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 ويژگيهاي پارچه آستري پاي پوش

  
  
  

 چاپ دوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

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

ارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به استاند تدوين بمنظور تحقيقات انجام –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

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

ظور فراهم نمودن من به نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استاندارد مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به 

منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني 

 رابريت و بندي بسته نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –وزيع كنندگان و مصرف كنندگان توليدكنندگان، ت

 ربوط،م استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج – مختلف كاالهاي

 هاي الزم ( .گواهينامه صدور و ايمقايسه اظهارنظر و مشخصات اعالم

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 و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و اجراي استانداردهاي ملي ايران 

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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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

پارچه آستري پاي پوش كه بوسيله كميسيون فني صنايع دامي تهيه و تدوين شده و در كميسيون نهائي مادر مورد  استاندارد 

 تصويب گرديد .   61/4/2تأييد قرار گرفته و در بيست و دومين جلسه كميته ملي صنايع دامي مورخ 

الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات پس از تأييد شوراي عالي استاندارد و به استناد ماده يك قانون ) مواد  

 گردد .  ( به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي1349صنعتي ايران مصوب آذر ماه 

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

نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در مورد تجديد 

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .  

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

ر تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين د 

 كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود .  

 حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديد : هاي الزم استاندارد لذا با بررسي امكانات ومهارتهاي موجود و اجراي آزمايش 

 S.A.B.S 385 - 1971 

  

  

 ويژگيهاي پارچه آستري پاي پوش   

 ـ هدف و دامنه كاربرد 1  

اي است كه در ساخت پاي پوش به عنوان آستر هدف از تهيه اين استاندارد تعيين ويژگيهاي مورد نياز براي ده نوع پارچه پنبه 

 رود . بكار مي

 باشد .هاي آستري داراي بافت ساده كه دو نوع آن پرزدار است بوده و نوع دهم پارچه دو رويه پرزدار مينه نوع از اين پارچه 

 ـ تعاريف و اصطالحات  2  



 ـ نمونه قابل قبول : پارچه آسترئي است كه ويژگيهاي آن با ويژگيهاي استاندارد ملي ايران تطبيق نمايد .   1ـ  2 

هائي از پارچه آستري است كه ميانگين خصوصيات آن در يك و نمونه نقص دار : آزمونه , نمونه , طاقه و يا مجموعه طاقه ـ 2ـ  2 

 يا چند مورد با ويژگيهاي استاندارد ملي مطابقت نكند .  

د گري و يا رنگ رزي , هائي از پارچه كه از حيث نوع , عرض , رنگ و عمليات تكميلي مانند سفيـ بهر :  تعداد طاقه 3ـ  2 

مقاومت و يا عدم مقاومت به حمله قارچ و رشد آن ) و يا هر دو ( بر حسب مورد يكسان بوده و توسط يك سازنده تهيه و در حين 

 ساخت در معرض بازرسي و آزمون قرار گرفته باشد .  

 ـ ويژگيها 3  

بايد بطور قابل قبولي داراي عرض و ساخت يكنواخت بوده و از نخ ريسيده شده تهيه ـ ويژگيهاي عمومي : پارچه آستري  1ـ  3 

 شود .

تاروپود پارچه آستري خام ) نوع سبك , متوسط و سنگين ( بايد از نخ دوال و براي ساير آسترهاي تكميل شده از نوع يك اليه  

 باشد .  

 را از پنبه ساخته شود .  هاي آستري پاي پوش بايد منحصـ جنس : جنس پارچه 2ـ  3 

 هاي پارچه بايد يكنواخت و بدون موج بافته شود .  هاي پارچه : كنارهـ كناره 3ـ  3 

سانتيمتر با در نظر گرفتن  90ـ پهناي پارچه : چنانكه توسط خريدار نوع بخصوص مورد نظر نباشد پهناي پارچه بايد  4ـ  3 

 درصد باشد .   1±حدود رواداري 

درصد را رعايت كرد .  هر  1±گردد و در تهيه آن بايد حدود رواداري طول طاقه : طول طاقه توسط خريدار مشخص مي ـ 5ـ  3 

هاي موجود در بهر دو تكه باشند نيز مورد قبول خواهد بود با اين شرط كه در صد طاقه 10طاقه بايد يك تكه باشد ولي چنانچه 

 متر كمتر نباشد .   10طول هر قطعه از 

 بايد با ويژگيهاي جداول يك و دو مطابقت كند .   6ـ  6و  5ـ  6و  4ـ  6ـ پارچه آستري از نظر آزمونهاي بند  6ـ  3 



 

  



 

  



شود بشرح زير تعيين مي 6ـ  6هاي آستري كه طبق بند ـ درصد ازدياد طول در لحظه پارگي : ميانگين ازدياد طول پارچه 7ـ  3 

 باشد .  مي

 10و ) جدول دو ( داراي حداقل كشش  7و  6و  5و  4و  3متوسط , سنگين ) جدول يك ( و انواع  ـ در نوع سبك , 1ـ  7ـ  3 

 درصد در جهت  تاري و پودي .  

 درصد كشش در جهت پود .   10ـ انواع يك و دو جدول دو حداقل داراي پنج در صد كشش در جهت تار و حداقل  2ـ  7ـ  3 

 شود به ترتيب زير است :  تعيين مي 7ـ  6ـ مقاومت به نفوذ هوا : مقاومت به نفوذ هوا در پارچه كه طبق بند  8ـ  3 

متر مكعب هوا بر متر مربع سطح در دقيقه  0/6حداقل  7و  6و  5و  4و  3ـ در نوع سبك , متوسط و سنگين و انواع  1ـ  8ـ  3 

 عبور كند .

 متر مكعب هوا بر متر مربع سطح در دقيقه عبور كند .   15داقل ح 2و  1ـ در انواع  2ـ  8ـ  3 

 ليتر باشد .  شود بايد حداقل سه ميليآزمون مي 8ـ  6هاي آستري كه طبق بند ـ نفوذ آب : نفوذ آب درياچه 9ـ  3 

د زيادتر از مقادير بيان شده در شود نبايتعيين مي 9ـ  6ـ مواد پركننده : مقدار مواد پركننده پارچه آستري كه طبق بند  10ـ  3 

 زير باشد .  

 ـ در نوع سبك , متوسط و سنگين صفر درصد 1ـ  10ـ  3 

 سه درصد 6و  5, 4, 3ـ در انواع  2ـ  10ـ  3 

 هفت و نيم درصد 2و  1ـ در انواع  3ـ  10ـ  3 

 دو درصد 7ـ در نوع  4ـ  10ـ  3 

شدگي و يا كشيدگي شود جمعآزمون مي 10ـ  6هنگامي كه پارچه آستري طبق بند شوئي : ـ تغيير ابعاد در اثر خشك 11ـ  3 

 باشد .   6و  5, 4, 3پارچه در جهت تار و پور نبايد بيشتر از يك درصد براي انواع 

آب سرد محدود وري در شوئي و يا غوطهدر برابر مواد خشك 7و  2, 1هاي آستري پرزدار مانند انواع يادآوري : تغيير ابعاد پارچه 

 باشد .  نمي

شود آزمون مي 10ـ  6اي خام كه طبق بند هاي آستري پنبهوري در آب سرد : براي پارچهـ تغيير ابعاد هنگام غوطه 12ـ  3 

 شدگي نبايد زيادتر از مقادير زير باشد .  ميزان جمع

 تار و پور و درصد در جهت پودنوع سبك و متوسط شش درصد در جهت  1ـ  12ـ  3 



 نوع سنگين چهار درصد در جهت تار و پور درصد در جهت پود 2ـ  12ـ  3 

گردد بايد بار آزمون مي 11ـ  6( : هنگامي كه پارچه آستري مركب طبق بند 7ها ) در مورد نوع شماره ـ چسبندگي اليه 13ـ  3 

 در جهت تار و پور باشد .   الزم براي جدا كردن دو اليه حداقل برابر نه نيوتن

 گردد .  ( : رنگ پارچه آستري طبق پيشنهاد تعيين مي6و  5, 4رنگ ) انواع شماره  14ـ  3 

آزمون شود نبايد داراي نسبت عددي كمتر  12ـ  6اي كه طبق بند مقاومت رنگ به عرق بدن : پارچه آستري رنگ شده 15ـ  3 

 از چهار تا پنج باشد .  

آزمون شود نبايد داراي نسبت عددي كمتر  13ـ  6اي كه طبق بند ثبات رنگ در مقابل مالش : پارچه آستري رنگ شده 16ـ  3 

 براي آزمون در حالت متر باشد .   4از چهار براي آزمون مالش به حالت خشك و نسبت عددي 

آزمون  14ـ  6شده و يا سفيد شده كه طبق بند  : رواني محلول پارچه آستري رنگ1( 1مقاومت در برابر مواد شيميائي ) 17ـ  3 

 باشد .   2معكوس پواز 10/0شود نبايد زيادتر از مي

 ـ مقاومت به حمله قارچ : پارچه آستري بايد در برابر حمله قارچ مقاوم بوده و با موارد زير مطابقت كند .   18ـ  3 

انجام پذيرد ميانگين مقاومت به  1ـ  15ـ  6كه آزمون طبق بند : هنگامي 3ـ مقاومت به حمله كاتوميم گلوبوزم  1ـ  18ـ  3 

درصد مقاومت به پارگي پارچه  90اي كه در معرض حمله قارچ كاتوميم گلوبوزم قرار گرفته است بايد حداقل برابر پارگي پارچه

 آسترئي باشد كه در معرض اين فعل و انفعال قرار نداشته است .  

انجام پذيرد ميانگين  2ـ  15ـ  6: هنگامي كه آزمون طبق بند 4حمله قارچهاي موجود در خاك ـ مقاومت به  2ـ  18ـ  3 

درصد مقاومت پارچه  90مقاومت به پارگي پارچه آسترئي كه در معرض قارچهاي موجود در خاك قرار گرفته نبايد كمتر از 

 آسترئي كه در معرض اين فعل و انفعال قرار نداشته باشد .  

شود نبايد آزمون مي 3ـ  15ـ  6: پارچه آسترئي كه طبق بند 5مقاومت به رشد قارچ تري كوفيتون اينتر ديجيتال  ـ 19ـ  3 

 اي دال بر رشد قارچ تري كوفيتون اينتر ديجيتال باشد .  گونه نشانهداراي هيچ

 ـ بسته بندي و نشانه گذاري  4  

 صورت طاقه و يا توپ , تميز و سالم به بازار ارائه شود .  هاي آستري پاي پوش به ـ پارچه 1ـ  4 

اقد بندي بايد فبندي شده و پوشش بستههاي مناسب بستههاي ضد آب و يا ساير پوششهر طاقه بطور كامل بايد در كاغذ , ورقه 

 .  رنگهاي قابل حل در آب باشد بطوري كه پارچه در هنگام قرار گرفتن در معرض رطوبت رنگي نشود 

 توان با يكديگر در يك عدل بسته بندي كرد كه داراي پهنا , رنگ و نوع تكميل يكنواخت باشد .  هاي آستري را هنگامي ميپارچه 

 نشانه گذاري  2ـ  4 



ه اقها : اطالعات مشروحه در زير بايد بطور خوانا و محو نشدني بر روي برچسبي نوشته شده و به يك انتهاي طدر طاقه 1ـ  2ـ  4 

 پارچه آستري متصل شود .  

 الف ـ نام و نشان سازنده 

 ب ـ جنس 

 ج ـ شماره رنگ  

 مترد ـ پهناي پارچه به سانتي 

 ـ طول پارچه به متر 'ه  

 ها : اطالعات مشروح در زير بايد بطور خوانا و محو نشدني در خارج عدل نوشته شود .  در عدل  2ـ  2ـ  4 

  الف ـ نام و نشان سازنده 

 ب ـ عبارت )) پارچه آستري پاي پوش (( 

 ج ـ رنگ پارچه و شماره رنگ 

 مترد ـ پهناي پارچه به سانتي 

 ها به مترـ طول طاقه 'ه  

 هاو ـ تعداد طاقه 

 ز ـ وزن كل ) خالص و ناخالص (  

 (( مورد نياز است .  2ـ  4هاي اضافي : عالئمي كه عالوه بر نكات مندرج در بند ))نشانه 3ـ  4 

 برداري نمونه - 5  

برداري بيان شده در زير براي تعيين مطابقت يك بهر با ويژگيهاي مشخص شده بكار رفته و فرض برداري : روش نمونهنمونه 1ـ  5 

 باشد .  هائي كه بدين ترتيب برداشته شده است , معرف خصوصيات آن بهر ميشود نمونهمي

 هاي زير بايد بطور تصادفي از هر بهر انتخاب شود .  (( تعداد نمونه3خصات براي مطابقت با ويژگيهاي بند ))پس از بازرسي مش 

 ها ( طاقه ) در صورتي كه تعداد كمتر است تمام طاقه 30الف ـ براي بازبيني تعداد  



هاي برداشته شده براي بازرسي نيز انتخاب كرد ( و از هر طاقه توان از نمونهتعداد را ميب ـ براي آزمون تعداد پنج طاقه ) اين  

اي به مساحت دو متر مربع با پهناي كامل پارچه بطور تصادفي ببريد .  محل اين قطعه بايد حداقل سه متر با انتهاي طاقه قطعه

 فاصله داشته باشد .  

 ـ روشهاي آزمون 6  

 برداري شده را به دو بخش مساوي تقسيم كنيد .  هاي نمونهتعداد طاقه بازبيني : 1ـ  6 

 3(( و ويژگيهاي بند ))3ـ  3(( و ))2ـ  3,(( ))1ـ  3قسمت اول را از نظر طول و پهنا و قسمت دوم را از انتخاب مطابقت با بند )) 

 (( براي بافت و نوع تكميل بازبيني كنيد .  6ـ 

هاي مخصوص هر آزمون قرار داده و از آن آزمونه 6هاي برداشته شده براي آزمون را در شرايط استاندارد ونهتهيه آزمونه : نم 2ـ  6 

هاي (( را در مورد آن اجراء و سپس ساير آزمونها را بر روي نمونه15ـ  6(( و ))3ـ  6را ببريد و روشهاي آزمون داده شده در بند ))

 ا ويژگيهاي استاندارد انجام دهيد .  برداشته شده براي آزمون جهت مطابقت ب

 (( با استفاده از ميكروسكوپ الياف تار و پور هر آزمونه را آزمايش كنيد .  2ـ  3جنس : براي تعيين مطابقت با بند )) 3ـ  6 

 ايران  1148وزن در متر مربع : روش تعيين وزن بر متر مربع طبق استاندارد شماره  4ـ  6 

 ايران 683متر : طبق استاندارد شماره و پود در سانتيتراحم نخ تار  5ـ  6 

 ايران  1147مقاومت به پارگي : روش تعيين مقاومت به پارگي طبق استاندارد شماره  6ـ  6 

 ايران 1245نفوذپذيري هوا : طبق استاندارد شماره  7ـ  6 

 ايران 733نفوذ آب : طبق استاندارد شماره  8ـ  6 

 ايران 1236مواد پركننده : طبق استاندارد شماره  9ـ  6 

 ايران 1361تغيير ابعاد : طبق استاندارد شماره  10ـ  6 

 ( 7ها ) پارچه آستري مركب نوع شماره آزمون مقاومت به چسبندگي اليه 11ـ  6 

 متر در دقيقه باشد .  انتيس 0/25±5دستگاه آزمون : يك دستگاه كشش كه گيره متحرك آن داراي سرعتي برابر  1ـ  11ـ  6 

 0/05±2/5اي كه لبه پارچه را صاف ببرد تعداد هشت آزمونه به پهناي تهيه آزمونه : با بكار بردن وسيله برنده 2ـ  11ـ  6 

متر طوري از هر نمونه پارچه جدا كنيد كه طول تعداد چهار آزمونه در جهت تار و طول تعداد چهار سانتي 20متر و طول سانتي

 زمونه ديگر در جهت پود پارچه باشد . آ



هاي متر از يكديگر جدا كنيد و هر كدام را به يكي از گيرهسانتي 7/5در يك انتهاي آزمونه دو اليه پارچه را در حدود  3ـ  11ـ  6 

ر بدست ود .  حداكثر بامتر از طول آزمونه پارچه از يكديگر جدا شماشين كشش بسته و دستگاه را بكار اندازيد تا حداقل پنج سانتي

هاي باقيمانده تكرار كنيد . ميانگين مقادير حداكثر بارهاي بدست آمده براي آمده در حين آزمون را ثبت و آزمون را بر روي آزمونه

 هاي پارچه در آن جه محاسبه كنيد .  هاي چهارگانه در هر جهت را به عنوان قدرت چسبندگي اليهآزمونه

 ايران 176در برابر عرق بدن : طبق استاندارد شماره  مقاومت رنگ 12ـ  6 

 ايران 204مقاومت رنگ در برابر مالش : طبق استاندارد شماره  13ـ  6 

 ايران 1145مقاومت در برابر مواد شيميائي : طبق استاندارد شماره  14ـ  6 

 مقاومت به حمله قارچ 15ـ  6 

 گلوبوزم .  ـ مقاومت به حمله قارچ كاتومييم  1ـ  15ـ  6 

 متر كه طول آن در جهت تار نمونه است .  سانتي 9*20الف ـ آزمونه : تعداد شش آزمونه به ابعاد  

هاي باقيمانده تحت ها را به همراه آزمونهب  روش كار : تعداد سه آزمونه را در معرض حمله قارچ قرار داده و سپس اين آزمونه 

 اومت به پارگي هر دسته را تعيين كنيد .  شرايط استاندارد گذارده و ميانگين مق

 ـ مقاومت به حمله قارچهاي موجود در خاك :  2ـ  15ـ  6 

 آزمون شود .   1ـ  15ـ  6طبق روش مشروح در بند  

 ـ مقاومت به رشد قارچ تري كوفيتون اينتر ديجيتال  3ـ  15ـ  6 

 آزمون شود .   1ـ  15ـ  6طبق روش مشروحه در بند  

 يمهـ ضم 7  

 هاي آستري پاي پوش بر حسب كيلوگرم نيروحداقل مقاومت به پارگي پارچه 



 

  

  

  

1- chemical sovndness  

2-  Reciprocal poise  



3- chaetomium Globosum 

4- Soil Burial  

5- Trichopyton Interdigitale 
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