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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 دار است كه عهده   مرجع رسمي كشور   ان به موجب قانون ، تنها     تحقيقات صنعتي اير   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 آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي      مراكز و مؤسسات علمي ، پژوهشي ، توليدي و اقتصادي            

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. تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد             كنندگان ، بازرگانان ، مراكز علمي و             
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  پ و منتشر ميچا) رسمي ( 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      ي تلقي مي  بدين ترتيب استانداردهايي مل   . 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            
لي ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ، از آخرين پيشرفتهاي               تدوين استانداردهاي م  

 .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       
 حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي ، حصول اطمينان از كيفيت                    حمايت از مصرف كنندگان ،      

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      

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

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              

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

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

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

 :قسمت دوم 

 ها و روش هاي آزمونً   ويژگي-اليي تار و پودي قابل دوخت
 
 

 سمت يا نمايندگي رئيس
 دانشگاه اميركبير 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 ( 
 

  تعرفه اداره كل تعيين-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 خدمات مهندسي و مشاوره آريانسج دانايي ، محمد
 )ليسانس مهندسي نساجي ( 
 

 دوزان تهرانشركت تعاوني پيراهن  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 ( 
 

 يع و معادنوزارت صنا مرداني ، نعمت اله
 )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 

ً   يژگي ها و روش هاي آزمون      و -تار و پودي قابل دوخت    :  اليي قسمت دوم     -منسوجاتً   استاندارد
جلسه  كميته    يكصدو هفتاد و هفتمين       ون هاي  مربوط  تهيه  و تدوين  شده  و در        ـكه  توسط  كميسي  

 قرار گرفته    تصويبمورد   ٩/١٢/٨٤ مورخ هاي نساجي و الياف        پوشاك و فرآورده    ملي  استاندارد 
 قوانين  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و تحقيقات   قانون  اصالح ٣، اينك  به  استناد بند يك  ماده          است 

 .  بعنوان  استاندارد ملي  ايران  منتشر مي شود١٣٧١صنعتي  ايران  مصوب  بهمن  ماه  

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

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

 . ين  تجديدنظر آنها استفاده  كردآخر

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 مي١٤٢٥اندارد ملي ايران اين استاندارد جايگزين است

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

1- BS 4973-4 : 1990  Interlinings- Specification for Woven Sew- in interlinings 

 شده در آزمايشگاه نساجي مؤسسه استاندارد و تحقيقات  بررسي نتايج آزمايشگاهي انجام-٢

 ١٣٨٤صنعتي ايران در سال 

الف
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 - اليي-منسوجات

 :قسمت دوم 

 ها و روش هاي آزمون  ويژگي-اليي تار و پودي قابل دوخت

 
 دامنه كاربردهدف و  ١

بندي و   برداري ، روش هاي آزمون ، بسته       ها ، نمونه   اين استاندارد ، تعيين ويژگي     از تدوين  هدف
 .باشد  گذاري انواع اليي تار و پودي قابل دوخت به پارچه مي نشانه

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

 

 مراجع الزامي ٢

  . اده  شده  است   مدارك  الزامي  زير حاوي  مقرراتي  است  كه  در متن  اين  استاندارد به  آنها ارجاع  د                

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

رد آخرين  اصالحيه ها و تجديدنظرهاي  مدارك        امكان  كارب  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 ، يا تجديدنظر آن  مدارك  الزامي  ارجاع  داده  شده  /  چاپ  و

 :  استاندارد الزامي  است استفاده  از مراجع  زير براي  كاربرد اين 

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

 تعيين ثبات رنگ در     - ثبات رنگ كاالهاي نساجي    ١٣٨١سال   : ١٨٩-١ استاندارد ملي ايران     ٢-٢
  )١آزمون شماره ( برابر شستشو 
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  اندازه گيري عرض طاقه-هاي تار و پودي  پارچه١٣٨١سال  : ٧٢٤-٢ايران  استاندارد ملي ٣-٢

گيري   شرايط آزمايشگاه براي آماده كردن و اندازه         ١٣٧٠سال   : ٩٤٨ استاندارد ملي ايران      ٤-٢

 مشخصات فيزيكي و مكانيكي منسوجات

 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 در آب     روش تعيين تغييرات ابعاد بعد از غوطه       ١٣٨١سال   : ١٢٤٢ استاندارد ملي ايران     ٧-٢

 ردس

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

 

 اصطالح و تعريف  ٣

 :رود  يا واژه با تعريف زير به كار مي/ در اين استاندارد اصطالح و 

 بهر ١-٣

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

 

 ها ويژگي ٤

 ر الييساختا ١-٤

هاي پارچه بايد صاف و محكم بوده و          كناره. ها بايد به طور يكنواخت ريسيده و بافته شوند            نخ

 .نبايد ضخامت آن بيش از حد باشد طوري كه حين برش ايجاد اشكال نمايد 
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 ثبات رنگ در برابر خشكشويي ٢-٤

  و درجه    ٤هاي رنگ شده در مقابل خشكشويي بايد حداقل داراي درجه تغيير رنگ                     اليي

  ) .١٨٧روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران (  باشند ٣-٤لكه گذاري 

اي باشد تا نايكنواختي در رنگ پارچه        هاي رنگ شده بايد به گونه      عمليات رنگرزي و تكميل اليي    

 .مشاهده نشود 

 

ر گرفته شده   هاي مورد مصرف در پوشاك معمولي ، در نظ          هاي اين استاندارد براي اليي      ويژگي -يادآوري

)  مثل لباس هاي مخصوص آتش نشاني      (مكرر   معرض شستشوي  چنانچه پوشاك مورد استفاده ، در     . است  

 .گيرد ، بايد حدود قابل قبول با در نظر گرفتن عمليات شستشو ، تعيين گردد  قرار مي

 

در ) و گرما   از قبيل آب    ( توليد كنندگان و خريداران پوشاك بايد كليه شرايط محيطي تأثير گذار             

 .حين مصرف را در نظر بگيرند 

 عرض ٣-٤

روش آزمون  (  درصد باشد    -٥/١و  + ٣عرض اليي بايد مطابق با مقدار اظهار شده با حد رواداري            

  ) .٧٢٤-٢طبق استاندارد ملي ايران 

 كاهش جرم در برابر شستشو ٤-٤

به جرم اوليه نبايد بيش      نسبت   ١٨٩-١كاهش جرم اليي پس از شستشو طبق استاندارد ملي ايران            

  ) .١-٧روش آزمون طبق بند (  درصد باشد ٣از 

 جرم بر واحد سطح ٥-٤

  درصد باشد   -٣و  + ١٠جرم بر واحد سطح اليي بايد مطابق با مقدار اظهار شده با حد رواداري                 

  ) .١١٤٨روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران ( 
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 تغييرات ابعاد  ٦-٤

± ٢، پس از غوطه وري در آب سرد  بايد حداكثر              ) در جهت تار و پود       ( تغييرات ابعاد اليي    
  ) .١٢٤٢روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران ( درصد باشد 

 مقاومت  تا حد پارگي ٧-٤

روش آزمون طبق   (  نيوتن باشد    ١٠٠مقاومت تا حد پارگي اليي در جهت تار و پود بايد حداقل              
  ) .١١٤٧-١استاندارد ملي ايران 

 

 شرايط محيطي جهت آماده سازي آزمونه و انجام آزمون ٥

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

 

 نمونه برداري  ٦

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

 

 روش آزمون ٧

 كاهش جرم در برابر شستشو ١-٧

 وسايل الزم ١-١-٧

 ميلي گرم± ١ با صحت ترازوي آزمايشگاهي ، ١-١-١-٧

  درجه سلسيوس١٠٥ ± ٣ با قابليت نگهداري دما در  كن ،خشك ٢-١-١-٧

 دسيكاتور  ٣-١-١-٧
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 تهيه آزمونه ٢-١-٧

 . گرم تهيه نماييد ٢ آزمونه با جرم حداقل ٣حداقل 

 روش اجراي آزمون ٣-١-٧

 درجه  ١٠٥ ± ٣دماي خشك كن را به       . جرم هر آزمونه را با تقريب يك ميلي گرم تعيين كنيد              

 چنانچه در  . ها را در خشك كن بگذاريد تا به جرم ثابت برسند                 آزمونه. سلسيوس برسانيد   

 ١/٠شود ، تغيير در جرم بيش از          دقيقه انجام مي   ٤٠هاي متوالي كه در فاصله زماني حداقل         توزين

 .درصد نباشد ، جرم آزمونه ثابت شده است 

 
 . باشد  دن به جرم ثابت كافي مي ساعت براي رسي٤ها ، مدت زمان   معموالً براي اكثر پارچه-يادآوري

 

سپس جرم آزمونه   . آزمونه ها را پس از خشك شدن در دسيكاتور قرار دهيد تا خنك شوند                    

 .را تعيين كنيد  ) m0( خشك شده 

 در خشك كن قرار دهيد و پس از          ١٨٩-١آزمونه ها را پس از شستشو طبق استاندارد ملي ايران            

 :جرم آن را طبق فرمول زير محاسبه كنيد ، كاهش  ) ١m( رسيدن به جرم ثابت 

 
 m0 - m١ 
 ١٠٠ × ______________ = كاهش جرم آزمونه
)درصد (     m0 

 
 :كه در آن 

m0 :  گرم ( جرم آزمونه قبل از شستشو( 

١m :  گرم ( جرم آزمونه بعد از شستشو( 

 .ميانگين نتايج سه آزمونه را بر حسب درصد محاسبه كنيد 
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 بسته بندي ٨

 .اي شكل ، به طور منظم و محكم پيچيده شود  پارچه اليي بايد به دور مقواي لوله ١-٨

 .هاي پارچه اليي هر رول بايد يكسان باشد  ويژگي ٢-٨

اتيلن يا سلوفان كه در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد ، قرار  هاي پلي ها بايد در كيسه رول ٣-٨

 .گيرند 

 

 نشانه گذاري ٩

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

  نام و نشان سازنده و يا عالمت تجارتي ١-٩

 جنس اليي يا كد مربوط به جنس كاال ٢-٩

 عرض پارچه  ٣-٩

 طول طاقه  ٤-٩

 عبارتً  ساخت ايرانً  براي توليدات داخلي ٥-٩
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