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 »بسمه تعالي «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 دار است كه عهده   مرجع رسمي كشور   تي ايران به موجب قانون ، تنها      تحقيقات صنع  و مؤسسه استاندارد 

 .باشد  مي) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين ، تدوين و

هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه ، صاحبنظران         هاي مختلف توسط كميسيون    تدوين استاندارد در رشته   
سعي . گيرد تصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي        مراكز و مؤسسات علمي ، پژوهشي ، توليدي و اق          

ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي ، فني             بر اين است كه استانداردهاي ملي ، در جهت مطلوبيت         
توليدكنندگان ، مصرف   : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل                  و فن 

نويس  پيش. لمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد                 كنندگان ، بازرگانان ، مراكز ع         
شود  هاي فني مربوط ارسال مي     استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون         

و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان                     
 .شود  چاپ و منتشر مي) ي رسم( استاندارد ملي 

نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                 پيش
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب ، به عنوان                          شده تهيه مي  

شود كه بر اساس مفاد      ايي ملي تلقي مي   بدين ترتيب استاندارده  . گردد   استاندارد ملي چاپ و منتشر مي      
گردد به   تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي           « ٥« مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد 

باشد كه در    المللي استاندارد مي   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين            
دهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ، از آخرين پيشرفتهاي                تدوين استاندار 

 .نمايد  المللي استفاده مي علمي ، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين

تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور              مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي       
دگان ، حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي ، حصول اطمينان از كيفيت                      حمايت از مصرف كنن     

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي                    
 المللي براي محصوالت    تواند به منظور حفظ بازارهاي بين        مؤسسه مي . عالي استاندارد اجباري نمايد      

 .ندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد كشور ، اجراي استا

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست       مشاوره ، آموزش ، بازرسي ، مميزي و گواهي كنندكان سيستم              

بره كنندگان وسايل سنجش ، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را محيطي ، آزمايشگاهها و كالي
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ي الملل ترويج سيستم بين  . نمايد   گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي             
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح                

 .باشد  استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي
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 - اليي-كميسيون استانداردً  منسوجات

 :قسمت اول 

 هاً   ويژگي-)تار و پودي و حلقوي بافت ( اليي با چسب حرارتي 
 
 

 سمت يا نمايندگي رئيس
 دانشگاه امير كبير عسگركاشاني ، نادر

 )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
 
 

 اعضاء
 انجمن صنايع نساجي ايران آزاديان ، فرشيد

 )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 شركت نفيس نخ بدر ، فيروزه 
 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 داره كل تعيين تعرفه ا-گمرك ايران پزشكيان ، شهال
 )ليسانس مهندسي شيمي ( 
 

 شركت پشم بافي ايران برك پور احمد ، معصومه
 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 اتحاديه خياطان تهران حاجي ، علي
 )ديپلم متوسطه ( 
 

 شركت مشاوره و خدمات مهندسي آريا نسج دانايي ، محمد
 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 تعاوني پيراهن دوزان تهرانشركت  دروديان ، حسين
 )ديپلم متوسطه ( 
 

 شركت كاردوتك شكوهي رازي ، محمد حسين
 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
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 شركت بازرگاني يزدي طباطبايي يزدي ، فرزاد
 )ليسانس مهندسي كشاورزي ( 
 

 شركت ريسندگي و بافندگي مطهري قصيري ، فرحناز
 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 وزارت صنايع و معادن  الهمرداني ، نعمت
 )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 شركت تعاوني پيراهن دوزان تهران نيكوكار ، اسماعيل
 )ديپلم متوسطه ( 
 
 

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اطلسي ، شهال

 )ليسانس فيزيك ( 
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 گفتار پيش 

 -)تار و پودي و حلقوي باف       ( چسب حرارتي   اليي با   : اول    قسمت - اليي -ً منسوجات  استاندارد
ً     ويژگي  يكصدو هفتاد و هفتمين      ون هاي  مربوط  تهيه  و تدوين  شده  و در         ـكه  توسط  كميسي  ها
 تصويبمورد   ٩/١٢/٨٤ مورخ هاي نساجي و الياف       پوشاك و فرآورده   ه  كميته  ملي  استاندارد   جلس

 قانون  اصالح  قوانين  و مقررات  مؤسسه  استاندارد        ٣ ماده     ، اينك  به  استناد بند يك      قرار گرفته  است   
 .  بعنوان  استاندارد ملي  ايران  منتشر مي شود١٣٧١و تحقيقات  صنعتي  ايران  مصوب  بهمن  ماه  

، علوم    براي  حفظ  همگامي  و هماهنگي  با تحوالت  و پيشرفت هاي  ملي  و جهاني  در زمينه  صنايع                
استانداردهاي  ملي  ايران  در مواقع  لزوم  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  پيشنهادي  كه               ،   و خدمات  

، در هنگام  تجديدنظر در كميسيون  فني  مربوط           براي  اصالح  يا تكميل  اين  استانداردها ارائه  شود        
ان  بايد همواره  از     بنابراين  براي  مراجعه  به  استانداردهاي  اير        . مورد توجه  قرار خواهد گرفت       

 . آخرين  تجديدنظر آنها استفاده  كرد

در تهيه  و تدوين  اين  استاندارد سعي  شده  است  كه  ضمن  توجه  به  شرايط  موجود و نيازهاي                        
، در حد امكان  بين  اين  استاندارد و استاندارد ملي  كشورهاي  صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي                   جامعه 

 . ايجاد شود

 .شود   شده و استاندارد قبلي باطل اعالم مي١٤٢٥ن استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران اي

 : است  زير شرح  به  رفته  كار به  استاندارد اين  تهيه  براي  كه  خذي آم و بع امن

1- BS 4973- Part 3 : 1976  Interlinings- specification for woven and knitted 
fusible interlinings . 

 بررسي نتايج آزمايشگاهي انجام شده در آزمايشگاه نساجي مؤسسه استاندارد و تحقيقات                   -٢
 ١٣٨٤صنعتي ايران در سال 

 

الف
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 - اليي-منسوجات

 :قسمت اول 

  ويژگي ها-)تار و پودي و حلقوي بافت ( اليي با چسب حرارتي 
 
 دامنه كاربردهدف و  ١

 پارچه انواع گذاري نشانه و بندي بسته ، برداري نمونه ، ها ويژگي ينتعي ، استاندارد اين تدوين از هدف
 .شوند  باشد ، كه در سيستم بافندگي تار و پودي و يا حلقوي توليد مي اليي با چسب حرارتي مي

 .كاربرد دارد ) مانند لباس كار ، كت ، پالتو ، باراني ( اين استاندارد براي انواع پوشاك 

 
 مراجع الزامي ٢
  . ارك  الزامي  زير حاوي  مقرراتي  است  كه  در متن  اين  استاندارد به  آنها ارجاع  داده  شده  است                    مد

در مورد مراجع  داراي  تاريخ      .  بدين  ترتيب  آن  مقررات  جزئي  از اين  استاندارد محسوب  مي شود          
معهذا  ،   دارك  مورد نظر نيست    نظرهاي  بعدي  اين  م    ، اصالحيه ها و تجديد    يا تجديد نظر  /  چاپ  و 

امكان  كاربرد آخرين  اصالحيه ها و تجديدنظرهاي  مدارك          بهتر است  كاربران  ذينفع  اين  استاندارد      
، آخرين    يا تجديدنظر /  چاپ  و  تاريخ  مراجع  بدون   در مورد  . قرار دهند  الزامي  زير را مورد بررسي     

 . مورد نظر است ، امي  ارجاع  داده  شده  يا تجديدنظر آن  مدارك  الز/  چاپ  و

 : استفاده  از مراجع  زير براي  كاربرد اين  استاندارد الزامي  است 

 روش تعيين ثبات رنگ     - ثبات رنگ كاالهاي نساجي    ١٣٨١سال   : ١٨٧استاندارد ملي ايران     ١-٢
 در برابر خشكشويي

 تعيين ثبات رنگ در     -كاالهاي نساجي  ثبات رنگ    ١٣٨١سال   : ١٨٩-١ استاندارد ملي ايران     ٢-٢
  )١آزمون شماره ( برابر شستشو 

  اندازه گيري عرض طاقه-هاي تار و پودي  پارچه١٣٨١سال  : ٧٢٤-٢استاندارد ملي ايران  ٣-٢

 شرايط آزمايشگاه براي آماده كردن و اندازه گيري           ١٣٧٠سال   : ٩٤٨ استاندارد ملي ايران      ٤-٢
 منسوجاتمشخصات فيزيكي و مكانيكي 
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 روش :  بخش اول     - خواص كششي پارچه    ١٣٨١سال   : ١١٤٧-١ استاندارد ملي ايران       ٥-٢

 گيري نيرو و ازدياد طول در حداكثر نيروي اعمال شده با استفاده از روش نوار باريك اندازه

  روش تعيين وزن در واحد طول و واحد سطح پارچه١٣٨١سال  : ١١٤٨ استاندارد ملي ايران ٦-٢

وري   روش تعيين تغييرات ابعاد پارچه بعد از غوطه        ١٣٨١سال   : ١٢٤٢تاندارد ملي ايران     اس ٧-٢
 در آب سرد

 ها  ويژگي- پارچه اليي بدون بافت١٣٧٢سال  : ١٤٢٤ استاندارد ملي ايران ٨-٢

 -)پودي   و تاري(  بافت حلقوي هاي پارچه -منسوجات ١٣٨٢ سال : ١٧٢٢ ايران ملي  استاندارد ٩-٢
 يري طول و عرضاندازه گ

 ها  ويژگي-اي  پارچه لباس كار پنبه١٣٧٢سال  : ١٩٤٤ استاندارد ملي ايران ١٠-٢

 پارچه لباس كار از جنس پشم و مخلوط با ساير             ١٣٧٤سال   : ٣٦٢٥ استاندارد ملي ايران      ١١-٢
 ها  ويژگي-الياف

 
 اصطالحات و تعاريف ٣

 :اريف زير به كار مي رود يا واژه ها ، با تع/ در اين استاندارد اصطالحات و 

 ١ميزان عبور و نفوذ ١-٣

 .به نفوذ چسب حرارتي از اليي به سطح پارچه ، گفته مي شود 

 )پس دادن  ( ٢ميزان نشتي ٢-٣

 .به نفوذ چسب حرارتي به سطح خارجي اليي ، گفته مي شود 

 بهر ٣-٣

 .شند اي از كاال است ، كه داراي خواص فيزيكي و شيميايي يكسان با مجموعه

                                                 
1- Strick- through 
2- Strick- back 



 

 

 

3 

 ها  ويژگي ٤

 ١اتصال حرارتي ١-٤

،  هنگام چسبانيدن اليي   به. كننده ، انجام شود      دستورالعمل توليد  به پارچه بايد طبق    چسبانيدن اليي 
نبايد چسب به سطح خارجي پارچه و سطح خارجي اليي نفوذ نمايد به طوري كه سبب بروز                     

 .دد ها گر يا جيب/ مشكالتي از قبيل ، چسبيدن به آستر و 

 . ساعت پس از چسبانيدن اليي به پارچه ، انجام دهيد ٢٤آزمونها را حداقل 

 جرم بر واحد سطح  ٢-٤

روش ( درصد باشد   ± ١٠جرم بر واحد سطح اليي بايد مطابق با مقدار اظهار شده با حد رواداري                
  ) .١١٤٨آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

 تشويا شس/ مقاومت در برابر خشكشويي و  ٣-٤

 :مقاومت چسبندگي اليي به پارچه بايد به وسيله يكي از دو روش زير مورد ارزيابي قرار گيرد 

چنانچه طبق دستور العمل توليد كننده ، اليي قابل خشكشويي باشد ، پس از سه بار                  ١-٣-٤
يد  ، اليي نبا   ١٨٧طبق استاندارد ملي ايران     ) اليي چسبيده شده به پارچه      ( خشكشويي هر آزمونه    

 .از پارچه جدا شود و تغيير محسوسي در زير دست و ظاهر آن به وجود آيد 

چنانچه طبق دستور العمل توليد كننده ، اليي قابل شستشو باشد ، پس از سه بار                      ٢-٣-٤
 ، اليي نبايد    ١٨٩-١طبق استاندارد ملي ايران     ) اليي چسبيده شده به پارچه      ( شستشوي هر آزمونه    
 . تغيير محسوسي در زير دست و ظاهر آن به وجود آيد از پارچه جدا شود و

 تغييرات ابعاد ٤-٤

هاي تار و پودي و در جهت طول و عرض            در جهت تار و پود براي اليي       ( تغييرات ابعاد اليي    
 ) ١٢٤٢طبق استاندارد ملي ايران     ( وري در آب سرد      ، پس از غوطه   ) هاي حلقوي بافت     براي اليي 

 .باشد درصد ± ٢بايد حداكثر 
                                                 
1- Fusing 
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 مقاومت تا حد پارگي   ٥-٤

  نيوتن باشد   ١٠٠حداقل مقاومت تا حد پارگي اليي تار و پودي ، در جهت تار بايد حداقل                      

  )  .١١٤٧-١روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران ( 

 مقاومت چسبندگي اليي به پارچه ٦-٤

هاي   براي انواع پارچه    .اليي ، به نوع پارچه و نوع تكميل آن بستگي دارد                 مقاومت چسبندگي 
 ، تعيين حداقل مقاومت چسبندگي اليي ،        ٣٦٢٥ و   ١٩٤٤شده در استانداردهاي ملي ايران       مشخص

گردد كه مقاومت چسبندگي اليي ، با در نظر           براي كنترل كيفيت ، پيشنهاد مي      . باشد   عملي نمي 
 . شود گرفتن نوع پارچه و روش چسبانيدن اليي ، طبق توافق طرفين ذينفع تعيين

 ،  ١٤٢٤پارچه ، طبق پيوست الف در استاندارد ملي ايران           روش تعيين مقاومت چسبندگي اليي به     
 .باشد  مي

 عرض  ٧-٤

روش آزمون  (  درصد باشد    -٥/١و  + ٣عرض اليي بايد مطابق با مقدار اظهار شده با حد رواداري            
  ) .١٧٢٢ و ٧٢٤-٢طبق استانداردهاي ملي ايران 

 

 هت آماده سازي آزمونه و انجام آزمونشرايط محيطي ج ٥

طبق استاندارد ملي ايران    (  ساعت در شرايط محيطي استاندارد        ٢٤ها را حداقل به مدت        آزمونه
 .قرار داده و سپس آزمونها را در همان شرايط انجام دهيد  ) ٩٤٨

 

 نمونه برداري ٦

.  متر پارچه انجام شود      ٥٠٠٠هر  براي انتخاب نمونه ، نمونه برداري بايد از هر بهر يا از حداقل                
 .اي باشد كه بتوان كليه آزمونهاي مشخص شده در اين استاندارد را انجام داد  نمونه بايد به اندازه
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 بسته بندي  ٧

 .اي شكل ، به طور منظم و محكم پيچيده شود  پارچه اليي بايد به دور مقواي لوله ١-٧

 .ن باشد هاي پارچه اليي هر رول بايد يكسا ويژگي ٢-٧

اتيلن يا سلوفان كه در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد ، قرار          هاي پلي  ها بايد در كيسه    رول ٣-٧
 .گيرند 

 

 نشانه گذاري ٨

آگاهي هاي زير بايد به طور خوانا روي برچسب ، براي توليدات داخلي زبان فارسي و براي                       
 :گردد  درج و به رول اليي ، الصاقزبان كشور خريدار  به و يا واردات به زبان انگليسي و صادرات

  نام و نشان سازنده و يا عالمت تجارتي ١-٨

 جنس اليي يا كد مربوط به جنس كاال ٢-٨

 عرض پارچه  ٣-٨

 طول طاقه  ٤-٨

 عبارتً  ساخت ايرانً  براي توليدات داخلي ٥-٨
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