
 

 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

كه  است رسمي كشور مرجع موجب قانون، تنها بهصنعتي ايران  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 ملي )رسمي( ميباشد. استانداردهاي نشر تعيين، تدوين و ظيفهو عهده دار

توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان  مختلفاستاندارد در رشته هاي  تدوين

پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با  علمي،مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات 

ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح استانداردهاي  كهموضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است 

و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان  فنيملي وبا توجه به شرايط توليدي، 

،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و  توليدكنندگانحق و نفع شامل: 

هي براي مراجع ذينفع باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخوا دولتيسازمانهاي 
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 نساجي ـ نخ و الياف ـ نخ پلي پروپيلن غير يكسره مورد مصرف در فرش ماشيني ـ ويژگيها_

 
 

 اول چاپ

 



هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در  كميسيونواعضاي 

مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي )رسمي(  ملـيكـميته 

 مي شود. منتشرچاپ و 

د و ذيصالح و با رعايت و سازمانهاي عالقمن مؤسساتنويس استانداردهايي كه توسط  پيش

از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت  پسضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز 

ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي  چاپتصويب، به عنوان استاندارد ملي 

يته ملي (( تدوين و در كم5در استاندارد ملي شماره )) مندرجمي شود كه بر اساس مفاد 

 ميگردد به تصويب رسيده باشد. تشكيلمربوط كه توسط مؤسسه 

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

ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص  مليميباشد كه در تدوين استانداردهاي 

نعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده ص وكشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني 

 مي نمايد.

مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون  ايراناستاندارد و تحقيقات صنعتي  مؤسسه

حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از  كنندگان،به منظور حمايت از مصرف 

و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با محيطي  زيستكيفيت محصوالت و مالحظات 

اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين  استانداردتصويب شوراي عالي 

كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري  محصوالتالمللي براي 

 نمايد.

ه كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات استفاد بهبمنظـور اطـمينان بخـشيدن  همچـنين

مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت  بازرسي،فعال در زمينه مشاوره، آموزش، 

و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه  آزمايشگاههاكيفيت ومديريت زيست محيطي، 

حيت ايران مورد را بر اساس ضوابط نظام تأييد صال مؤسساتاستاندارد اينگونه سازمانها و 

احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و  صورتارزيابي قرار داده و در 

نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش  آنهابر عملكرد 

از  مليستانداردهاي عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح ا تعيين

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

 پلي پروپيلن غير يكسره نخ –و الياف  نخ –نساجي »استاندارد  كميسون



 «ها ويژگي – ماشينيمصرف در فرش  مورد 

 يا نمايندگي سمت رئيس

)شركت سهامي خاص آزاد اسالمي ـ قائمشهر دانشگاه ق ليسانس مهندسي نساجي()فوپور، مصطفي     نقي

 فرش و موكت بابل(

  اعضاء

 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موسسه شهال)ليسانس فيزيك( اطلسي،

كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان  اداره  )ليسانس مهندسي نساجي(شناس، مينا  حق

 مازندران

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

حمايت از  سازمان مازندران استانزرگاني كل با اداره سيد علي     )ليسانس حسابداري( طالبي،

 حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان

 پوشينهسهامي عام صنايع نخ  شركت حسين   )فوق ديپلم مهندسي نساجي( قرباندوست،

كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان  اداره مهندسي نساجي(ليال  )ليسانس  يوسفي،

 مازندران

  دبير

كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان  اداره )ليسانس مهندسي نساجي(كتايون نازپرور،

 مازندران

 

 گفتار پيش

 كه »ها ويژگي –   ماشنيينخ پلي پروپيلن غير يكسره مورد مصرف در فرش  -والياف  نخ – نساجي «استاندارد

و در يكصـد و هفـدهيمن جلسـه كميتـه ملـي اسـتاندارد        هشـد توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين 

مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بنديك  82/7/28مورخ  اليافپوشاك و فرآورده هاي نساجي و 



 1371 مـاه اصالح قوانين و مقررات موسسه اسـتانداردوتحقيقـات صنعتي ايران مصـوب بهمن  قـانون 3ماده 

 شود. ميملي ايـران منتشر   به عنـوان اسـتاندارد

و هماهنگي باتحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات،  همگاميحفظ  براي

اصالح يا تكميل  برايملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد و هرگونه پيشنهادي كه  استانداردهاي

مورد توجه قرار خواهد گرفت.  مربوطظر در كميسيون فني اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدن

 همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد. بايدبنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران 

 حداين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در  تدوينتهيه و  در

 شود.  ايجادندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي امكان بين اين استا

 شرح زير است: بهو مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته  منابع

پلي پروپيلن يكسره تكسچره شـده مـورد    نخ –اول  تجديدنظر – 1371: سال 3518ملي ايران  استاندارد – 1

 و روش هاي آزمون ها ژگيوي –مصرف در كفپوش هاي نساجي 

كـل   ادارهآزمايشـگاه   جياز تجربيات و بررسي نتايج آزمايشگاهي انجام شده توسط بخش نسا استفاده با – 8

 1321استاندارد و تحقيقات صنعتي استان مازندران در سال 

 

 نخ پلي پروپيلن غير يكسره مورد مصرف -نخ و الياف  –نساجي 

 در فرش ماشيني ـ ويژگي ها 

 هدف  1

هـدف ازتدويـن اين اسـتانداردتعيين ويژگي ها، نمونه بـرداري، روش هـاي آزمــون، بسـته بنـدي و نشـانه      

 مورد مصـرف درخاب فرش هاي ماشيني مي باشد. 1گذاري نخ پلي پروپيـلن از الياف غير يكسـره

 

                                                 
1 – Staple Fibre 



 دامنه كاربرد  2

تهيه شده و  8ي نيمه فاستونياين استانداردشامل نخ هايي مي گردد كه در سيستم ريسندگ  2-1

 در صنايع فرش ماشيني مصرف مي شود.

اين استاندارد در مورد نخ هاي رنگي و سفيد كه تمام عمليات تكميلي روي آنها انجام گرفته و بـر روي   -يادآوري 

 بوبين و يا مشابه آن پيچيده شده و قابل عرضه به بازار است، كاربرد دارد.

 ، نوع تكميل و عمليات مشابه را در بر نمي گيرد.3د ويژگي هاي مربوط به عمليات رنگرزياين اسـتاندار -يادآوري 

 

 مراجع الزامي  3

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب 

اراي تاريخ چاپ و/يا تجديدنظر، آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع د

اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك موردنظر نيست، معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين 

استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در 

، آخرين چاپ و/يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/يا تجديدنظر

 موردنظر است.

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

 روش اندازه گيري نمره نخ - 1332: سال 82استاندارد ملي ايران   3-1

دياد طول نخ تا حد پارگي روش اندازه گيري نيرو و از -1321: سال81استاندارد ملي ايران   3-2

 نخ تك رشته

 اندازه گيري وزن تجاري محموله هاي الياف و نخ -1373: سال 33-3استاندارد ملي ايران   3-3

 اندازه گيري تاب نخ به روش شمارش مستقيم-1323: سال38استانداردملي ايران  3-4

روش تعيـين ثبـات    -ي ثبات رنگ كاالي نساج - 1321: سال 121-1استاندارد ملي ايران   3-5

 1رنگ كاالي نساجي در برابر شستشو ـ آزمون شماره 

                                                 
2 – Semi Worsted  

 به پليمر مذاب انجام مي شود. (Master Batch)  است كه رنگرزي به طريق افزودن رنگدانهMass Colouring منظور عمليات  – 3



روش تعيين ثبات رنگ كـاالي نسـاجي در مقابـل     - 1378: سال 832استاندارد ملي ايران   3-6

 مالش

محيط هاي استانداردبراي آمـاده كـردن آزمايشـات     - 1373: سال122استاندارد ملي ايران   3-7

 منسوجات

روش تعيين وزن مخصوص خطي  –الياف نساجي  – 1321: سال 1337د ملي ايران استاندار  3-8

 روش وزني و روش ارتعاشي –)نمره( الياف 

 

روش اندازه گيـري جمـع شـدگي نـخ به صـورت   -1333: سال 8313استاندارد ملي ايران   3-9

 كالف در آب جوش يا حرارت خشك

 –روش تعيين ثبـات رنگ در مقابل نور مصنوعي  - 1373: سال 2322استاندارد ملي ايران   3-11

 المپ قوس گزنون

مقاومت مواد نساجي پلي الفينـي   –پلي الفين ها  – 1328: سال 5238استاندارد ملي ايران   3-11

 روش آزمون –در مقابل تشعشعات خورشيدوعوامل جوي كه به طور مصنوعي مشابه سازي شده اند

تعيين طـول و تــوزيع طــولي    -الـياف نسـاجي  -1321: سال 3131استاندارد ملي ايران   3-12

 الـياف غير يكسره )به وسيله اندازه گيري تك ليف ها(

 

 اصطالحات و تعاريف  4

 در اين استاندارد اصطالحات و/يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود:

 )پارتي( 1بهر  4-1

تاب بوده و داراي نمره نخ يكسـان باشـد )داراي خـواص     به كااليي گفته مي شود كه هم جنس، هم نوع، هم

 فيزيكي و شيميايي مشابه باشد(.

 8نمونه )نمونه آزمايشگاهي(  4-2

                                                 
1 – Lot 



 مقدار نخ برداشته شده از نمونه بهر است كه براي تهيه آزمونه در آزمايشگاه به كار مي رود.

 (Nm)نمره نخ در سيستم متريك   4-3

 سب متر كه وزن آن يك گرم باشد.عبارت است از طولي از نخ برح

 1تكس  4-4

در سيستم مستقيم و بيان كننده وزن هزار متـر نـخ برحسـب     8نشان دهنده نمره نخ )وزن مخصوص خطي(

 تكس مي باشد(. 1/3گرم مي باشد )دسي تكس 

 3دنير  4-5

 اشد.متر نخ بر حسب گرم مي ب 1333نشان دهنده نمره نخ در سيستم مستقيم و بيان كننده وزن 

 

 ويژگي ها   5

 نمره نخ  5-1

 دوالي متريك پيشنهاد مي گردد. 5/13و13نمره نخ مصرفي در فرش هاي ماشيني  5-1-1

 نمره نخ بوبين هاي هر بهر بايد مطابق با مقدار اظهار شده توسط توليد كننده باشد.  5-1-2

: 82ون طبق استاندارد ملـي ايـران   درصد مي باشد )روش آزم   3حد رواداري نمره نخ از مقدار اظهار شده 

 (. 1332سال 

 درصد مي باشد. 8 2حداكثر مقدار ضريب تغييرات نمره نخ  5-1-3

 ظرافت الياف  5-2

دنير پيشنهاد مي گردد )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  15تا  7ظرافت الياف مورد مصرف براي نخ از 

 (.1321: سال 1337

 طول الياف  5-3

                                                                                                                                                         
2 – Laboratory Sample 
1 – Tex  
2 – Linear Density  
3 – Denier 
4 – Coefficient Of Variation Yarn Count 



 13ميلي متر پيشنهاد مي گردد، طول موردنظر بايد فراگير  153تا  73مورد مصرف براي نخ از  طول الياف

 (.1321: سال 3131درصد الياف گردد )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

 تاب نخ  5-4

 پيشنهاد مي گردد. 1حداقل تعداد تاب در متر نخ يك ال و چند ال و جهت تاب آنها طبق جدول 

: سـال  38درصد مي باشد ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  2ضريب تغييرات تاب در متر نخ حداكثر 

1323. ) 

 تاب نخ  – 1جدول  

نمره نخ در  رديف

 سيستم متريك

حداقل تعداد تاب در 

 متر نخ يك ال

 جهت تاب

 نخ يك ال 

حداقل تعداد تاب در 

 متر نخ دوال

 جهت تاب

 نخ دو ال

 Z 181 S 281 الدو 11 1

 Z 185 S 311 دوال 5/11 2

 مقاومت نخ تا حد پارگي  5-5

: 81باشد )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايـران   1گرم بر تكس 13حـداقل مقاومـت نخ تا حد پارگـي بايد 

 (.1321سال 

 افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي  5-6

صد باشد )روش آزمون طبق استاندارد ملـي  در 82تا  83درصد افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي بايد بين 

 (.1321: سال 81ايران 

 ثبات رنگ  5-7

درجه ثبات رنگ و درجه لكه گذاري نخ هاي رنگي در برابر عوامل مختلف طبيعي، مكانيكي و شيميايي بايد 

 باشد. 8طبق جدول 

 ثبات رنگ – 2جدول 

                                                 
1 – g/tex = 0.981 CN/tex 



 حداقل  امل مختلفعو رديف

 درجه لكه گذاري

 حداقل 

 درجه تغييررنگ

 روش آزمون

: سال 4184طبق استاندارد ملي ايران 5 ــــــــــ نور 1

1376 

 1381: سال189-1طبق استانداردملي ايران 4-5 4-5 شستشو 2

 1372: سال 214طبق استاندارد ملي ايران  ــــــــــ 4-5 مالش خشك 3

 1372: سال 214طبق استاندارد ملي ايران  ــــــــــ 4-5 مالش مرطوب 4

 پايداري نخ در برابر نور  5-8

در مقابـل نـور خورشـيد مقـاوم شـده باشـد.        1نخ پلي پروپيلن بايد بوسيله كاربرد مواد پايـدار كننـده نـوري   

درصـد مـي باشـد. ايـن      53انرژي حـداكثر   KLY8153مقداركاهش مقاومت نخ پس از قرارگرفتن درمعرض 

ون مي باشد )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران ساعت قوس گزن8333ساعت قوس كربن و233مقداربرابر

 (.1328: سال 5238

 مواد چربي و تكميلي در نخ  5-9

درصد وزني بيشتر باشد )روش آزمون طبـق   2/3مقدار مواد چربي و تكميلي در نخ نبايد از   5-9-1

 (.1373: سال 33-3استاندارد ملي ايران 

 راي خواص زير باشد:مواد چربي و تكميلي در نخ بايد دا  5-9-2

 تخمير و فاسد نشود. 5-9-2-1

 از لحاظ شيميايي پايدار باشد. 5-9-2-2

 رنگ اصلي نخ را تغيير ندهد. 5-9-2-3

 داراي بوي زننده نباشد. 5-9-2-4

 به هنگام بافت در ماشين بافندگي ايجاد شوره ننمايد. 5-9-2-5

 از توليد الكتريسيته ساكن جلوگيري نمايد. 5-9-2-6

                                                 
1  – Light stabilizer  

2= 4184 j/cm 21 Kilo Longley = 1 Kcal/cm –  2 



 جمع شدگي نخ  5-11

 5دقيقـه، حـداكثر    15درجه سلسيوس براي مـدت   133مقدار جمع شدگي نخ پس از قرار گرفتن در دماي 

 (.1333: سال 8313درصد مي باشد )روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 

 ده كنيد. دورنخ جهت تهيه كالف استفا 5دوراز 81دراين آزمون به دليل باالبودن نمره نخ به جاي -يادآوري

 گره در نخ  5-11

 عدد مي باشد. 5/1حداكـثر تعداد گره قابـل قبـول براي هر كيلوگرم نخ به طور متوسط   5-11-1

 ضخامت گره نبايد از سه برابر قطر نخ بيشتر باشد.  5-11-2

 ميلي متر تجاوز كند. 5درازاي دم گره ها در حالت آزاد نبايد از  5-11-3

 عيوب غير مجاز  5-12

بوبين هاي نخ بايـد در مـوقع بازرسـي و آزمـون هاي چشـمي عـاري از عيوب بـه شــرح زيـر باشــد. حـد      

 مي باشد. 3رواداري طبق جدول 

 پارگي الي نخ  5-12-1

 پارگي نخ در البالي بوبين بدون اينكه گره خورده باشد.  5-12-2

 پيچش نامنظم نخ به دور بوبين و ريزش نخ 5-12-3

 گي، خراشيدگي و شكستگي بوبينفشرد 5-12-4

 سست بودن گره 5-12-5

 لكه روغن و چربي 5-12-6

 حجيم شدن نخ در يك نقطه، به طوريكه ضخامت آن از    قطر نخ بيشتر باشد. 5-12-7

 نازك شدن نخ در يك نقطه، به طوريكه ضخامت آن از    قطر نخ كمتر باشد. 5-12-8

 بهر. اختالف رنگ در يك بوبين و يك 5-12-9

 اين استاندارد. 3-1-2اختالف وزن بوبين هاي هر بهر طبق بند  5-12-11

 

2

1

2

1



 شرايط محيط آزمون  6

 35 8ساعت در شرايط محيطـي بـا رطوبـت نسـبي      82نمـونه ها را  قبـل از آزمايش بايد حداقل به مدت 

(  سپس 1373: سال 122درجه سلسيوس قـرار داده )طبق استاندارد ملي ايران  83  8درصـد و در دماي 

 آزمون هاي الزم را در همان شرايط محيطي انجام دهيد.

 

 نمونه برداري  7

نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نخ در بهر بوده و به طور تصادفي برداشـته    7-1

 شوند.

ه عمل آيد. نمونه برداري ب 3براي انـجام آزمون هاي الزم بايـد از هر بهـر كاال، طبق جدول   7-2

 در صورت امكان تعداد بسته هاي نخ برداشته شده از هر كارتن بايد مساوي باشد.

بسته هاي نخ را از اليه هاي باال،وسط وپايين كارتن ها وهمچنين از قسمت هـاي كنـاري و     7-3

 مياني اليه ها به طور تصادفي برداريد.

 اه توليد و يا انبار انجام گيرد.آزمون هاي چشمي يا ظاهري بايد در محل كارگ يادآوري ـ

 نمونه برداري – 3جدول 

تعداد كارتن موجود 

 در يك بهر

تعداد بسته نخ انتخاب  تعداد كارتن انتخاب شده

 شده از هر كارتن انتخابي

تعداد بوبين هاي معيوب مجاز 

 در آزمون هاي چشمي

 1 11 1 4كمتر از 

 1 5 2 11تا  4

 1 4تا  3 3 31تا  11

 1 3 تا 2 4 75تا  31

 1 2 5 و بيشتر 76

 

 بسته بندي  8

 بسته بندي نخ  8-1



 نخ بايد به صورت سالم و تميز در بسته بندي هاي زير به بازار عرضه گردد:  8-1-1

بسته بندي نخ روي بوبين هاي مخروطي )دوك( و استوانه اي كه مجدداً بر روي بوبين هاي  8-1-1-1

 بوبين پيچي مي شود. استوانه اي شكل با وزن كمتري

بسته بندي نخ روي بوبين هاي استوانه اي شكل كه مي تواند مستقيماً روي ماشـين بافـت    8-1-1-2

 قرار داده شود.

 تمام بوبين هاي يك بهر بايد يك شكل و يك اندازه باشند.  8-1-2

ـ     8-1-3 ه ميـانگين  وزن ناخالص بوبين هاي يك بهر بايد يكسان بوده و حد رواداري آنهـا نسـبت ب

درصد تجاوز نمايد )در هر حال وزن كل محموله بايد مطابق با قرارداد بـين خريـدار و فروشـنده     5نبايد از 

 باشد(.

 وجود نخ رزرو به اندازه كافي در قسمت تحتاني بوبين  8-1-4

 نخ ها بايـد در كيسـه هاي پلي اتيلن يا سلوفان بي رنگ وسالم بسته بندي شوند.  8-1-5

  بسته بندي در كارتن  8-2

بوبين ها بايد در كارتن هاي از نوع مقواي فشنگي مقاوم بسته بندي شوند. تمام كارتن هاي   8-2-1

موجود در يك بهر بايد هم شكل و يك اندازه باشند. در كليه كارتن ها پس از قرار دادن كاال در داخـل آنهـا   

بر پوشاندن تمام طول درز روي كارتن از طرفين نيز  بايد توسط نوار چسب به نحوي چسبانيده شود كه عالوه

 سانتي متر كشيده و بر دو پهلوي كارتن چسبانده شود. 13حداقل 

بسته بندي نخ در كارتن بايد به نحوي باشد كه در هنگـام حمـل و نقـل بـه محتويـات آن        8-2-2

 صدمه اي نرسد.

واند به شكل مناسبي از نظـر بسـته بنـدي غيـر از     در صورت توافق طرفين ذينفع بسته بندي نخ مي ت –يادآوري 

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

 

 نشانه گذاري  9

 بوبين  9-1

اطالعات زير بايد به طور خوانا و ثابت در محل مناسبي از بوبين، براي مصرف داخلـي بـه زبـان فارسـي و در     

 به زبان مورد توافق خريدار و فروشنده قيد گردد.مورد صادرات و واردات 



 نام كارخانه سازنده و يا عالمت تجارتي  9-1-1

 نمره و تعداد الي نخ  9-1-2

 جنس نخ )صد در صد پلي پروپيلن غير يكسره(  9-1-3

 شماره رنگ  9-1-4

 شماره بهر )پارتي(  9-1-5

 نشانه هاي اضافي مورد نياز  9-1-6

 كارتن  9-2

ت زير بايد به طور خوانا و ثابت در محل مناسبي از كارتن، براي مصرف داخلي بـه زبـان فارسـي و در    اطالعا

 مورد صادرات و واردات به زبان مورد توافق خريدار و فروشنده قيد گردد.

 نام كارخانه سازنده و يا عالمت تجارتي  9-2-1

 ( Z يا S (نمره و تعداد الي نخ و جهت نهايي تاب    9-2-2

 جنس نخ )صد در صد پلي پروپيلن غير يكسره(  9-2-3

 شماره بهر )پارتي(  9-2-4

 شماره رنگ  9-2-5

 شماره سفارش  9-2-6

 شماره كارتن  9-2-7

 وزن خالص  9-2-8

 وزن ناخالص  9-2-9

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

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

 نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد )در مورد واردات(  9-2-12

 نام كشور سازنده )در مورد واردات( 9-2-13

 مقصد )در مورد واردات و صادرات( 9-2-14



 محصول ايران )در مورد توليدات داخلي( 9-2-15

تواند به نشانه هاي نوشته شده در  هر نشانه اضافي ديگري كه مورد توافق فروشنده و خريدار باشد، مي -يادآوري 

 اين استاندارد اضافه گردد. 2-9و  1-9بندهاي 
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