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 ايويژگيهاي نخ گلدوزي پنبه

  
  
  

 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

بوسيله كميسيون فني صنايع نساجي تهيه و تدوين شده و در سي و يكمين كميته اي كه استاندارد ويژگيهاي نخ گلدوزي پنبه 

مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس  65/3/26ملي استاندارد صنايع نساجي مورخ 

 گردد .ارد رسمي ايران منتشر ميبعنوان استاند 1349مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 

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

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

 يسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .كم

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

 المقدور بين اين استاندارددر 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 اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايش 

 IS: 1803 - 1973 

  

  

  

 ايويژگيهاي نخ گلدوزي پنبه  

 ـ هدف 1  

 رسد .اي كه به مصرف گلدوزي دستي مياستاندارد تعيين ويژگيهاي الزم آن گروه از نخهاي گلدوزي پنبههدف از تدوين اين  

 ـ دامنه كاربرد 2  

خهاي نگردد و كليه زني مياي با شانهاي توليد شده در سيستم ريسندگي پنبهاين استاندارد شامل نخهاي گلدوزي پنبه -2-1 

 گيرد .سفيدگري شده و رنگرزي شده را در برمي



در اين استاندارد از درجه سفيدي نخهاي سفيدگري شده و ويژگيهاي عمليات سفيدگري و رنگرزي , گفتگويي بعمل  -2-2 

 آيد .نمي

 ند .باشبندي شده و آماده عرضه به بازار مياين استاندارد در مورد نخهايي قابل اجراست كه بسته -2-3 

 ـ تعاريف 3  

 بندي مشابه باشند .شود كه هم نمره , هم تاب و همجنس بوده و داراي بستهپارتي به كاالئي گفته مي -3-1 

 رطوبت بازيافتي عبارتست از درصد وزن رطوبت جذب شده توسط كاالي خشك نسبت به وزن خشك آن . -3-2 

 گردد .بازيافتي نخ كه بهنگام محاسبه ارزش كاال منظور مي رطوبت تجارتي عبارتست از حداكثر ميزان رطوبت -3-3 

 ـ ويژگيها 4  

 ساختمان نخ -4-1 

 نخ يك ال ـ براي توازن نخ يك ال الزم است كه عمل ريسندگي بطور يكنواخت انجام گيرد و ميزان تاب نخ مناسب باشد . -4-1-1 

 گوريدگي و پرز اضافي باشد . 1عاري از هرگونه نايكنواختي , گره , پيچك نخ چند ال ـ نخ چند ال بايد  -4-1-2 

باشد . ) آزمون طبق استاندارد ملي ايران به درصد مي 7/5( حداكثر  %CVضريب تغييرات تاب ـ ضريب تغييرات تاب )  -4-1-3 

 (32.شماره 

گردد , مگر در موارديكه توافق ديگري بين و دو ال به وسيله توليد كننده تعيين ميجهت تاب ـ جهت تاب نخهاي يك ال  -4-1-4 

 (32.توليد كننده و خريدار انجام گرفته باشد . ) آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

رد م است كه نخهاي موتكميل نخ ـ عمليات سفيدگري و رنگرزي نخهاي گلدوزي بايد به طور يكنواختي انجام گيرد . الز -4-1-5 

 بحث از نوع مرسريزه شده باشند .

( نمره  %CVنمره نخ ـ نمره نخ بايد برابر نمره اظهار شده بر روي برچسب باشد و حد رواداري و همچنين ضريب تغييرات )  -4-2 

 باشد .درصد مي 5±كلي نخ 

 باشد :اساس مقاومت تا حد پارگي , بشرح زير مياي بر بندي نخهاي گلدوزي پنبهمقاومت نخ تا حد پارگي ـ درجه -4-3 

باشد . ) آزمون درصد مي 8( حداكثر % CVگرم برتكس و ضريب تغييرات آن  )  21درجه يك ـ تا حد پارگي حداقل  -4-3-1 

 (29طبق استاندارد ملي ايران به شماره 



باشد . درصد مي 10( حداكثر  %CVتغييرات آن )گرم برتكس و ضريب  16نخ درجه دو ـ مقاومت تا حد پارگي حداقل  -4-3-2 

 (29.) آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

 يادآوري ـ الزم است كه نخهاي گلدوزي وارداتي و صادراتي از نوع درجه يك باشند . 

(  %CVب تغييرات آن ) درصد و ضري 4افزايش طول نسبي تا حد پارگي ـ براي كليه نخهاي وارداتي و توليدي داخلي , حداقل  

 (29باشد . ) آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره ده درصد مي

باشد . ) فاصله دو دست بهنگام آزمايش ده عدد مي 5توازن نخ ـ حداكثر تعداد پيچش حلقه نخ يك و نيم متري بدور خود  -4-5 

 باشد .(متر ميسانتي

تواند حداكثر يك درصد از آنچه بر روي برچسب قيد شده است كمتر بسته از نخ ميحدرواداري طول هر بسته ـ طول هر  -4-6 

 باشد .

 گيري طول و وزن هر بسته نخ , الزم است كه ميانگين حداقل ده بسته در نظر گرفته شود .يادآوري ـ در مورد اندازه 

 گردد .تعيين مي 30شماره  رطوبت بازيافتي نخ در شرايط استاندارد طبق استاندارد ملي ايران به -4-7 

 باشد .درصد مي 11رطوبت تجارتي ـ رطوبت تجارتي نخ مورد بحث  -4-8 

 باشد .درصد مي 2آبرفتگي مجاز نخ در برابر شستشو با آب جوش حداكثر  -4-9 

گذاري در برابر عوامل مختلف طبيعي , مكانيكي و شيميائي بايد طبق و درجه لكهثبات رنگ : درجه تغيير ثبات رنگ  -4-10 

 ( باشد .1جدول شماره )

 



آزمونهاي چشمي , بايد عاري از عيوبي بشرح زير باشد ولي حد  بندي آن در موقع بازرسي وعيوب غيرمجاز ـ كاال و بسته -4-11 

 باشد :( مي2رواداري آن طبق جدول شماره )

 گره در نخ قابل عرضه ببازار بعد از چند التايي -4-11-1 

 پيچش نامنظم -4-11-2 

 پارگي نخ و يا هر يك از الهاي آن -4-11-3 

 يك پارتي همرنگاختالف رنگ در نخ هر بسته و يا  -4-11-4 

 لكه روغن و چربي -4-11-5 

 مواد خارجي -4-11-6 

 مهار نبودن نخ در انتهاي بسته -4-11-7 

 بنديـ بسته 5  

 بندي نخبسته -5-1 

 تواند باشكال مختلف قرقره , بوبين , سيگارت و يا كالف انجام گيرد .بندي ميبسته -5-1-1 

( يكسان 6-4داراي ابعاد يكسان بوده . متراژشان با احتساب حدود رواداري مذكور در بند )هاي نخ هر پارتي بايد بسته -5-1-2 

 باشد . در هر صورت وزن كل محموله بايد مطابق قرار داد باشد .

 بندي شوند .هاي مقوائي سالم بستهاتيلن يا سلوفان و يا جعبههاي پليهاي نخ بايد در كيسهبسته -5-1-3 

 هاي در كارتن .ها يا جعبهبوبين بنديبسته -5-2 

د در هاي موجوبندي شوند و تمام كارتنهاي نخ بايد در كارتنهائي از جنس مقواي فشنگي مقاوم بستهها و يا جعبهبوبين -5-2-1 

 يك پارتي كاال بايد هم اندازه و هم شكل باشند .

ط نوار چسب كاغذي بنحوي چسبانيده شود كه عالوه بر اينكه تمام هاي در كارتنها پس از قرار دادن كاال در آنها بايد توسو لبه 

 متر كشيده شده و بر دو پهلوي كارتن چسبانيده شود .پوشاند از طرفين كارتن نيز به ميزان حداقل ده سانتيطول درز كارتن را مي

 اي وارد نيايد .بطوريكه به كارتن و محتويات آن صدمهكشي شود كارتن بايد تسمه -5-2-2 

 گذاريـ برچسب گذاري و نشانه 6  



 گذاري بر روي بسته نخالف : برچسب 

 ـ نام و نشاني سازنده 

 ـ جنس الياف ) صددرصد پنبه مرسريزه شده ( 

 ـ نمره و تعداد الي نخ 

 ـ متراژ نخ 

 دات (ـ نام كشور سازنده ) در مورد صادرات و وار 

 ـ كد رنگ 

 هاي مورد نياز در صورت توافق فروشنده و خريدارـ ساير نشانه 

 هاگذاري بر روي جعبهب : نشانه 

 ـ نام و نشاني سازنده 

 ـ جنس الياف ) صددرصد پنبه مرسريزه شده ( 

 نمره و تعداد الي نخ 

 ـ متراژ نخ 

 نام كشور سازنده ) در مورد صادرات و واردات ( - 

 رنگـ كد  

 هاي نخ موجود در هر جعبهـ تعداد بسته 

 هاي مورد نياز در صورت توافق فروشنده و خريدارـ ساير نشانه 

 هاگذاري بر روي كارتنج : نشانه 

 ـ نام و نشاني سازنده 

 ـ جنس الياف ) صددرصد پنبه مرسريزه شده ( 



 ـ نمره و تعدادي الي نخ 

 ـ شماره كارتن 

 ـ كد رنگ 

 ـ وزن ناخالص 

 ـ وزن خالص 

 ـ نشانه چتر 

 ـ نشانه قالب ) كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد .( 

 ها انجام گرفته باشد .(بندي در جعبهها در كارتن ) در صورتيكه بستهـ تعداد جعبه 

 ـ مقصد ) در مورد صادرات و واردات ( 

 و فروشندههاي مورد نياز در صورت توافق خريدار ـ ساير نشانه 

ها به طور خوانا و ثابت و بزبان فارسي و در مورد صادرات و واردات بزباني كه مورد ها و نشانهيادآوري ـ الزم است كه تمام نوشته 

 توافق سفارش دهنده و توليد كننده است درج گردد . ) مصرف داخلي بايد به زبان فارسي باشد (

 ـ تطبيق با استاندارد 6  

 بردارينمونه -6-1 

 هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نخ در پارتي بوده و به طور تصادفي انتخاب شوند .نمونه -6-1-1 

 برداري انجام گيرد .( نمونه2براي انجام آزمونهاي الزم بايد از هر پارتي كاال طبق جدول شماره ) -6-1-2 



 

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

 شرايط آزمون -6-2 

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

 ايران قرار داده سپس آزمونهاي الزم را در همين محيط انجام دهيد . 948
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