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  خدا به نام
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسـسة  الزامـات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسسات  و مراكز نظران  صاحب*كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
ليدي، تو به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و مـي شـود   ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ندارداستا
المللـي   بـين   كميـسيون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميـسيون  4رابـط  اتنه عنوان به و  است3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 

 .شود مي بهره گيري بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تـصويب  اب

 اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال سساتمؤ و زمانها سا خدمات
 سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه  محيطي،-زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                 
موسسة *  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد 

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 



  

  كميسيون فني تدوين استاندارد
   » ويژگي ها- و رو بالشي رو تختي-منسوجات «

  )تجديد نظر ( 

  نمايندگي/ سمت و يا   :رئيس 
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  اطلسي ، شهال 

   )فيزيكليسانس ( 

  :دبير 
  تي ايرانموسسه استاندارد و تحقيقات صنع  گرامي ، الهام

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا  ( :اعضا 
  انجمن صنايع نساجي ايران  براهيمي ، زهرا ا

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
   نيك ميتراشركت   افخم ، پيمان

   )ديريت صنعتيليسانس م( 
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  حسيني ، مرجان

  )نساجي ليسانس مهندسي ( 
  شركت نيك تكس   صميمي فر ، مهدي

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  شركت اليكو   محمود زاده ، ماندانا

  )شيمي ليسانس ( 



ه  

  
  پيش گفتار

ايـن  .  تـدوين شـد      1356 نخستين بار در سـال       "ها    ويژگي - و رو بالشي   روتختي -منسوجات "استاندارد  
توسط موسـسه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران و             استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي        

دويـست و چهـارمين و       ين بار مـورد تجديـد نظـر قـرار گرفـت و در               لواهاي مربوط براي     تاييد كميسيون 
  اجالس كميتـه ملـي اسـتاندارد  پوشـاك و فـرآورده هـاي نـساجي و اليـاف  مـورخ                        ين  چهارمدويست و   

 قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات          3د به استناد بند يك مادة       اينك اين استاندار  . تصويب شد     02/11/86
 ، بـه عنـوان اسـتاندارد ملـي ايـران            1371موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب بهمن ماه           

  .منتشر مي شود 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و 

نداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و خدمات ، استا
تكميل اين استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد 

  .بنابراين ، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد . گرفت 
  . است 1356سال  : 1363ن استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة اي

  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است 
  ها  ويژگي-  ، روتختي1356سال  : 1363استاندارد ملي ايران شماره 

  





  1

  ها  ويژگي- و رو بالشيرو تختي -منسوجات

  هدف  1
و رو تختي ، روش آزمون ، بسته بندي و نشانه گذاري انواع ها  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي

  .باشد  ميرو بالشي 

  دامنه كاربرد  2
  .از هر نوع و جنس و با ابعاد مختلف كاربرد دارد و رو بالشي اين استاندارد براي انواع روتختي   2-1

 ، با آستر و مواد پر كننده ، با ريشه يا بدون ريشه تهيه يا چند اليهتواند به صورت يك اليه  روتختي مي
  .شود يا به وسيله  نوار اطراف آن مغزي شده يا اطراف آن به وسيله پارچه چين داده شود 

  .نيز باشد ... و تواند شامل رو بالشي و ملحفه   روتختي مي-1يادآوري 

  .تكميل شده و آماده عرضه به بازار كاربرد دارد هاي  ي و روبالشها اين استاندارد براي رو تختي  2-2
  مراجع الزامي  3

  .ها ارجاع داده شده است  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود 

ها و تجديد نظرهاي بعدي   ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با
ها ارجاع  بدون ذكر تاريخ انتشار به آنكه در مورد مداركي . نيست ايران آن مورد نظر اين استاندارد ملي 

  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن داده شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه
  :   است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي از مراجع  استفاده

   ، روش تعيين ثبات رنگ در برابر خشكشويي1381سال  : 187استاندارد ملي ايران شماره   3-1
   ، روش تعيين ثبات رنگ در برابر شستشو1381سال  : 189-1استاندارد ملي ايران شماره   3-2
   ، روش تعيين ثبات رنگ در برابر مالش1384سال  : 204استاندارد ملي ايران شماره   3-3
   ، روش تعيين ثبات رنگ در مقابل نور روز1381سال  : 205استاندارد ملي ايران شماره   3-4
  )اتو ( ثبات رنگ در مقابل فشار داغ  ، 1382سال :  250استاندارد ملي ايران شماره   3-5
 ، نشانه گذاري مورد استفاده در برچسب هاي 1386سال  : 933استاندارد ملي ايران شماره   3-6

  راهنمايي و توضيح دهنده
 ، شرايط محيطي استاندارد براي آماده سازي و انجام 1386سال  : 948استاندارد ملي ايران   3-7

  آزمون 
   ، روش تعيين تغيير ابعاد پارچه پس از 1380سال  : 1242استاندارد ملي ايران شماره   3-8

  وري در آب سرد غوطه



  

 ، روش تعيين ثبات رنگ كاالهاي نساجي در 1375سال  : 4084استاندارد ملي ايران شماره   3-9
  )المپ قوس گزنون  ( - مقابل نور مصنوعي

 ، روش تعيين تغييرات سطحي و پرز دهي 1381سال  : 4130-2استاندارد ملي ايران شماره   3-10
  ل روش آزمون توسط مارتيند- پارچه بخش دوم

 ، آماده سازي ، عالمت گذاري و اندازه گيري 1379سال  : 5653استاندارد ملي ايران شماره   3-11
  نمونه هاي پارچه و لباس براي تغيير ابعاد 

اي ، خشكشويي و   مراقبت حرفه-  ، نساجي1384سال  : 7663-2استاندارد ملي ايران شماره   3-12
  ردن و تكميل با تترا كلرو اتنتميز ك:  قسمت دوم -تر شويي پارچه و پوشاك

اي ، خشكشويي و   مراقبت حرفه-  ، نساجي1384سال  : 7663-3استاندارد ملي ايران شماره   3-13
 -هيدرو كربن هاي حالل از با استفاده تكميل و كردن تميز عمليات : سوم قسمت -پوشاك و پارچه شويي تر

  روش آزمون

  ها ويژگي  4
  ثبات رنگ  4-1

در برابر عوامل مختلف طبيعي ، مكانيكي  رو بالشي وروتختي  و درجه لكه گذاري پارچه درجه تغيير رنگ
 . باشد 1ل با جدوو شيميايي بايد مطابق 

  ثبات رنگ-1جدول 

 عوامل مختلفرديف
  حداقل درجه
 تغيير رنگ

  حداقل درجه
 لكه گذاري

شماره استاندارد 
 ملي ايران

 4084 و 205 - 5 نور1

 189-1 4 4 شستشو2

 204 4 - مالش خشك و مرطوب3

 250 4 4 فشار اتوي خشك و مرطوب4

 187 4 4 خشكشويي5

هاي تزئيني از جمله گل دوزي ، تكه دوزي ، قالب دوزي و نوار دوزي در برابر عوامل  ثبات رنگ قسمت -1يادآوري 
  . باشد 1مطابق با جدول مختلف بايد 

در برابر عوامل هر اليه باشد ثبات رنگ تشكيل شده متفاوت هاي  ه با جنسچند الياز  در صورتي كه روتختي -2يادآوري 
  . باشد 1مختلف طبيعي ، مكانيكي و شيميايي بايد مطابق با جدول 

، نيازي به انجام آزمون باشد خشكشويي فقط مجاز به در برچسب رو تختي طبق عالئم مندرج  در صورتي كه -3يادآوري 
  .باشد  ميثبات رنگ در برابر شستشو ن



  3

  ابعاد رو تختي  4-2
روش (  درصد باشد ±3نسبت به مقدار اظهار شده بايد و رو بالشي حدود رواداري طول و عرض رو تختي 

  ) . 6بند آزمون مطابق با 

  هاي اطراف  چينباشد و شامل  رو تختي ميكامل طول و عرض رو تختي نشان دهنده طول و عرض  -1يادآوري 
 .ردد گ مي نيز، ) واالن ( 

  تغيير ابعاد  4-3
روش آزمون مطابق با (  درصد باشد ±2ميزان تغيير ابعاد پس از شستشو در آب بايد حداكثر   4-3-1

  ) .1380سال  : 1242شماره استاندارد ملي ايران 
هايي كه فقط بايد خشكشويي شوند ، تغيير ابعاد در اثر خشكشويي بايد حداكثر  براي روتختي  4-3-2
  ) . 1- 5 بندروش آزمون مطابق با (  درصد باشد 3
  درجه پرز دهي  4-4

روش آزمون مطابق با استاندارد (  باشد 4برابر با بايد )  دور 2000بعد از ( حداقل درجه پرز دهي پارچه 
  ) .1381سال  : 4130-2شماره ملي ايران 

  ارزيابي ظاهري پس از عمليات شستشو يا خشكشويي  4-5
تغيير شكل گونه  هيچنبايد ) طبق عالئم مندرج در برچسب ( وتختي پس از شستشو يا خشكشويي ر

  .در آن به وجود آيد جمع شدگي  و الياف نآمد دوخت ، بيرون نخ پارگي، الياف  تجمع و حركت يا ظاهري
  مشخصات فني برچسب   4-6
  جنس برچسب  4-6-1

  م مندرج در ئطبق عال( در اثر عمليات فيزيكي و شيميايي اي باشد تا  به گونهبرچسب بايد جنس 
  .تغيير شكل ندهد ) برچسب 

  ثبات رنگ نوشتار برچسب  4-6-2
تواند به صورت بافته شده ، چاپ شده و ساير اشكال ممكن ، با رنگ ثابت و به  هاي برچسب مي آگاهي

  . گردد درجصورت پاك نشدني 

  هاي آزمون  روش  5
  روش اندازه گيري تغيير ابعاد در برابر خشكشويي  1- 5
 آماده سازي 1386سال  : 948آزمونه را در شرايط محيطي طبق استاندارد ملي ايران شماره   1-1- 5

   1379سال  : 5653و ابعاد اوليه در جهت طول و عرض آن را طبق استاندارد ملي ايران شماره 
  .اندازه گيري كنيد 

 يا 1384سال  : 7663-2هاي بيان شده در استاندارد ملي ايران شماره  بر اساس روش  1-2- 5
  . خشكشويي آزمونه را انجام دهيد 1384سال  : 7663-3استاندارد ملي ايران شماره 



  

پس از خشكشويي ، آماده سازي و اندازه گيري آزمونه ها ، محاسبه تغيير ابعاد آزمونه ها طبق   1-3- 5
  . انجام شود 1370سال  : 5653استاندارد ملي ايران شماره 

   و عرض رو تختياندازه گيري طول  2- 5
  وسايل  2-1- 5
  ميز  2-1-1- 5

كه دستگاه كشش در وسط آن نصب . سانتي متر  90 سانتي متر و عرض حداقل 290ميز به طول حداقل 
دستگاه يا وسيله كشش شامل يك ميله محكم به طول ميز است كه با دو گيره قابل . باشد  شده است مي

محكم شده است و  در امتداد ميله با پيچ نگهدارنده ها شده است ، يكي از گيرهروي آن نصب تنظيم 
ديگري از طريق دو عدد پولي با اصطكاك كم و سيم و يا نخ محكم كه يك وزنه يك كيلويي به آن آويزان 

ميله با دو . باشد   سانتي متر مي8هستند روي آن سوار ها  عرض شاسي كه گيره. شود  شده كشيده مي
  .)  1طبق شكل ( يز محكم شده است پايه ثابت در هر انتها به م

  متر فلزي  2-1-2- 5
  . ميلي متر 1با دقت 

  روش انجام آزمون  2-2- 5
) عمودي  فاصله(   سانتي متر10 حدود آن لبه يك كه طوري كرده به ميز پهن را روي روتختي  2-2-1- 5

   .و لبه ديگر موازي با ميله باشد)  1شكل طبق ( فاصله داشته باشد  A ثابت ةاز پاي
، )  1 شكل طبق( در يك راستا باشند روتختي  را طوري حركت دهيد كه با لبه ديگر Xگيره   2-2-2- 5

رسانده و قسمت هاي كوچكي از پارچه روتختي  Xبه گيره  لبه روتختي را ، محكم كنيد سپس پيچ آن را
  .را داخل گيره قرار دهيد 

هاي كوچكي از پارچه   قسمتبه طوري كه  به لبه مقابل وصل كنيد1 شكل طبق را Yگيره  2-2-3- 5
  . داخل گيره قرار گيرد روتختي

  بعدYاگر گيره .  كامال كشيده شود روتختيبه آرامي وزنه يك كيلويي را رها كرده و بگذاريد   2-2-4- 5
 ك نزديB پايه ثابت  را بهXداشته باشد گيره   فاصلهAمتر از پايه ثابت   سانتي1كمتر از وزنه شدن رها ز ا

  .كنيد 
  اندازه گيري عرض  2-3- 5

  .عرض روتختي بايد در سه نقطه با فاصله تقريباً مساوي در امتداد روتختي اندازه گيري گردد 
عرض روتختي را ، بعد از كشش اعمال . ها انجام گيرد   سانتي متر فاصله از گوشه15اندازه گيري بايد با 

اين . انتي متر در امتداد ميله اندازه گيري نماييد  با يك متر فلزي بر حسب س4- 2-5شده مطابق بند 
  .باشد  شود نيز مي اي كه به وسيله گيره گرفته مي ها شامل پارچه اندازه

  اندازه گيري طول  2-4- 5
  . اندازه گيري كنيد 3- 5طول روتختي را مشابه با عرض آن مطابق با بند 
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  روش محاسبه  2-5- 5
  .ريب يك سانتي متر محاسبه كنيد ميانگين طول و عرض رو تختي را با تق

  تمام ابعاد بر حسب سانتي متر است
  290 cm 

  
  
  
  90 cm 
  
  
  

  ميله  

  
  پايه ثابت  گيره  گيره  

  ميله  پايه ثابت  

  
  پيچ محكم كننده  ياتاقان با اصطكاك كم  

  
  ها پولي  

  
  
  
  

  سيم يا نخ اتصال   كيلو گرم1جرم   

   دستگاه اندازه گيري ابعاد رو تختي-1شكل 



  

  عيوب غير مجاز  6
  :رو تختي بايد عاري از عيوب به شرح زير باشد 

   ؛هاي چين دار ها ، در روتختي نا يكنواختي در چين  6-1
  در درزها ؛پارگي   6-2
  ؛درزها جمع شدگي در   6-3
  ؛و رو بالشي باقي مانده نخ اضافي بر روي رو تختي   6-4
  و آلودگي ؛لكه هر گونه    6-5
  ؛و رو بالشي ل دوخت آستر به پارچه رو تختي چين خوردگي در مح  6-6
  ؛ نامنظم بودن دوخت  6-7
  .عيوب بافت و نا يكنواختي در رنگ   6-8

  بسته بندي  7
  .اي محفوظ باشد  اي بسته بندي گردد كه از هر گونه صدمه بايد به گونهرو بالشي و رو تختي 

  نشانه گذاري  8
   و رو بالشينشانه گذاري روي رو تختي  8-1

و بايد نرم و قابل انعطاف بوده و به صورت دائمي در حاشيه پشت رو تختي و رو بالشي ب رو تختي برچس
  .دوخته شود رو بالشي 

براي مصارف داخلي به زبان فارسي و براي صادرات و واردات به زبان مورد اطالعات زير بايد به طور خوانا 
  : گردد توافق خريدار و فروشنده روي برچسب قيد

  ؛جنس هر اليه به تفكيك   8-1-1
  جنس مواد پر كننده ؛  8-1-2
   ؛نام و نشان واحد توليدي  8-1-3
  ؛ ) 1380سال  : 933طبق استاندارد ملي ايران شماره ( و شستشو عالئم نگهداري   8-1-4
   .هاي اضافي مورد نياز ساير نشانه  8-1-5
  نشانه گذاري روي بسته  8-2

ي مصارف داخلي به زبان فارسي و براي صادرات و واردات به زبان مورد اطالعات زير بايد به طور خوانا برا
  :توافق خريدار و فروشنده روي برچسب قيد گردد 

  جنس هر اليه به تفكيك ؛  1- 8-2
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  جنس مواد پر كننده ؛  2- 8-2
  بر حسب سانتي متر ؛رو بالشي و طول و عرض رو تختي   3- 8-2
  ؛) تي داراي واالن باشد  كه رو تخيدر صورت( ذكر ابعاد تخت   4- 8-2
   ؛نام و نشان واحد توليدي  5- 8-2
   ؛نام و كد طرح  6- 8-2
   .هاي اضافي مورد نياز ساير نشانه  7- 8-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ICS: 59.080 , 97.140 

 ٧  :حه صف 

  


