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 به نام خدا

 استاندارد ايران يملآشنايي با سازمان 

 صـنعتي  و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  راتمقـر  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به استانداردايران يملسازمان 
 (رسمي) ايران يملاستانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، كه وظيفة است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

 .دارد عهده به را

ز و مؤسسـات  كـ نظـران مرا  صـاحب  ،ارشناسان سازمانكب از كمر يفن يها ونيسيمكهاي مختلف در  ن استاندارد در حوزهيتدو
، يديـ ط توليو با توجه به شـرا  يملشود و كوششي همگام با مصالح  آگاه و مرتبط انجام مي يو اقتصاد يدي، تولي، پژوهشيعلم

ننـدگان،  ك ننـدگان، مصـرف  كديصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول     ةت آگاهانـه و منصـفان  كو تجاري است كـه از مشـار   يفناور
س ينـو  شيشـود. پـ   دولتي حاصـل مـي   و غير يدولت يها ، نهادها، سازمانيو تخصص يز علمكصادركنندگان و واردكنندگان، مرا

افـت  يشـود و پـس از در   يمربوط ارسـال مـ   يها ونيسيمك ينفع و اعضا يبه مراجع ذ يايران براي نظرخواه يمل ياستانداردها
) ايـران چـاپ و   ي(رسم يملبه عنوان استاندارد  ،بيمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو يملةتيمكشنهادها در ينظرها و پ
 شود. يمنتشر م

كننـد   يه مـ يـ ن شـده ته يـي ت ضوابط تعينيز با رعا صالح ذيمند و  عالقه يها ه مؤسسات و سازمانك ييدهاس استاندارينو شيپ
ب، يـ ن ترتيشـود. بـد   چـاپ و منتشـر مـي    ايـران  يملب، بـه عنـوان اسـتاندارد   يو درصـورت تصـو   يبررسـ  ،طرح يملدركميته 

اسـتاندارد مربـوط    يمل ةن و در كميتيتدو 5 رةايران شما يملاستاندارد رات مقره بر اساس كشود  يم يتلق يمل يياستانداردها
 ده باشد.يب رسيبه تصو شود يل مكيتشايران استاندارد  يملدر سازمان ه ك

(ISO)استاندارد يالملل نيسازمان ب ياصل يران از اعضاياد استاندار يملسازمان  0F

و  IEC(1F2( المللي الكتروتكنيك ،كميسيون بين1
(OIML)شناسي قانوني المللي اندازه سازمان بين 2F

3Fاست و به عنوان تنها رابط 3

(CAC)كميسـيون كـدكس غـذايي    4 4F

در كشـور   5
ن يشـور، از آخـر  كخـاص   يهـا  يازمنـد يو ن يلـ كط يايران ضمن تـوجه بـه شـرا   يمل ين استانداردهايكند. در تدو فعاليت مي

 شود. گيري مي بهره يالملل نيب يجهان و استانداردها يو صنعت ي، فنيعلم يها شرفتيپ

كنندگان، حفظ سـالمت   ت از مصرفيشده در قانون، براي حما ينيب شين پيت موازيتواند با رعا يران مياستاندارد ا يملسازمان 
از  يبعضـ  ي، اجـرا يو اقتصـاد  يطـ يمح سـت يت محصـوالت و مالحظـات ز  يـ فكينان از ي، حصول اطميو عموم يفرد يمنيو ا

 يايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و/يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عـالي اسـتاندارد، اجبـار    يملاستانداردهاي 
و  يصـادرات  ياالهـا كاسـتاندارد   يشـور، اجـرا  كمحصـوالت   يبـرا  يالمللـ  نيبـ  يتواند به منظور حفظ بازارهـا  ي. سازمان مكند

ها و مؤسسات فعـال در   نندگان از خدمات سازمانك به استفاده بخشيدننان ين براي اطميهمچن. كند يآن را اجبار يبند درجه
هـا و   شـگاه ي، آزمايطيمح ستيت زيريت و مديفكيت يريمد هاي سيستم يو صدورگواه يزي، مميمشاوره، آموزش، بازرس ةنيزم

ها و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام     سازمان گونه نياستاندارد ا يملسازمان وسايل سنجش،  )اليبراسيون(كمراكز واسنجي 
هـا   رد آنكها اعطا و بر عمل ت به آنيد صالحيينامة تأيط الزم، گواهيكند و در صورت احراز شرا مي يابيران ارزيت ايد صالحييتأ

 ياربردكـ قـات  يحقار فلزات گرانبها و انجام تين عييل سنجش، تعياها، واسنجي وسايك يالملل نيج دستگاه بيكند. تروينظارت م
 .است سازمانن يف ايايران از ديگر وظا يمل يسطح استانداردها يارتقا يبرا

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (OrganisationInternationale de MetrologieLegals) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

 » ها يژگيو -شده يدهاستر كش يپل يكسرهنخ   -ينساج« 

U:رئيس U:سمت و/يا محل اشتغال 

 سمناني رهبر، روح اهللا
 )نساجي مهندسي دكتري(

 پژوهشگاه استاندارد

U:دبير  

 كاوسي، كاميار
 )كارشناسي ارشد مديريت(

 كارشناس استاندارد

U:اعضاU(اسامي به ترتيب حروف الفبا)  

 آفاقي، جميله
 )كارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 پژوهشگاه استاندارد

 اسداللهي، تكتم
 )كارشناسي مهندسي نساجي(

 شركت رضابافت

 شجاع الدينسيد امامي رئوف، 
 نساجي) مديريت ارشد (كارشناسي

 انجمن صنايع نساجي ايران

 توانايي، محمدعلي
 )دكتري مهندسي نساجي(

 هيئت علمي دانشگاه سراسري يزد

 رجبي، حسن
 (كارشناسي ارشد مهندسي نساجي)

 اداره كل استاندارد استان قزوين

 ميترا، عقيلي
 )كارشناسي ارشد مديريت(

 اداره كل استاندارد استان قزوين

 شاهينكاظمي، 
 ( دكتري مهندسي نساجي)

 شركت پارسيان پلي تكس

 مهدي، مرتضوي
 )كارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 شركت نفيس نخ

 مهاجري، محسن
 (كارشناسي مهندسي نساجي)

 شركت ياس نخ
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 مليحه، نازي
 )دكتري مهندسي نساجي(

 پژوهشگاه استاندارد

 ناصر، حسن
 (كارشناسي مهندسي نساجي)

 شركت رضابافت

 رضا، يوسفي
 )كارشناسي ارشد مهندسي نساجي(

 شركت نفيس نخ

U:ويراستار 
 

 مليحه، نازي
 )دكتري مهندسي نساجي(

 پژوهشگاه استاندارد
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 مندرجات فهرست 

 صفحه عنوان

 ز گفتار شيپ
 1 هدف و دامنه كاربرد     1

 1 مراجع الزامي     2

 3 تعاريف و اصطالحات     3

 4 ها ويژگي     4

 6 برداري نمونه     5

 7 سازي و انجام آزمون شرايط محيطي استاندارد براي آماده     6

 7 بندي بسته      7

 8         گذاري نشانه     8

   10                                                       ) روش شمارش نقاط گيرشطالعاتي(ا پيوست الف     9
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 گفتار پيش

بـر اسـاس    1362نخستين بار در سال كه  »ها يژگيو -شده يدهاستر كش يپل يكسرهنخ  -ينساج« استاندارد
بر اساس پيشنهادهاي دريافتي و بررسـي و تاييـد كميسـيون هـاي      ،تدوين و منتشر شدپژوهش انجام شده 

اجالسـيه كميتـة ملـي     چهارصدوهفتادوششـمين  در مربوط براي اولين بار مـورد تجديـدنظر قـرار گرفـت و    
تصويب شـد. اينـك ايـن اسـتاندارد بـه       05/12/1396هاي نساجي و الياف مورخ  استاندارد پوشاك، فرآورده

و تحقيقـات صـنعتي ايـران، مصـوب      استانداردقانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه  3استناد بند يك مادة 
  شود. لي ايران منتشر مي، به عنوان استاندارد م1371بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -(استانداردهاي ملي ايران 5استانداردهاي ملي ايران بر اساس استاندارد ملي ايران شمارة 
ملي و جهاني در زمينـه   هاي تحوالت و پيشرفت با حفظ همگامي و هماهنگي براي شوند. نگارش) تدوين مي

كـه   لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشـنهادي  صورتايران در  ملي هاي صنايع، علوم و خدمات، استاندارد
قـرار   توجه نظر در كميسيون فني مربوط مورد اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد تكميلبراي اصالح و 
 بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي ايران استفاده كرد.خواهد گرفت.

 شود. مي 1361: سال  925ن شماره  يگزين استاندارد ملي ايرااين استاندارد جا

 كه براي تهيه و تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شرح زير است: نتايج پژوهشي

  خبره صنعت و دانشگاه كارشناسانانجام شده و تجربيات تحقيقات 
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 ها يژگيو -شده يدهاستر كش يپل يكسرهنخ  -ينساج

1 0Bهدف و دامنة كاربرد 

1B1-1     ،و بنـدي   بسـته  هـاي آزمـون،   ، روشهـا ، نمونـه بـرداري    تعيـين ويژگـي  هدف از تدوين اين اسـتاندارد
 .استكشيده شده مورد مصرف در صنايع نساجي  )اتيلن ترفتالتپلي استر ( پلييكسره  هاي نخگذاري  نشانه

2B1-2    ذوب ريسـي  عمليـات بعـد از كـه   بدون تـاب  اي چند رشته استر هاي يكسره پلي نخاين استاندارد براي، 
، ها انجام گرفته و آماده عرضه بـه بـازار هسـتند    شده و تمام عمليات تكميلي و رنگرزي الزم روي آنكشيده 

5Fعموما به صورت رنگي و غير رنگي (درخشانها  اين نخ كاربرد دارد.

6F، مات1

7Fو نيمه مات 2

كـه   شوند ) توليد مي3
8Fرنگرزي آن در مرحله ريسندگي در صورت رنگي بودن،

9Fبه صـورت مسـتربچ  (با افزودن رنگدانه  4

بـه پليمـر   ) 5
10Fمذاب

 گيرد. صورت مي 6

3B1-3   كاربرد ندارد.دار  هاي يكسره پلي استر كشيده شده تاب اين استاندارد براي نخ 

2 4Bمراجع الزامي 

 ها ارجاع داده شـده اسـت.   داردكه در متن اين استاندارد به صورت الزامي به آن وابطي وجودض مراجع زير در
 .دنشو يمحسوب مبدين ترتيب، آن ضوابط جزئي از اين استاندارد 

آن  يبعـد  يـدنظرهاي و تجد هـا  يهانتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالح  يخبا ذكر تار مرجعيكه به  درصورتي
ها ارجاع داده شده است،  انتشار به آن يخكه بدون ذكر تار مراجعي. در مورد يستنآور  براي اين استاندارد الزام

 .آور است براي اين استاندارد الزام يبعد هاي يهو اصالح يدنظرتجد ينهمواره آخر

 ست:ازمراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي ا استفاده

 -گيري چگالي خطي (نمره) نـخ بـه صـورت كـالف      اندازه - ، نساجي28استاندارد ملي ايران شماره       2-1
 روش آزمون

تعيين نيرو و ازدياد طول تا حد پارگي نخ تـك رشـته بـا     -، نساجي 29استاندارد ملي ايران شماره       2-2
 روش آزمون -) CREاستفاده از دستگاه مقاومت سنج با نرخ ثابت ازدياد طول (

                                                 
1- Bright 
2- Dull 
3- Semi-dull 
4- Spinning 
5- Master batch 
6- Mass/Dope dyeing 



   1396سال :  (تجديد نظر اول) 925استاندارد ملي ايران شماره 

2 
 
 

با صابون يا صابون و سودا  شستشوثبات رنگ در برابر  -، نساجي10076استاندارد ملي ايران شماره      2-3
 روش آزمون  –

 ثبات رنگ در برابر مالش -هاي ثبات رنگ  آزمون -، نساجي 204استاندارد ملي ايران شماره        2-4

 ثبات رنگ در برابر نور روز -هاي ثبات رنگ  آزمون -، نساجي205استاندارد ملي ايران شماره        2-5

 سازي و انجام آزمون آمادهشرايط محيطي استانداردهاي  - نساجي، 948شماره  يرانا ياستاندارد مل     2-6

 روش آزمون -شدگي نخ  تعيين جمع -، نساجي 2390استاندارد ملي ايران شماره      2-7

برداري از الياف، نـخ و پارچـه جهـت انجـام      روش نمونه -، نساجي 8417استاندارد ملي ايران شماره      2-8
 آزمون

تعيـين جمـع شـدگي در     -نخ هاي يكسره سـنتتيك   -، نساجي 20095استاندارد ملي ايران شماره      2-9
 هواي خشك و داغ

تعيين جمـع شـدگي در    -هاي يكسره بشرساخت  نخ –، نساجي 20096استاندارد ملي ايران شماره      2-10
 آب جوش

2-11     ASTM D 2257:1998, Standard Test Method for Extractable Matter in Textiles 
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3 5Bتعاريف و اصطالحات 

6Bرود: يكار م به يرز يفاستاندارد اصطالحات و تعار يندر ا 

7B3-1   

   8Bاستر كشيده شده نخ يكسره پلي 

9Bfully drawn Polyester yran (PES/FDY) 

 

     10Bاين نخ هـا از  .شوند تا چند برابر طول اوليه كشيده مي ،ريسندگيبعد از عمليات  استري كه هاي يكسره پلي نخ
 . هستنديافتگي و نظم بااليي برخوردار بوده و آماده عمليات تاب يا بافت  درجه آرايش

11B3-2    

12B) نخ )نمرهچگالي خطي  

13Byarn linear density  

14Bاستمتراژ مشخصي از نخ  جرم نخ كه بيان كننده دانسيته خطي يا چگالي خطي. 

15B3-3    

16Bدسي تكس 

17Bdecitex 

18Bاست و به صـورت  ده هزار متر از نخ بر حسب گرم  جرممعادل كند و  را بيان مي نمره نخ در سيستم مستقيم
dtex هزار متر از نخ بر حسب گرم به صورت جرم  .شود بيان ميtex شود. مي بيان 

19B3-4     

 20Bدنير 

21Bdenier 

22B است و بـه صـورت   نه هزار متر از نخ بر حسب گرم  جرممعادل كند و  را بيان مينمره نخ در سيستم مستقيم
den شود بيان مي. 
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23B3-5    

 24Bنيروي پارگي 

25Bbreaking force 

26B استحداكثر نيروي اعمال شده در حين آزمون كشش به آزمونه تا زمان گسيختگي. 

27B3-6   

 28Bمقاومت) نخ تا حد پارگي   ( استحكام 

29Btenacity 

30Bنمره نخ كه به صورت  نسبت نيروي پارگي بهN/tex  ياcN/dtex   ياgr/den شود. بيان مي 

31B3-7     

32Bطول تا حد پارگي   ازدياد 

33Belongation 

34Bازديـاد طـول تـا حـد پـارگي برحسـب        .آيد افزايش طول آزمونه است كه با اعمال نيروي پارگي به وجود مي
 شود. درصدي از طول اوليه بيان مي

35B3-8   

36Bشدگي نخ جمع 
37Bshirinkage 

38Bشود. كه به صورت درصدي از طول اوليه بيان مي معيني كاهش طول آزمونه در اثر عمليات حرارت 

39B3-9     

 40B؛ بهربافت هم 

41Blot 

42Bخـواص فيزيكـي و    نمـره نـخ يكسـان و    رنگ و داراي نخ با نوع، هم جنس، هم كه هماز كاالهاست  اي محموله
 .استشيميايي مشابه 

43B3-10    

44Bگيرش 

45Bintermingle 

46Bتوسط قرارگيري نـخ در معـرض جريـان هـوا ايجـاد      ها بوده كه  منظور از گيرش ايجاد درگيري بين فيالمنت
    .شود مي ايجادبعد از عمليات كشش  ضعيف و با فاصله زياد بوده و از نوع گيرشها،  در اين نخ شود. مي
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47B3-11    

48B معيوب 

49Bdefective 
50Bشـناخته  هاي اين استاندارد مطابقت نداشته باشد، كاال معيـوب يـا مـردود     گيژهاي آزمونه با وي گيژهرگاه وي

 شود. مي

51B4  ها ويژگي 

52B4-1   نمره نخ  

53Bتـا   نمـره نـخ  بـراي   بايد حد رواداري .شده بر روي برچسب باشد مقدار اظهاربا بايد مطابق هر بوبين  نمره نخ
          برابـر  ،و بـاالتر  دنيـر)  99( دسـي تكـس   110 نمـره نـخ  و بـراي   ± 5R/R2% برابر  ،دنير) 99( دسي تكس 110

 %0R/R2 ± ) 28 شماره ايران مطابق استاندارد مليروش آزمون باشد(. 

 

 

54B4-2    هاي هر نخ رشته (فيالمنت)تعداد 

55Bهـاي   (شمارش تعداد رشـته  برابر با مقدار اظهار شده بر روي برچسب باشدبايد هر بوبين هاي نخ  تعداد رشته
  .شود) انجام  توسط دست يا هر وسيله مناسب ديگريبايد نخ 

56B4-3    نخ حد پارگياستحكام تا 

57B ايـران  استاندارد ملـي  مطابقروش آزمون گرم بر دنير باشد( 4ميانگين استحكام نخ تا حد پارگي بايد حداقل 
 .)29شماره 

58B4-4 طول تا حد پارگي ازدياد   

59Bصـورت   در يطول نخ تـا حـدپارگ   ازدياد ميزان باشد.  48تا % 18بين % بايد طول تا حد پارگي ازديادنگين يام
شـماره  ايران (روش آزمون مطابق استاندارد ملي  باشد  ± 10%  برابر با ميزان اظهارشده با حد رواداري ،اظهار

29.(  
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60B4-5 شدگي نخ درصد جمع 

61B 20096شماره ايران (روش آزمون مطابق استاندارد ملي  باشد 15حداكثر %  بايد شدگي جمعدرصد.(  

62Bهواي داغ يا به صورت دستي) و همچنين ميزان جمع شدگي مجـاز ، بـين   كه روش آزمون (آب جوش ،  درصورتي -1 يادآوري
 گيرد. صورت ،شده افق انجاموطرفين ذينفع توافق شده باشد، روش آزمون و مقايسه بايد طبق ت

63Bبـا  و بـه صـورت خودكـار مطـابق     2390 شـماره  ملـي ايـران   اسـتاندارد  بـا  مطـابق  شدگي به صورت دستي جمع -2 يادآوري 
   .شود مي نتعيي 20096 شماره استانداردملي ايران و 20095 شماره ايران ملياستاندارد

64B4-6 درصد روغن مجاز 

65B % 7ميزان مواد تكميلي و روغن موجود در نخ بايد حداقلR/R0  % 3و حداكثرR/R1 و داراي خواص زير باشـد  بوده 
 :)ASTM D 2257(روش آزمون مطابق استاندارد 

66B4-6-1    باشد و تخمير و فاسد نشود.از لحاظ شيميايي پايدار 

67B4-6-2   .رنگ اصلي نخ را تغيير ندهد 

68B4-6-3    ب بوده و به آساني شسته شود.آمحلول در 

69B4-6-4  .داراي بوي زننده نباشد 

70B4-6-5 .از توليد الكتريسيته ساكن جلوگيري نمايد 

71B4-6-6  ر ايجاد نكند.دود و بخا ،پايدار بوده و بيش از حد مجاز ،هاي حرارتي توليد پروسه طي 

72B4-6-7   ننمايد. )شوره(يا  برفكدر هنگام مصرف نخ، بر روي تجهيزات ايجاد 

73B4-6 ثبات رنگ 

74B عوامل مختلف طبيعي، مكانيكي و شـيميايي بايـد    هاي رنگي در برابر گذاري نخ رنگ و درجه لكه ثباتدرجه
 باشد. 1مطابق جدول شماره 

75B در برابر عوامل مختلفگذاري  درجه تغيير رنگ و لكه -1جدول شماره 

76B77 رديفB78 عوامل مختلفB79 حداقل درجه لكه گذاريBحداقل درجه تغيير رنگ 
80B روش آزمون مطابق

 استاندارد ملي شماره
81B1 82B83 نورB- 84B5 85B205 
86B2 87B88 شستشوB4 89B4 90B10076-  شمارهA 
91B3 92B93 مالش مرطوبB4 94B4 95B204 
96B4 97B98 مالش خشكB4 99B4 100B204 
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101B4-9 تعداد نقاط گيرش 

102Bشود پيشنهاد ميمتر  1 در گيرش 15حداقل  شدهكشيده استر  هاي يكسره پلي براي نخ. 

103Bباشد. روش آزمون مطابق پيوست الف مي 

104B4-10   عيوب  

105Bبوبين معيوبتعداد هاي چشمي بايد عاري از عيوبي به شرح زير باشد، ولي  زمونآها در موقع بازرسي و  بوبين 
 باشد.  3-2 طبق جدول شمارهبايد  ،بافت در هر هم مجاز

106B4-10-1   در بسته نخ فيالمنت يا شكستگي پارگي 

107B4-10-2   (تل شدن) يا گره در بسته نخ گلوله شدن نخ 

108B4-10-3    در بسته نخ پرز خارجيوجود 

109B4-10-4    بافت هم و يك نخ بسته در يك اختالف شيد رنگ 

110B4-10-5   فشردگي، شكستگي و خراشيدگي دوك نخ 

111B4-10-6   ويا هرگونه كثيفي روي بسته نخ لكه روغن يا چربي 

112B4-10-7   بسته نخ گيفشردگي و له شد 

113B4-10-8    پيچي پيچي، سفت ، شلاسبي ،قوس اي ،زين از قبيل مماس، پله در بسته نخپيچش نامنظم نخ 

114B4-10-9    عدم وجود نخ رزرو و يا رزرو دوبل و نامناسب 

115B4-10-10    1-4با توجه به بند  بافت هم هر هاي بستهدر  نمره نخاختالف 

116B4-10-11   از رو يا از زير وريزش نخ در بسته 

117B4-10-12  در بسته نخ ،ضربدري نخ 

118B5      برداري نمونه 

119B5-1   باشد و به طور تصادفي انتخـاب گـردد.    بافت همهاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نخ در  نمونه
 برداري شود. نمونه 3طبق جدول شماره  بافت همهاي الزم از هر  براي انجام آزمون

120B5-2   هـا و نيـز از نـواحي كنـاري و ميـاني       ها يـا كـارتن   هاي باال، وسط و پاييني پالت هاي نخ از رديف بسته
 د.شوها به صورت تصادفي انتخاب  قسمت
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121B برداري جدول نمونه – 3جدول 

122B تعداد كارتن يا پالت موجود
 بافت در يك هم

123B پالت انتخاب تعداد كارتن يا
 شده

124B (بوبين) تعداد بسته نخ
انتخاب شده از هر كارتن يا 

 پالت انتخابي

125B تعداد بوبين معيوب مجاز در
 هاي چشمي آزمون

126B 127 10كمتر ازB1 128B6  (*) 129B0 
130B11  131 30تاB2 132B3 133B1 
134B31  135 75تاB3 136B3 137B1 

138B 139 75بيشتر ازB4 140B3 141B1 
142Bهاي موجود در كارتن  بوبين باشد، تمام بوبين 6هاي موجود در كارتن يا پالت انتخابي كمتر از  كه تعداد بوبين (*) در صورتي

 مورد بررسي قرار گيرد.بايد يا پالت، 

143B6        و انجام آزمون سازي آماده ياستاندارد برا يطيمح يطشرا 

144Bدر شرايط محيطي مطابق با استاندارد ملـي ايـران شـماره    ساعت  24ها را قبل از انجام آزمون حداقل  آزمونه
انجـام   بالفاصله پس از خروج از شرايط محيطـي  در همان محيط يا هاي الزم را قرار داده، سپس آزمون 948

 دهيد.

145B7        بسته بندي 

146B7-1  بسته بندي نخ 

147B7-1-1     به صورت بوبين عرضه شود.نخ بايد سالم و تميز 

148B7-1-2    بايد يك شكل باشند. بافت همهاي يك  تمام بوبين 

149B7-1-3    .انتهاي نخ در هر بوبين بايد مهارشده (گره خورده) باشد 

150B7-1-4   بندي شود. رنگ و سالم بسته فون بيلهاي پلي اتيلن يا س ها بايد در كيسه بوبين 

151B7-1-5  اتيلني بسيار مقاوم وكيوم شـده   هاي پلي ها بايد در كيسه وكيوم، بوبينصورت  بندي به صورت بسته در
 بايد يك شكل باشند. بافت همهاي وكيوم شده در يك  و تمام بسته

152B7-2   محصول پالت به صورتبسته بندي 

153B7-2-1 كه با يكديگر برخورد نداشته نحوي هاي چوبي يا پالستيكي به بندي شده بر روي پالت هاي بسته بوبين 
ها از اليـه كـارتن يـا اليـه فـوم سـوراخ دار اسـتفاده         بين رديف شود. داده مي باشند، در چند رديف افقي قرار

 .شود مي
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154B7-2-2 و با سـلفون   شدهپالت نخ با تسمه محكم  ،ها انتخابي بوده و بعد از اتمام رديف مورد نظر تعداد رديف
 .شود بندي مي بسته

155B7-3   بندي در كارتن بسته 

156Bهـاي موجـود در يـك     بندي شوند و تمام كارتن هايي از نوع مقواي فشنگي مقاوم بسته ها بايد در كارتن بوبين
ن بايد به نحوي مهار شود كه در موقع آها پس از قرار دادن كاال در  بايد يك شكل بوده و درب كارتن بافت هم

 بندي باز نگردد. حمل و نقل، درب بسته

157B8       گذاري نشانه 

158B8-1   گذاري روي بوبين نشانه 

159Bهـاي  آگـاهي صورت گيرد و حـاوي   و به صورت خوانا و ثابت گذاري روي بوبين بايستي در جاي مناسب نشانه 
 باشد:ف داخل ربه زبان مورد توافق طرفين در خصوص صادرات و به زبان فارسي/انگليسي در خصوص مصزير 

160B8-1-1    واحد توليدينام و نشان تجاري 

161B8-1-2   نخنمره 

162B8-1-3  تعداد فيالمنت 

163B8-1-4   جنس و نوع نخ (به طور مثالPES/FDY( 

164B8-1-6  (مانند مات، براق يا نيمه مات) جال و درخشندگي 

165B8-1-7 صورت رنگي بودن) شماره رنگ (در 

166B8-1-8  بافت شماره هم 

167B8-1-9  كننده) دهنده و توليد طرفين (سفارشهاي اضافي مورد توافق  نشانه 

168B8-2       محصول گذاري روي كارتن يا پالت نشانه 

169Bبايستي در جاي مناسب و به صورت خوانـا و ثابـت صـورت گيـرد و      پالت محصولگذاري روي كارتن يا  نشانه
هاي زير به زبان مورد توافق طرفين درخصوص صادرات و به زبان فارسي / انگليسي درخصـوص   حاوي آگاهي

 مصرف داخل باشد:

170B8-2-1  واحد توليدي تجاري نام و نشان 

171B8-2-2  نمره نخ 

172B8-2-3  تعداد فيالمنت 
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173B8-2-3   جنس و نوع نخ (به طور مثالPES/FDY( 

174B8-2-5  شماره همبافت 

175B8-2-6  (مانند مات، براق يا نيمه مات) جال و درخشندگي 

176B8-2-7  (در صورت رنگي بودن) شماره رنگ 

177B8-2-9   سري ساختشماره 

178B8-2-10   تعداد بوبين 

179B8-2-11  ناخالص(به كيلوگرم) جرم 

180B8-2-12  خالص (به كيلوگرم) جرم 

181B8-2-13  (در واردات و صادرات) نشانه چتر 

182B8-2-14  (در واردات و صادرات) نشانه فلش 

183B8-2-15  (در واردات و صادرات) نشانه قالب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد 

184B8-2-16   و ذكر عبارت ساخت ايران در مورد توليدات داخلي نام كشور سازنده 

185B8-2-17   كننده) و توليد هدهند طرفين (سفارشهاي اضافي مورد توافق  نشانه 
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186Bپيوست الف 

187B)اطالعاتي( 

188B شمارش نقاط گيرشروش آزمون 

189Bشود: شده به روش زير انجام مي هاي پلي استر كشيده در نخ يرششمارش نقاط گ 

190B كنيد. نخ پلي استر كشـيده شـده را از     ظرفي با سطح مربع يا مستطيل را انتخاب كرده و از آب پرحوضچه يا
گونه كششي به آن وارد نشود. مقداري  كنيد. دقت كنيد هنگام بازكردن نخ از روي بسته هيچ روي بسته نخ باز

سـپس بـه    ور سـازيد.  آب غوطهاز نخ به اندازه طول ظرف يا حوضچه را با دو دست نگه داشته و به آرامي در 
متر از نخ انجام دهيـد. بهتـر    10شده را شمارش كنيد. اين كار را براي حداقل  هاي رويت صورت چشمي گره

هاي ايـن   ، چند متر از نخ را دور بريزيد. مجموع گره وري متر پيوسته نبوده و بعد از هر بار غوطه 10است اين 
 يجه را به صورت گره در متر گزارش كنيد.تقسيم كرده و نت 10عدد متر را بر  10
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	3-3  
	دسی تکس
	decitex
	نمره نخ در سیستم مستقیم را بیان میکند و معادل جرم ده هزار متر از نخ بر حسب گرم است و به صورت dtex بیان میشود. جرم هزار متر از نخ بر حسب گرم به صورت tex بیان میشود.
	3-4  
	 دنیر
	denier
	نمره نخ در سیستم مستقیم را بیان میکند و معادل جرم نه هزار متر از نخ بر حسب گرم است و به صورت den بیان میشود.
	3-5  
	 نیروی پارگی
	breaking force
	حداکثر نیروی اعمال شده در حین آزمون کشش به آزمونه تا زمان گسیختگی است.
	3-6  
	 استحکام (مقاومت) نخ تا حد پارگی 
	tenacity
	نسبت نیروی پارگی به نمره نخ که به صورت N/tex یا cN/dtex  یا gr/den بیان میشود.
	3-7   
	ازدیاد طول تا حد پارگی 
	elongation
	افزایش طول آزمونه است که با اعمال نیروی پارگی به وجود میآید. ازدیاد طول تا حد پارگی برحسب درصدی از طول اولیه بیان میشود.
	3-8 
	جمعشدگی نخ
	shirinkage
	کاهش طول آزمونه در اثر عملیات حرارت معینی که به صورت درصدی از طول اولیه بیان میشود.
	3-9  
	 همبافت؛ بهر
	lot
	محمولهای از کالاهاست که همجنس، همنوع، همرنگ و دارای نخ با نمره نخ یکسان و خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه است.
	3-10  
	گیرش
	intermingle
	منظور از گیرش ایجاد درگیری بین فیلامنتها بوده که توسط قرارگیری نخ در معرض جریان هوا ایجاد میشود. در این نخها، گیرش از نوع ضعیف و با فاصله زیاد بوده و بعد از عملیات کشش ایجاد میشود.   
	3-11  
	معیوب 
	defective
	هرگاه ویژگیهای آزمونه با ویژگیهای این استاندارد مطابقت نداشته باشد، کالا معیوب یا مردود شناخته میشود.
	4  ویژگیها
	4-1   نمره نخ 
	نمره نخ هر بوبین باید مطابق با مقدار اظهار شده بر روی برچسب باشد. حد رواداری باید برای نمره نخ تا 110 دسی تکس (99 دنیر)، برابر % 5/2 ± و برای نمره نخ 110 دسی تکس (99 دنیر) و بالاتر، برابر          % 0/2 ± باشد (روش آزمون مطابق استاندارد ملی ایران شماره 28).
	4-2   تعداد رشته (فیلامنت)های هر نخ
	تعداد رشتههای نخ هر بوبین باید برابر با مقدار اظهار شده بر روی برچسب باشد (شمارش تعداد رشتههای نخ باید توسط دست یا هر وسیله مناسب دیگری انجام شود). 
	4-3   استحکام تا حد پارگی نخ
	میانگین استحکام نخ تا حد پارگی باید حداقل 4 گرم بر دنیر باشد(روش آزمون مطابق استاندارد ملی ایران شماره 29).
	4-4 ازدیاد طول تا حد پارگی 
	میانگین ازدیاد طول تا حد پارگی باید بین %18 تا %48 باشد. میزان ازدیاد طول نخ تا حدپارگی درصورت اظهار، برابر با میزان اظهارشده با حد رواداری % 10 ± باشد (روش آزمون مطابق استاندارد ملی ایران شماره 29). 
	4-5 درصد جمعشدگی نخ
	درصد جمعشدگی باید حداکثر % 15 باشد (روش آزمون مطابق استاندارد ملی ایران شماره 20096). 
	یادآوری 1- درصورتیکه روش آزمون (آب جوش ، هوای داغ یا به صورت دستی) و همچنین میزان جمع شدگی مجاز ، بین طرفین ذینفع توافق شده باشد، روش آزمون و مقایسه باید طبق توافق انجامشده، صورتگیرد.
	یادآوری 2- جمعشدگی به صورت دستی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 2390 و به صورت خودکار مطابق با استانداردملی ایران شماره 20095 و استانداردملی ایران شماره 20096 تعیین میشود. 
	4-6 درصد روغن مجاز
	میزان مواد تکمیلی و روغن موجود در نخ باید حداقل % 7/0 و حداکثر % 3/1 بوده و دارای خواص زیر باشد (روش آزمون مطابق استاندارد ASTM D 2257):
	4-6-1   از لحاظ شیمیایی پایدار باشد و تخمیر و فاسد نشود.
	4-6-2   رنگ اصلی نخ را تغییر ندهد.
	4-6-3   محلول در آب بوده و به آسانی شسته شود.
	4-6-4  دارای بوی زننده نباشد.
	4-6-5 از تولید الکتریسیته ساکن جلوگیری نماید.
	4-6-6  طی پروسههای حرارتی تولید، پایدار بوده و بیش از حد مجاز، دود و بخار ایجاد نکند.
	4-6-7  در هنگام مصرف نخ، بر روی تجهیزات ایجاد برفک (یا شوره) ننماید.
	4-6 ثبات رنگ
	درجه ثبات رنگ و درجه لکهگذاری نخهای رنگی در برابر عوامل مختلف طبیعی، مکانیکی و شیمیایی باید مطابق جدول شماره 1 باشد.
	جدول شماره 1- درجه تغییر رنگ و لکهگذاری در برابر عوامل مختلف
	ردیف
	عوامل مختلف
	حداقل درجه لکه گذاری
	حداقل درجه تغییر رنگ
	روش آزمون مطابق استاندارد ملی شماره
	1
	نور
	-
	5
	205
	2
	شستشو
	4
	4
	10076- شماره A
	3
	مالش مرطوب
	4
	4
	204
	4
	مالش خشک
	4
	4
	204
	4-9 تعداد نقاط گیرش
	برای نخهای یکسره پلیاستر کشیده شده حداقل 15 گیرش در 1 متر پیشنهاد میشود.
	روش آزمون مطابق پیوست الف میباشد.
	4-10   عیوب 
	بوبینها در موقع بازرسی و آزمونهای چشمی باید عاری از عیوبی به شرح زیر باشد، ولی تعداد بوبین معیوب مجاز در هر همبافت، باید طبق جدول شماره 2-3 باشد.
	4-10-1   پارگی یا شکستگی فیلامنت در بسته نخ
	4-10-2   گلوله شدن نخ (تل شدن) یا گره در بسته نخ
	4-10-3   وجود پرز خارجی در بسته نخ
	4-10-4   اختلاف شید رنگ در یک بسته نخ و یک همبافت
	4-10-5   فشردگی، شکستگی و خراشیدگی دوک نخ
	4-10-6   لکه روغن یا چربی ویا هرگونه کثیفی روی بسته نخ
	4-10-7   فشردگی و له شدگی بسته نخ
	4-10-8   پیچش نامنظم نخ در بسته نخ از قبیل مماس، پلهای ،زیناسبی ،قوس، شلپیچی، سفتپیچی
	4-10-9    عدم وجود نخ رزرو و یا رزرو دوبل و نامناسب
	4-10-10   اختلاف نمره نخ در بستههای هر همبافت با توجه به بند 4-1
	4-10-11  ریزش نخ در بسته از زیر و یا از رو
	4-10-12  ضربدری نخ، در بسته نخ
	5      نمونهبرداری
	5-1   نمونههای مورد آزمون باید معرف واقعی خواص نخ در همبافت باشد و به طور تصادفی انتخاب گردد. برای انجام آزمونهای لازم از هر همبافت طبق جدول شماره 3 نمونهبرداری شود.
	5-2   بستههای نخ از ردیفهای بالا، وسط و پایینی پالتها یا کارتنها و نیز از نواحی کناری و میانی قسمتها به صورت تصادفی انتخاب شود.
	جدول 3 – جدول نمونهبرداری
	تعداد کارتن یا پالت موجود در یک همبافت
	تعداد کارتن یا پالت انتخاب شده
	تعداد بسته نخ (بوبین) انتخاب شده از هر کارتن یا پالت انتخابی
	تعداد بوبین معیوب مجاز در آزمونهای چشمی
	کمتر از 10
	1
	6 (*) 
	0
	11 تا 30
	2
	3
	1
	31 تا 75
	3
	3
	1
	بیشتر از 75
	4
	3
	1
	(*) در صورتیکه تعداد بوبینهای موجود در کارتن یا پالت انتخابی کمتر از 6 بوبین باشد، تمام بوبینهای موجود در کارتن یا پالت، باید مورد بررسی قرار گیرد.
	6        شرایط محیطی استاندارد برای آمادهسازی و انجام آزمون
	آزمونهها را قبل از انجام آزمون حداقل 24 ساعت در شرایط محیطی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 948 قرار داده، سپس آزمونهای لازم را در همان محیط یا بلافاصله پس از خروج از شرایط محیطی انجام دهید.
	7        بسته بندی
	7-1  بسته بندی نخ
	7-1-1    نخ باید سالم و تمیز به صورت بوبین عرضه شود.
	7-1-2    تمام بوبینهای یک همبافت باید یک شکل باشند.
	7-1-3    انتهای نخ در هر بوبین باید مهارشده (گره خورده) باشد.
	7-1-4   بوبینها باید در کیسههای پلی اتیلن یا سلفون بیرنگ و سالم بستهبندی شود.
	7-1-5  درصورت بستهبندی بهصورت وکیوم، بوبینها باید در کیسههای پلیاتیلنی بسیار مقاوم وکیوم شده و تمام بستههای وکیوم شده در یک همبافت باید یک شکل باشند.
	7-2  بسته بندی به صورت پالت محصول
	7-2-1 بوبینهای بستهبندی شده بر روی پالتهای چوبی یا پلاستیکی بهنحویکه با یکدیگر برخورد نداشته باشند، در چند ردیف افقی قرارداده میشود. بین ردیفها از لایه کارتن یا لایه فوم سوراخ دار استفاده میشود.
	7-2-2 تعداد ردیفها انتخابی بوده و بعد از اتمام ردیف مورد نظر، پالت نخ با تسمه محکم شده و با سلفون بستهبندی میشود.
	7-3   بستهبندی در کارتن
	بوبینها باید در کارتنهایی از نوع مقوای فشنگی مقاوم بستهبندی شوند و تمام کارتنهای موجود در یک همبافت باید یک شکل بوده و درب کارتنها پس از قرار دادن کالا در آن باید به نحوی مهار شود که در موقع حمل و نقل، درب بستهبندی باز نگردد.
	8       نشانهگذاری
	8-1   نشانهگذاری روی بوبین
	نشانهگذاری روی بوبین بایستی در جای مناسب و به صورت خوانا و ثابت صورت گیرد و حاوی آگاهیهای زیر به زبان مورد توافق طرفین در خصوص صادرات و به زبان فارسی/انگلیسی در خصوص مصرف داخل باشد:
	8-1-1   نام و نشان تجاری واحد تولیدی
	8-1-2  نمره نخ
	8-1-3  تعداد فیلامنت
	8-1-4  جنس و نوع نخ (به طور مثال PES/FDY)
	8-1-6  جلا و درخشندگی (مانند مات، براق یا نیمه مات)
	8-1-7 شماره رنگ (درصورت رنگی بودن)
	8-1-8  شماره همبافت
	8-1-9  نشانههای اضافی مورد توافق طرفین (سفارشدهنده و تولیدکننده)
	8-2       نشانهگذاری روی کارتن یا پالت محصول
	نشانهگذاری روی کارتن یا پالت محصول بایستی در جای مناسب و به صورت خوانا و ثابت صورت گیرد و حاوی آگاهیهای زیر به زبان مورد توافق طرفین درخصوص صادرات و به زبان فارسی / انگلیسی درخصوص مصرف داخل باشد:
	8-2-1  نام و نشان تجاری واحد تولیدی
	8-2-2  نمره نخ
	8-2-3  تعداد فیلامنت
	8-2-3  جنس و نوع نخ (به طور مثال PES/FDY)
	8-2-5  شماره همبافت
	8-2-6  جلا و درخشندگی (مانند مات، براق یا نیمه مات)
	8-2-7  شماره رنگ (در صورت رنگی بودن)
	8-2-9  شماره سری ساخت
	8-2-10  تعداد بوبین 
	8-2-11  جرم ناخالص(به کیلوگرم)
	8-2-12  جرم خالص (به کیلوگرم)
	8-2-13  نشانه چتر (در واردات و صادرات)
	8-2-14  نشانه فلش (در واردات و صادرات)
	8-2-15  نشانه قلاب که بر روی آن ضربدر کشیده شده باشد (در واردات و صادرات)
	8-2-16   نام کشور سازنده و ذکر عبارت ساخت ایران در مورد تولیدات داخلی
	8-2-17   نشانههای اضافی مورد توافق طرفین (سفارشدهنده و تولیدکننده)
	پیوست الف
	(اطلاعاتی)
	روش آزمون شمارش نقاط گیرش
	شمارش نقاط گیرش در نخهای پلی استر کشیدهشده به روش زیر انجام میشود:
	حوضچه یا ظرفی با سطح مربع یا مستطیل را انتخاب کرده و از آب پرکنید. نخ پلی استر کشیده شده را از روی بسته نخ بازکنید. دقت کنید هنگام بازکردن نخ از روی بسته هیچگونه کششی به آن وارد نشود. مقداری از نخ به اندازه طول ظرف یا حوضچه را با دو دست نگه داشته و به آرامی در آب غوطهور سازید. سپس به صورت چشمی گرههای رویتشده را شمارش کنید. این کار را برای حداقل 10 متر از نخ انجام دهید. بهتر است این 10 متر پیوسته نبوده و بعد از هر بار غوطهوری، چند متر از نخ را دور بریزید. مجموع گرههای این 10 متر را بر عدد 10 تقسیم کرده و نتیجه را به صورت گره در متر گزارش کنید.

