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 رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه
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 B.C.Fنخ پلي پروپيلن يكسره تكسچره شده  -نساجي

 مورد

 هاي آزمون ها و روش ويژگي -مصرف در كفپوشهاي ماشيني

 
 

اول چاپ  

 



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

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي  صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 

ت كه ميگيرد. سعي بر اين اس صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

توجه به شرايط توليدي،  وبااستانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي 

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

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

هاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استاندارد

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

و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با استانداردهايي كه توسط مؤسسات  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  ملي(( تدوين و در كميته 5)شماره )

 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 

تهاي علمي، فني و صنعتي جهان و از آخرين پيشرف 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 

الحظات زيست محيطي و محصوالت و م 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 



بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و  اطـمينان 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  قرارابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي ضو

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  استانداردهايبراي ارتقاي سطح  فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 
يكسره  پروپيلنپلي  نخ -كميسيون استاندارد ً نساجي

 B.C.F  تكسچره شده
 ًً  ويژگيها و روشهاي آزمون - ماشينيكفپوشهاي  درمصرف  مورد

 ) تجديد نظر (

 سمت يا نمايندگي رئيس
) دكتراي نساجي خسروشاهي ، علي

) 
 شركت ايران ريسه

  اعضا

آزاديان ، فرشيد) فوق ليسانس 

 مهندسي نساجي (
 انجمن صنايع نساجي ايران

توفيقي ، روفيا) ليسانس 

 مهندسي نساجي (

مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي ايران

سياوشي ، مريم ) فوق ليسانس 

 ي (مهندسي نساج

اداره كل استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي استان اصفهان

جمالي ، حميدرضا) ليسانس 

 مهندسي نساجي (

اداره كل صنايع نساجي و پوشاك 

 وزارت صنايع و معادن

حكيمي ، مصطفي) ليسانس مهندسي 

 صنايع (

 شركت فرش سهند

) فوق ليسانس قاسمي ، الله

 مهندسي نساجي (

 شركت پلي پروپيلن پارس

مالكاظمي ، پروانه) ليسانس 

 نساجي ( مهندسي

 شركت فرش دناژ



نازپرور ، كتايون) ليسانس 

 مهندسي نساجي (

اداره كل استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي استان مازندران

نوري فر ، علي محمد ) ليسانس 

 مهندسي نساجي (

 شركت فرش مشهد

  دبير

) فوق ليسانس آفاقي ، جميله

 ي (ليسانس نساج -مديريت صنايع 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي ايران

 

 گفتار پيش

  يكسره تكسچره شده پروپيلنپلي  نخ -نساجي استاندارد   

B.C.Fهاي  ها و روش ويژگي -ماشيني كفپوشهاي درمصرف  مورد

 . اين شد تهيه  3131  بار در سال نخستين ً   آزمون

و تأييد  و بررسي رسيده پيشنهادهاي استاندارد براساس

بار مورد تجديدنظر قرار  نوميد براي مربوط هايكميسيون

 استاندارد ملي كميتة جلسةيكصد سي و هشتمين  و در گرفت

 تصويب 31/8/3181 مورخهاي نساجي و الياف  پوشاك و فرآورده

 قانون 1 مادة استناد بند يك استاندارد به اين . اينك شد

 استاندارد و تحقيقات مؤسسه و مقررات قوانين اصالح

 استاندارد ملي عنوان به 3133 ماه بهمن مصوب ايران نعتيص

 شود.منتشر مي ايران

و  ملي و پيشرفتهاي با تحوالت و هماهنگي همگامي حفظ براي

 ملي ، استانداردهايو خدمات ، علومصنايع در زمينه جهاني

 تجديدنظر خواهد شد و هر گونه لزوم در مواقع ايران

 استاندارد ارائه اين و تكميل اصالح براي كه يشنهاديپ

. قرار خواهد گرفت مورد توجه شود، در تجديدنظر بعدي

بايد  ايران ملي استانداردهاي به مراجعه براي بنابراين

 كرد. تجديدنظر آنها استفاده از آخرين همواره

 ضمن كه است هشد استاندارد سعي و تجديدنظر اين در تهيه

 بين ، در حد امكانجامعه موجود و نيازهاي شرايط به توجه

و استاندارد  الملليبين استاندارد و استانداردهاي اين

 ايجاد شود. هماهنگي و پيشرفته صنعتي كشورهاي ملي

 به كار رفته استاندارد به اين تهيه براي كه خذيأو م منبع

 : است زير شرح

) تجديد نظر اول (  3138: سال  1133استاندارد ملي ايران 

 -نخ پلي پروپيلن تكسچره شده مورد مصرف در كفپوشهاي نساجي

 ويژگي ها و روش هاي آزمون

 



 

 

 

 
 

 پروپيلنپلي  نخ -نساجي 3 يكسره تكسچره شده

B.C.Fدرمصرف  مورد 

 ويژگي -ماشيني كفپوشهاي هاي آزمون ها و روش

 

 هدف 1

 ها , نمونه استاندارد تعيين ويژگي ايناز تدوين  هدف

گذاري نخهاي  نشانه و هاي آزمون , بسته بندي روش,  برداري

پروپيلن مورد مصرف جهت پرز ) خاب (  يكسره تكسچره شده پلي

 باشد . از قبيل فرش و موكت تافتينگ مي ماشينيكفپوشهاي 

 

 كاربرددامنه  2

پلي پروپيلن  صداي صد دراين استاندارد شامل نخه 2-1

يك ال و چند ال , مورد مصرف در كفپوشهاي  3اييكسره چند رشته

 .  دباشميماشيني 

ي كه تمام عمليات ياين استاندارد در مورد نخها 2-2

تكميلي روي آنها انجام گرفته و بر روي تكيه گاه مناسبي 

 , كاربرد دارد . هستندشده و قابل عرضه به بازار  پيچيده

به عمليات  مربوطدر اين استاندارد از ويژگيهاي  3-2

 شود .وديگر عمليات مشابه آن گفتگو نمي تكميل,  1رنگرزي

 

 الزامي  مراجع 3

است كه در متن اين  مقرراتيحاوي  رالزامي زي مدارك

استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب آن 

شود . در مورد جزئي از اين استاندارد محسوب مي مقررات

ها و  نظر , اصالحيه تجديدمرجع داراي تاريخ چاپ و/يا 

تجديد نظرهاي بعدي اين مدرك مورد نظر است . معهذا 

ذينفع اين استاندارد , امكان كاربرد  كاربرانبهتراست 

زير را  الزاميها و تجديد نظرهاي مدارك  آخرين اصالحيه

                                                 
1- Bulked Continuous Filament Yarn 

2- Multifilament 

 Master )است كه رنگرزي به طريق افزودن رنگدانه  Mass Colouringمنظور عمليات  -1

Batch ) باشد. به پليمر مذاب مي 

 الف



ن تاريخ و/ يا مورد بررسي قرار دهند . در مورد مراجع بدو

چاپ و/ يا تجديد نظر آن مدارك الزامي  آخرينتجديد نظر , 

 ارجاع داده شده مورد نظر است .

اين استاندارد الزامي  كاربردجع زير براي ااز مر استفاده

 است :

گيري  روش اندازه -3181: سال  38ملي ايران استاندارد 1-3

 نخنمره 

گيري  روش اندازه -3183 سال:  32ملي ايران  استاندارد 1-3

 رشتهنخ تك  -نيرو و ازدياد طول نخ تا حد پارگي

 اندازه -3131: سال  13-1 و 13-3ملي ايران  استانداردهاي 1-1

 هاي الياف و نخ گيري وزن تجاري محموله

گيري  اندازهروش  -3183: سال  13ملي ايران استاندارد 1-4

 روش مستقيم  -تاب نخ

ثبات رنگ  -3183 سال:  382-3 ملي ايران استاندارد 1-1

دربرابر  يروش تعيين ثبات رنگ كاالي نساج -كاالهاي نساجي

 3شستشو _ آزمون شماره 

روش تعيين ثبات  -3133 سال:  334ملي ايران استاندارد 1-6

 رنگ كاالهاي نساجي در مقابل مالش

هاي  محيط -3133 سال:  248ملي ايران  استاندارد 1-3

 منسوجاتاده كردن آزمايش استاندارد براي آم

روش تعيين  - 3136 سال:  4384ملي ايران  استاندارد 1-8

 المپ قوس گزنون -مصنوعي رثبات رنگ در مقابل نو

هاي  روش -3133 سال:  4133ملي ايران  استاندارد 1-2

 شناسايي الياف

 -منسوجات -3183سال : 1833ملي ايران  استاندارد 1-33

 روش آزمون -نختعيين مقاومت الكتريكي 

 پلي -نساجي -3183: سال  1863ملي ايران  استاندارد 1-33

مقاومت در مقابل تشعشعات خورشيدي و / يا عوامل  -الفينها

 روش آزمون -جوي كه بطور مصنوعي مشابه سازي شده است

 تعاريف و اصطالحات 4

با تعاريف و/يا واژه ها اصطالحات  استاندارداين در

 زير بكار ميرود :

  هرب 4-1

همجنس , همنوع , هم  كهشود اي از كاال گفته ميبه محموله

 بعبارت ديگر ند .تاب بوده و داراي نمره نخ يكسان باش

 .د نشيميايي مشابه باش وداراي خواص فيزيكي 



  3تكس 4-2

نمره نخ در سيستم مستقيم و بيان كننده وزن  دهنده نشان

 باشد هزار متر نخ بر حسب گرم مي

 .(  تكس 3/3با  است تكس برابر سيديك ) 

 3ردني 4-3

نمره نخ در سيستم مستقيم و بيان كننده وزن  دهنده نشان

 باشد . بر حسب گرم مي نخ متر 2333

 اضافات مجاز تجاري 4-4

عبارت است از مقدار مشخصي از مواد قابل استخراج نخ كه 

  براساس وزن خشك شده كاال به درصد بيان ميگردد .

 

 يهاويژگ 5

 جنس نخ  5-1

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

اظهارشده برروي برچسب باشد ) روش آزمون طبق استاندارد 

 ( . 4133ملي ايران 

 نمره نخ 5-2

شده  اظهارمقدار با هاي هر بهر بايد مطابق  ستهب نمره نخ

نمره نخ نسبت به مقدار حد رواداري  برچسب باشد .بر روي 

طبق  آزمونروش  )باشد مي درصد ±1ظهارشده برابر با ا

 .  ( 38استاندارد ملي ايران 

 درصد 3( نمره نخ  %CV حداكثر مقدار درصد ضريب تغييرات )

 باشد . مي

 تعداد رشته هاي نخ 5-3

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

) روش آزمون  مطابق با تعداد اظهار شده برروي برچسب باشد

شمارش تعداد رشته هاي نخ توسط دست يا هر وسيله مناسب 

 پذيرد ( . ديگري انجام مي

 ها  رشتهظرافت  5-4

پيشنهاد  دنير 33 تا 33در نخ بين  موجود هاي رشتهظرافت 

 گردد . مي

 نخ 2تاب و گيرش  5-5

 اب نخت 5-5-1

 ازركمت با نمره نخنخ فاقد گيرش  براي حداقل مقدار تاب

تكس  333بيش از  نمره نخو براي  تاب در متر 333 , تكس 333

                                                 
1- Tex 

2- Denier 

1- Intermingle 

2- Heat set 



مقدار تاب  هرصورتدر  . گردد تاب در متر پيشنهاد مي 33, 

برروي  در متر نخ بايد برابر با مقدار تاب اظهار شده

مقدار تاب نسبت به مقدار  حد رواداريشد . با برچسب

بق ) روش آزمون ط باشددرصد مي  ±33 اظهارشده برابر با

 ( . 13استاندارد ملي ايران 

 

تكس , بااستفاده  252معموال" نخ هاي با نمره بيش از  - 1يادآوري 

از نخ چندال تهيه ميشوند كه در مورد اين نوع نخ ها نيز مقدار تاب 

 بايستي برابر با مقدار اظهار شده با حدرواداري فوق باشد .

 

تاب در متر( بايستي  122نخ هاي با تاب باال) بيش از  - 2يادآوري 

 شوند . 3تثبيت حرارتي

 

هاي تثبيت حرارتي شده بايستي فاقد تاب زنده باشند )  نخ

 ميباشد ( . 1-8روش آزمون طبق بند 

 گيرش نخ  5-5-2

در متر پيشنهاد  گيرش 13حداقلتعداد گيرش نخ  5-5-2-1

 ميگرددولي در هر صورت مقدار 

 حدرواداري د .شبااظهار شده  تعدادگيرش بايدبرابربا 

 درصد± 33تعداد گيرش نسبت به مقدار اظهار شده برابر با 

 .  باشدمي 

و حداكثر فاصله  باشندها بايد در فواصل منظم  گيرش 5-5-2-2

 ) در صورت باز شدن ويا جا افتادن گيرش ( بين دو گيرش

 متر بيشتر باشد . سانتي 33نبايد از 

 شوندميتاب نيز داده اوقات نخهاي داراي گيرش  گاهي 5-5-2-3

گردد در متر پيشنهاد مي تاب 13كه در اينصورت ميزان تاب 

مقدار  باهر صورت مقدار گيرش و تاب نخ بايد برابر درولي 

 .  باشددرصد  ± 33حدرواداري  بااظهارشده 

 مقاومت نخ تا حد پارگي  5-6

بر  گرم 32 برابر با حداقل بايستي تا حد پارگي نخمقاومت 

 . ( 32ان استاندارد ملي اير طبقروش آزمون  )اشد بتكس 

 افزايش نسبي طول تا حد پارگي  5-7

باشد  درصد 83 الي 13تا حد پارگي بايد  طولنسبي  افزايش

  . ( 32) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

 



و درصد ازدياد طول تا حد پارگي, فاصله  مقاومتآزمون  در -يادآوري 

 باشد. مي متر سانتي 25 سنجه برابر با

 

 اضافات مجاز تجاري 5-8

باشد  درصد مي 3اضافات مجاز تجاري حداكثربرابر با  ميزان

 ( . 13-3ن ايرا مليطبق استاندارد ) روش آزمون 

 پايداري نخ در برابر نور  5-9

بايد بوسيله كاربرد مواد  پروپيلن پلي هاي نخ 5-9-1

 ,د نقاوم شده باشخورشيد منور  مقابل درپايدار كننده 

نخ پس از قرار گرفتن در معرض  مقاومتكاهش  مقداربنحويكه 

KLY313 روش آزمون طبق  باشد درصد 13حداكثر  نرژيا (

  . ( 1863ن استاندارد ملي ايرا

ساعت قوس كربن و  833ن مقدار انرژي برابر با اي 5-9-2

 ساعت قوس گزنون  3333

 باشد . مي

 نقاط گيرش  پايداري 5-12

باشد كه پس از  نخ بايد به ميزاني گيرشنقاط  پايداري

حداقل يك گيرش و  كاهش گيرش ميانگين 3-8 بندطبق  آزمون

  .باشد  درصد 43حداكثر برابر با 

 

هاي داراي گيرش تاب داده شده باشند , انجام چنانچه نخ - يادآوري

 باشد . ضروري مي غيراين آزمون 

 

 ثبات رنگ  5-11

در برابر عوامل  هاي رنگي  نخ گذاري و لكه رنگثبات  درجات

 .  باشد 3طبق جدولمختلف طبيعي , مكانيكي و شيميايي بايد 

 ثبات رنگ -1جدول 

 رديف

 عوامل مختلف

حداقل درجه لكه 
 گذاري

روي پارچه پنبه 
 اي

حداقل 
 درجه

 تغيير رنگ 

روش آزمون 
طبق 

استاندارد 
 ملي ايرن

 4284 5 - نور 1

 189-1 4-5 4-5 شستشو 2

 224 - 4-5 مالش خشك 3

 224 - 4-5 مالش مرطوب 4

 مقاومت الكترواستاتيكي 5-12

پيلن مورد مصرف جهت پرز كفپوش ونخ يكسره پلي پر 5-12-1

مواد آنتي استاتيك بوده و از توليد  بهماشيني بايد آغشته 

ميزان مقاومت الكتريسيته ساكن جلوگيري نمايد .



متر باشد  اهم سانتي 3333يد كمتر از الكترواستاتيكي آن با

 .(  1833استاندارد ملي ايران  طبقروش آزمون  )

 ميزان لعاب ريسندگي 5-12-2

وزني  درصد 1/3نبايد از لعاب ريسندگي در نخ مقدار 

 13-1 تجاوزنمايد . ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران

 ). 

 جمع شدگي نخ در حرارت خشك 5-13

 براي نخ 3-8آزمون طبق بند پس از  بايد ي نخميزان جمع شدگ

هاي تثبيت حرارتي شده  درصد و براي نخ 4حداكثر هاي معمولي 

 .باشد درصد  3حداكثر 

 مجازوب غير عي 5-14

قع بازرسي و آزمونهاي چشمي عاري از امو دربايد  بوبينها

طبق جدول  آنهاد . ولي حد رواداري نعيوبي به شرح زير باش

 .  باشدمي 3

  پارگي فيالمنت 5-14-1

 پارگي نخ  5-14-2

وجود گره در مورد نخ هاي تثبيت حرارتي نشده و  5-14-3

وجود بيش از يك گره به ازاي هر كيلوگرم نخ در مورد نخ 

 هاي تثبيت حرارتي شده

  ريزش نخ ياپيچش نامنظم به دور بوبين  5-14-4

  يك بهر يااختالف رنگ در يك بوبين  5-14-5

  لكه روغن و چربي 5-14-6

  شكستگي بوبين تغيير شكل يافشردگي ,  5-14-7

  3-3-2 اختالف وزن بوبينهاي هر بهر با توجه به بند 5-14-8

 

 محيطي جهت آماده سازي آزمونه و انجام شرايط 6

 آزمون

در  ساعت 34مدت  از آزمايش بايد حداقل به قبلرا  هاآزمونه

( 248 ايران ملي اندارداست طبقشرايط محيطي استاندارد ) 

 در همان محيط انجام را سپس آزمونهاي الزم و قرار داده

 دهيد.

 

 بردارينمونه  7

هر بهر كاال طبق ازبراي انجام آزمونهاي الزم بايد  7-1

, حتي  باشيدداشته  توجهبرداري گردد .  نمونه,  3 جدول



هاي نخ برداشته شده از هر كارتن يا االمكان تعداد بسته

 د . نت مساوي باشپال

نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نخ در  7-2

 بهر بوده و بطور تصادفي انتخاب شوند .

 3از كارتن يا پالت هاي انتخاب شده طبق جدول  7-3

 بسته نخ به طور تصادفي انتخاب نماييد . 33مجموعا" 

 ن, وسط و پايين كارت باالهاي هاي نخ را از اليهبسته 7-4

ها به طور تصادفي ها و نيز از قسمتهاي كناري و مياني اليه

 نماييد .  انتخاب

 

چشمي بايد در محل كارگاه توليد و يا انبار زير  آزمونهاي - يادآوري

 . گيردانجام  مناسبمنبع نوري 



 نمونه برداري -2جدول 

تعداد 
كارتن يا 

پالت موجود 
 در يك بهر

تعداد كارتن 
يا پالت 
 انتخاب شده

تعداد بسته نخ 
از  انتخاب شده

هر كارتن يا 
 پالت انتخابي

تعداد بوبين 
 معيوب مجاز

در آزمون هاي 
 چشمي

 1 12* 1 4كمتر از 

 1 5 2 12تا  4

 1 4تا  3 3 32تا  11

 1 3تا  2 4 75تا  31

 1 2 5 و بيشتر 76

در صورتي كه تعداد بوبين هاي موجود در يك كارتن كمتر از  *

بوبين تمامي بوبين هاي موجود در  33باشد بجاي بوبين  33

 كارتن مورد بررسي قرار مي گيرد .

 

 روش هاي آزمون 8

 آزمون جمع شدگي نخ  8-1

 اصول  8-1-1

شدگي , نخ مورد آزمون را توسط كالف  گيري جمع براي اندازه

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

گيري و  بااعمال نيروي كشش معيني , اندازهطول كالف صاف شده 

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

معرض هواي داغ قرار گرفته و بعد به محيط آزمون انتقال 

داده مي شود و پس از رسيدن به دماي تعادل , جمع شدگي نخ 

گيري و ثبت طول كالف تحت اعمال همان نيروي  از طريق اندازه

 گردد . ش معين محاسبه ميكش

 وسايل الزم  8-1-2

 كالف پيچ 8-1-2-1

متر ، كه بايد مجهز به  ميلي 3333±  1/3كالف پيچ با محيط 

اي براي اعمال كشش اوليه به ازاي وزن مخصوص خطي نخ  وسيله

 بوده ودقت الزم در پيچيدن كالف را دارا باشد .

 وسيله اندازه گيري طول 8-1-2-2

 متر كه برحسب ميلي ميلي 633ه طول حداقل خط كش فلزي ب

 مترمدرج شده باشد .

 خشك كن مجهز به تهويه 8-1-2-3

 گونه خشك كن مجهز به تهويه با درجه حرارت قابل كنترل به

درجه ±  1/3اي كه تغييرات درجه حرارت تنظيم شده از 

 سلسيوس در اطراف آزمونه تجاوز ننمايد .

 وزنه هاي كشش  8-1-2-4

جهت اعمال نيروي كشش الزم  Sاي كشش با قالب به شكل وزنه ه

 با دقت يك گرم .

 تهيه آزمونه  8-1-3



اي با پيچيدن تعداد دور تعيين شده به دور كالف پيچ  آزمونه

با محيط يك مترتهيه نماييد . در موقع تهيه كالف بايد كشش 

سانتي نيوتن بازاي هر  1/3اوليه اعمال شده به نخ معادل 

و اين نيرو بطور يكنواخت به نخ اعمال شود . سپس  تكس باشد

ابتدا و انتهاي آزمونه را طوري به هم گره بزنيد كه به نخ 

كششي بيش از حد معمول اعمال نگردد . تعداد دور معين نخ 

 گردد : از رابطه زير تعيين مي

 
       33333 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = تعداد 
      دور
نمره اسمي نخ ) بر حسب دسي تكس (     ×  3     
 

 عدد بدست آمده را به نزديكترين عدد صحيح گرد كنيد . - يادآوري

 

 روش آزمون 8-1-4

را تحت نيروي كشش  1-3-3آزمونه تهيه شده طبق بند  8-1-4-1

يه ثان 13±  1محاسبه شده از فرمول زير قرار دهيد و پس از 

گيري وآنرا  متر اندازه طول آزمونه رابا دقت يك ميلي

 ثبت نماييد . l )1 (بعنوان طول اوليه كالف 

 

نمره نخ بر حسب تكس = جرم وزنه × تعداددور كالف        

 كشش با قالب برحسب گرم

دسي تكس تعداد دور بدست  3133بطور مثال براي نخي با نمره 

يستي به كالف اعمال شود دور و جرم وزنه اي كه با 4آمده 

 گرم خواهد بود . 133برابر با 

را حذف نماييد و آزمونه را طوري  نيروي اعمال شده 8-1-4-2

درآيد , سپس دو سر كالف را روي هم  8بتابانيد تا بشكل عدد 

بگذاريد به گونه اي كه تا شود وعمل را مجددا" تكرار 

يد . سپس آنرا اي درآ نماييد تا كالف بشكل مارپيچ چهار حلقه

با تكه اي نخ همجنس بطور آزادانه گره بزنيد تا بتوان 

 بوسيله آن كالف را آويزان نمود .

درجه  313كالف را داخل خشك كن كه قبال" به دماي  8-1-4-3

سلسيوس رسيده است به قالبي كه بر سقف آن نصب شده ، آويزان 

 . كنيد . دقت كنيد كه در خشك كن بمدت زيادي باز نماند

دقيقه در خشك كن قرار داده و سپس  31آزمونه را  8-1-4-4

آنرا خارج كرده و در محيط آزمون قرار دهيد تا بحالت 

 تعادل برسد .



 3-4-3-8پس از به تعادل رسيدن , طول كالف را طبق بند 

ثبت  l )2 (اندازه گيري كرده و آنرا بعنوان طول ثانويه كالف 

 نماييد .

گي نخ در حرارت خشك را طبق رابطه زير درصد جمع شد 8-1-4-5

 محاسبه نماييد :

 
 
           (l1) طول كالف اوليه - (l2) طول كالف ثانويه 

333 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 = درصد جمع شدگي
               (l1) طول كالف اوليه 
 

درصد يادداشت  1/3آزمون را با تقريب  نتيجه هر 8-1-4-6

 نماييد . 

آزمونه از هر بسته نخ را مورد آزمون قرار  1حداقل  8-1-4-7

درصد محاسبه و  3/3دهيد و سپس ميانگين نتايج را با تقريب 

 گزارش كنيد .

 آزمون پايداري نقاط گيرش 8-2

 اصول كلي 8-2-1

نقاط گيرش در گيري پايداري نقاط گيرش , تعداد  براي اندازه

 گردد.  طول معيني از نخ شمارش مي

اي به نخ به تعداد مشخص مجددا"  بعد از اعمال نيروي ضربه

شود . سپس تعداد كاهش گيرش ومقدار  تعداد گيرش نخ شمارش مي

 پايداري گيرش محاسبه ميگردد .

 وسايل الزم 8-2-2

 وسيله اندازه گيري طول 8-2-2-1

 متر كه برحسب ميلي ميلي 633خط كش فلزي بطول حداقل 

 مترمدرج شده باشد .

 وزنه 8-2-2-2

نمره نخ ) تكس (  3/3وزنه جهت اعمال نيرو كه جرم آن معادل 

 درصد باشد .± 33بر حسب گرم با حد رواداري 

 زمان سنج ايستا 8-2-2-3

 روش آزمون 8-2-3

گيري , آزمونه اي  با استفاده از وسيله اندازه 8-2-3-1

 13متر از نمونه مورد آزمون جدا نموده و  سانتي 63بطول

ها را در  را عالمت بگذاريد . تعداد گيرش متر وسط آن سانتي

 فاصله مشخص شده شمارش و ثبت نماييد .

( به انتهاي طول  3-3-3-8وزنه مناسب ) طبق بند  8-2-3-2

 مشخص شده متصل نماييد .



نه به وزنه را از نقطه ابتداي طول مشخص شده آزمو 8-2-3-3

متر باشد , رها نماييد و اين  سانتي 13طوري كه فاصله سقوط 

ثانيه تكرار نماييد  33بار در مدت زمان حداكثر  33عمل را 

. 

وزنه را از آزمونه جدا نموده و تعداد گيرش هاي  8-2-3-4

باقيمانده را بشماريد  و تعداد كاهش گيرش را محاسبه 

 نماييد .

از طريق محاسبه درصد كاهش گيرش  پايداري نقاط گيرش 8-2-3-5

 نسبت به تعداد نقاط گيرش اوليه بدست ميايد .

آزمونه از هر بسته نخ را مورد آزمون قرار  1حداقل  8-2-3-6

 دهيد و ميانگين آنها را گزارش كنيد .

 اندازه گيري تاب زنده 8-3

 وسيله اندازه گيري طول 8-3-1

بطول حداقل يك متر متر  متر فلزي با درجه بندي برحسب ميلي

. 

 روش آزمون 8-3-2

اي بطول يك متر از نخ مورد آزمون , جدا نماييد .  آزمونه

متري از يكديگر قرار دهيد  سانتي 33دو سر نخ را در فاصله 

ثانيه نبايد هيچ گونه پيچشي در نخ  33. پس از گذشت 

مشاهده شود . در صورت مشاهده پيچشي در نخ بيش از نيم دور 

 راي تاب زنده ميباشد ., نخ دا

 

 بسته بندي 9

 نخبسته بندي  9-1

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

 به بازار عرضه شود.  مناسب ديگري

ها در هر بهر بايد يكسان بوده  وزن ناخالص بوبين 9-1-2

 درصد±  1نسبت به ميانگين نبايد از  آنهاولي حد رواداري 

 .  نمايدتجاوز 

 ,. در صورتي كه بسته بندي به صورت كارتن باشد 9-1-3

پلي اتيلني يا سلوفون  سالمهاي بايد در كيسه هاي نخ بسته

 . بسته بندي شوند

وجود نخ رزرو و به اندازه كافي در قسمت تحتاني  9-1-4 

 . بوبين

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

 

 كارتن  رتبصو بسته بندي 9-2



هاي از نوع مقواي فشنگي مقاوم بسته  كارتن دربوبينها بايد 

بايد هم شكل  بهرهاي موجود در يك  بندي شوند و تمام كارتن

ها پس از قرار دادن  و يك اندازه باشند و در كليه كارتن

آنها بايد توسط نوار چسب به نحوي چسبانيده  داخلكاال در 

روي كارتن از  , درز طول شود كه عالوه بر پوشاندن تمام

 كارتنكشيده و بر دو پهلوي  متر سانتي 33طرفين نيز حداقل 

 چسبانيده شود . 

كارتن بايد به نحوي باشد كه در موقع حمل  بصورت بندي بسته

 اي نرسد . آن صدمه محتوياتو نقل به 

 بسته بندي به صورت پالت   9-3

هاي  در لفافبايد هاي نخ به صورت پالت بسته بندي بوبين

از جنس پلي اتيلن انجام شود به طوري كه  مثال رمقاومي بطو

 ± 33رواداري  حدهم وزن ) با  ا"هاي حاصله تقريب پالت

 ( و هم شكل باشند .  درصد

بسته بندي به صورت پالت بايد به طوري باشد كه در موقع 

 اي نرسد . به محتويات آن صدمه انتقالنقل و 

 گذاري نشانه 12

 نشانه گذاري روي بوبين  12-1

و انجام گيرد گذاري بايد در جاي مناسبي از بوبين نشانه

 شامل اطالعات زير باشد : 

 نام كارخانه سازنده 12-1-1

 نمره نخ 12-1-2

 ) فيالمنت ها ( رشته هاتعداد  12-1-3

 جنس نخ ) صد در صد پلي پروپيلن (  12-1-4

 رارتي شده و ... (، تثبيت ح B.C.Fنوع نخ ) مانند  12-1-5

 شماره بهر 12-1-6

) يا هر و جهت تاب تعداد گيرش يا تاب در متر نخ  12-1-7

 شده (  تابيدهدو در مورد نخهاي گيرش دار 

 شماره رنگ 33-3-8

 نشانه گذاري روي كارتن يا پالت  12-2

يا پالت بايد داراي اطالعات زير باشد  كارتنخارجي هر  قسمت

 : 

 ده نام كارخانه سازن 12-2-1

  رشته هانمره نخ و تعداد  12-2-2

 جنس نخ ) صد در صد پلي پروپيلن (  12-2-3

 نوع نخ  12-2-4

 شماره بهر  12-2-5

 شماره رنگ  12-2-6



يا هر و جهت تاب ) تعداد گيرش يا تاب در متر نخ  12-2-7

 شده (  تابيدهدو در مورد نخهاي گيرش دار 

 شماره سفارش  12-2-8

 تن و يا پالت شماره كار 12-2-9

 تعداد بوبين در هر كارتن و يا پالت  12-2-12

 وزن خالص و نا خالص  12-2-11

 نشانه چتر ) در مورد صادرات و واردات (  12-2-12

 باشد نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده  12-2-13

ذكر عبارت   عدم قرار گيري در نور خورشيد   و يا  12-2-14

 رد بسته بندي به صورت پالت (نشان آن ) در مو

نام كشور سازنده ) در مورد صادرات طبق توافق  12-2-15

 خريدار و فروشنده ( 

 مقصد ) در مورد صادرات و واردات (  12-2-16

 نيازهاي اضافي مورد نشانه 12-3

ديگري كه مورد توافق فروشنده و خريدار  اضافينشانه  هر

 و 3-33بندهاي  درن شده هاي بياتواند به نشانهباشد , مي

 گردد .  اضافه 33-3

 

ها بايد خوانا و ثابت بوده و براي ها و نشانهنوشته تمام - يادآوري

در مورد صادرات و واردات به زبان مورد  ومصرف داخلي به زبان فارسي 

 توافق خريدار و فروشنده نوشته شود .
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