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  خدا به نام
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسـسة  الزامـات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسـسات   و مراكز نظران  صاحب*كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
ليدي، تو به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و مـي شـود   ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ندارداستا
المللـي   بـين   كميـسيون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميـسيون  4رابط اتنه عنوان به و  است3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 
 .شود مي بهره گيري المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي راناي صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تـصويب  اب
 اجـراي  كـشور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه  محيطي،-زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و
 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

                                                 
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
   » ويژگي ها- نخ كتاني مورد مصرف در پايپوش-ساجين« 

  سمت يا نمايندگي  رئيس
  صنعتي امير كبيردانشگاه   عسگر كاشاني ، نادر

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 

  :دبير 
  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران   موسوي ، گلناز

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء 
  مشاورين مهندسين شايانيكشركت   شهبازي ، سارا

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  شركت مشاورين نيك تكس   صميمي فر ، مهدي
  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  انجمن صنايع نساجي ايران  فرح بخش ، نسيم 
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 

   دفتر صنايع نساجي-وزارت صنايع و معادن  ...مرداني مهر آباد ، نعمت ا
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  وحداني ، ابراهيم
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
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  پيش گفتار
نخستين بـار در سـال        ") يد نظر   تجد( ها    ويژگي -وشـ نخ كتاني مورد مصرف در پايپ      -اجيـنس " استاندارد  

اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات             . تدوين شد     1362
دويـست و   مين  بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در             چهارصنعتي ايران و تاييد كميسيون هاي مربوط براي           

اينك اين استاندارد   .   تصويب شد     19/09/86 مورخ   ساجي و پوشاك    نن  اجالس كميته ملي استاندارد         يكمي
 قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران ، مـصوب               3به استناد بند يك مادة      

  . ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 1371بهمن ماه 
يشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پ

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 
بنابراين ، . استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 

  .مواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد بايد ه
  . است 1372سال  : 2128اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است 
SABS 304 : 2002 : Linen threads for footwear . 

  



 
 

  ها  ويژگي-نخ كتاني مورد مصرف در پايپوش -نساجي

 هدف و دامنه كاربرد 1
هاي آزمون ، بسته بندي و نشانه گذاري   ، نمونه برداري ، روشها هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين ويژگي
  .باشد  نخ كتاني مورد مصرف در توليد پايپوش مي

 مراجع الزامي   2
. ها ارجاع داده شده است  تي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقررا

  .شود  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه

ها ارجاع داده شده است ،  در مورد مداركي بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. رد ملي نيست مورد نظر اين استاندا
  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :   است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع استفاده
نخ به ) نمره (  اندازه گيري چگالي خطي - نساجي ، 1383سال :  28 شمارهاستاندارد ملي ايران   2-1

  صورت كالف
 نيرو و ازدياد طول تا حد پارگي نخ تك تعيين روش  ،1381سال  : 29 شمارهاستاندارد ملي ايران   2-2

  رشته
   اندازه گيري تاب نخ به روش شمارش مستقيم ،1380سال  : 32 شمارهاستاندارد ملي ايران   2-3
 ، شرايط محيطي استاندارد براي آماده سازي و انجام 1386سال  : 948 شمارهران استاندارد ملي اي  2-4

  آزمون
   شناسايي الياف به روش ميكروسكوپي، 1374سال  : 3722 شمارهاستاندارد ملي ايران   2-5
المپ (  ثبات رنگ در مقابل شرايط مصنوعي هوا  ،1375سال  : 7404 شمارهاستاندارد ملي ايران   2-6

  )ون قوس گزن
 تعيين مقاومت كاالهاي سلولزي در مقابل  ،1384سال  : 7405- 2 شمارهاستاندارد ملي ايران   2-7

  تعيين مقاومت بلند مدت تكميل كند كننده تخريب:  آزمون دفن در خاك قسمت دوم -ها ميكروارگانيزم
هاي  مقايسه روش روش استاندارد براي - نساجي ، 1385سال  : 8585استاندارد ملي ايران شماره   2-8

  آزمون 
2-9 SABS SM 277 Resistance to attack by chaetomium globosum  



 
 

  ريفاو تعت ااصطالح 3
  :رود  در اين استاندارد ، اصطالح و تعريف زير به كار مي

 بسته نخ   3-1

براي استفاده حمل و نقل ، انبار ) مانند بوبين ، ماسوره و يا دوك ( طولي از نخ است كه به شكل مناسب 
  .كردن و غيره روي تكيه گاه مناسب پيچيده مي شود 

 ويژگي ها  4

  آزموناصول   4-1
  :نخ كتاني مورد مصرف در پايپوش بايد داراي ويژگي هاي زير باشد 

  .كميل طبق توافق طرفين باشد رنگ و تنمره ، از نظر ) الف
  .تميز و خشك باشد ) محصول نهايي ( نخ كتاني در نهايت )   ب
  .عاري از هر گونه عيب باشد  ياز لحاظ ظاهر)   پ

  جنس   4-2
روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران (  درصد كتان باشد 100بايد هاي مورد مصرف در پايپوش  نخجنس 
   ) .1374سال  : 3722شماره 

  تاب   4-3
  تعادل نخ  4-3-1

بايد )  1-2-7طبق بند روش آزمون ) (  Z يا Sدر جهت ( تعداد پيچش حلقه نخ يك متري به دور خود 
  . دور باشد 2حداكثر 

  ضريب تغييرات تاب   4-3-2
 درصد 3هاي كابلي حداكثر   درصد و براي نخ6حداكثر بايد هاي چند ال  براي نخدر متر ضريب تغييرات تاب 

   ) .2-2-7 دروش آزمون طبق بن ( شدبا
  جهت تاب   4-3-3

  ) .طبق پيوست الف ( جهت تاب بايد طبق نظر خريدار باشد 
  استحكام نخ و استحكام حلقه  4-4

  استاندارد ملي ايران شماره روش آزمون طبق (  سانتي نيوتن بر دسي تكس 6/2استحكام نخ بايد حداقل 
روش آزمون طبق (  سانتي نيوتن بر دسي تكس باشد 3/3حداقل يد باحلقه  و استحكام ) 1381سال  : 29
   ) .4-7 دبن



 
 

  ازدياد طول نخ تا حد پارگي  4-5
:  29 شماره ايران ملي استاندارد طبق روش آزمون(  باشد درصد 9بايد حداكثر  پارگي تا حدطول نخ  ازدياد
  ) . 1381سال 

  رنگ  4-6
  )يوست الف طبق پ( نگ نخ بايد طبق نظر خريدار باشد ر
  وسيدگي مقاومت در برابر پ  4-7

  . آزمايش گردند پوسيدگيبايد در برابر طرفين ذينفع در صورت توافق نخ هاي كتاني 
  : بايد داراي خواص زير باشند پوسيدگيمقاوم در برابر نخ هاي 

   هوامعرضبعد از قرار گيري در ) الف 
يه لاو هوا نبايد كمتر از نيروي پارگي معرضرار گيري در پس از ق، مقاوم در برابر پوسيدگي نيروي پارگي نخ 

  . ) 1- 5-7طبق بند روش آزمون ( نخ باشد 
  )گاتيوم گلبوسام ( هوا و حمله قارچ ها معرض بعد از قرار گيري در )   ب 

 اوليه درصد نيروي پارگي 80 هوا و حمله قارچ ها بايد حداقل معرضپس از قرار گيري در ، نيروي پارگي نخ 
  . ) 2- 5-7طبق بند روش آزمون ( نخ باشد 

   شدن در زير خاكن هوا و دفمعرضبعد از قرار گيري در )   پ 
 درصد نيروي پارگي 80 هوا و دفن شدن زير خاك بايد حداقل معرضپس از قرار گيري در ، نيروي پارگي نخ 

  .نخ باشد اوليه 
  نمونه برداري  5

دفي و به نحوي انتخاب گردند كه نشانگر واقعي خواص كاال در يك بهر هاي مورد آزمون بايد به طور تصا نمونه
  .نمونه برداري نمود  1هاي الزم بر اساس اين استاندارد بايد از هر بهر طبق جدول  براي انجام آزمون. د نباش

   نمونه برداري از بهر-1جدول 
تعداد بسته هاي موجود 

  در يك بهر
  تعداد بسته هاي
  انتخاب شده

  بوبينتعداد 
  مجازمعيوب 

تعداد بوبين معيوب مجاز 
  در آزمون هاي چشمي

  0  0   بسته2حداقل    بسته500تا 
  0  0   بسته 500 بسته از هر 1  000/10تا 

 بسته به اضافه يك بسته به ازاي 20   بسته به باال000/10از 
  0  0   بسته1000هر 

  مون شرايط محيطي استاندارد جهت آماده سازي نمونه و انجام آز  6
 948 شمارهطبق استاندارد ملي ايران جهت آماده سازي و انجام آزمون ها در شرايط محيطي استاندارد  نمونه
  . از نمونه جدا كنيد 6-7 الي 1-7ها را براي انجام آزمون هاي بند  قرار داده و سپس آزمونه 1386سال 



 
 

  روش هاي آزمون  7
  جنس الياف   7-1

  .تعيين مي گردد  1374سال :  3722 شمارهايران جنس الياف طبق استاندارد ملي 
  تاب نخ   7-2
  دل نخاعت  7-2-1

 سانتي متر از 10 فاصله هيك متر از نخ را بدون اين كه تاب آن باز شود از بسته باز كرده و دو سر آن را ب
 Sخ در جهت تعداد دفعاتي را كه حلقه ن. يكديگر نگه داريد به طوري كه نخ به صورت حلقه اي آويزان باشد 

  . به دور خود مي پيچد را بشماريد Zيا 
  ضريب تغييرات تاب  7-2-2

 را برداشته و تاب در متر آن ها را طبق استاندارد ملي 1-2- 7 آزمونه از آزمونه هاي مورد آزمون بند 20تعداد 
طبق سته نخ براي هر باندازه گيري نماييد و ضريب تغييرات تاب در متر را  1380سال :  32 شمارهايران 

  .محاسبه نماييد  1385سال  : 8585شماره استاندارد ملي ايران 
  استحكام حلقه  7-3
  نيروي حلقه  1- 7-3

طبق روش آزمون زير انجام نگيرد  1381سال :  29 شمارهچنان چه روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 
  :بايد عمل گردد 

  .براي هر آزمايش يك جفت آزمونه الزم است ) الف 
دو طرف يك آزمونه بايد به گونه اي گرفته شود كه به شكل يك حلقه در آيد و سپس در فك بااليي ، )   ب 

اين حلقه را قرار داده فك را محكم كنيد به طوري كه حلقه در وضعيت آويزان و در نصف فاصله ميان دو فك 
  .بااليي و پاييني قرار گيرد 

  .ول عبور كرده و دو سر آن را در فك پايين قرار داده و محكم كنيد آزمونه دوم بايد از داخل حلقه ا)   پ 
  محاسبه استحكام حلقه  2- 7-3

  :زير محاسبه كنيد فرمول استحكام حلقه را طبق 
هحلقاستحكام   = 

C
 B  

  :كه در آن 
B ؛بر حسب سانتي نيوتنحلقه   نيروي پارگي   
Cاست   نمره نخ بر حسب دسي تكس .  



 
 

  پوسيدگي مقاومت در برابر   7-4
   هوامعرضبعد از قرار گيري در   7-4-1

 در 6- 7تهيه كرده و طبق بند  1381سال :  29 شماره آزمونه طبق استاندارد ملي ايران 20از هر نمونه 
   1381سال :  29 شمارهمعرض هوا قرار دهيد و سپس استحكام تا حد پارگي را طبق استاندارد ملي ايران 

  .ت آوريد به دس
  )گاتيموم گابوسام (  هوا و حمله قارچ ها معرضد از قرار گيري در بع  7-4-2

 در 6- 7تهيه كرده و طبق بند  1381سال :  29شماره  آزمونه طبق استاندارد ملي ايران 20از هر نمونه 
ارگي در معرض حمله قارچ ها قرار داده و سپس استحكام تا حد پ SABS SM 277 طبق معرض هوا و سپس

   .به دست آوريد  1381سال :  29 شمارهطبق استاندارد ملي ايران را نخ 
  بعد از قرار گيري در معرض هوا و دفن شدن در زير خاك  7-4-3

 در 6- 7تهيه كرده و طبق بند  1381سال :  29شماره  آزمونه طبق استاندارد ملي ايران 20از هر نمونه 
در زير خاك دفن  1384سال :  7405- 2شماره رد ملي ايران معرض هوا قرار دهيد و سپس طبق استاندا

  . به دست آوريد  1381سال :  29شماره را طبق استاندارد ملي ايران نخ استحكام تا حد پارگي . نماييد 
   هوامعرضقرار گيري در   7-5

عت در  سا100مي باشد و نمونه بايد  1375سال :  7404 شمارهروش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 
  .معرض هوا قرار گيرد 

  بسته بندي   8
  بسته بندي  8-1

) . پيوست الف ق بط( طبق سفارش خريدار باشد بايد بسته بندي نخ هاي مورد مصرف در پايپوش نحوه 
در يك كارتن بايد است بسته هايي كه داراي نمره ، تعداد ال ، رنگ ، جهت تاب تكميل و نوع بسته يكسان 

  .ند ريقرار گ
  نه گذارينشا  9
  بسته نخ نشانه گذاري روي   9-1

، براي مصرف داخلي به ) پاك نشدني ( در محل مناسبي از بسته نخ به طور خوانا و ثابت اطالعات زير بايد 
  :زبان فارسي و در مورد صادرات و واردات به زبان انگليسي و يا زبان كشور خريدار نوشته شود 

  )يا هر دو ( جاري سازنده يا عالمت تو نشان نام   9-1-1
  جنس نخ  9-1-2
   جهت تابي نختعداد الو نمره   9-1-3



 
 

  رنگ شماره   9-1-4
  طول نخ بر حسب متر  9-1-5
  ساير نشانه هاي مورد نياز  9-1-6
  كارتننشانه گذاري روي   9-2

 به ، براي مصرف داخلي) پاك نشدني ( در محل مناسبي از بسته نخ به طور خوانا و ثابت اطالعات زير بايد 
  :زبان فارسي و در مورد صادرات و واردات به زبان انگليسي و يا زبان كشور خريدار نوشته شود 

  )يا هر دو (  سازنده يا عالمت تجاري و نشاننام   9-2-1
  جنس نخ  9-2-2
   و جهت تابي نختعداد الو نمره   9-2-3
  رنگ شماره   9-2-4
  خالص جرم   9-2-5
   كارتن ي نخ مورد هرتعداد بسته ها  9-2-6
  نوع بسته بندي  9-2-7
  جرم نا خالص  9-2-8
  نشانه چتر  9-2-9
  نشانه قالب كه روي آن ضربدر كشيده شده باشد   9-2-10
  ساير نشانه هاي مورد نياز   9-2-11
  



 
 

  پيوست الف
  )الزامي ( 

  توصيه به خريداران
  :موارد زير بايد در هر سفارش يا قراردادي مد نظر گرفته شود 

   )2-3- 4طبق بند ( ب جهت تا  1-الف

   )6-4طبق بند ( رنگ   2-الف

  . ) 7-4طبق بند ( در مواقع لزوم نخ هاي ضد پوسيدگي سفارش داده شوند   3-الف

   ) 1-8طبق بند  ( يروش بسته بند  4-الف

  نشانه اضافي مورد نياز  5-الف



 
 

  پيوست ب
  )اطالعاتي ( 

   نيرو بر تكس-مقادير معادل گرم

  gram - force   0197/1 = cN 1  
 گرم نيرو بر تكس 65/33باشد و براي حلقه برابر   گرم نيرو بر تكس مي51/26كه حداقل استحكام نخ برابر با 

  .باشد  مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ICS: 59.080.20 ; 60.060 

 ٨  :حه صف 

  


