
 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

 است كه مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 استانداردهاي ملي )رسمي( ميباشد. نشر وظيفه تعيين، تدوين و عهده دار

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان 

مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با 

تانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه اس

ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
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حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و 

جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع  سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي

واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در 

كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي )رسمي( 

 چاپ و منتشر مي شود.

نهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازما

ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت 

تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي 

وين و در كميته ملي (( تد5مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))

 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد 

ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص 

مي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده كشور، از آخرين پيشرفتهاي عل

 مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون 

به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از 

زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با كيفيت محصوالت و مالحظات 

تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين 

المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري 

 نمايد.

ن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيد

فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت 

كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه 

م تأييد صالحيت ايران مورد استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظا

ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و 

بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش 

رتقاي سطح استانداردهاي ملي از تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ا

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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مورد مصرف   پارچه هاي تاري و پودي ازنخ پلي آميد يكسره -منسوجات"استاندارد كميسيون
  "ويژگيها -البسه  ورزشي در

      نمايندگيسمت يا    ئيسر  

  كارشناس)هاشم     ،فروتن   رضايي
 (نساجي مهندسي

 افي طوس    شركت پشم ب

  اعضا

احمدي مقدم ، محمد )كارشناسي 
 ارشد مهندسي نساجي( 

اداره كل استاندارد و تحقيقات 
 صنعتي خراسان

نسرين    )كارشناس  ،بهمني فريز 
        (نساجي

اداره كل استاندارد و تحقيقات 
 صنعتي خراسان  

  )كارشناسهادي ،بهروز نيا 
 نساجي( مهندسي

    شركت فرش نگين  

 رانكو ارمغان شركت نساجي( فني)متخصص         علي,  تدين
   دبير

كارشناسي ارشد مهندسي )معصومه   ، بابوريان  

 (نساجي 
اداره كل استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي خراسان
 گفتار پيش

-شـي پارچه هاي تاري و پودي ازنخ پلي آميـد يكسـره مـورد مصـرف در البسـه  ورز      -منسوجات"استاندارد

 اسـتاندارد  ملي كميته جلسهيكصدوپنجمين درو شده تدوين و تهيه كه توسط كميسيون مربوطه " "ويژگيها

 اسـتناد  بـه  اينك، است گرفته قرار تصويب مورد 22/4/1831ورخپوشاك وفراورده هاي نساجي والياف م

 مـاه  بهمـن  مصوب يرانا صنعتي وتحقيقات استاندارد موسسه مقررات و قوانين اصالح قانون 8 ماده يك بند

 . شود مي منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به 1831

 ، خـدمات  و علـوم  ، صـنايع  زمينه در جهاني و ملي پيشرفتهاي و باتحوالت هماهنگي و همگامي حفظ براي

 ياتكميل اصالح براي كه پيشنهادي هرگونه و شد خواهند نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

.  گرفـت  خواهند قرار توجه مورد مربوط فني كميسيونهاي در نظر تجديد هنگام شود،در استانداردهاارائه اين

 .كرد استفاده نظرآنها تجديد آخرين از همواره بايد ايـران استانداردهاي به مراجعه براي بنابراين
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، در  جامعـه  نيازهـاي  و دموجـو  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن كه است شده سعي استاندارد اين تدوين و تهيه در

 .شود ايجاد هماهنگي پيشرفته و صنعتي كشورهاي ملي استاندارد و استاندارد اين ينحدامكان ب

 : است زير شرح به رفته كار استانداردبه اين تهيه براي كه مآخذي و منابع

1- ASTM    D 4154 – 83: Standard Performance Specification for Men’s and Boy’s Knitted 

and Woven Beachwear and Sprots shirt Fabrics. 

 .87انجام شده دراداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي استان خراسان درسالشگاهييات آزمايتجرب يجنتا -2

 

 ويژگيها -مورد مصرف در البسه  ورزشي پارچه هاي تاري و پودي ازنخ پلي آميد يكسره -منسوجات

 

 هدف       1

،روشهاي آزمون ، نمونه برداري ، بسته بندي و عالمتگذاري  دوين اين استانداردتعيين ويژگيهاهدف ازت

 پارچه هاي تاري و پودي )ازجنس پلي آميد ( مورد مصرف در البسه  ورزشي مي باشد .

 

 دامنة كاربرد      2

تهيه شدهاندودرالبسه اين استاندارد در مورد كلية پارچه هاي تارو پودي كه ازنخ پلي آميديكسره  2-1

 ورزشي سبك استفاده ميگردند،قابل اجرا ميباشد .

اين استانداردبراي پارچه هايي كه كلية عمليات تكميل و رنگرزي روي آن انجام گرفته و قابل عرضه  2-2

به بازار است،كاربرددارد. اين استاندارد ويژگي هاي مربوط به عمليات رنگرزي ، تكميل ، طرح و نقشه را 

 امل نمي شود.ش

 

 مراجع الزامي                          3

 مدارك الزامي زيرحاوي مقرراتي است كه در متن اين  استانداردبه آنهاارجاع داده شده است .

تاريخ چاپ و/  بدين ترتيب آن مقررات،جزئي ازاين استانداردمحسوب مي شود.درموردمراجع داراي

 هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست .ياتجديدنظر اصالحيه ها و تجديدنظر

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 

بهتراست كاربران ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك  معهذا

الزامي زير رامورد بررسي قرار دهند . درمورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / ياتجديدنظر آخرين چاپ و / 

 داده شده مورد نظر است . ياتجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع 

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :

ويژگيهاي معيار خاكستري  –ثبات رنگ كاالهاي نساجي  1301سال  : 161استاندارد ملي ايران   3-1

 براي ارزيابي تغييرات در رنگ 

الي نساجي در برابر روش تعيين ثبات رنگ كا 1376: سال   176استاندارد ملي ايران   3-2

 عرق بدن  

روش تعيين ثبات رنگ كاالي نساجي در برابر  1301: سال  107استاندارد ملي ايران   3-3

 خشكشويي

روش تعيين ثبات  –ثبات رنگ كاالي نساجي 1301: سال101 -1استاندارد ملي ايران  3-4

 رنگ در برابر شستشو بادست  

ثبات رنگ  تعيينروش  –كاالي نساجي  رنگثبات  1353: سال  214استاندارد ملي ايران  3-5

 در برابر مالش

روش تعيين ثبات  –ثبات رنگ كاالي نساجي  1301: سال 215استاندارد ملي ايران      3-6

 رنگ در مقابل نور روز

روش آزمون ثبات رنگ  –ثبات رنگ كاالي نساجي  1301: سال 240استاندارد ملي ايران   3-7

 در برابر آب دريا

 روش اندازه گيري  عرض طاقه 1301: سال  724 -1ان استاندارد ملي اير 3-0

 روش اندازه گيري طول طاقه 1301: سال  724 -2استاندارد ملي ايران  3-1

 6-6وپلي آميد  6ويژگي هاي نخ يكسره پلي آميد  1371: سال 126استاندارد ملي ايران  3-11

و اندازه گيري  شرايط آزمايشگاه براي آماده نمودن 1371: سال  140استاندارد ملي ايران   3-11

 مشخصات فيزيكي و مكانيكي منسوجات  

بخش اول : روش    –خواص كششي پارچه  1301: سال  1147-1استاندارد ملي ايران  3-12

 اندازه گيري نيرو و ازدياد طول در حداكثر نيروي اعمال شده با استفاده از روش نوار باريك 
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 درواحد طول و سطح پارچه روش تعيين وزن 1301: سال  1140استانداردملي ايران   3-13

روش تعيين تغييرات ابعاد پارچه بعد از غوطه وري  1301: سال  1242استانداردملي ايران  3-14

 درآب سرد

روش انتخاب آزمونه از نمونه منسوجات براي  1356: سال  1247استاندارد ملي ايران  3-15

 انجام آزمايشهاي شيميايي در صنعت نساجي 

روش انتخاب آزمونه آزمايشگاهي منسوجات به  1355: سال  1240استاندارد ملي ايران  3-16

 منظور انجام آزمايشهاي فيزيكي

هاي  پارچهاندازه گيري انحنا وسركجي  شرو 1371: سال 1423استاندارد ملي ايران   3-17

 تاروپودي وحلقوي بافت

 

يشي پارچه بروش تعيين مقاومت سا 1301: سال  1521 -4استاندارد ملي ايران  3-10

 بخش چهارم:ارزيابي تغييرات ظاهري-مارتيندل

 

ثبات رنگ منسوجات در مقابل آب كلردار) آب    1371: سال  1501استانداردملي ايران  3-11

 استخر(

 مستخرجه ازالياف pHروش اندازه گيري  1356: سال  1151استاندارد ملي ايران   3-21

گيري تصادفي وچگونگي استفاده روش نمونه 1360:سال  2315استانداردملي ايران  3-21

 ازجداول اعداد تصادفي

الحات مربوط به عيوب پارچه هاي طواژه ها و اص 1371سال :  3153استاندارد ملي ايران  3-22

 تاري و پودي

           رنگ در مقابل نور ثبات  تعيين   روش 1375 : سال  4104استاندارد ملي ايران   3-23

 المپ قوس  گزنون  –مصنوعي 

 تعاريفصطالحات و ا     4

 در اين استاندارد اصطالحات و / ياواژه ها باتعاريف زير به كار مي رود:

 بهر     4-1
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به كااليي گفته مي شود كه هم جنس ، هم نوع ، هم وزن، هم طرح و نقشه بوده وداراي نمره وتاب نخهاي 

 يكسان باشند )داراي خواص فيزيكي و شيميايي و ظاهري مشابه باشند(.

 طاقه     4-2

متر پارچه كه بطور منظم ومحكم دور يك تختة مقوايي مستطيل شكل بصورت دوال و  41تا  31عبارتست از 

درحالتي كه روي پارچه بطرف داخل باشد و ياروي يك لولة مقوائي استوانه اي شكل محكم پيچيده شده 

 باشد .

 عدل      4-3

 ر داشته باشد .طاقه قرا 6± 3عبارتست از بسته اي كه درون آن 

 

 ويژگي ها 5

 126% پلي آميديكسره بوده و مشخصات آن با استاندارد ملي ايران  111ازجنس  نخ مصرفي بايستي  5-1  

 مطابقت داشته باشد.

درجة تغيير رنگ و درجة لكه گذاري رنگ پارچه در برابر عوامل مختلف طبيعي ، مكانيكي و شيميايي   5-2

 بايد طبق جدول يك باشد .

 

 ثبات رنگ   -1جدول 

 شماره استاندارد درجه تغيير رنگ حداقل درجة لكه گذاري عنوان آزمون

 4104و215 5 - نور 

 101- 1 4 4 شستشو

 176 4 4 قليايي (–عرق بدن )اسيدي 

 214 - 4 مرطوب(–مالش)خشك

 240 4 4 آب دريا

 1501 4 4 آب كلردار)آب استخر(
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ون موج بوده و بطور يكنواخت و مستقيم بافته شود و پهناي حاشيه بايد حاشيه هاي پارچه بايد بد  5-3

 ميلي متر باشد. 5حداقل 

سانتيمتر تجاوز نمايد . روش آزمون طبق استاندارد ملي  1انحنا يا خميدگي در دوسر حاشيه نبايد از    5-4

 مي باشد. 1423ايران  

د تجاوز نمايد. روش آزمون طبق استاندارد ملي درص 5/1سركجي پارچه  در دوسر حاشيه نبايد از    5-5

 مي باشد. 1423ايران  

% باشد. روش آزمون طبق استاندارد 2حداكثر تغييرات ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد بايد    5-6

 مي باشد. 1242ملي ايران  

ون طبق باشد .روش آزم 5/7و بيشتر از  5/6مستخرجه از پارچه نبايد كمتر از PH ارزش    5-7

  مي باشد . 1151استاندارد ملي ايران  

نيوتن مي باشد  866نيوتن و درجهت تار برابر  666حداقل مقاومت پارچه در جهت پود برابر    5-8

مي باشد. 1117-1. آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

باشد . روش  نيوتن مي 8/6حداقل مقاومت در برابر جرخوردگي پارچه درجهت تار و پود برابر   5-9

مي باشد. 1199-3آزمون طبق استاندارد ملي ايران  

مقدار اظهار ±%5جرم در واحد سطح  پارچه بايد طبق مقدار اظهار شده باشد و نبايد از    5-16

مي باشد. 1118شده تجاوز مايد. روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  

است .روش آزمون ±%5و حدرواداري آن برابر  عرض پارچه بايد طبق مقدار اظهار شده باشد  5-11

مي باشد. 721 -1طبق استاندارد ملي ايران 

كيلو پاسكال هيچگونه تغييري  اعم از  9دور سايش تحت بار  5666سطح پارچه پس از   5-12

تغيير رنگ و يا تخريب پارچه نبايستي اتفاق افتد و حداقل درجه تغييررنگ  پارچه در مقايسه با معيار 

مي باشد  166و  1521-1است . آزمون طبق استاندارد ملي ايران  1خاكستري برابر 

عيوب غير مجاز پارچه بايد در موقع بازرسي و آزمونهاي چشمي عاري از عيوبي بشرح ذيل باشد   5-13

 (3153)آزمون مطابق استاندارد ملي ايران 

قفسه تاري  يا پودي 5-13-1

پود شكسته ) پودبريده ( 5-13-2
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پود حلقه اي 5-13-3

پودروده شده   5-13-1

موج 5-13-5

شل و سفت بوده كناره ها 5-13-6

لكه روغن يا چربي و رنگ 5-13-7

انواع نايكنواختي ها در سطح پارچه 5-13-8

دررفتگي نخ تار و پود 5-13-9

خط شروع بافت   5-13-16

وجود نخ غريبه   5-13-11

وجود پارگي و سوراخ 5-13-12

وجود تار جفت و پود جفت 5-13-13

وجود خط كناره گير پارچه 5-13-11



  عيوب قابل گذشت  5-14

هاي چشمي عيوبي كه اكثر توسط كارشناسان فني با تجربه قابل رويت است بايد در موقع بازرسي و آزمون

درصد از كل طاقه ها  11توسط يك تكه نخ رنگي در كناره هاي پارچه در محل عيب مشخص گردد. حداكثر 

 در يك عدل ميتوانند داراي اين عيوب باشد . اين عيوب قابل گذشت بشرح ذيل ميباشند :

 ف كه بسادگي قابل رؤيت نمي باشد.لكه هاي بسيار ضعي 5-14-1

 آثار رفوگري كه بسادگي ديده نمي شود. 5-14-2

 نايكنواختي هايي كه بسادگي ديده نشود. 5-14-3

 ميلي متر 3پارگي كناره كمتر از  5-14-4

 

 شرايط عيوب قابل گذشت  5-15

  وجود داشتهمتر پارچه  1از يك عيب در هر  بيش نبايد ،  درهرطاقه بدون در نظر گرفتن محل عيب قابل گذشت  5-15-1

 باشد.

سانتي متر وجود داشته باشد بايد همة آنها رايك عيب  11چنانچه دو يا چند عيب قابل گذشت در فاصلة كمتر از     5-15-2

 .نمودو با يك عالمت ياتكه نخ رنگي مشخص  محسوب كردرمجاز يغ

 . سانتيمتر از متراژكل طاقه كسر شود 11به ازاء هر يك عيب غير قابل گذشت     5-15-3
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 اده سازي نمونه و انجام آزمون شرايط آم 6

سلسيوس درجة  26±2درصد و دماي  65±2 ساعت در رطوبت نسبي 24نمونه ها راقبل از آزمون حداقل 

 ( قرار داده ، سپس آزمون ها ي الزم رادر همان محيط انجام دهيد918)مطابق استاندارد ملي ايران 

 نمونه برداري  7

خواص پارچه در بهر بوده و بطور تصادفي انتخاب شوند)طبق  نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي

 (2315استاندارد ملي ايران 

ابتدااز كل بهر از كارتن ياعدلهائي كه در اول ، وسط و آخر تحويل داده مي شود از هر سري يك عدل و از هر 

روي آن انجام داده طاقه انتخاب نموده و آزمونهاي چشمي ياظاهري را 5 "جمعا. طاقه برداشته شود  2عدل 

آزمونه هاي مناسب  1240و 1247وبه منظورانجام آزمونهاي فني ازطاقه ها طبق استانداردهاي ملي ايران 

 انتخاب گردد. 

 . آزمونهاي چشمي يا ظاهري بايد درمحل كارگاه توليد يا انبار انجام گيرد - اد آوريي

 بسته بندي  8

 : بسته بندي پارچه 0-1

ه دوريك صفحة مقوايي ياتخته اي)مشابه آن( و يا رول مقوايي بطور منظم و محكم بسته بندي پارچه بايد ب

در هر طاقه بايد از ابتدا تا انتها پيوسته باشدو در البالي طاقه تكه  طاقه پيچي يا رول پيچي شود . پارچة ها

قل طول هر تكه تكه و حدا 2% تعداد طاقه مي تواند 11هاي جدا از هم مشاهده نشود . در يك بهر حداكثر 

 متر باشد. 11

پارچه ها بايد توسط نوار كاغذي يا مشابه آنها در هر طاقه مهار شود . طاقه بايد در كيسه هاي پلي اتيلن يا 

 سلوفان بيرنگ كه در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد قرار داده شود .

 :بسته بندي طاقه     0-2

يكه در مقابل نفوذ گرد و غبار و مشابه آنها بداخل عدل طاقه ها بايد بنحوي مناسب عدل بندي گردند بطور

 مقاوم باشد . عدلها بايد تسمه كشي گردند بطوريكه محتويات عدل صدمه نبيند .  

 نشانه گذاري 9

 روي طاقه نشانه گذاري        9-1
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 اشد.اطالعات زير بايد برروي يك برچسب آويز باحروف خوانا و ثابت از گوشه انتهايي طاقه آويخته ب

 نام و نشان توليدكننده  1-1-1

 نوع جنس     1-1-2

 شماره سفارش    1-1-3

 رنگ ) شماره رنگ(   1-1-4

 شماره طاقه 1-1-5

 متراژ خالص 1-1-6

 وزن خالص و ناخالص به كيلوگرم 1-1-7

 توافق خريدار و فروشنده است .   نشانه هاي اضافي مورد نياز طبق 1-1-0

 

 نشانه گذاري روي كارتن يا عدل  9-2

 نام و نشان سازنده   1-2-1

  نوع جنس   1-2-2

 شماره سفارش    1-2-3

 شماره و تعداد رنگ   1-2-4

 شمارة عدل يا كارتن  1-2-5

 تعداد طاقه 1-2-6

 وزن خالص و ناخالص 1-2-7

 نشانة چتر 1-2-0

 نشانة قالب كه روي آن ضربدر كشيده شده باشد 1-2-1

 نام كشور سازنده )در مورد صادرات توافق طرفين(   1-2-11

 مقصدد)در مورد صادرات(   1-2-11

 ورت توافق خريدار و فروشندهساير نشانه هاي اضافي در ص 1-2-12

كلية نوشته ها و نشانه ها بايد بطور خوانا و ثابت براي مصرف داخلي به زبان فارسي و در مورد صادرات وواردات   - اد آوريي

 به زبان مورد توافق خريدار و فروشنده  باشد.
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