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 ويژگيهاي تاپس پلي استر مورد مصرف در نخ فاستوني

  
  
  

 چاپ اول



 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

استاندارد ويژگيهاي تاپس پلي استر مورد مصرف در نخ فاستوني كه بوسيله كميسيون فني صنايع نساجي تهيه و تدوين شده در  

ورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به م 65/3/26سي و يكمين كميته ملي استاندارد نساجي مورخ 

 گردد .بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 1349قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 

انداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , است 

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

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

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

المقدور بين اين استاندارد در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي 

 و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

 هاي الزم تهيه گرديده است .و انجام آزمايشلذا اين استاندارد با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود  

  

  

 پلي استر مورد مصرف در نخ فاستونيويژگيهاي تاپس  

 ـ هدف 1  

 باشد .هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي تاپس پلي استر مورد مصرف در توليد نخ فاستوني مي 

 ـ دامنه كاربرد 2  

 باشند .رسد و الياف آن از نوع بريده شده مياستاندارد بمصرف توليد نخهاي فاستوني مي تاپس پلي استر مورد بحث در اين -2-1 

 باشند .بندي شده و آماده عرضه ببازار ميهائي قابل اجرا است كه بستهاين استاندارد در مورد تاپس -2-2 

 .گردد در اين استاندارد از ويژگيهاي مربوط به عمليات رنگرزي گفتگو نمي -2-3 

 ـ تعاريف 3  



شود كه همجنس , هم ظرافت , هم رنگ و هم شفافيت و همنوع بوده و داراي ميانگين طول پارتي : به كااليي گفته مي -3-1 

 مشخصي باشد .

 متر بر حسب گرم . 9000دنير : بيان كننده ظرافت ليف است و عبارتست از وزن  -3-2 

 هزار متر ليف بر حسب گرمدسي تكس : عبارتست از وزن ده  -3-3 

 وزن مخصوص خطي تاپس : عبارتست از وزن يك متر از تاپس بر حسب گرم . -3-4 

 نمايند .رطوبت بازيافتي : عبارتست از درصد رطوبتي كه الياف خشك , نسبت به وزن خشك خود جذب مي -3-5 

زيافتي الياف در شرايط استاندارد ) طبق استاندارد ملي رطوبت بازيافتي در شرايط استاندارد عبارتست از ميزان رطوبت با -3-6 

 (148ايران به شماره 

 ردد .گرطوبت بازيافتي تجارتي : عبارتست از حداكثر ميزان رطوبت بازيافتي كه بهنگام محاسبه ارزش كاال , منظور مي -3-7 

 ـ ويژگيها 4  

 شده باشند . 1ز نوع آنتي پيل الياف تاپس پلي استر مورد مصرف در نخ فاستوني بايد ا -4-1 

 (1667دنير ( باشد ) آزمون بروش استاندارد ملي ايران به شماره  4دسي تكس ) 4/4ظرافت ليف بايد حداكثر  -4-2 

 باشد .( ده درصد ميCVحداكثر ضريب تغييرات ظرافت ليف ) -4-3 

 (1464.آزمون بروش استاندارد ملي ايران به شماره ميلي متر باشد )  10±80ميانگين طول متوسط الياف بايد  -4-4 

 باشد .( ده درصد ميCVحداكثر ضريب تغييرات ميانگين طول متوسط ليف ) -4-5 

 (2.گرم بر تكس ( باشد . ) آزمون بروش استاندارد ملي ايران به شماره  19/8گرم بر دنير ) 2/2قدرت ليف بايد حداقل  -4-6 

 (3.درصد باشد ) آزمون بروش استاندارد ملي ايران به شماره  20طول ليف تا حد پارگي بايد حداقل درصد ازدياد  -4-7 

 گرم در متر باشد . 1/5±20وزن مخصوص خطي تاپس پلي استر بايد  -4-8 

 باشد .درصد مي 2/5درصد ( وزن مخصوص خطي تاپس پلي استر  uحداكثر متوسط تغييرات نايكنواختي ) -4-9 

 عدد در دسي متر باشد . 28جعد اليافي پلي استر بايد حداقل ميزان  -4-10 

درصد  10گراد و به مدت نيم ساعت ( درجه سانتي 196حداكثر ميزان جمع شدگي الياف در هواي خشك گرم ) با دماي  -4-11 

 (    باشد . ) آزمون بروش استاندارد ملي ايران به شماره درصد مي 3و در آب جوش ) به مدت نيم ساعت ( 



 باشد .گرم مي 100عدد در هر  8ميزان نپ تاپس پلي استر حداكثر  -4-12 

 نمونه يك متري ( 5) حداقل در  

 باشند . 4استاتيك درصد آنتي 0/3الياف تاپس بايد داراي حداكثر  -4-13 

 (5.آزمون بروش استاندارد ملي ايران به شماره  

تعيين  30ر مورد بحث در شرايط استاندارد طبق استاندارد ملي ايران به شماره ميزان رطوبت بازيافتي تاپس پلي است -4-14 

 گردد .مي

 باشد .ميزان رطوبت بازيافتي تجارتي تاپس پلي استر چهاردهم درصد مي -4-15 

 ( باشد .1هاي رنگي بايد طبق جدول شماره )درجات ثبات رنگ تاپس -4-16 

 

 بنديـ عدل 5  

اي از جنس پلي اتيلن يا سلوفان بيرنگ قرار داده شوند و پس از هاي تاپس در كيسهالزم است كه هر يك از عمامه -5-1 

افي از حاصله در لف هايبندي هر چند عمامه تاپس در لفافي از جنس پلي اتيلن يا سلوفان بيرنگ , تعداد مناسبي از بستهبسته

بندي گردند . رعايت نكات مذكور در مورد صادرات و واردات الزامي است ولي اتيلن يا پلي پروپيلن يا چتايي مقاوم عدلجنس پلي

اي از جنس پلي اتيلن يا سلوفان بيرنگ قرار داده شده هاي تاپس در كيسهدر مورد مصارف داخلي , كافي است كه هر يك از عمامه



امه بندي هر عمس در لفافي از جنس پلي اتيلن يا پلي پروپيلن عدل بندي گردند . قرار دادن شماره پارتي در داخل بستهو سپ

 ضروري است .

 درصد هموزن باشند . 5هاي موجود در هر عدل با احتساب حد رواداري الزم است كه عمامه -5-2 

 داراي ابعاد يكسان باشند .عدلهاي هر پارتي بايد هموزن و هم شكل بوده و  -5-3 

 بندي بايد به طور محكم انجام گيرد و از اطراف باز نبايد .عدل -5-4 

 ابعاد عدل بايد مورد توافق فروشنده و خريدار قرار گيرد . -5-5 

 ل باشد .حداقل وزن هر عدل در هنگام فروش , با احتساب رطوبت تجارتي مجاز بايد برابر مقدار اظهار شده بر روي عد -5-6 

 كشي و يا مفتول كشي گردند و در مورد واردات و صادرات بايد از تسمه فلزي استفاده گردد .عدلها بايد تسمه -5-7 

كشي و يا مفتول كشي بايد در دو جهت طولي و عرضي عدل انجام گيرد و فاصله دو مفتول و يا دو تسمه موازي در تسمه -5-8 

 كشي انجام گيرد .تر باشد و در جهت عرضي حداقل دو رديف تسمهمسانتي 20جهت طول بايد حداكثر 

 گذاري بر روي عدلـ نشانه 6  

اطالعات زير بايد بطور ثابت و خوانا و بزبان فارسي بر روي هر عدل درج گردد , در مورد صادرات و واردات , اين اطالعات بايد  

 بزبان مورد توافق فروشنده و خريدار باشد :

 و نشاني توليد كنندهنام  -6-1 

 نام تجارتي كاال -6-2 

 جنس ) تاپس پلي استر ( -6-3 

 عبارت آنتي پيل شده -6-4 

 شماره عدل -6-6 

 شماره پارتي -6-7 

 شماره سفارش ) در مورد صادرات و واردات ( -6-8 

 وزن خالص -6-9 

 وزن ناخالص -6-10 



 طول ليف بر حسب ميلي متر -6-11 

 ظرافت ليف بر حسب دسي تكس و يا دنير -6-12 

 نشانه چتر -6-13 

 نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد . -6-14 

 مقصد -6-15 

 هاي مورد نياز در صورت توافق فروشنده و خريدارساير نشانه -6-16 

 ـ مطابقت با استاندارد 7  

 بردارينمونه -7-1 

 هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص كاال در پارتي بوده و به طور تصادفي انتخاب گردند .نمونه -7-1-1 

انجام گيرد , بطوريكه  1208برداري از عدلهاي هر پارتي طبق استاندارد ملي ايران به شماره الزم است كه نمونه -7-1-2 

 هاي مختلف هر عدل باشد .انتخاب شده از عمامههاي دسته

 شرايط آزمون -7-2 

درجه سانتيگراد دما  2±20درصد رطوبت نسبي و  2±65ساعت پيش از آزمون در شرايط  24ها را بايد حداقل آزمونه -7-2-1 

 يط انجام داد .( و سپس آزمونهاي الزم را در همين مح948قرار داده ) مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 

 الزم است كه تمام آزمونهاي ذكر شده در اين استاندارد , طبق استاندارد مربوطه انجام گيرد . -7-2-2 

هاي مورد آزمون با ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت نداشته باشد , كاال خارج از استاندارد تلقي هرگاه ويژگيهاي نمونه -7-2-3 

 گردد .مي

  

  

  

  

1-Anti - pill 



 در دست تدوين است . -2

 در دست تدوين است . -3

4-Anti - Static 

 باشد .در دست تهيه مي -5
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