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 نموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرا

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون 

ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت 

 :شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از

انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد باال بردن  –تانداردهاي ملي تعيين، تدوين و نشر اس(

كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت 

 –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري  –ترويج استانداردهاي ملي  -خودكفائي كشور

نداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استا

نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي 

بين الملل كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از 

هاي نامرغوب خارجي مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاال

مطالعه و تحقيق  –راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

ترويج سيستم  –درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي  –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

 .)وط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزممرب

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 

 .مورد توجه قرار مي دهدو نيازمنديهاي خاص كشور را 

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش 

صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني 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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 دتهيه كننده كميسيون استاندار

هاي كشباف و بافته شده نايلون در اثر شستشو با آب  گيري تغييرات ابعاد پارچه روش اندازه

 شجو
  

 سرئي
كارشناس مسئول نساجي وزارت صنايع و 

 معادن

مهندس نساجي و 

 مديريت

 -سيدي طبري

 سيددمحم

  

 ءاعضا
-قاضي جعفرزاده مهندس نساجي كارشناس نساجي وزارت صنايع و معادن

 حسن

 سهراب-خوشبين مهندس نساجي شركت پلي اكريل ايران

  

 ردبي
كارشناس نساجي موسسه استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي ايران

 ارض -كرباسيان مهندس نساجي

 
 

 بفهرست مطال

  
 هدف

 دامنه كاربرد

 اساس كار

 وسايل و مواد مورد نياز

 شرايط آزمون

 ها آزمونه

 روش آزمون

 محاسبه و بيان نتايج

 گزارش آزمون
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 بسمه تعالی

 رپيشگفتا

نايلون در اثر  هاي كشباف و بافته شده گيري تغييرات ابعاد پارچه استاندار روش اندازه 

تدوين شده و در   كه بوسيله كميسيون فني روشهاي آزمون پارچه تهيه و  جوش شستشو با آب

مورد تاييد قرار گرفته ودر بيست و چهارمين جلسه كميته   فوق  نهايي مادر صنايع  كميته

 تصويب گرديد . پس از تأييد شوراي عالي استاندارد و 59/11/28 ملي صنايع نساجي مورخ

باستناد ماده يك ) قانون مواد الحاقي بقانون تأسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

 .( بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد 1349 مصوب آذرماه

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي  

واصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه ايران در مواقع لزوم و يا در ف

پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون 

 .فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها  

 .تفاده نمود اس

است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران  در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده 

المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در  حتي

 .كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود 

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد حاضر با  

 .استفاده از منبع زير تهيه گرديد 

 1968-2959 استاندارد انگليسي 

  

تاري و بافته   هاي كشباف گيري تغييرات ابعاد پارچه روش اندازه 

  جوش نايلون در اثر شستشو با آب  شده

 فـ هد 1  
هاي كشباف گيري تغييرات ابعاد پارچه اين استاندارد دربردارنده روش اندازه 

1
تاري و بافته  

 شده
2

 .) تاري و پودي ( در اثر شستشو با آب جوش ميباشد  

 دـ دامنه كاربر 2  
باشد كه از نخ  گيري تغييرات ابعاد پارچه هائي مي اين استاندارد شامل روش اندازه 

 يكسره
3

پلي آميد 
4

 .باشد  يه شدهته 

 رـ اساس كا 3  
دقيقه در آبي كه در حال جوش است قرار ميگيرد , سپس تغييرات ابعاد آن  30 آزمونه بمدت 

 .هاي اوليه و ثانويه محاسبه ميگردد  با توجه به اندازه
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 زـ وسايل و مواد مورد نيا 4  
 يقيچ -4-1 

 ركش شفاف , مدرج به سانتيمتر و ميليمت خط -4-2 

 .اي كه برحسب درجه مدرج شده باشد  سنج جيوه حرارت -4-3 

ليتر  10 ظرف مخصوص ) سيني ( از جنس فوالد ضدزنگ و يا مشابه آن به گنجايش -4-4 

 .آب , بطوريكه بتوان آزمونه را در زمان آزمون در آب جوش قرار داد 

 يگذار اي جهت عالمت ماده رنگي ثابت و يا نخ دوخت رنگي از جنس پنبه -4-5 

ميليمتر كه حداقل طول و عرض آن به  6 اي صاف و يكنواخت بضخامت صفحه شيشه -4-6 

ميليمتر باشد . در زير اين صفحه ميتوان خطكشي را كه بر حسب  150 و 800 ترتيب

ر جهت طولي صفحه حركت داد جاسازي نمود سانتيمتر و ميليمتر مدرج است و بتوان آنرا د

. 

اي  يادآوري : در ضمن ميتوان از فيلم نازك و شفاف مدرج شده كه بر پشت صفحه شيشه 

 .چسبانده ميشود نيز استفاده كرد 

اي ترجيح داده ميشود ( و طول و عرض  يك ميز كه سطح آن كامال صاف بوده ) شيشه -4-7 

 .باشد  6-4 اي بند ر از صفحه شيشهميليمتر بزرگت 80 آن نيز حداقل

 .الرطوبه كه اندازه سطح آنها از آزمونه كمي بزرگتر باشد  دو صفحه جاذب -4-8 

 .اي مشبك كه از آزمونه بزرگتر باشد و پرز را نيز بخود جذب ننمايد  صفحه -4-9 

 نـ شرايط آزمو 5  
درصد و  65 ± 2 يساعت در رطوبت نسب 24 ها را تا قبل از آزمون حداقل آزمونه 

ايران قرار داده , سپس  948 درجه سانتيگراد مطابق با استاندارد شماره  2+20 دماي

 .آزمونهاي الزم را در همان محيط انجام دهيد 

 اه ـ آزمونه 6  
 هانتخاب آزمون -6-1 

هاي  حداقل سه آزمونه كه نشانگر خواص فيزيكي و شيميائي مشابه هستند از نمونه -6-1-1 

 .مورد آزمون انتخاب ميگردند 

 .ها بايد بعد از دو متر از ابتدا و انتهاي طاقه برداشته شوند  آزمونه -6-1-2 

و چروك آنرا  آزمونه را بايد بدون كشش روي سطح صاف پهن كرده و تمام چين -6-1-3 

 .ف نمائيد تا در شرايط استاندارد بحالت تعادل برسد صا

 يعالمتگذار -6-2 

ابتدا با ماده رنگي ثابت يا نخ دوخت رنگي بر روي نمونه مورد آزمون سطحي كه  -6-2-1 

ميليمتر مربع ميباشد بعنوان آزمونه با سه جفت عالمت در جهت عرضي  10000 حداقل آن
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شود , بطوريكه فاصله بين هر  ( عالمتگذاري مي1 و سه جفت عالمت در جهت طولي ) شكل

 .جفت با هم مساوي باشد 

ميليمتر ميباشد  50 ميليمتر و از لبه نمونه 500 ها از يك ديگر حداقل فاصله آزمونه -6-2-2 

. 

 نـ روش آزمو 7  
و چروك روي يك صفحه صاف ) ميز  گيري : آزمونه را بدون چين روش اندازه -7-1 

اي مدرج يا خطكش شفاف را روي هر جفت از  ( قرار دهيد و صفحه شيشهگيري  اندازه

اي  گيري كنيد . صفحه شيشه ميليمتر اندازه 0/5 عالمتها بگذاريد و فاصله بين آنها را با دقت

مدرج بايد طوري روي آزمونه قرار گيرد كه مطمئن باشيم آزمونه در زير آن كامال صاف 

 .ميباشد 

باشد  1:50آزمونه را داخل ظرفي كه محتوي آب جوش و نسبت آب به آزمونه حداقل -7-2 

 .دقيقه بجوشد  30 وارد كرده و بگذاريد تا آب بمدت

آب داخل ظرف را خالي كرده و آزمونه را از آن خارج نمائيد و بدون اينكه كشيده  -7-3 

و با دست بآرامي آنرا فشار الروطوبه قرار دهيد  شود بطور كامال صاف بين دو صفحه جاذب

داده تا رطوبت اضافي آن گرفته شود , سپس آنرا روي صفحه مشبك ضد زنگ پهن كنيد تا 

( بار ديگر 1-7گيري ثانويه را طبق بند ) در شرايط استاندارد بحالت تعادل برسد . اندازه

 .تكرار نمائيد 

 جـ محاسبه و بيان نتاي 8  
 :داگانه طبق فرمول زير محاسبه كنيد درصد تغييرات ابعاد را بطور ج 

 
 :كه در آن  

 s = ددرصد تغييرات ابعا 

 a = نفاصله بين يك جفت عالمت در جهت عرضي يا طولي قبل از آزمو 

 b = نفاصله بين همان جفت عالمت در جهت عرضي يا طولي بعد از آزمو 

 نـ گزارش آزمو 9  

 :در گزارش بايد به نكات زير اشاره كنيد  

 .است  آزمون براساس اين استاندارد انجام شده -9-1 

 هنوع و جنس آزمون -9-2 

 همشخصات بافت آزمون -9-3 

 هتعداد آزمون -9-4 
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 ددرص 0/1 ها و همچنين ميانگين حسابي آنها تا دقت نتيجه هريك از آزمون -9-5 

 دتغيير شرايط آزمون نسبت باين استاندار -9-6 

 نتاريخ انجام آزمو -9-7 

 
  

  

 

 

  

  

  

1-Warp- knitted Fabrics 

2- Fabrics - Woven 

3- Filament 

4- Polyamide 
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