
 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 .ميباشدملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و يين،تع وظيفه عهده دار

در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان  استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با  صاحبنظرانمؤسسه، 

جهت مطلوبيت ها و مصالح  ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در صورتموضوع 

توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان  وباملي 
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 مورد مصرف در  نساجي ـ الياف پلي پروپيلن غير يكسره

 ها كفپوشهاي نمدي ـ ويژگي
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و  نهادهاو نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و  حق

 ذينفعمراجع  سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي

در  وپيشنهادهـاواعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات 

ملي )رسمي(  استانداردكـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 چاپ و منتشر مي شود.

الح و با رعايت استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيص نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت  تعيينضوابط 

 تلقيبه عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي  تصويب،

 ملي(( تدوين و در كميته 5مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))

 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص  ميباشد

 استفـادهان و استانداردهـاي بين المـللي از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جه كشور،

 مي نمايد.

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از  به

دي، اجراي بعضي از استانداردها را با محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصا كيفيت

 بينشوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي  تصويب

 اجباريالمللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 نمايد.

ـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگ بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت  درفعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه  ومديريتكيفيت 

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

 وداده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده  قرارارزيابي 

سنجش  وسايلبر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  دهاياستاندارتعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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 كميسيون استاندارد نساجي ـ  الياف پلي پروپيلن غير يكسره مورد مصرف در 

 كفپوشهاي نمدي ـ ويژگيها

 سمت يا نمايندگي رئيس

 شركت نمد پروانه –مال كاظمي 

  اعضاء

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجي()مهندسي نسآفاقي ـ جميله

 فرش گيالن انشايي ـ مهرداد)مهندسي نساجي(

 سنديكاي صنايع شيميايي ايران تيموري ـ هاله)مهندسي نساجي(

 وزارت صنايع جمالي ـ حميدرضا)مهندسي نساجي(

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران زاهد ـ مريم)مهندسي نساجي(

 صنايع اراك صالحي ـ زهرا )مهندسي نساجي(

 موكت آرتا فتحي بيطرف ـ جالل)مهندسي شيمي(

  

 آزمايشگاه مركزي گمرك فالح ـ گيتي)مهندسي شيمي(

 مشاور مير مطهري  ـ سيد احمد)مهندسي شيمي(

 مشاور وحيدي ـ طاهره)مهندسي شيمي(

 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران وحيدي ـ طاهره)مهندسي نساجي(

  دبير

 حقيقات صنعتي ايرانموسسه استاندارد و ت اصغري طبري ـ نفيسه)مهندسي نساجي(

 

 پيشگفتار
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استاندارد نساجي ـ الياف پلي پروپيلن غير يكسره مورد مصرف در كفپوشهاي نمدي ـ ويژگي ها بوسيله 

كميسيون فني صنايع نساجي تهيه و تدوين و در پنجاه و ششمين اجالسيه كميته ملي استاندارد نساجي 

قانون اصالحي قوانين و مقررات  3ماده  1مورد تاييد قرار گرفته ، اينك به استناد بند  02/8/47مورخ 

بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر  1341موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 ميگردد . 

، استانداردهاي ايران در براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم 

مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين 

استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراين براي 

 ين چاپ و تجديد نظر آنها استقاده نمود . مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخر

بنابراين براي مراچعه 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 

استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود لذا اين استاندارد با بررسي  بين اين استاندارد و

 امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم تهيه گرديده است .

 نساجي ـ  الياف پلي پروپيلن غير يكسره مورد مصرف در كفپوشهاي نمدي ـ ويژگي ها

 هدف و دامنه كاربرد 2

وين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي ويژگيهاي الياف پلي پروپيلن غير يكسره مورد مصرف هدف از تد 2-2

 در كفپوشهاي نمدي ميباشد.

 اين استاندارد در مورد اليافي قابل اجرا است كه عدل بندي شده و آماده عرضه به بازار باشد .  2-1

 تعاريف و اصطالحات 1

كه همجنس هم ظرافت ، هم رنگ و هم شفافيت بوده و داراي ـ به كااليي گفته ميشود  بهر)پارتي( 1-2

 طول مشخص باشد . 

 متر ليف بر حسب گرم. 0222بيان كننده ظرافت ليف است و عبارت است از وزن  دنير ـ 1-1

 مترليف برحسب گرم 12222بيان كننده ظرافت ليف است و عبارتست از وزن  دسي تكس ـ 1-3

  ق ميشود كه طولشان حداكرر دو برابر طول برش باشد . به اليافي اتال الياف بلند 1-9

ـ مقداري است كه بر اساس توافق ، به وزن كاالي مشخصي كه به يكي از  رطوبت بازيافتي تجاري 1-5

( خشك شده ، اضافه ميگردد تا وزن تجاري آن 32روشهاي معين و مقرر )طبق استاندار ملي ايران بشماره 

 ي از وزن كاالي خشك ، بيان ميگردد . بدست آيد و به صورت درصد

 الف
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مقداري است كه بر اساس توافق ، به وزن كاالي مشخصي كه به يكي از  1 اضافات مجاز تجاري 1-6

، مواد قابل استخراج از آن خارج و خشك شده است  32روشهاي معين )طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

و به صورت درصدي از وزن كاالي خشك شده و فاقد مواد قابل ، اضافه ميگردد تا وزن تجاري آن بدست آيد 

 استخراج بيان ميگردد . 

 ويژگيها 3

 باشد  5حداقل درجه ثبات رنگ در مقابل نور بايد  3-2

با توجه به اينكه رنگرزي به روش استفاده از رنگدانه در حين فرآيند ذوب انجام ميگيرد ، نيازي به انجام 

 مقابل شستشو ، مالش و غيره نمي باشد .  آزمونهاي ثبات رنگ در

 42درصد باشد . طول الياف مصنوعي  ± 5الياف هر بهر بايد داراي طول مشخصي با حد رواداري   3-1

 ( 1747ميلي متر پيشنهاد ميگردد . )آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره  02الي 

رم باشد )نمونه برداري طبق استاندارد ملي ايران گ 12عدد در  122حداكرر الياف بلند موجود بايد  3-3

 (1028به شماره 

 درصد باشد. ±5الياف هر بهر بايد داراي ظرافت مشخصي با حد رواداري  3-9

دنير پيشنهاد ميگردد . )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره  15تا  12ظرافت الياف مصرفي 

1444 ) 

سانتي متر نيوتن بر تكس( و ميزان ازدياد   74/04گرم بر دنير ) 3داقل مقاومت پارگي ليف بايد ح 3-5

 ( .0407% باشد )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره 122طول الياف تا حد پارگي بايد حداقل 

عدد در دسي متر و ازدياد طول آن پس از باز شدن چين حداقل  52الي  32تعداد چين الياف بايد  3-4

 (.0040)روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره % باشد 10

 

 

12× 
 تعداد چين در طول معين

 تعداد چين در طول دسيمتر =
 cmطول ليف صاف شده بر حسب 

 

 

122× 
ازدياد طول پس از باز  = طول الياف مجعد ـ طول الياف صاف شده

 طول الياف مجعد )كشيده نشده( شدن چين

                                                 
1-Commercial allowances 

1 
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 3دقيقه بايد حداكرر  15درجه سلسيوس و به مدت  132شدگي الياف در هواي داغ  ميزان كوتاه 3-7

 ( 0042درصد باشد)آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

الياف در هر بهر مي تواننداز نوع شفاف يا نيمه شفاف و يا مات باشند . اين ويژگيها بر اساس توافق  3-8

 تعيين ميگردد . 

درجه  142درجه سلسيوس و نقطه ذوب آنها بايد حداقل  172ن الياف بايد حداقل نقطه نرم شد 3-4

 سلسيوس باشد)آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره .............(

ميزان رطوبت بازيافتي تجاري الياف يكدهم درصد مي باشد . )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  3-21

 (32به شماره  

درصد باشد )  0پلي پروپيلن بايد آغشته به مواد آنتي استاتيك و نرك كننده به ميزان حداكرر الياف  3-22

 (  32روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

 ميزان ساير اضافات مجاز تجاري الياف از جمله مواد ضد آتش طبق توافق تعيين ميگردد .  3-21

ساعت باشد )آزمون طبق استاندارد ملي ايران  422ش بايد حداقل تا الياف در مقابل اشعه ماوراء بنف 3-23

 1به شماره ......

 عدل بندي  9

عدل بندي الياف در لفافي از جنس پلي اتيلن يا پلي پروپيلن مقاوم انجام گيرد به طوري كه عدلهاي  9-2

ندي به طور محكم انجام درصد( و هم شكل باشند . الزم است كه عدل ب 12حاصله هم وزن )با حد رواداري 

 گيرد و از اطراف باز نباشد . 

حداقل وزن هر عدل در هنگام فروش با احتساب رطوبت تجاري مجاز بايد برابر مقدار اظهار شده بر  9-1

 روي عدل باشد . 

عدل ها بايد تسمه كشي يا مفتول كشي گردند . تسمه كشي يا مفتول كشي بايد در جهت عرضي  9-3

سانتي متر باشدو نيز حداقل دو  02انجام گيرد كه فاصله بين دو مفتول يا دو تسمه حداكرر عدل به طوري 

 رديف تسمه كشي يا مفتول كشي در جهت طول انجام گيرد . 

 نشانه گذاري بر روي عدل 5

 الزم است كه اطالعات زير به طور ثابت و خوانا و به زبان فارسي در محل مناسبي از هد عدل درج و يا بر

 روي آن الصا ق گردد . در مورد صادرات و واردات اطالعات بايد به زبان مورد توافق فروشنده و خريدار باشد . 

 نام ونشاني توليد كننده 5-2

 جنس الياف )پلي پروپيلن غير يكسره( 5-1

 كد رنگ 5-3

 شماره عدل 5-9

 شماره سفارش )در مورد صادرات و واردات 5-5

 وزن خالص 5-6

 خالصوزن نا 5-7

                                                 
 ر دست تدوين است . اين استاندارد د -1
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 طول ليف 5-8

 ظرافت ليف بر حسب دنير و يا دسي تكس 5-4

 نشانه چتر 5-21

 نشاه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد .  5-22

 مقصد )در مورد صادرات و واردات( 5-21

 ساير نشانه هاي مورد نياز در صورت توافق فروشنده و خريدار   5-23

 مطابقت به استاندارد 6

 داري نمونه بر 6-2

نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص كاال در پارتي بوده و طبق جدول نمونه برداري به  6-2-2

 طور تصادفي انتخاب شوند . 

 

 جدول نمونه برداري

 
 تعداد عدلهايي كه بايد نمونه برداري شود  تعداد عدل ها در محموله

 بسته 5تا

 بسته 05تا  4از 

 بسته 05بيش از 

 تمام بسته ها

 بسته 5

 بسته 12

 

 شرايط آزمون 6-1

 02±0درصد رطوبت نسبي و  45 ± 0ساعت بيش از آزمون در شرايط  07آزمونه ها را بايد حداقل  6-1-2

( قرار داده و سپس آزمونهاي الزم  را در  078درجه سلسيوس دما )مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 

 همان محيط انجام داد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran 

 

ISIRI NUMBER 

 

4219 
 

 

 
 

Textile - Polypropylene staple fibers used in 

felt floor coverings - Specifications  

 
1st. Revision 

 

 
 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com

