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 چاپ دوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

ارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به استاند تدوين بمنظور تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

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

ظور فراهم نمودن من به نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

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

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

 رابريت و بندي بسته نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –وزيع كنندگان و مصرف كنندگان توليدكنندگان، ت

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

 هاي الزم ( .گواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

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

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

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

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.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

هاي آزمون كف پوش تهيه و تدوين هاي نساجي راست گوشه كه بوسيله كميسيون فني روشگيري ابعاد كف پوشاستاندارد اندازه

تصويب گرديد . پس از تأييد شوراي عالي استاندارد و  58/10/24شده در بيست و سومين جلسه كميته ملي صنايع نساجي مورخ 

( به 1349قي به قانون تأسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه به استناد ماده يك ) قانون مواد الحا

 گردد .عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت

خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي   اصالح ياتكميل اين استانداردهابرسددرهنگام تجديدنظر  در مورد تجديدنظرقرار 

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

هاي معمول در اين هاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشدارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديدر تهيه اين استان

 هاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود .كشور و استاندارد و روش

 ده از منبع زير تهيه گرديد .هاي الزم استاندارد حاضر با استفاهاي موجود و اجراي آزمايشلذا با بررسي امكانات و مهارت

 3018استاندارد بين المللي

Rectangular textile floor covering Determination of dimensions. 

 

 

 گيري ابعادروش اندازه -هاي نساجي راست گوشه كف پوش

 هدف و دامنه كاربرد -1

جي راست گوشه اعم از دست باف و يا ماشيني كه داراي نسبت هاي نساگيري ابعاد كف پوشاين استاندارد روشي را براي اندازه

هاي موزاييكي ) از نوع روكش شده ( كه دهد اين روش براي كاالهايي مشابه كف پوشباشند شرح ميمي 5طول به عرض كمتر از 

 گيرند مناسب نيست .لبه به لبه كنار هم قرار مي

 اساس كار -2



ساخت (  يا در جهت پود ) جهت عمود بر جهت ساخت ( باستثناي حاشيه پارچه در حال آزاد جمع ابعاد در جهت تار ) يا جهت 

هاي پرزدار از نوع تافته فاصله بين لبه شود . بعالوه در فرشگيري ميدر حداقل سه نقطه و بعد متوسط براي هر جهت اندازه

ها ) در صورتي كه وجود داشته باشد ( همچنين طول حاشيهشود و خارجي از پايه پرز و نزديكترين قسمت انتهايي فرش تعيين مي

 شود .گيري مياندازه

 تعاريف -3

 رود :براي درك اين استاندارد تعاريف زير بكار مي

ترين لبه كف در جهت تار ) يا جهت ساخت ( كه شامل كف هاي نساجي طول كلي عبارت است از بيرونيطول كلي كف پوش 3-1

 شود .اننده ) اگر وجود داشته باشد ( باستثناي لبه ميزيرين و يا چسب

عرض كلي عبارت از بعد در جهت پود ) يا جهتي كه عمود بر جهت ساخت است ( بين  -هاي نساجي عرض كلي كف پوش 3-2

 ود .شها نميباشد ولي شامل حاشيهشامل كف زيرين و چسباننده و مواد اضافي موجود مي -ترين لبه كف پوش بيروني

باشد كه در جهت تار ) و يا جهت ساخت ( از پايه پرز كف پوش طول پرز عبارت از فاصله بين لبه بيروني پرز مي -طول قسمت پرز 

 شود .گيري مياندازه

 باشد كه در جهت پود ) يا جهت عمود بر جهتهاي بيروني پرز ميپهناي قسمت پرز عبارت از فاصله لبه -پهناي قسمت پرز  3-3

 شود .گيري ميساخت ( پرز فرش اندازه

 دستگاه -4

 سانتي متر اندازه بگيرد الزم است . 0/5اي كه بتواند طول كف پوش را با دقت يك خط كش و يا وسيله

 دستور كار -5

 عمليات اوليه 5-1

نيد و بگذاريد در زماني كه كمتر كف پوش را روي سطح صاف و نرمي كه به طول افقي قرار گرفته است بدون تاب خوردگي پهن ك

 ساعت نباشد به حالت آزاد قرار گيرد . 48از 

 گيرياندازه 5-2

ترين لبه كف پوش شامل كف زيرين و اليه اضافي ) اگر وجود بين بيروني AW(A ,1(اندازه هايي در جهت طول و عرض  5-2-1

ها نمود طول كلي و عرض كلي اين اندازه -شود ). به شكل نگاه كنيد ( ها نميگيري شامل حاشيهبگيريد اندازهداشته باشد ( 

 باشد .مي



ترين لبه فرش باستثناي بين دو لبه بيروني از پايه پرز و بيروني WBو  1Bهاي پرزدار نيز به همين ترتيب فاصله براي فرش 5-2-2

 را حساب كرد . "عرض قسمت پرز  "و  "طول قسمت پرز  "توان ) به شكل نگاه كنيد ( سپس مي شودگيري ميحاشيه اندازه

ترين لبه كه به حاشيه ترين لبه كف پوش تا نزديكاگر حاشيه وجود داشته باشد آنها را در جهت طول و عرض از بيروني 5-2-3

 بناميد ) به شكل نگاه كنيد ( WCو  LCمتصل است اندازه گرفته 

سانتي متر اعشاري را نشان  0/5را كه رقمي كمتر از  Bگيري سانتي متر بگيريد . اندازه 0/5ها را با تقريب تمام اندازه 5-2-4

 دهد به صفر راستا كنيد .مي

 گيريتعداد اندازه 5-3

گيري تقريبأ در فاصله در هر طرف و جهت طول و عرض به طريقي بگيريد كه دو اندازه Cو  Bو  Aگيري براي حداقل سه اندازه

 سانتي متري از حاشيه و ديگري تقريبأ در وسط باشد . 10

 محاسبه و بيان نتايج -6

تي متر و سان 100هاي تا سانتي متر براي طول 0/5محاسبه كرده و آنها را با تقريب  w(A(و عرض  A)l(متوسط طول كلي  6-1

 .هاي بزرگتر تعيين كنيدسانتي متر براي فاصله 1با تقريب 

را به طور جداگانه حساب كرده و طول و عرض متوسط  w(B(و عرض  B)L(هاي پرزدار متوسط فاصله طول براي فرش 6-2

 بدست آوريد . w2B - wAو  l2B - lAقسمت پرزدار از 

 د ( در جهت و طول و عرض جداگانه حساب كنيد .متوسط طول حاشيه ) اگر وجود داشته باش 6-3

 گزارش آزمون -7

 هاي زير باشد .گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

 اين آزمون براساس اين استاندارد انجام شده است . -الف 

 محاسبه شده است . 1-6متوسط طول كلي و عرض كلي كه بر اساس بند  -ب 

 حساب كنيد . 2-6رض متوسط قسمت پرزدار بر اساس بند هاي پرزدار طول و عبراي فرش -پ 

 متوسط طول كلي حاشيه را در صورتي كه باشد در جهت طول و عرض كف پوش حساب كنيد . -ت 
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