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 دستكشهاي چرمي ساقه دار براي جوشكاران

  
  
  

 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 تعالي

 پيشگفتار

هاي چرمي ساقه دار براي جوشكاران كه بوسيله كميسيون فني استاندارد وسائل ايمني فردي در صنايع زير نظر استاندارد دستكش 

كميته ملي استاندارد پوشاك و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين 

آذر  24ست به استناد ماده يك )) قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب گرديده ا

 (( بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .1349

يا در فواصل معين  براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و 

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 . 

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

در تهيه 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 هماهنگي و همگامي ايجاد شود .

 د و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد :بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجو 

I.S. 2573 

Specification for leather 

Gauntlets for welders 

  

  

 وسائل بهداشتي و ايمني فردي در صنايع  

 استاندارد دستكشهاي چرمي ساقه دار براي جوشكاران 

 ـ هدف 1  

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي دستكشهاي چرمي ساقه دار براي استفاده جوشكاران ) نوع جوشكاريها و برشكاريها  

 ( ميباشد .



 ـ دامنه كاربرد 2  

 هاي چرمي ساقه دار جوشكارانهاي دستكشاين استاندارد شامل نوع چرم , فرم , روش ساخت , نمره ) سايز ( و اندازه -2-1 

 ميباشد .

 اين استاندارد اساسأ براي تعيين ويژگيهاي فني دستكشهاي چرمي ساقه دار جوشكاران تدوين شده است . -2-2 

هاي چرمي ساقه دار كه بر اساس اين استاندارد تهيه ميشود بايد حداكثر مقاومت در برابر حرارت و سائيدگي را در دستكش -2-3 

 حين كار تأمين نمايد .

 يفـ تعار 3  

 ساقه : قسمتي از دستكش است كه مچ و ساعد را ميپوشاند . -3-1 

 قسمت دست : شامل كف دست , انگشت سبابه , انگشت مياني انگشت چهارم با انگشتري و انگشت كوچك ميباشد . -3-2 

 ـ اندازه ) سايز ( 4  

 پيشنهاد ميشود : بر اساس طول كلي دستكش سه اندازه زير براي دستكشهاي چرمي ساقه دار  -4-1 

 طول دستكش  اندازه دستكش  

 ميلي متر 300  كوتاه  

 ميلي متر 350  متوسط  

 ميلي متر 400  بلند  

  

 ـ ويژگيها 5  

 هاي چرمي ساقه دار جوشكاران بايد بر اساس طرح شماره يك تهيه شود .فرم و طرح دستكش -5-1 

 مواد اوليه -5-2 

 هاي ساقه دار چرمي جوشكاري بايد از مواد اوليه زير تهيه شود .دستكش -5-2-1 

 هاي ايمنيچرم : چرم دباغي شده كرمي تهيه شده از پوست گاو يا گاوميش جوان طبق ويژگيهاي استاندارد دستكش -5-2-1-1 

 صنعتي 



از چرمهاي كرمي ورقه شده ) اسپليت يا  در صورت توافق بين سازنده و خريدار براي ساخت اين نوع دستكشها , -5-2-1-2 

 اشبالت ( ميتوان استفاده كرد .

چرم بكاربرده شده قسمت دست دستكش و همچنين قسمت داخلي ساقه دستكش بايد داراي رنگ طبيعي چرم باشد  -5-2-1-3 

. 

 اشد .ياد آوري : بر حسب توافق خريدار و سازنده فقط قسمت پشت دستكش ميتواند از چرم رنگ شده ب 

 ميلي متر باشد . 1/5تا  1هاي مختلف دستكش بايد داراي ضخامت چرم بكار رفته در قسمت -5-2-1-4 

 تكس باشد . 9/8/6و يا  S/6/60اي با نمره نخ دوخت : جنس نخ دوخت ممكن است از الياف مصنوعي و يا پنبه -5-2-2 

 دوخت مطابقت داشته باشد .و همچنين بايد ويژگيهاي استاندارد نخهاي  

 ساخت -5-3 

هاي چرمي ساقه دار جوشكاران بايد بر اساس توافق بين خريدار و سازنده آن باشد . ولي سه هاي دستكشانتخاب نمره -5-3-1 

 ها پيشنهاد ميشود .هاي مختلف طول ساقه اين دستكشاين استاندارد براي اندازه -1-4نمره توصيه شده در بند 

 هاي دستكش چرمي ساقه دار براي جوشكاران را نشان ميدهد .شكل شماره يك اندازه 

قسمت كف دست دستكش بايد از چرم يك تكه رنگ نشده باشد , چرم قسمت پشت دست كه شامل انگشتهاي مياني ,  -5-3-2 

 هاي مختلف چرم رنگ نشده باشد .انگشتري و كوچك ميباشد ميتواند از تكه

ها اين سه تكه بهم دوخته و بخيه كاري باشد و بايد در امتداد لبهپشت دست دستكش شامل سه تكه مختلف مي قسمت -5-3-3 

 شود . همچنين تكه مربوط به كف دست و انگشتان نيز بايد به قسمت پشت دستكش متصل شده و بخيه كاري شود .

دست دستكش دوخته شود . در اينصورت محل  شست دستكش ميتواند از دو تكه چرم رنگ نشده تشكيل شده و به قسمت 

 دوخت شست به قسمت دست دستكش بايد بوسيله يك مغزي چرمي با دو رديف بخيه كاري تقويت شود .

هاي چرمي ساقه دار بايد به نحوي دوخته شود كه سطح رويه چرم در سطح خارجي دست : قسمت دست دستكش -5-3-4 

 شته باشد .دستكش قرار گرفته و با دست تماس ندا

 سطح زيرين چرم ) جير ( قسمت داخلي دستكش را تشكيل ميدهد . 

ساقه دستكش بايد از دو تكه چرم تهيه شود قسمت داخلي ساقه از چرم دباغي شده كرمي با رنگ طبيعي و قسمت  -5-3-5 

 رد .خارجي آن از چرم كرمي با رنگهاي مورد در خواست بطوريكه رويه چرم در قسمت بيرون قرار گي



دو تكه چرم ساقه دستكش از طرف انگشت كوچك با يك رديف بخيه و از طرف شست با دو رديف بخيه بهم دوخته  -5-3-6 

 ميشوند .

 ساقه دستكش با دو رديف بخيه بقسمت دست دستكش بايد دوخته شود . 

كش در محل ساقه دستكش در محل اي شكل بوسيله يك رديف بخيه بايد به قسمت داخل دستيك قطعه چرم نيم دايره -5-3-7 

 (1مچ ) قسمتي كه كف دستكش به ساقه متصل ميگردد ( دوخته شود شكل شماره )

 ميليمتر كمتر باشد . 75قطر نيم دايره تكه چرم نبايد از  -5-3-7-1 

بوسيله ماشين دوخت بخيه كاري شود , نخ مورد استفاده بايد از نخ مخصوص دوخت هاي چرمي ساقه دار بايد دستكش -5-3-8 

 ) قرقره ( بوده و داراي مشخصات زير باشد .

 تكس باشد . S/6/60و يا  9/8/6نمره نخ بايد برابر  -نمره نخ  -5-3-8-1 

 رنگ نخ بايد با زمينه چرم متناسب باشد . -5-3-8-2 

 ياف پنبه اي و يا الياف مصنوعي باشد .جنس نخ بايد از ال -5-3-8-3

 ها بايد سه بخيه در سانتيمتر باشد .ها در تمام بخيه كاريتعداد بخيه -5-3-9 

 ها با چند بار دوختن سرقايمي كامال محكم شود .هاي بخيهكليه سر نخ -5-3-10 

 تكميل كاري و مرغوبيت ساخت -5-4 

از لحاظ خوش نمائي , مرغوبيت و ساخت و ديگر نكاتي كه در اين استاندارد از آنها  هاي چرمي ساقه دار جوشكاران بايددستكش 

 ذكري نشده است با ويژگيهاي دستكش نمونه تصويب شده مطابقت داشته باشد .

 ـ عالمت گذاري و بسته بندي 6  

كاال را باذكر سال ساخت با مهر و يا هاي چرمي ساقه دار جوشكاران بايد نام و يا مارك تجارتي سازنده سازندگان دستكش -6-1 

 وسيله ديگري در داخل ساقه دستكش منقوش نمايد .

هاي چرمي ساقه دار بايد بصورت جفت و در بسته بر اساس توافق بين سازنده كاال و خريدار آن دستكش -بسته بندي  -6-2 

 بندي مناسب تحويل خريدار گردد .

 ـ نمونه برداري 7  



هاي چرمي ساقه دار جوشكاران بايد بر اساس ضوابطي كه در پيوست الف اين استاندارد آورده شده ي از دستكشنمونه بردار -7-1 

 است انجام گيرد .

 تعداد آزمونهاي استاندارد : -7-2 

نمونه برداري در پيوست الف اين استاندارد تهيه شده است بايد از سه جهت مورد هاي جمع آوري شده كه با توجه به روش نمونه 

 آزمون قرار گيرد .

 (1-4نمره دستكش ) طبق بند  -الف  

 (2-3-2-5ضخامت چرم دستكش ) طبق بند  -ب  

 (4-5مرغوبيت كاالي ساخته شده ) طبق بند  -ج  

 دستكش را نداشته باشد .و ديگر جزئياتي كه احتياج به شكافتن  -د  

 ضابطه تأييد استاندارد بودن دستكش : -7-3 

 اين استاندارد مطابقت ننمايد بايد معيوب شناخته شود . -2-7هر جفت دستكشي كه بايك يا چند ويژگي مذكور در بند  

مجاز مندرج در ستون سوم هاي معيوب در يك بسته بندي كمتر و يا برابر با تعداد در صورتيكه تعداد جفت دستكش -7-3-1 

 جدول شماره يك اين استاندارد باشد بسته بندي نامبرده با ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت دارد .

 پيوست الف 

 روش نمونه برداري 

 هاي چرمي ساقه دار جوشكاران :نمونه برداري از دستكش 

 دسته بندي -1 

نمره فرم و طرح يكسان بوده و از نظر مواد اوليه و روش ساخت نيز يكي  هاي چرمي ساقه دار جوشكاران كه دارايكليه دستكش 

 جفتي يا كمتر تقسيم بندي شوند . 500هاي باشند بايد به دستهمي

هاي محتوي هاي مذكور فوق هر يك از دستههاي چرمي ساقه دار جوشكاران در دستهبراي تأييد ويژگيهاي استاندارد دستكش -2 

 جداگانه مورد بازبيني قرار گيرد تا با شرايط و ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت داشته باشد .دستكش بايد بطور 

 باشد بشرح زير است .هائيكه براي بازبيني در هر دسته مورد احتياج ميتعداد دستكش 



 

. براي  ها برداشته شودهاي چرمي ساقه دار , دستكشها بايد بطور تصادفي از مابين دستهبراي نمونه برداري و بازبيني دستكش -3 

 شود .مياين منظور دو روش زير پيشنهاد 

ها باشد بر اساس نشان دهنده تعداد كل جفت دستكش Nاگر تمامي دستكشها در يك دسته بسته بندي شده باشد و  -3-1 

 ها انتخاب شود .معرف تعداد دستكشهائي است كه بايد از ميان دسته دستكش nجدول شماره يك فاكتور 

تقسيم كنيم  nرا به  Nدستكشها جدا گردد تعيين كنيم بايد دو فاكتور  براي اينكه دقيقأ جفت دستكشي را كه بايد از ميان دسته 

خواهد بود كه در حقيقت شماره ترتيب همان دستكش انتخابي خواهد بود كه بطور تصادفي از جعبه  rو حاصل آن عددي بنام 

 منتهي ميگردد . r, شروع و به عدد 1,2,3محتوي دسته دستكش با شماره 

 

كه رسيديم آن  rيا بعبارت ديگر از دسته دستكش ها از يك بطور تصادفي شروع به شمارش جفت دستكش ها ميكنيم  تا به عدد 

 ميآوريم .را بطريق زير بدست   rجفت را برداشت  مينمائيم . و عدد 



 

رسيد مجددا جفت دستكش را برداشت مينمائيم و اين عمل را آنقدر ادامه  rسپس شمارش را باز از يك شروع و هنگاميكه به 

 راي آزمايش بدست آيد .هيم تا تعداد مورد لزوم نمونه بمي

ها در بيش از يك جعبه بسته بندي شده باشد تعداد نمونه هائي كه از جعبه ها انتخاب ميشوند بايد مساوي اگر دستكش -3-2 

 بوده و از هر جعبه بطور تصادفي بايد برداشت و انتخاب نمود .
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