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 پنبه 35% –پلي استر  65%ويژگيهاي نخ مخلوط 

 

 

  
  



 آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ر دار وظيفه تعيين، تدوين و نشموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده 

 باشد.استانداردهاي ملي)رسمي( مي

هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات هاي مختلف توسط كميسيونتدوين استاندارد در رشته

نداردهاي ملي، درجهت گيرد. سعي بر اين است كه استاعلمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي

ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع مطلوبيت

 شامل:

هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان

شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها هاي فني مربوط ارسال ميي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيونمل

 شود.در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي)رسمي( چاپ و منتشر مي

نيز  شودي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميهانويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانپيش

گردد. بدين ترتيب پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي

در كميته ملي مربوط كه توسط تدوين و « 5»شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره استاندارهايي ملي تلقي مي

 گردد به تصويب رسيده باشد.موسسه تشكيل مي

باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي المللي استاندارد ميموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين

، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي هاي علميهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي

 نمايد.المللي استفاده ميبين

بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، تواند با رعايت موازين پيشموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي

محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي  حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست

المللي براي تواند به منظور حفظ بازارهاي بيناز استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي

 محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانهمچنين 

ايل ها و كاليبره كنندگان وسهاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاهبازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم

سات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در ها و موسسنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان

المللي نمايد. ترويج سيستم بينصورت احراز شرايط الزم، گواهي نامه تائيد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي

ام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انج

 باشد.ديگر وظائف اين موسسه مي



  

پلي  65%كميسيون استاندارد ويژگيهاي نخ مخلوط 

 پنبه ويژگيها 35% -استر 

 )تجديد نظر( 
  

 رئيس

 شركت نساجي بابكان ليسانس نساجي خسرو -حق شناس 

  

 اعضاء

 شركت تك ريس مهندس صنايع امير -اديب زاده 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  ليسانس فيزيك شهال -اطلسي 

 ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  مهندس نساجي پريوش -اعتمادي 

 ايران

 شركت نساجي بروجرد مهندس نساجي رويا -ايماني 
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 ايران
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 شركت ريسندگي نطنز مهندس نساجي عباسعلي -چيت سازيان 

 -حكيم زاده 

 محمدحسين

 شركت ريسندگي شادريس مهندس نساجي

 شركت پاكريس مهندس نساجي علي محمد -حمصي 

 كارشناس دانشگاه يزد مهندس نساجي فرنگيس -خدادادي 



 شركت نساجي اردكان مهندس نساجي عليرضا -خياطيان يزدي 
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مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  مهندس نساجي رحيم -فالحت پيشه 

 ايران

 شركت نساجي صائين بافت مهندس نساجي اميرعلي -فيروزلي 

فوق ليسانس مهندسي  پرويز -كباري 

 نساجي

 شركت ريسندگي و بافندگي كاشان

 شركت قائم بافت جزه مهندس نساجي سعيد -كبيري 

 شركت قائم بافت جزه مهندس نساجي علي -كبيري 

 شركت ريسندگي خاور مهندس نساجي فرزاد -المعي 

 شركت ايران پوپلين مهندس نساجي پرويز -مطلع پور 

 انجمن صنايع نساجي ايران مهندس نساجي پروانه -مال كاظمي 

 شركت قرقره زيبا مهند س نساجي محمود -نيسي مينائي 

 انجمن صنايع نساجي ايران مهندس نساجي محمد -همدان نژاد 

 شركت سيمين اصفهان مهندس نساجي صغري -يزدانيان 

  

 دبير

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  ليسانس شيمي كاربردي مريم -زرگريان 

 ايران
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار 

تهيه گرديد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و 1365پنبه نخستين بار در سال 35% پلي استر 65% استاندارد ويژگيهاي نخ مخلوط 

بررسي  و تائيد كميسيون  فني مربوطه براي اولين  بار  مورد تجديد نظر قرار گرفت و در هفتاد و پنجمين جلسه كميته ملي 

قانون اصالحي قوانين و مقررات  3ماده 1  مورد تأييد قرار گرفته  ، اينك به استناد بند1378/3/31استاندارد صنايع نساجي مورخ 

 به عنوان استاندارد رسمي  ايران  منتشر مي  گردد.1371مؤسسه  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه سال 

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

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.

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

در تهيه  و تجديد نظر اين  استاندارد سعي شده  است  كه  ضمن تو جه به  شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي  المقدور بين 

 اين  استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي  و پيشرفته  هماهنگي  ايجاد شود.

 اين استاندارد با استفاده  از منابع زير تهيه گرديده است :لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم 

USTER Statistics 1997 

USTER Statistics 1989 

 ويژگيها -پنبه 35% پلي استر، 65% نخ مخلوط 

 ـ هدف1

 باشد.  پنبه مي35%  -پلي استر 65% هدف از  تدوين اين استاندارد تعيين  ويژگيها ، بسته  بندي و نشانه  گذاري نخ مخلوط 

 ـ دامنه  كاربرد 2

درصد( تشكيل 35درصد( و الياف پنبه )بميزان 65اين  استاندارد شامل نخ  هائي مي  گردد كه از الياف پلي استر )بميزان 1-2- 

 ( توليد شده باشند.2( و يا چرخانه اي )اوپن اند 1شده باشد و در سيستم ريسندگي تمام تاب )رينگ 

ورد نخ  هائي قابل اجرا است كه روي بوبين بصورت يك ال پيچيده شده و آماده ارسال به مرحله بعد از اين  استاندارد در م2-2- 

 بوبين )چله  كشي  ، يا ماسوره پيچي ( باشند.



 در اين  استاندارد از ويژگيهاي مربوط به عمليات رنگرزي و تكميل گفتگو نخواهد شد.2-3- 

 ـ تعاريف3

 و اصطالحات  با تعاريف زير بكار مي  روند:در اين  استاندارد واژه  ها 

بهر: به كاالئي گفته مي  شود كه همجنس  ، هم نوع و هم تاب بوده و داراي نمره نخ مشابه باشند )خواص يكسان شيميائي  1-3- 

 ، فيزيكي و ظاهري داشته باشند(.

 پوند نخ مي  باشد.در يك  3: بيان كننده تعداد هنك ها (eN )نمره نخ در سيستم انگليسي  -3-2

 : عبارتست از طولي از نخ بر حسب متر كه وزن آن يك گرم باشد.(mN)نمره نخ در سيستم متريك  -3-3

 (: عبارتست از وزن هزار متر نخ بر حسب گرمTexنمره نخ در سيستم تكس)-3-4

 از درصد وزن رطوبت جذب شده توسط كاالي خشك به وزن خشك آن: عبارتست  4رطوبت بازيافتي  -3-5

 : عبارتست از حداكثر ميزان رطوبت بازيافتي نخ كه بهنگام محاسبه قيمت كاال منظور مي  گردد. 5رطوبت تجارتي  -3-6

 ر تر و مقطع مؤث: در سيستم ريسندگي تمام تاب )رينگ (، عبارتست از نايكنواختي در نخ بطور حداكثر يك ميليم6نپ  -3-7

درصد بيشتر از ميانگين مقطع مؤثر نخ و در سيستم ريسندگي چرخانه  اي )اوپن اند(، عبارت از نايكنواختي در نخ بطول 200

 درصد بيشتر از ميانگين مقطع مؤثر نخ مي  باشد.280 حداكثر يك ميلمتر و مقطع مؤثر 

 عبارت از يكنواختي در نخ بطول يك ميليمتر تا حداكثر طول متوسط الياف بكار رفته و مقطع مؤثر :  7نقاط ضخيم  -3-8

 درصد بيشتر از ميانگين مقطع مؤثر نخ مي  باشد.50

 : عبارت از نايكنواختي در نخ بطول يك ميليمتر تا حداكثر طول متوسط الياف بكار رفته و مقطع مؤثر  8نقاط نازك  -3-9

 ر از ميانگين مقطع مؤثر نخ مي  باشد.درصد كمت50

 ـ ويژگيها4

مي   2/5±%نمره نخ : با توجه به مورد مصرف نخ مي  تواند گوناگون باشد و حدرواداري آن نسبت به نمره نخ اظهار شده 1-4- 

 (28باشد. )آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

 درصد الياف پنبه تشكيل شده باشد. 2±35درصد الياف پلي  استر و  2±65درصد الياف بكار رفته در نخ : نخ بايد از 2-4- 

درصد ضريب تغييرات نايكنواختي نخ : حداكثر درصد ضريب تغييرات نايكنواختي براي نمرات مختلف نخ  ها طبق جداول 3-4- 

 مي  باشد.5 و 4 ، 3شماره 



درصد مي   7بميزاني باشد كه مقاومت تعيين شده نخ را تأمين كند. حداكثر ضريب تغييرات تاب نخ تاب نخ : تاب نخ بايد 4-4- 

 (32پيشنهاد مي  گردد. )آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره Zباشد و جهت تاب نخ 

 مي  باشد. 5، 4، 3مقاومت نخ تا حد پارگي : حداقل مقاومت نخ تا حد پارگي براي نمرات مختلف نخ طبق جداول 5-4- 

 مي  باشد.5 و 4 ، 3متر نخ براي نمرات مختلف نخ طبق جداول 1000 تعداد نپ : حداكثر تعداد مجاز نپ در هر 6-4- 

 مي  باشد5 و 4 ، 3متر مربع نخ طبق جداول 1000 تعداد نقاط ضخيم : حداكثر تعداد نقاط ضخيم مجاز در هر 7-4- 

 مي  باشد5 و 4 ، 3متر مربع نخ طبق جداول 1000 داد نقاط نازك مجاز در هر تعداد نقاط نازك : حداكثر تع8-4- 

 درصد افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي :9-3- 

 مي  باشد.5 و 4 ، 3حداقل درصد افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي براي نمرات مختلف نخ طبق جداول 

مي  2گرم نخ يك ال )در سيستم ريسندگي تمام تاب ( طبق جدول شماره گره نخ : حداكثر تعداد گره قابل قبول در هر كيلو10-4- 

 باشد.

 محاسبه مي  گردد.30رطوبت تجارتي نخ : ميزان تجارتي نخ طبق استاندارد ملي ايران به شماره 11-4- 

ائي طبق جدول  درجه تغيير رنگ و درجه لكه  گذاري نخ  هاي رنگي در مقابل عوامل مختلف طبيعي  ، مكانيكي و شيمي12-4- 

 مي  باشد.1شماره 

 عيوب :13-4- 

 ـ بوبين  ها بايستي عاري از عيوبي بشرح زير باشند:

 پارگي نخ در بوبين بدون اينكه گره خورده باشد.1-13-4- 

 پيچش نامظم نخ بدور بوبين و ريزش نخ .2-13-4- 

 سست بودن گره و پيوند3-13-4- 

 ستگي در بوبين  هاآثار فشردگي  ، خراشيدگي و شك4-13-4- 

 درصد مي  باشد(5اختالف وزن خالص بوبين  هاي هر پارگي )حدرواداري نسبت به ميانگين 5-13-4- 

  



 

 



 



 



 

 بسته بندي بوبين نخ1-5-

 نخ بايد سالم و تميز و بصورت بوبين عرضه گردد و از مهر براي شناسائي نخ استفاده نشود.1-1-5- 

 تمام بوبين  هاي يك بهر بايد داراي ابعاد يكسان باشند.2-1-5- 

 ي يكسان باشد.درصد نسبت به ميانگين  ، بايست5وزن ناخالص بوبين  هاي هر بهر، با احتساب حدرواداري 3-1-5- 

 بسته  بندي بوبين  ها بايد در كيسه  هاي پلي  اتيلن و يا سلوفان بيرنگ و سالم انجام گيرد.4-1-5- 

 وزن كل محموله )با احتساب رطوبت تجارتي مجاز( بايستي برابر با ميزان اظهار شده از سوي فروشنده باشد.5-1-5- 

 شده باشد.ابتدا و انتهاي نخ در بوبين بايد مهار 6-1-5- 

 بوبين بايد داراي نخ رزرو با طول كافي و در محل مناسب باشد.7-1-5- 

 بسته  بندي بوبين در كارتن2-5- 



بوبين  ها بايد در كارتن هائي از جنس مقواي فشنگي مقاوم بسته  بندي شوند و تمام كارتن  هاي موجود در هر پارتي 1-2-5- 

ر كارتن  ها پس از قرار دادن كاال در آنها، توسط نوار چسب كاغذي  ، بنحوي چسبانيده شود كاالً بايد داراي ابعاد يكسان بوده و د

سانتي  متر كشيده شده و بر دو پهلوي كارتن 10كه عالوه بر پوشانيدن تمام طول درزكارتن از طرفين نيز به ميزان حداقل 

 چسبانيده شود و يا از منگنه استفاده گردد.

 در كارتن بايد بصورتي باشد كه بهنگام حمل و نقل به محتويات آن صدمه اي وارد نيايد.بسته  بندي نخ 2-2-5- 

 ـ نشانه گذاري بر روي بوبين6

 الزم است كه اطالعات زير در محل مناسبي از بوبين درج گردد:

 نام و نشان سازنده1-6- 

 نمره و تعداد الي نخ2-6- 

 پنبه (، نوع پنبه )شانه شده و يا شانه نشده ( بايد مشخص شود.35%  -پلي استر 65% جنس نخ )3-6- 

 شماره بهر4-6- 

 «(اوپن اند »و يا چرخانه  اي « رينگ »نوع سيستم ريسندگي )تمام تاب 5-6- 

 نام كشور سازنده )در مورد واردات ( و در مورد صادرات طبق توافق خريدار و فروشنده6-6- 

 رد نيازساير نشانه  هاي اضافي مو7-6- 

يادآوري : تمام نوشته  ها بايد با خط خوانا و بزبان فارسي نوشته شود. در مورد صادرات و واردات الزم است كه اطالعات الزم بزبان 

 مورد توافق سفارش دهنده و توليد كننده بر روي كارتن درج گردد.

 ـ نشانه  گذاري بر روي كارتن7

 نام  و نشان سازنده1-7- 

 نمره نخ2-7- 

 پنبه (35%  -پلي استر 65% جنس نخ )3-7- 

 «(اوپن اند»و يا چرخانه  اي « رينگ»نوع سيستم ريسندگي )تمام تاب 4-7- 

 شماره بهر5-7- 



 شماره سفارش6-7- 

 شماره كارتن7-7- 

 تعداد بوبين در هر كارتن8-7- 

 وزن ناخالص9-7- 

 وزن خالص10-7- 

 نشانه چتر11-7- 

 نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده باشند.12-7- 

 نام كشور سازنده در مورد واردات و در مورد صادرات طبق توافق خريدار و فروشنده13-7- 

 مقصد14-7- 

 ساير نشانه  هاي اضافي مورد نياز15-7- 

 مطابقت با ويژگيهاي استاندارد-8

 نمونه  برداري1-8- 

 هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نخ در بهر بوده و بطور تصادفي انتخاب شوند.نمونه  1-1-8- 

 از هر نمونه  برداري گردد.6جهت انجام آزمونهاي الزم  ، بايد طبق جدول شماره 2-1-8- 

  



 

  

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

درصد و دماي  652محيطي رطوبت نسبي  يطساعت در شرا24شرايط آزمون : آزمونه  ها را قبل از آزمون  ، حداقل 2-8- 

202   ( قرار داده  ، سپس آزمونهاي الزم را در همين محيط انجام 948استاندارد ملي ايران به شماره درجه سلسيوس )مطابق

 دهيد.

 كليه آزمونها، بايد طبق روشهاي مندرج در استانداردهاي مربوطه انجام گيرد3-8- 

 از استاندارد تلقي مي  گردد. يادآوري : هرگاه ويژگيهاي آزمونه با ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت نداشته باشد، كاال خارج 

  

  

  

  

  

  

1- Ring Spinning System 



  

2- Open - end Spinning System 

  

3- Hank = 840 yds 

  

4- Moisture regain 

  

5- Commercial moisture regain 

  

6- Nep 

  

7- Thick places 

  

8-Thin places 
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