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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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »ها ويژگي -ماشيني فرش -هاي نساجي كفپوش «

  )تجديد نظر اول(
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  حكيمي، مصطفي

  )ليسانس فيزيك( 
  

  شركت فرش سهند 

    :اندبير
  بهمن فريز، نسرين 

  )مهندسي نساجيكارشناسي ( 

  ، مريمبريسليماني خي
  )كارشناسي ارشد مهندسي نساجي(
  

  اداره كل استاندارد استان خراسان رضوي

  
  كارشناس آزاد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  آفاقي، جميله

  )كارشناسي ارشد مهندسي نساجي(
  

  آقايي، هادي
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  ابراهيمي، زهرا
  )كارشناسي شيمي(
  

  ياسالم زاده، مهد
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  امامي ميبدي، كمال
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  بابوريان، معصومه
  )مهندسي نساجيكارشناسي ارشد (
  

  بصيري، سميه
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  استاندارد ايرانملي سازمان 
  
  

  فرش زمرد مشهد
  
  

  كارشناس آزاد
  
  

  خراسان فرش زرباف
  
  

  فرش پرشين مشهد
  
  

  اداره كل استاندارد استان خراسان رضوي
  
  

  فرش صنعتي پاوان
  
  



 د 
  

  پوراسالم، مصطفي
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  ترابي، پژمان
  )كارشناسي مهندسي مكانيك(
  

  توسلي، سيد هادي
  )مهندسي نساجيناسي كارش(
  

  حق شناس، حسن
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  بمان  خاني، علي
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  خسروشاهي، رحيم
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  
  خيري، فاطمه 
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  دادگر، مهران
  )مهندسي نساجيكارشناسي ارشد (
  

  درخشان فر، مصطفي
  )اجيمهندسي نسكارشناسي (
  

  رجبي نژاد، حسين
  )مهندسي نساجيكارشناسي ارشد (
  

  زنگويي، گلي
  )كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(
  

  زنگويي مفرد، حوريه
  )كارشناسي زبان انگليسي(
  

  صراف، علي
  )مهندسي نساجيكارشناسي (

  كاشاناستاندارد  اداره
  
  

  فرش نگين مشهد
  
  
  فرش نگين مشهد 

  
  

  آزمايشگاه همكار سپاس نور
  
  

  فرش آرا مشهد
  
  

  شركت مشاورين نساجي و چرم مشرق زمين
  
  

  فرش مشهد
  
  

  ريسندگي نگين
  
  

  فرش ستاره كوير يزد
  
  

  سنديكاي نساجي
  
  

  استان خراسان رضوي صنعت، معدن و تجارتاداره كل 
  
  

  شركت مشاورين نساجي و چرم مشرق زمين
  
  

  فرش مشهد
  



 ه 
  

  
  صمدي، فهيمه

  )مهندسي نساجيكارشناسي ارشد (
  

  ...ا طيبي درازكال، حبيب
  )ساجيدكتراي مهندسي ن(
  

  عابدزاده عطار، حميد
  )مهندسي نساجيكارشناسي ارشد (
  

  عباسپور، شيدا
  )مهندسي نساجيكارشناسي ارشد (
  

  فرّهي، احمد
  )كارشناسي اقتصاد(
  

  فالحت، ناصر
  )كارشناسي مهندسي نساجي(
  

  فالح تفتي، سيد جواد
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  كاوه طباطبايي، سيد رضا
  )كارشناس مديريت(
  

  رضا محمودي، علي
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  

  غالمعلي مرتضايي،
  )كارشناس بازرگاني(
  

  مرّوج حسيني، محمد
  )مكانيك مهندسيكارشناسي ارشد (
  

  مطهري زاده، ابوالفضل 
  )مهندسي نساجيكارشناسي (
  
  

  
  شركت مشاورين نساجي و چرم مشرق زمين

  
  

  يئت علمي دانشگاه آزاد مازندرانعضو ه
  
  

  فرش زمرد مشهد
  
  

  تكس شركت مشاورين نيك
  
  

  نساجي فرخ سپهر كاشان
  
  

  استان خراسان جنوبياستاندارد كل  اداره
  
  

  استان يزداستاندارد كل  اداره
  
  

  فرش گل نقش مشهد
  
  

  فرش گلبافت طاليي كاشان
  
  

  فرش آرا مشهد
  
  

  انجمن صنايع نساجي ايران
  
  

  كاشاناستاندارد  اداره
  
  
  



 و 
  

  مقيمي، سعيد
  )كارشناسي شيمي(
  

  نجفي، اسماعيل
  )كارشناس بازرگاني(

  
  ابراهيم وحداني،

 )ارشناسي مهندسي نساجيك(

  فرش گل نقش مشهد
  
  

  فرش زرباف خراسان
  
  

  استاندارد ايرانملي سازمان 
  



 ز 
  

  فهرست مندرجات
  

  صفحه  عنوان
  ب  آشنايي با مؤسسه استاندارد

  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد
  ح  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد          1
  1  مراجع الزامي          2
  2  اصطالحات و تعاريف          3
  3  ها ويژگي          4
  3  ثبات رنگ       1- 4
  4  نخ تار       2- 4
  4  نخ پود       3- 4
 نخ خاب        4- 4

  مواد تكميلي و آهار پشت فرش ماشيني        5- 4
4  
4  

  4  يكنواختي جرم در واحد سطح       6- 4
  5  نيروي بيرون كشيدن نخ خاب       7- 4
  5  ت پذيري تحت فشار بار ثابتبرگش       8- 4
  5  برگشت پذيري تحت فشار بار متحرّك       9- 4
  6  ابعاد    10- 4
  6  تراكم    11- 4
  6  عيوب    12- 4
  7  نمونه برداري          5
  7  بندي بسته          6
  7  گذاري نشانه          7
  
  
  



 ح 
  

  پيش گفتار
  

 اين .شد تدوين 1387 سال در بار نخستين "ها يژگيو -فرش ماشيني -هاي نساجي كفپوش"استاندارد 

 هاي كميسيون تأييد وتوسط سازمان ملي استاندارد ايران  بررسي و رسيده پيشنهادهاي براساس استاندارد
 استاندارد ملي كميتة اجالس دويست و نود و پنجمين رد و گرفت قرار تجديدنظر مورد باراولين  براي مربوط

 يك بند استناد به استاندارد اين اينك .شد تصويب 06/03/91 مورخ نساجي و الياف هاي پوشاك و فرآورده

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

 .شود مي منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به

 خدمات، و علوم صنايع، زمينه در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
 اين تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در تجديدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها

 .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر رينآخ از همواره بايد

 .است 1387 سال :10753 شمارة ايران ملي استاندارد جايگزين استاندارد اين

  
  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

  رضوي تحقيقات آزمايشگاهي انجام شده در اداره كل استاندارد استان خراسان )1
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  ها ويژگي -ماشيني فرش -هاي نساجي كفپوش
  

 هدف و دامنه كاربرد 1

برداري و بسته بندي انواع فرش ماشيني همگن و غير  ها، نمونه از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هدف
  .متر است ميلي 25تا  3همگن با ارتفاع نخ خاب 

پودي؛  ي تاري همگن از هر نوع و جنس با بافت زمينه همگن و غيراين استاندارد براي انواع فرش ماشيني، 
  .كاربرد دارد

  
 مراجع الزامي 2

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

ر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذك
ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آن مورد نظر استآخرين تجديد نظر و اصالحيه است، همواره 
  :استاندارد الزامي است اينزير براي استفاده از مراجع 

 نامه واژه - هاي نساجي ماشيني كفپوش، 1949 ي شماره استاندارد ملي ايران 1- 2

 روش آزمون -ثبات رنگ در برابر مالش -نساجي، 204 ي شمارهاستاندارد ملي ايران  2- 2

ها براي  انتخاب و بريدن آزمونه -هاي نساجي ماشيني كفپوش، 885 ي شماره استاندارد ملي ايران 3- 2
  هاي فيزيكي آزمون

 -متحرك  بار  تعيين ضخامت تحت فشار - هاي نساجي كفپوش، 890ي شماره استاندارد ملي ايران 4- 2
 روش آزمون 

گيري نيروي الزم براي  اندازهروش  -هاي نساجي كفپوش، 894ي شماره استاندارد ملي ايران 5- 2
 كشيدن پرز بيرون

ر بار اثروش تعيين كاهش ضخامت تحت  - هاي نساجي كفپوش، 895 ي شماره استاندارد ملي ايران 6- 2
 ثابت

مشخصات فني و اطالعات  -فرش ماشيني - هاي نساجي كفپوش، 1360ي شماره استاندارد ملي ايران 7- 2
 برچسب

رنگ در مقابل  روش تعيين ثبات  -رنگ كاالهاي نساجي ثبات ، 1509ي  شماره استاندارد ملي ايران 8- 2
 آلي هاي  حالل

 هاي نخ پشمي مورد مصرف در فرش ماشيني ويژگي، 2162 ي شماره راناستاندارد ملي اي 9- 2



٢ 
  

 هاي نخ آكريليك مورد مصرف در فرش ماشيني ويژگي، 2163ي  شماره استاندارد ملي ايران 10- 2

 گيري ابعاد روش اندازه -گوشه راست هاي نساجي كفپوش، 2265 ي شماره استاندارد ملي ايران 11- 2

 اي مورد مصرف در فرش ماشيني هاي نخ پنبه ويژگي، 2376 ي شماره استاندارد ملي ايران 12- 2

 هاي نخ كنفي يا جوت مورد مصرف در فرش ماشيني ويژگي، 2377 ي شماره استاندارد ملي ايران 13- 2

 ها و روش آزمون آهار مورد مصرف در فرش ماشيني ويژگي، 2848 ي شماره استاندارد ملي ايران 14- 2

مورد  B.C.Fپروپيلن يكسره تكسچره شده  پلينخ  - نساجي، 3512 ي شماره استاندارد ملي ايران 15- 2
 هاي آزمون ها و روش ويژگي - هاي ماشيني مصرف در كفپوش

هاي نساجي در مقابل شامپو  ثبات رنگ كفپوش - نساجي، 3781 ي شماره استاندارد ملي ايران 16- 2
 روش آزمون - كردن

المپ  -نور مصنوعي روش تعيين ثبات رنگ در مقابل -نساجي، 4084ي  شمارهاستاندارد ملي ايران  17- 2
 قوس گزنون 

استر و مخلوط آن با پنبه، مورد مصرف در  نخ تار پلي -نساجي،4819ي  شمارهاستاندارد ملي ايران  18- 2
 ها ويژگي -فرش ماشيني

 جرمتعيين هاي  روش -هاي نساجي كفپوش - نساجي،  9959ي  شمارهاستاندارد ملي ايران  19- 2

رنگ در برابر شستشو با صابون يا  ثبات -نساجي، 1386سال :  10076ي  شماره استاندارد ملي ايران 20- 2
 روش آزمون -صابون و سودا

نخ پلي استر پلي اتيلن ترفتاالت، پلي  -نخ و الياف -نساجي، 7344 ي شماره استاندارد ملي ايران 21- 2
ها و  ويژگي -هاي نساجي مورد مصرف در كفپوش BCFبوتيلن ترفتاالت و پلي تري متيلن ترفتاالت 

 آزمون هاي روش

  
 اصطالحات و تعاريف 3

 ؛ موارد1949ي  هاي ماشيني شماره ي كفپوش نامه عالوه بر اصطالحات مطرح شده در واژهدر اين استاندارد 
  :رود كار مي هب ذيل نيز

 بهر     3-1

هاي فيزيكي،  اي از كاال كه داراي جنس، ابعاد و سيستم بافت يكسان يا به عبارتي داراي ويژگي مجموعه
  .ظاهري يكسان باشند شيميايي و

  



٣ 
  

 فرش ماشيني    3-2

هايي به عنوان نخ خاب  كه نخ شود گفته مي كفپوشي با زمينه تار و پوديدر اين استاندارد فرش ماشيني به 
 . شود بندي مي همگن دسته و در دو گروه همگن و غير متر باال آمده است ميلي 25تا  3از سطح آن به ارتفاع 
  . گردند ميزمان با بافت زمينه ايجاد  اب همخهاي  در اين نوع كفپوش نخ

 فرش ماشيني همگن   3-3

، جنس، تراكم، و ارتفاع از )اي مانند بريده يا حلقه(هاي خاب يكسان از نظر شكل  فرش ماشيني كه شامل نخ
  .باشد سطح بافت زمينه مي

 فرش ماشيني غيرهمگن     3-4

، جنس، تراكم، و ارتفاع از )اي ند بريده يا حلقهمان(از نظر شكل  متفاوتهاي خاب  فرش ماشيني كه شامل نخ
  .و يا در برخي نواحي فاقد نخ خاب است باشد سطح بافت زمينه مي

 گره     3-5

  .زمان با بافت زمينه ايجاد شده است محل درگيري نخ خاب با نخ پود است كه هم
 تراكم گره     3-6

  .است )متر مربع بر حسب گره بر( فرش ماشيني در واحد سطح ي موجودها تعداد گره
  

 ها ويژگي   4

 ثبات رنگ    4-1

  :ها طبق روش اعالم شده و با توجه به جدول زير انجام شود گيري ثبات اندازه

  ثبات رنگ -1جدول 

حداقل درجه  عوامل مختلف  رديف
  لكه گذاري

حداقل درجه 
  تغيير رنگ

شماره استاندارد ملي ايران 
  جهت انجام آزمون

  4084  5  -  نور  1
  10076  4  4  شستشو  2

  204  -  4  مالش مرطوب  3
  204  -  4  مالش خشك  4
  1509  4  4  هاي آلي حالل  5
  3781  4  4  شامپو كردن  6

  .مالك عمل خواهد بود) 10076استاندارد ملي ايران به شماره   2ي  جدول شماره( A) 1(روش  2در مورد بند  -1يادآوري 
  .انجام شود فكيك رنگفرش به تروي قطعاتي از  4و  3و 1بندهاي - 2يادآوري 
جدا يا بريده  برداري شده؛ شِ نمونهفرجدول، آزمونه انتخابي نخ خاب است كه از سطحِ  6و  5و 2در مورد بندهاي  -3يادآوري 

  .شوند جدا آزمون مي) هاي غيرهمگن در مورد فرش(هاي خاب با  جنس متفاوت نخ. است شده 
  .است) الكل اتيليك(شامل هر دو نوع استن و اتانول حالل آلي مورد استفاده  5در بند  - 4 يادآوري



۴ 
  

 نخ تار     4-2

و در صورت استفاده  2376هاي آن بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  ، ويژگياي استفاده از نخ تار پنبه در صورت
 .باشد 4819هاي آن بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  استر و مخلوط آن با پنبه، ويژگي از نخ تار پلي

 نخ پود     4-3

 .باشد 2377هاي آن بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  در صورت استفاده از نخ پود كنف، ويژگي

 نخ خاب     4-4

  .باشد 2163هاي آن بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  در صورت استفاده از نخ خاب اكريليك، ويژگي
  .باشد 2162ن بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره هاي آ در صورت استفاده از نخ خاب پشم، ويژگي

  .باشد 3512هاي آن بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  پروپيلن، ويژگي در صورت استفاده از نخ خاب پلي
  .باشد 7344هاي آن بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  استر، ويژگي در صورت استفاده از نخ خاب پلي

هاي خروجي از كفپوشِ نمونه برداري شده  تنها امكان تعيين نوع جنس روي نخ ؛4-4و  3-4، 2-4هاي در بند -يادآوري
استانداردهاي ياد  و ساير موارد باشدمندرج در برچسب الصاقي در پشت فرش  كه در تمام موارد بايد مطابق با اظهار وجود دارد

  .  ستجهت آگاهي واحد توليدي ا 4-4و  3-4، 2-4بندهاي شده در 

  مواد تكميلي و آهار پشت فرش ماشيني     4-5
 .باشد 2848هاي آهار مصرفي در فرش ماشيني بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره  ويژگي  4-5-1

 .وزن كل فرش ماشيني باشد% 5وزن مواد تكميلي و آهار پشت فرش ماشيني نبايد بيش از   4-5-2

  .روي كفپوش نمونه برداري شده را نداردبر آزمون  انجام بوده و قابليتبراي آگاهي واحدهاي توليدي  هاي فوقبند -يادآوري

 :پس از مصرف در پشت كفپوش بايد به صورت زير باشدهاي آهار مصرفي  ويژگي 4-5-3

  شكننده نباشد؛   1- 4-5-3

  بي بو باشد؛   2- 4-5-3

  ريزش نداشته باشد و پودر نشود؛    3- 4-5-3

  آن خوب باشد؛ پوسته نكند و قدرت چسبندگي   4- 4-5-3

  .در تمام پشت فرش به طور يكنواخت توزيع شده باشد   5- 4-5-3
 يكنواختي جرم در واحد سطح     4-6

باشد % 5جرم در واحد سطح در كليه نواحي فرش ماشيني همگن بايد  )%CV(حداكثر ضريب تغييرات 
  ).9959روش آزمون مطابق با استاندارد ملي ايران شماره (
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 كشيدن نخ خابنيروي بيرون      4-7

. نيوتن باشد 5/8از سطح فرش ماشيني بايد حداقل  نيروي الزم براي بيرون كشيدن نخ خابميانگين مقدار 
كشيدن نخ خاب بايد بيشتر  ، نيروي بيرون)بيست عدد(هاي خاب مورد آزمون  عالوه بر آن در مورد تمامي نخ

  ).894ي به شماره استاندارد ملي ايرانروش آزمون براساس (نيوتن باشد  4از 
 برگشت پذيري تحت فشار بار ثابت     4-8

حداقل برگشت پذيري خاب انواع فرش ماشيني پس از قرار گرفتن تحت فشار بار ثابت سنگين و بلند مدت 
باشد  2شود؛ بايد طبق جدول شماره  كه به صورت درصد ضخامت نسبت به ضخامت اوليه آن محاسبه مي

  ).895ارد ملي ايران شماره روش آزمون مطابق با استاند(

ها بايد از سطوح همگن و غالب فرش ماشيني انتخاب شوند و در صورت عدم  در فرش ماشيني غيرهمگن، آزمونه -يادآوري
وجود سطح غالب از نظر نوع جنس، بخشي از كفپوش كه شامل نخ خاب با جنس غير از اكريليك يا پشم است، مورد آزمون 

 . گيرد قرار 

  رگشت پذيري تحت فشار بار ثابتب - 2جدول 
 انواع فرش ماشيني

  (%)پذيري  حداقل برگشت  برحسب نوع جنس نخ خاب 

  80  پشم
  75  اكريليك

  65  پروپيلن پلي
  70  استر پلي

  65  ويسكوز

 برگشت پذيري تحت فشار بار متحرك     4-9

تحرك  كه به صورت حداقل برگشت پذيري خاب انواع فرش ماشيني پس از قرار گرفتن تحت فشار بار م
روش آزمون (باشد  3شود؛ بايد طبق جدول شماره  درصد ضخامت نسبت به ضخامت اوليه آن محاسبه مي

  ).890مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 

  متحركبرگشت پذيري تحت فشار بار  -3جدول 
 انواع فرش ماشيني

  (%)پذيري  حداقل برگشت  برحسب نوع جنس نخ خاب 

  83  پشم
  80  ريليكاك
  70  پروپيلن پلي

  75  استر پلي
  70  ويسكوز
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ها بايد از سطوح همگن و غالب فرش ماشيني انتخاب شوند و در صورت عدم  در فرش ماشيني غيرهمگن، آزمونه -يادآوري
  . گيرد وجود سطح غالب، بخشي از كفپوش كه شامل نخ خاب با جنس غير از اكريليك يا پشم است، مورد آزمون قرار 

 ابعاد     4-10

  .انجام شود 2265گيري ابعاد فرش ماشيني بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  اندازه 1- 10- 4
گوش و بيضي بايد در جهت طول  حد رواداري ابعاد از مقدار اظهار شده در فرش ماشيني چهار 2- 10- 4

  ±%5/1 )قطر كوچك :در مورد بيضي(در جهت عرض و  - %5/1و %+ 5/2) قطر بزرگ: در مورد بيضي(
 .شود در نظر گرفته مي ±%5/1در مورد دايره حد رواداري قطر  .باشد

 شوند، مقدار هاي مشمول اين استاندارد كه بر حسب متراژ خريد و فروش مي در مورد كفپوش 3- 10- 4
 .كفپوش نبايد از متراژ اظهار شده كمتر باشد

 تراكم     4-11

  .تراكم گره، شانه و پود بايد مطابق مقدار اظهارشده باشد
 بعيو     4-12

  :در هنگام بازرسي و آزمون چشمي فرش ماشيني بايد فاقد اشكاالت آشكار ظاهري و عيوب زير باشد
  رفوي قابل رؤيت 4-12-1
 تاب خوردگي كناره 4-12-2

 شكستگي نقشه 4-12-3

 پارگي نخ تار به صورت مشهود 4-12-4

 پارگي نخ پود به صورت مشهود 4-12-5

 پارگي نخ خاب  به صورت مشهود 4-12-6

 فپوش ماشينينايكنواختي و سايه روشن موضعي رنگ در سطح ك 4-12-7

 سوختگي آهار در پشت فرش ماشيني و تغيير رنگ آن 4-12-8

 پشت ريختگي نخ خاب به صورت مشهود 4-12-9

 سركجي فرش ماشيني بيش از يك درصد در طول، عرض و قطر 4-12-10

 سوزني شدن نخ خاب به علت نفوذ آهار به روي فرش ماشيني 4-12-11

 ريزش آهار از پشت فرش ماشيني 4-12-12

 اشتباه طراحي نخ خاب به صورت مشهود 4-12-13

 باه طراحي چلهاشت 4-12-14
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 )حوله بافت شدن(تكرار سيلندر  4-12-15

 هاي فرش ماشيني ناصاف بودن كناره 4-12-16

 دورنگي به صورت مشهود 4-12-17

 روده شدن نخ پود 4-12-18

 نايكنواختي تراش و زبري سطح فرش ماشيني به صورت مشهود 4-12-19

 نايكنواختي طول و تراكم ريشه در صورت وجود 4-12-20

 
 نمونه برداري      5

  .طور تصادفي انتخاب شوند ف واقعي خواص كاال و بهر بوده و بههاي مورد آزمون بايد معر نمونه    1- 5
 .صورت گيرد 885برداري از هر بهر بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره  نمونه    2- 5

  
 بندي بسته     6

جهت حفظ آن در ) كه داراي تعدادي سوراخ است(فرش ماشيني بايد به صورت لوله شده در پوشش سالم 
طوري كه از دو طرف مهار شده و برچسب  بندي گردد، به و غبار محيط و رطوبت بستهمقابل آلودگي، گرد 
  .آن قابل رؤيت باشد

به نحوي كه برچسب قابل رؤيت باشد بسته بندي به صورت تا شده، ) ا كنفي(هاي فاقد نخ جوت  در مورد كفپوش -ياد آوري
 .بالمانع است

 
 گذاري نشانه     7

  .گيرد انجام مي  1360ستاندارد ملي ايران شماره گذاري براساس ا نشانهكنترل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


