
 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون،  و مؤسسه استاندارد

يين، تدوين وظيفه تع است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تنها

 استانداردهاي ملي )رسمي( ميباشد. نشر و

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي 

فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات 

علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

 صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در

جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، 

فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، 

مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي 

 باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي

مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود 
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كفپوشهاي نساجي ـ تعيين ضخامت تحت فشار با ر 

 متحرك ـ روش آزمون 

 تجديد نظر اول
 
اول چاپ  

 



و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي 

مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 استاندارد ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي 

الح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود عالقمند و ذيص

نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت 

تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين 

ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد 

(( تدوين و در كميته 5مندرج در استاندارد ملي شماره ))

مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده  ملي

 باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي 

سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين 

استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي 

ان و خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جه

 استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با 

رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از 

مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول 

اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و 

دي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي اقتصا

عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور 

حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي 

استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري 

 نمايد.

ـان همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگ

از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، 

آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت 

كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره 

كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها 

ان مورد و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت اير

ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد 

آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، 

كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و 

دهاي انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استاندار

 ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 
 

 

 تعيين -كفپوش هاي نساجي  –ملي ايران  استاندارد  كميسيون

 آزمونروش  -  تحت فشار بار متحرك ضخامت

 )تجديدنظر(

 



        يا نمايندگي  سمت       رئيــس

نادر)فوق  -عسگركاشاني

ليسانس مهندسي نساجي، 

 نولوژي (تك

 صنعتي امير كبير دانشگاه

 
 

استاندارد و تحقيقات  موسسه شهال)ليسانس فيزيك ( – اطلسي

 ايران صنعتي

حميد رضا )ليسانس  – جمالي

 مهندسي نساجي(
كل نساجي و پوشاك  اداره

 معادن صنايع و وزارت

سعيد )ليسانس  – صادقيان

 مهندسي نساجي (
 فرش ستاره كوير كارخانه

پروانه)ليسانس  – ميمالكاظ

 مهندسي نساجي (

 صنايع نساجي انجمن

  دبير

)ليسانس گلناز - موسوي

مهندسي نساجي ، تكنولوژي(

 تحقيقات و استاندارد موسسه

 ايران صنعتي

ستاندارد لي ا يران  م ساجي  -  ا هاي ن پوش  يين –كف  ضخامت تع

حت ستين ت حرك نخ بار مت شار  سال  ف يه 1352  بار در  شد.   ته

و تأييد   و بررسي  رسيده  پيشنهادهاي  ندارد براساساستا  اين

سيون بوط  هاي  كمي لين  براي  مر مورد   او يدنظربار  قرار  تجد

ــت ــه 113و در   گرف ــه  جلس ــي  كميت ــاك و   مل ــتاندارد پوش اس

هاي  ساجيفرآورده  مورخ ن ياف  صويب  15/2/82  و ال شد.   ت

نك ند   به  اي ستناد ب صالح  قانون 3  ماده 1ا و   وانينق  ا

قررات سه  م ستاندارد   مؤس قات وا يران  صنعتي  تحقي صوب  ا   م

من نوان  به 1371  ماه  به لي  ع ستاندارد م يران  ا شر  ا   مي منت

 شود.

  ملي  هاي  پيشرفتو   با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي 

هاني نه  و ج لوم  صنايع  در زمي خدمات  ، ع ستانداردهاي و    ، ا

لي ي  م قع  رانا نه  لزوم  در موا شد و هرگو هد  يدنظر خوا   تجد

  استانداردها ارائه  اين  تكميل يا  اصالح  براي  كه  پيشنهادي

جه مورد تو عدي  يدنظر ب هد   شود، در تجد فتقرار خوا .  گر

بايـد   ايـران  اسـتانداردهاي  بـه  مراجعـه  بـراي  بنـابراين

 كرد.  آنها استفاده تجديدنظر  از آخرين  همواره

  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  اين  و تجديدنظر  تهيه در 

  بين  ، در حد امكان جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه

  صنعتي  كشورهاي  المللي  بين  و استانداردهاي استاندارد  اين

شرفته ماهنگي  و پي جاد  ه نابع اي خذي  شود. م   براي  كه  و مأ

 : است زير  شرح  به  كار رفته  تاندارد بهاس  اين  تهيه

 



 كـم تعيـين – 1352 سـال:  890 ايـران ملـي اسـتاندارد -1

 نساجي كفپوشهاي در متحرك بار فشار تحت ضخامت شدن

 

2-ISO2094:1999.3.15 Textile floor coverings – Determination of thickness loss under 

dynamic loading 

  

 

 

  

  گيري اندازه  روش  استاندارد تعيين  اين  از تدوين  هدف 

  روش  باشد. اين مي  بار متحرك  تحت  فرش  ضخامت  شدن  كم  ميزان

از نظر   يكنواخت  سطح  داراي  كه  كفپوشهايي  كليه  براي

  براي  روش  رود. اين كار مي  باشند به مي  و تراكم  ارتفاع

  كاربرد ندارد مگر در موارديكه  نساجي  هاي  ساير كفپوش

  آزمايش  بطور جداگانه  متفاوت  ها و تراكم  با ضخامت  سطوح

 شوند.

 

  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

  آن  ترتيب  . بدين است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به

شود. در مورد   مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات

ها و   و / يا تجديدنظر، اصالحيه  چاپ  تاريخ  داراي  مراجع

. معهذا بهتر  مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  تجديدنظرهاي

  كاربرد آخرين  استاندارد ، امكان  اين  ذينفع  كاربران  است

قرار   مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديدنظرهاي  اصالحيه

و / يا تجديدنظر،   چاپ  تاريخ  بدون  دهند. در مورد مراجع

  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  و / يا تجديدنظر آن  چاپ  آخرين

 . موردنظر است  شده

استاندارد   كاربرد اين  ر برايزي  از مراجع  استفاده 

 : است  الزامي

  نساجي  هاي  كفپوش - 1352  : سال 885  ايران  استاندارد ملي 

  آزمايشي  هاي نمونه  و بريدن  برداري  نمونه -

  نساجي  هاي  كفپوش - 1370  : سال 889  ايران  استاندارد ملي 

   ضخامت  تعيين  روش -

  هاي  ـ محيط 1370  : سال 948  ايران  استاندارد ملي 

  منسوجات  كردن  آماده  استاندارد براي

 



زير   ها با تعاريف و يا / واژه  استاندارد اصطالحات  در اين 

 : رود كار مي  به

 

  روي  نهنمو  ( كه )زيرين  مرجع  صفحه  بين  از فاصله  است  عبارت 

  فوق  با صفحه  موازي  كه  فشاري  گيرد با پدال قرار مي  آن

 آرود. وارد مي  نمونه  به  و فشار معين  قرار گرفته

 

 ± 2/0فشار استاندارد   تحت  نساجي  كفپوش  معموالً ضخامت  -

  گرفته  شود اندازه  فشرده  آزمونه  اينكه  بدون  كيلوپاسكال 2

  1000تا  300  با سطح  اي دايره   فشار بر روي  اين  شود. مي

 آيد. از نمونه وارد مي  بزرگتري  بر روي سطح  كه  مترمربع  ميلي

فشار استاندارد   تحت  نساجي  هاي  كفپوش  ضخامت  بين  اختالف

 باشد. مي  معين  و بعد از تعداد ضربه  قبل

 

  گيرد. اين قرار مي  بار متحرك  تحت  وزنه  يك  توسط  آزمونه 

،  در پي  طور پي  به  كه  است  در دو لبه  دو پايه  داراي  وزنه

  حركت  آرامي  به  آيد. آزمونه فرود مي  آزمونه  روي  آزادانه

  هاي  لبه  وسيله  به  كه  عمودي  برش  نيروهاي  كند بطوريكه مي

  عمل  از آزمونه  معيني  سطح  شود روي ايجاد مي  وزنه  رينزي

 كند. مي

استاندارد   روش  طبق  و بعد از آزمايش  قبل  آزمونه  ضخامت 

  استاندارد ملي  شود. شرايط مي  گرفته  اندازه 889  ايران  ملي

  آزمونه  در سطح  متر تغيير محل  ميلي 20  براي 889  ايران

 باشد. اجرا  بايد قابل

 

 باشد : زير مي  اجزاء اصلي  داراي

دو   داراي  آن  زيرين  سطح  كه  گرم 1279  ± 13  كل  با جرم  وزنه

آنها   داخلي  فاصله  كه  است  مستطيلي  با مقطع  مستقل  پايه

 . متر است  ميلي 38 ± 5/0

 :  زير است  شرح  ها به  از پايه  ابعاد هر كدام

 متر  ميلي 5/6  ± 5/0  عرض - 

 متر  ميلي 51 ±  5/0  طول - 

 متر  ميلي 5/9 ±  5/0  عمق - 



 5/63  ± 5/0  از ارتفاع  جاذبه  نيروي  تحت  آزادانه  وزنه 

  بر روي  ثانيه 3/4 ± 3/0  زماني  متر و با فاصله  ميلي

  شود كه مي  هدايت  طوري  افتادن  هنگام  افتد. وزنه مي  آزمونه

اصطكاكي   باشد. راهنماها  نداشته  يا چرخشي  جانبي  حركت

كنند. هر بار  ايجاد مي  وزنه  آزادانه  حركت  در مقابل  جزئي

 . است  ضربه  يك  معادل  وزنه  سقوط

 

  متر است ميلي 125 ± 5/0  ميليمتر و عرض 150 ± 5/0  طول  به 

متر   ميلي 150± 5/0   طول  به  فوالدي  دو ميله  توسط  آزمونه  كه

  پيچ  زيرين  صفحه  هاي  در لبه  متر كه  ميلي 20 ± 5/0  و عرض

 شود. مي  اند بسته شده

  بطوريكه  است  كندي  و برگشت  رفت  حركت  داراي  زيرين  صفحه 

 1/0و   وزنه  طهر سقو  جلو براي  به  متر حركت  ميلي 2/3 ± 1/0

  دور كامل  وجود دارد. يك  وزنه  برگشت  متر هنگام  ميلي 6/1 ±

  ميليمتر مربع 50 × 90  سطح  بر روي  كه  بوده  ضربه 25  شامل

گردد. كه مي تواند خطوط برجسته اي را در مركز  مي  اعمال

 نمونه بوجود آورد.

 

  راهنماهاي  كه  ستا  الزم  دستگاه  از بكار بردن  قبل  -

آنها   باشند. سطح  نشده  خود خارج  از جاي  شوند كه  كنترل  عمودي

  براي  شوند تا وزنه  ها روغنكاري  ها و بادامك  با ياتاقان  همراه

 كند.  در راهنماها حركت  آزادانه  زدن  ضربه

 

 

 ها را بشمارد.  تعداد ضربه  كه  اي  وسيله 

  كيلوپاسكال 2فشار   تحت  آزمونه  ضخامت  گيري براي اندازه

باشد.   قرار گرفته  زيرين  فلزي  پايه  روي  آزمونه  هنگاميكه

 (.1370: سال  889)طبق استاندارد ملي ايران 

  سطح  كردن  و يكنواخت  صاف  براي 

  آزمونه

 

  انجام آزمون بايد در شرايط  جهت  از تهيه  ها پس  آزمونه 

 قرار گيرند. 948  ايران  استاندارد ملي

 



 885استاندارد ملي ايران   با شرايط  مطابق  نمونه

متر   يميل 125 × 125ابعاد   به  دو آزمونه  حداقل 1352: سال 

  بافت  تار يا جهت  نخ  موازي  آن  كناره  كنيد بطوريكه  تهيه

 50و   نبوده  تار و پود مشترك  هاي  نخ  باشد و داراي  ماشين

 باشد.  داشته  فاصله  متر از كناره  ميلي

داراي سطوحي با   مورد آزمون  نساجي  پوش اگر كف  

  مركزي  بايد سطح ضخامت مختلف يا ساختمان پرز مختلف باشد

  در جهت  و ابعاد آن  بوده  يكنواختي  ساختمان  داراي  آزمونه

  متر و در جهت  ميلي 75كمتر از   ماشين  بافت  تار يا جهت

متر   ميلي 5/112كمتر از   ماشين  بافت  پود يا عمود بر جهت

 نباشد.

 

را   آزمونه  سطح  ا پرزهايپرزدار، ابتد  هاي  آزمونه  براي 

و   ، صاف كش  خط  پرزها توسط  خواب  در جهت  و سپس  جهت  در خالف

  صافي  سطح  روي  ها را طور جداگانه  كنيد. آزمونه  يكنواخت

  ساعت 24  طوريكه سطح قابل مصرف آن بطرف باال باشد حداقل

 استاندارد قرار دهيد.  در شرايط

 

  زيرين  را با صفحه  ضخامت  سنجش  صفر دستگاه       

  را روي  آزمونه 889  ايران  استاندارد ملي  كنيد. طبق  تنظيم

و عمود   بافت ماشين  جهت  تار يا موازي   در جهت  زيرين  صفحه

و   صاف  آزمونه  كنيد كه  قرار دهيد. دقت  صفحه  حركت  بر جهت

از   بيش  كردن  قرار بگيرد )محكم  فحهص  روي  خوردگي  تاب  بدون

  نمونه  خوردگي  تاب  باعث  نگهدارنده  هاي  پيچ  اندازه

  با دقت  كيلوپاسكال 2 ± 2/0فشار   را تحت  شود(. ضخامت مي

  ضربه  تحت  كه  از مراكز سطوحي  متر در دو نقطه  ميلي 1/0

 بگيريد.  گيرند اندازه قرار مي

  ضربه 50  قرار داده  دستگاه  را روي  آزمونه       

بعد از   بالفاصله  را در دو نقطه  آزمونه  وارد كنيد. ضخامت

را   آزمونه  بگيريد. سپس  اندازه  طور جداگانه  به  آزمون

  گيري قرار دهيد. اندازه  دستگاه  روي  آزمون  ادامه  براي

  گرفته  اندازه  ضربه 1000تا   مختلف  بايد در فواصل  ضخامت

  مناسب  گيري اندازه  ضربه 1000، 200، 100، 50شود )بعد از 

  در صورت  نيز وارد كرد.  بيشتري  ضربات  توان مي  ( ولي است

بعد از مدتي ، برگشت پذيري آزمونه را بدون   توان مي  لزوم

 فشار اندازه گرفت. 

 



فشار   تحت  اصلي  ضخامت  مونهاز هر آز  هر سطحي  براي 

 بند  در شرايط  استاندارد و ضخامت
 كنيد.  متر يادداشت  ميلي 1/0  را با دقت 9-2 

  )بعد از اعمال  انتهائي  ضخامت  كردن  را از كم  ضخامت  كاهش 

  ضخامت  و ميانگين  كرده  حساب  اصلي  ها( از ضخامت  ضربه

  ( و ميانگين 1-9بند   هب  )مراجعه  نشده  آزمايش  آزمونه

  ميلي 1/0  ها با دقت  ضربه  بعد از وارد كردن  ضخامت  كاهش

پرز   سطح  از يك  بيش  داراي  نمونه  كنيد. هنگاميكه  متر حساب

 .كنيد  حساب  را جداگانه  هر قسمت  باشد، نتيجه  و ضخامت

ز ا  بيش  دو آزمونه  ها بين  ضخامت  كاهش  نتايج  اگر اختالف 

 ديگر تكرار كنيد.  دو آزمونه  را روي  % باشد آزمون10

 

 

 زير باشد :   اطالعات  بايد حاوي  آزمون  گزارش 

  تهيه  ها از آن  آزمونه  كه  اصلي  نمونه  مشخصات 

 اند. شده

 890  ايران  استاندارد ملي  

 آزمون  محيطي  شرايط

  تحت  كه  نشده  آزمايش  آزمونه  ضخامت  ميانگين      

  ضخامت  كاهش  و ميانگين  شده  گيري فشار استاندارد اندازه

 متر ميلي 1/0  ها با دقت  بعد از ضربه

هايي كه   نمونه  براي  بطور جداگانه  نتايج  اعالم      

  لفپرز مخت  و يا ساختمان  مختلف  با ضخامت  سطوحي  داراي

 باشد.

  روش  از اين  انحراف  هرگونه  ذكر جزئيات 

 تاريخ انجام آزمون      
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