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 چاپ سوم 



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

مك به ك داخلي، كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين منظور به 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 

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

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

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

لعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري مطا –و 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

عضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و موسسه استاندارد از ا

 فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و  اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است

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

 مي شود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

پودي پشمي كه بوسيله كميسيون فني زير پيراهني كشباف تهيه و تدوين شده و در هاي كشباف استاندارد ويژگيهاي زير پيراهني 

تصويب گرديد . پس از تأئيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده  58/10/24بيست و سومين جلسه كميته ملي نساجي مورخ 

( بعنوان استاندارد رسمي 1349مصوب آذرماه يك ) قانون مواد الحاقي بقانون تاسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

 ايران منتشر ميگردد .

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

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

 نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

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

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

 كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود .

 هاي الزم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد .هاي موجود و اجراي آزمايشلذا با بررسي امكانات و مهارت 

هاي الزم از تجربيات عملي سازندگان زير پيراهني ن استاندارد عالوه بر منابع پراكنده خارجي و آزمونمنابع : در تهيه و تدوين اي 

 نيز استفاده شده است .

  

 هاي كشباف پودي پشمياستاندارد ويژگيهاي زير پيراهني 

 هدف -1  

 ودي پشمي ميباشد .هاي كشباف پهدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي الزم براي زير پيراهني 

 دامنه كاربرد -2  

هاي كشباف ميباشد كه از نخ پشمي بصورت خام , شسته شده و سفيد شده و يا رنگ شده اين استاندارد شامل زير پيراهني -2-1 

 تهيه شده باشند .

 آنها نميگردد .اين استاندارد شامل بعضي از مشخصات و خواص ظاهري مانند طرح زير دست درجه سفيدي و مشابه  -2-2 



 ها واژه -3  

پارتي : بكاالئي گفته ميشود كه هم جنس بوده و داراي نمره نخ مشابه دربافت پارچه آن باشد ) داراي خواص فيزيكي و  -3-1 

 شيميائي مشابه باشد (

 قابل پذيرش : كاال زماني قابل پذيرش است كه داراي ويژگيهاي اين استاندارد باشد . -3-2 

 يهاويژگ -4  

 ثبات رنگ : -4-1 

( 1گذاري پارچه زير پيراهن در برابر عوامل مختلف طبيعي مكانيكي و شيميائي طبق جدول شماره )درجه ثبات رنگ و درجه لكه 

 ميباشد .

  

 درصد است . 4±تكس بوده و حد رواداري آن  40تا  30نخ دريافت زير پيراهني بايد  1نمره كلي  -4-2 

 ايران انجام گيرد .( 28) آزمون طبق استاندارد شماره  

 تغيير ابعاد : -4-3 

 درصد ميباشد . 6هاي خام ) تكميل نشده ( پس از شستشو در آب حداكثر تغيير ابعاد زير پيراهني -4-3-1 



 ايران انجام گيرد .( 1454) آزمون طبق استاندارد شماره  

درصد ميباشد . )  4هاي تكميل شده ) مانند سفيد شده ( پس از شستشو در آب حداكثر تغيير ابعاد زير پيراهني -4-3-2 

 ايران انجام گيرد .( 1454آزمون طبق استاندارد شماره 

 بيشتر باشد .  7/5كمتر و از  6محلول مستخرجه از زير پيراهني نبايد از  pHاندازه  -4-4 

 ايران انجام گيرد .( 1422) آزمون طبق استاندارد شماره  

 ها :اندازه -4-5 

 ( پيشنهاد ميگردد .2هاي زير پيراهني طبق جدول شماره )اندازه 

 ها برحسب سانتيمتراندازه ( 2جدول شماره )



 

 دوخت زير پيراهني -4-6 

 ها :درزها و بخيه -4-6-1 

 ( ميباشد .3هاي مختلف طبق جدول شماره )ها در قسمتمشخصات براي درزها و بخيه -الف  



  

 ( ميباشد .4ها طبق جدول شماره )مشخصات نخ خياطي براي انواع بخيه -ب  



  

 است . 4ها در يك سانتيمتر حداقل تعداد بخيه -4-6-2 

 بايد يكنواخت باشد .هاي دوخت در يك سطح مشخص بخيه -4-6-3 

 درزها نبايد جا افتادگي داشته باشند . -4-6-4 

 درزها بايد طوري دوخته شود كه در زير پيراهن جمع شدگي ايجاد نگردد . -4-6-5 

 در زير پيراهن نبايد نخ كش و كشيدگي زير چرخ ديده شود . -4-6-6 

دوخت آن طوري باشد كه در موقع كشش شكافته نشود و دانه در رفتگي در زير پيراهني لبه درزها بايد سردوزي شود و  -4-6-7 

 ايجاد نگردد .

 ها در انتهاي دوخت است .(ابتدا و انتهاي درزها بايد سر قايمي شود ) منظور از سرقايمي تكرار بخيه -4-6-8 

 نخ اورلوك شود . 2نده شده و با سانتيمتر برگردا 2ها بايد حداقل تا لبه پائين زير پيراهني -4-6-9 

 عيوب غيرمجاز : -4-7 



 سوراخ و دانه در رفتگي ) در زير پيراهني و درزها ( -4-7-1 

 رگه رگه بدون ) از لحاظ بافت و رنگ ( -4-7-2 

 ناهماهنگي رنگ -4-7-3 

 رفو -4-7-4 

 قيچي خوردگي -4-7-5 

 آثار لكه و زردي -4-7-6 

 آثار بريدگي , سوختگي و مشابه آنها -4-7-7 

 بافت غلط -4-7-8 

 نامساوي بودن نقاط مشابه ) مانند طول آستين و غيره ( در يك پارتي كاالي هم نمره ) سايز ( -4-7-9 

 ( ميباشد .5يادآوري : حد رواداري عيوب غيرمجاز طبق جدول شماره ) 

 بر چسب گذاري -5  

 اي و درجه ثبات رنگ آن برابر زير پيراهني باشد .ني اجباري بوده و جنس آن پارچهنصب بر چسب بر روي زير پيراه 

 هاي زير باشد .بر چسب بايد بطور محكم و مناسب به زير پيراهني دوخته شود و داراي آگاهي 

 نمره زير پيراهني ) سايز ( -5-1 

 نوع جنس -5-2 

 نام و نشان سازنده -5-3 

 ايران انتخاب شود ( 933هاي مناسب و مشخصات آنها طبق استاندارد شماره و مشابه آنها ) نشانهدستور شستشو , اطو  -5-4 

 نام كشور سازنده -5-5 

 هاي اضافي مورد نيازنشانه -5-6 

 بنديبسته -6  



 ها بايد در لفافي از جنس پلي اتيلن و يا مشابه آن قرار گيرد .زير پيراهني -6-1 

وائي ها بايد در كارتن مقاي بين توليد كننده و سفارش دهنده عمده بعمل نيآمده باشد زير پيراهنيدر صورتيكه توافق ويژه -6-2 

 اي وارد نشود .هاي داخل كارتن در موقع نقل و انتقال هيچ گونه صدمهمقاوم قرار گيرند بطوريكه به زير پيراهن

ها , درزها بايد توسط نوار چسب كاغذي بنحوي چسبيده شود كه عالوه بر اينكه در كارتنها پس از قرار دادن زير پيراهني -6-3 

 سانتيمتر كشيده و به پهلو چسبانده شود . 10پوشاند در طرفين كارتن به ميزان حداقل تمام طول درزها را مي

 ي نرساند .اكارتن يا عدل بايد تسمه كشي شوند , بطوريكه به كارتن و محتويات آن صدمه -6-4 

 گذارينشانه -7  

 گذاري روي كارتننشانه -7-1 

 هاي خارجي هر كارتن بايد داراي اطالعات زير باشد :قسمت 

 نام و نشان سازنده . -7-1-1 

 نام كاال -7-1-2 

 نوع جنس -7-1-3 

 تعداد زير پيراهني -7-1-4 

 وزن ناخالص -7-1-5 

 وزن خالص -7-1-6 

 شماره كارتن -7-1-7 

 شماره سري -7-1-8 

 عالمت چتر ) در مورد صادرات و واردات ( -7-1-9 

 مقصد -7-1-10 

 نام كشور و سازنده -7-1-11 

 هاي اضافي مورد نيازنشانه -7-1-12 



ورد مها بايد بطور خوانا و غير قابل شستشو بزبان فارسي و يا انگليسي و در مورد صادرات بزباني كه يادآوري : تمام نوشته و نشانه 

 توافق سفارش دهنده و توليد كننده است باشد ) مصرف داخلي بزبان فارسي باشد .(

 تطبيق با استاندارد -8  

 بردارينمونه -8-1 

 هاي مورد آزمون بايد مصرف واقعي خواص زير پيراهني در پارتي بوده و بطور تصادفي انتخاب شود .نمونه -8-1-1 

برداري ( نمونه5زم بايد از هر پارتي كاالي هم جنس , هم نمره ) سايز ( طبق جدول شماره )هاي البراي انجام آزمون -8-1-2 

 كرد

 ها بايد بطور تصادفي انتخاب شوند (.) نمونه 

  

 هاي چشمي يا ظاهري بايد در محل كارگاه توليد و يا انبار انجام گيرد .يادآوري : آزمون 

 شرايط آزمون -9  

ايران  948درجه سانتيگراد ) مطابق با استاندارد شماره 202 درصد و دماي 652ساعت در رطوبت نسبي  24آزمونه را حداقل  

 هاي الزم را در همان محيط انجام دهيد .داده سپس آزمون .( قرار

 ها آزمون -10  



 هاي ذكر شده آنها انجام گيرد .هاي ذكر شده در اين استاندارد بايد طبق استاندارد و شمارهتمام آزمون 
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