Бо ѕарори Іукумати
Їуміурии Тоїикистон
аз "6" декабри соли 2016, № 512
тасдиѕ шудааст

РЕГЛАМЕНТИ ТЕХНИКИИ "БЕХАТАРИИ МАІСУЛОТИ МЕБЕЛЊ"
1. МУЅАРРАРОТИ УМУМЊ
1. Регламенти техникии "Бехатарии маісулоти мебелњ" (минбаъдРегламенти техникњ) бо маѕсади дар
іудуди Їуміурии Тоїикистон муѕаррар намудани тартиби истифода ва иїрои талаботи ягонаи іатмњ нисбати
маісулоти мебелњ, таъмини їойивазкунии озоди маісулоти мебелњ таіия шудааст.
2. Агар нисбати намудіои алоіидаи маісулоти мебелњ дигар регламентіои техникии Їуміурии Тоїикистон,
ки дар оніо талабот ба маісулоти мебелњ муѕаррар гардидааст, ѕабул шуда бошад, маісулоти мебелњ бояд ба
талаботи ин регламентіои техникњ, ки амалашон ба он татбиѕ мегардад, мутобиѕат намояд.

2. МАФІУМІОИ АСОСЊ
3. Дар Регламенти техникии мазкур истилоіот ва мафіуміои асосии зерин истифода мешаванд:
- ба муомилот баровардани маісулот - дар бозоріои Їуміурии Тоїикистон їой додани маісулоте, ки аз
анбори истеісолкунанда, фурўшанда, шахси иїрокунандаи амали истеісолкунандаи хориїњ ё бе анборкунњ
интиѕол гардидааст;
- гарнитураіои мебел - гурўіи маснуоти мебелие, ки барои їиіозонидани доираи муайяни функсионалии
бино пешбинњ шуда, аломатіои ороишию услубњ ва тарірезии якхела дорад;
- гурўіи маісулоти мебелии якхела - маснуоти алоіидаи мебелњ бо таъиноти функсионалии муттаіидшудаи
умумњ, іамчунин дастаіо ё гарнитураіои мебел;
- мустаікамњ - дар зери таъсири сарбориіои дарозмуддати корфармоњ нигоі доштани хосиятіои сахтњ,
мустаікамњ ва коршоямии маісулоти мебелњ;
- сахтњ - ѕобилияти сохти їисм ба муѕовимат нисбати пайдоиши шаклдигаркунии бебозгашти їисм аз
таъсири сарбории беруна;
- рўйпўши муіофизатњ - ороишњ - болопўши сатіи мебел, ки іамзамон иїрокунандаи вазифаи муіофизатњ
ва ороиширо дорад;
- болопўши муіофизатњ - болопўши дар ѕисміои мебел бо маѕсади іифзи сатіи болоии он аз таъсири гарду
чанг ва дигар моддаіои агрессивњ кашидашуда ва іамчунин табдилёбии моддаіои бухоршавандаи зараррасонро
аз маводи маснуоти мебел ба іавои макони зист іифз месозад;
- маснуоти мебел - воіиди маісулоти мебелии барои истифодаи мустаѕилона пешбинишуда;
- тамљагузорњ - маълумоте, ки аз тарафи истеісолкунанда бевосита ба маснуоти мушаххаси мебелњ, борїома
ва тамљакољази он насб карда мешавад;
- маісулоти мебелњ (мебел) - маїмўи маводи статсионарњ ё їойивазкунанда барои їиіози биноіои
истиѕоматњ ва їамъиятњ, іамчунин барои дигар їойіои зисти инсон;
- мебели маишњ - мебел барои їиіозонидани биноіои гуногун дар макони зисти шаір, беруназшаірњ ва
деіот, аз їумла дар іавои кушод;
- мебели кўдакона - мебели барои кўдакон пешбинигардида, бо андоза, шакл ва тарііое, ки ба хусусиятіои
синнусолњ ва ѕаду ѕомати оніо мутобиѕат дошта, организми инсонро таѕвият мебахшад;
- мебел барои биноіои їамъиятњ - мебел барои їиіозонидани биноіо ва муассисаіо бо назардошти
хусусияти фаъолият ва хусусияти равандіои функсионалии оніо;
- мебел барои муассисаіои таълимњ - мебел барои їиіозонидани мактабіои таісилоти умумњ, омўзишгоііо,
муассисаіои таісилоти миёна ва олњ;
- бехатарии механикњ - маїмўи шумораи нишондиіандаіои механикњ, хусусиятіои геометрњ ва тавсифоти
мебелњ, ки паст намудани хатаріои ба саломатии инсон зараррасон ё поиншавии іадди таідиди іаёти
истифодабарандагонро таъмин мекунанд;
- маїмўи мебеліо - гурўіи маісулоти мебелии таъиноти функсионалии гуногун ва бо истифодаи андозаіои
ягона, тарііо, рўйкаш ва ороишоти ягонаи сабки меъморњ-ороишњ сохташуда;
- бехатарии сўхтор - риояи меъёріои муѕарраргардидаи оташангезњ, паіншавии оташ дар сатіи газворіои
бофандагњ ва чармњ, ки барои сохтани унсуріои мулоими мебеліо истифода мегарданд;
- рўйпўш - іама ѕабатіои маводе, ки дар сатіи болоии маводи конструксионњ, аз їумла таірангіо, лакіо,
моддаіои рангкунанда, сиріо, полимеріо, фанеріои чўбњ, пластикіои кољазии ѕабатдор, плёнкаіо, матоъіо,

металліо, мавод бо асосіои минералњ ва дигар моддаіои ба иніо шабоіатдошта, новобаста аз тариѕи насби оніо
кашида шудаанд;
- мустаікамњ - хосияти муѕовиматкунандаи мавод ва конструксияіо ба сарбориіои беруна, бидуни
вайроншавњ ва шаклдигаркунии бебозгашт;
- андозаіои функсионалњ - андозаіои маснуоти мебелњ ва унсуріои он барои фароіамсозии таъинот ва
шароити истифодаи мебеліо. Андозаіои функсионалњ вобаста ба маълумоти антропометрњ, эргономикњ ва іаїми
объектіои нигоідорњ асос ёфта, бароіатњ ва бехатарии истифодаи маісулоти мебелиро таъмин менамоянд;
- муілати истифода - аз тарафи истеісолкунанда таъин намудани давомнокии таѕвимии истифодаи
маісулоти мебелњ, аз ољози истифодаи он то фарорасии іолати ниіоњ, іангоме ки їузъіои он, ѕисміои
пайвастшаванда ва монанди иніо метавонанд ба іаёт ва саломатии шаірвандон, іамчунин дороии оніо ё муіити
зист зарар оваранд;
- мустаікамии статикњ - хусусияти сохти мебел нисбат ба муѕовимати ниіоњ ба бузургии сарбории
истифодашаванда бе шикасту вайроншавњ;
- мебели табдилёбанда - мебеле, ки конструксияи он метавонад вобаста ба таъиноти функсионалњ ва (ё)
андоза таљйир ёбад;
- намунаіои навъи маісулот - намунаіои маісулоти сохти истифодаашон якхелаи аз ѕисміо, їузъіо ва
маводи якхела таркибёфта, ки дорои моіияти асосњ барои иїрои талаботи ѕатъњ ва іар кадом дорои талаботи
муѕарраргардидаи мутобиѕат мебошанд;
- мустаікамњ ба зарба (тобоварњ ба зарба) - мустаікамии конструксия іангоми зарбарасонњ ба он;
- маїмўи универсалии мебел - мебели дар асоси унсуріои якшакла сохташудае, ки васлгардонии
бисёртариѕаи маснуоти онро таъмин менамояд;
- тобоварњ - ѕобилияти маснуоти мебел нисбат ба муѕовимати зиёди баровардани он аз іолати аввала, яъне
афтидан ва чаппашавњ;
- бехатарии кимиёвњ - іолати маісулоти мебелњ дар сурати їой надоштани хавфи истифодаи он вобаста ба
сабабіои хатар ба іаёту саломатии истеъмолкунандагон нисбат ба баландшавии іадди моддаіои зараррасони
кимиёвњ ба іавои муіити зист;
- бехатарии барѕњ - мутобиѕати конструксияи маснуоти мебелњ, ки мавїудияти дастгоііои барѕиро бо іамаи
меъёр ва ѕоидаіои васлсозии барѕ ва истифодаи асбобіои барѕии таъиноти маишњ пешбинњ менамояд;
- доираи боргузорњ - маїмўи ѕиматіои тарангшавии пайдарпай дар як муддати таљйирёбии оніо.

3. ДОИРАИ ТАТБИЅИ РЕГЛАМЕНТИ ТЕХНИКЊ
4. Регламенти техникии мазкур талаботи іатмиро ба маісулоти мебелњ ва равандіои истифодаи он дар
іудуди Їуміурии Тоїикистон, бо маѕсади таъмини іифзи іаёт ва (ё) саломатии инсон, моликият, муіити зист,
солимии іайвоноту наботот, іамчунин амаліои огоікунандае, ки истифодабарандагони ин маісулотро вобаста ба
таъинот ва бехатарии он ба иштибоі мебарад, муѕаррар менамояд.
5. Регламенти техникии мазкур ба маісулоти мебелии дар іудуди Їуміурии Тоїикистон ба муомилот
баровардашаванда - маснуот, дастаіо, гарнитураіои мебели маишњ ва барои биноіои їамъиятњ, аз он їумла бо
фармоишіои инфиродњ омодашуда татбиѕ карда мешавад.
6. Номгўи маісулоти мебелњ, ки ба тасдиѕи мутобиѕат мансуб аст ва нисбати он Регламенти техникии
мазкур талабот муѕаррар намудааст, дар Замимаи 1 Регламенти техникии мазкур оварда шудааст.
7. Регламенти техникии мазкур ба таїіизоти зерин татбиѕ намегардад:
- мебели тиббњ, аз їумла намуди махсуси мизіои їарроіњ, мизіо барои муоина, катіои беморњ бо їиіози ба
таври механикњ мувофиѕгардонидашуда, курсиіои дандонпизишкњ ва дигар мебеліои їарроіњ, дандонпизишкњ,
байторњ;
- мебели барои дар наѕлиёти іавоњ, заминњ ва зеризаминњ истифодашаванда;
- мебели антиѕњ;
- мебели ѕаблан истифодагардида ва таъмиршуда;
- намунаіои мебел барои намоишгоііо ва реклама.
8. Барои муѕаррар намудани мутобиѕати маісулоти мебелњ ба доираи татбиѕи Регламенти техникии мазкур
іаммонандсозии он гузаронида мешавад.
9. Іаммонандсозии маісулоти мебелиро иніо мегузаронанд:
- маѕомот оид ба сертификаткунонњ - іангоми тасдиѕи мутобиѕати он ба талаботи Регламенти техникии
мазкур;
- маѕомоти ваколатдори Їуміурии Тоїикистон - іангоми ба амал баровардани назорати давлатњ оид ба
талаботи Регламенти техникии мазкур;

- іама шахсони манфиатдор.
10. Барои іаммонандсозии маісулоти мебелњ яке аз тарзіои зерин ё пайвастаи оніо мавриди истифода ѕарор
мегирад:
- аз рўи іуїїат;
- бо назардид;
- узвіои іис;
- бо асбоб.
11. Іаммонандсозии маісулоти мебелие, ки амали Регламенти техникии мазкур дар он татбиѕ мегардад, бо
роіи муѕоисаи номгўй ва таъиноти маснуоти мебелии аз тарафи истеісолкунанда дар тамљакољаз нишондодашуда,
бо номгўй ва ифодаіои дар сертификати мутобиѕат нишондодашуда, іангоми зарурат дар навиштаїоти техникии
маснуот, даста, гарнитураи мебел ба амал бароварда мешавад. Ба сифати тасвир метавонанд иніо истифода
шаванд:
- стандартіои байнидавлатњ ба андозаіои функсионалњ, истилоіот ва мафіуміо;
- іуїїатдории конструкторњ ва истифодабарњ;
- шартномаіои таівилњ (ѕарордодіо, созишномаіо);
- тавсифіои техникии аз тарафи истеісолкунанда таіиягардида;
- каталогіо, буклетіо ва тарііо.

4. ЅОИДАІОИ МУОМИЛОТ ДАР БОЗОР
12. Маісулоти мебелњ дар іудуди Їуміурии Тоїикистон іангоми гузаронидани тартиби зарурии баіодиіии
(тасдиѕи) мутобиѕат ба талаботи Регламенти техникии мазкур ва дигар регламентіои техникии Їуміурии
Тоїикистон, ки амалашон барои оніо татбиѕ мегардад, ба муомилот бароварда мешавад.
13. Истеісолкунанда, фурўшанда, воридкунанда ё шахси ваколатдори истеісолкунанда, ки маісулоти
мебелиро барои муомилот дар бозоріо їой месозад, уідадоранд:
- мутобиѕати маісулоти мебелиро ба талаботи Регламенти техникии мазкур таъмин намоянд;
- бехатарии маісулоти мебелиро дар давоми муілати муѕаррарнамудаи истифодабарии он таъмин намоянд;
- дар іуїїатіои ба маісулот іамроішаванда ва іангоми тамљагузории маісулот маълумоти зарурњ оид ба
сертификати мутобиѕатро нишон диіанд. Іуїїатдории ба маісулот іамроібуда, борхати интиѕоли маісулот,
дастурамал оид ба истифода ва дастур доир ба тариѕи їамъсозии маісулоти мебелиро дар сурати ба ѕисміо їудо
шудани он, дар бар мегирад;
- ба шахсони манфиатдор (вобаста ба талаботи оніо), аз їумла дар іолати їой додани маісулот ба тартиботи
гумрукњ, іуїїатіои тасдиѕкунандаро оид ба тасдиѕи мутобиѕати маісулоти мебелњ ба талаботи Регламенти
техникии мазкур (сертификати мутобиѕат ё нусхаи он) пешниіод намоянд;
- ба маѕомоти сертификаткунонњ (баіодиіњ, тасдиѕкунанда) оид ба таљйироти воридгардида дар
конструксияи маісулот ва іуїїатдории техникии маісулоти мебелии сертификатсияшуда хабар расонанд;
- дар іолати тамом шудани муілати эътибори сертификати мутобиѕат, ба истиснои маісулоти дар давраи
эътиборнокии сертификати мутобиѕат дар бозоріои іудуди Їуміурии Тоїикистон ба муомилот баровардашуда,
дар раванди муілати истифодаи маісулот, ки аз тарафи истеъмолкунанда муѕаррар мегардад, фурўши маісулотро
боз доранд ё ѕатъ намоянд;
- агар эътибори сертификати мутобиѕат боз дошта шуда бошад ё тамоман ѕатъ гардад, фурўши маісулоти
мебелиро боздоранд ё тамоман ѕатъ намоянд;
- истеісол ва фурўши маісулоти мебелиеро, ки аз тартиби баіодиіии (тасдиѕи) мутобиѕат гузашта, ба
талаботи Регламенти техникии мазкур мутобиѕат намекунад, дар асоси ѕарори маѕомоти назорати давлатњ оид ба
риояи талаботи Регламенти техникии мазкур, боздоранд.
14. Дар іолати мутобиѕат ба талаботи Регламенти техникии мазкур, іамчунин талаботи дигар регламентіои
техникии Їуміурии Тоїикистон, ки амалашон ба он татбиѕ мегардад, маісулоти мебелњ бо нишонаи мутобиѕат
ба регламентіои техникии Їуміурии Тоїикистон тамљагузорњ мешавад.

5. ТАЛАБОТИ БЕХАТАРЊ
15. Маісулоти мебелњ бояд тавре истеісол карда шавад, ки ѕабул ва истифодаи он вобаста ба таъинот ва дар
іолати риояи шароити ѕоидаіои дар іуїїатіои истифодабарњ пешниіодгардида, шартіои зеринро таъмин
намояд:
- бехатарии механикњ;
- бехатарии кимиёвњ ва санитарњ-беідоштњ;
- бехатарњ аз сўхтор;

- бехатарии барѕњ.
16. Бехатарии механикии маісулоти мебелњ бояд талаботи зеринро таъмин намояд:
- іадди зарурии мустаікамњ, устувории статикњ ва зарбавњ, сахтњ, шаклдигарсозњ, бузургиіои ѕатшавњ,
мустаікамии сохти маісулоти мебелњ; такмили ба ду тараф їудошавњ (таљйирёбии шаклии) унсуріои
функсионалии маісулоти мебелњ; мулоимњ ва шаклдигарсозии боѕимондаи унсуріои нарм; истифодаи катіои
дуѕабата. Мустаікамии мебеліои киштњ бояд мавїудияти таркибіоро барои устувории он таъмин намояд.
Талаботи бехатарии механикии маісулоти мебелњ дар Замимаи 2 Регламенти техникии мазкур нишон дода
шудааст;
- меъёри зарурии муіофизат аз шикастан іангоми истифодаи маісулоти мебелњ, аз їумла маісулоти
шакливазкунанда, їузъіои алоіида, масолеіи тарафи рост ва тиргаккунанда, механизміои таљйирёбандаи
маісулоти мебелњ, унсуріои іаракаткунанда ва ба ду тараф кушодашаванда (мустаікамии боэътимод ва пайванди
унсуріо, іимоя аз кушодашавии љайриихтиёрона, їой надоштани ѕисміои тез ва суфтаношуда, суст шудан ё
печиши ѕирра ва тељаіои сарпуши мизіо, нишастїойіо ва такяїойи курсиіо, такяїойи катіо);
- меъёри зарурии муіофизат аз шикастан іангоми истифодаи маісулоти мебелии шишагњ ва ё іангоми
пайвастани шиша бо металл, маводи чўбњ ва полимерњ (їой надоштани имконоти пайдошавии шикастапораіои
шиша, іангоми шикастани он; истифодаи навъіои махсуси шиша - асил, тобёфта, мустаікам ва бисёрѕабата;
коркарди нўгіои маісулоти шишагњ суфтаву сайѕалёфта, пардоздодашуда бо іамворсозии дами тељ ё тељаіо).
Тайёр намудани раф ва зеітахтаи даріо аз шишавараѕа иїозат дода мешавад;
- їой надоштани пайдоиши хавфи норавои афтидани кўдакон аз катіои кўдакона ва бисёрѕабата, іамчунин
мизіои баланди кўдакона ва нуѕсёбии ѕисміои бадани оніо іангоми истифодабарњ;
- меъёри зарурии іифзи саломатии кўдакону наврасон аз риоя накардан ба талаботи андозаіои
функсионалии маісулоти мебелњ ва талаботи эргономикњ ва антропометрњ.
17. Бехатарии кимиёвњ ва санитарњ-беідоштии маісулоти мебелњ бояд мавїуд набудани їудошавии
моддаіои кимиёвии аз маісулоти мебелњ бухоршавандаро ба миѕдоре таъмин намояд, ки он метавонад бо
назардошти таъсири мутаѕобилаи іамаи моддаіои їудошуда ба муіити зист паін гардида, ба саломатии инсон
таъсири мустаѕим ва бевосита расонад.
18. Іангоми истифодабарии мебел набояд моддаіои кимиёвие, ки ба дараїаи якуми хатар мансубият
доранд, їудо шаванд ва таркиби дигар моддаіои кимиёвњ набояд аз меъёри муѕарраргардидаи кўчиш ба іавои
муіит, ки дар Замимаи 3 Регламенти техникии мазкур оварда шудааст, зиёд бошанд.
19. Іангоми аз мебел їудошавии якчанд моддаіои кимиёвии зараровари дорои хусусияти їамъшавњ, їамъи
таносуби љализњ нисбат ба іадди лозимии љализии оніо набояд аз як воіид зиёд шавад.
20. Мебеліое, ки дар муассисаіои кўдакона, томактабњ, мактабњ, іамчунин муассисаіои пешгирию
табобатњ, шифохонаіои курортњ истифода мегарданд, бояд дорои имконоти гузаронидани тамизи (дезинфексияи)
сатііои корњ ва намои иморатіо буда, ба ин васила оніоро аз инкишоф ва афзоиши микрофлораіо (махсусан
микрофлораіои патогенњ) пешгирњ намоянд. Пас аз тамизсозњ бо моддаіои кимиёвњ набояд дар сатіи болоии
мебеліо таљйирот пайдо шуда, реагентіои кимиёвњ ба їилонокњ ва ранги сатіи болоии (сатіи устувори) мебел
таљйирот ворид намоянд.
21. Маісулоти мебелњ набояд дар дохили бино бўи махсусеро паін созад, ки дараїанокии он аз 2 балл зиёд
бошад.
22. Меъёри шиддатнокии майдони электростатикњ дар сатіи мебеліое, ки барои нишастан ва дарозкашњ
пешбинњ гардидаанд, дар шароити истифодабарњ (іангоми рутубатнокии іавои дохили бино (30-60) %), набояд аз
15,0кВ/м зиёдтар шавад.
23. Іадди фаъоли їоизи сезий аз 137 ва дар маводи чўбњ ва таркибашон чўбдор, ки барои омодасозии мебел
истифода мешаванд, набояд аз 300 Бк/кг зиёд бошад.
24. Фаъолияти ботаъсири нисбии радионуклидіои табињ дар маводи асосіои минералидошта, ки барои
омодасозии мебеліо истифода мегарданд, набояд аз 370 Бк/кг зиёд бошанд.
25. Дар истеісолоти маісулоти мебелњ бояд мавод ва маїмўи їиіозе, ки барои истеісоли он пешбинњ
гардидаанд, мавриди истифода ѕарор дошта бошанд.
26. Сатіи болоии їузъіои мебелии аз тахтачўб омодашуда (ѕабатіо, канораіо) бояд болопўши муіофизатњ ё
муіофизатњ - ороишњ дошта бошанд, ба истиснои сатіи болоии ноаёни бо тариѕи комапайвандњ пайвастшуда;
тарѕишіо дар їойіои часпоиши масолеі; канораи рўбандіо; кушода мондани баъзе їойіо іангоми часпонидани
девораи ѕафои мебели "рўкашдор" ё "чорякњ".
27. Сатіи зарурии бехатарии барѕњ ва муіофизати изолятсионњ іангоми маїмаъсозии мебелњ бо асбобіои
барѕњ, техникаи маишњ, дастгоііои барѕњ ва ноѕиліои барѕгузарон бояд ба талаботи Регламенти техникии
бехатарии таїіизоти пастшиддат мутобиѕат намоянд.
28. Сатіи зарурии бехатарии сўхтори матоъіои бофандагњ ва чармњ, ки ба сифати рўйкаши мебеліо іангоми
омодасозии унсуріои мулоими маісулоти мебелњ барои нишастан ва дарозкашњ истифода мешаванд, аз
нишондоди зерин иборатанд:

- барои омодасозии унсуріои мулоими мебелии ба нишастан ва дарозкашњ пешниіодгардида набояд
матоъіои зуд оташгиранда ва ба гурўіи Т4 оид ба заірнокии маісулоти оташгирандаи рўйкашии саноати
бофандагњ ва чармњ дохилшуда ѕабул дониста шаванд;
- дар іуїїатіои іамроішаванда ба маводи бофандагњ ва чармњ, ки барои истеісоли мебел пешниіод
мегарданд, бояд маълумот дар бораи хатари сўхтор нишон дода шавад.
29. Маісулоти мебелњ іангоми истифода бояд ба талаботи бехатарии зерин їавобгў бошад:
- истифодаи маісулоти мебелии ба муомилот баровардашуда бояд вобаста ба таъиноти маісулоти мебелии
дар тамљакољаз, дастурамал оид ба їамъсозии мебел, истифода ва тариѕи нигоідории он ишораёфта, іамчунин
(дар іолати зарурњ) бо назардошти меъёри сарбориіои аз тарафи истеісолкунанда нишондода, ба амал бароварда
шавад;
- маісулоти мебелии дар шакли їудо-їудо ба муомилот баровардашуда бояд мутобиѕ ба замимаіои
дастурамали истеісолкунанда доир ба маїмаъсозии мебел, ки дастуріои маїмаавњ ва таріи васлсозии мебелро
дар бар мегирад, їамъ сохта шавад;
- іангоми истифодабарии маісулоти мебелњ ба рехтани об ва дигар моеъіо ба унсури маснуоти мебелии ба
фарши хона наздикбуда роі додан мумкин нест. Іангоми васлсозии дастгоііои шустушўњ, дастшўякіо ба
маісулоти мебелњ барои ошхона, шустушўйхонаіо, іамчунин мебеліои озмоишгоііо бояд гидроизолятсияи оніо
дар їойіои васлшавњ (пайвандіо) дар сатіи баданаи маісулоти мебелњ пешбинњ карда шавад;
- іангоми їойгирсозии маісулоти мебелњ дар наздикии дастгоііои гармкунандаи барѕњ сатіи ин мебеліо
дар сурати истифодабарњ бояд аз гармњ муіофизат карда шавад. Іарорати гармии унсуріои мебелњ набояд аз
+400С зиёд бошад.
30. Маълумот барои истеъмолкунанда дар шакли тамљагузорњ, дастурамал оид ба истифодабарњ ва дастур
доир ба маїмаъсозии мебел, дар сурате, ки агар мебел дар шакли їудогона бошад, пешниіод карда мешавад.
31. Іар як маісулоти мебелие, ки дар іудуди Їуміурии Тоїикистон ба фурўш бароварда мешавад, бояд
дорои тамљагузорњ бо забони давлатњ ва/ё забони русњ бошад. Номгўи тиїоратии маісулот, іамчунин номгўи
ширкати истеісолкунанда метавонад бо іуруфоти лотинњ пур карда шавад.
32. Тамљагузорњ бояд бо іуруфи матбаавњ дар тамљаѕољаз, ё тамљаи матоњ, ки ба маісулоти мебелњ ё
борїомаи он сахт часпонида шуда, дар шакли маїмўавњ пешниіод мегардад, ба иїро расад.
33. Маснуоти мебелие, ки дар шакли їудогона ба муомилот бароварда мешавад, метавонад тамљагузорњ бо
ифодаи маснуот ва санаи истеісол надошта бошад. Дар ин сурат ифодаи маснуот аз тарафи истеісолкунанда ё
фурўшанда, іангоми ба фурўш баровардани маснуоти мебелњ, ё дар ваѕти маїмаъсозии он аз тарафи
истифодабаранда пешниіод карда мешавад. Санаи барориш бояд дар борїома нишон дода шавад. Тамљагузорњ ба
мебеліои їамъшавандаи їудогона дар борїома насб мегардад.
34. Ба тамљагузорњ бо рангіои шустанашаванда, тариѕи муірзании хоса, тамљазании махсус, тариѕи
фурўгузорњ, іамчунин маълумоти реквизитии алоіида бо тарзи сикказанњ ва ин амсол, иїозат дода мешавад.
35. Тамљагузорњ бояд бисёр аниѕ (саіеі) буда, маълумоти зеринро дар бар гирад:
- номгўи маснуоти мебелњ вобаста ба таъиноти истифодабарњ ва функсионалњ, ифодаи маснуот (раѕамњ,
шахсњ, моделњ ва монанди иніо);
- тамљаи молњ (логотипи) истеісолкунанда (дар сурати мавїудият);
- номгўи кишвари истеісолкунанда;
- номгўй ва макони їойгиршавии (сурољаи) истеісолкунанда;
- номгўй, сурољаи іуѕуѕњ ва воѕеии шахси ваколатдори истеісолкунанда, воридсозандаи маісулот;
- санаи истеісол;
- муілати кафолатнок;
- муілати истифодабарии муѕаррарнамудаи истеісолкунанда;
- аломати мутобиѕати регламентіои техникии Їуміурии Тоїикистон.
36. Барои мебеліои дар шакли їудогонаи маїмаъшаванда тамљакољаз бояд іамроі бо дастурамали
маїмаъсозњ дар борїома часпонида шавад.
37. Дар тамљагузории курсиіо, мизіо ва партаіои кўдакона ва мактабњ, іамчунин курсиіо барои биноіои
їамъиятњ бояд нишондоди зерин насб шавад: дар сурат - раѕами ѕадду ѕомат, дар махраї - ѕадду ѕомати миёнаи
кўдакон.
38. Дар сатіи чашмраси берунии мизіо, партаіо ва курсиіо барои муассисаіои томактабњ ва мактабіои
таісилоти умумњ пешбинигардида (ба истиснои таълимгоііои миёнаи махсус ва донишгоіу донишкадаіои олњ)
бояд тамљакољази рангаи даврашакл бо диаметри на кам аз 10 мм, ё хатіои уфуѕњ бо андозаи на кам аз 10 х 15 мм,
бо рангіои зерин, вобаста аз раѕаміои ѕаддуѕоматии дар маснуоти мебелњ, насб карда шавад:
- 00 - сиёі;

- 0 - сафед;
- 1 - норанїњ
- 2 - бунафш;
- 3 - зард;
- 4 - сурх;
- 5 - сабз;
- 6 - осмонњ.
39. Тариѕи часпонидани тамљагузорњ ранга бояд нигоідории дарозмуддати онро таъмин карда тавонад. Ба
часпонидани тамљакољази ранга, ки тариѕи матбаавњ бо асоси худширешшавњ сохта шудааст, иїозат дода
мешавад.
40. Ба маісулоти мебелњ дастурамале іамроі карда мешавад, ки ѕоида ва шартіои истифодаи бехатар, аз
їумла маълумоти дар банди 29 Регламенти техникии мазкур ва дигар маълумоти иловагиро дар бар гирифта,
оніоро муѕаррар месозад.
41. Таъмини мутобиѕат ба талаботи бехатарњ:
- мутобиѕати маісулоти мебелњ ба Регламенти техникии мазкур бо иїрои бевоситаи талаботи бехатарии он
ва ё иїрои талаботи іуїїатіои ба Номгўи іуїїатіо дар соіаи стандартизатсия дохилгардида, ки дар натиїаи
истифодаи ихтиёрии оніо риояи талаботи Регламенти техникии "Бехатарии маісулоти мебелњ" таъмин мегардад;
- усуліои санїиши (ташхиси) ченаки маісулоти мебелњ, аз їумла ѕоидаіои интихоби намунаіо, ки барои
истифода ва иїрои талаботи Регламенти техникии мазкур ва амалисозии баіодиіии (тасдиѕи) мутобиѕати
маісулот зарурат доранд, дар Номгўи стандартіои дарбаргирандаи ѕоида ва усуліои ташхис (санїиш) ва ченак, аз
їумла ѕоидаи интихоби намунаіои барои истифода ва иїрои талаботи Регламенти техникии "Бехатарии
маісулоти мебелњ" ва амалњ намудани баіодиіии (тасдиѕи) мутобиѕати маісулоти мебелиро таъмин месозанд.

6. ТАСДИЅИ МУТОБИЅАТИ МАІСУЛОТИ МЕБЕЛЊ
42. Пеш аз ба муомилот баровардани маісулоти мебелњ дар іудуди Їуміурии Тоїикистон бояд он раванди
тасдиѕи мутобиѕатро ба талаботи Регламенти техникии мазкур гузарад. Тасдиѕи мутобиѕати маісулоти мебелии
дар іудуди Їуміурии Тоїикистон ба муомилот баровардашуда, бо роіи барасмиятдарории сертификати
мутобиѕат татбиѕ мегардад.
43. Сертификати маісулоти мебелњ аз тарафи маѕоми сертификаткунонњ, ки доираи аккредитатсияаш барои
маісулоти мебелњ татбиѕ мешавад, дар асоси шартнома ва дархостіои байни дархостдиіанда ва маѕоми
сертификатсия амалњ карда мешавад.
44. Дархостдиіанда уідадор мешавад, ки таъмини мутобиѕати маісулоти мебелиро ба талаботи
муѕаррарнамудаи Регламенти техникии мазкур таъмин намояд.
45. Дар іолати тасдиѕи мутобиѕат дархостдиіанда шахси истеісолкунанда, воридкунанда ё фурўшанда ба
іисоб меравад.
46. Вобаста ба маісулоти мебелии ба іудуди Їуміурии Тоїикистон воридшаванда (истеісолкунанда ё
фурўшанда) мутобиѕати маісулоти мебелии воридшударо ба талаботи Регламенти техникии мазкур таъмин
менамояд.
47. Дар іолати тасдиѕи мутобиѕати маісулот ба талаботи Регламенти техникии мазкур истеісолкунанда
(омодасозанда) уідадор мешавад, ки:
- назорати санїиширо амалњ намояд ва іама чораіои заруриро барои таъмини дурусти раванди истеісолот
нисбат ба мутобиѕати маісулот ба талаботи Регламенти техникии мазкур ба роі монад;
- ба іар як миѕдори маісулот дар озмоишгоііои истеісолњ барои назорати дохилњ, мувофиѕи талаботи
Регламенти техникии мазкур бо усуліои муѕарраргардида, санїишіои пешакњ гузаронад.
48. Сертификаткунонии іар кадом маїмўи маісулоти мебелњ алоіида гузаронида мешавад.
49. Тартиби амалњ намудани сертификаткунонии маісулоти мебелњ амаліои зеринро дар бар мегирад:
- пешниіоди дархост;
- гирифтани намуна ва іаммонандии маісулоти мебелњ;
- гузаронидани ташхиси намунаи маісулоти мебелњ дар озмоишгоііои ташхисии аккредитатсияшуда;
- їамъбаст намудани натиїаіои ташхис ва ѕарор ѕабул намудан дар бораи ба дархостдиіанда додани (дар
бораи рад намудани) сертификати мутобиѕат;
50. Дархостдиіанда іуѕуѕ дорад нисбати ѕарори маѕомоти сертификаткунонњ бо тартиби судњ даъво
намояд.

7. ТАМЉАГУЗОРЊ БО НИШОНИ МУТОБИЅАТИ РЕГЛАМЕНТІОИ ТЕХНИКИИ
ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН
51. Маісулоти мебелњ, ки ба талаботи бехатарии Регламенти техникии мазкур мутобиѕ мебошанд ва
раванди тасдиѕи мутобиѕатро мувофиѕи боби 6 Регламенти техникии мазкур гузаштаанд, бояд дорои тамљагузорњ
бо нишони мутобиѕати регламентіои техникии Їуміурии Тоїикистон бошанд.
52. Тамљагузорњ бо нишони мутобиѕат ба регламентіои техникии Їуміурии Тоїикистон пеш аз ба муомилот
баровардани маісулоти мебелњ амалњ карда мешавад.
53. Нишони мутобиѕат ба регламентіои техникии Їуміурии Тоїикистон дар тамљакољаз, ки дар ѕисмати
їудонашавандаи іар як маснуоти мебелњ їой дода шудааст, дарї карда мешавад. Дарї намудани нишони
мутобиѕат ба регламентіои техникии Їуміурии Тоїикистон дар ѕисми болоии љаладоніои іаракаткунанда,
рафіои аз їой ба їойе гузаронидашаванда, ва дигар ѕисміо, аз їумла маснуоти маїмуавњ, ки метавонанд иваз
шаванд, иїозат дода намешавад.
54. Нишони мутобиѕат ба регламентіои техникии Їуміурии Тоїикистон, іамчунин дар іуїїатіои
истифодабарии дар оніо іамроішуда дарї карда мешавад. Нишони мутобиѕат ба регламентіои техникии
Їуміурии Тоїикистон дар маісулоти мебелњ бо іама гуна роііое, ки тасвири равшан ва саіеіи онро дар їараёни
муілати истифодаи маісулоти мебелњ таъмин менамояд, нишон дода мешавад.
55. Барои маснуоти мебелии васлшаванда ё конструксияи универсалии васлшаванда, ки дар намуди
їудогона таівил шудаанд, гузоштани нишони мутобиѕат ба регламентіои техникии Їуміурии Тоїикистон таніо
дар борїома ва іуїїатіои ба оніо іамроішаванда иїозат дода мешавад.

8. НАЗОРАТИ ДАВЛАТЊ ОИД БА РИОЯИ ТАЛАБОТИ РЕГЛАМЕНТИ ТЕХНИКИИ МАЗКУР
56. Назорати (санїиши) давлатњ оид ба риояи талаботи Регламенти техникии мазкур нисбат ба маісулоти
мебелњ ва ба талаботи ба оніо алоѕаманди равандіои истеісол (тайёркунњ), нигоідорњ, таівил (интиѕол), фурўш
ва истифодаи партовіо мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон амалњ карда мешавад.
57. Шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ барои риоя накардани талаботи Регламенти техникии мазкур бо тартиби
муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон ба їавобгарњ кашида мешаванд.
Замимаіо

Замимаи 1
ба Регламенти техникии
"Бехатарии маҳсулоти мебелӣ"
Номгӯи маҳсулоти мебелӣ, ки ба тасдиқи мутобиқат мансуб аст ва
нисбати он Регламенти техникии "Бехатарии маҳсулоти мебелӣ"
талабот муқаррар намудааст
№
б/т
1
1
2
3
4
5
6
7

Номгӯи маҳсулот

2
Мебел барои озмоишгоҳ, ба истиснои мебели
озмоишгоҳҳои тиббӣ
Мебел барои муассисаҳои таълимӣ
Мебел барои муассисаҳои томактабӣ
Мебел барои муассисаҳои савдо, хӯроки умумӣ
ва хизмати маишӣ
Мебел барои меҳмонхона, табобатгоҳ ва
хобгоҳҳо
Мебел барои муассисаҳои театрӣ-намоишӣ ва
фарҳангӣ
Мебел барои биноҳои маъмурӣ

Рамзи гурӯҳҳо Номгӯи
молии фаъолияти
иқтисодии хориҷӣ
3
9402
9403
9403
9403
841850
9404
9403
9403

8
9
10

11

12

13
14
15

16

Мебел барои вокзалҳо, муассисаҳои молиявӣ ва
коргоҳҳои алоқа
Мебел барои мағозаҳои китобфурӯшӣ (рафҳо,
рафчаҳо, ҷевонҳо, мизҳо)
Мебел барои дохили киштиҳо (каютаҳо,
ҳуҷраҳои ҳайати идоракунандаи киштӣ,

9403
9403, 8304
9403

пулчаҳои гузаргоҳ, ҳуҷраи идоракунии марказӣ,
хонаи истироҳат, ошхона, дармонгоҳ)
Мизҳо (хӯрокхурӣ, хатнависӣ, ороишӣ,
маҷаллагузорӣ, компютерӣ, мизҳо барои
телевизор, радио, дастгоҳҳои тасвирӣ,
намоишдиҳанда, телефонҳо, ҳамчунин барои
суффачаҳо, гузаргоҳҳо ва дигар маснуот)
Курсиҳо, креслоҳо, роҳаткурсиҳо, чорпояҳо,
нимкатҳо, мулоимкурсињои бетакя, диванҳо,
нимкатҳои мулоими хоб, катҳо, катҳои мулоим,
диван-катҳо
Катҳо
Қолибкатҳо
Ҷевонҳо, ҷевончаҳо, рафҳо, секретерҳо, комодҳо,
оинаҳои қаднамо, оинаҳои сеқабата ва дигар
маснуоти мебелӣ (сандуқҳо, рафҷевонҳо,
мебелпардаҳо, курсипояҳо, либосовезҳо, қуттиҳо,
рафчаҳо ва ғайра)
Мебел барои кӯдакон (мизҳо, курсиҳо, катҳо,
манежҳо, қуттиҳо барои бозичаҳо, роҳаткурсиҳо,

9403

9403

9403
9404100 000
8304000000,
4420

9401
9403

диванҳо, ҷевонҳо, ҷевончаҳо, чорпояҳо,
нимкатҳо, қолибкатҳо, диван-катҳо ва дигар
маснуот)

Замимаи 2
ба Регламенти техникии
"Бехатарии маҳсулоти мебелӣ"
Талабот ба бехатарии механикии маҳсулоти мебелӣ
Талабот ба бехатарии маснуоти баданаи мебел ва мизҳо
Номгӯи нишондиҳанда

Ҷадвали 1
Қимати нишондиҳанда дар алоқамандӣ аз таъиноти
истифодабарии мебелҳо
Барои синфхонаҳо,
маишӣ
Барои биноҳои
озмоишгоҳҳо ва
ҷамъиятӣ, барои
биноҳои маъмурӣ, муассисањои таълимӣ,

барои
муассисаҳои
таълимӣ

2

3

биноҳои театрӣнамоишӣ,
муассисаҳои варзишӣ,
толорҳои интизории
воситаҳои нақлиёт
4

600

600

600

3,0

3,0

3,0

Мустаҳкамии асос,
доираҳои боргузорӣ

500

500

500

Фурӯхамии рафҳои озод хобида,
бо андозаи дарозиаш 1м, на зиёда
аз (мм)

5,0

5,0

5,0

1
Баданаи (корпуси) мебел
Мустаҳкамӣ ва шаклдигаркунии
баданаи мебел:
- доираи боргузорӣ
- шаклдигаркунӣ, на зиёда
аз (мм)

Мустаҳкамии рафнигоҳдорак,
доираи боргузорӣ
10
Мустаҳкамии тахтасипарҳои
болоӣ ва поёнӣ нисбат ба таъсири
сарборӣ, бидуни вайроншавӣ
(соат)
Устувории такяҳои алвонҷёбанда,
доираи алвонҷёбӣ:
- ҳангоми тӯли равиш (500±50)
(мм)
- ҳангоми тӯли равиш (250±25)
(мм)
Мустаҳкамии бадан ва маҳкамии
пайванди овезаҳо дар маҳсулоти
мебелии баданаш ба девор
часпанда, бидуни вайроншавӣ

10

10

24

24

24

2500

5000

10000

5000
10000
20000
Бори баҳисоб гирифтаи аз таъиноти функсионалии
маснуот вобастагидошта

Дарҳо бо меҳвари амудии
тобхӯранда
Сахтии пайванди дарҳо, бо
хусусияти шаклдигарсозиҳои
боқимонда, на зиёда аз (мм):
- замимавӣ
- рӯйкашӣ
Мустаҳкамии пайванди дарҳо,
доираи боргузорӣ

1,0
2,0

1,0
2,0

1,0
2,0

10

10

10

20000

40000

80000

1,5
2,5

1,5
2,5

1,5
2,5

10

10

10

50,0

50,0

50,0

20,0

20,0

20,0

Мустаҳкамии пайвандҳо, доираи
боргузорӣ

5000

10000

20000

Дарҳои ба ду тараф
кушодашаванда ва дар-пардаҳои
уфуқӣ
Кӯшиши ба ду тараф ҷудосозӣ, на
зиёда аз (даН)

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

10000

20000

40000НМ

Пойдории пайванди дарҳо:
- доираи боргузорӣ
- шаклдигарсозиҳои боқимонда на
зиёда аз (мм)
- замимавӣ
- рӯйкашӣ

Дарҳо бо меҳвари уфуқии
тобхӯранда
Мустаҳкамии пайванди дарҳо,
доираи боргузорӣ:
- шаклдигарсозиҳо, на зиёда аз
(мм)
- шаклдигарсозиҳои боқимонда,
на зиёда аз (мм)

Мустаҳкамии пайвандҳо, (даН)

Пойдории пайвандҳо, доираи
боргузорӣ
Дарпардаҳои амудӣ
Кӯшиши ба ду тараф ҷудосозӣ, на
зиёда аз (даН)

3,0

3,0

3,0

Мустаҳкамӣ,
доираи боргузорӣ
Қуттиҳо (нимқуттиҳо)
Кӯшиши кашида баровардани
қуттиҳо, на зиёда аз (даН)
Мустаҳкамии қуттиҳо:
- ҳангоми борҷойнамоии қаъри
қуттиҳо, (даН)

- ҳангоми таври амудӣ
борҷойнамоии девораи пеши
қуттӣ, доираҳо

20

30

40

5,0

5,0

5,0

Q+4,0

Q +6,0
Q +7,0
Q – сарбории истифодашавандаи баҳисобгирифташуда

10

10

10

50

50

50

20000
2,0

40000
2,0

80000
2,0

Дастаҳо
Фурўхамии дастаи намунавии
статсионарии дарозиаш 1 метр, на
зиёда
аз (мм)

8,0

8,0

8,0

Кўшиши баровардани дастаҳо,
(даН)

5,0

5,0

5,0

Пойдории дастаҳои
баровардашаванда,
доираҳои боргузорӣ

20000

20000

30000

дар ҳолати қатшавӣ,
на зиёда аз (мм)

5,0

5,0

5,0

Q+5,0

Q+5,0

Q+5,0

- ҳангоми ба таври уфуқии
динамикӣ борҷойнамоии қуттӣ,
доираҳо
Пойдории қуттиҳо:
- доираҳои боргузорӣ
- қатшавӣ, на зиёда аз (мм)

Устувории дастаҳои
баровардашаванда, (даН)
Устувории дастанигоҳдорандаҳо,
(даН)
Мизҳои таомхурӣ, аз ҷумла

Q - сарбории баҳисобгирии истифодабарӣ вобаста аз
дарозии дастаҳо

мактабӣ (ба истиснои мизҳои
қатшаванда)
Мустаҳкамӣ, на камтар
аз (даН)
сарбории амудӣ барои мизҳо бо
вазни:
- то 15 кг ҳамчунин
- аз 15 кг зиёд
сарбории уфуқӣ барои мизҳо бо
вазни:
- то 15 кг ҳамчунин
- аз 15 кг зиёд
Мустаҳкамӣ бо таъсири сарбории
амудии статикӣ:
- доираи боргузорӣ
- хамшавӣ, на зиёда аз (мм)
Мустаҳкамӣ бо таъсири сарбории
амудии дарозмуддат:
-шаклдигаркунӣ аз сарборӣ
(фурўхамӣ), на зиёда аз (%)
-шаклдигаркунии
боқимонда,
на зиёда аз (мм)
Мустаҳкамӣ бо таъсири сарбории
зарбавӣ:
- баландии афтиши бор (мм)
Сахтӣ:
- доираҳои боргузорӣ
- шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм)
Устуворӣ аз таъсири сарбории
уфуқӣ:
- доираҳои боргузорӣ
- аз сарборӣ, на зиёда
аз (мм)*
Устуворӣ аз таъсири сарбории
амудӣ:
-доираҳои боргузорӣ
-шаклдигарсозӣ аз сарборӣ, на
зиёда аз (мм)
Мустаҳкамӣ ҳангоми афтиш ба
рӯи фарш:

10,0
15,0

10,0
15,0

10,0
15,0

3,0
5,0

3,0
5,0

3,0
5,0

10
10,0

10
10,0

10
10,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

80,0

140,0

180,0

10

10

10

15,0

15,0

15,0

10000

15000

30000

20,0

20,0

20,0

7
500

10000

30000

10,0

10,0

10,0

-шумораи афтишҳо
-баландии афтиш (мм)

10
150,0

10
200,0

10
300,0

15,0

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

2,0
4,0

2,0
4,0

2,0
4,0

10

10

10

10,0

10,0

10,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

80,0

140,0

180,0

10

10

10

20,0

20,0

20,0

10000

15000

30000

25,0

25,0

25,0

7500

10000

30000

Мизҳои хатнависӣ (корӣ)
Мустаҳкамӣ, на кам аз (даН):
-сарбории амудӣ
(дар сарпўш)
-сарбории уфуқӣ
(дар сарпўш)
-сарбории амудии мебел бо дарҳо
ва қуттиҳо
-ба дарҳо
-ба қуттӣ
Мустаҳкамӣ аз таъсири сарбории
статикии амудӣ:
- доираҳои боргузорӣ
-доираҳои боргузорӣ
хамшавӣ, на зиёда аз (мм)
Мустаҳкамӣ аз таъсири сарбории
дарозмуддатии амудӣ:
- шаклдигарсозӣ аз таъсири
сарборӣ (фурўхамӣ), на зиёда
аз (%)
- шаклдигарсозии боқимонда, на
зиёда аз (мм)
Мустаҳкамӣ аз таъсири сарбории
зарбавӣ:
- баландии афтиши бор (мм)
Сахтӣ:
- доираҳои боргузорӣ
- шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм)*
Пойдорӣ зери таъсири сарбории
уфуқӣ:
- доираҳои боргузорӣ
- шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм)*
Пойдорӣ зери таъсири сарбории
амудӣ:
- доираҳои боргузорӣ

- шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм)
Мустаҳкамӣ ҳангоми афтиш ба
рӯи фарш:
- шумораи афтишҳо
- баландии афтиш (мм)
Устувории такяҷои
алвонҷхуранда,
доираи алвонҷҳо:
- ҳангоми дарозии равиш (500±50)
(мм)
- ҳангоми дарозии равиш (250±25)
(мм)
Мизҳои маҷаллахонӣ
Мустаҳкамӣ, на кам
аз (даН)
Сарбории уфуқии мизҳо бо вазни:
- то 15 кг ҳамчунин
- зиёда аз 15 кг
Сарбории уфуқии мизҳо бо вазни:
- то 15 кг ҳамчунин
- зиёда аз 15 кг
Устуворӣ аз таъсири сарбории
амудӣ:
- доираҳои боргузорӣ
-фурўхамӣ, на зиёда
аз (мм)
Мустаҳкамӣ аз таъсири сарбории
дарозмуддати уфуқӣ:
-шаклдигарсозӣ аз таъсири
сарборӣ (хамшавӣ), на зиёда аз
(%)
-шаклдигарсозии боқимонда, на
зиёда аз мм

Мустаҳкамӣ аз таъсири сарбории
зарбавӣ:
-баландии афтиши бор, (мм)

5,0

5,0

5,0

10
150,0

10
200,0

10
300,0

2500

5000

10000

5000

10000

20000

10,0
15,0

10,0
15,0

10,0
15,0

1,0
3,0

1,0
3,0

1,0
3,0

10

10

10

10,0

10,0

10,0

1,0

1,0

1.0

2,0

2,0

2,0

80,0

140,0

180,0

Сахтӣ:
- доираи боргузорӣ;
- шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм)*
Пойдорӣ зери таъсири сарбории
уфуқӣ:
- доираи боргузорӣ
- шаклдигарсозӣ аз сарборӣ, на
зиёда аз (мм)
Пойдорӣ зери таъсири сарбории
амудӣ:
- доираи боргузорӣ
- шаклдигарсозӣ аз сарборӣ, на
зиёда аз (мм)
Мустаҳкамӣ ҳангоми
афтиш ба рӯи фарш:
- шумораи афтишҳо
- баландии афтиш (мм)
Устувории такяҷои
алвонҷхуранда, доираи алвонҷҳо:
- ҳангоми дарозии равиш (500±50)
(мм)
- ҳангоми дарозии равиш (250±25)
(мм)
Мизҳои ороишӣ
Мустаҳкамӣ, на кам аз (даН):
- сарбории амудӣ
Сарбории уфуқии мизҳо бо вазни:
- то 10 кг ҳамчунин
- зиёда аз 10 кг
Устуворӣ аз таъсири сарбории
статикӣ:
- доираи боргузорӣ
- қатшавӣ, на зиёда аз (мм)
Мустаҳкамӣ аз таъсири сарбории
дарози амудӣ:
-шаклдигарсозӣ зери бор
(фурўхамӣ) на зиёда (%)
- шаклдигарсозии боқимонда, на
зиёда (мм)

10

10

10

15,0

15,0

15,0

10000

15000

30000

20,0

20,0

20,0

7500

10000

30000

5,0

5,0

10
150,0

5,0

10
200,0

10
300,0

2500

5000

10000

5000

10000

20000

10,0

10,0

-

1,0
3,0

1,0
3,0

-

10
10,0

10
10,0

1,0

1,0

2,0

2,0

-

-

Мустаҳкамӣ аз таъсири сарбории
зарбавӣ:
- баландии афтиши бор (мм)
Сахтӣ:
- доираи боргузорӣ;
- шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм)*
Пойдорӣ зери таъсири сарбории
уфуқӣ:
- доираи боргузорӣ
- шаклдигарсозӣ, на зиёда аз (мм)*

80,0

80,0

10,0

10,0

15,0

15,0

-

5000

10000

-

-

20,0

20,0

-

Мустаҳкамӣ ҳангоми афтиш ба
фарш:
- шумораи афтиш
- баландии афтиш (мм)

10
150,0

10
200,0

-

Мизҳои кӯдакона
Усуворӣ, на камтар (даН):
- боргузории амудӣ

10,0

10,0

-

Боргузории уфуқӣ барои мизҳои
вазнашон:
- то 10 кг ҳамчунин;
- то 10 кг

1,0
3,0

1,0
3,0

-

Устуворӣ зери таъсири бори
статикӣ:
- фурўхамӣ, на зиёда аз (мм)

10,0

10,0

-

Мустаҳкамӣ аз таъсири сарбории
зарбавӣ:
- баландии афтиши бор (мм)

80,0

80,0

-

5,0

5,0

-

7,5

7,5

-

3000

5000

-

Сахтӣ:
- шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм)
- барои рақамҳои қаду қомати 0,
00, 1
- барои рақамҳои қаду қомати 2, 3
Пойдорӣ зери таъсири сарбории
уфуқӣ:
- доираи боргузорӣ
- шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм)*

* Шаклдигарсозии мизҳо бо такягоҳҳои ба таври хамида дар пояҳои металлӣ
часпонидашуда, ҳамчунин мизҳои пластмассӣ ба меъёри муайян дароварда намешавад ва
норасиҳои ҷойдошта дар ин гуна мебелҳо бо назардид баҳогузорӣ мегарданд.

- барои рақамҳои қаду
ќомати 0, 00, 1

7,5

7,5

-

- барои рақамҳои қаду қомати
2, 3

10,0

10,0

-

Мустаҳкамӣ ҳангоми афтиш
ба фарш:
- шумораи афтиш
- баландии афтиш (мм)

10
150,0

10
200,0

-

-

-

40
60

-

-

2,5

-

-

200
300

Мизҳо барои талабагон ва
мизҳо барои муаллимон
Мустаҳкамии мизҳо, на кам
аз (даН):
- дорои як ҷой
- дорои ду ҷой
Сахтӣ, на кам аз (даН/мм)
Мустаҳкамии мизҳо аз
таъсири сарбории амудии
статикӣ, на кам аз (даН):
- дорои як ҷой;
- дорои ду ҷой
Устуворӣ аз таъсири
сарбории уфуқӣ:
- доираҳои боргузорӣ
на кам аз (даН/мм)
Мустаҳкамии пайвандҳои
девораҳои қафо, доираҳо
Мустаҳкамӣ аз таъсири
сарбории зарбавӣ:
- доираҳои боргузорӣ
- баландии афтиши бор, (мм)
- барои мизи муаллим
- барои мизи талабагӣ
Мустаҳкамӣ ҳангоми афтиш
ба рӯи фарш:
- шумораи афтишҳо

-

-

-

600
2,0

-

600

-

10

-

140
180

-

10

- баландии афтиш (мм)

-

200

Мустаҳкамии бадани маснуоти мебелӣ
Баландии
маснуот, м

то 1,0
зиёда аз 1,0

Мустаҳкамӣ бе
сарборӣ

Мустаҳкам
Ҳамчунин

то 1,5
1,5 2,0
2,0

Ҷадвали 2
Мустаҳкамӣ бо сарборӣ, на зиёда аз (даН)
барои дар

барои қуттӣ

2,0
3,0

4,0
6,0

4,0
5,0

8,0
10,0

барои рафҳои кушода

1,0

Талаботи бехатарии мебел барои нишаст ва дарозкашӣ
Номгӯи нишондиҳанда

1
Курсиҳо, чорпояҳо, роҳаткурсиҳои
корӣ, мулоимкурсињои бетакя
Мустаҳкамӣ:
- чорпояҳо
- мулоимкурсињои бетакя ва
курсињо бо самтҳои ба пеш ва ба
бар (даН)
- курсиҳо бо такягоҳҳои баландиаш
камтар аз 50 мм ба самти қафо (даН)

Ҷадвали 3
Қимати нишондиҳанда дар алоқамандӣ аз таъиноти
истифодабарии мебелҳо
Барои синфхонаҳо,
маишӣ
Барои
биноҳои
озмоишгоҳҳо ва
аудиторияҳои
ҷамъиятӣ,
муассисањои таълимӣ,
барои
биноҳои
коргоҳҳои театрӣмаъмурӣ,
намоишӣ, муассисаҳои
барои
варзишӣ, толорҳои
муассисаҳои
интизории воситаҳои
таълимӣ
нақлиёт
2
3
4

2
8

2
8

2
8

- курсиҳо бо такягоҳи баландиашон
50 мм ва зиёда, ба самти қафо (даН)

15

15

15

Мустаҳкамии статикии нишастгоҳ
(даН)
Мустаҳкамии статикии такягоҳ (даН)

100

130

160

40

55

75

100

130

160

30
20

40
30

60
40

70

80

90

35

50

60

75

100

120

30
75

40
100

50
120

25

35

50

Пойдории (мондашавии) нишастгоҳ,
давраҳо
Устувории (мондашавии) такягоҳ,
давраҳо

25000

50000

100000

25000

50000

100000

дар ин ҳолат мувозинати сарборӣ дар
нишастҷой (даН)

100

100

100

140

140

140

дар ин ҳолат мувозинати сарборӣ дар
нишастгоҳ (даН)
Мустаҳкамии статикии дастмонакҳо
(паҳлуҳо) дар самтҳои паҳлуӣ (даН)
Мустаҳкамии статикии сармонакҳо
дар самтҳои
паҳлӯӣ (даН)
Мустаҳкамии статикии дастмонакҳо
(паҳлуӣ) аз таъсири сарбории
амудӣ (даН)
Мустаҳкамии статикии пояҳо (даН):
-дар ҳолати таъсири сарборӣ ба пеш
-дар ҳолати сарборӣ ба нишастгоҳ
-ҳангоми таъсири сарборӣ ба паҳлу,
дар ин ҳолат
- сарборӣ ба нишастгоҳ

Мустаҳкамии асосҳои қуттишакл,
ҳангоми сарборӣ ба диагонал (даН)

Мустаҳкамии зарбавии нишастгоҳ:
баландии афтиши бор (мм)

Мустаҳкамии зарбавии такяҷой ва
дастмонакҳо:
- баландии афтиши бор, (мм);
- кунҷи афтиши бор, дараҷа

120

210

330

28

38

48

300

450

600

10

10

10

150
10

200
10

300
10

75
10

100
10

150
10

12000

15000

20000

Мустаҳкамии маснуот ҳангоми
афтиш ба рӯи фарш:
а) курсиҳо ва чорпояҳо ба тарҳҳои
сарҷинсозӣ ва махсус, бо пояҳо ва
такягоҳҳои дарозиашон зиёда аз 200
мм
- баландии афтиши маснуот, (мм)
- кунҷи афтиши маснуот, дараҷа

б) курсиҳо, чорпояҳо,
мулоимкурсиҳои бетакя
ғайрисарҷиншуда, бо ғилдиракчаҳо ё
такягоҳҳои тобхӯранда, бо пояҳо ва
такягоҳҳои дарозиашон зиёда аз 200
мм:
- баландии афтиши маснуот, (мм)
- кунҷи афтиши маснуот, дараҷа

в) курсиҳо, чорпояҳо,
мулоимкурсиҳои бетакяи поядор ё бо
такягоҳҳои дарозиашон камтар аз
200 мм:
- баландии афтиши маснуот, (мм)
- кунҷи афтиши маснуот, дараҷа

Пойдории курсиҳои чӯбин,
даврањои алвонҷхӯрӣ

Пойдории такягоҳҳои
гардишхӯранда ва такягоҳҳои
алвонҷхӯранда, даврањои
алвонҷхӯрӣ
Курсиҳои кӯдакона.
Мустаҳкамӣ, дараҷа, на кам аз:
а) барои рақамҳои қадуқоматии 00,0
б) барои рақамҳои қадуқоматии 1, 2,
3
в) барои курсиҳои тағйирёбанда, на
кам аз (даН):
- ба самти "пеш"
- ба самти "қафо"
- "ба чап", "ба рост"

5000

10000

20000

20

20

-

14

14

-

1,5
3,0

1,5
3,0

-

Мустаҳкамии қолиби курсиҳои
тағйирдиҳанда ба ҳар як тараф: "ба
пеш", "ба қафо", "ба чап", "ба рост"

2 афтиш

Мустаҳкамии миз ва поймонакҳои
курсии тағйирёбанда,
доираҳои боргузорӣ
Мустаҳкамии пайвандҳои
нишастгоҳи курсӣ ба қолиби
металлӣ,
доираҳои боргузорӣ
Мустаҳкамии пайвандҳои рӯйкаши
такягоҳи курсӣ ба қолиби металлӣ,
(даН)
барои рақамҳои қадуқоматии 1, 2, 3

30

30

30

30

60

60

12000

20000

Пойдории курсиҳои дуредгарӣ,
хамонида часпондашуда ва тарҳи
омехта, доираҳои алвонҷхӯрӣ:
-барои рақамҳои қадуқоматии 1, 2, 3

Мустаҳкамӣ ҳангоми афтиш ба
фарш, курсиҳо барои рақамҳои
қадуқоматии 00,0
баландии афтиш, (мм):
- курсиҳои сарҷиншуда
- курсиҳои сарҷиннашуда

Мустаҳкамии статикии нишастгоҳ,
(даН)
барои рақамҳои қадуқоматии 1,2,3
Курсиҳо, роҳаткурсиҳо, чорпояҳои
қатшаванда
Пойдории нишастгоҳ, доираҳо:
- сахт
- аз матоъ
-шаклдигарсозии боқимонда байни
такягоҳҳо (пояҳо), на зиёда аз (мм)

Пойдории такягоҳ, доираҳо:
- сахт
- аз матоъ

300
150

450
200

80

80

5000
1500

5000
1500

20

20

5000
1500

5000
1500

1500
1500

1500
1500

-

-

14

-

-

60

-

-

80

Пойдории дастмонакҳо, доираҳо:
-зери таъсири сарбории амудӣ
-зери таъсири сарбории уфуқӣ

Курсиҳои талабагӣ.
Мустаҳкамӣ, на кам
аз дараҷа
Мустаҳкамӣ, на кам
аз дараҷа.
Мустаҳкамии статикии пайванди
рӯйкашҳои такягоҳи курсӣ ба қолиб,
на кам аз (даН)
барои курсиҳои рақами:
- 1, 2, 3
- 4, 5, 6

Мустаҳкамии пайванди нишастгоҳ
ба қолиби металлӣ, доираҳои
боргузорӣ барои курсиҳои рақами:
- 1, 2, 3

- 4,5,6

-

-

50

-

-

30

-

-

80
200

-

-

10

-

600

Пойдории курсиҳои чӯбин:
доираҳои алвонҷхӯрӣ.
Мустаҳкамии пайванди нишастгоҳи
курсӣ ба қолиби металлӣ, на кам
аз (даН)
барои курсиҳои рақами:
- 1, 2, 3
- 4, 5, 6
Мустаҳкамӣ ҳангоми афтиш ба рӯи
фарш:
- шумораи афтишҳо нисбат ба ҳар як
поя (пеш, қафо)
- баландии афтиш, (мм)

-

а) курсиҳои сарҷиншуда

-

б) курсиҳои сарҷиннашуда

-

-

300

600

600

-

30
24

30
24

-

5000

5000

-

500

1000

-

Катҳо
Пойдории конструксия:
доираҳои боргузорӣ
шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм):
- катҳо бо такяи овезон
- катҳо бо такяи поядор
Мустаҳкамии пайванди элементҳои
такягоҳӣ ба ҳалқаҳо,
доираҳои боргузорӣ
Мустаҳкамии пайванди
такяпуштакҳои такягоҳии катҳо бо
ҳалқаҳо (дар ҳар як пайванд),
доираҳои боргузорӣ

Пойдории ҳалқаҳо, доираҳои
боргузорӣ

5000

5000

10

10

5000

5000

-

5

5

-

10

10

-

5

5

12,0

12,0

10

10

50

50

Пойдории сохт,
доираҳои боргузорӣ

10000

20000

Пойдории асос,
доираҳои боргузорӣ

10000

20000

10

10

100,0
50,0

100,0
50,0

3

3

Мустаҳкамии зарбавии асосҳо,
доираҳои боргузорӣ
Пойдории асосҳои чандирӣ ва
эластикӣ:
- доираҳои боргузорӣ;
- шаклдигарсозии боқимонда, на
зиёда аз (мм)
Кӯшиши тағйирёбии
катҳои дар дарун сохта, на зиёда аз
(даН)
Мустаҳкамии катҳои дар дарун сохта
ҳангоми афтиш, доираҳо
Катҳои дуқабата
Мустаҳкамӣ, на кам аз (даН)

-

-

Мустаҳкамии панҷарадевори қабати
болоӣ, доираҳои боргузорӣ
Мустаҳкамии пайвандҳои қабати
болоӣ (даН)

Мустаҳкамии асос, доираҳои
боргузорӣ
Мустаҳкамии статикии пайванди
нардбончаҳо (даН):
-боргузории амудӣ
-боргузории уфуқӣ
Мустаҳкамии ҳар як зинаи
нардбон, доираҳои боргузорӣ
Иҷро*)

-

-

Катҳо, навъи I
(барои кӯдакони
то 3 сола)
Мустаҳкамӣ, на кам аз (даН)

3,0

3,0

10,0

10,0

Мустаҳкамии пояҳо ҳангоми
санҷиши ќатшавӣ (даН)

25

25

Мустаҳкамии асос дар ҳар як нуқтаи
боргузорӣ, доираҳои боргузорӣ

500

1000

Пойдорӣ:
- доираҳои боргузорӣ
- шаклдигарсозӣ, на зиёда аз (мм)

1500
28

1500
28

600
15

1000
15

20

20

-

500

500

-

29000

29000

-

нишастан, на зиёда аз (мм):
а) мулоимии яктарафа

22

22

-

б) мулоимии дутарафа

30

30

-

Шакдигарсозии пояҳои
панҷарадевор зери бор, на зиёда аз
(мм)

-

-

Катҳо, навъи II (барои кӯдакони аз 3
то 7 - сола)
- доираҳои боргузорӣ
-шаклдигарсозӣ, на зиёда
аз (мм)
- бо такяпуштакҳои поядор
- бо такяпуштакҳои овезон
Мустаҳкамии асосҳо дар ҳар як
нуқтаи санҷидашаванда,
доираҳои боргузорӣ
Элементҳои мулоим.
Пойдории элементҳои мулоими
пружинии
ба сифати ҷои хоб истифодашаванда,
доираҳои боргузорӣ

Нобаробарии нишасти элементи
мулоимии яктарафа ва дутарафа, на
зиёда аз (мм)

15

15

Шаклдигарсозии боқимондаи
элементҳои бепружини мулоим, на
зиёда аз (%.)

10

10

10

8,0
15,0

8,0
15,0

8,0
15,0

8,0

8,0

8,0

Диванҳо, диван-катҳо,
роҳаткурсӣ барои истироҳат,
роҳаткурсӣ -катҳо, нимкатҳо,
катҳо, харакҳо, тарабкурсиҳо

Устуворӣ:
маснуоти якҷойдошта барои нишаст
ба самтҳои:
а) пеш, на кам аз (даН)
б) қафо, на кам аз (даН)
в) паҳлу:
- барои маснуоти бепаҳлӯ
(бедастмонак), на кам
аз (даН)

Мустањкам

- барои маснуоти паҳлудор (бо
дастмонак) зери таъсири бори
вазнаш 35 кг
- маснуоти бисёрҷойдор барои
нишаст дар самтҳои
пеш ва қафо, на кам
аз (даН)
- маснуоти тағйирёбанда барои
дарозкашӣ дар зери таъсири ду бори
вазни ҳар кадомаш 60 кг

15,0

Мустаҳкамии статикии паҳлӯҳои
овезон:
- бор (даН)
- доираҳои боргузорӣ

80,0

80,0

80,0

10

10

10

40,0

40,0

40,0

Мустаҳкамии такягоҳ (пояҳо) дар
самтҳои кундаланг ва дарозрӯя:
- бор (даН)

15,0

15,0

Мустањкам

- доираҳои боргузорӣ
Пойдорӣ (ба истиснои нишастгоҳҳо,
такягоҳҳо ва
ҷойхоби диванкатҳо ва роҳаткатҳои
дар асоси блокҳои пружинӣ
сохташуда, ки дар такмили ҷойи хоб
истифода мегарданд):
- нишастгоҳҳо,
доираҳои боргузорӣ
- такягоҳҳо, доираҳои боргузорӣ
- паҳлуҳо,
доираҳои боргузорӣ
- ҷойхобҳо,
доираҳои боргузорӣ

Дар ин ҳолат шаклдигарсозии
боқимондаи маснуот бо асосҳои
эластикӣ ё чандирӣ, на зиёда аз (%)

Мустаҳкамии зарбавии нишастгоҳ ё
ҷойи хоб:
- баландии афтиши бор (мм)
- доираҳои боргузорӣ
Мустаҳкамии асоси ғунҷоиш барои
нигоҳдории маводи бистари хоб
(даН)
Кӯшиши тағйирдиҳии ҷои хоб
диван-катҳо (ё ќисмати онҳо), на
зиёда аз (даН)
Мустаҳкамии қолиб ҳангоми афтиш:
- баландии афтиш (мм)
- шумораи афтишҳо

Роҳаткурсӣ – арғунчакҳо
Мустаҳкамӣ:

10

10

10

5000
5000

10000
10000

15000
15000

3000

6000

10000

5000

10000

-

10

10

10

140
10

140
10

140
10

Бори
баҳисобгирифтаи
аз
вобастагидошта (бе харобсозӣ)

10

10

100
5

150
5

ҳаҷми

Чаппа нашудан ҳангоми таъсири даст

ғунҷоиш

200
5

Устуворӣ ҳангоми боркунии уфуқии
паҳлӯҳо, доираҳои боргузорӣ
Мустаҳкамӣ зери таъсири бори
зарбавӣ:
- баландии афтиши бор, (мм)
- доираҳои боргузорӣ

500

500

-

50
10

50
10

Эзоҳ *)
Талабот ба сохтани катҳои дуқабата:
1. Дар раванди сохтани катҳои бисёрқабата, ҳама катҳое, ки дар баландии 800 мм
ва зиёда аз он нисбат ба сатҳи фарш ҷойгир карда мешаванд, бояд аз чор тараф маҳкам
карда шаванд. Панҷарадеворҳои маҳкамкардашуда бояд тавре васл карда шаванд, ки
ҷудосозии онҳо танҳо тавассути асбоб имкон дошта бошад. Ба васл накардани
панҷарадеворҳо дар қисми пояи кат, дар сурати ба ҷои он пешбинӣ намудани васлсозии
нардбончаи доимӣ бо зинаҳои паҳни намудор, ки метавонад ҳамзамон кори иловагии
зарфи (қуттии) борнигоҳдориро низ иҷро намояд, иҷозат дода мешавад.
2. Масофаи байни канораҳои болоии панҷарадеворҳо ва сатҳи болоии асоси кат
бояд на кам аз 260 мм, ҳамчунин байни канораи болоии девора ва сатҳи болоии бистар
на кам аз 160 мм бошад.
3. Тарқиши байни бистар ва сатҳи поёнии панҷарадевор, ё элементҳои мобайнии
алоҳидаи уфуқӣ ё амудии панҷарадевор бояд аз 60 то 100 мм бошад.
4. Дар як ё якчанд элементҳои панҷарадевори қабати болоии кат бояд бо маркери
шустанашаванда ҳадди ниҳоии сатҳи болоии бистар қайд шуда бошад. Дар дастурамал
доир ба ҷамъугирсозии катҳо бояд тавсияҳо оид ба андозаҳои габаритии бистар, ки ба
борҷомаи катҳо ҳамроҳ карда мешавад, насб карда шавад.
5. Катҳои бисёрқабата бояд бо нардбончаҳои сайёр таъмин бошанд. Нарбон
метавонад қисми ҷудонашавандаи конструксияи кат бошад.
Яке аз тарафҳои калонтари панҷарадевор метавонад пурра тавассути нардбончаи
сайёр ҷудо карда шавад. Бузургии ҷудошавии панҷарадевор барои нардбончаи сайёр
бояд аз 300 то 400 мм бошад.
Масофаи байни сатҳи болоии ду зинаи пайдарпайояндаи нардбон бояд 250±50 мм
бошад.
Масофаи
байни
зинапояҳо
бояд
якхела,
бо
фарқи
ҳаддии
± 2 мм бошанд. Масофаи байни ду зинапояи пай дар пай ҷойгиршуда бояд на кам аз 200
мм; дарозии судманди зинапоя на кам аз 300 мм бошад.
6. Тарқиши байни асосҳои кат, ҳалқаҳо, такяҳо ва элементҳои панҷарадеворӣ
набояд аз 25 мм зиёд бошад.
7. Асоси кат бояд қобилияти ҳавогузаронӣ дошта бошад.

Талабот ба мулоимии мебел барои нишастан ва дароз кашидан вобаста аз таъиноти
вазифавӣ
Ҷадвали 4

Таъиноти вазифавии
маснуот

Намуди мебел

Дараҷаи мулоимӣ *

Мебели
Мебел барои
маишӣ
биноҳои ҷамъиятӣ
* Мулоимии мебел бо назардошти асоси нишастгоҳ, такяггоҳ ва ҷойи хоб муайян карда
мешавад.
Дараҷаи мулоимии маснуоти барои кор ва истироҳат дар ҳолати нишастан
муқарраргардидаро аз рӯи нишондоди нишастгоҳ муайян мекунанд.
Барои истироҳат дар
Роҳаткурсӣ барои
0-IV
0-IV
ҳолати нишастан
истироҳат, диван
Тарабкурсӣ,
I-IV
I-IV
мулоимкурсӣ
Нимкатҳо
IV
IV
Бистар:
Барои истироҳати
дарозмуддат дар
ҳолати дарозкашӣ
мулоимии яктарафа ва
I
I
дутарафа
мулоимии дутарафа,
I, II
I, II
барои истифода бо
асосҳои чандирӣ ва
эластикӣ
муқарраргардида
Кат:
бо асоси чандирӣ ва
0, I
0, I
эластикӣ ва бо бистари
I
асосаш сахт ва бо бистар
I
Диван-кат дар шакли
"кат"
I, II
I, II
бо асоси чандирӣ аз
пластинаҳои хамонида
часпондашуда, ки дар
ҳама ҳудуди ҷойи хоб
ҷойгир мебошанд, бо
бистари асосаш сахт ва
элементҳои мулоими аз
блокҳои пружинӣ бо
тарҳҳои гуногуни
тағйирёбӣ, бистарҳои
гуногун ва намудҳои асос
омода шуда
Барои истироҳат дар
Нимкати мулоими хоб,
0-III
I-IV
ҳолати дарозкашӣ
кат
Роҳаткат
I-III
I-III

Барои нишаста кор
кардан ва истироҳати
кӯтоҳмуддат

Курсӣ, роҳаткурсии корӣ,
нимкат

II-IV

II-IV

Нишондиҳандаҳои мулоимӣ вобаста аз дараҷа
Ҷадвали 5
Дараҷаи мулоимии
элементҳои мебел
0
I
II
III
IV

Шаклдигаркунии
элементҳои мулоим зери
бори 70 даН, мм
На кам аз 120
аз 95 то 115
аз 70 то 90
аз 50 то 65
аз 15 то 45

Мулоимӣ, мм/даН

аз 2,4 то 4,2
аз 1,7 то 2,3
аз 1,3 то 1,6
аз 0,5 то 1,2
аз 0,2 то 0,4

Эзоҳ:
Агар нишондиҳандаҳои ҳангоми санҷиш бадастовардаи шаклдигаркунӣ ва
мулоимӣ ба дараҷаҳои ба ҳам наздик ё шабоҳатдошта мутобиқат намоянд, ҳамчунин дар
ҳолате, ки нишондодҳо байни категорияҳо қарор дошта бошанд, мулоимии элементҳоро
ба категорияе, ки нишондиҳандаи камтарин мувофиқат мекунад, бояд мансуб донист.
Нишондиҳандаи мулоимии (шаклдигаркунӣ ва мулоимӣ) ҷои хоби кат дар асоси
чандирӣ ва ёзанда бояд дар ҳадди як категория қарор дошта бошад.
Категорияҳои мулоимӣ барои элементҳои мулоимии мебели кӯдакона муқаррар
намегарданд.

Талаботи бехатарии роҳаткурсиҳо барои толорҳои тамошобинӣ
Ҷадвали 6
Номгӯи нишондиҳанда
Мустаҳкамии қолиби роҳаткурсӣ бо
нишастгоҳи кушодашаванда:
-доираҳои боргузорӣ
-шаклсозии нишастгоҳї кушодашаванда, на
зиёда аз (мм)
Мустаҳкамии статикии пайвандшавии
элементҳои роҳаткурсӣ, на кам аз (даН):
-нишастҷои кушодашаванда
-дастмонакҳои рафакӣ
-курсичаҳои ҷамъшаванда
-рӯйкаши такяҳо

Қимати нишондиҳанда

600
20

100
60
15
50

Мустаҳкамии роҳаткурсиҳои мувофиқи
якнафара ва сайёр, на кам аз (даН)
а) барои як роҳаткурсӣ:
- ҳангоми майл ба пеш
- ҳангоми майл ба қафо

50
25

б) барои роҳаткурсиҳои дуҷойдор:
- ҳангоми майл ба пеш
- ҳангоми майл ба қафо

100
50

Талаботи бехатарии мебелҳо барои корхонаҳои савдо
Номгӯи нишондиҳанда
Мустаҳкамии рафҳои барои насби дастгоҳҳои
хазина,
на кам аз (даН)

Ҷадвали 7
Қимати нишондиҳанда
40

Фурўхамии дастаҳои либосовезак барои 1
метр дарозии даста, на зиёда (мм)

10

Мустаҳкамии дастаи либосовезак, (даН).

50

Мустаҳкамии элементҳои сутунҳои уфуқии
борбардори ҷевони зарфҳо, пештахтаҳо,
витринаҳо, мизҳо, подиумҳо, стендҳо, рафҳо,
(даН/м)
масоҳат:
- аз метал
- аз чӯб ва маводи чӯбин
- аз шиша

150
100
30

Фурўхамии элементҳои борбардорандаи
уфуқӣ зери таъсири бор дар дарозии
1 метр, на зиёда аз (мм):
- аз метал, чӯбӣ ва маводи чӯбӣ
- аз шиша

6
4

Фарқияти имконпазир аз сутунҳои амудӣ ба
ҷевони зарфҳо, на зиёда, дар баландии, (мм):
1200

15

1400

20

1600, 1800

25

2000, 2200

30

Талаботи бехатарии мебел барои биноҳои китобфурӯшӣ
Номгӯи нишондиҳанда
Мустаҳкамии рафҳои мебели китобфурӯшӣ, на
кам аз (даН/м)
Фурўхамии рафҳо зери таъсири бор дар 1
метр дарозии фарш, на зиёда
аз (мм)
Кӯшиши кашида баровардани қуттӣ, ҳангоми
пурбор будани он, на зиёда аз (даН)

Ҷадвали 8
Қимати нишондиҳанда
120
5

5
Мустаҳкамии пайванди дастаҳо, на кам аз
(даН):
- ҳангоми кандашавӣ
- ҳангоми хамшавӣ

30
15

Замимаи 3
Регламенти техникии
"Бехатарии маҳсулоти мебелӣ"
Талабот ба бехатарии кимиёвии маҳсулоти мебелӣ

Номгӯи моддаҳои паррони кимиёвӣ, ки
ҳангоми истифодаи мебел ба ҳавои
бино паҳн мегарданд*
Аммиак
Акрилонитрил
Ангидриди фосфор
Бутилатсетат
Винилатсетат
Гидрогени беранги заҳрдор
Гексаметилендиамин
Дибутилфталат
Диоктилфталат
Диоксиди сулфур
Ксилол

Ҷадвали 9
Сатҳи имконпазири кӯчиши моддаҳо,
мг/м
0,04
0,03
0,05
0,1
0,15
0,01
0,001
0,1
0,02
0,05
0,1

Капролактам
Метилметакрилат
Стирол
Спирти метилӣ
Спирти бутилӣ
Спирти изопропилӣ
Толуол
Толуилендиизотсионат
Формалдегид
Фенол
Ангидриди фталиевӣ
Гидрогени хлордор
Этиленгликол
Эпихлоргидрин
Этилатсетат

0,06
0,01
0,002
0,5
0,1
0,2
0,3
0,002
0,01
0,003
0,02
0,1
0,3
0,04
0,1

Эзоҳ*
Номгӯи моддаҳои паррони кимиёвии назоратӣ, ки аз таркиби мебелҳои
истифодашаванда ҷудо мегарданд, вобаста ба таркиби кимиёвии маводи
конструксионӣ, болопӯшӣ, пардоздиҳӣ, фаршкорӣ, рӯйкашӣ ва ширешии дар
мебелҳо истифодагардида муайян карда мешаванд.

