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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

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

باه سااامان ملای     99/6/99نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عاایی اداری ماور    

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  98/3/99مور   33434/996استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 پژوهشی، مؤسسات علمی، و مراکز نظران صاحب کارشناسان ساامان ، اا مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حواه در استاندارد تدوین

 اا کاه  اسات  تجااری  و توییادی، فنااوری   به شرایط توجه با و ملی مصایح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توییدی

 تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف توییدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت

 اعضاای  و نفاع  ذی مراجاع  به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش .شود می حاصل دویتی غیر و دویتی های ساامان نهادها،

 به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها اا دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون

 .شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان

 ملای  درکمیتاۀ کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های ساامان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 بر که شوند می تلقی ملی بدین ترتیب، استانداردهایی .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح

-مای  تشکیلساامان ملی استاندارد ایران  مربوط که ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس

 .باشد رسیده تصویب به دهد

(ISO)استاندارد  ایمللی بین ساامان اصلی اعضای اا ایران ساامان ملی استاندارد
9ایمللی ایکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1

(IEC) بین ساامان و 

3 قانونی شناسی اندااه ایمللی
(OIML) 8رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC) تدوین در .کند می فعاییت کشور در 

 و جهاان  صانعتی  و فنای  علمای،  پیشرفت هاای  آخرین اا کشور ، خاص های نیاامندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای

  .شودمی گیریبهره ایمللی بین استانداردهای

 فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ مصرف اا حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موااین رعایت با تواند ساامان ملی استاندارد ایران می

 بارای  را ایاران  ملای  اساتانداردهای  اا اجرای بعضای  اقتصادی، و محیطی ایست مالحظات و محصوالت کیفیت اا اطمینان حصول عمومی، و

 بااارهای حفظ منظور به تواند می ساامان نماید.  استاندارد، اجباری عایی شورای تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل توییدی محصوالت

 باه  بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید.  اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای ایمللی بین

 مادیریت  هاای  سیسات   صادورگواهی  و ممیازی  باارسی، آمواش، مشاوره، در امینۀ فعال مؤسسات و ساامان ها خدمات اا کنندگان استفاده

 ساامان گونه این ساامان ملی استاندارد ایران سنجش، وسایل کاییبراسیون )واسنجی( و مراکز ها آامایشگاه محیطی،ایست مدیریت و کیفیت

 ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الام، شرایط احراا صورت در و کند می ارایابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها

 و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل کاییبراسیون )واسنجی( یکاها، ایمللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا

 .است ساامان این وظایف دیگر اا ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام
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 پیش گفتار

 1339نخستین بار در سال  "پرا کشیدن بیرون روش اندااه گیری نیروی  - های نساجیپوشکف "استاندارد 

ساامان ملی استاندارد ایران و تائید براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط تدوین شد. این استاندارد 

اجالس کمیته  سیصد وشصت وچهارمیندید نظر قرار گرفت و در مورد تجون های مربوط برای دومین بار یکمیس

 3تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده  93/9/99 فراورده های نساجی و اییاف مور ، ملی استاندارد پوشاک

، به عنوان استاندارد ملی ایران 1331ایران، مصوب بهمن ماه ساامان ملی استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات 

 منتشر می شود.

های ملی و جهانی در امینه صنایع، علوم و خدمات، برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت

نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این استانداردهای ملی ایران در مواقع یزوم تجدید

نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید  استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید

 .کردهمواره اا آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده 

 

 .شودمی 1369ل سا :498این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 
 

 که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح ایر است: نبع و ماخذیم
 

ISO 4919:2012: Carpets-Determination of tuft withdrawal force  
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  پرزبيرون كشيدن ي روش اندازه گيري نيرو -نساجي  هايپوشكف

 كاربرد دامنه و هدف 2

اشد. بیپوش مروش اندااه گیری نیروی الام برای بیرون کشیدن پرا اا کف هدف اا تدوین این استاندارد تعیین

 .کاربرد داردی اهحلقپرا بریده یا  ها باپوشکفاین استاندارد در مورد کلیه 

حلقه یا  / در قسمت هائی اا استاندارد که کلمه پرا به مفهوم عام استفاده شده، مانند عنوان استاندارد، منظور پرا و -وريآياد

 باشد. می

 الزامي مراجع 1

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

 . ن ترتیب آن مقررات جزئی اا این استاندارد ملی ایران محسوب می شودبدی

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

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

 . همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه های بعدی آن ها مورد نظر است

 : استاستفاده اا مراجع ایر برای این استاندارد ایزامی 

 

آامون انتخاب و بریدن آامونه ها برای -های نساجی ماشینی ، کفپوش443 شماره استاندارد ملی ایران 1-2

 های فیزیکی

 شرایط محیطی استاندارد برای آماده ساای و انجام آامون، 984 شماره ستاندارد ملی ایرانا 1-1

 واژه نامه -های نساجیپوشکف، 1989شماره  استاندارد ملی ایران 1-9

 اصطالحات و تعاريف  9

 ود:رمیدر این استاندارد اصطالحات با تعاریف ایر بکار 

 پرز 9-2

ی آن، خاب   هاقگره است و ساق یا ساطول به فرم  یا W یا  U ,J ,Iمانند  فمختل هایشکل بهطویی اا نخ 

 هد.دیرا تشکیل م پوشکف

 حلقه 9-1

   قرار دارند. پوشکف امینه بابین دو نقطه اتصال متوایی پرا  در که اا نخ یا اییاف ایهطول پیوست

 اصول آزمون 4

 حداکثر وشود میبه قالب دستگاه وصل  شدبایم حلقهدر مواردی که پرا به صورت  یا ،گیرهبه  انتهای پرا یک

بیرون کشیدن موقع در وش پکفدر محل اتصال بین پرا و امینه  که سرخوردگی در نقطه نشان داده شده نیروی

 .ثبت می شود ،دهدر  می پرا



9 

 

 شرح دستگاه 5

شد. دامنه نیروی مورد نیاا بایمورد نیاا م ±3% درستی مناسب نیرو و دامنهبا  ،مقاومت سنج دستگاه 5-2

 شد.باینیوتن م 199یا  39، 99، 19معادل  معموال

کن است مورد استفاده ( ممCRL) نیرو( و نر  ثابت CRE) با نر  ثابت اادیاد طول مقاومت سنجای ههدستگا

 انجام میانگین امان صورتدر هر  ،د(ناشبیاده مای مورد استفههرین دستگاتجرایCRE  ایهاه)دستگ قرار گیرند

ثانیه باشد. برای رسیدن به 19تا 3 باید بین حلقه/ یا روی بیرون کشیدن پرا وبرای رسیدن به حداکثر نی آامون

ی یاههدستگاد،مانند ندهمیکوتاهی انجام امان  را در مدت آامون کهاستفاده کرد ی یاههدستگااین امان باید اا 

 ود.شیم دادهقرار  ، فنرکانیزم اعمال نیرو و آامونهبین ما ههاین دستگادر ند. کنیاستفاده م 1بارسلولکه اا 

روی صفحه پایه برقابلیت نگهداری آامونه  کهای گونهباشد به آامونهنگهداری برای دستگاه باید مجهز به وسایلی 

که طی دارنده نگه و افقیمسطح  قسمت .باشد را داشته بطور مسطح و عمود بر جهت کشش پرا یا حلقه دستگاه

به  شکل یاهدایر سطح باید و باشد mm 69×mm69 حداقل ابعاد یادارباید  آامون در تماس با آامونه است

 ینه اب که اا آن بریده و خارج شود، پرا یا حلقه ای را که قرار است کشیده شودپیرامون  mm19 حداقلشعاع 

توان ای شکل میدایره قسمتعالوه بر . شودمهار میدایره ای شکل  قسمت ینا بیرون اا آامونه درترتیب 

در  ا قالبگیره یبا پرا متصل به  آامونه صفحه نگهدارنده تعبیه کرد تا قرار گرفتننیز بر روی  دیگری بریدگی

 .را ببینید( 1)شکل  دشوتر انجام آسان محل آامون

( برای انتخاب و گرفتن یک انتهای پرا قفل شونده انبر)مانند  باید مجهز به وسائل مناسبی دستگاه مقاومت سنج

سوانهای مانند  ) مجهز به قالب مناسبپوش های پرا حلقه ای برای کفو  باشد های پرا بریدهپوشکفدر مورد 

 شوند.دستگاه نصب می یها بر روی فک باالیماشین بافندگی حلقوی( باشد. این گیره

 یا قالب در محل مربوطه نصب شده است، انجام گیرد.دستگاه باید امانی که گیره  بارسلولکاییبره کردن مکانیزم 

 آزمون محيطي استاندارد براي آماده سازي و انجام رايطش 6

انجام شود به  984طبق استاندارد ملی ایران شماره استاندارد  محیطی آامون باید در شرایطآماده ساای و انجام 

 .C9 ± °C99°و دمای  63% ±8%رطوبت نسبی  طور مثال در شرایط محیطی با

 تهيه آزمونه 7

ه ب .(443 شماره ایران)طبق استاندارد ملی  نمونه برداری نمائید پوشکف عرض ناحیه در راستای 3 اا حداقل

ساعت پیش اا آامون  98 را حداقلا هه. نمونباشد ای کاالی مورد آامونهیواقعی ویژگها معرف نهکه نمو طوری

که  طوریبعاد مناسب ببرید ا قرار دهید. اا هر نمونه یک آامونه با )6 دبنمحیطی استاندارد )طبق  در شرایط

                                                 
1-Load cell 
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له پرا های مورد فاص. نموداا هر یک را آامون  پرا 19ل حداق بتوان دستگاه قرار داد و در آن رابه راحتی بتوان 

 باشد. mm 93اند باید حداقل های قبلی بیرون کشیده شدهآامونه یا محلی که پرا آامون اا کناره

 آزمون انجام روش 8

 انجام دهید. ،6بند  طبقنساجی  برای آامون ،استاندارد محيطي آزمون را در شرايط    8-2

یک پرا را انتخاب کرده و یک انتهای آن را در گیره قرار دهید. اگر آامونه را  ،پرز بريده پوشكفبراي    8-1

  درطور محک  ه ونه را بد. آاموشیتر انجام متکمی به پشت خ  نمائید تا پراها اا ه  باا شوند، انتخاب پرا راح

و پرا را  کارانداایدبه نصب نمائید. دستگاه را ییرا روی فک باالو گیره  (3) طبق بند  محل مربوطه قرار دهید

که تنها یک پرا بیرون کشیده شده است و حداکثر مطمئن شوید کامال در جهت عمود بر آامونه بیرون بکشید. 

پرا دیگری توسط گیره گرفته شده و یا  اضافی اا که اییاف را یادداشت کنید. در صورتیشده  نشان دادهی نیرو

  .گیریدن نظر درنتیجه را تنها قسمتی اا پرا بیرون کشیده شده باشد، 

که بیش اا یک نخ اا یک  با گیج ظریف هاییپوشکف)به عنوان مثال  پوشکفی خاص هاتبافدر برخی اا 

کمترین تعداد پرا ممکن را  در این موارد ،انتخاب تنها یک پرا عملی نیست (،سوان و یا شانه عبور کرده باشد

 قرار دهیدبررسی مورد  دقته ب بیرون کشیده شده را دستهدر گیره قرار داده و سپس  ،دکه می توان انتخاب نمو

 .باشدپراها جدا شده  الام ااتا مطمئن شوید که تعداد 

مورد آامون مشخص شود  پوشکفی باشد و یا در بررس ندانه شانهدیک بیش اا  مربوط به یانتخاب هایاگر پرا

 .نظر گرفته شود درنباید  آن پراهاست، در این موارد نتایج که یک پرا کامل بیرون کشیده نشده ا

 

قالب را به  .قرار دهید را داخل حلقه قالب یک حلقه مناسب انتخاب کرده و ،ايپرز حلقه پوشكفبراي    8-9

را کامال در جهت عمود بر آامونه باال بکشد و بالفاصله پس  حلقهتا کار اندااید بهاه را نمائید. دستگفک باال متصل 

کشیده بیرون فقط یک حلقه  که مطمئن شوید، دستگاه را متوقف نمائید. های حلقهیکی اا ساقیغزش در  بروااا 

 را یادداشت کنید. نشان داده شدهی حداکثر نیروو  است شده

 

انواع  یا اییاف چگایی خطی متفاوت، ائی باهخن و یا اا اشداي بداراي پرز بريده و حلقه پوشكفاگر    8-4

که تا حد  ه موارد باید دقت شودگونن در ای ،بطور جداگانه مورد آامون قرار دهید باید را ، هر یکباشدمختلف 

 .باشداا یک نوع  هاحلقهیا  ای مورد آامون اا محلی انتخاب شود که تمام پراهاههامکان پراها یا حلق

بین ختالفی اا وجود نداشته باشد اما اا نظر آماری هخبین ن رد ممکن است تفاوت فیزیکی و آشکاریدر برخی موا

درمواردی که  .تقسی  کنید جداگانه  دو گروهبه را نتایج  مجاا هستید در این موارد شود،ا مشاهده هننتایج آامو

در  با نحوه قرار گیری را پراها، 1متقاطع بافت هایبا راهای تافتینگ هتدر موکاست به طور مثال  اردحکاال طر

                                                 
1-Crossover tufted carpet 
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که به هیچ ی یحلقه ها یاو  اندکامال بریده شده پراهائی کهتنها در این موارد  تشخیص داد. یا رنگ پرا طرح /

 .دنقرار گیرباید مورد آامون  اند،وجه بریده نشده

 

انجام دهید.  ،اندقرار گرفته که بطور یکسان در سراسر نمونه پرا یا حلقه 99 را بر روی حداقل ،آزمون   8-5

باشد. اگر پیش اا  mm  93و همچنین با کناره آامونه، حداقلتوجه کنید که فاصله بین هر پرا با پرا بعدی 

بیشترین نیروی ثبت شده را یادداشت کرده و نتیجه را  ،پاره شود پرا یا حلقه، نخ بریده بیرون کشیده شدن پرا

 گزارش کنید " پاره شده "با عبارت 

% باشد. با در نظر گرفتن این  39تا  99بین % ون کشیدن پرا نسبتا ایاد بوده و ممکن استضریب تغییرات نیروی بیر -يادآوري

میانگین مقادیر  13تا % 9در حدود % ،میانگین رایب 93%  اطمینان حدود آامون انجام گرفته است  99در صورتی که  ،مقادیر

 خواهد بود.
آامون قرار گیرد،  مورد پرا 39که  در صورتی، را افزایش داد می توان با آامون تعداد بیشتری پرا، درستی آامون

 .میانگین قرار خواهد گرفت ±  9%تا ±  6 % در % 93اطمینان حدود 

 نتايج بيان 3

، به استثنای نتایجی که با بیرون کشیدن پرا )بر حسب نیوتن( و ضریب تغییرات نتایج آامونمیانگین نیروی 

ای پاره شده به طور جداگانه هخنیرو را برای ن میانگین را محاسبه کنید. اندهمشخص شد "پاره شده "عبارت 

 محاسبه نمایید.

گرفتند و اختالف قابل توجهی بین  آامون قرارای متفاوت بطور جداگانه مورد هخاگر انواع مختلف نخ پرا یا ن

 شود. گزارشاین موضوع باید در گزارش آامون ، داشتای مختلف وجود هتقسمدر نتایج 

 گزارش آزمون 21

 ایر باشد: آگاهی های امون باید شاملگزارش آ

 .498ایران شماره  ملی استاندارد روش آامون مطابق با 21-2
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