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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اي ملـي  اسـتاندارده  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ      
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسـان سـازمان    از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس اسـتانداردهاي  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 مربـوط كـه   ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

پيشـرفت   آخـرين  از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي

 و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 مـي  سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 اجبـاري  را آن بنـدي و درجـه  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند

 آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد

كاليبراسـيون   و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
 تأييـد صـالحيت   نظـام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(

 .كنـد  نظارت مـي  آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران
 براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي
                                                 

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  » هاي آزمونو روش هاويژگي –با بافت تار و پودي حوله و پارچه حوله -نساجي« 

  )تجديد نظر دوم(
  

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  يكتا، مهدي

  )نساجي مديريتفوق ليسانس (
  

  اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي

    :دبير
  آفاقي، جميله

  )فوق ليسانس مديريت مهندسي نساجي(
  

  سياوشي، مريم
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

گروه پژوهشي نساجي و  -استاندارد ايران سازمان ملي
  چرم

  
  

  ت صنعتي استان اصفهاناداره كل استاندارد و تحقيقا

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  اسماعيليان، مريم

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

  براتيان، امير
  )ليسانس مهندسي برق(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

  پوراصفهاني، مجتبي
  )وق ليسانس مهندسي نساجيف(
  

گروه پژوهشي نساجي و  -استاندارد ايران سازمان ملي
  چرم

  
  پيغامي، فريبا

      )ليسانس فيزيك(
  

 بر اجراي اداره كل نظارت - استاندارد ايران سازمان ملي
  استاندارد ايران

  رجبي نژاد، حسين
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(

    

  نيك تكس مشاورين شركت
  

  هديرضايي، م
  )ديپلم رياضي(
 

  شركت نوين بافت

  عمران، سيد اميد
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  پلي اكريل ايرانشركت 
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 فتحي، محمد مهدي
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

اداره كل صنايع نساجي   -و تجارت معدنوزارت صنعت، 
  و پوشاك 

  
  ، رضاقاسمي

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

گروه پژوهشي نساجي و  -راناستاندارد اي سازمان ملي
  چرم

  
  كاظمي، سيد عباس

  )ليسانس مهندسي نساجي(
 

  گروه صنعتي گلبافت

  محمدي، هانيه
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  انجمن صنايع نساجي ايران

  مهرورزان، رسول
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

  زنعيمي نيا، فرنا
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

گروه پژوهشي نساجي و  -استاندارد ايران سازمان ملي
  چرم

  
  وحداني، ابراهيم

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

بر اجراي  اداره كل نظارت -استاندارد ايران سازمان ملي
  استاندارد

  ولي بيگي، ميالد
  )ليسانس مهندسي نساجي(

روه پژوهشي نساجي و گ -استاندارد ايرانسازمان ملي 
  چرم
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  فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان

  ب  سازمان ملي استاندارد ايرانآشنايي با 
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

  و   پيش گفتار
  1   هدف و دامنه كاربرد    1
  1   مراجع الزامي    2
  3     اصطالحات و تعاريف    3
  3  هاويژگي    4
  6   عيوب غيرمجاز    5
  7   انه گذاريشن    6
  8   بسته بندي    7
9               هاي آزمونروش    8
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  پيش گفتار

نخستين بار در سال  " هاي آزمونو روش هاويژگي –حوله و پارچه حوله با بافت تار و پودي -نساجي "استاندارد 
د ايـران و  اسـتاندار سـازمان ملـي   اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسـط  . تدوين شد 1350

  سيصـد و بيسـت و ششـمين   مين بار مـورد تجديـد نظـر قـرار گرفـت و در      دوتاييد كميسيون هاي مربوطه براي 
اينـك ايـن   . تصـويب شـد   15/5/1391الياف مورخ   دارد پوشاك و فرآورده هاي نساجياجالس كميته ملي استان

موسسه استاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران ،    قانون اصالح قوانين و مقررات  3استاندارد به استناد بند يك ماده 
  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود  1371مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات 
پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين  استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر

بنابراين ، بايد . استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 
  .همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد 

  .شودمي 1361سال :  727شماره اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران 
  :منابع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است 

  و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم  امكاناتبررسي  - 1
2- DIN EN 14697:2005, Terry towels and terry towel fabrics 
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 هاي آزمونها و روشويژگي –با بافت تار و پودي حوله و پارچه حوله -نساجي

 هدف و دامنه كاربرد  1

هـاي  هاي آماده مصرف براي اسـتفاده براي حوله آزمونهاي و روش  هاهدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي
  .باشدحوله مي هاي تن پوش و پارچه، حولهخانگي و عمومي 

در برخي موارد يـك طـرف حولـه تـراش     . اي كاربرد داردهاين استاندارد براي حوله با بافت تار و پودي و پرز حلق
  .شوداي به پرز مخملي تبديل ميخورده و پرز حلقه

هاي رول شده در جعبه مخصوص ، حولههاي سالمتهاي مورد استفاده در بخش مراقبتبراي حوله اين استاندارد
 .كاربرد ندارد هاي يكبار مصرفو حوله

 مراجع الزامي  2

بدين ترتيب آن مقررات جزئي . وي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده استمدارك زير حا
  .از اين استاندارد محسوب مي شود

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع شده باشد،اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مـورد نظـر   
مـداركي كـه بـدون ذكـر تـاريخ انتشـار بـه آن هـا ارجـاع داده شـده           در مـورد  . اين استاندارد ملي ايران نيسـت 

  .است،همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است 
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

  روش آزمون –ثبات رنگ در برابر مالش -، نساجي 204استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  نشانه هاي مورد استفاده در برچسب هاي مراقبت از كاال–، نساجي 933استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  ، شرايط محيطي استاندارد براي آماده سازي و انجام آزمون948استاندارد ملي ايران شماره   2-3

روش انـدازه گيـري   : قسمت اول –خواص كششي پارچه -، منسوجات1147-1استاندارد ملي ايران شماره    2-4
  نيرو و ازدياد طول در حداكثر نيروي اعمال شده با استفاده از روش نوارباريك

  ، روش تعيين ثبات رنگ در برابرسفيد گري با هيپوكلريت1511-1استاندارد ملي ايران شماره   2-5

رسـفيدگري بـا   روش تعيـين ثبـات رنـگ در براب    -نسـاجي   -، نساجي1511-2استاندارد ملي ايران شماره   2-6
  پراكسيد 

  روش تعيين ثبات رنگ در برابر آب  -، نساجي1515استاندارد ملي ايران شماره   2-7

آب (آزمون ثبـات رنـگ كـاالي نسـاجي در برابـر آب كلـردار        -، نساجي1581استاندارد ملي ايران شماره   2-8
  )استخر شنا
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ويژگـي هـا و روش هـاي     -در آزمايشگاه تجزيـه  آب مورد مصرف –، آب 1728 استاندارد ملي ايران شماره  2-9
  آزمون 

  محلول مستخرجه از منسوجات   pH، روش اندازه گيري 1951استاندارد ملي ايران شماره  2-10
نخ هاي دوخت صنعتي از الياف مصنوعي يا مخلوط با الياف -نساجي ،2883  شماره ايران  استاندارد ملي  11- 2

  نويژگيها و روشهاي آزمو -طبيعي
  ، آزمون ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي المپ قوس گزنون4084استاندارد ملي ايران شماره   2-12

  روش هاي شناسايي الياف ،4312  شماره ايران  استاندارد ملي  2-13

آزمون ثبـات رنـگ منسـوجات در برابرشستشـوي خـانگي و        -، نساجي4530استاندارد ملي ايران شماره   2-14
  عمومي

اندازه گيري مقاومت و انبساط تا حـد تركيـدگي منسـوجات     -، نساجي4801استاندارد ملي ايران شماره   2-15
  تحت فشار مايع

اندازه گيري مقاومت و انبساط تا حـد تركيـدگي منسـوجات     -، نساجي4802استاندارد ملي ايران شماره   2-16
    تحت فشار هوا

روش هاي شستشوي خانگي و خشـك كـردن بـراي آزمـون      -، نساجي7664استاندارد ملي ايران شماره   2-17
  هاي نساجي

ثبات رنگ در برابر شستشوي خانگي و عمومي با اسـتفاده از   -، نساجي7680ملي ايران شماره  استاندارد  2-18
پاك كننده هاي مرجع بدون فسفات حاوي سفيد كننده بر پايه اكسـيژن همـراه بـا فعـال كننـده سـفيدگري در       

  روش آزمون –دماي پايين 
تعيين جرم در واحد سطح پارچه با استفاده از نمونـه هـاي    -، منسوجات8418استاندارد ملي ايران شماره  2-19

  كوچك
تعيين مقاومت لغزشي نخ هاي درز در پارچه هاي تـار    -، منسوجات8679-2استاندارد ملي ايران شماره   2-20

  روش آزمون –روش بار ثابت : قسمت دوم  –و پودي 
  روش آزمون –طول و عرض پارچه  تعيين  -، منسوجات9528 استاندارد ملي ايران شماره  2-21

  تعيين تغيير ابعاد پس از شستشو و خشك كردن -منسوجات ،10233استاندارد ملي ايران شماره   2-22
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 اصطالحات و تعاريف  3

 :رودبه كار ميدر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير 

3 -1   

  حوله براي مصارف خانگي
 .گيردخانه مورد استفاده قرار ميدر  كه حوله حوله يا ديگر اقالم ساخته شده از پارچه

3 -2   

  ف عموميحوله براي مصار
ها، مدارس و غيره ها، رستورانهتل مانندبراي مصارف عمومي  كه حوله يا ديگر اقالم ساخته شده از پارچه حوله

 .گيردمورد استفاده قرار مي

3 -3   

  )تار و پودي(پارچه حوله 
  .باشدمياي شود و داراي سه سري نخ تار، پود و پرز حلقهپارچه حوله كه در سيستم تار و پودي توليد مي

 .تبديل گردد) پرز بريده(اي به پرز مخملي پس از بافت، تراش خورده و پرز حلقه ممكن است يك طرف پارچه حوله -يادآوري

3 -4  

  جرم كلي
 .دباشبرحسب گرم مي جرم يك حوله آماده مصرف

3 -5  

  1نسبت پرز
  .باشديبه طول آزمونه م از حوله اي بيرون كشيده شدهنسبت طول يك نخ پرز حلقه

 هاويژگي   4

  گيرد، بايد هاي آزمون مندرج در اين استاندارد مورد آزمون قرار ميوقتي حوله و پارچه حوله مطابق با روش
  .هاي اين استاندارد باشدمطابق با ويژگي

                                                 
1 - Terry ratio 
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ير از ، مگر آن كه، غبه طور مثال، نو و استفاده نشده شود، آزمون گرددكاال بايد همانگونه كه تحويل گرفته مي
  .آنچه كه در اين استاندارد گفته شده است، درخواست آزمون گردد

  ها و ثبات رنگ حوله و پارچه حولهويژگي  4-1
شامل  2باشد و جدول آماده و پارچه حوله با مصارف عمومي و خانگي مي براي حوله هاويژگيشامل  1جدول 

  ف عمومي و خانگي در برابر عوامل گوناگون مي باشد هاي آماده و پارچه حوله بامصارويژگي هاي ثبات رنگ حوله
يا پارچه /به ترتيب براي حوله و "پارچه"يا /و "حوله"در ستون  "×"با 1عالمت گذاري شده در جدول  يهاويژگي

  .حوله كاربرد دارد
  حولهلبه   4-2

ميليمتر  5مت نبايد از پهناي اين قس. حوله بايد تا  و سپس بصورت دوال دوخته و يا نوار دوزي شود هايلبه
  .كمتر باشد

  نخ دوخت  4-3
 2883و يا  59ملي ايران شماره  هايشود نخ دوخت مورد مصرف براي حوله مطابق با استانداردپيشنهاد مي

  .باشد
  بخيه دوخت  4-4

  .ها بايد طوري دوخته شود كه در حوله ايجاد جمع شدگي نكند و بدون جا افتادگي و يكنواخت باشدبخيه
  .عدد باشد 28سانتيمتر حداقل  10د بخيه بايد در تعدا

  قالب  4-5
و در جاي مناسبي از حوله محكم  اشدمقاومت كافي ببا شود، حوله براي آويزان كردن داراي قالب پيشنهاد مي
  .دوخته شود
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 عموميحوله آماده و پارچه حوله با كاربرد خانگي و ي ويژگي ها – 1جدول 

يف
رد

  

  طبق روش آزمون  توضيحات  ود قابل قبولحد  پارچه  حوله  ويژگي

1  

  جنس 

×  ×  

  پنبه% 100
  )هاي تزئينيبدون احتساب نخ(

شود از پنبه پيشنهاد مي
ده براي باال مرسريزه ش

بردن كيفيت حوله 
  .فاده شوداست

ملي ايران  استاندارد
  4312شماره

طول و عرض  كمتر از% 4 حداكثر    ×  )سانتيمتر(حوله  ابعاد  2
  اظهارشده 

ملي ايران  استاندارد  
  9528 شماره

پارچه  ابعاد  3
  )سانتيمتر(

طول و عرض  كمتر از% 4 حداكثر  ×  
 اظهار شده

ملي ايران  استاندارد  
  9528 شماره

4  
 پس ازابعاد تغيير 

  (%) شستشو 
براي (حداكثر جمع شدگي مجاز   ×  ×

  %3 ):هر جهت
  

ملي ايران  استاندارد  
  10233 شماره

5  
حداكثر برابر با مقدار اظهار شده با     ×  )گرم( جرم كلي

 مقدار اظهار شده كمتر از5%
 )درصورت اظهار(

  
  1-8بند

6  

جرم واحد سطح 
  )درقسمت پرزدار(

 حداكثربرابر با مقدار اظهار شده با   ×  
 اظهار شده مقدار كمتر از % 5
ولي درهر صورت  )درصورت اظهار(

گرم بر مترمربع كمتر  270نبايد از 
  .باشد

 طرح د در قسمتباي
كه يكنواخت غالب 

ملي ايران  استاندارد  است، انجام شود
  8418 شماره

7  
اي به حلقه نسبت پرز
  نخ زمينه

با  اظهارو در صورت   5/3حداقل   ×  ×
  ±%5در نظر گرفتن حداقل فوق و 

  مقدار اظهار شده

  
  3- 8بند 

8  
در  مقاومت كششي
  چهت تار و پود 

مصارف عمومي براي    نيوتن 250حداقل   ×  ×
نيوتن  300حداقل 

  .شودپيشنهاد مي

ملي ايران  استاندارد
  شماره

1-1147  
  2-  8 بند    ثانيه 10حداكثر   ×  ×  زمان جذب  9

10  

  ش بخيه  لغز ز
  )پيشنهادي( 

 تن پوش و تنها براي  ميلي متر 6حداكثر   ×  
براي  مورد مصرفپارچه 

توليد حوله تن پوش 
  .رودبكار مي

ملي ايران  استاندارد
در (  8679-2 شماره

  )نيوتن 60نيروي 

  .ميليمتر در نظر بگيريد 10ميليمتر شد، مقدار را  10اظهار شده، كمتر از  طول و عرض % 4چنانچه مقداربدست آمده از * 
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  ويژگي هاي ثبات رنگ حوله آماده و پارچه حوله در برابر عوامل مختلف - 2جدول 

يف
رد

  

يير رنگ و درجه تغ  عوامل مختلف
  طبق روش آزمون  توضيحات  لكه گذاري

  نور  1

براي حوله  4-5حداقل 
  سفيد

براي حوله  5حداقل 
  رنگي 

ايران  استاندارد ملي  
  4084شماره 

ايران  استاندارد ملي    4حداقل   مالش مرطوب  2
  204 شماره

  204استاندارد ملي    4حداقل   مالش خشك  3
  1515استاندارد ملي    4حداقل   آب  4

  3- 4حداقل : تغيير رنگ    شستشوي خانگي و تجاري  5
ايران  استاندارد ملي    3- 4حداقل : لكه گذاري

  2روش  -4530 شماره

6  

با خانگي و تجاري  يشستشو
مرجع    هاي پاك كنندهاستفاده از 

بر اوي سفيدكننده بدون فسفات ح
  پايه اكسيژن

ايران  استاندارد ملي    3-4حداقل 
  7680 شماره

  )آب استخر شنا(لردار آب ك  7
  3-4حداقل   )پيشنهادي(

تنها در مواردي كه پيشنهاد براي 
براي مثال در دار استفاده در آب كلر

گردد، كاربرد مي آب استخر شنا
  .دارد

ايران  استاندارد ملي
  1581 شماره

  با هيپوكلريت و پراكسيدسفيدگري   8
  3-4حداقل   )پيشنهادي(

تنها در موارد پيشنهاد براي 
روش  -رودفيدگري بكار ميس

انتخابي براساس مواد سفيدگري 
  .باشدتوصيه شده مي

ايران  استاندارد ملي
  شماره

  و يا     1-1511
  2-1511  

  

  عيوب غيرمجاز  5

  :حوله در موقع بازرسي چشمي بايد فاقد عيوب بشرح زير باشد
  سوراخ و پارگي در حوله   1- 5
  هانخ كشيدگي و جمع شدگي در كناره   2- 5
  .جا افتادگي نخ پرز، تار و پود كه در ظاهر موثر بوده و به صورت مشهود قابل رويت باشد   3- 5
  ناهماهنگي رنگي و نخ تار يا پود با رنگ اشتباه كه ايجاد خط نمايد    4- 5
  آثار لكه، زردي، بريدگي و سوختگي و نظاير آنها   5- 5



٧ 
 

  نشانه گذاري  6

پاك نشدني  تمام نوشته ها و نشانه ها بايد به طور خوانا و. ايد بشرح زير باشدگذاري حوله، طاقه و كارتن بنشانه
  .به زبان فارسي و يا انگليسي و در مورد صادرات به زبان مورد توافق سفارش دهنده و توليد كننده، باشد

  نشانه گذاري روي حوله  6-1

ن برچسب بايد مطابق با استاندارد ملي ايران هاي اينشانه. حوله بايد داراي دستورالعمل نگهداري و شستشو باشد
  :هاي زير باشدضمنا اين برچسب بايد داراي آگاهي. ،  خوانا و پاك نشدني باشد933 شماره

  نوع جنس و درصد الياف تشكيل دهنده   6-1-1
  نام و نشان توليد كننده و محل توليد   6-1-2
  )برحسب سانتيمتر(ابعاد   6-1-3

  اقهطنشانه گذاري روي   6-2

  .با حروف خوانا و ثابت از گوشه انتهايي آويخته شود ) اتيكت ( اطالعات زير بايد بر روي يك برچسب آويز 
  نام و نشان سازنده  6-2-1
  پارچه حولهنوع جنس   6-2-2
  )كاليته ( شماره سفارش   6-2-3
  شماره رنگ  6-2-4
  شماره طاقه  6-2-5
  متراژ خالص  6-2-6
  وگرموزن خالص طاقه به كيل  6-2-7
  هاي اضافي مورد نياز در صورت توافق خريدار و فروشنده ساير نشانه  6-2-8

 كارتن نشانه گذاري روي   6-3

  :هاي زير به صورت خوانا و پاك نشدني درج شودروي هر كارتن بايد آگاهي
  "پارچه حوله"يا   "حوله"درج عبارت   6-3-1
 توليد كننده و محل توليدنام و نشان   6-3-2

 ع جنس و درصد اجزاء تشكيل دهنده حولهنو  6-3-3

 يا تعدادطاقه تعداد حوله  6-3-4
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 شماره كارتن  6-3-5

 شماره پارتي  6-3-6

 شماره سفارش  6-3-7

 وزن ناخالص  6-3-8

 وزن خالص  6-3-9

  ).در مورد واردات و صادرات(نشانه چتر  قالب كه روي آن ضربدر كشيده شده باشد   6-3-10
  مورد نياز در صورت توافق خريدار و فروشندههاي  ساير نشانه 6-3-11

  .درج هرگونه اطالعات اضافي كه باعث گمراهي مصرف كننده شود، مجاز نمي باشد -يادآوري

  بسته بندي  7

  بسته بندي حوله  7-1
در كيسه سلوفان و يا پلي اتيلن شفاف باشد و رنگ آن طوري انتخاب شود كه  حوله بنديبستهشود پيشنهاد مي

  .قابل مشاهده باشدز آن حوله ا
  بسته بندي طاقه  7-2

اتيلني بسته بندي گردد به نحوي كه آن را از گرد و غبار و طاقه پارچه بايد به صورت سالم و تميز در كيسه پلي
  .آلودگي محافظت نمايد

 كارتن دربسته بندي   7-3

د، كارتن هاي مورد استفاده بايد از بسته بندي شون مناسبيا لفاف  و كارتن دربسته ها  شودپيشنهاد مي 7-3-1
  .نوع مقواي فشنگي مقاوم بوده و تمام كارتن هاي موجود براي يك پارتي كاال بايد يك اندازه و هم شكل باشند

در مورد كاالهاي صادراتي لبه هاي در كارتن ها پس از قـراردادن كـاال در آن بايـد توسـط نـوار چسـب        7-3-2
سـانتي   10طرفين نيـز بـه ميـزان     ه عالوه بر پوشاندن تمام طول درز كارتن، ازكاغذي به نحوي چسبانده شود ك

  .متر كشيده و به دوپهلوي كارتن چسبانده شود

  .كارتن يا عدل بايد تسمه كشي شود، به طوري كه به كارتن و محتويات آن صدمه اي نرسد 7-3-3
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  هاي آزمونروش  8

  تعيين جرم كلي  1- 8

  كلياصول    2- 1- 8
  .كاربرد دارد م كلي براي حولهتعيين جر

  .شودبعد از قرار دادن در شرايط محيطي استاندارد، تعداد معيني از حوله توزين شده و جرم هر حوله  تعيين مي
  وسايل  3 - 1- 8

  .گرم 1 دقت توزينترازو، با 
  روش انجام آزمون   4- 1- 8

  .پنج حوله با اندازه يكسان از يك بهر نمونه برداري كنيد
 948 استاندارد ملي ايران شمارهساعت تحت شرايط محيطي استاندارد مطابق با  24له را براي حداقل پنج حو

  .قرار دهيد
  .بعد از قرار دادن در شرايط محيطي، هر حوله را با تقريب يك گرم توزين كنيد و جرم هر يك را يادداشت كنيد

  روش  محاسبه و بيان نتايج   5- 1- 8
  .تعيين كنيد، و برحسب گرم بيان كنيد 1با استفاده از جرم پنج حوله و فرمول  هر حوله را (m)جرم كلي 

5
51


 toi

im
m  )1(                                                                                                      

  :كه در آن
mi

  جرم هر حوله    
  عيين زمان جذبت  2- 8
  اصول كلي  1- 2- 8

  .شودزمان خيس شدن آزمونه حوله وقتي كه كامال با آب خيس گرديد، تعيين مي
  مواد و وسايل الزم  2- 2- 8

  1728، مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 3آب درجه 
  )كرونومتر(زمان سنج ايستا 

  محفظه آب
  قيچي يا ديگر وسايل برش آزمونه

  زمونروش انجام آ  3- 2- 8
  .قرار دهيد  948ساعت تحت شرايط استاندارد طبق  استاندارد شماره  24حوله را حداقل به مدت 
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  .ميلي متر تهيه كنيد) 100±1(×ميلي متر) 100±1(پنج آزمونه به ابعاد 
  .يك طرف حوله را روي آب قرار دهيد و زمان سنج را بكار اندازيد

  .ب را ثبت كنيدزمان الزم براي فرو رفتن كامل آزمونه در آ

  روش محاسبه و بيان نتايج  4- 2- 8
  .آزمونه ديگر تكرار كنيد 4آزمون را براي 

  .ميانگين حسابي زمان فرو رفتن در آب پنج آزمونه را برحسب ثانيه محاسبه كنيد
  نسبت حلقه يا پرز به نخ زمينه  3- 8
طول . باشدمتر ميرحسب ميليطول آزمونه ب بهطول نخ حلقه  نسبت نسبت حلقه يا پرز به زمينه،  1- 3- 8

  .متر باشدميلي 100آزمونه بايد 

0L

L
TR   )2 (                                                                                                            

  :كه در آن
TR  نسبت حلقه  

L   متر ه برحسب ميليطول آزموندر جهت طول نخ پرز خارج شده  
L0  مترطول آزمونه برحسب ميلي  
  


