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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بنـد  موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90يران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ا
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هـاي  كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسـمي (ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام

 و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها
  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  فني تدوين استاندارد  كميسيون

 : 1قسمت - مبلمانپارچه هاي روكش شده مورد مصرف در  –پارچه هاي روكش شده با پالستيك  «
 » ها ويژگي (PVC)كلرايدحلقوي بافت روكش شده با پلي وينيل  پارچه هاي

  )1شماره اصالحيه (
  

  يا نمايندگي/وسمت   :رئيس
  شركت مشاورين نيك تكس  نيك پنجه،محمد

  )ليسانس مهندسي نساجي(

  :دبير 
  امي ، فريباغپي
  )ليسانس فيزيك ( 

  –سازمان ملي استاندارد ايران 
  استاندارد اداره كل نظارت بر اجراي 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا (   :اعضاء 
   مجتبي،  اصفهانيپور

  )مهندسي نساجيليسانس فوق (
 پژوهشگاه استاندارد  - سازمان ملي استاندارد ايران 

  مرجان، حسيني
  )نساجي مهندسيليسانس (

  –سازمان ملي استاندارد ايران 
  اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد 

  سمسارها، مريم
  )فوق ليسانس شيمي(

 پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملي استاندارد ايران 

  وحداني، ابراهيم
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(

اداره كل نظارت بر اجراي  –سازمان ملي استاندارد ايران 
  استاندارد

  همايونفر، فرحناز
  )ليسانس بيولوژي(

اداره كل نظارت بر اجراي  –سازمان ملي استاندارد ايران 
 استاندارد



 د 
 

  پيش گفتار
پارچه هاي روكش شده با با عنوان  1391سال  5797- 1اين اصالحيه مربوط به استاندارد ملي ايران شماره 

حلقوي بافت روكش شده  پارچه هاي: 1قسمت - مبلمانپارچه هاي روكش شده مورد مصرف در  – پالستيك
است، كه بنا به ضرورت توسط سازمان استاندارد ملي ايران در  " ها ويژگي –(PVC)  كلرايدبا پلي وينيل 

استاندارد  ملي كميتة اجالسسيصد و پنجاهمين هاي فني تدوين مربوط تهيه و تدوين شده و در  كميسيون
 يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 14/7/92 مورخ فپوشاك و فرآورده هاي نساجي اليا

 به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة

  . شود منتشر مي 1391سال  5797-1استاندارد ملي ايران شمارة  1اصالحيه شماره   عنوان
 

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
  
هاي پارچه  –پارچه هاي روكش شده با پالستيك ، 1391سال :  5797-1استاندارد ملي ايران شماره - 1

پارچه هاي حلقوي بافت روكش شده با پلي وينيل :  1قسمت - روكش شده مورد مصرف در مبلمان
   ها ويژگي– (PVC)كلرايد



١ 
 

مورد مصرف در 1پارچه هاي روكش شده  –پارچه هاي روكش شده با پالستيك 
  يداكلرحلقوي بافت روكش شده با پلي وينيل  پارچه هاي : 1قسمت  -مبلمان

(PVC)– ها ويژگي   

  )1شماره اصالحيه ( 
  

  :گردد در موارد زير اصالح مي 5797-1استاندارد ملي ايران به شماره  
  :مرجع به شرح زير اضافه مي گرددمراجع الزامي  در -

 -پارچه هاي روكـش شـده بـا السـتيك يـا پالسـتيك       ،7621-2استاندارد ملي ايران شماره   2-21
  روش مارتيندل-قسمت دوم-روش آزمون -سايشيتعيين مقاومت

رديـف  (مقاومـت در برابـر سـايش   رديف  پارچه روكش شده الزامات خواص مكانيكي -2 جدولدر  -
  :به صورت زير اصالح مي شود )ماقبل آخر

  
  پارچه روكش شده مكانيكيخواص الزامات  -2 جدول

  زمونآروش   نوع سنگين نوع سبك ويژگي

  )دور(2(مقاومت در برابر سايش
  
  
  يا

  طبق استاندارد ملي ايران شماره  700حداقل 700حداقل
با استفاده از كاغذ سمباده  2-7621

از جنس كاربيد سيليكون به عنوان 
  ساينده

  طبق استاندارد ملي ايران شماره   2000حداقل   2000حداقل  )دور(3( مقاومت اليه روئي در مقابل سايش
با استفاده از سمباده  7621  -1

CS10  بار يك كيلو گرماعمال و 
  نيرو

  :به صورت زير اصالح مي شود خواص بعد از فرسودگي  - 4جدول  -
  خواص بعد از فرسودگي - 4جدول 

روش ازمون طبق   نوع سنگين نوع سبك  ويژگي
استاندارد ملي 
  ايران شماره

  روش ب 7619 400000حداقل  400000حداقل    )تعداد دور ( مقاومت در برابر خمش 
  يا  يا  يا  يا

  )تعداد دور ( مقاومت خمشي 
  يا

75000  
  يا

75000  
  يا

2123  
  يا

مالش و خمش به صورت  مقاومت در برابر
  )دور رفت و برگشت( تركيبي

  روش ب 8555 500000حداقل  500000حداقل 
  

 
                                                 

  .به اين نوع پارچه ها اصطالحا چرم مصنوعي نيز گفته مي شود  -1


