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 »بسمه تعالی «

 رانآشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ای
 

 دار است که عهده مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها و مؤسسه استاندارد

 .باشد  می) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین ، تدوین و

های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه ، صاحبنظران  های مختلف توسط کمیسیون تدوین استاندارد در رشته
سعی . گیرد مؤسسات علمی ، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میمراکز و 

ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ، فنی  بر این است که استانداردهای ملی ، در جهت مطلوبیت
مصرف تولیدکنندگان ، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل  و فن

نویس  پیش. کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد 
شود  های فنی مربوط ارسال می استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون

تصویب به عنوان و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت 
 .شود  چاپ و منتشر می) رسمی ( استاندارد ملی 

نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین  پیش
شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ، به عنوان  شده تهیه می

شود که بر اساس مفاد  بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می. گردد  شر میاستاندارد ملی چاپ و منت
گردد به    تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می «5« مندرج در استاندارد ملی شماره 

 .تصویب رسیده باشد 

باشد که در  ندارد میالمللی استا مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ، از آخرین پیشرفتهای  

 .نماید  المللی استفاده می علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین

ر قانون به منظور تواند با رعایت موازین پیش بینی شده د مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می
حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت 
محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای 

 لی برای محصوالت المل تواند به منظور حفظ بازارهای بین مؤسسه می. عالی استاندارد اجباری نماید 

 .کشور ، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید 

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه  
ت زیست های مدیریت کیفیت ومدیری مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم

محیطی ، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش ، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را  
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

المللی  ترویج سیستم بین. نماید   میگواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت
یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح 

 .باشد  استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می
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  ، پنبهاپلی استر و مخلوط آن ب تار نخ -کمیسیون استاندارد ً نساجی
  ًها ویژگی -ماشینیشهای مصرف در فرمورد 

 )تجدید نظر ( 
 
 

 سمت یا نمایندگی رئیس
 شرکت فرش سهند حکیمی ، مصطفی

 ) مهندسی صنایع کارشناسی(
  

 اعضا
 انجمن صنایع نساجی ایران آزادیان ، فرشید

 )مهندسی نساجی ارشد  کارشناسی(
 

 شرکت پارسا نوین پریشان ، میترا
 ) مهندسی نساجیی کارشناس(
 

 فرش ستاره کویر درخشان فر ، مصطفی
 )کارشناسی مدیریت بازرگانی ( 
 

 فرش ساوین رحمان ، مسعود
  ) مهندسی نساجیکارشناسی( 
 

 شرکت نساجی خوب کاشان زجاجی مجرد ، ناصر
  ) مهندسی نساجیکارشناسی(
 

 شرکت پارسا نوین عربی ، احسان
  ) مهندسی نساجی ارشدکارشناسی(
 

 شرکت فرش مشهد  نسیم ،فرح بخش
 )مهندسی نساجی   ارشدکارشناسی( 



 

 شرکت فرش تهران  فرزانه ، شادی
  )مهندسی نساجی کارشناسی(
 

 نساجی پاکان آران کاشان فروغیان آرانی ، عطاءاله 
  )مهندسی نساجی کارشناسی( 
 

 فرش سپهر کاشان فرهی ، احمد 
  ) مهندسی نساجی کارشناسی(
 

 رش دناژشرکت ف مالکاظمی ، پروانه
 )مهندسی نساجی  کارشناسی(
 

 و نساجی صنایع  اداره کل- معادنو صنایع  وزارت  خدیجه ،یزدانی فر
 پوشاک  )مهندسی نساجی   ارشدکارشناسی(
 

 دبیر
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آفاقی ، جمیله

 )نساجی   مهندسیکارشناسی -مدیریت صنایع ارشد کارشناسی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پیش  گفتار
 ً ها  ویژگی- ماشینیهایفرش در مصرف موردتار پلی استر و مخلوط آن با پنبه ،  نخ -نساجی ً استاندارد 

این  استاندارد براساس  پیشنهادهای  رسیده  و بررسی  و تأیید   .  تهیه  شد  1377نخستین  بار در سال  
جلسۀ    یکصد و هفتادو یکمین و در ار گرفت ن  بار مورد تجدیدنظر قر اولیکمیسیون های  مربوط  برای   

اینک  .  تصویب  شد 19/10/1384 مورخ های نساجی و الیاف   پوشاک و فرآورده کمیتۀ  ملی  استاندارد
 قانون  اصالح  قوانین  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و تحقیقات     3این  استاندارد به  استناد بند یک  مادۀ     

  . به  عنوان  استاندارد ملی  ایران  منتشر می شود1371ن  ماه  صنعتی  ایران  مصوب  بهم

 ، علوم  و  های  ملی  و جهانی  در زمینه  صنایع برای  حفظ  همگامی  و هماهنگی  با تحوالت  و پیشرفت
 ، استانداردهای  ملی  ایران  در مواقع  لزوم  تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه  پیشنهادی  که  برای      خدمات

.  ، در تجدیدنظر بعدی  مورد توجه  قرار خواهد گرفت   اصالح  و تکمیل  این  استاندارد ارائه  شود     
 . بنابراین  برای  مراجعه  به  استانداردهای  ملی  ایران  باید همواره  از آخرین  تجدیدنظر آنها استفاده  کرد

 توجه  به  شرایط  موجود و نیازهای   در تهیه  و تجدیدنظر این  استاندارد سعی  شده  است  که  ضمن 
، در حد امکان  بین  این  استاندارد و استانداردهای  بین المللی  و استاندارد ملی  کشورهای  صنعتی        جامعه 

 . و پیشرفته  هماهنگی  ایجاد شود

 : خذی  که  برای  تهیه  این  استاندارد به  کار رفته  به  شرح  زیر استĤبع  و مامن

 پلی استر مورد مصرف در      -های نخ مخلوط پنبه       ویژگی 1377سال   : 4819اندارد ملـی ایران      اسـت  -1
 فرشهای ماشینی

 - بررسـی نـتایج و انجـام آزمـون های آزمایشگاهی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران               -2
  1384 الی 1383سال : مدیریت نساجی و چرم 

 
 
 
 الف
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 مخلوط آن با پنبه ، مورد مصرف  نخ تار پلی استر و -نساجی 

  ویژگی ها-در فرش های ماشینی

 )تجدید نظر ( 
 

 هدف 1

 نمونه برداری ، بسته بندی و نشانه گذاری نخ مخلوط ،ها  هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی  
 . های ماشینی می  باشد  استر مورد مصرف در تار فرش استر و صددرصد پلی  پلی-پنبه

 

  کاربرددامنه 2

 .ای کاربرد دارد  های ریسیده شده در سیستم پنبه این استاندارد برای نخ 2-1

 درصد در 80 تا 50استر به میزان  هایی که از جنس الیاف پلی این استاندارد درباره نخ 2-2
 . اند ، کاربرد دارد  استر تهیه شده مخلوط با الیاف پنبه و همچنین از جنس صددرصد پلی

ی که تمام عملیات تکمیلی روی آنها انجام گرفته و بر یها تاندارد در مورد نخ  این اس 2-3
 . ، کاربرد دارد هستند شده و قابل عرضه به بازار پیچیدهبوبین روی 

 بر را درعملیات مشابه  دیگر  و  یتکمیل عملیات به مربوط  های ویژگی ، این استاندارد  2-4
 . نمی  گیرد

 

 .  رجوع کنید2376 تار از جنس صددرصد پنبه به استاندارد ملی ایران های نخ برای ویژگی –یادآوری

 

  الزامی مراجع 3

بدین .   است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است مقرراتی حاوی ر الزامی زی مدارک 
یا  / چاپ و در مورد مرجع دارای تاریخ.   جزئی از این استاندارد محسوب می شودمقرراتترتیب آن 

است  معهذا بهتر.  ستنیها و تجدید نظرهای بعدی این مدرک مورد نظر     نظر، اصالحیهتجدید
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 زیر را الزامیها و تجدید نظرهای مدارک  ، امکان کاربرد آخرین اصالحیه  ذینفع این استانداردکاربران
یا تجدید  /  چاپ و آخرین،  یا تجدید نظر/  در مورد مراجع بدون تاریخ و .  مورد بررسی قرار دهند 

 . نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است

 : این استاندارد الزامی است کاربردجع زیر برای ا از مراستفاده

 نخنمره گیری   روش اندازه1383سال  : 28  ملی ایراناستاندارد 3-1

 -پارگی  طول نخ تا حدروش اندازه گیری نیرو و ازدیاد  1381 سال : 29 ملی ایران استاندارد 3-2
 رشتهنخ تک 

های الیاف  گیری وزن تجاری محموله اندازه 1373سال  : 30-3 و 30-1 ملی ایران استانداردهای 3-3
 و نخ

 روش مستقیم  -گیری تاب نخ اندازه روش 1380سال  : 32 ملی ایراناستاندارد 3-4

 برای آماده کردن آزمایش  های استاندارد   محیط1370 سال : 948 ملی ایران استاندارد 3-5
 منسوجات

ی الیاف به روش یتا  جداسازی کمی مخلوط های دو 1372 سال  :3362  ملی ایراناستاندارد 3-6
 شیمیایی

 های شناسایی الیاف  روش1377 سال : 4312 ملی ایران استاندارد 3-7

ردن و تاب دادن  اندازه گیری تاب نخ به روش باز ک1380سال  : 5652استاندارد ملی ایران   3-8
 مجدد

 

 اصطالحات و تعاریف  4

 :کار می رود ه زیر ببا تعاریف یا واژه ها  / و اصطالحات استاندارداین  در

 بهر 4-1

 ویژگی دارای یا بعبارتی بوده و  و نمره نخ مشابه تاب ، ، نوع جنسدارای  کهای از کاال   مجموعهبه 

 . گفته می شود ، دن باشیکسان ظاهری  و، شیمیایی  فیزیکیهای
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 ) Ne (نمره نخ در سیستم انگلیسی  4-2

 .باشد  می   نخ2 در یک پوند1ها نشان دهنده نمره نخ در سیستم غیر مستقیم و بیان کننده تعداد هنک

  )Nm( نمره نخ در سیستم متریک  4-3

ک گرم نشان دهنده نمره نخ در سیستم غیر مستقیم و بیان کننده طول نخ برحسب متر که وزن آن ی

 .باشد  می 

  )Tex( نمره نخ در سیستم تکس  4-4

 .باشد  حسب گرم می  بر  متر نخ1000نشان دهنده نمره نخ در سیستم مستقیم و بیان کننده جرم 

 اضافات مجاز تجاری 4-5

 . گردد مقدار مشخصی از مواد قابل استخراج نخ که براساس وزن خشک کاال به درصد بیان می

 

 ها ویژگی 5

 جنس نخ 5-1

 های هر بهر باید یکسان و مطابق با جنس اظهار شده بر روی برچسب بوبین  جنس نخ در بسته

حد رواداری میزان . باشد   می 1استردر نخ طبق جدول  میزان درصد اختالط الیاف پنبه و پلی. باشد 

اردهای ملی  روش آزمون طبق استاند. (  درصد می  باشد ±2درصد الیاف نسبت به مقدار اظهار شده  

 ) . می باشد 3362 و 4312ایران 
 

 استر  درصد اختالط الیاف پنبه با پلی–1جدول 

   درصد پنبه 50 35 30 25 20 0

  استر  درصد پلی 50 65 70 75 80 100

                                          
1- 1 Hank = 840 Yds 
2- 1 Lb = 453.6 g 
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 نمره نخ  5-2

نخ نسبت به  نمرهرواداری   حدمی گردد ،  پیشنهاد1 های ماشینی طبق جدول در فرش مصرفی نخ نمره

  28 طبق استاندارد ملی ایران آزمونروش  ( باشد می  درصد ±5شده برابر با  ر اظهارمقدا

 .  )باشد  می

 

  نمره نخ و تعداد ال-2جدول 

 ردیف ) Ne (نمره نخ در سیستم انگلیسی   )Nm( نمره نخ درسیستم متریک   )Tex( نمره نخ در سیستم تکس 

 1  چهار ال20  چهار ال5/33  چهار ال5/29

 2  پنج ال20  پنج ال5/33  پنج ال5/29

 3  شش ال20  شش ال5/33  شش ال5/29

 4  هشت ال20  هشت ال5/33  هشت ال5/29

 5  نه ال20  نه ال5/33  نه ال5/29

 

 مقاومت نخ تا حد پارگی  5-3

 ان ایر ملی استاندارد طبق آزمون روش ( باشد 3 جدول با مطابق باید پارگی حد تا نخ مقاومت حداقل

 .) می باشد  29

 

  مقاومت نخ تا حد پارگی-3جدول 

  استرپلی  میزان 50% 65% 70% 75% 80% 100%

24 22 21 20 19 18 
 مقاومت تا حد پارگی

 )گرم بر تکس ( 

 

 درصد افزایش نسبی طول نخ تا حد پارگی  5-4

ش آزمون طبق رو(  درصد باشد  22 الی 10میزان افزایش نسبی طول نخ تا حد پارگی باید بین   

  ) .29استاندارد ملی ایران می باشد 
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 تاب در متر نخ  5-5

تعداد تاب در متر نخ یک ال و چند ال و جهت آنها طبق پیشنهاد تعیین می  گردد ولی حد رواداری آن   
روش آزمون طبق استانداردهای ملی ایران  (  درصد می  باشد ± 5نسبت به مقدار اظهار شده برابر با 

 ) .باشد   می 5652 و 32

 اضافات مجاز تجاری 5-6

35 درصد، برای نخ 5 پلی استر برابر با% 50 -پنبه % 50اضافات مجاز تجاری برای نخ  میزان حداکثر
  پلی استر و یا بیشتر برابر با  %75با   هایی درصد و برای نخ5/3پلی استر برابر با % 65 -پنبه % 

 . ) باشد می  30 -3 و  30-1ن  ایراملی هایاردطبق استاندروش آزمون (  درصد می  باشد 2

 گره نخ 5-7

حداکثر تعداد گره قابل قبول در هر کیلوگرم نخ چند ال به طور متوسط یک عدد       5-7-1
 .می  باشد 

 .ضخامت گره نباید از سه برابر قطر نخ بیشتر باشد  5-7-2

 میلی متر  و در 5تا چهار ال از درازای دم گره ها در حالت آزاد ، نباید در مورد نخ های    5-7-3
 . میلی متر  بیشتر باشد 7مورد نخ های از پنج ال به باال از 

 عیوب غیرمجاز 5-8

 :بوبین ها در موقع بازرسی و آزمونهای چشمی باید عاری از عیوبی به شرح زیر باشند 

 پارگی الی نخ  5-8-1

  باشد پارگی نخ در البالی بوبین بدون اینکه گره خورده  5-8-2

 پیچش نامنظم نخ بدور بوبین و ریزش نخ  5-8-3

 سست بودن گره  5-8-4

 فشردگی، شکستگی و خراشیدگی بوبین 5-8-5

 3-1-8 اختالف وزن بوبین های هر بهر با توجه به بند  5-8-6
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 لکه روغن و چربی 5-8-7

 کپک زدگی 5-8-8

 
 آزمون  محیطی جهت آماده سازی و انجامشرایط 6

  استانداردطبق(  در شرایط محیطی استاندارد ساعت 24 مدت حداقل به باید از آزمایش قبلا ر ها آزمونه
 . دهید در همان محیط انجام را های الزم سپس آزمون و قرار داده)  948 ایران ملی

 
 بردارینمونه  7

 .ها باید معرف واقعی خواص نخ در بهر بوده و به طور تصادفی انتخاب شوند  نمونه 7-1

 . نمونه برداری شود 2های الزم باید از هر بهر طبق جدول  برای انجام آزمون 7-2

 

  نمونه برداری-2جدول 
تعداد بوبین 

معیوب مجاز در 
 آزمون های چشمی

تعداد بوبین 
معیوب مجاز در 
 آزمون های فنی

تعداد بوبین های 
انتخاب شده از 
هر کارتن انتخابی

تعداد کارتن 
 انتخاب شده

های  تنتعداد  کار
 یک بهر

 ردیف

 1  کارتن25تا  5 1 0 1

 2  کارتن25بیش از  10 1 1 12

 

 . ردیگ انجام مناسب زیر منبع نوری ،  چشمی باید در محل کارگاه تولید و یا انبارآزمونهای -یادآوری

 
 بسته بندی  8

 بسته بندی نخ به صورت بوبین 8-1

 .بوبین به بازار عرضه شود نخ باید به صورت سالم و تمیز و به صورت  8-1-1

پیشنهاد می  گردد . های یک بهر باید یک شکل و یک اندازه و آج دار باشند  تمام بوبین 8-1-2
 .های پالستیکی استفاده شود  که از بوبین
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ها نسبت به  های یک بهر باید یکسان بوده ولی حد رواداری آن جرم ناخالص بوبین  8-1-3
 .بیشتر باشد  درصد ± 5میانگین نباید از 

 .های پلی اتیلن یا سلوفان بیرنگ و سالم بسته بندی شوند  ها باید در کیسه بوبین 8-1-4

 . ابتدا و انتهای نخ در بوبین باید مهار شده باشد  8-1-5

 بسته بندی بوبین ها در کارتن 8-2

و تمام ها باید در کارتن هائی از نوع مقوای فشنگی مقاوم بسته بندی شوند   بوبین 8-2-1
ها را پس از قرار  در کارتن. های موجود برای یک بهر کاال باید هم اندازه و هم شکل باشند    کارتن

ها باید توسط نوار چسب کاغذی به نحوی چسبانده شود که عالوه بر پوشاندن تمام  دادن کاال در آن 
تر  کشیده شود و یا با  سانتی م10درز کارتن ، از طرفین نیز بر دو پهلوی کارتن به اندازه حداقل 

 .استفاده از منگنه محکم شود 

بسته بندی بوبین در کارتن باید طوری باشد که در موقع نقل و انتقال به محتویات آن   8-2-2
 .ای نرسد  صدمه

در صورت توافق ، بسته بندی می  تواند به شکل مناسبی غیر از کارتن باشد ، به شرطی   8-2-3
 .ای وارد نگردد   به کاال صدمهکه در موقع نقل و انتقال

 
 نشانه گذاری 9

 نشانه گذاری برروی بوبین 9-1

،  برای مصرف ) پاک نشدنی ( های زیر باید در محل مناسبی از بوبین ، به طور خوانا و ثابت  آگاهی
داخلی به زبان فارسی و در مورد صادرات و واردات به زبان مورد توافق سفارش دهنده و تولید کننده      

 : اپ ، نوشته و یا الصاق شود چ

 نام تولید کننده 9-1-1

 نمره و تعداد الی نخ 9-1-2

 جنس نخ با ذکر درصد الیاف به کار رفته 9-1-3
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 شماره بهر 9-1-4

 نشانه های اضافی مورد نیاز 9-1-5

 نشانه گذاری روی کارتن 9-2

 نام و نشانی تولید کننده 9-2-1

 نمره و تعداد الی نخ  9-2-2

 تعداد وجهت نهائی تاب  9-2-3

 جنس نخ با ذکر درصد الیاف بکار رفته  9-2-4

 شماره بهر  9-2-5

 شماره سفارش  9-2-6

 شماره کارتن  9-2-7

 تعداد بوبین در کارتن  9-2-8

 جرم ناخالص  9-2-9

 جرم خالص 9-2-10

 )در مورد واردات و صادرات (نشانه چتر  9-2-11

 )ات و صادرات در مورد وارد(نشانه فلش  9-2-12

 )در مورد واردات و صادرات (نشانه قالب که برروی آن ضربدر کشیده شده باشد  9-2-13

 نام کشور سازنده 9-2-14

 )در مورد صادرات (مقصد  9-2-15

 نشانه های اضافی مورد نیاز 9-2-16
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