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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 دار است كه عهده مرجع رسمي كشور تحقـيقات صنعتي ايران به موجب قانون ، تنها  و مؤسسـه اسـتاندارد  

 .باشد  مي) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر تعيين ، تدوين ووظيفه 

تدويـن اسـتاندارد در رشـته هـاي مخـتلف توسـط كميسـيون هـاي فنـي مركـب از كارشناسان مؤسسه ،                         
صـاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي ، پژوهشي ، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي                   

ردهاي ملي ، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط              سـعي بر اين است كه استاندا      . گـيرد 
توليدكنندگان ،  : توليدي ، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل                  

پيش نويس  . مصـرف كنـندگان ، بازرگانـان ، مراكـز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد                    
ملـي جهـت نظرخواهـي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال مي                  اسـتانداردهاي 

شـود و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به                      
 .چاپ و منتشر مي شود ) رسمي ( عنوان استاندارد ملي 

زمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين پـيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سا   
شـده تهـيه مـي شـود نـيز پـس از طـرح و بررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب ، به عنوان                            

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد           . اسـتاندارد ملـي چاپ و منتشر مي گردد          
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي گردد به              « ٥« مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد 

مؤسسـه اسـتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد مي باشد كه در                   
يشرفتهاي تدويـن اسـتانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ، از آخرين پ   

 .علمي ، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين المللي استفاده مي نمايد 

مؤسسـه اسـتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور                    
حمايـت از مصـرف كنـندگان ، حفـظ سـالمت و ايمنـي فـردي و عمومـي ، حصـول اطميـنان از كيفيت                           

ت و مالحظـات زيسـت محيطـي و اقتصادي ، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي           محصـوال 
 مؤسسـه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت            . عالـي اسـتاندارد اجـباري نمـايد         

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

ور اطميـنان بخشـيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه               همچنيـن بـه مـنظ     
مشـاوره ، آمـوزش ، بازرسـي ، ممـيزي و گواهـي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست                     
ا محيطي ، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات ر

بـر اسـاس ضـوابط نظـام تأيـيد صـالحيت ايـران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        
ترويج سيستم بين المللي    . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد               

قيقات كاربردي براي ارتقاي سطح     يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تح           
 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد 
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 » ويژگيها و روشهاي آزمون–   پارچه جين -منسوجات «كميسيون استاندارد 

 )تجديد نظر( 
 

 سمت      رئيس
 شركت مشاورين نيك تكس نيك پنجه ، محمد

 )مهندس نساجيليسانس (
 

 اعضاء
 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران آفاقي ، جميله

 )فوق ليسانس مديريت صنايع(
 

 جينحد توليدي پر وا آقاجاني ، مهران

 )فني ديپلم(
 

 داره كل استاندارد وتحقيقات صنعتي استان تهرانا                                              معصومه،  نامدار

 )مهندس نساجيليسانس (
 

 جينواحد توليدي پر پاك نژاد ، امير رضا

 )نساجي ي مهندسليسانس (
 

 عادنوزارت صنايع و م سيما،  کاظمی بابادی

 )نساجي يمهندسفوق ليسانس (
 

 وزارت صنايع و معادن يزداني فر ، خديجه

 )نساجي يمهندسليسانس (
 

 واحد توليدی نساجی خوی بهروز،  تک 

 )مهندس نساجيفوق ليسانس (



 

 راناداره كل استاندارد وتحقيقات صنعتي استان ته                                                 گلكار ، شهناز

 )ليسانس بيولوژي(
 

 كارخانه نيلبافت وفايي ، احمد

 )ديپلم فني(

پيروي ، علي                                                  دانشگاه آزاد اسالمي شهر ري                                     
     )                                فوق ليسانس مهندسي نساجي(
 

 دبير
 اداره كل استاندارد وتحقيقات صنعتي استان تهران                                                  خوبان ، منيژه

 )ديريت صنايع مفوق ليسانس (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پيش گفتار
 

 ١٣٥٦ار در سال    ـتين ب نخسكه  " ويژگيها و روشهاي آزمون      –پارچه جين  -منسوجات  " اسـتاندارد   
 دومين راي  ـبراسـاس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييد كميسيون فني مربوطه ب            ،   هـيه گـرديد   ت

دارد ـتانـلي اس ـيته م ـسه كم ـجل يكصد و هفتاد و هشتمين    تجديد نظر قرار گرفت و در        د  بـار مور  
قرار گرفته است ، اينك   صويبمورد ت  ،   ٢٣/٢/٨٥ مورخ پوشـاك و فـرآورده هـاي نساجي و الياف         

 قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران            ٣استناد بند يك ماده      به
 . به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر  مي شود١٣٧١مصوب بهمن ماه 

بـراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم                   
ي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي             و خدمـات ، اسـتاندارد ها      

كـه بـراي اصـالح يـا تكمـيل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني                       
 . مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت

نظر آنها استفاده    بنابرايـن بـراي مـراجعه بـه اسـتاندارهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد                
 .نمود

در تهـيه و تدويـن ايـن اسـتاندارد سـعي شـده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي                       
جامعـه ، در حـد امكـان بيـن ايـن اسـتاندارد و اسـتاندارد هاي ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته                       

 .هماهنگي ايجاد شود

 :به شرح زير است منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته

  ويژگي هاي پارچه جين ۱۳۸۱سال : ۲۱۹۴ استاندارد ملي ايران  -١

آزمـون هـاي انجـام شـده توسـط خانم منيژه خوبان در اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي               -۲
 ١٣٨٤ الي ١٣٨٣سال : استان تهران 

4-ASTM D6554-00:September 2000 specification for 100% cotton denim fabrics.  
5- TS 2791 nisan : 1977  specification  denim fabrics. 
6- LEVI STRAUSS Europe,Middle East and Africa (LSEMA) Method 2:December   

2000 fabric performance standards. 
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  ويژگيها و روشهاي آزمون –پارچه جين - منسوجات

 ) تجديد نظر(

 ه كاربردهدف و دامن ١
هـدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها ، نمونه برداري روشهاي آزمون ، بسته بندي و نشانه                  

 . پنبه مي باشد%١٠٠گذاري پارچه هاي جين از جنس

پارچـه جيـن معمـوال بصـورت رنگي تهيه شده و اغلب مصرف آن براي انواع البسه مانند شلوار ،        
 . مي باشد…پيراهن ، دامن و 

 اسـتاندارد شـامل ويژگـيهاي مـربوط به پارچه هاي جين اصيل مي باشد كه در واژه انگليسي                    ايـن 
Denim  يـا Blue Jean    نامـيده مـي شود و همچنين پارچه هاي شبه جين با تارو پود رنگ شده يا

 .پود رنگ نشده نيز مي باشد
 

 مراجع الزامي ٢
اندارد به آنها ارجاع داده شده است       مـدارك الزامـي زيـر حـاوي مقرراتي است كه در متن اين است              

درموردمراجع داراي تاريخ   . شود   بديـن ترتيـب آن مقـررات جزئـي از اين استاندارد محسوب مي             
معهذا . و يا تجديد نظر ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نياز نيست                 / چاپ  

 آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي       بهتراسـت كـه كاربـران ذيـنفع اين استاندارد ، امكان كاربرد            
و يا تجديد نظر،    / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ       . مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند       

 .و يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است/ آخرين چاپ 

 :مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

 . خاندازه گيري وزن تجاري محموله هاي الياف و ن ١٣٧٢سال  : ٣٠-٣ملي ايران  استاندارد ٢-١

 .روش تعيين ثبات رنگ كاالي نساجي درمقابل عرق بدن ١٣٨٠سال:١٧٦ استاندارد ملي ايران ٢-٢

 .شستشودر برابركاالي نساجي  روش تعيين ثبات رنگ ١٣٨١سال :١٨٩-١استانداردملي ايران ٢-٣

 .مالشروش تعيين ثبات رنگ كاالي نساجي درمقابل ١٣٨٤ سال :٢٠٤ايران استانداردملي ٢-٤

 .روش تعيين ثبات رنگ در مقابل نور روز  ١٣٨١سال  : ٢٠٥استاندارد ملي ايران  ٢-٥

 .روش تعيين طول و عرض پارچه  ١٣٨١سال :   ٧٢٤-٢ و ٧٢٤-١  استاندارد ملي ايران ٢-٦

1



 

 .منسوجاتكردن آزمايشهاي استانداردبراي آماده محيط-١٣٧٠سال  :٩٤٨ استانداردملي ايران ٢-٧

 روش اندازه گيري مقاومت و ازدياد طول تا حد          - ١٣٨١سال   : ١١٤٧-١ اسـتاندارد ملـي ايران       ٢-٨
 .پارگي پارچه تار و پودي در روش نوار باريك 

 . سطح پارچهوش تعيين وزن در واحد طول و واحد ر-١٣٨١سال  : ١١٤٨استانداردملي ايران  ٢-٩

     روش تعييـن مقـدار نشاسته و يا صمغ آهار مواد            -١٣٥٣سـال    : ١٢٣٦اسـتاندارد ملـي ايـران        ٢-١٠
 .پركننده در پارچه هاي پنبه اي و ريوني 

 .روش تغييرات ابعادپارچه بعد از غوطه وري درآب سرد-١٣٨١سال :١٢٤٢ استانداردملي ايران٢-١١

  روش انتخاب آزمونه از نمونه منسوجات براي انجام        -١٣٥٣ سال    :١٢٤٧ استاندارد ملي ايران     ٢-١٢
 .آزمايشهاي شيميايي در صنعت نساجي 

روش انتخاب آزمونه از نمونه آزمايشگاهي به منظور         - ١٣٥٣سال   : ١٢٤٨ استانداردملي ايران    ٢-١٣
 .انجام آزمايشهاي فيزيكي 

 گيري ميزان تغييرات در اثر كجي يا         روش انـدازه   -١٣٨٠سـال    :١٤٢٣ اسـتاندارد ملـي ايـران        ٢-١٤
 ) .تار و پود(خميدگي 

 -تعييـن مقاومـت سايشي پارچه به روش مارتيندل         -١٣٨١سـال :١٥٢١-٣سـتانداردملي ايـران   ا٢ -١٥
 .روش تعيين كاهش جرم 

واژه ها و اصطالحات مربوط به عيوب پارچه هاي          - ١٣٧٠سال   : ٣١٥٣ اسـتاندارد ملي ايران      ٢-١٦
 .تاري و پودي 

 – روش تعيين ثبات رنگ در مقابل نور مصنوعي          - ١٣٧٥سـال    : ٤٠٨٤ اسـتاندارد ملـي ايـران        -١٧
 .المپ قوس گزنون  

 روش آزمـون در مقابل جرخوردن پارچه هاي         - ١٣٧٩سـال    : ٤١٩٩-٣ اسـتاندارد ملـي ايـران        -١٨
 .بافته شده بوسيله دستگاه مقاومت سنج 

 .هاي شناسايي الياف  روش-١٣٧٧سال : ٤٣١٢ استاندارد ملي ايران -١٩
 
 

 
 

۲ 



 

 اصطالحات و تعاريف ٣
                                    :تعاريف زير به كار مي رودواژه ها با  يا/ ودر اين استاندارد اصطالحات 

 )١(رنگرزي اينديگو ١-٣
 .نوعي رنگرزي است كه منجربه نفوذ سطحي رنگينه بدون نفوذ رنگ به مغز نخ مي گردد

 پارچه جين اصيل ٢-٣
عـبارت اسـت از پارچه پنبه اي با تراكم و استحكام باال كه مشخصه آن معموال بكار گيري سيستم                    

 .رنگرزي اينديگو در نخ تار و نخ پود ، نخ پنبه اي رنگ نشده است

 پارچه هاي شبه جين ٣-٣
اشد و به پارچه هايي مي ب Blue Jeanجين بلوهاي ايـن واژه بـراي تمايز اين نوع پارچه از پارچه  

مـي شـود كـه نخ تار آنها مي تواند با رنگرزي غير اينديگو به نحويكه مغز نخ سفيد بماند ،                      گفـته   
 .رنگرزي شود و نخ پود آن رنگ شده يا رنگ نشده باشد 

      بهر٤-٣
 و داراي شرايط توليد يكسان    بافت  رنگ ، هم  هم،   كه هم جنس   شودمي گفته   اي از كاال  بـه محموـله   

 .دنداراي خواص فيزيكي و شيميايي مشابه باشيا به عبارتي بوده و

     طاقه ٥-٣
 مـتر پارچه و حداكثر دو تكه كه به صورت منظم و محكم دور يك                ٥٠عـبارت اسـت از حداقـل        

 .تخته يا مقواي استوانه اي شكل پيچيده باشد

     عدل٦-٣
 .ه شود طاقه قرار داد٦ ± ٣عبارت است از بسته اي كه درون آن 

 ٢   بافت لنو ٧-٣

در يك  . نوعـي از بافـت اسـت كه در آن نخ هاي تار در هر پودگذاري از روي هم عبور مي كنند                       
.شوندنوع ساده از اين بافت به دو سيستم نخ تار نياز است كه بر روي دو چله متفاوت پيچيده مي                   

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Indigo Dyeing 
 

۳ 

2- leno



 

يـك سيسـتم نخ به طور مستقيم در يك وضعيت ثابت قرار دارد و سيستم ديگر كه نخ لنو نام دارد     
به شكل يك   . گيرد  بـه طـور مداوم در هر پود گذاري در سمت راست يا چپ نخ ايستاده قرار مي                 

 . رجوع شود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شمايي از بافت لنو-١كل ش

 ويژگيها  ٤
 

 كليات ١-٤

 .پارچه جين بايد داراي بافت ، عرض ، رنگ ، ظاهرتميز ويكنواخت باشد

 جنس پارچه  ٢-٤

 سال -٤٣١٢روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران . از الـياف پنـبه باشد    % ١٠٠پارچـه بـايد     جـنس 
 . مي باشد ١٣٧٧

 بافت ٣-٤

 نوع آن، ترين معمولمشتقات آن مي باشند كه و )سرژه(كجراه فت  معموالً داراي باهاي جينارچهپ

۴ 

تصوير از جلو  –ب  تصوير از پهلو  –الف



 

 يك سيستم نخ به طور مستقيم در يك وضعيت ثابت قرار دارد و              .  مي باشد   ١/٢ و ١/٣فت سرژه    با
سيسـتم ديگـر كـه نـخ لـنو نـام دارد به طور مداوم در هر پود گذاري در سمت راست يا چپ نخ                  

 .  رجوع شود به شكل يك. گيرد ايستاده قرار مي
 
 كناره ها     ٥-٤

.  ميلي متر باشد٥، بدون موج و عرض حاشيه حداقل       يكنواخت ،هـاي پارچـه بـايد مسـتقيم       كـناره 
مي باشند عرض حاشيه با در نظر گرفتن سرنخ اضافي           بابافت لنو هايـي كه داراي حاشيه      درپارچـه 

 . ميلي متر باشد٥بايد حداقل 
 

 پهنا ٦-٤

درصد  ±٢  آن   حد رواداري باشد و   مقدار اظهار شده    بـا   ه بـايد مطـابق      شـد پهـناي پارچـه تكمـيل     
 . مي باشد١٣٨١سال : ٧٢٤استاندارد ملي ايران با روش آزمون مطابق . باشدمي 

 

 ١سركجي ٧-٤

ه برای انواع بافت بايد به شرح زير        در دو سر حاشيه نسبت به عرض پارچ        سـركجي پارچه  مـيزان   
 :  باشد 

 صفر ) = ۲/۲H( وبافت پاناما  ) ۱/۱P (پارچه با بافت تافته

  درصد ۶ الي ۵/۱:  ۱/۲پارچه با بافت سرژه 

  درصد۱۱ الي ۵/۵ : ۱/۳پارچه با بافت سرژه 

  درصد۱۳ الي ۷:    ۱/۴پارچه با بافت سرژه 

  درصد ۳حداكثر : پارچه با بافت سرژه شكسته 
 

 . مي باشد۱۳۸۰سال : ۱۴۲۳استاندارد ملي ايران با روش آزمون مطابق 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- SKEW 

۵ 



 

 )١(حركت سركجي ٨-٤

 . باشد  % ۳ ، نبايد بيش تر از۷ميزان حركت سركجي پس از آزمون طبق روش بند 
 
 انحناء    ٩-٤

روش آزمون مطابق   . باشد سانتي متر    ٥/١از   بيش   ايدانحـناء يا خميدگي پارچه در دو سر حاشيه نب         
 . مي باشد١٣٨٠ال س:  ١٤٢٣استاندارد ملي ايران  با 
 
 رطوبت مجاز     ١٠-٤

با مطابق  روش آزمون   . باشد درصد   ٨از  بيش  در پارچه تكميل شده نبايد      موجـود   مقـدار رطوبـت     
 . مي باشد١٣٧٢ سال  : ٣٠-٣ايران ملي استاندارد 

 

 در واحد طول جرم   ١١-٤
مي باشد   درصد  ± ٣جرم درواحد طول پارچه بايد مطابق با مقدار اظهارشده باشد و حد رواداري آن               

  مي باشد١٣٨١سال : ١١٤٨روش آزمون مطابق با استاندارد ملي ايران 
 
 آبرفتگي  ١٢-٤

با بق  روش آزمون مطا  .  درصد باشد    ± ٣ بايد حداكثر    آبرفتگـي پارچـه در جهـت تار و پود         مـيزان   
 . مي باشد١٣٨١سال : ١٢٤٢استاندارد ملي ايران 

 
 مواد پر كننده  ١٣-٤

با زمون مطابق آ روش . باشد وزن پارچه % ٧د بيش از مقـدار آهـار و مـواد پركنـنده در پارچه نباي       
 . مي باشد١٣٧٠سال : ١٢٣٦استاندارد ملي ايران 

 نيويژگيهاي فساير  ١٤-٤
ــاير  ــيهاي فس ــي ويژگ ــاي ن ــه ه ــدول    پارچ ــابق ج ــتي مط ــده بايس ــيل ش ــن تكم ــد١ جي . باش

۶ 

1-SKEW MOVEMENT  



 

 
 

  پارچه هاي تكميل شده جينفيزيكي  ويژگيهاي – ١جدول 
 

حداقل مقاومت در برابر 
سايش تا پارگي نخ تار يا 

 )دور(پود پارچه 

 نيرويحداقل 
جرخوردگي در 

  )Kgf(  جهت پود 

نيروي حداقل 
جرخوردگي در 

  )Kgf( جهت تار

نيروي حداقل 
 جهت ارگي درپ

 ) Kgf (پود 

نيروي حداقل 
پارگي در جهت 

 )Kgf (تار

 بر واحد جرم
سطح برحسب 

( g 
/m2 ) 

 نوع پارچه

١٥٠٠٠ 

٢٠٠٠٠ 

٣٠٠٠٠ 

٤٠٠٠٠ 

٥/٢ 

٥/٣ 

٤ 

٥/٤ 

٣ 

٥/٤ 

٥ 

٥/٥ 

٦٠ 

٧٠ 

٨٠ 

٩٠ 

٨٠ 

٩٠ 

١٠٠ 

١١٠ 

 ٣٠٠حداكثر

٣٠١-٤٠٠ 

٤٠١-٥٠٠ 

٥٠١-٦٠٠ 

 سبك 

 متوسط 

 نيمه سنگين

 سنگين

١١٤٨ ١١٤٧-١ ٤١٩٩-٣ ١٥٢١-٣ 
روش آزمــــــون 
مطابق با استاندارد   

 ملي ايران 

 . انسي انجام مي گردد٢١گرمي يا ) ٥٩٧ ± ٧(معادل وزنه كيلو پاسكال  ٩  پارگي نخ تار يا پود با فشارپارچه تا مقاومت سايشي  –يادآوري 

۷ 



 

 ثبات رنگ ١٥-٤
 .باشد٢يدمطابق جدولمكانيكي وشيميايي باهاي جين دربرابرعوامل مختلفثبات رنگ پارچه درجه

 ثبات رنگ در مقابل عوامل مختلف – ٢جدول 

روش آزمـون مطابق    
ملي ايران استاندارد با

حداقــل درجــه  
 تغيير رنگ

ــل درجــه  حداق
 لكه گذاري

 رديف عوامل مختلف

 ٤٠٨٤ و ٢٠٥

١٨٩ -١ 

١٧٦ 

١٧٦ 

٢٠٤ 

٢٠٤ 

٤ 

٣ 

٣ 

٣ 

 ـــ

 ـــ

 ـــ

٣ 

٣ 

٣ 

٢ 

٣ 

 نور

 شستشو

 )اسيدي(بدن  عرق

 )قليايي(عرق بدن 

 مالش مرطوب

 مالش خشك

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

 عيوب غير مجاز ١٦-٤
 ظاهري باشد و روي     عيوب  پارچـه در موقـع بازرسي بايد داراي بافت يكنواخت بوده و عاري از               

تاراضـافي،نخ تارشـل وسـفت ،كم تراكمي وپرتراكمي پود ،           نخ تارغريـبه، نـخ    پارچـه نبايدسـوراخ،   
نخهاي  ، ،پارگي كناره ها  )تاري وپودي ( قفسـه    مـع شـدگي ،    پودناكـامل، بـي پودي،پوداضـافي ،ج      

واشتباه بافت وهمچنين عيوب مربوط به رنگرزي و تكميل          هـاي چربي والياف رنگي     دررفـته، لكـه   
 .ديده شود

 عيوب مجاز  ١٧-٤
در موقع بازرسي و آزمونهاي چشمي عيوبي كه اكثرا توسط كارشناسان فني و با تجربه قابل رويت                 

 :اين عيوب مجاز به شرح زير مي باشد. ان عيوب مجاز شناخته مي شود است به عنو

 .لكه هاي بسيار ضعيف كه به سادگي قابل رويت نباشد -

 .دنآثار رفوگري كه به سادگي ديده نشو -

 .دننايكنواختي هايي كه به سادگي ديده نشو -

 .شل و سفتي ضعيف پارچه كه به سادگي قابل رويت نباشد -

 .  باشد  ميلي متر٣ر از كمتكه پارگي كناره  -

 .باشد  سانتي متر١٥بطول كمتر از كه كناره برگشته  -

۸



 

 شرايط عيوب مجاز
 متر پيشنهاد   ١٠در هر    ، يك عيب    در هر طاقه بدون در نظر گرفتن محل عيب        تعـداد عـيوب مجاز      

 سانتي متر وجود داشته باشد همه آنها        ٢٠در فاصله كمتر از     حداکثر سه عيب    نانچه  مـي شـود و چ     
ضـمناً درجـه بـندي طاقـه هاي پارچه بايستي با توافق بين خريدار و                . شـود يـك عيـب محسـوب       
 . توليدكننده انجام شود 

 
 شرايط محيطي جهت آماده سازي آزمونه و انجام آزمون  ٥

 ٢٠ ± ٢ درصد و دماي     ٦٥ ± ٢ ساعت در رطوبت نسبي      ٢٤ا را قـبل از آزمـون حداقل          هـ  آزمونـه 
قرار داده سپس آزمونهاي الزم را       ١٣٧٠سال  : ٩٤٨اندارد ملي ايران    استبا  درجـه سلسـيوس مطابق      
 .دهيدر همان محيط انجام د

 نمونه برداري  ٦
نمونـه هـاي مـورد آزمـون بـايد معرف واقعي خواص پارچه در بهر بوده و بطور تصادفي انتخاب           

. برداشته شود  مورد نياز نمونه    مقدار  به   طاقـه انـتخاب و از هـر طاقه           ٥  از كـل بهـر بـايد       . دنشـو 
 . مورد بررسي قرار دهيد آزمونهاي چشمي يا ظاهري شده را براي انتخاب طاقه ها ي 

 .دشوانجام زير  منبع نوري مناسب آزمونهاي چشمي يا ظاهري بايد در كارخانه توليدي  – يادآوري

 
 روش آزمون اندازه گير ي حركت سركجي  ٧

 را به فاصله    I و   Hسپس دو نقطه    .  آن را وزن كنيد      ابتدا آزمونه اي بطول حداقل يك متر انتخاب و        
بوسيله عالمتي پاك نشدني مشخص كنيد بطوريكه       ) ١طبق شكل   ( سـانتيمتري از حاشيه پارچه       ٢٠

 HI خطي عمود بر     T بوسيله خط كش     HIاز وسط خط    .  مـوازي بـا حاشـيه پارچـه باشد           HIخـط   
 .  رسم كنيد )ADخط (بطول حداقل يك متر

 كيلوگرم داخل ماشين    ۲±۱/۰ا زده و همراه با پارچه هاي مشابه براي تأمين جرم كلي             آزمونـه را تـ    
. اضافه كنيد   ) شوينده هاي تجاري مرسوم   ( گرم ماده شوينده     ۲۵حدود  . لباسشويي خانگي بريزيد    

اين زمان بدون احتساب    . ( درجه سلسيوس انجام شود      ۶۰ دقيقه در دماي     ۶۰شستشـو بايد بمدت     
 . )ي  مي باشد زمان آب گير

۹ 



 

پـس از انجام شستشو پارچه نيمه خشك را روي سطح صافي در هواي اتاق يا هوايي كه دماي آن                    
مراحل شستشو را دوبار ديگر تكرار .  درجه سلسيوس نباشد، پهن كنيد تا خشك شود    ۶۰بـيش از    

كننده هاي از نرم ( در مرحله آخر بايد نرم كننده . كنـيد تـا جمعـاً پارچـه سـه بـار شستشـو شود            
 .به مقدار الزم طبق توصيه سازنده اضافه شود) تجاري 

طبق استاندارد ملي ( ساعت در شرايط محيطي استاندارد ۲۴پـس از خشك شدن ، پارچه را بمدت    
 را با استفاده از AKخط   A از نقطه ۲قـرار دهيد و سپس مطابق شكل   ) ۱۳۷۰سـال   : ۹۴۸ايـران  
 .   رسم كنيد HI عمود بر Tكش خط

 از  HIخطي بموازات   .  مشخص كنيد    AK روي   A سـانتيمتري از نقطـه       ۱۰۰ را در فاصـله      Bنقطـه   
گيري  را برحسب سانتيمتر اندازه    C و   Bفاصله  .  قطع كند    C را درنقطه    ADكنيد تاخط    رسم Bنقطـه 

 . كنيد  و بعنوان حركت سركجي ياداشت كنيد 
 
 
 
 
 
 
 

 )قبل از شستشو( حركت سركجي  شمايي از نحوه اندازه گيري-۱شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بعد از شستشو( شمايي از نحوه اندازه گيري حركت سركجي -۲              شكل 

 H 
 

20CM
A 
 
I 
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A 
 
I 

D                  C                                         100CM 
 
K                     B 



 

 بسته بندي  ٨
د و هر طاقه بايد توسط نوار       نتحويل داده شو  ) ١٠-٤مطابق بند   (پارچـه هـا بـايد با رطوبت مجاز          

كيسه هاي پلي اتيلن يا سلوفان بي رنگ كه در          طاقه ها بايد در      . شود ،مشـابه آن مهـار    يـا   كـاغذي   
 .دنقرار داده شوهستند مقابل نفوذ آب مقاوم 

 
 نشانه گذاري  ٩

براي مصرف داخلي به زبان     اطالعـات زير بايد روي يك برچسب يا آويز با حروف خوانا و ثابت               
 شود و  در     يكي از زبان هاي فارسي يا انگليسي درج       در مـورد صادرات و واردات به         و  فارسـي     

 .از گوشه انتهايي طاقه نصب يا آويخته شوديكي 

 نام و نشان سازنده -

 )پنبه% ١٠٠(نوع جنس  -

 كد توليد -

          شماره طاقه -

 )متربر حسب (خالص متراژ   -

 )متربر حسب (متراژ ناخالص  -

 )برحسب گرم(واحد طول  جرم در   -

 نام كشور سازنده -

 مقصد در مورد صادرات -

    افي مورد توافق خريدار و فروشنده نشانه هاي اض -

 
  
 
 
 
 
 

۱۱ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 11: صفحه 

ICS: 59.080.30
 

 


