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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   ه موجب قانون، تنها   تحقيقات صنعتي ايران ب    و مؤسسه استاندارد 

 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعي بر اين   . با موضوع صورت ميگيرد   مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط          

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                      
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .انهاي دولتي باشد  بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازم        
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                  

) رسمي( وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي                   
 .چاپ و منتشر مي شود

ستانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين              پيش نويس ا  
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان                           

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد              . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥((درج در استاندارد ملي شماره      من

 .تصويب رسيده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در                    
هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي       تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمندي          

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور                    
اطمينان از كيفيت محصوالت و حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول 

مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي                   . اجباري نمايد 

 .يداستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نما

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست                     

و مؤسسات را   محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها             
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ترويج سيستم بين المللي    . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              
 انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح       يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و         

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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ها   انتخاب و بريدن آزمونه-هاي نساجي ماشيني كفپوشكميسيون استانداردً  
 هاي فيزيكي ً  براي آزمون

 )تجديد نظر ( 
 
 

 سمت يا نمايندگي رئيس
 انجمن صنايع نساجي ايران آزاديان ، فرشيد

 )فوق ليسانس نساجي ( 
 
 

 اعضا
 دانشگاه يزد دانشكده نساجي افشاري ، مهدي

 )دكتراي نساجي ( 
 

 شركت مهندسي و بازرگاني خوش پاك جان بزرگي ، علي
 )ليسانس نساجي ( 
 

 شركت كارخانجات مطهري  خزائي ، مصطفي
 )ليسانس نساجي ( 
 

 شركت فرش ستاره كوير درخشان فر ، مصطفي
 )ليسانس مديريت بازرگاني ( 
 

 وزارت صنايع و معادن صادقي ، اميرسعيد
 اداره كل نساجي و پوشاك                   )                  ليسانس نساجي (

  
 شركت فرش مشهد  كيان تاش ، سميرا

  و)فوق ليسانس نساجي ( 
 
 

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طالبي ، فرزانه

 ) فوق ليسانس نساجي ( 



 گفتار پيش 

 -هاي فيزيكي  اي آزمون ها بر   انتخاب و بريدن آزمونه     -هاي نساجي ماشيني   ً  كفپوش  استاندارد

اين  استاندارد براساس  پيشنهادهاي  رسيده  و      .  تهيه  شد  ١٣٥٢نخستين  بار در سال      ً    )تجديد نظر   ( 
 يكصد و   و در  بررسي  و تأييد كميسيون هاي  مربوط  براي  اولين  بار مورد تجديدنظر قرار گرفت               

 ٢٥/٥/٨٤ مورخ هاي نساجي و الياف        رآورده پوشاك و ف   جلسة  كميتة  ملي  استاندارد   پنجاه ونهمين   
 قانون  اصالح  قوانين  و مقررات  مؤسسه        ٣اينك  اين  استاندارد به  استناد بند يك  مادة          .  تصويب  شد 

 به  عنوان  استاندارد ملي  ايران  منتشر        ١٣٧١استاندارد و تحقيقات  صنعتي  ايران  مصوب  بهمن  ماه            
 . مي شود

، علوم  و    مگامي  و هماهنگي  با تحوالت  و پيشرفتهاي  ملي  و جهاني  در زمينه  صنايع              براي  حفظ  ه  
، استانداردهاي  ملي  ايران  در مواقع  لزوم  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  پيشنهادي  كه                   خدمات 

قرار خواهد  ، در تجديدنظر بعدي  مورد توجه           براي  اصالح  و تكميل  اين  استاندارد ارائه  شود         
بنابراين  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  ملي  ايران  بايد همواره  از آخرين  تجديدنظر آنها                .  گرفت 

 . استفاده  كرد

در تهيه  و تجديدنظر اين  استاندارد سعي  شده  است  كه  ضمن  توجه  به  شرايط  موجود و نيازهاي                     
ارد و استانداردهاي  بين المللي  و استاندارد ملي  كشورهاي           ، در حد امكان  بين  اين  استاند        جامعه 

 . صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي  ايجاد شود

 :  به  كار رفته  به  شرح  زير است استانداردخذي  كه  براي  تهيه  اين  آ و مبع امن

مونه  نمونه برداري و بريدن ن      –  كفپوش هاي نساجي       ١٣٥٢سال  : ٨٨٥ استاندارد ملي ايران      -١
 هاي آزمايشي

2- ISO 1957 : 2000  Machine- made textile floor coverings- Selection and 
cutting of specimens for physical tests 

 الف
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 هاي فيزيكي ها براي آزمون  انتخاب و بريدن آزمونه-هاي نساجي ماشيني كفپوش

 )تجديد نظر ( 
 
 دامنه كاربردهدف و  ١

هاي  ها از كفپوش   اين استاندارد ، تعيين روش براي انتخاب و بريدن آزمونه             هدف از تدوين     
 .باشد  هاي فيزيكي مي نساجي براي انجام آزمون

 اگر نمونه .  روش مرجع براي نمونه برداري از محموله در پيوستً  الفً  شرح داده شده است                    -يادآوري  
ت نمونه نماينده كل محموله نباشد بنابراين سفارش         برداري دقيقاً طبق پيوستً  الفً  انجام نشود ممكن اس           

 .مي شود كه نحوه نمونه برداري مورد توافق طرفين ذينفع باشد 

 .هاي خاب دار و بدون خاب ، كاربرد دارد  روش مذكور براي تمام انواع كفپوش

 
 اصول كلي ٢

ان نمايانگر كل   ها تا حد امك     هاي انتخاب آزمونه از يك نمونه به نحوي است كه آزمونه              روش
 .محموله باشند 

 
 روش كار ٣

. نمونه را بررسي كرده و هر نوع تغييرات فيزيكي آن را يادداشت و گزارش كنيد                    ١-٣
هاي داراي خاب كوتاه و يا بلند ، تغييرات ارتفاع خاب و يا تغييرات سطحي                 براي مثال به رديف   

 .هاي مختلف نمونه بايد توجه شود  در قسمت

ها را طوري    ها به شكل مربع و يا مستطيل باشند آن         دي كه الزم است آزمونه    در موار  ٢-٣
ها موازي و عمود بر جهت توليد        هاي نوع خاص لبه    ها موازي تار و پود و در كفپوش        ببريد كه لبه  

اگر نمونه كامالً گونيا نباشد آزمونه را طبق روش فوق ببريد و مورب بودن جزئي                 . ماشين باشند   
 .ا گزارش نماييد ها ر آزمونه
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دهد و   هايي باشد كه خواب كفپوش را تشكيل مي        اگر لبه يا كناره نمونه داراي خاب       ٣-٣
 ميلي متري كناره و يا      ١٠٠ها را در فاصله حداقل       اين لبه در قسمت توليد ماشين باشد بايد آزمونه        

 .لبه تهيه نمود 

 ميلي متر از لبه جهت       ٣٠٠ها را طوري ببريد كه هيچ قسمت آن در فاصله              آزمونه ٤-٣
در صورتي كه معلوم شود پود بريده شده         . پودي يا لبه عمود بر جهت توليد ماشين قرار نگيرند            

گيرد آزمونه را طوري ببريد كه هيچ          ميلي متري تغيير خاب قرار مي       ٣٠٠اي بيش از     در فاصله 
 . ماشين واقع نشود  ميلي متري لبه پودي يا لبه عمود بر جهت توليد٥٠قسمت آن در فاصله 

ها بايد از تمام سطح نمونه        اگر بيش از يك آزمونه بايد از نمونه بريده شود آزمونه             ٥-٣
اگر اين امر اجتناب ناپذير     . ها داراي تار و پود مشترك باشند         تهيه شوند و نبايد هيچ يك از آزمونه       

ها داراي تار يا پود       زمونهدر صورتي كه آ   . ها داراي تار مشترك نباشند        است سعي كنيد آزمونه   
 آزمونه  ٤در شكل يك ، روش انتخاب       . مشترك باشند ، بايد مورد در گزارش آزمون درج گردد            

 .نشان داده شده است 

 
 ، بهتر است در جهت عمود بر جهت توليد           ١ در محصوالت توليد شده به روش اليه گذاري وب          -يادآوري

 .ماشين ، يك آزمونه تهيه شود 

 

ها بايد از تمام سطح نمونه تهيه شوند و به تساوي در دو طرف خطي قرار                    هآزمون ٦-٣
 .كند  بگيرند كه نمونه را در جهت تار يا جهت توليد ماشين نصف مي

ها بايد تا حد امكان دور       روند آزمونه  ها براي بيش از يك آزمون به كار مي         اگر آزمونه  ٧-٣
 از روش انتخاب تصادفي يك خانه از سطح             توان براي مثال مي   . از يكديگر انتخاب شوند       
 .شطرنجي شده استفاده كرد 

                                                 
1- Cross – laid webs 
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ها را   اگر نمونه داراي بيش از يك سطح خاب و يا سطح مورد استفاده باشد ، آزمونه                ٨-٣
با رعايت موارد باال آن قدر دور از هم انتخاب كنيد تا هر آزمونه داراي ضخامت يكسان بوده و                      

 .يير ضخامت ديگر ، فاصله داشته باشد  ميلي متر از هر تغ٢٠٠حداقل 

 
 

  آزمونه٤ شمايي از نحوه بريدن -١شكل 

 

 گزارش نمونه برداري ٤

 :هاي زير باشد  گزارش نمونه برداري بايد داراي آگاهي

 . و جزئيات هر گونه انحراف از اين روش ١٣٨٤ سال ٨٨٥استاندارد ملي ايران  ١-٤

  ) .٢-٣طبق بند ( مورب بودن آزمونه  ٢-٤

  ) .٥-٣طبق بند ( ها  تار و پود مشترك در آزمونه ٣-٤
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ها متفاوت باشد بايد نسبت بين نتايج به دست آمده و              اگر ارتفاع خاب در آزمونه      ٤-٤
 .ها گزارش شود  ارتفاع خاب

 .      مشخصات نمونه  ٥-٤

 .تاريخ انجام نمونه برداري        ٦-٤

 .ء نمونه بردار       نام ونام خانوادگي و امضا ٧-٤
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 پيوستً  الفً  

 هاي فيزيكي روش مرجع براي انتخاب و برش نمونه براي انجام آزمون

 )الزامي ( 
 

 هدف و دامنه كاربرد ١-الف

هاي ماشيني يا محصول توليد      اين پيوست روشي مناسب براي نمونه برداري از محموله كفپوش           
 .اشد ب هاي فيزيكي ، مي شده ويژه براي انجام آزمون

 .هاي خاب دار و بدون خاب كاربرد دارد  اين روش براي تمام انواع كفپوش

 اصول كلي ٢-الف

 .نمونه تهيه شده طبق اين روش نمايانگر كل محموله مي باشد 

 روش كار ٣-الف

 هر نمونه را از عرض كامل به جز حاشيه ها انتخاب كنيد  ١-٣-الف

براي مثال به   . غييرات فيزيكي آن را گزارش كنيد       نمونه را بررسي كرده و هر نوع ت         ٢-٣-الف
 هاي داراي خاب كوتاه و يا بلند ، به تغييرات ارتفاع خاب و يا تغييرات سطحي                            رديف

 .هاي مختلف نمونه بايد توجه شود  قسمت

ها را طوري    ها به شكل مربع و يا مستطيل باشند آن          در مواردي كه الزم است نمونه      ٣-٣-الف
ها موازي و عمود بر جهت توليد        هاي نوع خاص لبه    ها موازي تار و پود و در كفپوش        ببريد كه لبه  

اگر ساختار نمونه كامالً گونيا نباشد نمونه را طبق روش فوق ببريد و مورب بودن                 . ماشين باشد   
 .جزيي نمونه ها را گزارش نماييد 
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