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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقیقتات  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 سمیر 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   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

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 استاندارداایی نویس پیش

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

 انداردمیی است 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 نهات 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 می ایران 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 میی 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 اطمینان 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 یتتأیید صالح

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  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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 مسیون فني تدوين استانداردک

 "ها ويژگي -پشم استروپلي مخلوطي هاپارچه –منسوجات "

 
 سمت و /يا نمايندگي                                                                                        :رئیس

                                                   عضو ایئت عیمی دانشکده نساجی                                                                  ر            کبا،خدامی

 هان دانشگاه  صنعتی اصف                                                                  سدکترا  نساجی  
 

 دبیر :

                                            اداره کل استاندارد استان اصفهان                                                                 مری   ،اسماعیییان

 مهندسی نساجی فوق دیسانس س

 
                                                        ساسامی به ترتیب حروف ادفبا:اعضا 

                                                        پژواشگاه استاندارد  -سازمان میی استاندارد ایران                  جمییه                                                    آفاقی،

 سفوق دیسانس مهندسی نساجی 

 

 بافی گل نثار پش  ررکت                                                  دحسین       عبدا مقدم،اخوان

 نساجی  مهندسی دیسانس س 

 

                                                         ررکت پش  بافی گل نثار                                                              نرگس          احمد ،

  نساجی  مهندسی دیسانسس

 

                                    رکت مشاورین نیک تکسر                                                                  رهال     اطیسی،

    فی یک  دیسانسس

 

 انجمن میی حمایت از مصرف کنندگان                                                            حمید           بخشی،

   مدیریت  اسدکتر

 

                                                          سازمان میی استاندارد ایران                                                                 فریبا       پیغامی،

  فی یک  دیسانسس

 

 کت ریسندگی و بافندگی  واتپوش رر                                                        محمود   حمدارداقی،پورم

 سدیسانس ریمی  

 

 انجمن صنایع نساجی ایران                                                         حمیده        راد،تشکر 

                                     مهندسی نساجی    فوق دیسانس  س



 

 

 د



                                           ررکت ریسندگی و بافندگی مطهر                                                                مصطفی،خ ائی

 نساجی   مهندسی دیسانسس

 

 رکت ریسندگی و بافندگی ایران مرینوس  ر                                                                   رویا  ربیعی،

 نساجی  دیسانس مهندسی س

                                        

                                                       ررکت وطن اصفهان                                                           محمد          زااد ،

 نساجی دیسانس مهندسی س

 

                                           داره کل استاندارد استان اصفهانا                                                     مری            سیاوری،

 نساجی فوق دیسانس مهندسی س

 

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان                                                              رهال   صدیقی،

 مهندسی نساجی فوق دیسانس س

                                                     

                                                      گروه نساجی زندگی                                                        محمد عیی  طاار ،

 سکاررناسی اررد  بازرگانی 

 

 ررکت ریسندگی و بافندگی ایران مرینوس                                                        مجتبی   عبداهلل پور،

 مهندسی نساجی  دیسانسس

 

 ررکت پیی اکریل ایران                                                سیدامید             عمرانی،

 نساجی  مهندسی دیسانس س

 

                                                ررکت ریسندگی و بافندگی جا معه                                                                                                                           منیژه        غفرانی،

    نساجی   مهندسی دیسانسس

  

                                                                       ررکت ریسندگی و بافندگی مطهر                                                            بابک    قهرمانی،

  اجیدیسانس مهندسی نسس

 

                                               اداره کل استاندارد استان اصفهان                                                    رسول         مهرورزان،

 نساجی    مهندسیفوق دیسانس س

 

                                                    ررکت وطن اصفهان                                                          سعید         مقدم،

 نساجی   مهندسی سفوق دیسانس 

 



 

 

 ه



                                 اداره کل استاندارد استان اصفهان               ادسادات                                   زینب محمد ،

 ریمی   دیسانسس

 

 ررکت ریسندگی و بافندگی جا معه                                                        جییل        ،مدیر

 مهندسی نساجی   دیسانس س

 

  پژواشگاه استاندارد  -سازمان میی استاندارد ایران                                                 فرناز         نیا،نعیمی

 مهندسی  نساجی    فوق دیسانسس

                                                                                                

                                             جامعه  رکت ریسندگی و بافندگی ر                                                     زارا       وجداندار،

 نساجی  مهندسی دیسانسس
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 یش گفتارپ

در کمیسیون اا   آن که پیش نویس "اا ویژگی –پش  و  استرپییمخیوط  اا پارچه –نسوجاتم "استاندارد

اجالس کمیته سیصد و پنچاه و یکمین استاندارد ایران  تهیه و تدوین رده است و در میی مربوط توسط سازمان

ورد تصویب قرار گرفته م 93/99/1323مور  استاندارد پوراک و فرآورده اا  نساجی و ادیاف یی استانداردم

  ایران ، قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی 3اینک به استناد بند یک ماده   است،

 ود .، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می ر1331مصوب بهمن ماه 

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

ل یاستاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکم

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

  باید امواره ازآخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است : خی آمو  منابع

فاستونی ویژگیها  پارچه  –س تجدید نظر دوم    1339سال   9332استاندارد میی ایران به رماره  -1

 .درصد پیی استر 33درصد پش  و  23مخیوط 

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

 .اصفهان
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 هاويژگي – ستر و پشمايپل مخلوط هايهپارچ –منسوجات 
 هدف  7

مخیوط  اا گیار  پارچهبند  و نشانهبسته بردار ،ونهنم اا،استانداردتعیین ویژگی این ازتدوین ادف   

 .اردبیمپش  و  استرپیی

 دامنه کاربرد  2

از درصد پش  و مابقی  29تا19 به می انپش  و  استرپییمخیوط   ااپارچه درمورد این استاندارد  2-7

 رده است، کاربرد دارد .ریسی   تهیه فاستونیس نازک آن در سیست  ریسندگی نخ مصرفی کهاستر پیی ادیاف

 .کاربرد دارد بارد،می آماده عرضه به بازار کهرده اا  تکمیلدر مورد پارچه این استاندارد  2-2

 اا  مربوط به نوع عمییات رنگرز  و تکمیل را دربرنمی گیرد .این استاندارد، ویژگی  2-3

 الزاميمراجع   3

 ن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده رده است . مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت

 بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود .

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

نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده مورد نظر این استاندارد میی ایران 

 رده است ، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است .

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است :

 ثبات رنگ در برابر عرق بدن  -اا  ثبات رنگآزمون –نساجی  ،136رماره استاندارد میی ایران  3-7

با استفاده ثبات رنگ در برابر خشکشویی –ثبات رنگ کات  نساجی ،133 رماره استاندارد میی ایران  3-2

 از حالل پرکیرواتیین

روش تعیین ثبات رنگ کاتاا  نساجی  –ثبات رنگ کات  نساجی ،992رماره استاندارد میی ایران 3-3

 در برابر مادش 

 ثبات رنگ در برابر فشار داغ ساتو    –نساجی ،939 رماره دارد میی ایراناستان  3-8

 تعیین تعداد نخ تار و پود -اا  تار و پود پارچه -نساجی ،633رماره استاندارد میی ایران  3-5

  ساز  و انجام آزمونررایط محیطی استاندارد برا  آماده -نساجی ،223رماره استاندارد میی ایران  3-6

: تعیین حداکثر 1قسمت  -خصوصیات کششی پارچه -نساجی ،1123-1رمارهران یاستاندارد میی ا  3-1

 نیرو و ازدیادطول در حداکثر نیرو  اعمال رده به روش نوار باریک

 در واحد طول و واحد سطح پارچه جرم روش تعیین  ،1123رماره ستاندارد میی ایرانا  3-4

ور  تغییر ابعاد پارچه پس از غوطه گیر اندازهروش  -منسوجات ،1929رماره ستاندارد میی ایرانا 9 -3

 در آب سرد 

 وش تعیین قابییت  برگشت پییر  پارچه از چروک خوردگی ر ،1922رماره ستاندارد میی ایرانا 70 -3
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روش انتخاب آزمونه از نمونه آزمایشگاای منسوجات  -منسوجات ،1923رماره استاندارد میی ایران 3-77

   انجام آزمایشها  فی یکی برا

گیر  انحنا و روش اندازه -اا  تار و پود  و حیقو  بافتپارچه ،1293رماره استاندارد میی ایران 3-72

 سرکجی

 ،بخش دوم –تعیین مقاومت سایشی پارچه به روش مارتیندل  ، 1391-9رماره ستاندارد میی ایرانا 73 -3

 تعیین مقاومت سایشی تا حد پارگی 

 واژه اا و اصطالحات مربوط به  عیوب پارچه اا  تارو پود    ،3133رماره استاندارد میی ایران 3-78

ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی:  -اا  ثبات رنگ آزمون -نساجی ،2932رماره ستاندارد میی ایرانا 3-75

 پریدگی  تمپ قوس زنون برا  آزمون رنگ

بخش دوم  –روش تعیین تغییرات سطحی و پرزدای پارچه ،2139-9رماره تاندارد میی ایراناس 3-76

 :روش آزمون توسط مارتیندل 

 ااویژگی -برچسب ونشانه گیار  پارچه فاستونی -منسوجات ،3239رماره استاندارد میی ایران 3-71

اندازه گیر  وزن مخصو   -ساختار –منسوجات تار و پود   ، 6319رماره استاندارد میی ایران 3-74

 ارج رده از پارچهخطیس نمره   نخ خ

 اندازه گیر  طول  و عرض طاقه  –پارچه اا  تار و پود   ، 2393رماره ستاندارد میی ایرانا 3-79

مخیوطها  –قسمت چهارم  -تج یه ریمیایی کمی -نساجی ،2666-2رماره استاندارد میی ایران 3-20

  سبا استفاده از ایپوکیریت سایر ادیاف مشخص وادیاف پروتینی 

   وسودا یا صابون با صابون ثبات رنگ در برابر رستشو–نساجی  ، 19936رماره ستاندارد میی ایرانا  3-27

اا جهت انجام اا  آزمایشگاای و آزمونهتهیه نمونه -نساجی ،11969 رماره استاندارد میی ایران 3-22

 اا  ریمیاییآزمون

 

 اصطالحات و تعاريف    8

 رود:کار می زیربه ریفاصطالحات و تعا این استاندارددر 

8-7  

 (کالیته)بهر

اا  نمره و تاب نخ طرح و نقشه، عرض، واحد سطح، رجرم د نوع بافت، از کات که دارا  جنس،ا مجموعه

  .بارند اا  فی یکی و ریمیایی یکسانیکسان یا به عبارتی دارا  ویژ گی

8-2   

 طاقه 

 و گاه مناسب مستطیل رکل بصورت دو تور یک تکیهکه بطور منظ  و محک  داز پارچه  متر  93±3سطول

 که رو  پارچه به طرف داخل است، پیچیده رده بارد . بطور 
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8-3  

  رول 

از پارچه که به طور منظ  و محک  دور یک دوده مقاوم از جنس مناسب به طور  که رو   راژ معینیمت 

 داخل است، پیچیده رده بارد.پارچه به طرف 

8-8   

 عدل 

کییوگرم  39 حداکثر قرار گرفته است، به طور  که وزن ار عدل رول یا طاقهتعداد  ا  که درون آن تهبس

 .اردب

8-5  

 (tex)تکس  

 متر نخ بر حسب گرم می بارد. 1999 جرم 

8-6  

 ((Nmمتريک 

  .آن یک گرم بارد جرم طودی از نخ بر حسب متر که 

 

 هاويژگي    5

 

 ثبات رنگ   5-7

 بارد. 1نگ در برابر عوامل مختیف طبیعی، مکانیکی و ریمیایی باید طبق جدولدرجه ثبات ر

 

 
 درجات ثبات رنگ – 7جدول 

 حداقل درجه عوامل مختلف رديف     

 تغییر رنگ

حداقل درجه 

 لکه گذاري

 شماره استاندارد

 ملي ايران

 2932 - 3 نور 1

  1سروش 19936 2 2 رستشو 9

 133 2 2 خشکشویی 3

 2 ن س اسید  و قییایی  عرق بد 2

 

2 

 

136 

 992 2 - مادش خشک و مرطوب 3

 939 2 2 فشار اطو  خشک و مرطوب 6

 



 

 

4 



 

 

 جنس       5-2

-ذکر گردد و حد روادار بصورت عدد   بررو  حاریه پارچه پارچه باید داندهجنس و درصدادیاف تشکیل  

 . 2666-2طبق استاندارد میی ایران رماره روش آزمون سدرصد می بارد ±9آن  نسبت به مقادیر اظهار رده 
نخ  می انجنس پارچه تعیین می رود. ، اا  ت ئینی در صورت استفاده از نخ اا  ت ئینی در پارچه پس از کسر نخ -يادآوري 

 درصد بارد . 3ت یینی بکار رفته در پارچه باید حداکثر 

 

 نخ تار و پود     5-3

تراک  آنها پیشنهاد  بوده ودی متداودترین نمره نخ اا  مورد مصرف در تعداد  نمره  نخ اا  تار و پود  و 

یک ت بوده و ممکن است بیش  یات و  دومی بارد. این نخها معموت به صورت  9تارو پود پارچه، طبق جدول 

ره گیرد سروش آزمون نمره نخ  طبق استاندارد میی ایران رمااز یک نمره نخ در پارچه مورد استفاده قرار  

  . 633و تراک  تار و پود طبق استاندارد میی ایران رماره   6319
 نمره نخ -2جدول 

 

 

 

 

 

 هاي فني ويژگي          5-8

درصد  29تا 39اا  و برا  پارچه 3درصد پش  طبق جدول  39تا 19اا  از برا  پارچهاا  فنی ویژگی

 بارد. 2پش  باید طبق جدول 

 

 نمره نخ يک ال رديف
(Nm ) 

 نمره نخ يک ال

tex)) 

1 93 3/33 

9 39 9/31 

3 36 3/93 

2 29 93 

3 22 3/99 

6 23 3/99 

3 39 9/12 

3 36 3/13 

2 69 6/16 

19 62 6/13 

11 39 93/12 

19 39 3/19 
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 درصد پشم30تا 70هاي  هاي فني براي پارچهويژگي  -3جدول 

 

نوع 

 پارچه 

جرم در 

 واحد سطح

)گرم برمتر 

 مربع(

حداقل  نیروي گسیختگي لحداق

درجه 

پرزدهي 

پس از 

 دور 2000

حداقل مقاومت 

در برابر سايش 

تا سوراخ شدن 

 پارچه

  )دور(

حداقل درجه 

برگشت پذيري 

ازچروک خوردگي 

پارچه در جهت 

 تار و پود

حداکثر تغییر 

ابعاد پس از 

غوطه وري در 

 آب سرد 

 )درصد (

درجهت 

 تار

  (وتن)نی

 پود درجهت

  )نیوتن(

 9 139 13999 2 699 399 139-999 سبک  

نیمه 

 متوسط

939-991 299 639 2 99999 139 9 

 9 139 99999 2 399 1939 931-939 متوسط

 9 139 92999 2 339 1139 به بات939 سنگین 

رماره 

 استاندارد

 میی

1123 1-1123 1-1123 9-2139 9-1391 1922 1929 

 زدای پارچه ساینده باید از پارچه مورد آزمون انتخاب رود .برا  آزمون پر -7 يادآوري    

 انسی انجام رود . 91  گرمی یا 323 ±3معادل وزنه س  ،کییو پاسکال 2با فشار باید آزمون مقاومت سایشی پارچه  -2 يادآوري  

 

 

 درصد پشم  80تا 30 از ويژگي هاي فني براي پارچه هاي -8جدول 

 

نوع 

 پارچه 

جرم در 

 سطحواحد 

)گرم برمتر 

 مربع(

حداقل درجه  حداقل نیروي گسیختگي

پرزدهي 

 2000از _پس

 دور

حداقل مقاومت 

در برابر سايش 

تا سوراخ شدن 

 پارچه ) دور (

حداقل درجه 

برگشت پذيري 

ازچروک خوردگي 

پارچه در جهت تار 

 و پود

حداکثر تغییر 

ابعاد پس از 

غوطه وري در 

 آب سرد 

 ) درصد (

درجهت 

 تار

   نیوتن()

درجهت 

 پود

 )نیوتن(

 9 139 12999 2 399 639 139-999 سبک  

نیمه 

 متوسط

939-991 339 699 2 13999 139 9 

 9 139 99999 2 639 1999 931-939 متوسط

 9 139 99999 2 399 1199 به بات939 سنگین 

رماره 

  استاندارد

1123 1-1123 1-1123 9-2139 9-1391 1922 1929 

 برا  آزمون پرزدای پارچه ساینده باید از پارچه مورد آزمون انتخاب رود . -7يادآوري     

 انسی انجام رود . 91  گرمی یا 323 ±3کییو پاسکال، معادل وزنه س  2آزمون مقاومت سایشی پارچه باید با فشار  -2يادآوري   
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 عرض پارچه    5-5

رده اظهار  مقدارحدروادار  آن  نسبت به  قداراظهار رده بارد.باید برابر م رده با حاریهعرض پارچه تکمیل

 . 2393سروش آزمون طبق استاندارد میی ایران به رماره  می بارد مترسانتی  ± 9

 

  طاقه  طول   5-6

س روش آزمون طبق  .باید حداقل برابر با مقدار اظهار رده و حتی اتمکان به طور  یک تکه بارد طاقهطول 

می تواند دو تکه بارد به ررطی که تکه  طاقه 1حداکثر  درارعدل.  2393میی ایران به رماره استاندارد 

 متر بارد. 6تر حداقل کوچک

 سر کجي    5-1

درصد باردس روش آزمون طبق استاندارد میی ایران رماره 3/1 باید حداکثرپارچه در دو سر حاریه  سرکجی 

1293 . 

 انحنا   5-4

دسروش آزمون طبق استاندارد میی یک سانتی متر بار باید حداکثرچه در دوسر حاریه انحنا یا خمیدگی پار

 . 1293ایران رماره 

 حاشیه ها  5-9

 19حاریه اا  پارچه باید بدون موج بوده و بطور یکنواخت و مستقی  بافته رود. پهنا  حاریه باید حداقل 

 . مییی متر بارد 99و حداکثر 

 نه و انجام آزمون شرايط آماده سازي نمو   6

 ±9سدرصد و دما     63 ±9 سساعت در رطوبت نسبی 92قبل از انجام آزمون حداقل به مدت  بایدنمونه اا 

 و ه روند  تحت ررایط استاندارد قرار داد223رماره   درجه سیسیوس س طبق استاندارد میی ایران  99

 د.نبالفاصیه موردآزمون قرار گیر

 

 نمونه برداري    1

 بوده و به طور تصادفی بردارته روند .  بهرنمونه مورد آزمون باید معرف واقعی خوا  پارچه در  1-7

اایی که در اول، وسط و آخر تحویل داده می رود، از ار سر  یک ، از کارتن یا عدلبهرابتدا از کل   1-2

 عدل و از ار عدل دو طاقه  یا یک رول بردارته رود .

-اا  چشمی یا ظاار  را رو  آنوآزمون اا، انتخاب کردهاا و رولاز میان طاقه طاقه یا رول 3جمعا   1-3

طبق استاندارداا  میی  ااو رولاا از طاقه فی یکی وریمیایی اا اا انجام داید و به منظور انجام آزمون

 اا  مناسب را انتخاب کنید.هآزمون 11963و1923ایران 
   باید در محل کارگاه تودید  یا انبار انجام رود .اا  چشمی یا ظاارآزمون – ياد آوري
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 عیوب      4

 عیوب غیر مجاز   4-7

ا  پارچه اباید توسط یک تکه نخ رنگی در کنارهعیوب به ررح زیر  اا  چشمی،در موقع بازرسی و آزمون

دارا  این عیوب توانند اا در یک عدل مییا رول از کل طاقه درصد19حداکثر در محل عیب مشخص گردد.

 بارند. 

 قفسه تار  یا پود       4-7-7

 پود رکسته     4-7-2

 رده   پود حیقه     4-7-3

 پود روده رده      4-7-8

 پود ارتباه      4-7-5

 پود رل و کشیده     4-7-6

 موج      4-7-1

 نخ کشی ارتباه در ورد و یا رانه      4-7-4

 خط دنگه یا ورد     4-7-9

 آثار رانه معیوب     4-7-70

 ارتباه بافت س نقشه غیط      4-7-77

 ا کناره ارل و سفت بودن    4-7-72

 در رفتگی که بطور صحیح رفو نشده بارد    4-7-73

 چروک خوردگی ضمن عمییات تکمییی که برطرف نشده بارد    4-7-78

 سورا  و پارگی   4-7-75

 ونی دکه روغن ،چربی و رنگ و مواد تعا  4-7-76

 انواع نایکنواختی اا در سطح پارچه   4-7-71

 

 عیوب قابل گذشت        4-2

 گیرت به ررح زیر می بارند :. این عیوب قابل

 دکه اا  بسیار ضعیف که به سادگی قابل رویت نمی بارد .    4-2-7

 آثار رفو گر  که به سادگی دیده نشود .    4-2-2

 ادگی دیده نشود .اایی که به سنایکنواختی    4-2-3

 مییی متر 3پارگی کناره کمتر از     4-2-8

 6در ار طاقه یا رول بدون در نظر گرفتن محل عیوب قابل گیرت ،نباید بیش از یک عیب در ار 4-2-5

 متر پارچه وجود دارته بارد.
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باید امه  سانتی متر وجود دارته بارد 19چنانچه دو یا چند عیب قابل گیرت در فاصیه کمتر از   4-2-6

 و با یک عالمت یا تکه نخ رنگی مشخص کرد .ه آنها را یک عیب غیر مجاز محسوب کرد

 سانتی متر از متراژ کل طاقه یا رول ک  می رود . 19به ازا  ار عیب قابل گیرت   4-2-1

 

 بسته بندي           9

 بسته بندي پارچه       9-7

رکل  یا به دور رول  بطور یکسره و منظ  و محک  با توجه پارچه باید بدور یک تکیه گاه مناسب  مستطیل

گاه باید مقاوم بارد. پارچه باید توسط نوار کاغی   و یا مشابه آن در جنس تکیه پیچی رود.طاقه  6-3به بند 

اتیین و یا اا  پییاا باید در کیسهطاقه اا  درون ار طاقه باید یکسان بارد.ار طاقه مهار رود. ویژگی

 رنگ مقاوم در برابر آب، قرار داده روند. وفان بیسی

   رول يا بسته بندي طاقه   9-2

 بند  روند. کارتن یا دفاف عدل باید محک  بوده وعدل بسته ویا بصورت یا دفاف باید در کارتن ااطاقه یا رول

د  حداقل دو طرف عدل بن. در عدلرود بند  جیوگیر اا به داخل بستهاز نفوذ گرد و غبار و دیگر آدودگی

 کشی رود .باید تسمه

 

 نشانه گذاري     70

اا به طور خوانا به زبان فارسی بارد. ودر مورد صادرات و واردات این اا و نشانهتزم است که تمام نورته

 اطالعات باید به زبان مورد توافق فرورنده و خریدار بارد .

 طاقه نشانه گذاري روي حاشیه پارچه و کارت   70-7

گیار  رو  حاریه پارچه و کارت ادصاقی به انتها  طاقه باید طبق استاندارد میی ایران به رماره نشانه

 .بارد 3239

 نشانه گذاري روي کارتن يا عدل    70-2

 زیر بارد : اا آگاایقسمت خارجی ار بسته بند  بایددارا  

 نام و نشانی سازنده       70-2-7

 و در صد اج ا نوع جنس       70-2-2

 رماره کادیته      70-2-3

 رماره و تعداد رنگ       70-2-8

 رماره عدل یا کارتن       70-2-5

 یا رولتعداد طاقه       70-2-6

 وزن ناخادص       70-2-1

 وزن خادص      70-2-4

 نشانه چتر       70-2-9
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 .نشانه قالب که بر رو  آن ضربدر کشیده رده بارد     70-2-70

 صادرات طبق توافق خریدار و فرورنده  ونام کشور سازندهسدر مورد واردات     70-2-77

 مقصدس در مورد صادرات     70-2-72

 نشانه اا  اضافی مورد نیاز        70-2-73

 بارد. کننده رود، مجاز نمی درج ارگونه اطالعات که موجب گمراای مصرف -يادآوري
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


