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 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ها را ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون 

 تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

ك به خلي، كمدا كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 اجراي بر نظارت –ترويج استانداردهاي ملي  -بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور 

 بمنظور نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري استانداردهاي

ا كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد ب رقابت امكانات نمودن فراهم

اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و 

لعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري مطا –فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 ربوط،م استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج –كاالهاي مختلف 

 (.الزم هاي گواهينامه صدور و اي مقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

ضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني موسسه استاندارد از اع

 و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

ث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باع

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه

 ميشود.
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 بسمه تعال

 پيشگفتار

هاي سبك تهيه و تدوين شده در شانزدهمين جلسه كميته ملي استاندارد ويژگيهاي پارچه كدري كه بوسيله كميسيون فني پارچه 

باستناد ماده يك )) قانون موادالحاقي بقانون تاسيس تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و  54/6/29پوشاك مورخ 

 (( بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .1349استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 

ن معيبراي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل  

مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در 

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 اده نمود .بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استف 

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين  

 كشور و استاندارد و روشهاي متدوال در كشورهاي ديگر همآهنگي ايجاد شود .

زم استاندارد حاضر با استفاده از تجربيات و اطالعات بدست آمده هاي الهاي موجود و اجراي آزمايشلذا با بررسي امكانات و مهارت 

 هاي سراسر كشور تهيه شده است .از كارخانه

  

 ويژگيهاي پارچه كدري  

 هدف و دامنه كاربرد - 1  

ن هد ايهاي كدري را كه از الياف ويسكوز تهيه ميشود شرح ميداين استاندارد ويژگيهاي مربوط به بافت و تكميل پارچه -1-1 

 پارچه بصورت الوان ساده و گلدار تهيه شده و بيشتر مصرف آن براي چادري و لباسي ميباشد .

 در اين استاندارد از ويژگيهاي مربوط بنوع رنگ و نوع تكميل گفتگو نميشود . -1-2 

 واژه ها - 2  

 كاال زماني قابل قبول است كه داراي شرايط استاندارد بوده و مورد قبول باشد .از نظر خريدار  -قابل پذيرش  -2-1 

هاي مورد آزمايش با اي از نمونهچنانچه يك يا تعدادي از ويژگيهاي يك قطعه يا يك نمونه و يا دسته -خراب ) مردود (  -2-2 

 ويژگيهاي استاندارد مطابقت نداشته باشد آن نمونه مردود است .



متر ( پارچه كدري باجنس و بافت يكنواخت ميباشد هر عدل در  20000عدل ) در حدود  20پارتي عبارت از  -ارتي پ -2-3 

 متر ) نسبت به وزن پارچه ( ميباشد . 40-30طاقه يا لوله پيچ را شامل ميشود كه طول هر طاقه  25حدود 

 برحسب كيفيت جنس با موافقت خريدار و فروشنده تغيير كند .تعداد دو متراژ طاقه در هر توپ ممكنست  

 ويژگيها - 3  

 كليات -3-1 

ويژگيهاي پارچه كدري بايد با ويژگيهاي داده شده در اين استاندارد مطابقت نمايد . پارچه بايد داراي بافت , عرض , رنگ و  

 شد .تكميل يكنواخت بوده و نخ آن از الياف بريده ويسكوز رشته شده با

 اي باشد .طرح و بافت ويژه -در صورت درخواست خريدار پارچه ممكنست داراي تكميل  -1يادآوري  

 تركيب ـ پارچه بايد تمامأ از ويسكوز خالص يا الياف بريده شده باشد .  -3-2 

ه ) رشته ( شده و تاب آن هاي كدري ساده ميباشد نخ مورد مصرف در تهيه پارچه بايد بكنواخت ريسيدبافت پارچه -بافت  -3-3 

 يكنواخت باشد .

و ساير عيوب ريسندگي بوده و داراي كيفيتي باشد كه پارچه تهيه شده از آن با  nepنخ مورد مصرف در پارچه بايد عاري از  

ابقت داشته مط -1ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت داشته باشد . نمره نخ بكار رفته در پارچه بايستي با نمرات مندرج در جدول 

 باشد .

 ميباشد . 3±ايراندرصد 28اي طبق استاندارد شماره حد گذشت تغييرات نمره در سيستم پنبه 

 درصد ميباشد . 3±حد گذشت تراكم تار و پود در پارچه 



 

 براي محاسبه وزن پارچه تكميل شده بايد موارد زير در نظر گرفته شود . -2يادآوري  

 % 6جمع شدگي نخ تار  - 1 

 % 4شدگي نخ پود جمع  - 2 

 درصد . 8-10جمع شدگي پهناي پارچه خام بعد از تكميل  - 3 

 ميلي متر حاشيه با دو برابر تراكم تاري زمينه در نظر گرفته شده است . 5در هر طرف پارچه  - 4 

 باشد .هاي پارچه بايد مستقيم و يكنواخت بافته شده و بدون موج و نخ اضافي كناره -ها ) كناره ( لبه -3-4 

سانتيمتر ميباشد مگر اينكه در مورد پهنا بين خريدار و فروشنده توافق ديگري شده باشد حد  90پهناي پارچه  -پهنا  -3-5 

 درصد ميباشد . 2±گذشت براي پهنا 

در مجموع درصد ميباشد ولي  1±درازاي پارچه بنابر موافقت خريدار و فروشنده تعيين شده در حد گذشت هر طاقه  -درازا  -3-6 

 درازاي هر پارتي بايد حداقل مطابق قرار داد منعقده باشد .

نسبت به تار يا پود ) كه كامال مستقيم  % 3در پارچه با نقشهاي رنگين ميانگين خميدگي نبايد از  -خميدگي و كجي پود  -3-7 

 ورد باشد .م 7اند ( تجاوز نمايد و تعداد كل خميدگي در هر طاقه نبايد بيشتر از قرار گرفته



 درصد تجاوز كند . 9مقدار رطوبت بازيافتي در پارچه تكميل شده نبايد از  -مقدار رطوبت مجاز  -3-8 

 نسبت بوزن پارچه تجاوز نمايد . % 7مواد پر كننده كه بوزن پارچه خام افزوده ميشود نبايستي از  -مواد پر كننده  -3-9 

 -2/5و  5±مطابقت نمايد حد گذشت تغييرات وزن 1مربع پارچه بايستي با جدول شماره وزن در متر  -وزن در متر مربع  -3-10 

 درصد وزن پارچه ميباشد .

 باشد . 2قدرت كشش تا حد پارگي در جهت تاري و پودي بايستي حداقل برابر مقادير داده شده در جدول  -بار پارگي  -3-11 

 

 بيشتر باشد . 8كمتر و از  7محلول استخراج شده از پارچه نبايستي از  PHارزش  - PHارزش  -3-12 

پارچه بايستي در برابر شستشو مقاوم بوده و حداكثر جمع  -جمع شدگي پس از شستشو ( )  -ثبات ابعاد در برابر شستشو  -3-13 

 درصد تجاور كند . 3شدگي در جهت تار و پود نبايستي از 

 ثبات رنگ پارچه . -3-14 

 كمتر باشد . 5هاي كدري در مقايسه با معيار آبي نبايد از درجه رنگ در برابر نور پارچهثبات  -ثبات رنگ در برابر نور  -3-14-1 

ثبات رنگ در برابر شستشو از نظر لكه گذاري و تغيير رنگ در مقايسه با معيار  -ثبات رنگ در مقابل شستشو  -3-14-2 

 باشد . 4خاكستري نبايد كمتر از درجه 

ثبات رنگ در برابر عرق بدن از نظر لكه گذاري و تغيير رنگ در مقايسه با معيار  -بدن  ثبات رنگ در برابر عرق -3-14-3 

 باشد . 4خاكستري نبايد كمتر از درجه 



 باشد . 4ثبات رنگ در برابر مالش در مقايسه با معيار خاكستري نبايد كمتر از درجه  -ثبات رنگ در برابر مالش  -3-14-4 

 عيوب -3-15 

 ير قابل گذشت .عيوب غ -3-15-1 

پارچه در موقع بازرسي بايد داراي بافت يكنواخت بوده و عاري از معايب ظاهري باشد . در روي پارچه نبايد نخهاي در رفته و  

 هاي چربي و الياف رنگي و اشتباه بافت و همچنين مربوط به رنگرزي و تكميل ديده شود .لكه

 تعداد عيوب -3-15-2 

 در يك توپ پارچهعيوب موجود  -3-15-2-1 

متر پارچه باشد هر  20در هر توپ بدون در نظر گرفتن محل معيوب تعداد عيوب قابل گذشت نبايد بيشتر از يك عيب در هر  

سانتيمتر وجود داشته باشد همه آنها  20عيب بايد با يك تكه نخ اضافي مشخص شود . چنانچه دو يا چند عيب در فاصله كمتر از 

 اشته و آنرا با يك عالمت مشخص مينمايند .را يك عيب محسوب د

 عيوب موجود در يك پارتي . -3-15-2-2 

 عيب در يك عدل پارچه باشد . 10مقدار متوسط عيوب نبايد بيشتر از  

 بنديبسته - 4  

و تميز تحويل داده شوند توپهاي پارچه بايد در صورت توافق خريدار و فروشنده در كاغذهاي ها بايد با رطوبت تجارتي پارچه -4-1 

 بندي شود .غير قابل نفوذ آب بسته

 هاي درون يك توپ بايد داراي يك جنس و يك رنگ و يك درجه باشد .پارچه 

 آن طبق قرارداد منعقد بايد ذكر شود . روي هر توپ درازا و روي هر عدل يا كارتن وزن و تعداد طاقه و متراژ كلي -4-2 

 برچسب گذاري - 5  

 در انتهاي هر توپ بايد اطالعات زير چسبانيده شود ) و يا از گوشه انتهائي توپ آويخته شود .( 

 نام و نشان سازنده . -5-1 

 هاي غير گلدار رنگ پارچه (جنس و نوع پارچه ) در مورد پارچه -5-2 

 ( شماره توپ ) طاقه -5-3 



 پهنا به سانتيمتر -5-4 

 درازا به متر -5-5 

 مهر يا تضمين استاندارد ) درجه مرغوبيت ( در صورت تطبيق با استاندارد -5-6 

 شماره سفارش -5-7 

 اطالعات فوق بايد روي برچسب با حروف غير قابل شستشو و يا چاپ شود . 

 عالمتگذاري - 6  

 كارتن .عالمت گذاري روي عدل و يا روي  -6-1 

 قسمتهاي خارجي هر بسته بايد داراي اطالعات زير باشد : 

 نام و نشان سازنده . -6-1-1 

 نوع جنس . -6-1-2 

 شماره عدل يا كارتن . -6-1-3 

 شماره سفارش . -6-1-4 

 وزن عدل يا كارتن . -6-1-5 

 پهنا و رنگ پارچه . -6-1-6 

 متراژ عدل و كارتن . -6-1-7 

 عالئم اضافي -6-2 

 ها زده ميشود .در صورت توافق خريدار و فروشنده اگر الزم باشد عالئم ديگري روي بسته 

 تطبيق با استاندارد - 7  

 بردارينمونه -7-1 



ابتدا از كل پارتي از عدلهائيكه در اول و وسط و آخر تحويل داده ميشوند سه نمونه برداشته ميشود ) از هر سري يك  -7-1-1 

برداري انتخاب توپ كمتر باشد ( براي بازرسي و نمونه 20توپ ) طاقه ( و يا تمام توپها ) چنانچه عدل از  20ل ( از هر عدل عد

 ميشود .

متر مربع  2قطعه با عرض كامل كه مساحت آن كمتر از  5توپ هر كدام  5توپ از ميان توپهاي انتخاب شده و از اين  5 -7-1-2 

 متري انتهاي توپ به طريقه تصادفي گرفته شود . 3هاي انتخاب شده بايد در فاصله بيشتر از نمونهنباشد گرفته ميشود . 

 انتخاب شده بايد معرف واقعي خواص پارچه در پارتي مورد آزمايش باشد . 2-1-7و  1-1-7ايكه به طريق نمونه -7-1-3 

 ها مشاهده شود آن نمونه مورد قبول نخواهد بود .آزمايشهاي الزم عيوبي در پارچهچنانچه پيش از بازرسي و انجام  -7-1-4 

 كل كاال نمونه برداري ميشود . % 5و حداقل  % 10در هر نمونه برداري حداكثر از  -7-1-5 

 ه تعيين ميشود .تأمين هزينه نمونه برداري براي بازرسي و تطبيق با استاندارد بنابر توافق خريدار و فروشند -3يادآوري  

 بازرسي و تحت شرايط قرار دادن نمونه -7-2 

ها براي انجام آزمايشهاي مربوط به ها را به دو دسته مساوي تقسيم نمائيد يك دسته از نمونهبعد از نمونه برداري نمونه -7-2-1 

ز نظر كجي و خميدگي راههاي بافت بازرسي پهنا و درازا و دسته ديگري براي انجام بقيه آزمايشها بكار ميرود . دسته دوم بايد ا

 شود .

درصد و  2±65ايران تحت شرايطي كه داراي رطوبت نسبي  948ها را قبل از آزمايش طبق استاندارد شماره نمونه -7-2-2 

 ساعت قرار دهيد و سپس در همان شرايط آزمايش كنيد . 24درجه سانتيگراد ميباشد براي مدت حداقل  20+2حرارت 

 آزمايشها -7-3 

 پس از نمونه برداري براي تطبيق با ويژگيهاي استاندارد بايد آزمايشهاي زير روي نمونه انجام شود . 

 گيري شده و با تقريب سانتيمتر گزارش شود .اندازه 724درازاي پارچه طبق استاندارد ايران بشماره  -درازا  -7-3-1 

 گيري و با تقريب ميليمتر گزارش ميشود .اندازه 724استاندارد ايران بشماره پهناي پارچه طبق  -پهنا  -7-3-2 

رطوبت , وزن بدست آمده به درازاي پارچه تقسيم ميشود تا وزن در واحد  % 9پس از توزين توپ با احتساب حداكثر  -7-3-3 

 ميباشد . 1148گيري طبق استاندارد ايران بشماره به گرم در متر مربع ( بدست آيد روش اندازهسطح پارچه ) 

 گيري ميشود .اندازه 28نمره نخهاي بكار رفته در پارچه طبق استاندارد ايران بشماره  -نمره نخ  -7-3-4 

 گيري ميشود .اندازه 683تراكم تار و پود در سانتيمتر طبق استاندارد ايران بشماره  -تراكم  -7-3-5 



سانتيمتر اندازه گرفته شده  5*20نوار بابعاد  10روي حداقل  1148بار پارگي طبق استاندارد ايران بشماره  -بار پارگي  -7-3-6 

 و با تقريب نيوتن گزارش ميشود .

گيري شده و نسبت به درصد ندازها 1246طبق استاندارد ايران بشماره  -) جمع شدگي در جهت تار و پود (  -آبرفتگي  -7-3-7 

 طول اوليه گزارش ميشود .

گيري شده و نسبت درصدي از وزن اندازه 1236مقدار مواد پر كننده طبق استاندارد ايران به شماره  -مواد پر كننده  -7-3-8 

 اوليه نمونه گزارش ميشود .

 گيري ميشود .دازهان 1423طبق استاندارد ايران بشماره  -خميدگي يا كجي پود  -7-3-9 

 گيري ميشود .اندازه 1422طبق استاندارد ايران بشماره  - PHارزش  -7-3-10 
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