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 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

رشهاي ماشيني كه بوسيله كميسيون فني صنايع نساجي تهيه و تدوين شده و در اي مورد مصرف در فاستاندارد ويژگيهاي نخ پنبه 

تصويب  62/3/22كميسيون نهائي ما در مورد تائيد قرار گرفته و در بيست و ششمين جلسه كميته ملي صنايع نساجي مورخ 

نون تأسيس موسسه استاندارد و تحقيقات گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك ) قانون موادالحاقي بقا

 ( بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .1349صنعتي ايران مصوب آذرماه 

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

مورد 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 .

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

المقدور ميان روشهاي معمول در اين در تهيه اين استاندارد سعي برآن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي 

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

 د حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديد :هاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارلذا با بررسي امكانات و مهارت 

 نتايج تحقيقات و آزمايشات كارشناسان داخلي و خارجي . 

  

 اي مورد مصرف در فرشهاي ماشينيويژگيهاي نخ پنبه  

 هدف -1  

) زيرورو (  1وبرواي مورد مصرف در تار فرشهاي ماشيني رهاي صد درصد پنبهاين استاندارد در بردارنده ويژگيهاي الزم براي نخ 

 ميباشد كه برروي بويين پيچيده شده است .

 دامنه كاربرد -2  

اي تهيه ميشود پنبه 2اي تشكيل يافته و در سيستم ريسندگيهائي ميگردد كه از صد درصد نخ پنبهاين استاندارد شامل نخ -2-1 

. 

 راي مصرف است قابل اجراء ميباشد .هائي كه بصورت تكميل شده و آماده باين استاندارد در مورد نخ -2-2 

 در اين استاندارد از ويژگيهاي مربوط به نوع تكميلي گفتگو نميشود . -2-3 



 ها واژه -3  

پارتي : به كاالئي گفته ميشود كه همجنس , همنوع , همتاب بوده و داراي نمره نخ مشابه باشد ) داراي خواص فيزيكي و  -3-1 

 شيميائي مشابه باشد (

 نخ ميباشد . 4در يك پوند 3ها( : بيان كننده نمره نخ بوده و عبارت از تعداد هنگeNنمره نخ در سيستم انگليسي ) -3-2 

 ( : عبارت از طولي از نخ برحسب متر است كه وزن آن يك گرم باشد .mNنمره نخ در سيستم متريك ) -3-3 

متر نخ برحسب گرم ميباشد ) دسي  1000و عبارت از وزن بيان كننده نمره نخ ) وزن مخصوص خطي ( بوده  : 5تكس -3-4 

 ميباشد (تكس  تكس 

بازيافتي در شرايط استاندارد : عبارت است از مقدار رطوبت مجازي كه نخ ميتواند در شرايط استاندارد ) طبق  6رطوبت  -3-5 

 ايران ( داشته باشد . 948استاندارد شماره 

 ويژگيها -4  

 نمره نخ : -4-1 

 پيشنهاد ميگردد . (1نمره نخ مصرفي در فرشهاي ماشيني روبرو طبق جدول شماره ) -4-1-1 

 



نمره نخ بوبين در هر پارتي بايد مطابق مقدار اظهار شده بر روي برچسب بوبين كه متعلق بكارخانه توليد كننده است  -4-1-2 

 ايران انجام گيرد .( 28اشد . ) آزمون طبق استاندارد شماره درصد ب 3±باشد , ولي حد رواداري آن 

 تاب نخ -4-2 

 ( پيشنهاد ميگردد .2( نخ يك ال طبق جدول شماره )αضريب تاب : حداقل ضريب تاب ) -4-2-1 

 ايران انجام گيرد .( 32) آزمون طبق استاندارد شماره  

 

تاب در متر نخ : تعداد تاب در متر نخ يك ال و چند ال و جهت آنها طبق پيشنهاد تعيين ميگردد , ولي ميانگين تاب در  -4-2-2 

 درصد تاب در متر نخ اظهار شده تجاوز كند . 5±متر نخ آزمون شده نبايد از 

 ايران انجام گيرد .( 32) آزمون طبق استاندارد شماره  

 گرم برتكس ميباشد . 14گسيختگي نخ تا حد پارگي : حداقل گسيختگي نخ تا حد پارگي  -4-3 

 ايران انجام گيرد ( 29) آزمون طبق استاندارد شماره  

 درصد ميباشد . 9رگي افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي : حداقل افزايش نسبي طول نخ تا حد پا -4-4 

 ايران انجام گيرد .( 29) آزمون طبق استاندارد شماره  

 ايران تعيين و مشخص ميگردد . 30رطوبت مجاز : درصد رطوبت مجاز نخ طبق استاندارد شماره  -4-5 

 گره -4-6 

 عدد ميباشد . 2حداكثر تعداد گره قابل قبول در هر كيلوگرم نخ بطور متوسط  -4-6-1 

 ضخامت گره نبايد از سه برابر قطر نخ بيشتر باشد . -4-6-2 

 ميليمتر تجاوز كند . 5ها در حالت آزاد نبايد از درازاي دم گره -4-6-3 



ها بايد در موقع بازرسي و آزمونهاي چشمي بايد عاري از عيوبي بشرح زير باشند , ولي حد رواداري عيوب غيرمجاز : بوبين  -4-7 

 ( ميباشد .3)آنها طبق جدول شماره 

 پارگي الي نخ -4-7-1 

 پارگي نخ در البالي بوبين بدون اينكه گره خورده باشد . -4-7-2 

 پيچش نامنظم نخ بدور بوبين و ريزش نخ -4-7-3 

 سست بودن گره -4-7-4 

 شكستگي و خراشيدگي بوبين -فشردگي  -4-7-5 

 (-3-1-5هر پارتي با توجه به بند )بندي شده در اختالف وزن نخ بسته -4-7-6 

 بنديبسته -5  

 بندي نخبسته -5-1 

 نخ بايد سالم و تميز بصورت بوبين به بازار عرضه شود . -5-1-1 

 تمام بوبين هاي يك پارتي بايد يك شكل و يك اندازه باشند . -5-1-2 

درصد تجاوز  5±اداري آنها نسبت به ميانگين نبايد از وزن ناخالص بوبين هاي يك پارتي بايد يكسان بوده , ولي حد رو -5-1-3 

 كند ) در هر حال وزن كل محموله بايد مطابق با قرارداد باشد (

 بندي شوند .اتيلن يا سلوفان بيرنگ و سالم بستههاي پليبندي شده بايد در كيسههاي بستهنخ -5-1-4 

 بايد مهار شده باشد .ابتدا و انتهاي نخ در بوبين  -5-1-5 

 ها در كارتنبندي بوبين بسته -5-2 

ك هاي موجود براي يبندي شوند و تمام كارتنهائي كه از نوع مقواي فشنگي مقاوم باشند بستهها بايد در كارتنبوبين  -5-2-1 

نها بايد توسط نوار چسب كاغذي بنحوي ها را پس از قرار دادن كاال در آپارتي كاال بايد يك اندازه و هم شكل باشند و در كارتن

سانتيمتر كشيده و بر دو پهلوي  10چسبانيد كه عالوه براينكه تمام طول درز كارتن را ميپوشاند از طرفين نيز بميزان حداقل 

 كارتن چسبانيده شود .

 اي نرسد .هبندي نخ در كارتن بايد طوري باشد كه در موقع نقل و انتقال به محتويات آن صدمبسته -5-2-2 



بندي نخ ميتواند بشكل مناسبي غير از كارتن و يا استفاده از منگنه باشد , بشرطي كه در موقع در صورت توافق بسته -5-2-3 

 اي وارد نگردد .نقل و انتقال به كاال صدمه

 گذاريبرچسب -6  

 گذاري در جاي مناسب بوبيننشانه -6-1 

 نام و نشان سازنده -6-1-1 

 نمره و تعداد الي نخ . -6-1-2 

 جنس نخ ) صد درصد پنبه ( -6-1-3 

 شماره پارتي -6-1-4 

 نام كشور سازنده -6-1-5 

 هاي اضافي موردنيازنشانه -6-1-6 

 گذاري روي كارتننشانه -6-2 

 قسمت خارجي هر كارتن بايد داراي اطالعات زير باشد . 

 نام و نشان سازنده -6-2-1 

 نمره و تعداد الي نخ -6-2-2 

 جهت نهائي تاب -6-2-3 

 جنس نخ ) صد درصد پنبه ( -6-2-4 

 شماره پارتي -6-2-5 

 شماره سفارش -6-2-6 

 شماره كارتن -6-2-7 

 تعداد بوبين در كارتن -6-2-8 

 وزن ناخالص -6-2-9 



 وزن خالص -6-2-10 

 نشانه چتر ) در مورد واردات و صادرات ( -6-2-11 

 نشانه فلش ) در مورد واردات و صادرات ( -6-2-12 

 نشانه قالب كه برروي آن ضربدر كشيده شده باشد ) در مورد واردات و صادرات ( -6-2-13 

 نام كشور سازنده -6-2-14 

 مقصد -6-2-15 

 هاي اضافي موردنيازنشانه -6-2-16 

صرف داخلي بزبان فارسي و در مورد صادرات و واردات بزباني كه ها بايد بطور خوانا و ثابت براي ميادآوري : تمام نوشته و نشانه 

 مورد توافق سفارش دهنده و توليد كننده است باشد .

 تطبيق با استاندارد -7  

 بردارينمونه -7-1 

 هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نخ در پارتي بوده و بطور تصادفي انتخاب شود .نمونه -7-1-1 

 برداري كرد .( نمونه3انجام آزمونهاي الزم بايد از هر پارتي كاال طبق جدول شماره )براي  -7-1-2 

  

 يادآوري : آزمونهاي چشمي يا ظاهري بايد در محل كارگاه توليد و يا انبار انجام گيرد . 



 شرايط آزمون -7-2 

انتيگراد ) مطابق با استاندارد درجه س 2±20درصد و دماي  2±65ساعت در رطوبت نسبي  24ها را قبل از آزمون حداقل آزمونه 

 ايران ( قرار داده , سپس آزمونهاي الزم را در همان محيط انجام دهيد . 948شماره 

 هاي مربوط بآنها انجام گيرد .تمام آزمونهاي ذكر شده در اين استاندارد بايد طبق استاندارد و شماره -7-3 

هاي مورد آزمون با ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت نداشته باشد اي از نمونهيا دستهيادآوري : هرگاه ويژگيهاي نمونه آزمايشي و  

 كاال خارج از استاندارد تلقي ميشود .

  

  

  

1-Carpet-to Face-Face 

2-Cotton System 

 = هنگ 840يارد -3

 = پوند453/6گرم -4

5-Tex 

6-Standard Moisture Pegain 
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