
 

 

 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

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

رسمي( ملي ) 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 

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

و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 
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 هاي آزمون ها و روش ويژگي -جي ـ نخ شنيلانس

 

اول چاپ  

 



 

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

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

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

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

 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استاندارد

استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با  نويس پيش

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

ه مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد ب ملي(( تدوين 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 

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

 مي نمايد. ـادهاستفاستانداردهـاي 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 

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و  كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويب اقتصادي، 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 

اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و  بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درل مؤسسات فعا

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 

سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

احراز  داده و در صورت قرارضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي 



 

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  استانداردهايفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 باشد. ديگر وظايف اين مؤسسه مي

 
 ها و روش ويژگي -نخ شنيل -كميسيون استاندارد ً نساجي

 هاي آزمون ً 
 سمت يا نمايندگي رئيس

عســ ك شاشــانيد نــاقر   ــو  

 ليسانس مهندسي نساجي (
 قانش اه صنعتي اميكشبيك

  اعضاء
آخونــدزاقهد عريك)ــا  ليســانس 

 مهندسي نساجي (
 شكشت زربا ت پكوانه

مؤسسه استاندارق و تحقيقـا   ( اطرسيد شهال  ليسانس  يزيك

 صنعتي ايكان
ــانس  ــيي  ليس ــانژاقد يس پارس

 مهندسي نساجي (

 شكشت قست پوش

جمـــاليد يميدر)ـــا  ليســـانس 

 مهندسي نساجي (

 وزار  صنايع و معاقن

رييم بازرجانيد يسيي  ليسـانس 

 مهندسي نساجي (

اقاره بازرگاني و نظار  بـك 

 قيمت و توزيع

ــ ــد  ليس ــكيد محم ــاه پي انس ش

 مهندسي نساجي (

 شكشت قانعان

 شكشت شانديز شفقد مجيد   قيپرم (

قانعاند يميد   ليسانس مهندسي 

 نساجي (

 شكشت قانعان

 شكشت شاپكك شكيميد يسي  قيپرم (

مجتهــدي راقد شــاهيي  ليســانس 

 مهندسي نساجي (

 شكشت مخمل ريس بازيابان

محكرد  كهاق  ليسـانس مهندسـي 

 نساجي (

 ريس بازيابان شكشت مخمل

نقي زاقهد محمد باقك  ليسـانس 

 مهندسي عمكان (

 شكشت سهيل نسج

 شكشت نوآوري نساجي نيك طبعد يميدر)ا   قيپرم (

 شركت تاپ ريس هزاري، مسعود ) فوق ليسانس مهندسي نساجي (

هاشـــم زاقهد ر)ـــا  ليســـانس 

 مديكيت صنعتي (

 شكشت شانديز و بيتا ريس

ــ انس يــاري شــكقهد مجيــد  ليس

 مهندسي نساجي (

 شكشت تاپ ريس

  دبير

موسسه استاندارق و تحقيقـا  يسينيد مكجان  ليسانس مهندسـي 

 صنعتي ايكان



 

 نساجي (

 پيشگفتار

 توسط هاي آزمون ً  شه ها و روش ويژگي -استاندارق ً نخ شنيل

و قر  يكصدو بيست و  شده و تدويي تهيه مكبوط هايشميسيون

استاندارق  پوشاك و  كآورقه هاي  مري شميته هفتميي  جرسه

 مورق تأييد قكار گك ته  32/2/32نساجي و الياف  مورخ  

و  قوانيي اصالح قانون 2 ماقه استناق بند يك به د اينكاست

 بهمي مصوب ايكان صنعتي استاندارق و تحقيقا  مؤسسه مقكرا 

 شوق.منتشك مي كاناي استاندارق مري بعنوان 1231 ماه

و  مري هايو پيشك ت با تحوال  و هماهن ي هم امي يفظ بكاي

 مري د استاندارقهايو خدما  د عرومصنايع قر زمينه جهاني

 تجديدنظك خواهد شد و هك گونه لزوم قر مواقع ايكان

 استاندارقها ارائه ايي يا تكميل اصالح بكاي شه پيشنهاقي

 مورق توجه مكبوط  ني تجديدنظك قر شميسيون قد قر هن امشو

 استاندارقهاي به مكاجعه بكاي .بنابكاييقكار خواهد گك ت

 شكق. تجديدنظك آنها استفاقه از آخكيي بايد همواره ايكان

 توجه )مي شه است شده استاندارق سعي ايي و تدويي قر تهيه

 ايي بيي د قر يد امكانجامعه نيازهايموجوق و  شكايط به

 و پيشك ته صنعتي ششورهاي استاندارق و استاندارق مري

 ايجاق شوق. هماهن ي

 به شار ر ته استاندارق به ايي تهيه بكاي شه و مآخذي منابع

 :زيك است شكح

استفاقه از تجكبيا  و بكرسي نتايج آزمايش اهي انجام شده 

ساجي وچكم مؤسسه استاندارق و تحقيقا  صنعتي ايكان قر بخش ن

 1233و قانشكده نساجي قانش اه صنعتي اميكشبيك قر سال 

 صفحه         فهرست مندرجات 

     گفتار پيش

 ب       

 1             هدف     1

            قامنه شاربكق    3

1 



 

            مكاجع الزامي    2

1 

            ريفاصطاليا  و تعا    4

2 

            ها ويژگي    5

2 

شكايط محيطي جهت آماقه سازي آزمونه وانجام آزمون    6

         3 

 3           بكقاري نمونه    3

            هاي آزمون روش    3

3 

           بندي بسته    9

11 

           نشانه گذاري  11

11 

 

 هاي آزمون وشها و ر ويژگي – 1نخ شنيل -نساجي

 هدف  1

گذاري  بندي و نشانه هاي آزمون ، بسته برداري ، روش ها ، نمونه هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي

 باشد . نخ شنيل از جنس صد درصد اكريليك مي

 

 دامنه كاربرد  2

 رينگ ريسندگي اين استاندارد براي نخهاي شنيل از جنس صد درصد اكريليك كه به روش 2-1

 گردند، قابل اجراست. اين نخها عمدتاً در پوشاك، پارچه توليد شده و بصورت بوبين يا كالف عرضه مي

 گيرند . اي مورد استفاده قرار مي هاي رومبلي و پرده

                                                 
1- Chenille 



 

هاي رنگي و سفيد كه تمام عمليات تكميلي روي آنها انجام گرفته و  اين استاندارد در مورد نخ 2-2

 و قابل عرضه به بازار است، كاربرد دارد .بطور مناسبي پيچيده شده 

 هاي مربوط به عمليات رنگرزي، نوع تكميل و عمليات مشابه را در بر اين استاندارد ويژگي 2-3

 گيرد . نمي

 

 مراجع الزامي 3

مدارك الزامي زيك ياوي مقكراتي است شه قر متي ايي 

استاندارق به آنها ارجاع قاقه شده است. بديي تكتيب آن 

را  جزئي از ايي استاندارق محسوب مي شوق. قر مورق مقك

چاپ و/ يا تجديدنظكد اصالييه ها و  مكاجع قاراي تاريخ

تجديدنظكهاي بعدي ايي مدارك مورق نظك نيست. معهذا بهتك 

است شاربكان ذينفع ايي استاندارقد امكان شاربكق آخكيي 

اصالييه ها و تجديدنظكهاي مدارك الزامي زيك را مورق 

رسي قكار قهند. قر مورق مكاجع بدون تاريخ چاپ و/ يا بك

تجديدنظكد آخكيي چاپ و/ يا تجديدنظك آن مدارك الزامي 

 ارجاع قاقه شده مورق نظك است .

استفاقه از مكاجع زيك بكاي شاربكق ايي استاندارق الزامي 

 است :

گيكي  روش اندازه 1263: سال 33استاندارق مري ايكان    2-1

 نمكه نخ

گيكي  روش اندازه 1231: سال 39استاندارق مري ايكان    2-3

 نيكو و ازقياق طول تا يد پارگي نخ تك رشته

گيكي  اندازه 1232: سال  21-2استاندارق مري ايكان  2-2

روشهاي تميز شكقن  -بخش سوم -هاي الياف و نخ وزن محموله

 نمونه

اب گيكي ت اندازه 1231: سال  23استاندارق مري ايكان  2-4

 نخ به روش شمارش مستقيم

روش تعييي ثبا   1263: سال  136استاندارق مري ايكان  2-5

 رنگ قر مقابل عك  بدن



 

ثبا  رنگ  1231: سال  139-1استاندارق مري ايكان  2-6

روش تعييي ثبا  رنگ شاالهاي نساجي قر بكابك -شاالهاي نساجي

 1آزمون شماره  -شستشو

 روش تعيين ثبات رنگ كاالي نساجي در مقابل مالش 1374: سال  402 استاندارد ملي ايران 3-7

استاندارق  هاي محيط 1370: سال  829 استاندارق مري ايكان 2-3

 منسوجا  بكاي آماقه شكقن آزمايش

 -الياف نساجي 1231: سال  1663استاندارق مري ايكان  2-9

 روش تعييي وزن مخصوص خطي 

 تعاشيروش وزني و روش ار -  نمكه ( الياف

روش تعييي  1236: سال  4134استاندارق مري ايكان  2-11

 المپ قوس گزنون -ثبا  رنگ قر بكابك نور مصنوعي

 اصطالحات و تعاريف 4

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

 ) پارتي ( 1بهر 4-1

منوع، هم تاب و داراي نمره نخ يكسان بوده و يا به شود كه همجنس، ه اي از كاال گفته مي به محموله

 عبارتي داراي خواص فيزيكي و شيميايي مشابه باشد .

 نخ شنيل 4-2

( با طول يكسان از يك يا چند نوع الياف از اطراف آن خارج  4نوعي نخ كه نخهاي بريده شده ) بعنوان پرز

شود. با  ه و سپس به نخ مغزي تاب داده ميقرار گرفت 3شده است . پرزهاي بريده شده بين دو نخ مغزي

 گردند . هاي مغزي درگير مي اعمال تاب، پرزها بين نخ

 )mN(نمره متريك   4-3

 عبارت است از طولي از نخ برحسب متر كه جرم آن يك گرم باشد .

  2دنير 4-4

 باشد . متك نخ بكيسب گكم مي 9111عبار  از جكم 

                                                 
1- Lot 

2- Pile 

3- Core Yarn 

4- Denier 



 

 

 ويژگيها  5

 نمره نخ 5-1

ها يا شال هاي هك بهك بايد مطابق با  نمكه نخ بوبيي 5-1-1

 مقدار اظهار شده توسط توليد شننده باشد.

درصد و حداكثر ضريب تغييرات نمره نخ  ±6حد رواداري نمره نخ نسبت به مقدار اظهار شده  5-1-2

( CV% ) 4 ( . 1-9باشد ) روش آزمون طبق بند  درصد مي 

 ظرافت الياف  5-2

قنيكپيشنهاق  2/1تا  1ورقمصكف قر پكز نخد ظكا ت الياف م

 ( . 1663گكقق   روش آزمون طبق استاندارق مري ايكان  مي

 تاب نخ 5-3

و يداشثك  1يداقل تعداق تاب قر متك نخ قو ال طبق جدول 

باشد   روش آزمون  قرصد مي 4 ( % CV ))كيب تغييكا  تاب نخ 

 ( . 23طبق استاندارق مري ايكان 

 

 نختاب  -1جدول 

 حداقل تعداد تاب در متر نخ دو ال نمره نخ در سيستم متريك رديف

 058 به باال 6 1

2 9/5 – 4 088 

3 9/3 – 3 088 

4 9/2 - 2 688 

5 9/1 - 1 458 

 358 1كمتر از  6

 



 

 جهت تاب 5-4

 شود . پيشنهاد مي Sجهت تاب نخ دو ال 

 نيروي پارگي 5-5

 ( . 48اشد ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران ب نيوتن مي 8حداقل نيروي پارگي نخ 

 افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي 5-6

 4درصد و نمرات كمتر از  42متريك،  4حداقل افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي براي نمرات باالتر از 

 ( . 48باشد ) روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران  درصد مي 19متريك، 

 ي نخمقاومت سايش 5-7

باشد. حداكثر ضريب تغييرات  4حداقل تعداد دور دستگاه تا حد پارگي نخ در اثر سايش بايد طبق جدول 

 (. 4-9باشد )روش آزمون طبق بند  درصد مي 42 ( %CV )تعداد دور تا حد پارگي 

 

 مقاومت سايشي نخ – 2جدول 

 حداقل تعداد دور تا حد پارگي نمره نخ در سيستم متريك رديف

 08 به باال 6 1

2 9/5 – 4 148 

3 9/3 – 2 388 

 588 2كمتر از  4

 

 ثبات رنگ 5-8

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

 باشد . 3طبق جدول 



 

 ثبات رنگ -3جدول 

 عوامل مختلف رديف
 حداقل درجه

 گذاري لكه

 حداقل درجه

 ر رنگتغيي
 روش آزمون

 4804طبق استاندارد ملي ايران  5 - نور 1

 109-1طبق استاندارد ملي ايران  4 4 شستشو 2

 284طبق استاندارد ملي ايران  - 4 مالش خشك 3

 284طبق استاندارد ملي ايران  - 4 مالش مرطوب 4

5 
 عرق بدن 

 )اسيدي و قليايي(
 106طبق استاندارد ملي ايران  4 4

 

 مواد چربي و تكميلي نخ 5-9

مقدار مواد چربي و تكميلي در نخ نبايد از يك درصد وزني تجاوز نمايد ) روش آزمون طبق  5-9-1

 ( .  30-3استاندارد ملي ايران 

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

 رنگ اصلي نخ را تغيير ندهد . 5-9-2-1

 سيته ساكن جلوگيري نمايد .از توليد الكتري 5-9-2-2

 داراي بوي زننده نباشد . 5-9-2-3

 به هنگام بافت در ماشين بافندگي ايجاد شوره ننمايد . 5-9-2-4

 گره در نخ 5-11

 باشد . مي 3حداكثر تعداد گره قابل قبول در هر كيلو گرم نخ به طور متوسط  5-11-1

 ر باشد .برابر قطر نخ بيشت 2/1ضخامت گره نبايد از  5-11-2

 ميليمتر تجاوز نمايد . 2ها در حالت آزاد نبايد از  درازاي دم گره 5-11-3

 عيوب غير مجاز  5-11



 

 هاي چشمي عاري از عيوب به شرح زير  ها و كالفهاي نخ بايد در موقع بازرسي و آزمون بوبين

 ( باشد . 2) با در نظر گرفتن حد رواداري طبق جدول 

 ي بوبين يا كالف بدون اينكه گره خورده باشد .پارگي نخ در البال 5-11-1

 پيچش نامنظم نخ به دور بوبين يا كالف و ريزش نخ 5-11-2

 اختالف رنگ در يك بوبين يا كالف و يك بهر 5-11-3

 فشردگي، خراشيدگي و شكستگي بوبين  5-11-4

 سست بودن گره  5-11-5

 لكه روغن يا چربي  5-11-6

 بوبين يا كالف نخ آزاد در سر و ته  5-11-7

 نخ اضافي كه به نخ بوبين يا كالف چسبيده باشد . 5-11-8

 . 3-1-8اختالف وزن بوبين ها يا كالفهاي هر بهر با توجه به بند  5-11-9

 

 شرايط محيطي جهت آماده سازي آزمونه و انجام آزمون 6

درصد و در  62 ±4رطوبت  ساعت در شرايط محيطي با 42ها را قبل از آزمايش بايد حداقل به مدت  نمونه

( و سپس آزمونهاي الزم را در  829درجه سلسيوس قرار داده ) طبق استاندارد ملي ايران  40 ±4دماي 

 همان شرايط محيطي انجام دهيد .

 نمونه برداري 7

هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نخ در بهر بوده و بطور تصادفي برداشته  نمونه 7-1

 شوند .



 

برداري به عمل آيد . در  نمونه 2ي انجام آزمونهاي الزم بايد از هر بهر كاال، طبق جدول برا 7-2

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

هاي كناري و  ها و همچنين از قسمت هاي باال، وسط و پايين كارتن هاي نخ را از اليه بسته 7-3

 طور تصادفي برداريد .ها ب مياني اليه

 

 آزمونهاي چشمي يا ظاهري بايد در محل كارگاه توليد و يا انبار انجام گيرد . -يادآوري

 

 برداري نمونه -4جدول 

 تعداد بسته نخهاي معيوب

 مجاز در آزمونهاي چشمي

 تعداد بسته نخ انتخاب شده

 از هر كارتن انتخابي

 تعداد كارتن 

 انتخاب شده

 تعداد كارتن موجود

 در يك بهر

 4كمتر از  1 18 1

 18تا  4 2 5 1

 38تا  11 3 4تا  3 1

 05تا  31 4 3تا  2 1

 و بيشتر 06 5 2 1

 

 هاي آزمون روش 8

 اندازه گيري نمره نخ 8-1

 وسايل الزم 8-1-1

 يارد 2/1متر يا  1كالف پيچ با محيط  8-1-1-1

 گرم  01/0ترازو با دقت توزين  8-1-1-2

 ون روش آزم 8-1-2

متر توسط كالف پيچ تهيه و سپس  42براي تهيه هر آزمونه جهت اندازه گيري نمره نخ، يك كالف به طول 

 آزمونه را به روش فوق مورد آزمون قرار دهيد. 10توسط ترازو وزن نماييد. حداقل تعداد 



 

 روش محاسبه و بيان نتايج  8-1-3

 سبه مي شود :نمره نخ هر آزمونه، طبق فرمول زير برحسب متريك محا

 
        42 
 ________ = نمره نخ در سيستم متريك
        W 
 

W  متر برحسب گرم 42: جرم هر كالف به طول 

 آزمونه را محاسبه و گزارش نماييد . 10ميانگين نمرات 

 اندازه گيري مقاومت سايشي نخ  8-2

 وسايل الزم 8-2-1

 گيري مقاومت سايشي نخ   دستگاه اندازه 8-2-1-1

 900Pكاغذ سمباده ضد آب با شماره  8-2-1-2

 روش آزمون 8-2-2

گرمي را بر روي گيره متحرك دستگاه نصب نماييد. سپس سر آزمونه  200براي سايش نخ شنيل ابتدا وزنه 

را در گيره متحرك و انتهاي آن را در گيره ثابت قرار دهيد. گيره متحرك بعد از نصب آزمونه بايد كامالً به 

آزمونه به صورت تصادفي انتخاب و طبق همين روش بر روي دستگاه قرار  40ي قرار گيرد. صورت افق

گردد. چاپگر دستگاه تعداد  دهيد و دستگاه را روشن كنيد . بعد از پاره شدن كليه نخها، دستگاه متوقف مي

 نمايد. دور تا پارگي هرآزمونه را ثبت مي

 سه قرار دهيد .مورد مقاي 4ميانگين نتايج حاصل را با جدول 

 بسته بندي 9

 بسته بندي نخ 9-1

 نخ بايد سالم و تميز و به صورت بوبين يا كالف به بازار عرضه شود . 9-1-1

 هاي يك بهر بايد يك شكل و يك اندازه باشند . ها يا كالف تمام بوبين 9-1-2



 

ي آنها نسبت به هاي يك بهر بايد يكسان بوده و حد روادار ها و كالف وزن ناخالص بوبين 9-1-3

درصد تجاوز نمايد. در هر حال وزن كل محموله بايد مطابق با قرارداد بين خريدار و  ±2ميانگين نبايد از 

 فروشنده باشد .

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

 وند .بندي ش رنگ و سالم بسته اتيلن يا سلوفان بي هاي پلي ها بايد در كيسه نخ 9-1-5

 ابتدا و انتهاي نخ در بوبين يا كالف بايد مهار شده باشد . 9-1-6

 بسته بندي در كارتن  9-2

بندي شوند . تمام  هايي از نوع مقواي فشنگي مقاوم بسته ها يا كالفها بايد در كارتن بوبين 9-2-1

س از قرار دادن كاال در ها پ هاي موجود در يك بهر بايد هم شكل و يك اندازه باشند . كليه كارتن كارتن

داخل آنها بايد توسط نوار چسب به نحوي چسبانيده شود كه عالوه بر پوشاندن تمام طول درز روي كارتن، 

 متر كشيده شود و بر دو پهلوي كارتن چسبانيده شود . سانتي 10ازطرفين نيز حداقل 

اي  نقل به محتويات آن صدمهبندي نخ در كارتن بايد به نحوي باشدكه در هنگام حمل و  بسته 9-2-2

 نرسد .

 

تواند به شكل مناسبي غير از كارتن باشد، به شرطي كه در  بندي نخ مي در صورت توافق طرفين ذينفع بسته -يادآوري

 اي وارد نگردد . موقع حمل و نقل به كاال صدمه

 نشانه گذاري 11

 نشانه گذاري روي بوبين يا كالف 11-1

انا و ثابت ، بر روي برچسب در محل مناسبي از بوبين يا كالف، براي مصرف اطالعات زير بايد بطور خو

 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

 جنس نخ 11-1-3



 

 شماره رنگ 11-1-4

 شماره بهر 11-1-5

 نشانه گذاري روي كارتن  11-2

اطالعات زير بايد بطور خوانا و ثابت ، روي قسمت خارجي كارتن ، براي مصرف داخلي به زبان فارسي و 

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

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

 تعداد بوبين يا كالف موجود در كارتن 11-2-2

 نمره نخ 11-2-3

 جنس نخ 11-2-4

 شماره بهر 11-2-5

 شماره رنگ 11-2-6

 شماره سفارش 11-2-7

 شماره كارتن  11-2-8

 وزن خالص 11-2-9

 وزن ناخالص 11-2-11

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

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

 نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد ) در مورد صادرات و واردات ( 11-2-13

 نام كشور سازنده  11-2-14

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

 



 

ته شده در بندهاي هاي نوش تواند به نشانه هر نشانه اضافه ديگري كه مورد توافق فروشنده و خريدار باشد، مي -يادآوري

 اضافه گردد . 2-18و  18-1
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