
 

 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

ملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه عهده دار كه است كشور

 .ميباشد

در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از  استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي  صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 

 ميگيرد. سعي بر اين است كه صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

توجه به شرايط توليدي،  وبااستانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي 
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مورد مصرف  6BCF-6و 6نساجي ـ نخ و الياف ـ نخ پلي آميد 

 در كفپوشهاي نساجي ـ ويژگي ها و روشهاي آزمون

 

 

 اول چاپ

 



و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

ملي جهت نظرخواهي براي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي 

واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات  ذينفع

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـا

 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استاندارد

زمانهاي عالقمند و ذيصالح و با استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سا نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي  تعيينرعايت ضوابط 

به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين  تصويب،مربوط و در صورت 

مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي  تلقيترتيب استانداردهايي ملي 

مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به  مليتدوين و در كميته  ((5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 

علمي، فني و صنعتي جهان و  از آخرين پيشرفتهاي كشور،ونيازمنديهاي خاص 

 مي نمايد. استفـادهاستانداردهـاي بين المـللي 

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 

ات زيست محيطي و محصوالت و مالحظ كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويباقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با 

المللي براي محصوالت كشور،  بيننمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي 

 نمايد. اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

شيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و اطـمينان بخـ بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درمؤسسات فعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 

سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 



داده و در صورت احراز  قرارنظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي ضوابط 

بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

سنجش تعيين عيار  وسايلمي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  استانداردهايي ارتقاي سطح فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي برا

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

نخ پلي  - نخ و الياف - نساجي "كميسيون استاندارد

نساجي هاي  مصرف در كفپوش مورد BCF 6-6و  6آميد 

 "تجديدنظر() ويژگي ها و روش هاي آزمون ـ

 مست يا منايندگي رئيس   

)فوق ولي پور، پيمان    

 ليسانس مهندسي نساجي(

دانشگاه آزاد اسالمي ـ 

يئت علمي )عضو هقائمشهر

 دانشگاه(

  اعضاء

آفاقي، جميله )فوق ليسانس 

 مديريت صنعتي(

موسسه استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي ايران

)ليسانس حق شناس، مينا  

 مهندسي نساجي(

اداره كل استاندارد و 

تحقيقات صنعتي استان 

 مازندران

حاصل طلب، حسن       

 )ليسانس مهندسي نساجي(

 پارسشركت سهامي عام فرش 

شركت سهامي عام صنايع نساجي  )ديپلم فني(…رضاپور، عزت ا

 پوشينه



فوالدي، عليرضا      )فوق 

 ليسانس مهندسي نساجي(

 شركت سهامي خاص فرش ساوين

ميناگر، صبا   )دكتراي 

 عمومي(

شركت سهامي خاص فرش و موكت 

 بابل

ميرزائي، محسن )ليسانس 

 مهندسي نساجي(

 پاالز موكت شركت سهامي خاص

يوسفي، ليال)ليسانس مهندسي 

 نساجي(

اداره كل استاندارد و 

تحقيقات صنعتي استان 

 مازندران

نقي پور، مصطفي)فوق ليسانس 

 مهندسي نساجي(

شركت سهامي خاص فرش و موكت 

 بابل

نوريان، مجتبي )ليسانس 

 دسي مكانيك(مهن

 شركت سهامي خاص ساريس شمال

  دبير

نازپرور، كتايون      

 )ليسانس مهندسي نساجي(

اداره كل استاندارد و 

تحقيقات صنعتي استان 

 مازندران

 

            فهرست مندرجات

  صفحه

 ب ………………………………………………………………………….………..…پيش گفتار                 

 1………………………………………………………………………….……………هدف      1



دامنــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــاربرد      2

.…………….…………………………………………………………………1 

   2………………………………………………………………….………....…مراجع الزامي     3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالحات و      4 اص

   3……………………………………………..………….…………..تعاريف

 4………………………………………………………………………...…….….ويژگي ها      5

و انجـام  شرايط محيطـي جهـت آمـاده سـازي آزمونـه     6

 8..…………………….…........آزمون

ــــــــــــــه     7 ــــــــــــــردار نمون  ...……….يب

……………………………………………………………………8  

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي روش     8

 10…………………………………………………………………………نآزمو

ــــــــــــــــــــدي      9 ــــــــــــــــــــته بن بس

..……………….………………………………………………………………16 

   ……………………………………………………………………………..نشانه گـااري    10   

18   
 

 گفتار پيش

 BCF 6-6و  6نخ پلي آميد  -نخ و الياف  -نساجي  «استاندارد

مورد مصرف در كفپوش هاي ماشيني ـ ويژگـي هـا و روش هـاي 

تهيه شد. اين اســتاندارد  1367نخستين بار در سال  »آزمون

براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييد كميسـيون هـاي 

ر قـرار گرفـت و دمربوط براي اولين بار مـورد تجديـدن ر 

جلسه كميته ملي استاندارد پوشـا  و يكصد و بيست و نهمين 
ا

ل

 ف



تصـويب شـد.  7/5/1383 فرآورده هاي نساجي و الياف .مـور 

قــانون  3اينك اين استاندارد به استناد بنـد يـك مـاده 

اصـالح قوانين و مقـررات موسسـه اســتاندارد و تحقيقــات 

نـوان اســتاندارد به ع 1371صنعتي ايران مصـوب بهمن ماه 

 ملي ايـران منتشر مي شود. 

براي حفظ همگامي و هماهنگي باتحوالت و پيشرفت هاي ملي و 

جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي 

ايران در مواقع لزوم تجديدن ر خواهد شد و هرگونه 

پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه 

در هنگام تجديدن ر بعدي مورد توجه قرار خواهد شود، 

گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران 

 بايد همواره از آخرين تجديدن ر آنها استفاده كرد. 

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه 

به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حدامكان بين اين 

دارد و استاندارد بين المللي و استانداردملي استان

 كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود. 

منابع و مآخاي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفتـه 

 به شرح زير است:

ويژگي  - چاپ اول – 1367: سال2741استانداردملي ايران – 1

كفپـوش  ( مورد مصرف در بافت6-6و6هاي نخ يكسره پلي آميد)

 ماشيني )موكت(

كتــايون نــازپرور، اداره كــل اســتاندارد و تحقيقــات  – 2

،  طــرح تحقيقـاتي 1380 – 1381صنعتي اسـتان مازنـدران، 



بررسـي و تعيين ويژگـي هـاي نـخ پلـي اســتر و نايلــون 

مورد مصرف در انواع كفپوش هـاي  ( BCF)يكسـره تكسچره شده 

 ماشيني

تجديـدن ر  – 1380: سـال 931-2استاندارد ملي ايـران  – 3

نخ هاي يكسره تكسچره شده با وزن مخصوص خطي بيش از  –اول 

 روش اندازه گيري خصوصيات جعد –دسي تكس  000

نـخ )تجديدن ر(  -1379: سال 3012استاندارد ملي ايران  -4

پلي پروپيلن يكسره تكسچره شده مورد مصرف در كفپـوش هـاي 

 ونويژگيها و روشهاي آزم –نساجي 

 

 

 BCF 6-6و  6نخ پلي آميد  -نخ و الياف  -نساجي "

ـ ويژگي ها و روش  نساجيمورد مصرف در  كفپوش هاي 

 "ن )تجديدنظر(هاي آزمو

 

 هدف  1

هـدف از تـدوين اين اسـتاندارد تعيين ويژگي هـا، نمونـه 

 BCF1برداري، روش هاي آزمون، بسته بندي و نشانه گااري نخ 

رد مصرف در نـخ خـاب انـواع كفپـوش مو  6-6و  6 2پلي آميد

 از قبيل موكت تافتينگ و فرش ماشيني مي باشد. نساجي

                                                           

1 – Bulked Continuous Filament Yarn 
2 – Polyamide  

 ب



 

 دامنه كاربرد  2

اين اسـتاندارد شامل نخ هاي صد در صد پلي آميـد   2-1

كـه درصـنايع كـف پـوش  BCF 3يكسـره چند رشـته اي 6-6و  6

به عنوان نخ خاب مورد مصـرف قـرار مـي گيـرد، مـي  نساجي

 باشد.

 رنگ نشـدهاين استاندارد در مورد نخ هاي رنگي و   2-2

كه تمام عمليات تكميلي روي آنها انجام گرفتـه و بـر روي 

تكيه گاهي مناسب پيچيده شده و قابل عرضه در بازار اسـت، 

 كاربرد دارد.

اين اسـتاندارد ويژگـي هـاي مربـوط بـه عمليـات   2-3

 گيرد.رنگرزي، نوع تكميل و عمليات مشابه را در بر نمي 

 

 مراجع الزامي                   3

مدار  الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين 

استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بـدين ترتـيب آن 

مقـررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد 

مراجع داراي تاريخ چاپ و/ يا تجديدن ر، اصالحيه ها و 

بعدي اين مدار  موردن ر نيست. معهاا بهتر  تجديدن رهاي

است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين 

اصالحيه ها و تجديدن رهاي مدار  الزامي زير را مورد 

بررسي قرار دهند. در موردمراجع بدون تاريخ و/ يا 

                                                           

3 – Multifilament 



تجديدن ر، آخرين چاپ و/ يا تجديدن ر آن مدار  الزامي 

 موردن ر است.ارجاع داده شده 

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي 

 است:

روش اندازه  - 1368: سال 28استاندارد ملي ايران   3-1

 گيري نمره نخ

روش اندازه  - 1381: سال 29استاندارد ملي ايران   3-2

 گيري نيرو و ازدياد طول نخ تا حد پارگي نخ تك رشته

انـدازه  - 1373: سـال 30-1يران استاندارد ملي ا  3-3

 گيري وزن تجاري محموله هاي الياف و نخ 

انـدازه  – 1373: سـال 30-3استاندارد ملي ايران   3-4

 گيري وزن تجاري محموله هاي الياف و نخ 

انـدازه  – 1380:  سـال 32استاندارد ملي ايـران   3-5

 آزمونروش  –گيري تاب نخ به روش شمارش مستقيم 

ثبـات  - 1381: سـال 189-1ندارد ملي ايـران استا  3-6

رنگ كاالهاي نساجي ـ روش تعيين ثبات رنگ كـاالي نسـاجي در 

 1برابر شستشو آزمون شماره 

روش  - 1372: سال 204استاندارد ملي ايران  3-7

 تعيين ثبات رنگ كاالي نساجي در مقابل مالش

شــرايط  - 1370: سـال 948استاندارد ملـي ايـران   3-8

شگاهي بـراي آمـاده كـردن و انـدازه گيـري مشخصـات آزماي

 فيزيكي و مكانيكي منسوجات



ــران   3-9 ــي اي ــتاندارد مل ــال 4084اس روش  - 1376: س

 تعيين ثبات رنگ در مقابل نور مصنوعي ـ المپ قوس گزنون

روش هـاي  - 1377: سال 4312استاندارد ملي ايران   3-11

 شناسايي الياف

 –منسوجات  – 1382: سال 0800 استاندارد ملي ايران  3-11

 روش آزمون  –تعيين مقاومت الكتريكي نخ 

 

 اصطالحات و تعاريف 4

در اين استاندارد اصطالحات و / يا واژه ها با تعاريف زير 

 به كار مي رود.

 )پارتي( 1بهر  4-1

به محموله اي از كاال گفته مي شود كه هم جنس، هم نوع، هم 

كسان باشد )داراي خواص تاب بوده و داراي نمره نخ ي

 فيزيكي و شيميايي مشابه باشد(.

 2تكس 4-2

نشان دهنده نمره يا وزن مخصوص خطي نخ در سيستم مستقيم و 

بيان كننده وزن هزار متر نخ بر حسب گرم مي باشد )دسي 

 تكس مي باشد(. 1/0تكس 

 1دنير 4-3

                                                           

 من ور از بهر، هم بافت بودن هم مي باشد. – 1

2 - Tex 
1 – Denier 



نشان دهنده نمره ياوزن مخصوص خطي نخ در سيستم مستقيم و 

 متر نخ بر حسب گرم مي باشد. 9000كننده وزن بيان 

 رطوبت بازيافتي تجاري 4-4

ميزان رطوبت بازيافتي نخ كه به هنگام محاسبه قيمت كاال 

 من ور مي گردد.

 

 ويژگي ها 5

 جنس نخ 5-1

جنس نخ بسته هاي هر بهر بايد يكسان و مطابق جنس اظهار 

رد ملي شده بر روي برچسب باشد )روش شناسايي طبق استاندا

 (.1377: سال 4312ايران 

 نمره نخ 5-2

نمره نخ بسته هاي  هر بهر بايد يكسان و مطابق  5-2-1

حد رواداري نمره نخ  اشد.مقدار اظهار شده بر روي برچسب ب

درصد مي باشد )روش آزمون طبق  ± 3از مقدار اظهار شده آن 

 (.1368: سال 28استاندارد ملي ايران 

درصد 2 خ،نمره ن 2د ضريب تغييراتحداكثرمقدار درص 5-2-2

 مي باشد.

 ظرافت فيالمنت 5-3

دنير  20تا  10هاي موجود در نخ بين متوسط ظرافت فيالمنت

 پيشنهاد مي گردد.

                                                           

2  – Coefficient Of Variation 



 

 نخ 1تاب و گيرش 5-4

 تاب نخ 5-4-1

تاب در متر  100حداقل مقدار تاب براي نخ فاقد گيرش، 

ار اظهـار . مقدار تاب نخ بايد برابر مقدپيشنهاد مي گردد

 نسبت بهشده بر روي برچسـب باشد. حد رواداري تاب نخ 

بايد  درصـد مي باشد. ضمنا   ±10اظهار شده برابر  مقدار 

ود، ـبر روي نخ هاي داراي تاب انجام ش 2عمـل تثبيت حرارتي

 10له ـبه طوري كه اگر دو سر نخ به طول يك متر در فاص

پيچشي در نخ سانتيمتري از هم قرار گيرد، هيچ گونه 

 مشاهده نشود.

جهت تاب طبق پيشنهاد و توافق خريدار و فروشنده مشخص مي 

 (.1380: سال32گردد )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

 گيرش نخ 5-4-2

 گيرش در متر باشد. 30حداقل تعداد گيرش نخ بايد 

گاهي اوقات به نخ هاي گيرش دار فوق نيز تاب داده مي  - 1يادآوري 

 تاب در متر پيشنهاد مي گردد.51دكه در اين صـورت تعداد شو

در صورت تابدار بودن نخ هاي داراي گيرش بايد عمل  - 2يادآوري 

 تثبيت حرارتي بر روي آنها انجام شود.

 مقاومت نخ تا حد پارگي 5-5

                                                           

1 – Intermingle 
2 – Heat Set 



 6حداقل مقدارمقاومت نخ تاحدپارگي براي نخ هاي پلي آميد 

سانتي  7/38و5/24ب برابر به ترتيبايد  6-6آميد و پلي 

: 29اشد)روش آزمون طبق استانداردملي ايرانب 3برتكسنيوتن 

 (.1381سال 

 افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي 5-6

درصد افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي براي نخ هاي پلي 

درصد  60تا  20بايد برابر  6-6و پلي آميد  6آميد 

: سال 29ي ايران باشد)روش آزمون مطابق استاندارد مل

1381 .) 

 رطوبت بازيافتي تجاري 5-7

درصد مي  0/4ميزان رطوبت بازيافتي تجاري نخ پلي آميد 

: سال 30-1باشد )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

1373.) 

در صورت وجود هرگونه قرارداد بين خريدار و فروشنده   -يادآوري 

 طبق آن رفتار خواهد شد.

 ت نختعداد فيالمن 5-8

تعداد فيالمنت هاي نخ در بوبين يا بسته هاي هر بهر بايد 

برابر و مطابق تعداد اظهار شده بر روي برچسب باشد )روش 

آزمون شمارش تعداد فيالمنت نخ توسط دست يا هر وسيله 

 مناسب ديگري انجام مي پايرد(.

 استحكام نقاط گيرش 5-9

                                                           

3 – g/tex= 0.981 CN/tex 



پس از  استحكام نقاط گيرش بايد به اندازه اي باشد كه

عدد از گيرش ها باز  2حداكثر  2-8انجام آزمون طبق بند 

 شود.

انجام اگر نخ ها عالوه برگيرش داراي تاب هم باشند،  - 1يادآوري 

 اين آزمون غيرضروري خواهدبود.

عدد در متر تجاوز كند به  31اگر تعدادگيرش هاي نخ از - 2دآوري يا

كثر تعداد گيرش باز شده گيرش اضافه تر، يك گيرش به حد ا 11ازاي هر

 اضافه مي گردد. 9-5در بند 

 جمع شدگي نخ 5-11

 100حداكثر مقدار جمع شدگي نخ پس از قرار گرفتن در دماي

و  6دقيقه براي نخ هاي پلي آميد  0درجه سلسيوس به مدت 

 (.3-8درصد مي باشد )روش آزمون طبق بند  4، 6-6پلي آميد 

  1حجم نخ  5-11

درجه  120نخ پس از قرار گرفتن در دماي حداقل مقدار حجم 

و پلي  6دقيقه براي نخ هاي پلي آمـيد  0سلسيوس به مدت 

آزمون طبق درصـد پيشنهاد مي گردد. )روش  19، 6-6آمـيد 

 (. 1-8بند

در صورتي كه عمليات تثبيت حرارتي روي نخ ها صورت گرفته  –يادآوري 

 انجام اين آزمون غيرضروري خواهد بود. ،باشد

  مقاومت الكتريكي نخ              5-12

 6-6و6حداكثرمقاومت الكتريكي نخ هاي يكسره پلي آميد 

اهم بر  10+10موردمصرف جهت پرز كفپوش ماشيني بايد برابر

                                                           

1 – Yarn Bulk 



: 0800سانتيمتر باشد)روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران

 (.1382سال 

 مواد چربي و تكميلي 5-13

 .درصد وزني تجاوز نمايد 0/1 در نخ نبايد از مواد تكميلي

 (1373: سال 30-3)روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

 ثبات رنگ 5-14

درجه ثبات رنگ و درجه لكه گااري نخ هاي رنگي در برابر 

 1عوامل مختلف طبيعي، مكانيكي و شيميايي بايد طبق جدول 

 باشد.

 ثبات رنگ – 1جدول 

عوامل  رديف

 مختلف

 قل حدا

درجه لكه 

 گذاري

 حداقل 

درجه 

 تغييررنگ

 روش آزمون

طبق استاندارد ملي  5 ــــــــــ نور 1

 4184ايران 

طبق استاندارد ملي  4-5 4-5 شستشو 2

 189-1ايران 

طبق استاندارد ملي  ــــــــــ 4-5 مالش خشك 3

 214ايران 

مالش  4

 مرطوب

طبق استاندارد ملي  ــــــــــ 5-4

 214ايران 

 ير مجازعيوب غ 5-15

بوبين هاي نخ بايد در موقع بازرسي عاري از عيوب به شرح 

 زير باشد.

 پارگي فيالمنت 5-15-1



 پارگي نخ  5-15-2

 لكه روغن و چربي 5-15-3

 فشردگي، خراشيدگي و شكستگي بوبين 5-15-4

 پيچش نامن م نخ به دور بوبين و ريزش نخ 5-15-5

 اختالف رنگ  5-15-6

 3-1-9ين هاي هر بهر طبق بند اختالف وزن بوب 5-15-7

 

شرايط محيطي جهت آماده سازي آزمونه و  6

 انجام آزمون

ساعت در  24آزمونه را قبل از آزمايش بايد حداقل به مدت 

درجه سلسيوس مطابق 20±2درصد و دماي  60± 2رطوبت نسبي 

قرار داده و سپس  1370: سال948اسـتاندارد ملي ايـران 

 همان محيط انجام دهيد.آزمـون هاي الزم را در 

 

 نمونه برداري 7

نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نخ  7-1

 در بهر بوده و به طور تصادفي انتخاب شوند.

 

براي انجام آزمون هاي الزم بايداز هر بهركاال،  7-2

 نمونه برداري كرد. 2طبق جدول 



شته قابل ذكر است در صورت امكان تعداد بسته هاي نخ بردا

 بايد مساوي باشد. 1شده از هر كارتن يا پالت

آزمون هاي چشمي يا ظاهري بايد در محل كارگاه توليد و  -يادآوري 

 يا انبار انجام گيرد.

اليه هاي باال، وسط وپايين  بسته هاي نخ را از 7-3

كارتن يا پالت همچنين از قسمت هاي كنار و مياني اليه ها 

 د.به طور تصادفي انتخاب نمايي

بسته 11مجموعا   2هاي انتخاب شده طبق جدولازكارتن ياپالت –يادآوري 

 نخ به طور تصادفي انتخاب نماييد.

تعـداد بوبيـن هاي معيـوب مجـاز در آزمون هاي  7-4

 مي باشد. 2چشمي مطابـق جـدول 

 نمونه برداري – 2جدول 

تعداد كارتن 

يا پالت 

موجود در يك 

 بهر

تعداد كارتن 

يا پالت 

 انتخاب شده

تعداد بسته نخ 

نتخاب شده از هر ا

كارتن يا پالت 

 انتخابي

تعداد بوبين هاي 

معيوب 

مجازدرآزمون هاي 

 چشمي

 1 11*  1 4كمتر از 

 1 5* 2 11تا  4

 1 4تا  3 3 31تا  11

 1 3تا  2 4 75تا  31

 1 2 5 و بيشتر 76

                                                           

1-Pallet 



خاب هاي انتبوبين هاي موجود در كارتن كل در صورتيكه تعداد  *

، تمامي 3-7بوبين باشد، با توجه به يادآوري  10كمتر از شده 

 بوبين ها را مورد بررسي قرار دهيد.

 روش هاي آزمون 8

 اندازه گيري حجم نخ 8-1

 اصول           8-1-1

براي اندازه گيري حجم نخ تجعد يافته، آزمونه را به صورت 

كالف  كالف با وزن مخصوص خطي معين فراهم نموده، سپس طول

صاف شده با اعمال نيروي كششي اوليه كم اندازه گيري و  1L 

ثبت مي گردد. پس از آن آزمونه براي مدت زمان مشخص در 

معرض هواي داغ قرار گرفته بعد به محيط آزمون انتقال 

داده مي شود. پس از رسيدن به دماي تعادل حجم نخ از طريق 

در حالي كه تحت  )2L(ل كالف اخير اندازه گيري و ثبت طو

 اعمال همان نيروي كششي كم قرار دارد محاسبه مي گردد.

 طول كالف )تهيه آزمونه(          8-1-2

براي آويزان نمودن وزنه به نخ بايد آن را به صورت كالف 

دسي تكس در آورد. جهت  10000با وزن مخصوص خطي تقريبي 

بايد از كالف پيچ با محيط يك متر استفاده نمود. تهيه كالف 

در موقع تهيه كالف بايد كشش اوليه اعمال شده به نخ معادل 

باشد. اين نيرو نمره نخ سانتي نيوتن بازاء هر تكس  0/0

بايد كامال  به طور يكنواخت به نخ اعمال شود. سپس ابتدا و 

كششي انتهاي آزمونه را طوري به هم گره بزنيد كه به نخ 



10000 

وزن مخصوص خطي اسمي )بر ×  2

 حسب دسي تكس(

بيش از حد معمول وارد نشود. تعداد دور كالف پيچ طبق 

 تعيين مي شود: (1(رابطه 

(1)       

 طول يك دور كامل نخ روي كالف پيچ يك متر مي باشد.

طول كالف را متناسب با وزن مخصوص خطي نخ بعد از تعيين 

وزن مخصوص واقعي هر بسته )طبق استاندارد ملي ايران 

 3ابطه فوق بدست آوريد. طبق جـدول ( از ر28شماره 

مقاديـر واقعي به صورت وزن مخصوص خطي اسمي گرد شده اند 

چنانچه نمونه آزمايشگاهي شامل چند بسته نخ باشد، بايد 

وزن مخصوص خطي واقعي هر بسته به طور جداگانه تعيين و 

 مشخص شود. 3سپس وزن مخصوص خطي اسمي طبق جدول 

 طول كالف – 3جدول شماره 

 طول كالف )متر( وزن مخصوص خطي واقعي )دسي تكس(

 تا و شامل بيش از

 =

تعداد 

 دور



511 

541 

581 

661 

781 

911 

1125 

1451 

2151 

3511 

541 

581 

661 

781 

911 

1125 

1451 

2151 

3511 

6611 

11 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

آزمونه از هر بسته نخ جهت انجام آزمون تهيه  5حداقل  -يادآوري 

 نماييد.

 ات و وسايل الزمتجهيز 8-1-3

 كالف پيچ 8-1-3-1

 ميليمتر براي پيچيدن كالف 1000 ± 0/2كالف پيچ با محيط 

كالف پيچ بايد مجهز به وسيله اي براي اعمال كشش اوليه به 

ازاء وزن مخصوص خطي نخ بوده و حداكثر دقت در پيچيدن كالف 

 را دارا باشد.

 وسيله اندازه گيري طول 8-1-3-2

ري مناسب، با درجه بنـدي بر حسب وسيله اندازه گيـ

ميليمتر و دقت كافي در زمان قرائت و اندازه گيري طول 

 آزمونه



 خشك كن مجهز به تهويه 8-1-3-3

خشك كن با درجه حرارت قابل كنترل به گونه اي كه تغييرات 

درجه سلسيوس در اطراف  ±0/1درجه حرارت تن يم شده از 

ورد نياز در خشك كن آزمونه تجاوز ننمايد. ارتفاع فضاي م

ميليمتر و نيز بايد مجهز به سيستم جريان هوا  600حدود 

 باشد.

 وزنه 8-1-3-4

سانتي نيوتن به  01/0جهت اعمال نيروي كششي معادل وزنه 

كه با توجه به وزن مخصوص خطي اعالم نمره نخ ازاء هر تكس 

 گرم خواهد بود. 10جرم وزنه  2-1-8شده براي كالف در بند 

 گردد.پيشنهاد مي Sاستفاده از وزنه به شكل  –ي يادآور

 روش اجراي آزمون 8-1-4

تهيه و به نگهدارنده  2-1-8آزمونه را طبق بند  8-1-4-1

 مناسبي آويزان نماييد.

سانتي نيوتن به  01/0آزمونه را تحت نيروي كششي 8-1-4-2

 نمره نخ ازاء هر تكس 

 ( قرار دهيد.4-3-1-8)بند 

را با تقريب 1Lثانيه طول كالف  30ت زمان پس از مد 8-1-4-3

 گيري نماييد.يك ميليمتر اندازه

نيروي كششي اعمال شده به آزمونه را حاف و آن  8-1-4-4

دقيقه در  0را توسط يك نگهدارنده مناسب براي مدت زمان 

 درجه سلسيوس قرار دهيد. 120خشك كن با درجه حرارت 



سپري شدن زمان تعيين شده، آزمونه را از پس از  8-1-4-5

خشك كن خارج نموده و همراه نگهدارنده به محيط آزمون 

منتقل و براي رسيدن به حالت تعادل در آن محيط قرار 

 دهيد.

براي تعيين حجم نخ مجددا  وزنه را براي اعمال  8-1-4-6

به نمره نخ سانتي نيوتن به ازاء هر تكس  01/0نيروي كششي 

ثانيه طول  30آويخته و بعد از گاشت مدت زمان آزمونه 

آزمونه را با تقريب يك ميليمتر توسط وسيله مناسب اندازه 

 گيري نماييد.

 روش محاسبه 8-1-5

بر حسب  (B)بوجود آمـده در آزمونه  تجعدحجم نخ حاصل از 

                              .شودمحاسبه مي ( 2)درصد طبق رابطه

             (2)                       100
L

LL
B

1

21 


               

 :كه در آن

1L  :طول اوليه كالف  

2L :طول كالف، پس از قرارگيري در معرض هواي داغ 

 اندازه گيري تعداد گيرش باز شده 8-2

 تجهيزات و وسايل الزم 8-2-1

 گيري طولله اندازهوسي 8-2-1-1

وسيله اندازه گيري مناسب. با درجه بندي بر حسب سانتيمتر 

  سانتيمتر 00گيري طول و قابليت اندازه

 وزنه 8-2-1-2



نمره تكس  يك دوموزنه جهت اعمال نيرو، كه جرم آن معادل 

 درصد باشد.  ±10نخ برحسب گرم 

 زمان سنج ايستا 8-2-1-3

 روش اجراي آزمون 8-2-2

با استفاده از وسيله اندازه گيري، طولي از نخ  8-2-2-1

سانتيمتر )طول آزمونه( مشخص  00مورد آزمون را به اندازه 

 كنيد.

تعداد گيرش ها را در فاصله مشخص شده نخ  8-2-2-2

 )آزمونه( شمارش و ثبت نماييد.

 وزنه را به انتهاي آزمونه متصل كنيد. 8-2-2-3

طول مشخص شده آزمونه.  وزنه را از نقطه ابتداي 8-2-2-4

سانتيمتر باشد رها نماييد و  00به طوري كه فاصله سقوط 

ثانيه تكرار  20حداكثر در مدت زمان  دفعه 10اين كار را 

 نماييد.

وزنه را از آزمونه جدا نموده و تعداد گيرش هاي  8-2-2-5

 گيري تعداد گيرشباقيمانده را شمارش نماييد. براي اندازه

 بق رابطه زير عمل كنيد:باز شده نخ ط

تعداد گيرش  -تعداد گيرش ثبت شده پس از انجام آزمون

 شده = تعداد گيرش باز شده ه ثبتاولي

 هادآزمونه از هر بسته نخ را مورد آزمون قرار د 5حداقل  -يادآوري 

 و ميانگين را گزارش كنيد.

 گيري جمع شدگياندازه 8-3

  اصول 8-3-1



ي، نخ مورد آزمون را توسط كالف براي اندازه گيري جمع شدگ

پيچ به صورت كالف با وزن مخصوص خطي معين فراهم نموده، 

سپس طول كالف صاف شده با اعمال نيروي كشش اوليه زياد 

گردد. پس از آن آزمونه براي مدت ثبت مي )3L)گيري واندازه

زمان مشخص در معرض هواي داغ قرار گرفته و بعد به محيط 

شود. پس از رسيدن به دماي تعادل، ده ميآزمون انتقال دا

( 4L) گيري و ثبت طول كالف اخيرجمع شدگي نخ از طريق اندازه

در حالي كه تحت اعمال همان نيروي كشش زياد قرار دارد 

 گردد.محاسبه مي

 طول كالف )تهيه آزمونه( 8-3-2

 عمل كنيد. 2-1-8براي تهيه آزمونه همانند بند 

 الزم تجهيزات و وسايل 8-3-3

 باشد.مي 3-1-8تجهيزات مورد نياز همانند بند 

سانتي  2 ± 1/1در اين آزمون از نيروي كششي معادل  –يادآوري 

شود كه با توجه به وزن نيوتن به ازاء هر تكس استفاده مي

، جرم وزنه 2-1-8مخصوص خطي اعالم شده براي كالف در بند 

 گرم خواهد بود. 2000

 روش اجراي آزمون 8-3-4

تهيه و به نگهدارنده  2-1-8آزمونه را طبق بند  8-3-4-1

 مناسبي آويزان كنيد.

سانتي نيوتن   2 ± 1/0آزمونه را تحت نيروي كششي  8-3-4-2

 به ازاء هر تكس قرار دهيد.

تقريب  با را 3Lثانيه طول كالف  30زمانپس از مدت   8-3-4-3

 گيري نماييد.يك ميليمتر اندازه



ي اعمال شده به آزمونه را حاف و آن نيروي كشش 8-3-4-4

دقيقه در  0را توسط يك نگهدارنده مناسب براي مدت زمان 

 درجه سلسيوس قرار دهيد. 150با درجه حرارت كن خشك 

پس از سپري شدن زمان تعيين شده، آزمونه را از  8-3-4-5

خشك كن خارج نموده و همراه نگهدارنده به محيط آزمون 

 حالت تعادل در آن محيط قرار دهيد.منتقل و تا رسيدن به 

  2 ± 1/0مجددا  وزنه را براي اعمال نيروي كششي  8-3-4-6

سانتي نيوتن به ازاء هر تكس به آزمونه آويخته و بعد از 

را با تقريب يك  4Lثانيه طول آزمونه  30گاشت مدت زمان 

 ميليمتر اندازه گيري نماييد.

 روش محاسبه 8-3-5

 آيد:بدست مي(  3) ق رابطهدرصد جمع شدگي نخ طب

                                              (3            )
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 كه در آن :

3L كالف  اوليه : طول 

4L طول كالف پس از قرارگيري در معرض هواي داغ : 

 

 بسته بندي 9

 بندي نخبسته  9-1

نخ بايد سالم و تميز به صورت بوبين و يا تكيه  9-1-1

 گاه مناسب ديگري به بازار عرضه شود.

درصد 

 شدگيجمع



تمام بوبين هاي يك بهر بايد يك شكل، يك اندازه  9-1-2

 .و داراي رنگ يكسان باشند

وزن ناخالص بوبين ها در هر بهر بايد يكسان  9-1-3

  ±0بايد از بوده و حد رواداري آنها نسبت به ميانگين ن

درصد تجاوز نمايد )در هر حال وزن كل محموله بايد مطابق 

 با قرارداد بين خريدار و فروشنده باشد(.

 وجود نخ رزرو در قسمت تحتاني بوبين 9-1-4

ابتدا و انتهاي نخ در بوبين بايد مهار شده  9-1-5

 .باشد

نخ هاي بسته بندي شـده بايد در پوشش هاي پلي  9-1-6

 لوفان بي رنگ و سالم بسته بندي شوند.اتيلن يا س

 بسته بندي در كارتن 9-2

بوبين يا بسته هاي نخ بايد در كارتن هاي از  9-2-1

بندي شوند و تمام كارتن هاي نوع مقواي فشنگي مقاوم بسته

موجود در يك بهر بايد هم شكل و يك اندازه باشند. در 

ها بايد كليه كارتن ها پس از قرار دادن كاال در داخل آن

توسط نوارچسب كاغاي به نحوي چسبانيده شود كه عالوه بر 

 10پوشاندن تمام طول درز روي كارتن از طرفين نيز حداقل 

 سانتي متر كشيده و بر دو پهلوي كارتن چسبانيده شود.

بسته بندي نخ در كارتن بايد به نحوي باشد كه  9-2-2

 د.در هنگام حمل و نقل به محتويات آن صدمه اي نرس



در صورت توافق طرفين ذينفع، بسته بندي نخ مي تواند به  -يادآوري 

شكل مناسبي از نظر بسته بندي غير از كارتن به طور مثال پالت 

 باشد، به شرطي كه در موقع حمل و نقل به كاال صدمه اي وارد نگردد.

 

 

 نشانه گذاري 11

 نشانه گذاري روي بوبين 11-1

انا و ثابت در محل مناسبي از اطالعات زير بايد به طور خو

بوبين، براي مصرف داخلي به زبان فارسي و در مورد صادرات 

و واردات به زبان مورد توافق خريدار و فروشنده قيد 

 گردد.

 نام كارخانه سازنده و يا عالمت تجارتي 11-1-1

 نمره نخ 11-1-2

 تعداد فيالمنت 11-1-3

 (BCF 6-6يا  6پلي آميد از نوع )جنس و نوع  نخ  11-1-4

 شماره بهر 11-1-5

تعدادگيرش ياتاب در متر نخ )ياهر دو در مورد  11-1-6

 نخ هاي گيرش دار تابيده شده(

 نشانه گذاري روي كارتن يا پالت  11-2

اطالعات زير بايد به طور خوانا و ثابت در محل مناسبي از 

كارتن يا پالت، براي مصرف داخلي به زبان فارسي و در 

رات و واردات به زبان مورد توافق خريدار و مورد صاد

 .فروشنده قيد گردد



 نام كارخانه سازنده و يا عالمت تجارتي 11-2-1

 نمره نخ و تعداد فيالمنت  11-2-2

 (BCF 6-6يا  6جنس و نوع نخ )پلي آميد از نوع  11-2-3

 شماره بهر 11-2-4

 شماره رنگ 11-2-5

هر دو در  تعدادگيرش يا تاب در مترنخ )يا 11-2-6

 موردنخ هاي گيرش دار تابيده شده( 

 شماره سفارش 11-2-7

 شماره كارتن و يا پالت  11-2-8

 تعداد بوبين در هر كارتن و يا پالت  11-2-9

 وزن خالص و ناخالص 11-2-11

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

 نشانه فلش )در مورد واردات و صادرات( 11-2-12

نشانه قالب كه برروي آن ضربدركشيده شده  11-2-13

 باشد)درمورد واردات و صادرات(

 نام كشور سازنده )در مورد واردات( 11-2-14

 مقصد )در مورد واردات و صادرات( 11-2-15

هر نشانه اضافي ديگر كه مورد توافق فروشنده و خريدار  -يادآوري 

 2-11و  1-11باشد، مي تواند به نشانه هاي نوشته شده در بندهاي 

 اضافه گردد.
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