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 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

است كه  كشورمرجع رسمي  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 موضوع صورت 

ن است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به ميگيرد. سعي بر اي

شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: 
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پودي از نخ يكسره پلي آميد معمولي )غيراسترچ( و  ,پارچه هاي حلقوي تاري منسوجات ـ 

 ويژگيها ـاسترچ 

 )تجديدنظر(
 

 اول چاپ
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توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي 

داردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي باشد.پيش نويس استان

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.

سات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤس

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 مي شود كه بر 

(( تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط 5ره ))اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شما

 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 كشور، از آخرين 

 يشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.پ

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 

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

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.

ينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات همچـنين بمنظـور اطـم

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

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

س ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اسا

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 تعيين عيار فلزات گرانبها 

بردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي و انجام تحقيقات كار

 باشد.
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هاي حلقوي تاري و پودي از نخ يكسره پلي آميد معمولي )غير  پارچه ″استاندارد  كميسيون

 ويژگيها -(و استرچ استرچ

 )تجديد نظر (

 نمايندگييا  سمت رئيس

 پاك خوش شركت اجي(بزرگي ،علي)ليسانس مهندسي نس جان

   اعضا

 –،جميله)فوق ليسانس مديريت صنايع  آفاقي

 (نساجي ليسانس مهندسي

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه

 و نظارت وزارت بازرگاني بازرسي سازمان ،ابراهيم)ليسانس مهندسي نساجي( حاجيلو

 بافت پوشينه كارخانة ،مصطفي)ليسانس مهندسي نساجي( خانبابائي

 شبافك اتحاديه ،علي محمد) ليسانس ( سعادت

 صنايع نساجي وپوشاك صادركنندگان اتحاديه اعال ، مسعود) ليسانس ( سيفي

 و پوشاك وزارت صنايع نساجيكل صنايع  اداره )ليسانس مديريت (،حسين فرشاد

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه ،سودابه)ليسانس مهندسي نساجي( زاده يحيي

   دبير

 صنعتي ايران تحقيقاتاستاندارد و  مؤسسه )ليسانس مهندسي نساجي(،ميترا عقيلي

 

 پيشگفتار

آميد معمولي )غير استرچ( و استرچ ً  پليً پارچه هاي حلقوي تاري و پودي از نخ يكسره  استاندارد

بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و  استانداردتهيه شد . اين  3151نخستين بار در سال 

مورد تجديد نظر قرار گرفت و در يكصدو يازدهمين  بارأييد كميسيون هاي مربوط براي اولين ت

تصويب شد .  1/31/13فراورده هاي نساجي و الياف مورخ  وجلسه كميتة ملي استاندارد پوشاك 

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و  1 بند يك مادة استناداينك اين استاندارد به 

 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود. 3133ايران مصوب بهمن ماه  صنعتيحقيقات ت

جهاني در زمنية صنايع ، علوم و  وحفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي  براي

كه  پيشنهاديملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه  استانداردهايخدمات،  

شود در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت .  ارائهصالح يا تكميل اين استاندارد  براي ا
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به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده  مراجعهبنابراين براي 

 .نمود

نيازهاي  به شرايط موجود و توجهتهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن  در

بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي  استانداردهايجامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد و 

 . شودصنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد 

 شرح زير است : بهو مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته  منابع

پلي آميد  يكسرهدي و تاري از نخ پارچه هاي كشباف پو 3151: سال  919ملي ايران  استاندارد

 معمولي )غير استرچ( و استرچ

چرم موسسه  واستفاده از تجربيات و بررسي نتايج آزمايشگاهي انجام شده توسط بخش نساجي  با

 استاندارد  

 استاندارد پارچه هاي حلقوي تاري و پودي از نخ يكسره پلي آميد معمولي

 ويژگيها –)غير استرچ ( و )استرچ( 

 ديد نظر ()تج

 هدف 3

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، روشهاي آزمون، نمونه برداري، بسته بندي و نشانه 

گذاري پارچه هاي حلقوي تاري و پودي از نخ يكسره پلي آميد معمولي )غير استرچ( و استرچ مورد 

 مصرف در صنايع حلقوي باف مي باشد.

 دامنه كاربرد

مورد كلية پارچه هاي حلقوي تاري و پودي از نخ يكسره پلي آميد معمولي و  اين استاندارد در1-3

 استرچ كه جهت تهية انواع پوشاك ، روبان پتو و غيره بكار مي رود، كاربرد دارد.

اين استاندارد شامل پارچه هايي كه كلية عمليات تكميل و رنگرزي روي آن انجام گرفته و 1-1

ردد. اين استاندارد ويژگيهاي مربوط به عمليات رنگرزي و تكميل و قابل عرضه به بازار است، مي گ

 طرح و نقشه را شامل نمي شود. 

 مراجع الزامي1

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . 

مراجع الزامي داراي بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود . درمورد 

تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر ، اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي ابن مدارك مورد نظر نيست . 
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معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظر هاي 

تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر ،  مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند . در مورد مراجع بدون

 آخرين چاپ و/ يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است . 

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :

 9-9و پلي آميد  9ويژگيهاي نخ يكسره پلي آميد  3193:سال  919استاندارد ملي 

 ويژگيهاي نخ يكسره پلي آميد استرچ  3193ل : سا 911استاندارد ملي 

 روش تعيين ثبات در مقابل نور روز  –ثبات رنگ كاالي نساجي  3113:سال  105استاندارد ملي 

المپ  –روش تعيين ثبات رنگ در مقابل نور مصنوعي  3139:سال  4014استاندارد ملي ايران 

 قوس گزنون 

روش تعيين ثبات رنگ در برابر  –كاالي نساجي  ثبات رنگ 3113: سال  319-3استاندارد ملي 

 شستشو

 روش تعيين ثبات رنگ كاالي نساجي در برابر عرق بدن 3139: سال  339استاندارد ملي 

 روش تعيين ثبات رنگ كاالي نساجي در برابر مالش  3139: سال  104استاندارد ملي 

 رچه پس از غوطه وري در آب سرد روش تعيين تغييرات ابعاد پا 3113:سال  3141استاندارد ملي 

روش اندازه گيري وزن منسوجات كشباف )تاري و  3159: سال  3339استاندارد ملي ايران 

 پودي(

روش اندازه گيري درازا و پهناي پارچه هاي كشباف  3159:سال  3311استاندارد ملي ايران 

 )تاري و پودي (

صادفي و چگونگي استفاده از جداول اعداد روش نمونه گيري ت 3191: سال  1105استاندارد ملي 

 تصادفي 

روش انتخال آزمونه از نمونه منسوجات براي انجام آزمايشهاي  3159:سال  3143استاندارد ملي 

 شيميايي در صنعت نساجي

روش انتخاب آزمونه از نمونه آزمايشگاهي منسوجات به منظور  3155: سال  3141استاندارد ملي 

 زيكيانجام آزمايشهاي في

شرايط آزمايشگاه براي آماده نمودن و اندازه گيري مشخصات  3151: سال  941استاندارد ملي 

 فيزيكي و مكانيكي منسوجات

 اصطالحات و تعاريف4
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 در اين استاندارد اصطالحات و/ يا واژه ها با تعاريف زير بكار مي رود:

 1رج

  ه مي شود.حلقه هاي بافت كه در عرض پارچه قرار گرفته اند رج ناميد

 پارچه حلقوي باف پودي4-2

در اين روش، تغذيه نخ در جهت عرض پارچه )به صورت افقي( صورت گرفته و حلقه ها در همين 

جهت تشكيل مي شوند، كشش اينگونه پارچه ها در جهت عرض بيشتر از جهت طول بوده و نخ 

 بافت در عرض پارچه شكافته مي شود.

 پارچه حلقوي باف تاري4-1

ين روش ، تغذيه نخ در جهت طول پارچه ) به صورت عمودي( صورت گرفته و حلقه ها در در ا

همين جهت تشكيل مي شوند. در اين نوع پارچه اتصال يك حلقه به حلقه بعدي در دو رج متفاوت 

صورت مي گيرد. اينگونه پارچه ها نسبت به پارچه هاي حلقوي باف پودي داراي قابليت ارتجاعي 

 و نخ بافت در طول پارچه شكافته مي شود.كمتري بوده 

بهربه كاالهايي اطالق مي گردد كه  داراي جنس ، نوع ، طرح و نقشه، نمره نخ و عرض يكسان 

 باشند. )خواص شيميايي ، فيزيكي و ظاهري يكسان داشته باشد (.

 ويژگيها5

 ثبات رنگ 5-3

مكانيكي و شيميايي بايد مطابق با  درجه تغيير رنگ و لكه گذاري پارچه در برابر عوامل طبيعي ،

 باشد. 3جدول 

 درجات ثبات رنگ كاال در برابر عوامل مختلف طبيعي ، مكانيكي و شيميايي -3جدول 

 عوامل مختلف
حداقل درجه تغيير 

 رنگ

حداقل درجه لكه 

 گذاري
 شماره استاندارد ملي 

 4014و  105 ــــ 5 نور 

 319-3 4 4 شستشو

سيدي و قليايي عرق بدن )ا

 ) 

4 4 339 

 104 4 ــــ مالش خشك

                                                 

1-Course 
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 104 4 ــــ مالش مرطوب 

 ميزان تغيير ابعاد پارچه پس از غوطه وري در آب سرد 5-1

ميزان تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد پارچه هاي حلقوي پودي از جهت درازا و 5-1-3

 ( .3141يران ا ملي استاندارد اساس بر. ) باشد درصد ± 1پهنا بايد حداكثر

ميزان تغيير ابعاد پس از غوطه وري در آب سرد پارچه هاي حلقوي تاري از جهت درازا و 5-1-1

 (3141 ايران ملي استاندارد اساس بر) باشد درصد ± 5/3پهنا بايد حداكثر 

وزن متر مربع پارچه بايد طبق مقدار اظهار شده باشد و حدود رواداري آن براي پارچه هاي 5-1

 اظهار مقدار درصد ±1 تاري حلقوي هاي پارچه براي و شده اظهار مقدار درصد ± 1پودي حلقوي 

 (3339 ايران ملي استاندارد اساس بر. )باشد مي شده

پهناي پارچه باير طبق مقدار اظهار شده باشد و حدود رواداري آن براي پارچه هاي حلقوي 5-4

 (.3311مي باشد )بر اساس استاندارد ملي  شده اظهار مقدار درصد ± 5/3پودي و تاري حداكثر 

 آماده سازي نمونه و انجام آزمون6

درصد و درجه  56 ± 4ساعت در رطوبت نسبي  42آزمونه ها را قبل از آزمون بايد حداقل به مدت

( تحت شرايط استاندارد قرار  829درجه سلسيوس )براساس استاندارد ملي ايران  42 ±  4حرارت 

 اي الزم را در همان محيط انجام داد.داده و سپس آزمونه

 نمونه برداري

نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص پارچه در بهر بوده و به طور تصادفي انتخاب شوند 

(. ابتدا از كل بهر، از كارتن يا عدلهايي كه در اول ، وسط و 4026)براساس استاندارد ملي ايران 

 6طاقه برداشته مي شود، جمعأ  4ي يك عدل و از هر عدل آخر تحويل داده مي شود از هر سر

طاقه انتخاب نموده و آزمونهاي چشمي يا ظاهري را روي آنها انجام داده و به منظور انجام 

آزمونه هاي مناسب انتخاب  7429و  7421آزمونهاي فني از طاقه طبق استاندارد هاي ملي ايران 

 در محل كارگاه توليد يا انبار گيرد.مي گردد. آزمونهاي چشمي يا ظاهري بايد 

 عيوب8

 عيوب غير مجاز 1-3

 پارچه بايد فاقد عيوب غير مجاز به شرح زير باشد:

 رگه رگه بودن  1-3-3

 سوراخ و دانه و در رفتگي 1-3-1
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 آثار لكه روغن ، سفيدك و يارزدي          1-3-1

 اكمنا يكنواختي در بافت از نظر پهنا و تر             1-3-4

 نايكنواختي رنگ 1-3-5

 آثار بريدگي ، جرقه مواد شيميايي ، خطوط طولي در اثر خرابي سوزن پاپالئين 1-3-9

 نا يكنواختي در تكرار نقشه      1-3-3

 عيوب قابل گذشت1-1

در موقع بازرسي و آزمونهاي چشمي عيوبي كه اكثرأ توسط كارشناسان فني با تجربه قابل رويت 

ك تكه نخ رنگي در كناره هاي پارچه در محل عيب مشخص گردد. تعداد عيوب است بايد توسط ي

مجاز در طاقه هاي پارچه بستگي به توافق بين سفارش دهنده و توليدكننده دارد در غير اينصورت 

سانتي متر به طول پارچه  42متر پارچه يك عيب مجاز خواهد بود و به ازاء هر عيب،  72براي هر 

 افزوده مي گردد.

 بسته بندي 9

 بسته بندي به صورت طاقه9-3

اگر چنانچه توافقي بين سفارش دهنده و و توليد كننده  بعمل نيامده باشد پارچه بايد به 9-3-3

 شكل طاقه و يا توپ به بازار عرضه شود.

 ابتدا و انتهاي هر طاقه پارچه بايد بوسيله نوار كاغذي مهار شود . 9-3-1

ز ابتدا تا انتها پيوسته بوده و در البالي طاقه تكه هاي پارچه جدا از پارچة هر طاقه بايد ا9-3-1

 هم مشاهده نشود.

 طاقه هاي پارچه بايد داخل لفافي از جنس پلي اتيلن و يا  سلوفان قرار گيرد. 9-3-4

 درازا و پهناي طاقه پارچه بستگي به توافق بين سفارش دهنده و توليد كننده دارد.9-3-5

پارچه بستگي به توافق بين سفارش دهنده و توليد كننده دارد . )بايد وزن خالص وزن طاقه 9-3-9

( كمتر از وزن كل مورد قرارداد 941طاقه ها در شرايط استاندارد )بر اساس استاندارد ملي ايران 

 نباشد(.

 بسته بندي طاقه هاي پارچه به صورت كارتن يا عدل 9-1

ي محكم و يا عدل و يا به هر صورت ديگر قرار گيرند و طاقه هاي پارچه بايد داخل كارتن مقواي

بسته بندي طوري باشد كه در موقع نقل و انتقال صدمه اي به محتويات عدل وارد نشود . كارتن يا 

 عدل بايد با تسمه يا چسب بسته شود به طوريكه به محتويات آن صدمه اي وارد نشود.

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 نشانه گذاري  30

 ه پارچه نشانه گذاري بر روي طاق30-3

اطالعات زير بايد بر روي يك برچسب آويز با حروف خوانا و ثابت از گوشة انتهايي طاقه آويخته 

 باشد.  

 نام و نشان توليد كننده30-3-3

 نوع جنس01-0-2

 شماره سفارش          01-0-3

 شماره رنگ           01-0-4

 شماره طاقه             01-0-5

 كيلوگرموزن ناخالص بر حسب 01-0-6

 وزن خالص بر حسب كيلوگرم            01-0-7

 متراژ پارچه برحسب متر            01-0-8

 پهناي پارچه بر حسب سانتي متر01-0-9

 هر گونه اطالعات اضافي ديگر       01-0-01

 نشانه گذاري بر روي كارتن يا عدل

 قسمت خارجي هر بسته بندي بايد داراي اطالعات زير باشد:

 نام و نشان توليد كننده30-1-3

 نوع جنس           01-2-2

 شماره سفارش  01-2-3

 شماره عدل يا كارتن 01-2-4

 تعداد طاقه           01-2-5

 وزن خالص و وزن ناخالص بر حسب كيلوگرم       01-2-6

 پهناي پارچه بر حسب سانتي متر 01-2-7

 نشانه چتر            01-2-8

 نشانه قالب كه روي آن ضربدر كشيده شده باشد.              01-2-9

 نام كشور سازنده در مورد واردات )در مورد صادرات با توافق طرفين( 01-2-01

  مقصد               01-2-00
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 هرگونه اطالعات اضافي ديگر 01-2-02

زبان فارسي و تمام نوشته ها و نشانه ها بايد به طور خوانا و ثابت براي مصرف داخلي به  –يادآوري 

 در مورد صادرات و واردات به زباني كه مورد توافق سفارش دهنده و توليدكننده باشد، نوشته شود.
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