
 
 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran ISIRI  

 

 3184 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 3184

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st .Revision   اولتجديدنظر

   
  

پارچه زمينه موكت  -هاي نساجي پوش كف
  -ينگ از جنس پلي پروپيلنتافت

  ويژگي ها و روش هاي آزمون
  
  
  

Textile floor coverings - Polypropylene 

carpet backing fabric -  

Specifications and test methods 

 
 

 



 

   و تحقيقات صنعتي ايراناستانداردة مؤسس
   14155-6139: پستي صندوق،  1294، پالك   جنوبي ميدان ونكضلع،  خيابان وليعصر - تهران
  88879461-5  :  تلفن

  88887103 و88887080  :  دورنگار
  31585-163صندوق پستي   صنعتي،شهر - كرج
   )0261(2806031 -8  :  تلفن

  )0261 (2808114  :  دورنگار
  ir.org.isiri@standard  :  پيام نگار

 www.isiri.org  :  گاهوب
  )0261 (2818787 :دورنگار، ) 0261 (2818989  :  تلفن،   فروشبخش
   ريال  625  :  بها

Institute of Standards and Industrial Research of IRAN 
Central Office : No.1294 Valiaser Ave. Vanak corner, Tehran, Iran 
P. O. Box : 14155-6139, Tehran, Iran 
Tel: +98 (21) 88879461-5 
Fax: +98 (21) 88887080, 88887103 
Headquarters : Standard Square, Karaj, Iran 
P.O. Box : 31585-163 
Tel: +98 (261) 2806031-8 
Fax: +98 (261) 2808114 
Email : standard @ isiri.org.ir 
Website : www.isiri.org 
Sales Dep : Tel: +98(261) 2818989, Fax.: +98(261) 2818787 
Price : 625  Rls. 



 

  خدا به نام
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و تحقيقـات  استاندارد مؤسسة الزامات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .د دار عهده به را ايران

مؤسـسات   و مراكـز  نظـران   صـاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
وليـدي،  ت بـه شـرايط   توجـه  با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كـه  اسـت  تجـاري  و فناوري

نـويس   پـيش  .د شـو  مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از دريافت پس و مي شود ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي راجعم به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايـران چـاپ   )رسـمي ( ملـي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها
  .د شو مي منتشر
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايت با نيز الحذيص و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .د شـو  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تـصويب،  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شـده  نوشـته  مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .د باش رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
المللـي   بـين   كميـسيون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعـضاي  از ايـران  صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها نعنوا به و  است3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
(CAC)5 كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.د كن مي فعاليت كشور در 

 .د شو مي بهره گيري بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از

كنندگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران عتيصن تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اجـراي   اقتـصادي،  و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ
 د ،اسـتاندار  عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه  .د نماي اجباري

 فعـال  مؤسسات و مانهاز سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين  .د نماي اجباري را آن بنديو درجه

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

 نظـام  ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 آنهـا  عملكـرد  بـر  و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي رزيابيا ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .د كن نظارت مي

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 



 

  كميسيون فني تدوين استاندارد
  از جنس زمينه موكت تافتينگ –پوش هاي نساجي  كف« 

  » ويژگي ها و روش آزمون –پلي پروپيلن
  )تجديد نظر اول ( 

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  عامري، ستاره

  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  ك وزارت صنايع و معادناداره كل صنايع نساجي و پوشا

    :دبير
  آفاقي، جميله

  )فوق ليسانس مديريت صنايع(
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  آقامحمدي، فرامرز

  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  شركت فرش پارس

  حجتي پور، حميد
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  )كوثر(مركز خريد سپاه  نساجي آزمايشگاه

  صميمي فر، مهدي
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  شركت مشاورين نيك تكس

  علي احمدي، رضا
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  كرمان موكتشركت 

  فرح بخش، نسيم
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

  انجمن صنايع نساجي ايران و شركت فرش مشهد

  كمالي مياب، رضا
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  آزمايشگاه كوثر

  ميرزائي، محسن
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  شركت پاالز موكت

  مالكاظمي، پروانه
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  شركت نمد

  وحداني، ابراهيم
  )ليسانس مهندسي نساجيفوق (

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران



 

  پيش گفتار

 ويژگـي و روش     _  از جـنس پلـي پـروپيلن        تافتينـگ   زمينه موكـت   –ش هاي نساجي    كف پو  "استاندارد  
اين اسـتاندارد براسـاس پيـشنهادهاي رسـيده و بررسـي            . تدوين شد  1370 نخستين بار در سال      " آزمون
و تاييد كميسيون هاي مربوطه براي نخستين بار مـورد          موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران       توسط  

پوشـاك و فـرآورده هـاي        اجالس كميته ملـي اسـتاندارد        رميندويست و چها  در  تجديد نظر قرار گرفت و      
 قـانون   3بنـد يـك مـاده        به اسـتناد      استاندارد اين اينك   .شد تصويب   02/11/1386 مورخ   نساجي و الياف  

 ، بـه عنـوان   1371اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب بهمن ماه          
  .ر مي شود استاندارد ملي ايران منتش

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و 
خدمات استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و 

وط مورد توجه قرار خواهد تكميل اين استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مرب
  .بنابراين ، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد . گرفت 

  .است 1370 سال : 3184اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران 
  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است Ĥبع و مامن
   و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم امكاناتي  بررس- 1
  يهاي زمينه موكت تافتينگ از جنس پلي پروپيلنگ ويژ1370 سال:3184 استاندارد ملي ايران - 2
  



 

  - پارچه زمينه موكت تافتينگ از جنس پلي پروپيلن–ش هاي نساجي كف پو
  ويژگي ها و روش هاي آزمون

  

  هدف و دامنه كاربرد  1
  پارچه زمينه موكـت تافتينـگ از جـنس پلـي پـروپيلن             تعيين ويژگي هاي     ،دوين اين استاندارد  هدف از ت  
  . مي باشد

در باره پارچه هاي زمينه موكت تافتينگ كه از نوارهاي پلي پروپيلن  با بافت تاري و پـودي                   اين استاندارد   
  .كاربرد دارد مي باشد، تهيه و كليه عمليات تكميلي روي آن انجام شده است و آماده عرضه به بازار

  مراجع الزامي  2
  .مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ارجاع داده شده است

  .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
اشد، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده ب       

در مورد مدركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده             . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست      
  .شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

     شمارش تعداد نخ تار و پود در پارچه  ،1382سال  : 683استاندارد ملي ايران شماره   2-1
 شـرايط آزمايـشگاهي بـراي آمـاده كـردن و            ،   1385 سال : 948 ملي ايران شماره     استاندارد  2-2

  منسوجات ياندازه گيري مشخصات فيزيكي و مكانيك
روش :  بخش اول  –خواص كششي پارچه      ،  1381سال:  1147-1استاندارد ملي ايران شماره       2-3

  اندازه گيري نيرو و ازدياد طول در حداكثر نيروي اعماال شده با استفاده از روش نوار باريك
روش تعيـين وزن در واحـد طـول و واحـد              ، 1381 سـال :  1148استاندارد ملي ايران شماره       2-4

   سطح پارچه
  واژه نامه -ي نساجيها كفپوش ، 1378 سال:  1949استاندارد ملي ايران شماره   2-5

 آماده سازي، عالمت گـذاري و انـدازه گيـري           ،  1379سال  : 5653استاندارد ملي ايران شماره       2-6
    نمونه هاي پارچه و لباس براي تعيين تغيير ابعاد



 

 اندازه – ساختار – منسوجات تار و پودي ، 1381لسا: 6510استاندارد ملي ايران شماره   2-7
  نخ خارج شده از پارچه) نمره ( گيري وزن مخصوص خطي 

 انـدازه گيـري طـول و عـرض          -منـسوجات    ،   1386سال   : 9528استاندارد ملي ايران شماره       2-8
   روش آزمون -پارچه 

  

  اصطالحات و تعاريف  3
  :عاريف زير به كار مي رود تيا واژه ها با/دراين استاندارد اصطالحات و

3-1  
  )پارتي ( بهر

به محموله اي از كاال گفته مي شود كه هم جنس، هم نوع، با تراكم و وزن متر مربع يكسان بوده و يا به 
  .عبارتي داراي خواص فيزيكي و شيميايي يكسان باشند

3-2  
  تكس

ه جرم هزار متر برحسب نشان دهنده نمره يا جرم مخصوص خطي نخ در سيستم مستقيم و بيان كنند
  .گرم مي باشد

3-3   
  توپ

  .به بسته بندي پارچه بر روي يك استوانه محكم از جنس مقوا، مواد پالستيكي و غيره گويند
  . مي باشد1378سال  : 1949ساير تعاريف مطابق با استاندارد ملي ايران شماره    3-4

  ويژگي ها  4
  ويژگي هاي پارچه  4-1

  : ينگ از جنس پلي پروپيلن بايد داراي ويژگي هاي زير باشد پارچه زمينه موكت تافت
 گرم بـر متـر مربـع و حـد           120 گرم بر مترمربع الي      85جرم بر واحد سطح پارچه زمينه بايد          4-1-1

 : 1148  طبـق اسـتاندارد ملـي ايـران    آزمون روش . باشد±5%رواداري آن نسبت به مقدار اظهار شده بايد      
  . مي باشد1381سال 



 

حـد رواداري   در مـوارد بـيش از آن،         و   100تعداد تار در دسي متر پارچه زمينه بايـد حـداقل              4-1-2
مـي   1382سـال  : 683 طبق استاندارد ملي ايران      آزمون روش   . باشد  مي ±3%نسبت به مقدار اظهار شده      

  .باشد
داري و در مـوارد بـيش از آن، حـد روا           44تعداد پود در دسي متر پارچه زمينـه بايـد حـداقل               4-1-3

مـي   1382سـال  : 683 طبق استاندارد ملي ايران      آزمون روش   . باشد  مي ±3%نسبت به مقدار اظهار شده      
  .باشد

نمره نخ تار برحسب تكس پارچه زمينه بايد برابر با مقدار اظهارشده و حد رواداري آن نـسبت                    4-1-4
  . مي باشد1381سال : 6510 طبق استاندارد ملي ايران آزمون روش . باشد±5%به مقدار اظهار شده 

 بايد برابر با مقدار اظهارشده و حد رواداري آن نسبت پارچه زمينهنمره نخ پود برحسب تكس   4-1-5
  .  مي باشد1381سال : 6510 طبق استاندارد ملي ايران آزمون روش . باشد±5%به مقدار اظهار شده 

ا مقدار اظهار شـده و حـد رواداري         ميانگين عرض پارچه زمينه برحسب سانتي متر بايد برابر ب           4-1-6
 : 9528 طبـق اسـتاندارد ملـي ايـران          آزمـون  روش   . باشـد  -5/0%و  + 1%آن نسبت به مقدار اظهـار شـده         

  .مي باشد 1386سال
طول پارچه زمينه برحسب متربايد برابر با مقدار اظهار شده و حد رواداري آن نسبت به مقـدار     4-1-7

  .مي باشد1386سال  : 9528 بق استاندارد ملي ايران طآزمون روش . باشد-1%اظهار شده 
 نيـوتن و در جهـت پـود         540 مقاومت تا حد پارگي به روش نوار باريك در جهت تار بايد حـداقل                4-1-8

  .مي باشد 1381سال  : 1147-1 طبق استاندارد ملي ايران آزمونروش .  نيوتن باشد650حداقل بايد 
 درصـد و در جهـت پـود بايـد           3 در جهت تاربايـد حـداكثر        جمع شدگي پارچه در اثر حرارت       4-1-9

  .مي باشد 7بند  طبق آزمونروش . درصد باشد2حداكثر 
  ويژگي هاي بافت پارچه  4-2

  :بافت پارچه زمينه بايد داراي ويژگي هاي به شرح زير باشد
رواداري تراكم تار و پود در طول و عرض پارچه زمينه موكت بايد ثابت و حـد                ضريب تغييرات     4-2-1

  ; باشد±5/0%آن بايد برابر با 
  ;پارچه زمينه بايد فاقد سوراخ باشد  4-2-2
كناره پارچه زمينه بايد داراي بافت محكم و يكنواخت باشد به طوري كه كليـه نـخ هـاي تـار                       4-2-3

  ;انتهايي پارچه به راحتي آزاد نشوند
  .  و پود باشدپارچه زمينه بايد داراي بافت يكنواخت وفاقد پارگي تار  4-2-4

   بسته بندي  5
 متـر  200حـداقل طـول آن بايـد      . بسته بندي پارچه زمينه موكت تافتينگ به صورت توپ انجام مي شود           

باشد ولي در هر صورت طول و عرض توپ بايد برابر با مقدار اظهار شده مطابق با حد رواداري اعالم شـده                      
  . باشد1در جدول 

  .شود و نبايد به صورت كله قندي در آمده باشدتوپ بايد به صورت يكنواخت پيچيده 



 

  .توپ بايد در لفاف مناسبي كه محتويات آن را ازصدمات احتمالي حفظ نمايد، بسته بندي گردد

  نشانه گذاري  6
  :يا بسته بندي آن ها بايد داراي آگاهي هاي زير باشد/ پارچه زمينه موكت تافتينگ و

  ;و كشور مبداءنام ونشان توليد كننده يا فروشنده   6-1
  ;نوع و جنس پارچه زمينه بطور مثال پارچه زمينه موكت تافتينگ از جنس پلي پروپيلن  6-2
  ;) گرم بر مترمربع( جرم بر واحد سطح   6-3
  ;طول و عرض پارچه برحسب سيستم متريك  6-4
  ;نمره نخ تار و پود برحسب سيستم تكس  6-5
  ;تراكم تار و پود در دسي متر  6-6
  .اطالعات اضافي مورد نياز خريدارهرگونه   6-7

  روش آزمون جمع شدگي در اثر حرارت پارچه زمينه  7
  اصول آزمون  7-1

براي اندازه گيري جمع شدگي پارچه زمينه موكت تافتينگ، آزمونه اي ازپارچـه زمينـه تهيـه و بـا انـدازه              
 هواي داغ قـرار مـي       گيري طول و عرض آزمونه آن را به حالت آزاد در دماي معين و به مدت مشخص در                 

 ابعاد آن اندازه گيري و تغيير ابعاد        "پس از انتقال به محيط آزمون و رسيدن به دماي تعادل، مجددا           . دهيم
  .در جهت طول وعرض را محاسبه مي كنيم

  وسايل   7-2
براي عالمت گذاري آزمونه ها طبـق اسـتاندارد ملـي ايـران              ،    وسيله براي عالمت گذاري آزمونه      7-2-1

  .1379سال : 5653ه شمار
بـه   آزمونـه را     ، كمي بزرگ تر از آزمونه كه در تمام مدت اندازه گيـري            ، شيشه اي   هاي صفحه  7-2-2

  .نگه داردطور صاف 
، با درجه حرارت قابل كنترل به گونه اي كه تغييرات درجه حرارت تنظيم شده   اون يا خشك كن    7-2-3

  .ن بايد مجهز به سيستم جريان هوا باشدخشك ك.  درجه سلسيوس باشد±5/1در اطراف آزمونه 
 براي اندازه گيري ابعاد در جهت طول و عرض پارچـه زمينـه كـه بـر حـسب                    ،خط كش فلزي    7-2-5

  .مترمدرج شده باشد ميلي
   زمان سنج  7-2-6
   روش انجام آزمون7-3
 1381 لسـا  : 1147-1شـماره    ملي ايـران      استاندارد  پيوست الف  را طبق  برداري از بهر     نمونه  7-3-1

 . قرار دهيـد 1385سال  : 948سپس نمونه ها را در شرايط استانداردطبق استاندارد ملي ايران       .انجام دهيد 
سـه   روي آن    1-2-7 با اسـتفاده از وسـيله بنـد           تهيه كرده و   cm45 cm45 آزمونه  به ابعاد      2حداقل  
 ميلـي   40 "مت تقريبـا  به طوريكه فاصله هر جفت عال      دگذاريب) طول و عرض    ( در هرجهت   عالمت  جفت  



 

آزمونه را بدون اعمال كشش روي يكي از صفحات شيشه اي قرار داده و صفحه شيشه اي ديگـر                   . مترباشد
 (L1 )بـه عنـوان طـول اوليـه      ميلي متر 5/0با تقريب را  فواصل عالمت گذاري شده .را روي آن بگذاريد

  .  اندازه گيري و يادداشت كنيد
 132بـا دمـاي      ) 3-2-7طبـق بنـد     ( طبق بند فوق را در خـشك كـن        آزمونه هاي تهيه شده       7-3-2

سـپس آزمونـه را از خـشك كـن خـارج و ابعـاد آن پـس از                   .  دقيقه قرار دهيد   5درجه سلسيوس به مدت     
 بـه عنـوان طـول ثانويـه      ) 2-2-7طبق بنـد  (  شيشه اي  هايرسيدن به دماي تعادل با استفاده از صفحه    

( L2 )كنيد اندازه گيري و يادداشت .  
 در اثر حرارت رابراي هر جهـت از طـول و    (%S)با استفاده از فرمول زير درصد جمع شدگي  7-3-3

  : عرض پارچه محاسبه و گزارش كنيد
100

1
21% ×

−
=

L
LLS  

  گزارش آزمون  7-4
  :هاي زير باشد  گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

   ؛3184اره استاندارد ملي ايران شم7روش آزمون طبق بند   7-4-1
  دمايي كه آزمون در آن انجام شده است ؛  7-4-2
   در جهت طول3-3-7ميانگين مقادير بدست آمده ار فرمول بند   7-4-3
   در جهت عرض3-3-7ميانگين مقادير بدست آمده از فرمول بند   7-4-4
  تاريخ انجام آزمون  7-5-5
  نام و نام خانوادگي آزمايش كننده  7-5-6
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  5:  صفحه  



 

  


