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 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

ود رد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهباستاندا تدوين بمنظور تحقيقات انجام –)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

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

ظور فراهم نمودن امكانات بمن نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استانداردهاي مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل –

رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت 

ع ياز مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توز

 رويجت – مختلف كاالهاي ترابري و بندي بسته نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –كنندگان و مصرف كنندگان 

 اظهارنظر و مشخصات اعالم مربوط، استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم

 اي الزم(.ه گواهينامه صدور و اي مقايسه

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

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

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

 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

هاي عمودي كه بوسيله كميسيون نساجي فني تهيه و تدوين شده و در مصرف در پردهاي مورد استاندارد ويژگيهاي نوارهاي پارچه 

قانون اصالحي  3ماده  1مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند  76/5/8شصت و چهارمين كميته ملي استاندارد نساجي مورخ 

گردد بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 1371قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

. 

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

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

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

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

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

 و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد تهيه گرديده است . 

 هاي عمودياي مورد مصرف در پردهويژگيهاي نوارهاي پارچه

 هدف -1  

هاي اي مورد مصرف در پردهبرداري نوارهاي پارچهگذاري و نمونهبندي و نشانهارد تعيين ويژگيها , بستههدف از تدوين اين استاند 

 عمودي ميباشد .

 دامنه كاربرد -2  

هاي عمودي كه از پارچه صد درصد پلي استر تكميل شده ) آغشته به آهار ( تهيه گرديده و در اين استاندارد در مورد پرده -2-1 

 روند , قابل اجرا است .دفاتر بكار ميمنازل و 

 تعاريف و اصطالحات -3  

 رود :در اين استاندارد اصطالحات با تعاريف زير بكار مي 



بهر ) پارتي :( به كااليي گفته ميشود كه همجنس , همنوع , هم وزن , داراي بافت يكسان باشد ) داراي خواص فيزيكي ,  -3-1 

 (. شيميايي و ظاهري مشابه باشند

 ويژگيها -4  

 درجه تغيير رنگ -ثبات رنگ  -4-1 

 باشد .( مي1پارچه در مقابل عوامل مختلف طبق جدول شماره ) 

 

درصد ميباشد . ) مطابق استاندارد ملي ايران بشماره  1ميزان آبرفتگي در جهت تار و پود پارچه حداكثر  -ميزان آبرفتگي  -4-2 

1242) 

اي برحسب گرم بستگي به نوع پارچه دارد و حد رواداري آن نسبت به ميزان اظهار شده رهاي پارچهوزن هر متر مربع نوا -4-3 

 (1148درصد ميباشد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران بشماره  ±5

 -1/5هار شده سانتيمتر بوده و حد رواداري آن نسبت به ميزان اظ 13يا  9هاي اي بايد در اندازهپهناي نوارهاي پارچه -4-4 

 (724درصد ميباشد ) مطابق استاندارد ملي ايران بشماره 

هاي نوار بايد بدون اي بايد حتما مطابق عرض مربوطه بافته شده باشد ) بصورت نواري ( و كنارهنوارهاي پارچه -ها كناره -4-5 

 . موج و بطور يكنواخت و مستقيم بوده و تراكم حاشيه دو برابر تراكم زمينه باشد

 ميزان آهار مصرفي و مواد تكميلي بايد به گونه باشد كه نوارها بهيچ وجه قبل و بعد از شستشو شكافته نشوند . -4-6 

 1/5طرح بافت بايد كامال داراي يكنواختي و نظم خاصي نسبت به حاشيه بوده و سركجي نوار نبايد بيش از  -سركجي نوار  -4-7 

 (1423) روش آزمون مطابق استاندارد ملي ايران بشماره درصد عرضي نوار باشد 

 (1-9باشد ) روش آزمون مطابق  4%ميزان كاهش مقاومت در جهت تار نوار پس از شستشو نبايد بيش از  -4-8 

بايد پس از شستشو فاقد هرگونه جمع شدگي , جعد و پيچش باشند ) روش آزمون نوارها  -جمع شدگي پس از شستشو  -4-9 

 (2-9مطابق بند 



 هاي عمودي بايد عاري از عيوب بشرح زير باشند :اي مورد مصرف در پردهنوارهاي پارچه  -4-10 

 هاي قابل رؤيتلكه -4-10-1 

 آثار رفوگري قابل رؤيت -4-10-2 

 رنگ نايكنواختي بافت و -4-10-3 

 پارگي كناره -4-10-4 

 جمع شدگي و پيچش -4-10-5 

 بنديبسته -5  

 شوند . بنديهاي پلي اتيلن , سلوفان بيرنگ و غير قابل نفوذ بستهاي تهيه شده بايد بصورت رول در كيسهنوارهاي پارچه -5-1 

 متر كمتر نباشد . 25كوتاهترين آن از متر و حداكثر بصورت سه قطعه بوده كه  10±100بندي شده طول هر رول بسته -5-2 

 عالمتگذاري -6  

 هاي حاوي نوار قيد گردد :كليه اطالعات زير بايد بطور خوانا و ثابت در محل مناسب روي كيسه -6-1 

 نام و نشان سازنده -6-1-1 

 جنس و نوع نوار  -6-1-2 

 طول و عرض نوار  -6-1-3 

 دستور العمل شستشو -6-1-4 

 كليه اطالعات زير بايد بطور ثابت و خوانا در محل مناسب روي كارتن قيد گردد :  -6-2 

 نام و نشان سازنده  -6-2-1 

 جنس و نوع نوار  -6-2-2 

 شماره كاليته  -6-2-3 

 شماره سفارش  -6-2-4 



 شماره و تعداد رنگ  -6-2-5 

 پهناي نوار  -6-2-6 

 طول خالص نوار بر حسب سانتيمتر  -6-2-7 

 طول ناخالص برحسب سانتيمتر با احتساب مقدار افزوده شده جهت عيوب قابل گذشت  -6-2-8 

 وزن ناخالص برحسب كيلوگرم  -6-2-9 

 وزن خالص برحسب كيلوگرم  -6-2-10 

 شماره عدل يا كارتن  -6-2-11 

 نشانه چتر  -6-2-12 

 نشانه قالب كه برروي آن ضربدر كشيده شده باشد  -6-2-13 

 نام كشور سازنده  -6-2-14 

 هاي مورد نياز در صورت توافق خريدار و فروشنده ساير نشانه -6-2-15 

 نمونه برداري  -7  

هاي عمودي در بهر بوده و بطور تصادفي اي مورد مصرف در پردههاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نوارهاي پارچهنمونه 

 ( نمونه برداري بعمل آيد : 2زم بايد از هر بهر كاال طبق جدول شماره )انتخاب شود . براي انجام آزمونهاي ال

 

 شرايط آزمون  -8  



درجه سلسيوس قرار  2±20درصد و دماي  2±65ساعت در شرايط رطوبت نسبي  24ها را قبل از انجام آزمون بايد حداقل آزمونه 

 (948داده و سپس آزمونهاي الزم را در همان محيط انجام داد ) طبق استاندارد ملي ايران بشماره 

 روش آزمون  -9  

سانتيمتر در جهت تار نوار تهيه كرده و ميزان مقاومت تا حد پارگي را قبل و بعد از شستشو را  5*  20آزمونه هايي به ابعاد  -9-1 

( بدست آوريد ) روش آزمون مطابق استاندارد دماي ايران 189با استفاده از روش شستشو ) مطابق استاندارد ملي ايران بشماره 

 (، سپس درصد كاهش مقاومت تا حد پارگي را برمبناي رابطه زير محاسبه نماييد : 1147بشماره 

 

درجه سلسيوس (  2±40را به روش مرسوم خانگي ) توسط محلول شوينده و آب تعداد نوار آماده شده جهت نصب  -9-2 

شستشو داده و بدون چين  خوردگي و جمع شدگي برروي سطحي صاف قرار دهيد . سپس آنها را بصورت كمي مرطوب در جايگاه 

 , جعد و پيچش بررسي نماييد . ها خود همراه با وزنه نصب كرده و پس از خشك شدن كامل , هر يك را از نظر جمع شدگي كناره
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