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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

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

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط 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  است تجاري و فناوري

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

ايـران   )رسمي(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  ملي 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  سازمان 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 است 
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 يـت حما 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

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

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

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

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  »هاي آزمونها و روشويژگي - تشك خواب فنري« 

  )مچهارتجديد نظر (
  يا نمايندگي/سمت و :رئيس

  ليدابيگدلي، 
  )يشيممهندسي  ليسانس(
  

  و تجارت معدن  ،ت صنعتوزار

   :دبير
  قي، جميلهآفا
  )نساجي ديريتمفوق ليسانس (
  

گروه  -پژوهشگاه استاندارد -ايران سازمان ملي استاندارد
  پژوهشي نساجي و چرم

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  اطلسي، شهال

  )ليسانس فيزيك(
  

  كارشناس استاندارد

  تسليمي، سعيد
  )ليسانس تكنولوژي نساجي(
  

  شركت تشك رويا

  ين، حسحسيني
  )ليسانس مهندسي برق(
  

  شركت توليدي ويستر

  ، بهروزدادستان
  )ليسانس مديريت صنعتي(
  

  شركت توليدي خوشخواب

  رمضاني، كامران
  )تكنولوژي نساجي ليسانس (
  

  شركت تشك وگال

  سپاسي، محمود رضا
  ) ليسانس مهندسي صنايع(
  

  شركت توليدي خوشخواب

  عباسي، حاجعلي
  )ليسانس مهندسي صنايع(
  

  شركت توليدي خوشخواب

  عقيلي، ميترا
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  اداره كل استاندارد استان قزوين

  فرجي، محمدرضا
  )ليسانس تكنولوژي نساجي(
  

  شركت توليدي ويستر

  قادري، سمانه
  )ليسانس شيمي كاربردي(
  

  يشركت توليدي تن آسا
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  متوليان، محمد رضا
  )ليسانس مهندسي برق(
  

  ياشركت تشك رو

  نوري، اسماعيل
  )ليسانس متالوژي صنعتي(
  

  شركت تشك وگال

  وحداني، ابراهيم
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي( 
  

  اداره نظارت بر اجراي استاندارد -ايران سازمان ملي استاندارد

  ولي بيگي، ميالد
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

گروه  -پژوهشگاه استاندارد  -ايران سازمان ملي استاندارد
  وهشي نساجي و چرمپژ

  همايونفر، فرحناز
  ) بيولوژيليسانس (
  

  اداره نظارت بر اجراي استاندارد -ايران سازمان ملي استاندارد
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  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان

  

  ب  ايران استاندارد سازمان مليآشنايي با 
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ه   پيش گفتار
  1   هدف و دامنه كاربرد    1
  1   مراجع الزامي    2
  2     اصطالحات و تعاريف    3
  3  هاويژگي    4
  8 و انجام آزمون   سازي  آمادهشرايط محيطي براي     5
  8   عيوب غيرمجاز    6
  8   بسته بندي    7
   8   نشانه گذاري    8
  9   هاي آزمونروش    9

  



 و 

 

  پيش گفتار

ايـن  . تـدوين شـد   1352نخستين بار در سال  " آزمونهاي ها و روشويژگي -تشك خواب فنري "استاندارد 
استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صـنعتي ايـران و تاييـد    

 سيصـد وبيسـت و چهـارمين   كميسيون هاي مربوطه براي چهارمين بار مورد تجديـد نظـر قـرار گرفـت و در     
اينـك  . تصـويب شـد   15/7/1391و فرآورده هاي نساجي و الياف مورخ  اجالس كميته ملي استاندارد پوشاك
قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقـات صـنعتي    3اين استاندارد به استناد بند يك ماده 

  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود  1371ايران ، مصوب بهمن ماه 
با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات براي حفظ همگامي و هماهنگي 

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 
ين ، بنابرا. استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 

  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد 
  .شودمي1380سال :  1056 شماره اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران

  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است امنبع و م
  ي آزمايشهاي الزم و مهارتهاي موجود و اجرا امكاناتبررسي 
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   آزمون  هايروش ها و ويژگي - تشك خواب فنري 

  كاربرد   و دامنه  هدف   1 

هاي هاي آزمون، بسته بندي و نشانه گذاري تشكها، روشتعيين ويژگياستاندارد   اين  از تدوين  هدف 
  .باشدشوند، ميكه به روش ماشيني تهيه مي) 2منفصل و 1متصلفنر (خواب فنري 

  .كاربرد ندارد 3فنري از نوع فنر پيوسته هايين استاندارد در مورد تشكا

    الزامي  مراجع  2 

ها ارجاع داده شده مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن 
  .شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي .است

رتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي در صو
در مورد مدركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع . آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .داده شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است
  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

شرايط محيطي استاندارد براي آماده سازي و انجام -نساجي ،948 شماره  ايران  استاندارد ملي  2-1
 آزمون

د طول تا حد پارگي پارچه گيري و ازديا روش اندازه ،1147- 1 شماره ايران  استاندارد ملي  2-2
 )ريكروش نوار با( تاروپود

  سطح پارچه روش تعيين وزن در واحد طول و واحد، 1148  شماره ايران  استاندارد ملي  2-3
  هاي پايهنام - الياف بشر ساخت - نساجي ،1398  شماره ايران  استاندارد ملي  2-4
نخ هاي دوخت صنعتي از الياف مصنوعي يا  -نساجي، 2883  شماره ايران  استاندارد ملي  2-5

  ويژگيها و روشهاي آزمون - طبيعي مخلوط با الياف
خصوصيات كششي درز دوخت پارچه و كاالهاي  - نساجي، 7315 -1شماره ايران  استاندارد ملي   2-6

  آزمون روش - با استفاده از روش نوار باريك  گسيختگي درز تعيين حداكثر نيروي: اول قسمت -نساجي
  يي اليافروش هاي شناسا ،4312  شماره ايران  استاندارد ملي  2-7
  روش آزمون كشش در دماي محيط-مواد فلزي ، 10272 شماره ايران  استاندارد ملي  2-8

                                                 
1 - Bonell spring 
2 - Pocket spring 
3 - Continues spring   ).   مراجعه شود 5به شكل (شود تهيه و تشكيل مي م فنريسيپيوسته شبكه فنر داخلي با استفاده از يك رشته  - 3
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  اصطالحات و تعاريف  3

  :رودبه كار ميدر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير 
3-1  

  واحد فنري
  .شوند، تشكيل شده استواحد فنري از مجموعه فنرهايي كه به دو صورت منفصل و متصل توليد مي

3-1-1   

  فنرهاي متصل

  .نداهم بافته شدهبه تشك  و يا طول در جهت عرضمجموعه فنرهايي كه 
3-1-2   

  فنرهاي منفصل

طبق استاندارد ملي (ساخت الياف بشر جنس از  )از منسوج نبافتههايي پاكت(پوششي  درفنرهايي كه 
و در كنار هم از هم مجزا  ،دوختو يا حرارتي توسط جوش ها پاكتكه قرار گرفته ) 1398ايران شماره 

و يا عرض  طولدر جهت هاي تشكيل شده ستونو سپس  گيرندميقرار  تشكيا عرض در جهت طول  و
   .گردندبه هم متصل ميارتفاع پاكت  در وسط توسط چسبتشك 

3-2  
  اليه

الياف و  ،وده كهب يا بشرساخت به صورت منسوج نبافته/ از الياف طبيعي و اليهشامل الياف پركننده و يا 
  .گيردو نرم مورد استفاده قرار ميمحافظ به دو صورت  اليه. دارداسكلت فنري را نگه مي

3-2-1  
  محافظ اليه

  .باشدمي تركيبي از الياف طبيعي و بشرساختاز الياف طبيعي يا بشر ساخت و يا منسوج نبافته متشكل 
3-2-2  

  نرم اليه
-مي و يا تركيبي از آنها) اسفنج يا التكس(و يا انواع فوم  اختبشرس يا متشكل از الياف كوتاه طبيعي

  .باشد
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   هاويژگي  4
  ابعاد تشك  4-1

  .باشد 1طبق جدول بايد و نوجوان  كودكدو نفره،  هاي يك نفره،تشك اندازه
شك و ابعاد تذكر  "اندازه ويژه"باشد بايد عبارت  1چنانچه ابعاد تشك غير از ابعاد اعالم شده در جدول 

  .دشوبروي برچسب درج 
سانتيمتر و در  ±2 در جهت طول آنحد رواداري اندازه تشك بايد برابر با مقدار اظهار شده باشد و 

  .سانتيمتر باشد 17ضخامت تشك بايد حداقل  .باشدميسانتيمتر  ±5/1جهت عرض 
  .باشدمي  1- 9روش آزمون طبق بند 

  اندازه تشك -1جدول 

عرض تشك  نوع تشك
 )مترسانتي(

 طول تشك
 )سانتيمتر(

  135 70 كودك
  180 80 نوجوان

  يك نفره
  

90 200  
100 200  
120 200  

  200 140  دو نفره
160 200  
180 200  
200 200  

  فنرها  4-2
  :باشدكه ويژگي هر يك به شرح زير مي شوندفنرها در دو نوع  متصل و منفصل توليد مي

   فنر متصل    4-2-1

  مفتول مورد استفاده براي ساخت فنر  1- 4-2-1
تا  1550ويژه با مقاومت كششي  از نوع فوالد بايدمفتول . ميليمتر باشد 8/1قطر اين مفتول بايد حداقل 

). باشدمي 10272روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره ( باشد بر ميليمتر مربع نيوتن 2000
  .گيردمورد بررسي قرار مي ،بر روي مفتول در موارد خاص و شكايات ويژگياين 

  مفتول مورد استفاده براي بافت فنر  2- 4-2-1
بر ميليمتر مربع  نيوتن 2000تا  1550آن  يميليمتر و مقاومت كشش 3/1قطر اين مفتول بايد حداقل 

   .)باشدمي 10272روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره ( باشد
  .شودقرار گرفته و تثبيت  تحت عمليات حرارتييد با ،فنر بعد از شكل گرفتن
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درصد از ارتفاع خود را از دست  10بيش از  2- 9آزمون طبق بند انجام پس از نبايد  تثبيت شده فنر
  . دهدب

  فنر بعادا    3- 4-2-1
ميليمتر و قطر داخلي  120با ارتفاع حداقل  )مانند ساعت شني( اي كمر باريكفنر بايد بصورت لوله

و يا نقطه انتهايي قوس در امتداد دو گره  فنر فاصله گام .ميليمتر باشد 85حداكثر باال و پايين فنر  دهانه
  .) 3-9روش آزمون طبق بند (ميليمتر باشد  42حداكثر بايد 

  اندازه واحد فنري  4- 4-2-1
به طور  .سانتيمتر باشد 197الي  192سانتيمتر بايد  200هايي با طول طول واحد فنري براي تشك

عرض تشك  وسانتيمتر كمتر از طول  8 حداكثرو عرض واحد فنري تشك بايد كلي  طول واحد فنري 
  .باشدمي 2تعداد فنر متناسب با اندازه تشك طبق جدول  .باشد

  تعداد فنر متناسب با اندازه واحد فنري - 2جدول 
 عرض تشك

  )سانتيمتر(
حداقل تعداد فنر در 
  سطح واحد فنري

70  90  
80  154  
90 192  
100  216  
120  264  
140 312  
160  360  
180 408  
200  456  

  

تشك تحت فشار به يكديگر بافته شوند تا با پيوستگي و اتصال كامل،  يا طول فنرها بايد در جهت عرض
  .يكپارچگي خود را حفظ نموده، از يكديگر جدا نشده و همچنين در موقع فشار ايجاد صدا ننمايند

  .د كه بافت فنرها درجهت عرض تشك انجام شودتوصيه ميشو
  .باشدفت فنرها بايد عاري از تغيير شكل و زنگ زدگي مفتول بكار رفته براي ساخت و با  -1 يادآوري
رشته مفتول يا چند  اطراف قسمت خارجي اسكلت فنري با توجه به مدل تشك ممكن است توسط يك - 2 يادآوري

توان از قاب و يا مي شودهاي اين فنر بايد متناسب با قطر فنر گرد گوشه ومهار متر ميلي )4±2/0(فنري با ضخامت 
  .دكراسفنجي استفاده 
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  فنر منفصل     4-2-2
  مفتول مورد استفاده براي ساخت فنر  4-2-2-1

 1550ويژه با مقاومت كششي  از نوع فوالد بايدمفتول . ميليمتر باشد 3/2الي  8/1قطر اين مفتول بايد 
). باشدمي 10272روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره ( باشد بر ميليمتر مربع نيوتن 2000تا 

  .گيردمورد بررسي قرار ميبر روي مفتول در موارد خاص و شكايات ويژگي اين 
  .شودتحت عمليات حرارتي قرار گرفته و تثبيت بايد  ،فنر بعد از شكل گرفتن

درصد از ارتفاع خود را  10بيش از  2-9آزمون طبق بند انجام پس از د فنر نبايبراي آزمون تثبيت فنر، 
  . دهدباز دست 

  ابعاد فنر  4-2-2-2
، ارتفاع فنر در وسط داخليميليمتر و قطر  130با ارتفاع حداقل اي شكل خمره فنر بايد بصورت لوله

  .باشدمي 3-9بند روش آزمون طبق . ميليمتر باشد 75حداكثر 
  ه واحد فنريانداز  4-2-2-3

 سانتيمتر كمتر از طول تشك 12حداكثر سانتيمتر بايد  200هايي با طول طول واحد فنري براي تشك
تعداد فنر متناسب با اندازه . سانتيمتر از عرض تشك كمتر باشد 12بايد حداكثر  و عرض واحد فنري

  .باشد 3طبق جدول  بايد تشك
  نريتعداد فنر متناسب با اندازه واحد ف -3جدول 

 عرض تشك
  )سانتيمتر(

حداقل تعداد فنر در 
  سطح 

90  384  
100  432  
120 512  
140  608  
160 704  
180  768  
200  864  

  
  .زنگ زدگي باشد و مفتول بكار رفته براي ساخت و بافت فنرها بايد عاري از تغيير شكل  -1 يادآوري
رشته مفتول يا چند تشك ممكن است توسط يك اطراف قسمت خارجي اسكلت فنري با توجه به مدل  - 2 يادآوري
توان از قاب هاي اين فنر بايد متناسب با قطر فنر گرد شود و يا ميو گوشهمتر مهار ميلي )4±2/0(ضخامت فنري با 

  .اسفنجي استفاده كرد
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  اليه    4-3
  محافظ اليه    4-3-1

اسكلت فنري را محكم در بر  به نحوي كهگيرد قرار  )فنر متصل( اسكلت فنري رويبايد محافظ  اليه
  .باشد بر مترمربع گرم 800آن بايد حداقل  در واحد سطحجرم . و از خروج فنر جلوگيري نمايدگرفته 

   .ثابت بماندبه نحوي كه بر روي اسكلت فنري  شود يا تثبيت منگنهجهت  دودر بايد حداقل  اليه
  .تواند بدون اليه محافظ باشدمي) فنر منفصل(اسكلت فنري 

  )پركننده( نرم اليه    4-3-2
. تواند به پارچه رويه تشك متصل شودكه مي گيردرويه تشك قرار مي پارچه و محافظ اليهنرم بين  اليه

مشخصات تشك از قبيل تعداد اليه، . متر كمتر از ابعاد تشك باشدسانتي 2نرم بايد حداكثر  اليهابعاد 
   .شده در برچسب باشد جنس و نوع اليه بايد مطابق با مشخصات اعالم

  .ه و يا پارچه دم قيچي باشددعايق نرم نبايد از الياف كهنه، دوباره استفا -يادآوري

  رويه تشك  4-4
در  شده اظهارمقدار جنس آن بايد مطابق با . يك تكه و بدون درز باشدرويه تشك بايد از پارچه 

 باشدمي ±%2 شده اظهارمقدار به نسبت  هاي چند جنسيبراي پارچه رواداري آن برچسب باشد و حد
  ). 4312روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره (

 هايمتر مربع و براي پارچه برگرم  160تار و پودي حداقل  هايبراي پارچهجرم در واحد سطح پارچه 
 شماره روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران( باشدميمتر مربع  برگرم  220حداقل حلقوي بافت 

1148.(  
. كيلوگرم نيرو باشد 30و در جهت پود  80تار بايد در جهت تار و پودي هايپارچه مقاومت تا حد پارگي

 جهت و در كيلوگرم نيرو  80حداقل  در جهت رجبايد حلقوي بافت  هايمقاومت تا حد پارگي پارچه
  ).1147-1 شماره روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران( باشدكيلوگرم نيرو  30 رديف

آزمونه تهيه شده براي ولي . نمي باشداز هم در صورت نقش دوزي شدن رويه، لزومي به شكافتن اليه ها  -1يادآوري
  .ها قرار گيردفكفقط اليه رويي در داخل  تهيه شود كهبايد طوري  گيري مقاومتاندازه

گيرد و نمونه با مورد آزمون قرار مي 1147-1 ملي ايران شماره پارچه حلقوي بافت نيز طبق استاندارد -2 يادآوري
  .پارچه تهيه شود رج يا رديفسانتيمتر در جهت  5توجه به عدم امكان نخ كشي بايد به طور دقيق به عرض 

  تشك هديوار  4-5
بايد محكم به هم  باشد و انتهاي آن بيش از دو تكهدر دور تا دور تشك نبايد  ديواره تشك  4-5-1

  .ديده نشود چروكاف آن هيچ گونه در اطر ودوخته شود، 
با چگالي حداقل  ميلي متر 5حداقل بين پارچه ديواره و آستر بايد يك اليه اسفنج به ضخامت   4-5-2

  .داده شودقرار  گرم بر مترمربع، 200حداقل و يا يك اليه نرم به جرم  بر مترمكعب كيلوگرم  15
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  دستگيره   4-6
روي ديواره تشك  برقل دو دستگيره كه در يك طرف قرار دارد و روي ديواره تشك يك نفره بايد حدا بر

به  محكمدستگيره بايد به طور. نصب شود) در هر طرف دو دستگيره( دو نفره حداقل چهار دستگيره 
  .و تحمل وزن تشك را داشته باشد تشك متصل شود
  .تواند بدون دستگيره باشدتشك كودك مي

  دوخت تشك  4-7
ه تشك بايد بوسيله نوارهايي از جنس الياف طبيعي و يا بشر ساخت به يكديگر رويه و ديوار   4-7-1

  .دوخته شود
  .سانتيمتر باشد 5/2پهناي نوار بايد حداقل    4-7-2
روش (بخيه در سانتيمتر باشد  3تعداد بخيه دوخت نوار به رويه و ديواره تشك بايد حداقل    4-7-3

  .)4-9آزمون طبق بند 
كيلوگرم نيرو باشد  30در محل اتصال نوار به رويه و ديواره تشك بايد حداقل نيروي گسيختگي درز 

  ). 7315-1روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره (
 2883 شماره هاي منطبق با استاندارد ملي ايرانهايي با ويژگيجهت دوخت تشك از نخشود توصيه مي

  .گردداستفاده 
  اليهتثبيت   4-8

  :دشوعمل  زير دو روش يكي از به بايد و مچاله نشدن آن اليهبراي تثبيت 
  .شونداي از منسوج نبافته به يكديگر نقش دوزي اليه ويا اسفنج /رويه، الياف و  4-8-1
مشخص شده  3مخصوص كه تعداد آن در جدول  يهايرويه تشك بوسيله بست و يا دكمه   4-8-2

  .دناست، از دو طرف تشك به يكديگر متصل گرد
  .سانتيمتر باشد 14صله بين دو دكمه يا بست در جهت ضخامت تشك بايد حداقل فا

 5شود، پهناي نوار نبايد از در صورتي كه از نوار بافته شده براي اتصال دو دكمه يا بست استفاده مي
  .ميليمتر كمتر باشد

  تشك يا بست تعداد دكمه -3جدول 
  رف تشكتعداد بست يا دكمه در دو ط )سانتيمتر(عرض تشك

  12  80تا  70
 24 100تا90

140  40  
160  50  
180 60 
200  70  
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  هواكش  4-9 
   .باشد mm1  منافذ آن نبايد بيش از يا قطرشيار  عرض ،در صورت استفاده از هواكش در ديواره تشك

تواند به عنوان ورودي حشرات به داخل تشك استفاده شود، ممنوع آن مي روزنههايي كه نصب بست
  .باشدمي

  و انجام آزمون   سازي  آمادهشرايط محيطي براي    5

    يعني در دماياستاندارد محيطي   در شرايط ساعت 24به مدت  بايد تشك ،قبل از انجام آزمون
 948 شماره مطابق با استاندارد ملي ايران درصد) 65±  4(  نسبي  و رطوبت  سلسيوس  درجه) ±20  2(

  .دشو  سازي  آماده

  غيرمجازعيوب   6

  :بايستي فاقد عيوبي بشرح زير باشدتشك 
  ؛و دررفتگي در پارچه تشك سوراخ   6-1
  ؛وجود پليسه در محل درز دوخت   6-2
  ؛جا افتادگي دوخت در درز و نقش دوزي   6-3
  .آثار لكه و كثيفي    6-4

  بسته بندي  7

ن را از گرد و غبار و اتيلن بسته بندي گردد به نحوي كه آپلي اي از جنسهر تشك بايد در كيسه
  .آلودگي محافظت نمايد

  نشانه گذاري  8

با حروف خوانا و ثابت  ، كارت يا دفترچه در داخل بسته بندي تشكهاي زير بايد بر روي برچسبآگاهي
  :درج گردد

  )نام محل توليد( نام و نشاني توليد كننده  8-1
  تجاريو عالمت نام   8-2
  )الروز، ماه و س( توليد تشك تاريخ  8-3
  )جنس و نوع تعداد اليه،شامل ( هاي مختلف تشكمشخصات اليه  8-4
  )طول، عرض و ضخامت( اندازه تشك  8-5
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تشك را نبايد خيس و يا . از خم و تا كردن تشك خودداري كنيد: لامثبه طور (روش نگهداري   8-6
  .)ار تميز كردشستشو نمود ولي ميتوان آن را با جارو برقي يا پاك كننده ضعيف و يك پارچه نمد

  داشتن ضمانتنامه به مدت حداقل يك سال  8-7

  هاي آزمونروش   9
  روش اندازه گيري ابعاد تشك   9-1
  آزموناصول    9-1-1

قسمت  ششدر  را تشك و ضخامت عرض ،بعد از قرار دادن تشك در شرايط محيطي استاندارد، طول
  .دكنيتعيين را اين مقادير ميانگين  و سپس كنيد اندازه گيري

  وسايل   9-1-2
  متر فلزي با دقت يك ميليمتر

  انجام آزمونروش    9-1-3
طبق استاندارد ملي ايران ( ساعت در شرايط محيطي استاندارد  24تشك به مدت  دادنپس از قرار 

هاي كه در قسمت(روبروي هم طول و عرض آن را در سه قسمت  ،روي سطحي صاف)  948شماره 
اندازه ضخامت آن را در شش قسمت و ، )ها فاصله داشته باشداز كناره سانتيمتر 15انتهايي حداقل 

  .نيز انجام دهيدطول و عرض تشك را در طرف ديگر  اندازه گيري .گيري كنيد
  محاسبه و بيان نتايجروش   9-1-4

  .               محاسبه كنيد  1تشك را با استفاده فرمول  ضخامت يا طوليا  عرض

:     1فرمول                                                                                             
6
61


 toi

iL
L  

  :كه در آن
L  است تشك برحسب سانتيمتريا ضخامت  عرض يا طول  
  تثبيت فنربررسي آزمون   9-2
  آزموناصول    9-2-1

كاهش ددا طول فنر اندازه گيري شده و سپس ه و مجدبار فنر فشر 10طول فنر اندازه گيري و سپس 
  .گرددميمحاسبه  طول فنر

  وسايل   9-2-2
  فلزي با دقت يك ميليمتر خط كش
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  انجام آزمونروش   9-2-3
محل ( اندازه گيري كنيددر يك قسمت مشخص  فنر، ارتفاع فنر را شدن آزمون تثبيتبررسي و براي 

بار به طور كامل تحت فشار زياد در مدت حداكثر  10را ، سپس آن )اندازه گيري را عالمتگذاري نماييد
اندازه در همان محل مجددا ارتفاع فنر را ساعت  24پس از . فشرده كرده و آزاد سازيدبا دست  ثانيه 15

اين مقدار را تقسيم بر ارتفاع اوليه فنر كنيد و  .به دست آوريداختالف دو اندازه گيري را .  گيري كنيد
  . ع را محاسبه كنيددرصد كاهش ارتفا

  .درصد كاهش ارتفاع اعالم كنيد رحسبفنر انجام داده و ميانگين را ب 10ين آزمون را بر روي حداقل ا
  ابعاد فنراندازه گيري   9-3
  آزموناصول   9-3-1

  .شودگيري ميها در امتداد دو گره اندازهارتفاع و فاصله گام ابعاد مختلف فنر شامل قطر داخلي،
  وسايل  9-3-2

  ميليمتر 1/0كوليس با دقت 
  خط كش با دقت يك ميليمتر

  انجام آزمونروش   9-3-3
توسط كوليس قطر داخلي آن را به طوري كه گره در وسط داخل تشك انتخاب و سپس  را در سه فنر

با را ارتفاع فنر . ، اندازه گيري كنيد)3شكل (و يا در وسط ارتفاع فنر  )2و 1شكل هاي ( قرار دارد
روي سطحي صاف قرار در حالي كه ابتداي خط كش و يا زبانه كوليس  كوليس خط كش و يااز استفاده 

  .)4شكل ( ها را اندازه گيري كنيدفاصله دو گره و فاصله گام در دارد،
  .ميانگين سه اندازه گيري را به عنوان ابعاد فنر بيان كنيد

  تعيين تعداد بخيه دوخت در واحد طول  4- 9
  اصول كلي  1- 4- 9
، تعداد بخيه در سانتيمتر به 10بر  سانتيمتر شمارش شده و از تقسيم تعداد بخيه 10داد بخيه در تع

  .آيددست مي
  وسايل  2- 4- 9

  خط كش فلزي با دقت يك ميليمتر
  انجام آزمونروش   3- 4- 9

سانتيمتر در پنج نقطه مختلف از محل دوخت نوار به رويه و ديواره 10تعداد بخيه دوخت را در فاصله 
  ).سانتيمتر از هم فاصله داشته باشند 20اين پنج نقطه، حداقل (شك اندازه گيري كنيد ت
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  .نماييد 10عدد بدست آمده را محاسبه و سپس تقسيم بر  5ميانگين 
  

درحالي كه گره در (اندازه گيري قطر فنر -2شكل   اندازه گيري قطر فنر -1شكل 
  .)وسط قرار دارد

   
 قطر فنر در وسط ارتفاع اندازه گيري -3شكل 

ها و فاصله گام اندازه گيري ارتفاع فنر -4شكل
 )گام 4فنر با ( امتداد دو گرهدر 

  

  شبكه فنر پيوسته-5شكل
  


