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 ويژگيهاي پارچه روبان حاشيه پتو )تاري و پودي( و نحوه مصرف آن

  
  
  

 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

استاندارد ويژگيهاي پارچه روبان حاشيه پتو ) تاري و پودي ( و نحوه مصرف آن كه بوسيله كميسيون فني صنايع نساجي تهيه و  

مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد ماده  64/6/27تدوين شده و در بيست و نهمين كميته ملي استاندارد صنايع نساجي مورخ 

بعنوان استاندارد رسمي  1349قي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه يك قانون مواد الحا

 گردد .ايران منتشر مي

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد  

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

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استاندارهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود . 

المقدور بين اين استاندارد رد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتيدر تهيه و تدوين اين استاندا 

 و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

 است :هاي الزم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايش 

 ها و تحقيقات كارشناسان داخلينتايج آزمايش 

  

  

 استاندارد ويژگيهاي پارچه روبان حاشيه پتو  

 و نحوه مصرف آن 1) تاري و پودي (  

 ـ هدف 1  

 باشد .هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي ضروري پارچه روبان مورد مصرف در حاشيه پتو و نحوه دوردوزي آن مي 

 ـ دامنه كاربرد 2  

 گيرند .گردد كه در حاشيه پتو مورد استفاده قرار ميهائي مياين استاندارد شامل روبان -2-1 



 باشد .هاي تكميل شده و آماده مصرف در حاشيه دوزي پتو قابل اجرا مياين استاندارد در مورد روبان -2-2 

 گردد .گرزي , نوع تكميل , طرح و نقشه گفتگو نميدر اين استاندارد از ويژگيهاي مربوط به عمليات رن -2-3 

 هاـ واژه 3  

شود كه همجنس , هم وزن , هم نوع , هم طرح و نقشه بوده و همچنين پهناي روبان و طول پارتي : به كاالئي گفته مي -3-1 

 روبان هر رول آن يكسان باشد ) داراي خواص فيزيكي و شيميائي و ظاهري يكسان .(

:( عبارت است از نمره نخ ) وزن مخصوص خطي ( كه به صورت وزن هر هزار متر نخ بر حسب گرم بيان Tex)تكس  -3-2 

 ( يكدهم تكس است .dtexشود . دسي تكس )مي

باشد و بايد طوري پيچيده شود كه روي متر روبان كه به صورت كالف مي 200و حداكثر  150رول : عبارتست از حداقل  -3-3 

 گاه مناسبي پيچيده شود .يرون باشد . الزم است كه روبان روي تكيهروبان به سمت ب

تواند در شرايط استاندارد دارا باشد ) : عبارتست از مقدار رطوبت مجازي كه روبان مي 2رطوبت بازيافتي در شرايط استاندارد  -3-4 

 (948.طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

 روبان : در اين استاندارد هرگاه سخن از روبان به ميان آيد , منظور روبان مورد مصرف در حاشيه پتو است . -3-5 

 ـ ويژگيها 4  

( تعيين 1ها ـ كه بايد از نوع منسوج تاري و پودي باشند ـ طبق جدول شماره )ويژگيهاي فني : ويژگيهاي فني روبان -4-1 

 گردد .مي

 باشند . 3ها بايد از نوع تاري و پودي , با بافت ساتين روبان ساختمان بافت : -4-2 

 نوع جنس : جنس روبان پتو بايد استات و يا ويسكوزريون باشد . -4-3 

 باشند , تعداد رشته نخ اختياري است . 4هاي تار و پود بايد از نوع نخ يكسره نوع نخ تار و پود : نخ -4-4 



 



 باشد .مي 1-1-8شود . روش آزمون طبق بند متر طولي بيان مي 10وزن روبان : وزن روبان به صورت وزن  -4-5 

 2-1-8گردد . روش آزمون طبق بند گيري ميدو حالت دوخته نشده و دوخته شده اندازهپهناي روبان : پهناي روبان در  -4-6 

باشد . الزم است كه پهناي روبان دوخته شده بدور پتو در هر دوروي پتو يكسان باشد . جهت تودوزي لبه روبان بايد مي

 ن زيگزاگ دوزي گردد .متر از پهناي نوار , در هر دوروي پتو , تو گذاشته شود يا لبه روباميلي9±1

هاي روبان بايد مستقيم و بدون موج بوده و بنحوي دوخته شود كه تار روبان موازي كناره پتو باشد . هاي روبان : كنارهكناره -4-7 

بان وگيرند ) كه بايد در يكي از چهار گوشه پتو باشد ( بايد پهناي ردر قسمتي از كناره پتو كه دو قطعه روبان روي هم قرار مي

, تو گذاشته و يا زيگزاگ شود , روبان دوخته شده بدور پتو بايد عاري از قطع شدگي باشد . پيشنهاد 6-4بطريق مذكور در بند 

 درجه تشكيل دهد , تا گردد . 45گردد كه در هر يك از چهار گوشه پتو روبان بنحوي كه با طول و عرض پتو زاويه مي

باشد .  59اي باشد الزم است ويژگيهاي آن طبق استاندارد ملي ايران به شماره ز جنس پنبهنخ دوخت : چنانچه نخ دوخت ا -4-8 

 در صورتيكه نخ دوخت از جنس ديگري انتخاب گردد , ويژگيهاي آن بايد مطابق ويژگيهاي مندرج در استاندارد مربوطه باشد .

متر سانتي 10داقل دو سوزنه بوده و حداقل تعداد بخيه در هر ها : چرخ مورد استفاده در دوره دوزي كناره پتو بايد حبخيه -4-9 

باشد و دوخت بايد طوري انجام گيرد كه به هنگام استفاده , سرنخ دوخت خارج نگردد . در صورتيكه دوردوزي پتو به صورت  30

زم است فاصله خط دوخت تا لبه باشد در هر دو حالت المي 20متر , سانتي 10ها در زيگزاگ انجام گيرد , حداقل تعداد زيگزاگ

 متر باشد .ميلي 1±5روبان 

متر باشد . روبان پيچيده شده در هر رول  200و حداكثر  150طول روبان هر رول : حداقل طول روبان در هر رول , بايد  -4-10 

الزم است كه بازاء هر قطع  باشد .متر , يك مي 80شدگي بوده و تعداد قطع شدگي مجاز در هر االمكان عاري از قطعبايد حتي

 متر به طول رول افزوده گردد و محل قطع شدگي بنحو مناسبي كه مورد قبول خريدار باشد مشخص شود . 0/25شدگي 

گذاري روبان در مقابل عوامل مختلف طبيعي , مكانيكي و شيميائي بايد طبق ثبات رنگ : درجه تغيير رنگ و درجه لكه -4-11 

د . ) آزمونها بروش مندرج در استانداردهاي ملي مربوطه كه شماره هر يك در جدول داده شده است , انجام ( باش2جدول شماره )

 گيرد .(



 

 گردد .تعيين مي 30رطوبت مجاز : درصد رطوبت مجاز مواد تشكيل دهنده روبان , طبق استاندارد ملي ايران به شماره  -4-12 

 عيوب غيرمجاز : روبان بايد عاري از عيوبي بشرح زير باشد : -4-13 

 ـ سوراخ و نخ كشيدگي 

 هاي روبانـ ريشه ريشه بودن كناره 

 ـ نقشه بافت اشتباه 

 خ تار و پود ـ پارگي ن

 ـ آثار لكه , زردي , بريدگي و سوختگي 

 ـ نايكنواختي عرض در طول روبان هر رول 

 بنديـ بسته 5  

 گاه مناسبي پيچيده شود .الزم است كه روبان بدور تكيه -5-1 

 بندي گردد .هر رول روبان بايد در كاغذ مناسب بسته -5-2 



هاي ) از جنس مقواي فشنگي ( همنوع و هم شكل رد توافق خريدار و فروشنده در كارتنهاي هر پارتي بايد به تعداد مورول -5-3 

 اي بآنها وارد نيايد .و با ابعاد يكسان قرار داده شود , بنحوي كه بهنگام حمل و نقل صدمه

 هاي موجود در هر كارتن بايد يكسان باشد .يادآوري : در صورت درخواست خريدار , رنگ روبان 

 هاي هر پارتي بايد يك اندازه و يك شكل باشند .ولر -5-4 

 ـ برچسب گذاري 6  

ايد ها ببندي درج گردد , تمام نوشتهنصب برچسب بر روي هر رول اجباري است و بايد اطالعات زير در محل مناسبي بر روي بسته 

 با خط خوانا و بزبان فارسي و در مورد صادرات و واردات بزبان مورد توافق خريدار و فروشنده باشد :

 نام و نشاني سازنده -6-1 

 نوع جنس -6-2 

 طول روبان در هر رول -6-3 

 پهناي روبان -6-4 

 نام كشور سازنده ) در مورد صادرات و واردات ( -6-5 

 هاي مورد نيازساير نشانه -6-6 

 گذاريـ نشانه 7  

 گذاري روي كارتننشانه -7-1 

اطالعات زير بايد با خط خوانا و بزبان فارسي و در مورد صادرات و واردات بزبان مورد توافق فروشنده و خريدار روي كارتن درج  

 گردد :

 نام و نشان سازنده -7-1-1 

 نوع جنس -7-1-2 

 تعداد رول در هر بسته -7-1-3 

 كارتن شماره -7-1-4 

 شماره پارتي -7-1-5 



 شماره سفارش -7-1-6 

 كد رنگ روبان -7-1-7 

 وزن خالص -7-1-8 

 وزن ناخالص -7-1-9 

 نشانه چتر -7-1-10 

 نشانه قالب كه روي آن ضربدر كشيده باشند -7-1-11 

 نام كشور سازنده ) در مورد صادرات و واردات ( -7-1-12 

 مقصد -7-1-13 

 هاي مورد نيازساير نشانه -7-1-14 

 ـ تطبيق با استاندارد 8  

 روشهاي آزمون -8-1 

متر قرار داده و با وارد  5االمكان روش آزمون وزن نوار : روبان را از رول باز كنيد , آن را روي ميز سطحي با طول حتي -8-1-1 

گيري نموده و ببريد , ا با خطكش ميليمتري اندازهمتر ر 10آوردن حداقل كشش الزم آن را به صورت مستقيم در آوريد و طول 

رول مختلف است كه به طور  5متري از  10طول  5متر طولي روبان , ميانگين وزن  10سپس نمونه را توزين نمائيد . وزن 

 شود .تصادفي از ميان رولهاي هر پارتي انتخاب مي

 10گيري نمائيد . پهناي روبان , ميانگين پهناي روبان را با خطكش ميليمتري اندازهروش آزمون پهناي روبان : پهناي  -8-1-2 

 رول مختلف است كه به طور تصادفي از ميان رولهاي هر پارتي انتخاب شده است .

ي انتخاب هاي هر پارترول مختلف است كه به طور تصادفي از ميان رول 10كليه نتايج آزمونها , ميانگين نتيجه آزمون  -8-1-3 

 شود .مي

 بردارينمونه -8-2 

 هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص كاال در پارتي بوده و بطور تصادفي انتخاب شوند .نمونه -8-2-1 

 (3براي انجام آزمونهاي الزم بايد از هر پارتي كاال طبق جدول شماره ) -8-2-2 



 

درصد و دماي  2±65ساعت در شرايط استاندارد رطوبت نسبي  24ها را حداقل شرايط آزمون : قبل از آزمون بايد آزمونه -8-3 

زم را در همين محيط انجام داد قرار داده و سپس آزمونهاي ال 948درجه سانتيگراد ـ مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  20±2

دقيقه پس از بيرون آوردن نمونه از شرايط استاندارد ,  3. چنانچه آزمون در شرايط استاندارد مقدور نباشد بايد در مدت حداكثر 

 آزمونهاي الزم را انجام داد .

ت , با ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت برداري شده اسنمونه 4يادآوري ـ هرگاه ويژگيهاي نمونه آزمايشي كه بروش جدول شماره  

 گردد .نداشته باشد , كاال خارج از استاندارد تلقي مي

  

  

  

  

  

1-Woven fabric 

2-Standard moisture regain 



3-Satin 

4-Filament yarn 
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