-7-2-5

اليه عبور دهنده و توزيع كننده را طوري قرار دهيد كه در طول آزمون مايع بر روي سطح مورد . دهيد

  .مصرف اليه عبور دهنده و توزيع كننده ريخته شود

ننده قرار دهيد بطوريكـه  صفحه نفوذ و عبور مايع را بر روي اليه عبور دهنده و توزيع ك     7-7-2-6

  .قيف را در مركز سوراخ صفحه نفوذ و عبور مايع قرار دهيد. مركز صفحه روي مركز آزمونه قرار گيرد

ميلي متر باالتر از باالي  45±1ارتفاع قيف را طوري تنظيم كنيد كه نوك پخش كننده      7-7-2-7

  .حفره در صفحه زيرين باشد

  .سنج اطمينان حاصل كنيد از صفر بودن زمان     7-7-2-8

بطوريكـه  . ميلي ليتر ادرار مصنوعي به داخل قيف بريزيد 5با استفاده از بورت يا پيپت،      7-7-2-9

  .شير تخليه قيف بسته باشد

پـس از تخليـه كامـل    . ميلي ليتر مايع باز كنيـد  5شير مغناطيسي قيف را براي تخليه      7-7-2-10

وقتي كه مايع به داخل منسوج بي بافت نفوذ كرد و بـه الكترودهـاي   . قيف، زمان سنج را روشن كنيد

  .در اين لحظه كرنومتر را روشن كنيد. صفحه نفوذ و عبور رسيد زمان سنج را متوقف كنيد

  .(STT-1)زمان نشان داده شده به وسيله زمان سنج را يادداشت كنيد      7-7-2-11

در طول اين فاصله . ثانيه استفاده كنيد 60فاصله زماني  از كرنومتر براي نگهداري يك     7-7-2-12

  .ميلي ليتر ادرار مصنوعي داخل قيف بريزيد 5زماني، مجدداً 

را  12-2-6-7تـا   10-2-6-7ثانيه را نشان مي دهـد، بنـدهاي    60وقتي كه كرنومتر      7-7-2-13

  .(STT-2)براي اندازه گيري زمان نفوذ و عبور دوم تكرار كنيد 

را  11-2-6-7تـا   10-2-6-7ثانيه را نشان مـي دهـد، بنـدهاي     60وقتي كه كرنومتر      7-7-2-14

  .(STT-3)براي اندازه گيري زمان نفوذ و عبور سوم تكرار كنيد 

آن  به (Qadd)برسد، مقدار اضافي  (Q)براي اينكه مايع آزمون به مقدار مشخص شده      7-7-2-15

  .اضافه كنيد

Qadd = Q - 15 

  .تر مي باشدليبرحسب ميلي  Qو  Qadd: در آن كه 

  .صفحه زيرين را با نمونه و كاغذ جاذب را از دستگاه نفوذ و عبور برداريد     7-7-2-16
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  .كيلوگرمي را بر روي آزمونه قرار دهيد 4به آهستگي وزنه      7-7-2-17

  .ي آزمونه نگهداريددقيقه رو 3براي اطمينان از پخش مايع، وزنه  را به مدت      7-7-2-18

  .بدون اينكه وضعيت آزمونه به هم بخورد وزنه را برداريد     7-7-2-19

و آنها را روي آزمونه قـرار   (m1)گرم وزن كنيد  001/0دو اليه كاغذ جاذب را با دقت      7-7-2-20

  .دهيد

روي كاغـذ  آرامـي   خشـك كـرده و بـه   با استفاده از پارچه خشك سطح تماس وزنه را      7-7-2-21

سانتي  5توصيه مي شود سرعت بارگذاري بكار گرفته شده به نحوي باشد كه فاصله . جاذب قرار دهيد

  .ثانيه باشد 5±1متر آخر در مدت زمان 

در ايـن مـدت دوبـاره    . بر روي كاغذهاي جاذب قرار دهيد s2min±2وزنه را به مدت      7-7-2-22

  .تري رخ مي دهد

  . (m2)گرم وزن كنيد  001/0داريد و كاغذهاي جاذب را با دقت وزنه را بر     7-7-2-23

  .برحسب گرم محاسبه كنيد mWB = m2 – m1مقدار دوباره تري را مطابق فرمول      7-7-2-24

حداقل سه آزمون بـراي  . آزمونه فوق را براي هر تعداد آزمونه خواسته شده تكرار كنيد     7-7-2-25

  .ي باشدآزمونه هاي هر نمونه الزم م

  ثانيه باشد مشـخص كننـده رفتـار ناپايـدار اليـه عبـور دهنـده و توزيـع كننـده           20بيشتر از  STT-3اگر  –يادآوري 

مقدار بيشتري از محلول به مايع  11-2-6-7طبق بند  STT-1بعد از . پس آزمون را با يك مقدار تكرار كنيد. مي باشد

 Qadd]اندازه گيري كنيـد   24-2-6-7تا  6-2-6-7را مطابق بندهاي  آزمون طبق فرمول زير اضافه كنيد و دوباره تري

(ml) = Q(ml) – 5(ml)] .  

  

  تعيين واكنش در برابر نور فرابنفش  7-8

سانتي متر را تهيه كرده و در يك محفظه تاريك زير المپ فرابنفش  10يك آزمونه مربع شكل با ابعاد 

غيير رنگ آزمونه را در مقايسـه بـا تغييـر رنـگ نمونـه      نانومتر قرار دهيد و ت 400تا  365با طول موج 

مشاهده رنگ آبي نشان دهنده وجود مواد سفيد كننده نوري و مشاهده رنگ زرد . مرجع گزارش كنيد

  .و يا بنفش عدم وجود مواد سفيد كننده نوري را نشان مي دهد

  .درجه باشد 90تا  45 سانتي متر بوده و زاويه تابش نور 40تا  15فاصله آزمونه تا المپ بايد 
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  بسته بندي  8

رول هاي اليه عبور دهنده و توزيع كننده بايد در لفاف هاي كاغـذي از جـنس كرافـت و يـا پوشـش      

پالستيك يا هر دو به نحوي بسته بندي گردند كه در مراحل حمل و نقل و انبارداري صـدمه نبينـد و   

  .شرايط بهداشتي را محفوظ نگهدارند

  

  نشانه گذاري  9

اطالعات زير بايد بصورت خوانا و پاك نشدني بر روي رول ها به زبـان فارسـي و در مـورد صـادرات و     

  :واردات به زبان مورد توافق توليد كننده و سفارش دهنده نوشته شود 

  نام كشور سازنده  9-1

  نوع محصول  9-2

  ذكر نام تجارتي و نشاني سازنده  9-3

  عرض رول برحسب سانتي متر  9-4

  خالص رول برحسب كيلوگرم جرم  9-5

  گرم ±1اليه عبور دهنده و توزيع كننده با حد رواداري ) گرماژ(جرم بر واحد سطح   9-6

  .تاريخ توليد كه نمايانگر روز، ماه و سال باشد  9-7

  پروانه ساخت از وزارت بهداشت جهت توليدات داخلي  9-8

  هرگونه اطالعات اضافي و الزم  9-9

  

  ارداري و حمل و نقل رولهاي اليه عبور دهنده و توزيع كنندهشرايط نگهداري، انب  10

  .دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود  10-1

درجه سلسيوس و رطوبـت نسـبي    30دماي حداكثر (در محل خشك و خنك نگهداري شود   10-2

  )درصد 50

  )با اعالم هشدار دهنده مربوط(جهت حمل و نقل از چنگك استفاده نشود   10-3

  .بر روي پالت انبار شود  10-4

  ).با ذكر تعداد رول مجاز(ي روي هم چيده شوند تا آسيب نبينند دداتعرولها بايد به   10-5

  

  


