
 

 
 

 

 
 

981 
 

 
 

 ويژگيهاي پشم شسته شده داخلي

 

 

 تجديد نظر

 چاپ سوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

ك به مك داخلي، كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

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

 نمودن فراهم منظور به نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

هاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به كاال با رقابت امكانات

منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني 

و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري  مطالعه –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 هايگواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

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

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

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

بهداشت 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

تهيه گرديد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد  1352استاندارد ويژگيهاي پشم شسته شده كه نخستين بار در سال  

كميسيون فني صنايع نساجي براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در بيست و نهمين جلسه كميته ملي استاندارد صنايع 

تصويب شد , اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات  64/6/27نساجي مورخ 

 گردد .بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 1349صنعتي ايران مصوب آذرماه 

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

تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديد نظر بعدي مورد توجه 

 واقع خواهد شد .

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

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

 استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 تفاده از منابع زير تهيه گرديده است :لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد با اس 

  

 ISO  =1از نشريات   

 IWS  =2از نشريات   

 IWTO  =3از نشريات   

 ـ نتايج و تحقيقات و آزمايشات كارشناسان داخلي . 4  

  

  

 ويژگيهاي پشم شسته شده داخلي  

 ـ هدف 1  



 باشد .ويژگيهاي پشم خالص شسته شده ميهدف از تدوين اين استاندارد تعيين  

 ـ دامنه كاربرد 2  

اين استاندارد شامل پشم هايي است كه با ماشين آالت پشم شوئي به روش صحيح و با استفاده از مواد پاك كننده مجاز  -2-1 

 شسته شده با ماشينهاي خشك كن مناسب خشك گرديده باشد .

هائي است كه پس از طي مراحل ريسندگي در صنايع دستي مانند فرش اي شستشوي پشماين استاندارد تنها حاوي ويژگيه -2-2 

 گيرد .دستباف , گليم و مشابه آن مورد مصرف قرار مي

شود و همچنين هائي كه به اصطالح سنتي نيم شور , يك شور , عرق شور وگرده شور گفته مياين استاندارد شامل پشم -2-3 

 گردد .نميهاي دباغي شده شامل پشم

 ـ تعاريف 3  

 2پشم شسته شده : پشمي است كه بايد عاري از مواد زائد مانند فضوالت گوسفند و رنگ نشانه بوده و در ضمن موارد بند  -3-1 

 نيز در مورد آن رعايت شده باشد .

تواند در شرايط استاندارد ) طبق شرايط استاندارد : عبارت از درصد رطوبتي است كه پشم خشك ميدر  1رطوبت بازيافتي  -3-2 

 ايران ( جذب نمايد . 948استاندارد شماره 

 ـ ويژگيها 4  

 4-1- pH  باشد . 6محلول مستخرجه از الياف پشم بايد خنثي بوده و يا حداقل آن 

 انجام گيرد (.ايران  1951) آزمون طبق استاندارد شماره  

 باشد .درصد مي 1/5تا  0/3چربي : چربي موجود در پشم بين  -4-2 

 ايران انجام گيرد (. 30) آزمون طبق استاندارد شماره  

درجه  2±20درصد رطوبت نسبي و  2±65رطوبت بازيافتي در شرايط استاندارد : حداكثر رطوبت مجاز در اين شرايط  -4-3 

 باشد .يدرصد م 15/7سانتيگراد ( 

 ايران انجام گيرد (. 30) آزمون طبق استاندارد شماره  

 باشد . مواد گياهي : حداكثر مواد گياهي باقيمانده در پشم يك درصد مي -4-4 

 ايران انجام گيرد (. 1938) آزمون طبق استاندارد شماره  



 شد .بادرصد مي 0/5ماسه و خاك : حداكثر ماسه و خاك باقيمانده در پشم  -4-5 

 هاي ضد بيد الزم است درصد مواد ضد بيد مصرفي ذكر شده جزء مواد مستخرجه از پشم بحساب آيد .ـ در مورد پشم 1يادآوري  

 ـ عدل بندي 5  

ها بايد در لفافي از جنس كنفي در عدلهاي همنوع و همشكل محكم و بطور مناسب عدل بندي شوند , بطوريكه كامال پشم -5-1 

 پوشيده بوده و از اطراف باز نباشد .

 گردد .( پيشنهاد مي1ها طبق جدول شماره )ابعاد و وزن عدل : ابعاد و وزن عدل -5-2 

  

 عدد باشد . 6ها بايد مفتول و يا تسمه كشي شوند , بطوريكه تعداد آنها در ارتفاع عدل حداقل مفتول و تسمه كشي : عدل -5-3 

 گذاريـ نشانه 6  

 گذاري روي عدلنشانه -6-1 

 قسمت خارجي هر عدل بايد داراي اطالعات زير باشد . 

 نوع جنس ) پشم شسته شده ( -6-1-1 

 شماره عدل -6-1-2 

 شماره پارتي -6-1-3 

 شماره سفارش -6-1-4 

 محل توليد پشم -6-1-5 

 وزن ناخالص -6-1-6 



 وزن خالص -6-1-7 

 رنگ پشم -6-1-8 

 نشانه چتر -6-1-9 

 نشانه قالب -6-1-10 

 مقصد -6-1-11 

 هاي اضافي مورد نيازنشانه -6-1-12 

بطور خوانا و ثابت براي مصرف داخلي به زبان فارسي و در مورد صادرات و واردات به زباني ها بايد ـ تمام نوشته و نشانه 1يادآوري  

 كه مورد توافق سفارش دهنده و توليد كننده است باشد .

 ـ تطبيق با استاندارد 7  

 نمونه برداري -7-1 

 ادفي انتخاب شود .هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص كاال در پارتي بوده و بطور تصنمونه -7-1-1 

 ايران نمونه برداري كرد . 1943براي انجام آزمونهاي الزم از هر پارتي كاال بايد طبق استاندارد شماره  -7-1-2 

 ها بايد كامال پوشيده به آزمايشگاهها ارسال شود .ـ نمونه 2يادآوري  

 شرايط آزمون -7-2 

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

 ايران ( قرار اده , سپس آزمونهاي الزم را در همان محيط انجام شود . 948شماره 

 تمام آزمونهاي ذكر شده در اين استاندارد بايد مطابق استاندارد مربوطه انجام گيرد . -7-3 

هاي مورد آزمون با ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت نداشته باشد كاال خارج از استاندارد تلقي ويژگيهاي نمونهـ هرگاه  3يادآوري  

 شود .مي
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