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 اي نيروهاي مسلحويژگيهاي پارچه لباس كار پنبه

  
  
  

 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

اي نيروهاي مسلح كه به وسيله كميسيون فني صنايع نساجي تهيه و تدوين شده و هاي پارچه لباس كاري پنبهاستاندارد ويژگي 

مورد تأييد قرار گرفته , اينك باستناد ماده يك  1363/9/27بيست و هشتمين كميته ملي استاندارد صنايع نساجي مورخ در 

به عنوان استاندارد رسمي  1349قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 

 گردد .ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد و هماهنگي با پيشرفت براي حفظ همگامي 

تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در 

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 براين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .بنا 

المقدور بين اين استاندارد در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي 

 ايجاد شود .و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي 

 هاي الزم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است .هاي موجود و اجراي آزمايشلذا با بررسي امكانات و مهارت 

 نتايج تحقيقات و آزمايشات كارشناسان داخلي و خارجي  

  

  

 اي نيروهاي مسلح هاي پارچه لباس كاري پنبهويژگي  

 هدف  -1  

و پودي بافته  1هاي بافندگي تارياي كه بر روي ماشيندارد در بردارنده ويژگيهاي الزم براي پارچه لباس كاري پنبهاين استان 

 باشد .شود و بيشتر مصرف آن براي لباس كار افراد نيروهاي مسلح است ميمي

 دامنه كاربرد -2  

هاي زيتوني , خاكي و صد پنبه تهيه شده و معموال برنگگردد كه از صد در هاي جناقي مياين استاندارد شامل پارچه -2-1 

 باشد .اي ميسرمه



 باشد .هائي كه بصورت تكميل شده و آماده براي مصرف است قابل اجراء مياين استاندارد در مورد پارچه -2-2 

 شود .تگو نميهاي مربوط به عمليات رنگرزي , نوع تكميل , طرح و نقشه گفدر اين استاندارد از ويژگي -2-3 

 ها و تعاريف واژه -3 

هاي مورد مصرف شود كه همجنس , هم نوع , هم وزن , هم طرح و نقشه بوده و نمره و تاب نخپارتي : به كااليي گفته مي -3-1 

 مشابه باشد ) داراي خواص فيزيكي , شيميايي و ظاهري مشابه باشد .(

 باشد .مي 3ها در يك پوند2:( بيان كننده نمره نخ بوده و عبارت از تعداد هنگ Neنمره نخ در سيستم انگليسي ) -3-2 

كننده نمره نخ ) وزن مخصوص خطي ( بوده و عبارت از طولي از نخ بر حسب متر است كه وزن آن يك گرم : بيان4متريك  -3-3 

 باشد .مي

م دور يك تخته يا مقواي مستطيلي شكل به صورت دوال و متر پارچه كه به طور منظم و محك 2±30طاقه : عبارت است از  -3-4 

 در حالتي كه روي پارچه به طرف داخل است پيچيده شده باشد .

 طاقه قرار داده شود . 9تا  6اي كه درون آن عدل : عبارت است از بسته -3-5 

تواند در شرايط استاندارد ) طبق پارچه ميدر شرايط استاندارد : عبارت است از مقدار رطوبت مجازي كه  5رطوبت بازيافتي  -3-6 

 ايران ( داشته باشد . 948استاندارد شماره 

 هاويژگي -4 

 ثبات رنگ : -4-1 

 باشد . 1گذاري پارچه در برابر عوامل مختلف طبيعي , مكانيكي و شيميايي بايد طبق جدول شماره درجه تغيير رنگ و درجه لكه 



 

  

 شود .پيشنهاد مي 2شود طبق جدول شماره هايي كه در تار و پود پارچه مصرف ميترين نمره نخنخ تار و پود : متداول -4-2 

 باشد .ال مي نخ تار بايد از نخ دوالي تابيده بوده و نخ پود معموال دوال و بندرت يك 



 

  

 باشد .ايران مي 6هاي تار و پود طبق استاندارد شماره هاي نخيادآوري : ويژگي 

 باشد .مي 3هاي فني پارچه طبق جدول شماره ويژگي -4-3 

 

 گردد .سانتيمتر منظور مي 140( 3يادآوري : در محاسبه وزن متر طولي پهناي پارچه ) در جدول شماره  

گيرد ايران انجام مي 724سانتيمتر باشد . ) آزمون طبق استاندارد شماره  2±140پارچه تكميل شده با حاشيه پهنا : پهناي -4-4 

). 



ها درصد طاقه 10االمكان به طور يكسره بوده و حداكثر باشد . اين درازا بايد حتيمتر مي2±30درازا : درازاي پارچه -4-5 

 متر نباشد .  6تر كمتر از تواند دوتكه باشد به شرطي كه تكه كوچكمي

 ايران انجام گيرد .( 724) آزمون طبق استاندارد شماره 

 گردد .ايران تعيين و مشخص مي 30رطوبت مجاز : درصد مجاز در پارچه طبق استاندارد شماره  -4-6 

تا  8م بافته شود و اندازه آنها بين هاي پارچه بايد بدون موج بوده و به طور يكنواخت و مستقيها :( كنارهها ) حاشيهكناره -4-7 

 ميليمتر باشد . 12

 هاي چشمي عاري از عيوبي به شرح زير باشد :عيوب غيرمجاز : پارچه بايد در موقع بازرسي و آزمون -4-8 

 قفسه تاري  -4-8-1 

 قفسه پودي  -4-8-2 

 پود شكسته ) پود بريده ( -4-8-3 

 اي پود حلقه -4-8-4 

 پود روده شده  -4-8-5 

 پود اشتباه  -4-8-6 

 پود شل و كشيده شده  -4-8-7 

 موج -4-8-8 

 كشي اشتباه در ورد يا شانه نخ -4-8-9 

 خط لنگه يا ورد -4-8-10 

 تمپل زدگي  -4-8-11 

 هاشل و سفت بودن كناره -4-8-12 

 سانتيمتر در دو سرحاشيه 2سركجي بيشتر از  -4-8-13 

 آثار شانه معيوب  -4-8-14 



 اشتباه بافت ) نقشه غلط ( -4-8-15 

 سوراخ -4-8-16 

 دررفتگي كه به طريق صحيح رفونشده باشد -4-8-17 

 چروك خوردگي ضمن عمليات تكميلي كه برطرف نشود -4-8-18 

 لكه روغن , چربي و رنگ -4-8-19 

 ها در سطح پارچهانواع نايكنواختي -4-8-20 

گذشت : در موقع بازرسي و آزمونهاي چشمي عيوبي كه اكثرا توسط كارشناسان فني و با تجربه قابل رويت است عيوب قابل  -4-9 

 باشد :هاي پارچه در محل عيب مشخص گردد . اين عيوب قابل گذشت به شرح زير ميبايد توسط يك تكه نخ رنگي در كناره

 باشد .هاي بسيار ضعيف كه به سادگي قابل رؤيت نميلكه -4-9-1 

 آثار رفوگري كه به سادگي ديده نشود . -4-9-2 

 شود .هايي كه به سادگي ديده نمينايكنواختي -4-9-3 

 شل و سفتي ضعيف پارچه  -4-9-4 

 ميليمتر  3پارگي كناره بيش از  -4-9-5 

 سانتيمتر  15كناره برگشته به طول بيش از  -4-9-6 

 شرايط عيوب قابل گذشت : -4-10 

 متر پارچه بيشتر باشد . 9در هر طاقه بدون درنظر گرفتن محل معيوب عيوب قابل گذشت نبايد از يك عيب در هر  -4-10-1 

سانتيمتر وجود داشته باشد بايد همه آنها را يك عيب  10چنانچه دو يا چند عيب قابل گذشت در فاصله كمتر از  -4-10-2 

 مود .محسوب كرد و يا يك عالمت يا تكه نخ رنگي مشخص ن

سانتيمتر بدرازاي طاقه افزوده شود , مشروط بر اينكه اين مقدار در متراژ كل به  10بازاء هر يك عيب قابل گذشت  -4-10-3 

 حساب آورده نشود .

 بندي بسته -5  

 بندي بسته -5-1 



 كسره و منظم و محكم با توجه بهاي ) مشابه آنها ( مستطيل شكل به طور يپارچه بايد به دور يك صفحه مقوايي يا تخته -5-1-1 

 طاقه پيچي شود . 5-4بند 

 گردد .سانتيمتر پيشنهاد مي 1±70ايطول ال طاقه -5-1-2 

 گردد .سانتيمتر پيشنهاد مي 20تا  15اي عرض الطاقه -5-1-3 

 اي بايد سالم و تميز باشد .ال طاقه -5-1-4 

 تجارتي و تميز تحويل داده شود و هر طاقه بايد توسط نوار كاغذي و مشابه آن مهار شود .ها بايد با رطوبت مجاز پارچه -5-1-5 

 هاي درون هر طاقه بايد يكسان باشد .ويژگي -5-1-6 

 رنگ كه در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد قرار داده شوند .هاي پلي اتيلن يا سلوفان بيها بايد در كيسهطاقه -5-1-7 

 بندي طاقهبسته -5-2 

 بندي شوند .ها بايد در كارتن يا صندوق محكم و مناسب بستهطاقه -5-2-1 

يادآوري : جنس و نوع كارتن و صندوق بايد طوري باشد كه محكم بوده و از نفوذ گرد و غبار و مشابه آنها به داخل بسته بندي  

 جلوگيري نمايد .

 اي نرساند .شوند , به طوري كه به محتويات آن صدمه كشيها بايد تسمهبسته بندي طاقه -5-2-2 

 برچسب گذاري  -6  

 نشانه گذاري در طاقه -6-1 

 اطالعات زير بايد روي يك برچسب آويز ) اتيكت ( با حروف خوانا و ثابت از گوشه انتهايي طاقه آويخته شوند . 

 نام و نشان سازنده  -6-1-1 

 نوع جنس ) صددرصد پنبه ( -6-1-2 

 شماره كاليته -6-1-3 

 شماره رنگ -6-1-4 

 شماره طاقه -6-1-5 



 متراژ خالص به متر  -6-1-6 

 متراژ ناخالص به متر ) با احتساب مقدار افزوده شده جهت عيوب قابل گذشت ( -6-1-7 

 وزن خالص طاقه به كيلوگرم  -6-1-8 

 هاي اضافي موردنياز نشانه -6-1-9 

 گذاري روي كارتن يا عدلنشانه -6-2 

 قسمت خارجي هر بسته بندي بايد داراي اطالعات زير باشد : 

 نام و نشان سازنده  -6-2-1 

 نوع جنس ) صد در صد پنبه ( -6-2-2 

 شماره كاليته  -6-2-3 

 شماره و تعداد رنگ  -6-2-4 

 شماره عدل يا كارتن  -6-2-5 

 تعداد طاقه -6-2-6 

 وزن ناخالص  -6-2-7 

 وزن خالص  -6-2-8 

 نشانه چتر  -6-2-9 

 نشانه فلش  -6-2-10 

 نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد . -6-2-11 

 نام كشور سازنده  -6-2-12 

 مقصد -6-2-13 

 هاي اضافي مورد نياز نشانه -6-2-14 



و ثابت براي مصرف داخلي به زبان فارسي و در مورد صادرات و واردات به  ها بايد به طور خواناها و نشانهيادآوري : تمام نوشته 

 زباني كه مورد توافق سفارش دهنده و توليدكننده است باشد .

 تطبيق با استانداردها -7  

 برداري نمونه -7-1 

نتخاب شود . ) طبق هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص پارچه در پارتي بوده و به طور تصادفي انمونه -7-1-1 

 .ايران( 2305و  939, 938استانداردهاي شماره 

شود از هر سوي يك عدل و از هر عدل هايي كه در اول , وسط و آخر تحويل داده ميابتدا از كل پارتي از كارتن يا عدل -7-1-2 

 شود .دو طاقه برداشته مي

انتخاب نموده و آزمونهاي چشمي يا ظاهري را روي آنها انجام داده و به منظور انجام ها جمعأ پنج طاقه از ميان طاقه -7-1-3 

 هاي مناسب انتخاب گردد .آزمونه 1248و  1247ها طبق استانداردهاي شماره آزمونهاي فني از طاقه

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

 شرايط آزمون :  -7-2 

درجه سانتيگراد ) مطابق استاندارد  2±20درصد و دماي 2±65ساعت در رطوبت نسبي  24ها را قبل از آزمون حداقل آزمونه 

 ايران ( قرارداده سپس آزمونهاي الزم را در همان محيط انجام دهيد . 948شماره 

 آزمونها : -7-3 

 ايد طبق استانداردهاي مربوط به آنها انجام گيرد .تمام آزمونهاي ذكر شده در اين استاندارد ب 

هاي اين استاندارد مطابقت نداشته هاي مورد آزمون با ويژگياي از نمونههاي نمونه آزمايشي و يا دستههرگاه ويژگي -يادآوري  

 شود .باشد كاال خارج از استاندارد تلقي مي

  

  

  

  

  



  

1-Weaving  

 = هنگ  840يارد -2

 = پوند 453/6گرم -3

4-Nm 

5-Standard Moisture Regain 

  در دست تهيه است  -6
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