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 هاي الستيكياي براي كفشويژگيهاي آستري پنبه

 

 

  
 چاپ دوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

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

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

 بمنظور نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري استانداردهاي

ا كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد ب رقابت امكانات نمودن فراهم

اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و 

لعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري مطا –فني 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 هاي گواهينامه صدور و اي مقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

ضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني موسسه استاندارد از اع

 و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

ث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باع

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه

 ميشود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

اي كه بوسيله كميسيون فني استاندارد كفش براي كفشهاي الستيكي تهيه و تدوين شده در استاندارد ويژگيهاي آستري پنبه 

تصويب گرديد .  پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و به استناد ماده يك  54/4/23چهاردهمين جلسه كميته ملي پوشاك مورخ 

(( به عنوان استاندارد 1349آذرماه  24انون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب )) قانون مواد الحاقي به ق

 گردد . رسمي ايران منتشر مي

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين  

اهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در مورد تجديدنظر قرار خو

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . 

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

المقدور ميان روشهاي معمول اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتيدر تهيه و تدوين  

 در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي ايجاد شود . 

 استفاده از منابع زير تهيه گرديد . لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد حاضر با  

  

  

 اي براياستاندارد ويژگيهاي آستري پنبه  

 كفشهاي الستيكي  

 ـ هدف 1  

اي بافته شده و كشبافي خام ) تكميل نشده ( را كه در ساخت كفشهاي الستيكي هاي پنبهاين استاندارد حداقل ويژگيهاي پارچه 

 كند . شود بيان ميمصرف مي

هاي بافته شده و يا تعداد رديف و رج در گيها شامل وزن در هر متر مربع , تعداد نخهاي تار و پود در سانتيمتر پارچهاين ويژ 

 باشد . هاي كشبافي , نيرو تا حد پارگي و نوع بافت ميسانتيمتر پارچه

 كند . هاي تكميل شده صدق نمياين ويژگيها در مورد پارچه 



 ـ دامنه كاربرد 2  

يژگيها رود .  اين واي است كه براي آستري ) پوشش داخلي ( كفشهاي الستيكي بكار ميهاي پنبهاستاندارد شامل كليه پارچهاين  

 نمايد . هاي تكميل شده صدق نميدر مورد پارچه

 ـ ويژگيهاي فني 3  

 ها بايد طبق مشخصات داده شده در جدول باشد . ويژگيهاي اين نوع پارچه -3-1 

 : 1يادآوري  

 هاي آهار داده شده , اضافه وزن حاصله مجاز بايد ده درصد وزن خشك پارچه بدون آهار باشد . در مورد پارچه 

بعد از به كار بردن پارچه جهت آستري ) پوشش داخلي ( كفشهاي الستيكي نبايد هيچگونه تغييري در خواص فيزيكي آن  -3-2 

 رود بايد مقاوم باشد . و فشار كه براي ساخت كفش الستيكي بكار مي به وجود آيد , پارچه در مقابل گرما

 ـ روش آزمايش 4  

 برداري : نمونه -4-1 

مونه نهاي انتخابي براي انجام و ارزيابي نيازمنديهاي اين استاندارد بايد توسط خريدار انتخاب گردد و در صورت عدم موافقت نمونه 

 برداري بايد طبق روش آماري صورت گيرد و تابع موافقت بين تهيه كننده و خريدار باشد . 

 شرايط آزمون :  -4-2 

ايران  948-1352ساعت تحت شرايط محيط استاندارد مطابق استاندارد ايران شماره  24هاي آزمايشي بايد حداقل مدت نمونه 

 قرار گيرد . 

 انجام گيرد .  )درصد رطوبت نسبي  2±65درجه سانتيگراد و  (2±20استاندارد آزمايشها بايد در شرايط  

 ها در سانتيمترها يا حلقهتعيين تعداد نخ -4-3 

هاي هاي بافته شده و يا تعداد رج يا رديف در سانتيمتر در مورد پارچهتعيين تعداد نخهاي تار و پود در سانتيمتر در مورد پارچه 

 انجام گيرد .  683-1350روش استاندارد ايران به شماره كشبافي بايد مطابق 

 تعيين وزن در واحد سطح :  -4-4 

 گيري گردد . اندازه 1148-1353وزن در واحد سطح پارچه بايد مطابق روش استاندارد ايران به شماره  



 د . باشد آزمايش بايد بدون جدا كردن آهار انجام شوهائيكه داراي آهار ميدر مورد پارچه 

 تعيين نيرو تا حد پارگي -4-5 

 ايران با استفاده از ماشين با تراورس ثابت انجام گيرد .  1147-1353ها بايد مطابق روش استاندارد شماره نيرو تا حد پارگي نمونه 

 گردد . ميانگين شش آزمايش انجام شده براي تار و شش آزمايش براي پود به عنوان نتيجه آزمايش تعيين مي 

 تعيين مقدار آهار :  -4-6 

 ايران معين گردد .  30-1344مقدار آهار بايستي مطابق استاندارد ايران به شماره  



 

اي ها در سانتيمتر و بارپارگي برها يا حلقهشود كه مقادير داده شده در اينجا براي وزن و تعداد نخيادآوري : تأكيد مي *

 باشد . اند معتبر نميهائيكه تكميل شدهپارچه

باشد و سانتيمتر درازا مي 18سانتيمتر پهنا و  ???هائي است كه به ابعاد يادآوري : مقاديري كه در اينجا داده شده مربوط به نمونه 

 . گردد ها قرار دارد و توسط ماشينهائي با سيستم سي .  آر .  تي .  آزمايش ميدر بين گيره

 كند . سانتيمتر در دقيقه كار مي 46اين ماشينها با سرعت تراورس ثابت  



تي شود البته بايسهاي مشخص شده براي راهنمائي توليدكنندگان به شرح زير داده مييادآوري : اندازه طول حلقه كشباف پارچه *

 باشد .. توجه داشت كه اين مقادير جزو ويژگيهاي استاندارد نمي

 فت با طول حلقه ) برحسب سانتيمتر (مشخصات با

 سانتيمتر0/6  بافت كشباف ساده 

 سانتيمتر 0/5  بافت ريب 

 سانتيمتر 0/5  كشباف ساده 

 سانتيمتر  0/3   1به1كشباف ريب 
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