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 ويژگيهاي پارچه اونيفورم و لباس كار از جنس پشم و مخلوط با ساير الياف

  
 

 

 چاپ اول

 1374آبان ماه 



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

 به مكك داخلي، كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –دهاي ملي )تعيين، تدوين و نشر استاندار

 اجراي بر نظارت – ملي استانداردهاي ترويج - كشور خودكفائي جهت در صنايع كارائي افزايش و توليد روشهاي بهبود

ي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب استانداردها مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري استانداردهاي

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

وب خارجي استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغ

 بسته اري،نگهد توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 با اكااله نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج – مختلف كاالهاي ترابري و بندي

 مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم(. اعالم مربوط، استانداردهاي

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني 

 ار ميدهد.و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قر

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

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

 شگفتارپي

استاندارد ويژگيهاي پارچه اونيفورم و لباس كار از جنس پشم و مخلوط با ساير الياف كه بوسيله كميسيون فني نساجي تهيه و  

 3ماده  1مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند  74/3/6تدوين شده و در پنجاه و سومين كميته ملي استاندارد نساجي مورخ 

بعنوان استاندارد رسمي ايران  1371ن و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه قانون اصالحي قواني

 منتشر ميگردد.

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

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

 كميسيون فني مورد توجه واقع خواهد شد.

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

المقدور بين اين استاندارد و ست كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتيدر تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده ا

 استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

  

BS 1771 : Part 1 : 1989  

Fabrics for uniforms and Workwear 

Part 1. Specification for fabrics of wool and wool blends. 

  

 ويژگيهاي پارچه اونيفورم و لباس كار از جنس پشم و مخلوط با ساير الياف

 هدف -1 

هاي اونيفورم و لباس كار ميباشد كه از جنس ويژگيهاي الزم براي گروهي از پارچههدف از تدوين اين استاندارد, تعيين حداقل  

 اند. الياف پشم و يا مخلوط پشم با ساير الياف تشكيل شده

 دامنه كاربرد -2 



ياف ساير ال هاي تار و پودي و بافت حلقوي تاري از نوع راشل كه متشكل از الياف پشم و يا مخلوط آن بااين استاندارد براي پارچه 

 ميباشند و مناسب براي تهيه اونيفورم و لباس كار هستند , قابل اجرا است .

 تعاريف -3 

 مقدار معيني از كاال كه تحت شرايط يكسان توليد شده باشند و يك شكل و يكسان باشند. -بهر  -3-1 

 كل ميزان پارچه كه در قرار داد آمده باشد . -كل سفارش  -3-2 

 هاي پارچه در هر مرحله از تحويل كل سفارش ميباشد .تعداد طاقه -پارتي  -3-3 

 ويژگيها 4-

هاي بافت حلقوي بايد مطابق جدول شماره و ويژگيهاي پارچه 1هاي تار و پودي بايد مطابق جدول شماره ويژگيهاي پارچه -4-1 

 باشند. 2

 ن كردن پارچه براي برش نبايد لوله شوند .هاي پارچه بايد محكم و صاف باشند و بهنگام پهكناره -1يادآوري  

اي كه جهت بهبود بخشيدن به زير دست پارچه به آن پارچه تكميل شده بايد عاري از چربي , صابون و مواد پركننده - 2يادآوري  

 اضافه ميشود, باشد.

 مواد زنگزا و ثبات رنگ -4-2 

نگام انبار كردن نبايد از رنگ سولفوري سياه استفاده نمود و براي بمنظور جلوگيري از تخريب پارچه به -مواد زنگزا  -4-2-1 

درصد باقيمانده كرم  0/01اي رنگرزي ميشوند پارچه تكميل شده نبايد داراي بيش از هائي كه با مواد رنگزاي كرمي يا دندانهپارچه

 نشان داده ميشود. K2Cr207شش ظرفيتي محلول باشد كه بصورت 

 … 1ندارد ملي ايران بشماره روش آزمون طبق استا 

 ايدب شيميايي و مكانيكي يا طبيعي مختلف عوامل برابر در پارچه گذاري لكه درجه و رنگ تغيير درجه –ثبات رنگ  -4-2-2

 باشد.  3 شماره جدول مطابق

  



 



 



 



 



 



 



 

متر باشد. مگر آنكه توافق ديگري سانتي 2+150متر و يا سانتي 2+140عرض پارچه با توجه به مورد مصرف نهائي آن بايد  -4-3

 (724آزمون مطابق استاندارد ملي ايران بشماره  بين خريدار و فروشنده برقرار شده باشد ) روش

هاي درصد طاقه 10االمكان يك تكه بوده و حداكثر متر باشد اين طول بايد حتي 25طول طاقه بايد حداقل  -طول طاقه  -4-4 

 متر نباشند . 9ها كوچكتر از هر پارتي ميتواند دو تكه باشد , بطوريكه تكه

 . (724مگر آنكه طول ديگري به توافق خريدار و فروشنده رسيده باشد . ) روش آزمون مطابق استاندارد ملي ايران بشماره  

 باشد ( 6/5و بيشتر از  4/5مستخرجه از پارچه نبايد كمتر از  PHارزش  -4-5 

 (1422) روش آزمون مطابق استاندارد ملي ايران بشماره  

 عيوب قابل گذشت -5 

موقع بازرسي و آزمونهاي چشمي كه اكثرا توسط كارشناسان فن و با تجربه قابل رويت است بايد توسط يك تكه نخ رنگي در در  

 هاي پارچه در محل مشخص گردد . اين عيوب بشرح زير است :كناره

 باشد .هاي بسيار ضعيف كه با چشم غير مسلح قابل رويت نميلكه -5-1 

 چشم غير مسلح ديده نميشود.آثار رفوگري كه با  -5-2 

 هائي كه با چشم غير مسلح ديده نميشود.نايكنواختي -5-3 

 شل و سفتي ضعيف پارچه كه بسادگي محسوس نميباشد. -5-4 

 ميليمتر 3پارگي كناره كمتر از  -5-5 



 شرايط پذيرش - 6 

 متر پارچه بيشتر باشد. 9ر هر در هر طاقه بدون در نظر گرفتن محل عيوب قابل گذشت نبايد از يك عيب د -6-1 

متر وجود داشته باشد بايد همه آنها را يك عيب محسوب سانتي 10چنانچه دو يا چند عيب قابل گذشت در فاصله كمتر از  -6-2 

 كرد و با يك عالمت يا تكه نخ رنگي مشخص نمود.

ه شود مشروط بر اينكه اين مقدار در متراژ كل متر به درازاي طاقه افزودسانتي 10بازاء هر يك عيب قابل گذشت بايد  -6-3 

 بحساب آورده نشود.

 بنديبسته -7 

 بندي طاقهبسته -7-1 

 متراژ هر طاقه مطابق طرفين قرار داد ميباشد. -7-1-1 

 اي بايد سالم و تميز باشد .الطاقه -7-1-2 

 نوار كاغذي و يا هر وسيله مناسب ديگري مهار شود.در هر طاقه پارچه بايد توسط  -7-1-3 

 رنگ كه در مقابل نفوذ آب مقاوم باشند قرار داده شوند.اتيلن يا سلوفان بيهاي پليها بايد در كيسهطاقه -7-1-4 

 بنديعدل -7-2 

 و مشابه آنها مقاوم باشند. بندي شوند بطوري كه در مقابل نفوذ گرد و غبارها بايد بطور محكم و مناسب عدلطاقه -7-2-1 

 اي نرساند.ها بايد تسمه يا مفتول كشي گردند بطوري كه به محتويات آن صدمهعدل -7-2-2 

 گذارينشانه -8 

 گذاري در طاقهنشانه -8-1 

همچنين  اطالعات زير بايد بر روي يك برچسب آويز )اتيكت( با حروف خوانا و رنگ ثابت از گوشه انتهاي طاقه آويخته شود و 

 انتهاي هر طاقه ممهور به عالمت تجارتي كارخانه باشد.

 نام و نشاني سازنده - 

 نوع جنس - 

 شماره قرارداد در صورت نياز - 



 شماره طاقه - 

 متراژ خالص بر حسب متر -

 متراژ ناخالص )با احتساب مقدار افزوده شده جهت عيوب( - 

 مترعرض پارچه بر حسب سانتي - 

 سال توليد - 

 شماره رنگ - 

 شماره كاليته - 

 قسمت خارجي عدل بايد داراي اطالعات زير باشد : 

 نان و نشاني سازنده  - 

 نوع جنس - 

 شماره كاليته - 

 شماره ود تعداد رنگ - 

 شماره عدل - 

 وزن ناخالص - 

 وزن خالص - 

 نشانه چتر - 

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

 نام كشور سازنده - 

 مقصد - 

 هاي مورد نياز در صورت توافق فروشنده و خريدارساير نشانه - 



ها بطور خوانا و با رنگ ثابت به زبان فارسي باشد ولي در مورد صادرات و واردات اين اطالعات ها و نشانهالزم است كه تمام نوشته 

 بايد به زبان مورد توافق فروشنده و خريدار باشد .

 بمنظور انتخاب صحيح پارچه در صورت درخواست خريدار , فروشنده بايد اطالعات زير را در اختيار او قرار دهد . -يادآوري  

 نوع پارچه و درصد الياف بكار رفته -الف  

 رنگ و هرگونه عمليات تكميلي -ب  

 گذاري و يا هر گونه طرحجزئيات نشانه -ج  

 بندينحوه بسته -د  

 برداري, آزمايش و بازرسيمونهنحوه ن -ه  

 بردارينمونه -9 

هاي انتخاب شده كه مورد آزمون قرار ميگيرند بايد نماينده واقعي بهر باشند. طول هر بهر نبايد بيش از هاي مربوط به پارچهنمونه 

 طاقه ( بايد يك نمونه برداشته شود .  60متر ) 1500متر باشد. از هر  6000

متري انتهاي طاقه يا رول نباشد و نمونه بايد به اندازه  10طاقه يا رولهاي مختلف انتخاب شود و در فاصله كمتر از هر نمونه بايد از  

كافي بزرگ باشد تا بتوان كليه آزمونها را مطابق اين استاندارد بر روي آن انجام داد و بايد مشخص گردد كه نمونه از كدام طاقه يا 

 رول برداشته شده است .

 2305هاي پارچه بصورت تصادفي , بطوريكه نماينده واقعي بهر باشد به استاندارد ملي ايران بشماره براي انتخاب طاقه -وري يادآ 

 رجوع شود .

ها از نقاط مختلف نمونه ( انتخاب شود بطريقي كه آزمونه9آزمونه بايد از نمونه گرفته شده ) طبق بند  -انتخاب آزمونه  -9-1 

 باشند .

 وش آزمونر -10 

 كليه آزمونهاي فيزيكي را بر روي هر نمونه انجام دهيد و براي آزمونهاي شيميائي آزمايش بر روي يك نمونه از هر بهر كافي است . 

 سازي مقدماتي نمونهآماده -10-1 

بين طرفين قرار داد, ابتدا ها نميباشد ولي در صورت بروز اختالف نظر ماسازي مقدماتي نمونهبراي انجام آزمايش, نيازي به آماده 

درجه سلسيوس قرار داده و سپس  50درصد و دماي حداكثر  10ساعت در شرايط رطوبت نسبي حداكثر  4ها را بمدت بايد نمونه

 قرار داد . 948ها را در شرايط استاندارد, مطابق استاندارد ملي ايران بشماره نمونه



از نظر آزمايشي مردود باشد دو نمونه ديگر از دو طاقه مختلف از همان بهر انتخاب كنيد و اي اگر نمونه -آزمونهاي مجدد  -10-2 

آنها را مورد آزمون قرار دهيد اگر يكي از آنها رد شد كل بهر را نپذيريد و اگر هر دو نمونه مورد قبول واقع شد كل بهر را بپذيريد و 

 ت را نپذيريد .اي كه در مرحله اول رد شده اسطاقه مربوط به نمونه
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