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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 تحقیقتات  و استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

  اجرا ابالغ رده است .  جهت 92/3/29مور   33333/996میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  سازمان

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که ردااییاستاندا نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیک  بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران یمی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن میناناط برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا   اتفیت  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 سیون فني تدوين استانداردیکم

 " و روش آزمون ويژگي ها -پلي استر يکسره پودنخ جین با پارچه  –منسوجات "

 

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس: 

 خدامی، اکبر

 نساجی  ریمی دکترا س
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده نساجی

 

  دبیر:

 سیاوری، مری 

 سفوق دیسانس مهندسی نساجی 
 

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 

 اصفهان

  )ساسامی به ترتیب حروف ادفبا: اعضاء

 آفاقی، جمییه

 سفوق دیسانس مدیریت مهندسی نساجی 

 

 احمد  ، 

 

 اسماعیییان، مری 

 فوق دیسانس مهندسی نساجی س

 

 اطیسی، رهال

 دیسانس فی یک
 

 امین پور، حمیدرضا

 سدیسانس مهندسی نساجی 
 

گروه پژواشی  -استاندارد ایران سازمان میی

 نساجی و چرم

 

 کارخانه سیمین نو

 

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 

 اصفهان

 

 کاررناس استاندارد

 
 

 پیی اکریل ایرانررکت 

 

 

 پیغامی، فریبا

 سدیسانس فی یک 

  

 ررتاک، صابر

 سدیسانس مهندسی نساجی 

 اداره کل نظارت - استاندارد ایران سازمان میی

 استاندارد ایران بر اجرا 

 

 DCMدفتر فنی 
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 زکی، حسین 

 سدیسانس مهندسی نساجی 

 

 

 

 آرتا تجارت زرین

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهانقی، عطا

 سفوق دیسانس مهندسی نساجی 

 

 دعییطاار ،محم

 سفوق دیسانس مدیریت  

 

 ع ی  ، عبدهلل

 سدیسانس مهندسی نساجی 

 

 کارخانجات نساجی خو 

 

 
 

 ررکت تیف گروپ

 

 آرتا تجارت زرین

 

 

 مهرورزان، رسول

 (سفوق دیسانس مهندسی نساجی

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 

 اصفهان

 

 وحدانی، ابراای 

 (سفوق دیسانس مهندسی نساجی

 

بر  اداره کل نظارت -سازمان میی استاندارد ایران

 اجرا  استاندارد

  

 ی دان پناه ، حسین

  سدیسانس مهندسی نساجی

 ررکت بهارجین
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 یش گفتارپ

که پیش نویس آن  " و روش آزمون اا ویژگی – پیی استر یکسرهپود  نخ  جین باپارچه  –نسوجات م"استاندارد 

 سیصدواشتاد وپنجمینو در  ردهاستاندارد ایران  تهیه و تدوین میی   مربوط توسط سازمان در کمیسیون اا

. مورد تصویب قرار گرفته 13/9/1323مور  پوراک و فرآورده اا  نساجی و ادیاف  اجالس کمیته میی استاندارد

  رد و تحقیقات صنعتی ایران ،قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندا 3است ، اینک به استناد بند یک ماده 

 ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود .1331مصوب بهمن ماه 

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع ، عیوم و خدمات ، 

ه برا  اصالح و تکمیل این استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  ک

 استاندارداا ارائه رود ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت . بنابراین ، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد .

 ررح زیر است :خی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به آبع و مامن

ویژگی اا و روش  – پارچه جین–س تجدید نظر دوم    1333سال   9122استاندارد میی ایران به رماره  -1

 اا  آزمون

استفاده از تجربیات و بررسی نتایج آزمایشگاای انجام رده توسط بخش نساجی اداره کل استاندارد   -9

 استان اصفهان
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 آزمون روشويژگیها و  –پلي استر يکسرهپود نخ پارچه جین با 
 هدف و دامنه کاربرد 7

، بسته بنتد  و نشتانه گتیار  پارچته      آزمون روش بردار ،نمونه ،ااتعیین ویژگی ،ادف از تدوین این استاندارد

اتستان و تتار از جتنس    نخ درصد 3مخیوط با حداکثرو یا پیی استر  %199 از جنس یکسرهپود نخ  اا  جین با

  بارد.می و/یا ویسکوز پنبهادیاف % 199

  .کنیدمراجعه  9122رماره ایران به استاندارد میی  % پنبه 199اا  جین از جنس برا  پارچه -يادآوري

 مراجع الزامي          2

مدارک زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع رتده استت. بتدین ترتیتب آن مقتررات      

 د محسوب می رود.ج ئی از این استاندار

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع رده بارد،اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد نظتر  

این استاندارد میی ایران نیست. در متورد متدارکی کته بتدون ذکتر تتاریخ انتشتار بته آن اتا ارجتاع داده رتده            

 ن اا مورد نظر است .است،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آ

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

 روش تعیین ثبات رنگ در برابر عرق بدن -اا  ثبات رنگآزمون -نساجی،136استاندارد میی ایران رماره  9-1

 روش آزمون –ثبات رنگ در برابر مادش -، نساجی 992استاندارد میی ایران رماره  9-9

 ، ررایط محیطی استاندارد برا  آماده ساز  و انجام آزمون223دارد میی ایران رماره استان 9-3

 تعیتین حتداکثر  : 1قستمت   –کششی پارچه خصوصیات -، منسوجات1123-1استاندارد میی ایران رماره   9-2

 روش نوارباریک بهنیرو و ازدیاد طول در حداکثر نیرو  اعمال رده 

روش  –تعیتین وزن در واحتد طتول  و واحتد ستطح پارچته        -، نساجی  1123 هاستاندارد میی ایران رمار 9-3

 آزمون

 – تغییرات ابعاد پارچه پس از غوطته ور  در آب سترد  تعیین  -نساجی، 1929استاندارد میی ایران رماره  9-6

 روش آزمون

  انجتام آزمتایش   انتخاب آزمونه از نمونه منسوجات بترا  روش -، نساجی1923استاندارد میی ایران رماره  9-3

 اا  فی یکی
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گیتر  انحنتا و   روش انتدازه  -اتا  تتار و پتود  و حیقتو  بافتت     پارچه، 1293 استاندارد میی ایران رماره 9-3

 سرکجی

بختش  –تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتینتدل   –، نساجی 1391-9 استاندارد میی ایران رماره 9-2

 دوم: تعیین مقاومت سایشی تا حد پارگی

واژه اا و اصطالحات مربوط به عیتوب پارچته اتا  تتار  و      -، نساجی 3133 استاندارد میی ایران رماره 9-19

 پود 

 رناسایی ادیاف به روش میکروسکوپی ، 3399  رماره ایران  استاندارد میی 9-11

مصنوعی: تمپ  ثبات رنگ در برابر نور -اا  ثبات رنگآزمون -نساجی، 2932استاندارد میی ایران رماره  9-19

 قوس زنون برا  آزمون رنگ پریدگی

 بخش سوم: روش -تعیین مقاومت جرخوردگی منسوجات،  2122-3 استاندارد میی ایران رماره 9-13

 Wing shaped 

ویژگی اا و روش اتا   -نخ اا  اتستان از جنس پیی اورتان -نساجی، 3363استاندارد میی ایران رماره  9-12

 آزمون

 گیر  طول و عرضاندازه -، منسوجات2393رد میی ایران رماره استاندا 9-13

مخیتوط اتا     -قستمت پتنج    -تج یه ریمیایی و کمتی  -نساجی، 2666-3استاندارد میی ایران رماره  16 -9

 ادیاف ویسکوز ،کوپرو یا مدال و ادیاف پنبه سبا استفاده از سدی  زنکات 

 ثبات رنگ در برابر رستشو با آب و صابون یا صابون و سودا -، نساجی19936استاندارد میی ایران رماره  9-13

اا  اا جهت انجام آزمونتهیه نمونه آزمایشگاای و آزمونه -، نساجی11969استاندارد میی ایران رماره   9-13

 ریمیایی

 اصطالحات و تعاريف 3

 :رودبه کار میاستاندارد اصطالحات و تعاریف زیر در این 

3-7 

 پارچه جین 

 بیشتر از نفوذ رنگینه بهاست که نفوذ سطحی رنگینه  آن به گونه ا  چیه یا نخ اا  تار رنگرز پارچه که نوعی 

 دیا  ساختار داخیی نخ اا  تار سفید باقی می ماند. می بارد نخ ساختار داخیی
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3-2 

 بهر 

بوده و یا به عبارتی دارا  بافت و دارا  ررایط تودید یکسان  محموده ا  از کات که ا  جنس ، ا  رنگ ، ا 

 خوا  فی یکی و ریمیایی مشابه بارند .

 

3-3  

 رول

دور یک مقوا  استوانه ا  رکل تکه،  9و در حداکثر متر پارچه که به صورت منظ  و محک   39حداقل  

 سحداقل اندازه تکه اا باید مشخص رود بارد .رده پیچیده 

  

3-4   

  بافت لنو

متفاوت پیچیده می ا   بر رو  چیهار دسته نخ تار نیاز است که  دستهافت به دو در یک نوع ساده از این ب

دیگر به طور مداوم در  دسته نخ به طور مستقی  در یک وضعیت ثابت قرار دارد و دستهیک  به گونه ا  که روند

 قرار می گیرد .  ثابتار پود گیار  در سمت راست یا چپ نخ 

 

 ويژگي ها 4

 جنس پارچه   4-7

پیی یکسره ادیاف  درصد 199 پود ازاا  نخ و  پنبه و/یا ویسکوز درصد از ادیاف  199تار باید اا   نس نخ ج

 بارد درصد نسبت به مقدار اظهار رده ± 9با حد روادار   اتستان نخدرصد  3حد اکثر  مخیوط بایا و استر 

، و روش آزمون  2666 -3ران رمارهطبق استاندارد میی اینخ اا  تار  تج یه کمی و ریمیایی آزمون روشس

 . می بارد 3399ه طبق استاندارد میی ایران رماررناسایی 
" برای   . ایتن استتاندارد صترفا   مراجعته کنیتد   3363رماره برا  تعیین ویژگی اا  نخ اتستان به استاندارد میی ایران  -يادآوري

  .ندیردآگاهی تولیدکننده بوده و قابلیت ینجام آزمون با رو  پارچه ری 

 

 کناره ها  4-2

مییی متر بارد.  13و حداکثر   3کناره اا  پارچه باید مستقی  ، یکنواخت ، بدون موج و عرض حاریه حداقل 

 مییی متر بارد.  3عرض حاریه با در نظر گرفتن سر نخ  اضافی باید حد اقل  ،بافت دنو حاریه با برا 

 

 عرض  4-3
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درصد  ±9از مقدار اظهار رده مقدار اظهار رده بارد و حد روادار  آن  پارچه تکمیل رده باید مطابق با عرض

 .   2393آزمون طبق استاندارد میی ایران رماره  روشسمی بارد 

 

 

1حرکت سرکجي  4-4
 

 درصد بارد . 9 باید حداکثر 2طبق بند می ان حرکت سرکجی پس از آزمون 

 

   انحنا  4-5

روش آزمون طبق استاندارد میی  سسانتی متر بارد 3/1ه نباید بیش از انحنا یا خمیدگی پارچه در دو سر حاری

 . 1293ایران رماره 

 وري در آب سردتغییر ابعاد پس از غوطه   4-1

   ±1 پود حداکثردر جهت و  درصد ± 3حداکثر  در جهت تارباید  ور  در آب سردتغییر ابعاد پارچه پس از غوطه

  .1929رد میی ایران رماره طبق استانداروش آزمون سبارددرصد 

 

  ساير ويژگي هاي فني 4-1

 1جدول با مطابق  یدبامورد نظر در دامنه کاربرد این استاندارد میل رده سایر ویژگی اا  فنی پارچه اا  تک

 بارد .

 

 ويژگي هاي فیزيکي پارچه هاي تکمیل شده – 7جدول 

جرم بر واحد  نوع پارچه

 سطح

)گرم بر متر  

 مربع(

یروي پارگي حداقل ن

 (نیوتن) در جهت تار 
حداقل نیروي 

پارگي در 

 جهت پود

 (نیوتن)  

حداقل نیروي 

جرخوردگي 

 (نیوتن ) تاري

حداقل نیروي 

جرخوردگي 

 (نیوتن ) پودي

حداقل مقاومت در 

 برابر سايش )دور(

 سبک 

 متوسط

 سنگین

  919حداکثر 

 299 تا 911

 به بات 291

399 

1999 

1999 

299 

1299 

1399 

13 

93 

23 

16 

63 

199 

99999 

93999 

39999 
 استاندارد میی روش آزمون

رماره  ایران

1123 

 ایرانمیی استاندارد 

 1123-1رماره 

 ایران استاندارد میی

 2122-3رماره  

 استاندارد میی

-9رماره  ایران

1391 

  .انسی انجام رود 91رمی یا   گ323 ± 3کییوپاسکال معادل وزنه س 2آزمون مقاومت سایشی پارچه با فشار   –يادآوري

 

                                                 
1- Skew movement  
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 ثبات رنگ   4-8

 بارد . 9 جدول با مطابقدرجه ثبات رنگ پارچه در برابر عوامل مختیف باید 

 

 در برابر عوامل مختلفپارچه ثبات رنگ  -2جدول 

حداقل درجه لکه  عوامل مختلف

 گذاري

حداقل درجه تغییر 

 رنگ

روش آزمون مطابق با 

 رهاستاندارد ملي ايران  شما

 نور

  رستشو

  و قییایی عرق بدنساسید 

 مادش مرطوب

 مادش خشک

- 

3 

3 

9 

3 

 

2 

3 

3 

- 

- 

 2932 

  1 آزمون رمارهس19936

136 

992 

992 

 

 عیوب غیر مجاز   9 -4

باید توسط یک تکه نخ رنگی در کناره اا  پارچه در زیر   ررح  بهی عیوب ،میچشدر موقع بازرسی و آزمون اا  

درصد از کل طاقه یا رول اا در یک عدل می توانند دارا  این عیوب 19دد. حداکثرمحل عیب مشخص گر

 :نخ رنگی وجود دارته بارد. 2متر پارچه نباید بیش از 199بارند. در ار 

  یا پود   تار   قفسه  7- 9 -4

   سبریده  پود رکسته  2- 9 -4

   ا  پود حیقه  3- 9 -4

  رده  ود رودهپ      4- 9 -4

 پود ارتباه      4 -9 -4

 پود رل و کشیده رده       5 -4-9

 موج        1- 4-9

 اا کناره  بودن  و سفت  لر         4-9-1

  و رنگ  روغن، چربی  دکه  4-9-8

   و بافت  ، چاپ رنگ  سنایکنواختی  پارچه  اا در سطح نایکنواختی  انواع 4-9-9



 

 

00 

 

 تار و یود  نخ  در رفتگی 4-9-71

 یا ورد  نگهد خط 4-9-77

  غریبه  نخ       4-9-72

  و سورا   پارگی 4-9-73

 کشی ارتباه در ورد یا رانهنخ 4-9-74

 ثار رانه معیوبآ 4-9-75

 رتباه بافتسنقشه غیط ا 4-9-71

 وک خوردگی ضمن عمییات تکمییی که برطرف نشود. چر 4-9-71

 ل طاقه یا رول ک  رود.سانتی متر از متراژک 19به ازا  ار عالمت یا نخ رنگی حداقل 

 

  قابل گذشتعیوب      4-71

 بارند: زیر می  ررح  به  گیرت  قابل  عیوب  

 نبارد.  رویت  قابل  سادگی  به  که  یفعبسیار ض  اا  دکه 4-71-7

 نشود.  دیده  سادگی  به  که  آثار رفوگر   4-71-2

 پارگی حاریه کمتر از سه مییی متر. 4-71-3

 نشود.  دیده  سادگی  به  که  ااییختینایکنوا  4-71-4

 2در ار   عیب  از یکبیش نباید  ، گیرت  قابل  عیوب  محل  در نظر گرفتن  بدونیا رول   در ار طاقه  4-71-5

 بارد. وجود دارته  متر پارچه

امه متر وجود دارته بارد باید سانتی 19دو یا چند عیب قابل گیرت در فاصیه کمتر از   چنانچه 4-71-1

 اا را یک عیب غیرمجاز محسوب کرد و با یک عالمت یا نخ رنگی مشخص نمود.آن

 ک  رود. متر از متراژ کل طاقه یا رولسانتی 19حداقل عالمت یا نخ رنگی به ازا  ار یک  4-71-1

 

 شرايط محیطي جهت آماده سازي و انجام آزمون   5

  99 ± 9سدرصد و دما    63 ± 9سنسبی عت در رطوبت سا 92حداقل  بایدآزمون انجام آزمونه اا قبل از   

 . قرار گیرندآزمون بال فاصیه مورد و  گیرندقرار  223 ایران رماره مییسیسیوس مطابق با استاندارد  درجه
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 نمونه برداري   1

 د. نمونه اا  مورد آزمون باید معرف واقعی خوا  پارچه در بهر بارند و به طور تصادفی انتخاب رون  6-1 

 بردارته رود. رول 9رود، از ار سر  اایی که در اول، وسط و آخر تحویل داده میرولابتدا از کل بهر از  6-9

و به منظور انجام  رودانجام  اا رو  آنآزمون اا  چشمی یا ظاار  و انتخاب  ااآن از میان  رول 3جمعاً  6-3

 .روداا  مناسب انتخاب آزمونه 11969و  1923رماره اا طبق استاندارداا  میی ایران رولاا  فنی از آزمون
 .رودو یا انبار انجام   آزمون اا  چشمی یا ظاار  باید در محل کارگاه تودید  - يادآوري

 

 بسته بندي    1

 3-3به طور منظ  و محک  با توجه به بند  سبه صورت رول ا  رکلنهدور مقوا  استوا رچه باید بهپا   1-7

 رود. پیچیده

 باید توسط نوار کاغی  یا مشابه آن مهار رود. رولار   1-2

به نحو  که تا حد امکان در برابر عوامل خارجی باید در کیسه اا  پیی اتیین یا سیوفان بی رنگ  اارول  1-3

 قرار داده روند . محافظت رود ،
 

 نشانه گذاري  8

ثابت برا  مصرف داخیی به زبان فارسی و در مورد اطالعات زیر باید رو  یک برچسب یا آوی  با حروف خوانا و   

نصب یا رول انگییسی درج و در یکی از گوره اا  انتهایی صادرات و واردات به یکی از زبان اا  فارسی یا 

 آویخته رود .

 جنس نخ  تار و پود3-1

 عرض پارچه   3-9

 نام و نشان تودید کننده   3-3

 کد تودید  3-2

 رولرماره   3-3

 رولراژ مت  3-6

 جرم واحد طول برحسب گرم 3-3

 نام کشور سازنده    3-3

 مقصد در مورد صادرات 3-2

 نشانه اا  اضافی مورد توافق خریدار و فرورنده  3-19
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 اندازه گیري حرکت سرکجي  آزمون روش  9

 

به  فاصیه  I و  Hدو نقطه  1.سپس مطابق رکل  کنیدتوزین متر انتخاب و  1ابتدا آزمونه ا  به طول حداقل   

مواز  با حاریه   HIسانتی متر از حاریه پارچه به وسییه عالمتی پاک نشدنی مشخص رود بطور  که خط  99

   ADبه طول حداقل یک متر س خط   HIخطی عمود بر   Tبه وسییه خط کش   HIپارچه بارد . از وسط خط 

 رس  رود .

ل مارین کییوگرم داخ   9  ±1/9سه برا  تامین جرم کیی و امراه با پارچه اا  مشاب کنیدتا را آزمونه   

رستشو  باید  به   .بیاف اییدگرم ماده روینده سروینده اا  تجار  مرسوم   93. حدود بری یددباسشویی خانگی 

انجام رود س این زمان بدون احتساب زمان آب گیر   می   سیسیوسدرجه   69دقیقه در دما   69مدت  

 .بارد 

درجه  69حداکثرس ویا دما   دما  محیطرو  سطحی صاف در را نجام رستشو پارچه نیمه خشک پس از ا  

سه بار تا در مجموع پارچه کنید دو بار دیگر تکرار را تا خشک رود . مراحل رستشو کنید   پهن سیسیوس

یه سازنده اف وده به مقدار تزم طبق توص نرم کننده ساز نرم کننده اا  تجار    ،رستشو رود . در مرحیه سوم

 . رود

 ایران ساعت در ررایط محیطی استاندارد سطبق استاندارد میی 92پس از خشک ردن ، به مدت را پارچه   

عمود بر   Tبا استفاده از خط کش را   AKخط   Aاز نقطه  9رکل با و سپس مطابق  داید  قرار 223رماره 

HI    کنیدرس . 

از   HI. خطی به موازات  کنیدعالمت گیار    AKرو   Aمتر  از نقطه  سانتی 199در فاصیه را   B نقطه   

بر حسب سانتی متر اندازه گیر  و به را   Cو    Bقطع کند. فاصیه   Cرا در نقطه   ADبکشید تا خط  Bنقطه 

 .کنیدعنوان حرکت سرکجی یاددارت 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 از رستشو  سقبل حرکت سرکجیگیر  اندازهنحوه عالمتگیار  برا  رمایی از  -1رکل 
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 نحوه اندازه گیر  حرکت سرکجی سبعد از رستشو رمایی از  -9 رکل
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