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 ويژگيهاي منسوج پلي استر نبافته )سوزني(

  
  
  

 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ها را رسمي فرآوردهموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد 

 تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

 به مكك داخلي، كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 اردهاياستاند اجراي بر نظارت –ترويج استانداردهاي ملي  -روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور بهبود

 فراهم منظور به نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استانداردهاي مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

به خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد مشا كاالهاي با رقابت امكانات نمودن

اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي 

 درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري تحقيق و مطالعه –و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 ربوط،م استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج –كاالهاي مختلف 

 ( . الزم هايگواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

ن بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و موسسه استاندارد از اعضاء سازما

 فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

زايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث اف

بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها 

 مي شود.

  

  

 هاي پيش ساخته ساختمانكميسيون استاندارد عايق

  
 رئيس

 عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير   دكتر حسين -نازك دست 
  

 اعضاء

 دانشگاه صنعتي شريف   دكتر سعيد -پاك سرشت

 شركت جليس ) پيروز گام (   غالمحسن-پيروز

 شركت پشم شيشه ايران   مهندس محمد -حيدري عراقي

 دانشگاه صنعتي اميركبير   دكتر بهرام -دبير

 دانشگاه تربيت معلم   دكتر محمد حسين -رضوي

 صنعتي اميركبير دانشگاه   دكتر رضا -غفاريان

 شركت جليس ) پيروز گام (   مهندس داود -مكاري



 سازمان حفاظت از محيط زيست   مهندس فريدون -قدوسي
  

 دبير

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران   مهندس جهانگير -روشن



 فهرست مطالب

  

 ويژگيهاي منسوج پلي استر نبافته

 هدف و دامنه كاربرد

 ويژگيها

http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/3889.htm#BookMark0
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/3889.htm#BookMark1
http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/3889.htm#BookMark2


  

 بسمه تعالي

 پيشگفتار

استاندارد ويژگيهاي منسوج پلي استر نبافته  .............. كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در چهل و يكمين  

 3ماده  1........... مورد تأييد قرار گرفته , اينك باستناد بند  74/10/23اختمان و مصالح ساختماني مورخ كميته ملي استاندارد س

بعنوان استاندارد رسمي ايران  1371قانون اصالحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 منتشر مي گردد .

باپيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استاندارد هاي ايران در مواقع لزوم مورد  براي حفظ همگامي و هماهنگي 

تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد ها برسد در هنگام تجديد نظر در 

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 اي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .بنابراين بر 

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

 شود.و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد 

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد تهيه گرديده است : 

  

 ويژگيهاي منسوج پلي استر نبافته

 هدف و دامنه كاربرد  -  1

 منسوج پلي استر نبافته بعنوان اليه اشباع شونده از مذاب قيري در عايقهاي رطوبتي بكار مي رود .

 ژگيهاوي - 2  

 پلي استر توليد شده باشد .  % 100منسوج بايد  - 1 - 2 

 سطح منسوج بايد يكنواخت و نسبتا صاف و هموار باشد . - 2 - 2 

 منسوج در هنگام تا كردن , تكه تكه و پاره كردن بايد نسبتا عاري از ذرات و مواد خارجي قابل مشاهده باشد . - 3 - 2 

 لبه هاي صاف و يكنواخت باشد .منسوج بايد داراي  - 4 - 2 



 درجه سانتي گراد چسبندگي نداشته باشد . 60تا  10منسوج بايد  كه در هنگام رول در دماي  - 5 - 2 

 منسوج مي بايستي با مشخصات فيزيكي در جدول يك مطابقت داشته باشد . - 6 - 2 

 كيلو گرم تجاوز نمايد . 40وزن هر رول نبايد از  - 7 - 2 

 جذب شيشه پلي استر بايد يكدست و يكنواخت باشد . - 8 - 2 

رولها ميبايست به نحوي بسته بندي شوند كه هنگام جابجايي اوال باز نشوند. ثانيا بسته بندي  ميبايست منظم و عاري از -9 – 2

 وجود هرگونه فرورفتگي يا برآمدگي در مقطع بيروني باشد .

 يا پالستيكي بسته بندي شوند .رولها بايد در يك لفاف كاغذي  - 10 - 2 
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