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 افتينك(ويژگيهاي انواع موكت پرزدار)ت

  
  
  

 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

مك به اخلي، كد كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد 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

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

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

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

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري  –توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

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

 ( . الزم هايگواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

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

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

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

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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 تعاليبسمه

 پيشگفتار

ملي  شده و در چهل و سومين كميته استاندارد ويژگيهاي انواع موكت تافتينگ كه به وسيله كميسيون فني نساجي تهيه وتد وين 

قانون اصالحي قوانين و مقررات  3ماده  1مورد تأييد قرار گرفته , اينك به استناد بند  71/11/11استاندارد صنايع نساجي مورخ 

 گردد . به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 1371ماه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد  

تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در 

 ع خواهد شد . كميسيون فني مربوط مورد توجه واق

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

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد  

 ي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود . و استاندارد كشورهاي صنعت

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد تهيه گرديده است .  

 1ويژگيهاي انواع موكت پرزدار ) تافتينگ ( 

 هدف - 1 

 باشد . هاي پرزدار ميي انواع موكتهدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , نشانه گذاري بسته بندي و نشانه گذار 

 دامنه كاربرد - 2 

گيرد و به انجام مي P.2اي از پيش آماده شده از جنس گردد كه بافت بر روي زمينهاين استاندارد شامل موكتهائي مي - 1 - 2 

 شده استاز نخ اكريليك يا نايلون يا مخلوط اين دو بافته  4و پرز حلقوي  CUT PILE 3صورت پرز بريده  

اين استاندارد در مورد موكتهائي كه تمام عمليات تكميلي بر روي آنها انجام گرفته و آماده عرضه به بازار است قابل اجرا  - 2 - 2 

 است . 

 هاواژه - 3 

 رود . ها با تعاريف زير بكار ميدر اين استاندارد واژه 



 شود . كنار هم كه بر حسب اينچ بيان ميفاصله بين دو سر سوزن  -گيج  - 1 - 2 

 عبارتست از فاصله دو پرز گذاري متوالي -  5بخيه - 2 - 2 

 شود كه همجنس و همنوع بوده و داراي ظاهر و مشخصات يكسان باشد . به كاالئي گفته مي -پارتي  - 3 - 2 

 ويژگيها - 4 

 باشد . مي 3184به شماره ويژگيهاي زمينه بافت طبق استاندارد ملي ايران  - 1 - 4 

 ويژگيهاي نخ بكار رفته : - 2 - 4 

 باشد . مي 2741ويژگيهاي نخ يكسره نايلون ) پلي آميد ( طبق استاندارد ملي ايران به شماره  - 1 - 2 - 4 

 باشد . مي 3384ويژگيهاي نخ اكريليك طبق استاندارد ملي ايران به شماره  - 2 - 2 - 4 

 ويژگيهاي مهم بافت موكت : - 3 - 4 

 باشد . مي 1ويژگيهاي بافت موكت پرز حلقوي سبك و سنگين با نخ نايلون يكسره طبق جدول شماره  - 1 - 3 - 4 

 باشد . مي 888روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره  

 1جدول شماره 

 

 باشد . مي 2ويژگيهاي بافت موكت پرز حلقوي با نخ اكريليك طبق جدول شماره  - 2 - 3 - 4 



 

 باشد .مي 3ويژگيهاي بافت موكت پرز بريده با نخ اكريليك طبق جدول شماره  - 3 - 3 - 4 

 

پرز در متر مربع ( نبايد كمتر از ميزان تعيين شده  هاي ظريفتر كليه ويژگيها ) تعداد بخيه ارتفاع پرز وزندر مورد گيج -يادآوري  

 باشد .  براي گيج 

 ويژگيهاي تكميل : - 4 - 4 

 باشد . مي 2737فته طبق استاندارد ملي ايران به شماره بكار ر 6ويژگيهاي آميزه التكس  - 1 - 4 - 4 

گرم در متر مربع باشد براي محاسبه وزن التكس بكار رفته در  2800g/mوزن التكس بكار رفته ) خشك ( حداقل  - 2 - 4 - 4 

 متر مربع بايد وزن يك متر مربع موكت خام از وزن يك متر مربع موكت تكميل شده كسر گردد . 

 M = ن التكس بكار رفته در واحد سطح وز 



 1= M وزن موكت تكميل شده در واحد سطح 

2= M     2وزن موكت خام در واحد سطحM - 1M = M 

 ويژگيهاي كاالي تكميل شده - 5 - 4 

هاي چاپ و رنگرزي شده نيز بايد طبق موارد ذكر شده در استانداردهاي نخ موكتدرجه تغيير رنگ و لكه گذاري  - 1 - 5 - 4 

 باشد .  3384و نخ اكريليك به شماره  2747يكسره نايلون ) پلي آميد ( به شماره 

 250نيروي الزم براي بيرون كشيدن پرز : ميانگين نيروي الزم براي خارج كردن پرز از موكت پرز حلقوي حداقل  - 2 - 5 - 4 

 باشد :(مي 8940باشد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره نيوتن مي 150نيوتن و براي موكت پرز بريده حداقل 

كاهش ضخامت تحت فشار بار متحرك : كاهش ضخامت كف پوش پس از وارد شدن ...   ضربه بار مكانيكي نسبت به  - 3 - 5 - 4 

 باشد .  4يزان داده شده در جدول شماره ضخامت اوليه نبايد بيشتر از م

 باشد (.مي 890) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره  

 

كاهش ضخامت كفپوش تحت فشار بار ثابت كوتاه مدت نبايد كاهش ضخامت تحت فشار بار ثابت كوتاه مدت :  - 4 - 5 - 4 

 باشد .( مي 890باشد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره  50بيشتر از مقادير داده شده در جدول شماره 



 

ثابت و بلند مدت نبايد بيشتر از  كاهش ضخامت تحت فشار بار -كاهش ضخامت تحت فشار بار ثابت بلند مدت  - 5 - 5 - 4 

 باشد .( باشد .  ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره ... مي 6مقادير ذكر شده در جدول شماره 

 

براي جلوگيري از ايجاد الكتريسيته ساكن بايد از مواد آنتي استاتيك بر روي مواد اوليه آن  -يته ساكن الكتريس - 6 - 5 - 4 

 استفاده شده باشد . 

حداكثر پرز دهي كف پوش در آزمون به وسيله دستگاه براي كفپوشهاي پرز بريده تتراپاد نبايد  -ميزان پرز دهي  - 7 - 5 - 4 

 دور باشد .  25000پس از  % 0/2دور ( و  10000وزن نخ به كار رفته ) پس از  % 0/06بيش از 

 باشد (مي 3370) آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره  

 در موقع بازرسي و آزمونهاي چشمي كفپوش بايد عاري از عيوبي به شرح زير باشد : -عيوب ظاهري  - 8 - 5 - 4 



 ي (تاب خوردگي ) چروك خوردگ - 

 نا يكنواختي و شل افتادگي موقع گستردن - 

 نا يكنواختي رنگ - 

 نا يكنواختي تراش ) در كفپوشهاي پرز بريده ( - 

 سايه روشن بودن - 

 سوختگي چسب پشت كفپوش - 

 ريختگي و ترك خوردگي چسب پشت كفپوش - 

 نا يكنواختي چسب پشت كفپوش - 

 وزنينفوذ چسب به روي كفپوش و ايجاد حالت س - 

 گونيا نبودن چهار گوشه كفپوش - 

 نمونه برداري - 5 

 ايران انجام گيرد .  885نمونه برداري از هر پارتي طبق استاندارد شماره  

 تطبيق با استاندارد - 6 

 هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص كاال و پارتي بوده و بطور تصادفي انتخاب شود . نمونه 

 آزمونهاي چشمي و ظاهري بايد در محل كارگاه توليد يا انبار انجام گيرد .  - 1 - 6 -يادآوري  

درجه سلسيوس مطابق  2±20درصد و در دماي  2±65ساعت در رطوبت نسبي  24ها را قبل از آزمون حداقل نمونه - 2 - 6 

 جام دهيد . قرار داده و سپس آزمونهاي الزم را در همان شرايط ان 948استاندارد ملي ايران شماره 

 كليه آزمونهاي ذكر شده در اين استاندارد بايد طبق استانداردهاي مربوط به آنها انجام پذيرد .  - 3 - 6 

ها با ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت نداشته باشد كاال خارج از استاندارد اي از آزمونههرگاه ويژگيهاي آزمونه يا دسته -يادآوري  

 باشد . مي

 ه گذارينشان - 7 



 گيرد . انجام مي 1360مشخصات برچسب گذاري طبق استاندارد ملي ايران شماره  

 بسته بندي - 8 

( تهيه و به شكل قابل قبولي بسته بندي شود فقط موكتهائي را كه داراي درازا و پهنا و طرح و ROLLموكت بايد به صورت لوله ) 

 توان با يكديگر بسته بندي كرد . مينخهاي زمينه و نخ پرز مشابه هستند 

  

  

  

  

  

1- TOFFTED CARPET  

2- POLYPROPYLENE 

3- CUT PILE 

4- LOOP PILE  

5- STITCH  

6- Latex 



  

 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

  

Institute of Standards and Industrial Research of Iran 

  

ISIRI NUMBER 

  

3369 

  

 

  

SPECIFICATION OF TUFTED TEXTILE FLOOR CEVERING WITH CUTPILE 

LOOP PILE MTUF( TUFTED CASPET ) 

  

  

  

1st Edition 

  

 


