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دامنه كاربرد

و به مشخصات لباس كار امداد گازرساني ميباشد كه بنا به درخواست مديريت گازرساني اين استاندارد مربوط

. فروش تدوين گرديده است 

مراجع

:هاي زير استفاده شده است از استانداردفني اين مشخصات تهيهدر

م�� اي"، ISIRI 1944لياستاندارد  1372:" ويژگي هاي پارچه لباس كار- پارچه هاي پنبه

2- BS 5426 ,"Specification for Work Wear and Career wear ":1993 

3-IPS-M-SF-325,"Equipment Standard for Personnel Safety":1997

 نوع پارچه-1

ا-1-1 حتمال نشتي گاز همراه است براي جلوگيري از ايجاد هرگونه چون محيط كارگروههاي امداد گازرساني با

و همچنين باعث  و بروز خطر جنس پارچه بايد طوري باشد كه ايجاد الكتريسيته ساكن ننمايد جرقه احتمالي

و ضمنا و موقع استفاده گرم نكند و"عدم تحرك كاركنان نشده  از نظر استحكام مناسب براي انجام كارهاي فني

.تا حدود زيادي داراي شرايط فوق مي باشد) درصد100كتان(پارچه تهيه شده از پنبه. باشد عملياتي

 نخ در سانتيمتر48حداقل: راكم تاروپودت-2-1

: وزن پارچه-3-1

ود220وپاييز-تابستان- فصل بهار3براي-وزن پارچه در مناطق گرمسير)1-3-1  تان زمسر گرم بر متر مربع

. گرم برمتر مربع 330

 گرم بر مترمربع ودر330 تابستان وپاييز- فصل بهار3وزن پارچه در مناطق غير گرمسير براي)2-3-1

.گرم بر متر مربع 430 زمستان
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 كثر يك سانتيمتر در متر براي پارچه هاي صد در صد پنبه اي حدا: حد آب رفتگي-4-1

2/40 نمره نخ تاروپود-5-1

:)مديريت گاز رساني(-رنگ پارچه-2

:و رنگ زرد باشرايط زيرآبيرنگ زمينه پارچه لباسكار-1-2

كمربه اندازه از باالي جيب روي سينه تا سرشانه وپشت(روي باالتنه زرد–نفتي آبيرنگ براي لباسكار زمينه�

30 

)سانتي متر

: شبرنگ-3

دور استين-وپشت كمر) باالي سر جيب( سانتي متر روي سراسر سينه3 نوار شبرنگ از جنس مرغوب با عرض

 زانوو پاييندور باالي-دست2

: زيپ-4

به بست متحرك زيپ با كشوي لغزنده قفل دار از جنس پلي آميد باشد 5فوقاني بايد زيپعرض كامل. پوشاك بايد

. سانتيمتر باشد4سانتيمتر وزيپ تحتاني

:اندازه لباسها-5

و شلوار( لباسها بصورت دو تكه .و در چهار اندازه زير ميباشد10مطابق شكل صفحه) بلوز

”S“ (SMALL)سايز كوچك-1-5

”M“ (MEDIUM)سايز متوسط-2-5

”L“ (LARGE)سايز بزرگ-3-5

”XL“ (X-LARGE) خيلي بزرگ سايز-4-5

”XXL“   (XX-LARGE)سايز خيلي خيلي بزرگ-5-5
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.جزئيات اندازه ها در جدول زير مشخص گرديده است-6-5

ها-7-5 از) تلرانس(حد گذشت قابل قبول اندازه متر+1( سانتيمتر50در مورد اندازه هاي كمتر ، در مورد) سانتي

از) سانتيمتر+2( سانتي متر 100تا50اندازه هاي بين +3( سانتيمتر 100و در مورد اندازه هاي بيش

.ميباشد) سانتيمتر

 جدول اندازه هاي لباس دوتكه

  SMALL نشانه قسمت

cm 

MEDIUM
cm 

LARGE 
cm 

X-LARGE 
cm 

XX-LARGE
cm 

A68 70727476 باالتنه

C61 62636465 قد آستين

2K 30 31323334 دورآستين

2J 54 56586062 دور بازو

 2D 120 125 130 135 140 دورسينه

2L 44 45464850 دورگردن

 B108 108 108 108 108 قدشلوار

H39 40414243 باالروشلوار

I23 23242425 دمپا

 2F 102 108 116 124 132 دورباسن

 2E 82 8896104 112 دوركمر

2G 75 76788082 دور ران

و كمي بزرگتر از اندازه لباس پهن و آن را روي سطح صاف براي اندازه گيري بايد دكمه هاي لباس را بست

و نشان گذاري شده است الف شكل پيوست. كرد و اندازه ها ترسيم .جهت راهنمايي مدل
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. سانتيمتر زير حلقه آستين ها اندازه گيري مي شود2از: (2D)دور سينه-

و پشت يقه تا پشت پائين بلوز اندازه گيري مي شود: (A)االتنهب- . از وسط

.از سرشانه تا سر آستين اندازه گيري مي شود: (C)آستين-

خط كمر اندازه گيري مي شود20از: (2F)دور باسن- . سانتيمتر زير

خط فاق اندازه گيري مي شود5از: (2G)دور ران- . سانتيمتر زير

خط فاق تا باالي شلوار اندازه گيري مي شود: (H) رو شلوار باال- .از محل

. مشخص ميباشد"بقيه اندازه ها از روي شكل كامال

:دوخت لباس-6

و كيفيت الزم انجام شود-1-6 و درعين حال با دقت .دوخت لباسها بايد ساده

را-2-6 ، پارچه ها لباس هاي دوخته شده نبايد آبرفتگي داشته باشند بنابراين توليد كننده بايد قبل از دوخت

و  كه هنگام بازرسي و يا باتوجه به ميزان آبرفتگي اندازه ها را طوري در نظر بگيرد بدفعات الزم شستشو دهد

، اندازه لباس ها كامال با جدول مطابقت نما .يد آزمايش آبرفتگي

 امداد"و عبارت" شركت ملي گاز ايران" سانتيمتر با زير نويس22يك آرم در پشت بلوز به اندازه-3-6

و ثابت نوشته شود10 با طول"گازرساني . سانتيمتر روي جيب كوچك بصورت خوانا

بط-4-6 و ثابت انتخاب شود و بادوام و ازجنس مرغوب و نور نوشته ها برنگ مشكي با شعله قرمز وريكه با شستشو

.آفتاب كيفيت آن تغييري نكند

به اندازه: جيب هاي بلوز-5-6 جيب16X13و يكي روي سينه چپ به اندازه20X18دو تا در طرفين و يك

به اندازه و فاز متر روي بازوي چپ . سانتيمتر باشد14X5مخصوص قلم

به اندا: جيب هاي شلوار-6-6 18X16و يكي در پشت سمت راست به اندازه25X18زه دو تا در طرفين

.سانتيمتر باشد

با-7-6 و هماهنگ و اندازه مناسب و بارنگ و سرآستين هاي بلوز بايد دكمه اي پالستيكي از نوع مرغوب سرجيب ها

.پارچه انتخاب شود 
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و بصورت حداقل دو بار چرخ دوخته-8-6  عدد اليك در نقاط12وحداقل. شودكليه درزها بايد بانخ پلي استري

و جاخودكاري( آسيب پذير لباس .دوخته شود) باالي جيبها

و-9-6 و محكم براي بستن لباس از دكمه هاي پالستيكي چهار سوراخه مرغوب با رنگ مناسب با كيفيت خوب

). استفاده نشود معموليزيپ(هماهنگ با پارچه استفاده شود 

كش-10-6  سانتيمتر10 سانتيمتر تودوزي شود بطوريكه كمر شلوار را حدود30بادوام بطول حدود در كمر شلوار

و نيز به تعداد الزم پل براي استفاده از كمر بند دوخته شود .جمع كند

و درحدود-11-6 . ميليمتر باشد4-6فاصله بين دو درز دوخت يكنواخت

سا-12-6 . عدد باشد3-4نتي متر بايد بين تعداد بخيه ها در هر

و پارچه زائد باشد-13-6 ، نخ .لباسهاي آماده شده بايد عاري از هرگونه زدگي

به اندازه-14-6  سانتيمتر تودوزي شود بطوريكه پايين بلوز را حدود15X3پائين بلوز در دو طرف جلو كش بادوام

. سانتيمتر جمع كند10

. سانتيمتر باشد6هاي بلوزها بايد پهناي سر آستين-15-6

از-16-6 و ديگري در قسمت كمر شلوار ، سايز لباس يكي در پشت يقه بلوز دو برچسب با دوام شامل نام توليد كننده

.يكعدد بنديل هم جهت آويزان كردن لباس در پشت يقه از داخل دوخته شود. داخل دوخته شود

و تحويل-7 :بسته بندي

بسته بندي هر دست-1-7 و مناسب و اتوبخار بايد بطور جداگانه در كيسه نايلوني بادوام  لباس بعد از سر نخ گيري

.شود بطوريكه اندازه لباس از روي نايلون به سهولت ديده شود

يك15هر-2-7 هركارتن دست لباس از اندازه معين در و روي بسته بندي ،كارتن با دوام ، سايز و رنگ لباس نوع

و شماره سفارش مربوطه قيد گرددت ، نام توليد كننده .عداد
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و بازرسي-8 ، نظارت :ارزيابي

، نام توليد كننده،مشخصات،توليد كننده قبل از دوخت بايد حدود يك متر پارچه را با ذكر نام/ فروشنده-1-8

به اداره خريد ارائه نمايد جهت تاييديه كارخانه سازنده ويا بازرسي شخص ثالث و اظهار نظر .بررسي

پس از تائيد نوع پارچه توليد كننده نمونه هاي دوخته شده را با رعايت جدول اندازه ها بهمراه پيشنهاد قيمت-2-8

و اظهار نظر به اداره خريد ارائه مي نمايد  .جهت بررسي

، نماينده يا نمايندگان) حين توليد(شركت ملي گاز بمنظور كنترل كيفيت كاال-3-8 ميتواند حتي بدون اطالع قبلي

به همكاري هاي الزم ميباشد و توليد كننده موظف .خود را جهت نظارت به محل كارگاه توليد كننده اعزام دارد

و) دست 1000حداكثر(توليد كننده به محض آماده شدن اولين محموله-4-8 اداره خريد را جهت بازرسي فني

و10بازرسي فني. دعوت مينمايد" كيفيت لباسهاي توليد شده كتباكنترل  درصد از محموله را بطور اتفاقي جدا

و10ضمن بازرسي عيني از آن ميان حداقل و رعايت اندازه ها و حد آب رفتگي  دست را از نظر كيفيت دوخت

و درصورت تائيد مجوز و آزمايش دقيق قرار داده  حمل به انبارهاي شركت ملي گاز ساير شرايط مورد بررسي

.صادر مينمايد
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 پيوست الف


