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 خدا به نام

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ الزامات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب

 .دارد عهده
به  92/6/29نام مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 

 جهت اجرا ابالغ شده است. 92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 
مؤسسات  و مراکز نظران صاحب *کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
تولیدی،  به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،
کنندگان، مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

نویس  پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
از  پس و می شود ارسال مربوط فنی های نکمیسیو اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

ایران  رسمی(( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت
 .شود می منتشر و چاپ
 تهیه  شده نتعیی ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بدین ترتیب،  .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی کنند درکمیتۀ می
ملی  کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهد می ایران تشکیل استاندارد لیسازمان م که مربوط استاندارد
(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای ایران از استاندارد سازمان ملی

المللی الکتروتکنیک  بین کمیسیون 1
(IEC)

(OIML) قانونی اندازه شناسی المللی سازمان بین و 9
2رابط تنها به عنوان و است 3

ایی کدکس غذ کمیسیون 
(CAC)

 خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فعالیت کشور در 3

 .شود می بهره گیری بین المللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، های پیشرفت آخرین از کشور،
 کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند ایران می استاندارد سازمان ملی

 از اجرای بعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت

 اندارد، اجباریاست عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای

و درجه  صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان نماید.
 در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمانها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای هم چنین نماید. اجباری را آن بندی

 و مراکز ها آزمایشگاه زیست محیطی، مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره،

 نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این استانداردایران سازمان ملی ، سنجش وسایل کالیبراسیون )واسنجی(

 ها آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، طشرای احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( یکاها، المللی بین دستگاه کند. ترویج نظارت می

 .تاس سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی
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2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
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5- Codex Aliment Arius Commission 
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 کميسيون فني تدوين استاندارد

  "ها ويژگي -هاي نمدي  کفپوش -هاي نساجي کفپوش"

 (دومنظر  )تجديد

  سمت و/ يا نمايندگي  رئيس:

 اهلل رهبر، روح سمنانی

 )دکتری نساجی(

 پژوهشگاه استاندارد

 دبير:

 نیا، فرناز نعیمی

  )فوق لیسانس مهندسی نساجی(

 پژوهشگاه استاندارد

 سامی به ترتیب حروف الفبا( )ا اعضاء:

 ، مهردادآذین فر
لیسانس مهندسی نساجی( )فوق  

 شرکت پاالز موکت

جمیلهی، آفاق  
لیسانس مهندسی نساجی(فوق )  

 پژوهشگاه استاندارد

هنگامه، ستادیا  

 نساجی( لیسانس مهندسی)

 پژوهشی بهساز و بازرسی ،شرکت صنعت آزمایشگاهی

 سمیرا، صالن زادها

 (یدکتری نساج)

 استاندارد پژوهشگاه

 شهال، اطلسی

 (فیزیکلیسانس )

 استاندارد کارشناس

 ، مجیدبختیاری

 لیسانس مهندسی نساجی( )فوق

 اداره کل استاندارد استان مرکزی

 ، سپیدهپارسی

 لیسانس مهندسی نساجی( )

 تولیدی پارس گروه

 رق، سپیدهب پروانه چهره

 لیسانس مهندسی نساجی( )فوق

 بهساز مایشگاهی، بازرسی و پژوهشیشرکت صنعت آز

 پوراحمد، آرمین

 لیسانس مهندسی نساجی( )فوق

 

 کارخانجات نگین رزسپاهان
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 پوراصفهانی، مجتبی

 لیسانس مهندسی نساجی( )فوق

 پژوهشگاه استاندارد

 پیغامی، فریبا

 )لیسانس فیزیک(

اداره کرل نظرارت برر اجررای      -سازمان ملی استاندارد ایرران 

 استاندارد

 تشکری شاد، حمیده

 لیسانس مهندسی نساجی( )فوق

 انجمن صنایع نساجی ایران

 حسینی، مرجان

 لیسانس مهندسی نساجی( )

اداره کرل نظرارت برر اجررای      -سازمان ملی استاندارد ایرران 

 استاندارد

 حکمتیان، محمود

 لیسانس مهندسی نساجی( )فوق

 دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ایی، محمددان

 لیسانس مهندسی نساجی( )

 شرکت رایابهرنگ

 رضازاده تهرانی، سیدپدرام

 لیسانس مهندسی نساجی( )فوق 

 شرکت ظریف مصور

 زرنگی، ناصر

 لیسانس مهندسی مکانیک( )

 شرکت صنایع موکت همدان

 ای، عبدالمجید قهوه

 لیسانس مهندسی نساجی( )

 شرکت صنایع موکت همدان

 غفوری، سپیده

یسانس شیمی()ل  

 شرکت پاالز موکت

 ، شادیربانی کریمی

 لیسانس نساجی( )فوق

 پژوهشی بهساز و شرکت صنعت آزمایشگاهی، بازرسی

 مالکاظمی، پروانه

 )لیسانس نساجی(

 شرکت الیاف دناژ

 فر، سیدمحمد نسیمی

 لیسانس نساجی( )فوق

 تولیدی پارس گروه

  

  



 ه

 

 گفتار پيش

تدوین شد. این  1333ل نخستین بار در سا "ها ویژگی -های نمدی  کفپوش -جیهای نسا کفپوش"استاندارد 

هرای   و تأییرد کمیسریون  سازمان ملی استاندارد ایران استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط 

اجرالس کمیتره ملری    همرین  هشرتاد و ن ین بار مورد تجدید نظر قرار گرفرت و در سیصرد و   دوممربوط برای 

بره اسرتناد   دارد . اینک این استاندتصویب ش 93/3/23های نساجی و الیاف مورخ  ارد پوشاک و فرآوردهاستاند

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن مراه   3بند یک مادۀ 

 شود.  ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1331
های ملی و جهانی در زمینۀ صرنایع، علروم و خردمات،     هنگی با تحوالت و پیشرفتبرای حفظ همگامی و هما

استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیرل ایرن   

این باید بنابراستانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

 است. 1333: سال 1333این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

 شرح زیر است: که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته بهمنبع و مأخذی 

گروه پژوهشری نسراجی و    -ر پژوهشگاه استانداردنتایج حاصل از تحقیقات و تجربیات آزمایشگاهی د -1

 1329چرم: سال 

هررا هرای نمرردی از الیراف  پلرری پررروپیلن ر ویژگرری    کفپرروش: 1333اسرتاندارد ملرری ایرران شررماره    -9
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 ها ويژگي -هاي نمدي کفپوش -هاي نساجي کفپوش

 هدف و دامنه کاربرد 7

و یا  ،استرپلی ،پروپیلننمدی از جنس پلی  یهاهای انواع کفپوشتعیین ویژگی ،هدف از تدوین این استاندارد

 باشد. میدو نوع  اینمخلوطی از 

که تمام عملیات رنگرزی، چاپ و تکمیل بر  نمدی قابل عرضه به بازار  هایاین استاندارد برای انواع کفپوش

 است، کاربرد دارد. انجام گرفته روی آن

کاربرد دار های نمدی فومو کفپوش خودروواپیما، های نمدی مورد مصرف در هاین استاندارد برای کفپوش

 ندارد.

 مراجع الزامي  2

بدین  است. شده  ها ارجاع داده مدارک زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

 شود. ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می

نظرهای بعدی آن  ها و تجدید باشد، اصالحیه شده تاریخ انتشار ارجاع دادهدر صورتی که به مدرکی با ذکر  

 ها ارجاع داده مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 نظر است. ها مورد های بعدی آن و اصالحیه همواره آخرین تجدیدنظر است، شده

 این استاندارد الزامی است: یر برایاستفاده از مراجع ز 

روش تعیین ثبات رنگ کاالی  -های ثبات رنگ آزمون -، نساجی992 شماره  ایران  استاندارد ملی 2-7

 نساجی در مقابل مالش

333  شماره ایران  استاندارد ملی 2-2  برای ها آزمونه بریدن و انتخابر  ماشینی های نساجی کفپوش،

 فیزیکی های آزمون 

 های نساجی ر تعیین ضخامت تحت فشار بار متحرک ر روش کفپوش،329  شماره ایران  استاندارد ملی2-1

 آزمون 

 ر روش ثابتهای نساجی ر تعیین ضخامت تحت فشار بار  کفپوش،323  شماره ایران  استاندارد ملی 2-4

 آزمون

 های نساجی تعیین ضخامت کفپوش،332  شماره ایران  استاندارد ملی 2-5

 انجام آزمونو   سازی آماده  برای  محیطی استاندارد  شرایط -نساجی،223  شماره ایران  استاندارد ملی 2-6

تغییرات ابعاد تحت تأثیر آب و تعیین  -ماشینیهای نساجی  ، کفپوش1121  شماره ایران  استاندارد ملی 2-1

 روش آزمون -گرما
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های آزمون التکس طبیعی مورد مصرف در پشت  ها و روش ویژگی، 9333  شماره ایران  استاندارد ملی  2-7

 موکت

-های نساجی در مقابل شامپوکردن  ثبات رنگ کفپوش -نساجی، 3331  شماره ایران  استاندارد ملی 2-9

 آزمون روش

وعی: ثبات رنگ در برابر نور مصن –های ثبات رنگ آزمون -، نساجی2932استاندارد ملی ایران شماره  2-71

 پریدگی المپ قوس زنون برای آزمون رنگ

های  مورد مصرف در کفپوش پروپیلن غیر یکسره ، نساجی ر الیاف پلی2912  شماره ایران  استاندارد ملی  2-77

 ها نمدی ر ویژگی

 های شناسایی الیاف نساجی روش، نساجی ر 2319  شماره ایران  استاندارد ملی  2-72

 گیری جرم در واحد سطح منسوجات نبافته  ، اندازه3139  شماره رانای  استاندارد ملی 2-71

 گیری نیروی پارگی )جرخوردگی( منسوجات نبافته ، روش اندازه3133  شماره ایران  استاندارد ملی 2-74

 گیری مقاومت و ازدیاد طول کششی منسوجات نبافته ، اندازه3132  شماره ایران  استاندارد ملی 2-75

تعیین طول، عرض و راستی  -پذیر های نساجی و انعطاف ، کفپوش2233  شماره ایران  ارد ملیاستاند 2-76

 صفحه

 قسمت شانزدهم: مخلوط الیاف  -یتجزیه شیمیایی کمّ -نساجی، 2666-16  شماره ایران  استاندارد ملی 2-71

 پروپیلن با بعضی الیاف دیگر )با استفاده از زایلن( پلی

 های تعیین جرمروش -های نساجی ، کفپوش2232  شماره ایران  استاندارد ملی 2-77

 اصطالحات و تعاريف 1

 رود: کار می تعاریف زیر به ودر این استاندارد، اصطالحات 

1-7    

 بهر

 تولید یکسان یا به فرآیندر واحد سطح، ضخامت و دطرح، جرم رنگ و ای از کاال که دارای جنس،  مجموعه

 فیزیکی، شیمیایی و ظاهری یکسان باشند.های  عبارتی دارای ویژگی

1-2    

 کفپوش نمدي

شود. در این فرآیند، های الیاف توسط ماشین سوزن زنی تولید میالیه درگیر کردنکفپوشی است که به روش 

آیند.ای یکپارچه درمیو به صورت الیهالیاف توسط سوزن با یکدیگر درگیر شده 

 شود. های نمدی اختصاراً از کلمه نمد استفاده می ندارد به جای عبارت کفپوشاز این پس در این استاـ  7يادآوري
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 استفاده از آهار به منظور حفظ ساختار نمد ضروری است. آهار مصرفی می تواند از جنس التکس طبیعیـ  2يادآوري

 (، التکس مصنوعی و یا پلی وینیل استات و غیره باشد.9333)طبق استاندارد ملی ایران شماره 

 ها ويژگي 4

 ثبات رنگ 4-7

 :جدول زیر باشد رنگ نمد در برابر عوامل مختلف باید مطابق با  ثبات های ویژگی

هاي ثبات رنگ نمد در برابر عوامل مختلف ويژگي –7جدول   

شماره استاندارد ملي ايران 

 جهت انجام آزمون

گذاري درجه لکه  رديف عوامل مختلف درجه تغيير رنگ 

 1 نور 3حداقل  - 2932

2حداقل  1روش  -19936  9 شستشو 2حداقل  

2حداقل  992  3 مالش خشک - 

2حداقل  992  2 مالش مرطوب - 

2حداقل  1392  3 های آلی حالل 2حداقل  

 6 شامپو کردن 2حداقل  2حداقل  3331

 .باشد میحالل آلی مورد استفاده شامل هر دو نوع استن و اتانول )الکل اتیلیک(  3در بند  -يادآوري

 

 جنس  4-2

اختالط صورت درصد  مخلوطی از این الیاف باشد که در اینپروپیلن یا  استر یا پلی جنس نمد باید از الیاف پلی

جنس نمد باید مطابق با اظهار باشد  (.2912گذاری ذکر شود )طبق استاندارد ملی ایران شماره  باید در نشانه

باشد )روش آزمون مطابق با  ±%9باید در موارد اختالط، شده مقدار اظهار حدرواداری الیاف نسبت به و 

 (.2666-16 و 2319 استاندارد ملی ایران شماره

 جرم در واحد سطح نمد تکميل شده  4-1

شود  در نظر گرفته می ±%3مقدار اظهار شده  نسبت بهحد رواداری جرم در واحد سطح نمد تکمیل شده 

 (.3139ایران شماره )روش آزمون مطابق با استاندارد ملی 

 

 سطح واحد در جرم يکنواختي  4-4
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 آزمون باشد )روش %3 حداکثر باید نمد همگن نواحی کلیه در سطح واحد در جرم (%CV)تغییرات  ضریب

 .)2232شماره  ایران ملی استاندارد با مطابق

 مقاومت کششي نمد با آهار  4-5

. میانگین مقاومت کششی نمد در دو جهت طول و ودهای همگن و غالب نمد تهیه ش قسمتآزمونه باید از 

  (.3132نیوتن باشد )روش آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  239 حداقل عرض باید

 نيروي پارگي )جر خوردگي( نمد با آهار  4-6

ر دو . میانگین نیروی پارگی )جر خوردگی( نمد دهمگن و غالب نمد تهیه شودهای  آزمونه باید از قسمت

 (.3133نیوتن باشد )روش آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  339 حداقل جهت طول و عرض باید

 ضخامت نمد با آهار  4-1

همگن و غالب نمد انجام شود. های  و یا از قسمتهای بدون طرح و فرورفتگی  گیری باید در قسمت اندازه

باشد )روش آزمون مطابق با استاندارد ملی  متر می میلی 3 حداقل مقدار ضخامت نمد تکمیل شده با آهار

 (.332ایران شماره 

 برگشت پذيري تحت فشار بار ثابت  4-7

 ضخامت درصد صورت به ثابت، سبک و کوتاه مدت که بار فشار تحت گرفتن قرار از پس نمد پذیری برگشت

دقیقه  69گیری ضخامت آزمونه،  ازهباشد. اند %39 حداقل باید شود، می محاسبه آن اولیه ضخامت به نسبت

 (.323)روش آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران شماره شود پس از برداشتن بار انجام می

 برگشت پذيري تحت فشار بار متحرک  4-9

 به نسبت ضخامت درصد صورت به ضربه که 1999متحرک پس از  بار فشار تحت نمد پذیری برگشت

)روش آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران شماره باشد %63 حداقل باید شود، می محاسبه آن اولیه ضخامت

329.) 

 تغييرات ابعاد نمد تحت تأثير آب و گرما  4-71

باشد. زمان  ±%9تغییرات ابعاد نمد تحت تأثیر آب و گرما، در هر دو جهت طول و عرض باید حدرواداری 

)روش آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران شماره باشد ید میانجام آزمون، حداقل یک هفته پس از تاریخ تول

1121.) 

 هاي ظاهري ويژگي  4-77

های نمد باید صاف و سطح آن یکنواخت باشد )روش آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  کناره

 (. در صورت استفاده از مخلوط الیاف رنگی باید ترکیب بصورت یکنواخت باشد.2233

  

   طول  4-72
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باشد )روش آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران  نمد باید برابر با مقدار اظهار شده بر روی برچسب  طول

 باشد. درصد می ±1نمد نسبت به مقدار اظهار شده  طول(. حدرواداری 2233شماره 

 عرض  4-71

یکسره یا یک تکه  طور)لوله( به  صورت روله بین خریدار و فروشنده، نمد باید ب موارد مورد توافقجز در ه ب

رول باید حداقل برابر با مقدار اظهار شده باشد )روش آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران  عرضتهیه شود. 

 (.2233شماره 

 نمد پشت آهار و تکميلي مواد   4-74

 ایران ملی ستانداردا با مطابق باید پشت نمد، در صورت استفاده از التکس طبیعی در مصرفی آهار های ویژگی

 .باشد 9333 شماره

 ندارد. را شده برداری نمونه نمد روی بر آزمون انجام بند فوق برای آگاهی واحدهای تولیدی بوده و قابلیت –يادآوري 

 کلي عيوب  4-75

 نمد باید عاری از عیوبی به شرح زیر باشد: ،های چشمی در موقع بازرسی و آزمون  4-75-7

 ؛های نمد طح یا لبهس دار بودن موج -

صورت طرح یا  نایکنواختی رنگ، سایه روشن بودن، وجود نایکنواختی یا اشکال در طرح )در صورتی که به -

 ؛افکت به عمد توسط تولیدکننده ایجاد نشده باشد(

 ؛گونیا نبودن چهار گوشه نمد -

 ؛وجود الیاف آزاد یا شکسته شده در سطح نمد -

 ؛از الیاف )کچلی نمد( خالی بودن موضعی سطح نمد -

  .سوختگی و کز خوردگی الیاف -

 باشد:نیز باید فاقد عیوب زیر آهار مصزفی در پشت نمد  4-75-2

 ؛شکنندگی -

 ؛زنندهبوی  -

 ؛شدگیپودر و ریزش -

 ؛شدن پوسته -

 ؛توزیع نایکنواختی -

 نفوذ آهار به روی نمد. -
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 ها مونهسازي آز شرايط محيطي استاندارد براي آماده      5

ساعت در شرایط محیطی استاندارد مطابق با استاندارد ملی  92مدت ه ها باید ب قبل از انجام آزمون، آزمونه
 قرار داده شوند. 223ایران شماره 

 برداري نمونه      6

 .شوند انتخاب تصادفی طور به و بوده بهر و کاال خواص واقعی معرف باید آزمون مورد های نمونه    6-7

 .انجام شود 333 شماره ایران ملی استاندارد طبق باید بهر هر از برداری نمونه   6-2

 بندي بسته   1

بندی شود،  اتیلن و یا جنس مورد توافق سفارش دهنده و تولیدکننده، بسته ها باید در کیسه از جنس پلی رول

 ای که برچسب آن کامالً قابل رؤیت باشد. گونه به

 گذارينشانه   7

طور خوانا و ثابت )پاک نشدنی( برای  بهاید روی هر رول نمد نصب شده و بر روی آن اطالعات زیر برچسب ب

دهنده و تولیدکننده  زبانی که مورد توافق سفارش زبان فارسی و در مورد صادرات و واردات به بهتولید داخلی 

  است، قید شود:

 نام یا نشان تجارتی و نشانی سازنده  7-7

و ذکر درصد  "پروپیلن استر و پلی مخلوط الیاف پلی"لیاف، درج عبارت ورد مخلوط او در منمد جنس    7-2

 اختالط آن 

 کد کاال  7-1

 شماره رنگاسم یا   7-4

 به متر عرض  7-5

 یا سطح بر حسب متر مربع به متر طول  7-6

 تاریخ تولید   7-1

 های اضافی مورد نیازنشانه   7-7

 باشد. کننده شود، مجاز نمی عات که موجب گمراهی مصرفدرج هرگونه اطال –يادآوري


