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 به نام خدا
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و اسـتاندارد مؤسسـة مقـرراتو قـوانين اصـالح قـانون3مـادة يـك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي نشـرو تدوين تعيين،فهوظيكه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

.دارد عهدهبهرا ايران) رسمي(ملي 
و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ و پنجاه و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه29/6/90نام موسسه استاندارد

و طي نامه شماره  . اجرا ابالغ شده است جهت24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير
،از مركب فني هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين مؤسسـاتو مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان
توليـدي، به شرايط توجهباو ملي مصالحبا همگام وكوششي شودمي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان، مصـرف توليدكننـدگان، شـامل نفـع،و حـق صـاحبان منصـفانةو آگاهانـه مشـاركتاز كـه اسـت تجاريو فناوري

نـويس پيش.شودمي حاصل دولتي غيرو دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي،و علمي مراكز كنندگان، واردو صادركنندگان
از پـسو شـود مـي ارسـال مربـوط فنـي هاينكميسيو اعضايو نفعذي مراجعبه نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران)رسمي(ملي استاندارد عنوانبه تصويب صورتدرو طرح رشتهآنبا مرتبط ملي كميتةدر پيشنهادهاو نظرها دريافت
.شودمي منتشرو چاپ
كننـدمي تهيه شدهينتعي ضوابط رعايتبا نيز صالحذيو مند عالقه هاي سازمانو مؤسساتكه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،.شـود مـي منتشـرو چـاپ ايـران ملـي اسـتاندارد عنـوانبه تصويب، درصورتو بررسيو طرح ملي دركميتة
ملـي كميتـةدرو تـدوين5 شـمارة ايـران ملي استاندارددر شده نوشته مفاد اساسبركه شوندمي تلقي ملي استانداردهايي

كه استاندارد .باشد رسيده تصويببه دهدمي ملي استاندارد ايران تشكيلسازمان مربوط
المللـي الكتروتكنيـك بـين ،كميسـيون1(ISO)اسـتاندارد المللـي بـين سازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمانو(OIML) غـذايي كـدكس كميسـيون4رابـط تنهـا بـه عنـوانو اسـت 
5(CAC) خـاص هـاي نيازمنـديو كلي شرايطبه توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدويندر.كندمي فعاليت كشوردر 

، .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان صنعتيو فني علمي، پيشرفت هاي آخريناز كشور

 كننـدگان، حفـظ مصـرفاز حمايـت بـراي قـانون،در شده بيني پيش موازين رعايتبا تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
از اجراي بعضي اقتصادي،و محيطي زيست مالحظاتو محصوالت كيفيتاز اطمينان حصول عمومي،و فردي ايمنيو سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري عالي شوراي تصويببا وارداتي، اقالميا/و كشور داخل توليدي محصوالت برايرا ايران ملي استانداردهاي
و صـادراتي كاالهـاي اسـتاندارد اجـراي كشـور، محصـوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظوربه تواندمي سازمان. نمايد
ها خدماتاز كنندگان استفادهبه بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباريراآن بنديدرجه  فعال مؤسساتو سازمان

 آزمايشـگاه محيطي،زيست مديريتو كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهيو مميزي بازرسي، موزش،آ مشاوره، در زمينة
 اسـاس بـررا مؤسساتوها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل)واسنجي(كاليبراسيونو مراكز ها

برو اعطاهاآنبه صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورتدرو كندمي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط
ها عملكرد مي آن  فلـزات عيـار تعيـين سنجش، وسايل)واسنجي(كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج.كند نظارت
.استانسازم اين وظايف ديگراز ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجامو گرانبها

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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و–نساجي« كميسيون فني تدوين استاندارد تااز تعيين نيرو نخ حدپارگي ديادطول
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 پيش گفتار
و–نساجي"استاندارد تا تعيين نيرو تكحدپارگي ازديادطول از نخ با رشته با استفاده دستگاه مقاومت سنج

ايـن اسـتاندارد بـر. تـدوين شـد 1344نخستين بار در سال  " روش آزمون-) CRE(نرخ ثابت ازديادطول 
و بررسي هاي اساس پيشنهاد و تأييد كميسيون رسيده و تحقيقات صنعتي ايران هاي توسط موسسه استاندارد

و پنجاهدرو بار مورد تجديد نظر قرار گرفت سومين مربوط براي  ملـي كميتـة اجـالسو چهـارمين سيصد
ف و و الياف مورخاستاندارد پوشاك  اينـك است، گرفته قرار تصويبردمو 07/08/1392 رآورده هاي نساجي

 مصوب ايران، صنعتي تحقيقاتو استاندارد مقررات مؤسسةو قوانين اصالح قانون3 مادةيك بند استناد به
مي ايران ملي استاندارد عنوانبه، 1371 ماه بهمن .شود منتشر
خـدمات،و علـوم صنايع، زمينةدر جهانيو ملي هاي پيشرفتو تحوالتبا هماهنگيو همگامي حفظ براي

ايـن تكميلو اصالح برايكه پيشنهاديهروشد خواهد نظر تجديد لزوم مواقعدر ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،. گرفـت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيوندر نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخريناز همواره ايدب

.شودمي 1381سال:29اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة

و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است :منبع
ISO 2062:2009, Textiles –Yarn from packages – Determination of single-end breaking force 
and elongation at break using constant rate of extension (CRE) tester 
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و ازديادطول تاحدپارگي–نساجي تكتعيين نيرو دستگاه با استفاده از1رشته نخ
-)CRE(مقاومت سنج با نرخ ثابت ازديادطول 

 روش آزمون

و دامنه1  كاربرد هدف

نيرو وازدياد طول تا حد پارگي نخ هاي بسته بندي روش اندازه گيري تعيين،استانداردهدف از تدوين اين
. شده مي باشد

در چهار :استاندارد مورد بررسي قرارمي گيرد اين روش
2دستي: روش الف-

گرفته اند، به طور دستي در اين روش آزمونه ها مستقيما از بسته هاي نخ كه در شرايط استاندارد قرار
.برداشته مي شوند

ب- 3اتوماتيك: روش

در اين روش آزمونه ها مستقيما از بسته هاي نخ كه در شرايط استاندارد قرار گرفته اند، به طور اتوماتيك
.برداشته مي شوند

پ-  دستي: روش
و سپس .مورد استفاده قرار مي گيرددر اين روش كالف نخ به طور آزاد در شرايط استاندارد قرار گرفته

ت-  دستي: روش
.در اين روش آزمونه ها پس از خيس شدن مورد استفاده قرار مي گيرند

پ مورد استفاده قرار1-2 در مواقعي كه اختالف نظر در ازدياد طول تا حد پارگي نخ وجود دارد، روش
. مي گيرد

پالف"نتايج حاصل از مقاومت نخ در روش هاي: ياد آوري و ب مشابه بوده، ولي در مواردي ازدياد طول نخ در روش"و
ب"نسبت به روش هاي"پ" و تر"الف ازدر. مي باشد)و باالتر( دقيق در"ت"روش نتايج حاصل ننيز اختالف و مقادير يرو

پ"ازدياد طول تا حد پارگي نخ، در مقايسه با روش هاي  و ب و .مشاهده مي شود"الف

اي1-3  (CRE)4ن استاندارد، روش هاي استفاده از دستگاه مقاومت سنج با نرخ ثابت ازدياد طـول در
با. تعيين مي گردد و دسـتگاه (CRL)5دستگاه هاي مقاومت سنج با نرخ ثابت نيرواستفاده از روش آزمون

1- Single-end (Single strand) 
2- Manual 
3- Automatic 

Constant rate of extension 4-
5- Constant rate of  load 
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كه (CRT))با نرخ ثابت تراورس(1پاندولي مـي توانـد نيز جهت اطالع در پيوست الف تعيين گرديده است،
و با موافقت طرفين، مورد استفاده قرار گيرد .در صورت قابل استفاده بودن اين دستگاه ها

اين استاندارد براي انواع نخ ها، به غير از نخ هاي تهيه شده از الياف شيشه، نخ هاي قابل ارتجاع،1-4
ا2با وزن مولكولي باالنخ هاي آراميد، نخ هاي پلي اتيلن  ،3بـا وزن مولكـولي خيلـي بـاال تـيلن، نخ هاي پلـي

هاسراميك، نخ هاي نخ هاي و نخ هاي نواري از جنس پلي الفين .كاربرد دارد،كربن

و ازدياد طول نخ هاي شيشه، طبق استاندارد ملي ايران شماره: يادآوري . مي باشد 8335روش اندازه گيري مقاومت

ولي در مـورد نـخ هـايي كـه از پارچـه كاربرد دارد، شده اين استاندارد براي نخ هاي بسته بندي1-5
.استا نيز طبق توافق طرفين ذينفع قابل اجردخارج مي شون

نخ( نخ تك رشتهاين استاندارد براي آزمون1-6 .مناسب مي باشد)يك رشته

و ازدياد طول نخ هاي به صورت كالف، طبق استاندارد ملي اير: يادآوري .مي باشد 9428ان شماره روش اندازه گيري مقاومت

 مراجع الزامي2
. اسـت شـده داده آنها ارجـاعبه ملي ايران استاندارد اين در متنكه است مقرراتي زير حاوي الزاميركامد

.شودمي محسوب ملي ايران استاندارد از اين جزئي مقرراتآن ترتيب بدين
ادر و تجديـدنظرهاي، اصالحيهنتشار ارجاع داده شده باشدصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ آن بعـدي هـا

م. نيست اين استاندارد ملي ايران مورد نظر كهدر مورد به تاريخ ذكر بدون داركي  شده داده ارجاعآن انتشار
و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر است .است، همواره آخرين تجديد نظر

: است استاندارد الزامي اين برايزير از مرجع استفاده
نخ به صورت كـالف) نمره(اندازه گيري چگالي خطي-نساجي،28استاندارد ملي ايران شماره2-1
 روش آزمون–
و انجام آزمون، شرايط محيطي استاندارد براي آماده 948استاندارد ملي ايران شماره2-2  سازي

و تعاريف3  اصطالحات
اصدر اين استا و تعاريف زير به كار مي رودطندارد :الحات

3-1
4نيروي پارگي

.نيروي اعمال شده در حين آزمون كشش، به آزمونه تا زمان گسيختگي مي باشد حداكثر

نخ: يادآوري .بار يا نيروي پارگي بر حسب سانتي نيوتن بيان مي شود،ها براي

1- Constant rate of  traverse 
2- High molecular polyethylene (HMPE) 
3- Ultra high molecular polyethylene (UHMPE) 
4 - Breaking force 
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3-2
1ازدياد طول تا حد پارگي

.ت كه با اعمال نيروي پارگي به وجود مي آيدافزايش طول آزمونه اس

نخ: يادآوري حد،هابراي .بيان مي شود درصدي از طول اوليهپارگي بر حسب ازدياد طول تا

3-3
2مقاومت تا حد پارگي

.آن مي باشد)نمره( خطيچگاليبهنخ نسبت نيروي پارگي

نخ: يادآوري حد،هابراي نيپارگي بر حسب مقاومت تا تكسسانتي .بيان مي شود وتن بر

3-4
 (CRE) ازدياد طول نرخ ثابتبا مقاومت سنجدستگاه

و انتهاي ديگر آن در فكي كـه بـا سـرعت ثابـت اين دستگاه به صورتي است كه يك سر آزمونه در فك ثابت
.حركت مي كند، قرار مي گيرد

ن: يادآوري و ثبت و ازدياد طول مي باشداين دستگاه مجهز به سيستم مناسبي براي نشان دادن .يروي اعمال شده

3-5
 دستگاه3فك

قسمتي از دستگاه مقاومت سنج است كه براي نگه داشتن آزمونه توسط گيره هاي مناسب مورد استفاده قرار
.مي گيرد

3-6
4گيره ها

.قسمتي از فك است كه آزمونه را محكم در خود نگه مي دارد

3-7
5طول سنجه

6طول اسمي

.لبه هاي فك دستگاه مي باشدفاصله بين

1- Elongation at break 
2- Breaking tenacity 
3- Clamp 
4- Jaws 
5- Gauge length 
6- Nominal length 
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گيcapstanو bollardدر فك هايي از نوع: يادآوري ها، فاصله بين لبه هاي ، با اندازه گيري طول نخ از محل درگيـري بـا ره
. تعيين مي شود گيره ها

3-8
 طول اوليه

فك(طولي از آزمونه و،)بين لبه هاي .مي باشد،مشخص1تحت كشش اوليه در شروع آزمون

3-9
 بسته نخ

و غيره پيچيده مي شود و نقل، انبار كردن .طولي از نخ است كه به شكل مناسب براي استفاده، حمل

يا) مانند بوبين، ماسوره(بسته هاي نخ مي تواند داراي تكيه گاه: يادآوري .باشد) مانند گلوله يا كالف(بدون تكيه گاهو

 اصول آزمون4
مآزمونه و ازدياد طول توسط دستگاه مكانيكي  ناسبي تا زمان پارگي تحت كشش قرار گرفته، نيروي پارگي

بر اساس طول(درصد در دقيقه 100ازدياد طول آزمونه با نرخ ثابت به ميزان. تا حد پارگي ثبت مي شود
ولي استفاده از سرعت هاي باالتر يا پايين تر در صورت توافق طرفين ذينفع مجاز. صورت مي گيرد) سنجه

:استفاده از دو طول سنجه به شرح زير مجاز است.باشدمي 
نرخبا(ميليمتر 250و در حالت خاص) ميليمتر بر دقيقه 500 نرخ ازدياد طولبا(ميليمتر 500معموال

)ميليمتر بر دقيقه 250 ازدياد طول

و5  سايلومواد
 (CRE)ازدياد طول با نرخ ثابت مقاومت سنجدستگاه5-1

ب :ايد شرايط زير را داشته باشداين دستگاه
يا)500±2(دستگاه بايد قابليت تنظيم براي طول سنجه دوو ميليمتر)250±1(ميليمتر يا ترجيحا هر

.را داشته باشد
يا)500±10(ثابت جابجايي فك متحرك بايد نرخ با)250±5(ميليمتر بر دقيقه ميليمتر بر دقيقه

،اده از سرعت هاي باالتر براي دستگاه هاي اتوماتيك، طبق توافق طرفين ذينفعاستف. درصد باشد±2 صحت
.مجاز مي باشد

.درصد مقدار واقعي نيرو بيشتر باشد2حداكثر خطاي مجاز در مقدار نيروي نشان داده شده، نبايد از
.دستگاه مي تواند از نوع دستي يا اتوماتيك باشد

و پاره نشودفك هاي دستگاه بايد طوري باشد كه گيره هاي با صفحات. آزمونه ها در گيره ها نلغزد يا بريده
بايد از نوع معمولي بوده، اما در صورتي كه آزمونه در آن سر بخورد، مي توان طبق توافق2صاف بدون روكش

 
1- Pretension 
1- Unlined 
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فاده يا ساير انواع وسايل گيرش دار است bollardمثل1طرفين ذينفع از ساير فك ها با گيره هاي روكش دار
از. نمود از آنجايي كه نوع فك مي تواند روي قرائت ازدياد طول آزمونه تاثير بگذارد، طرفين ذينفع بايد

.دستگاه مشابه استفاده كنند
يا سيستمي كه مستقيما بتواند نيروي ازدياد طول-و دستگاه بايد مجهز به سيستمي براي رسم منحني نير

و ازدياد طول تا حد پارگي را .نقطه پارگي ثبت كند، باشددر پارگي
.دستگاه بايد قادر به تنظيم كشش اوليه توسط يك سري وزنه يا وسايل اندازه گيري نيرو، باشد

 كالف پيچ5-2

و(براي آماده كردن آزمونه به صورت كالف از نمونه آزمايشگاهي پ )ت براي روش هاي

نخ5-3  يا وسايل مشابه آن2چرخ كالف
و انتقال ساده نخ به دستگاه مقاومت سنج براي نگهداري كال پ(ف آزمون با كشش صفر )براي روش

 ظرف5-4
ت(براي غوطه ور كردن نمونه يا آزمونه ها در آب )براي روش

 آب معمولي5-5

ت(با دماي محيط )براي روش

 مواد سطح فعال غير يوني5-6

ت() حجمي(درصد1/0محلول آبي )براي روش

 نمونه برداري6

:زير انجام شود نمونه برداري بايد طبق موارد6-1
يا: الف  طبق دستورالعمل تعيين شده در ويژگي هاي كاال،
7-6تا2-6طبق روش هاي تعيين شده در بندهاي:ب

بايد از يك يا چند كارتن، به طوري كه نماينده بهر مورد آزمون باشد، طبق3يك نمونه فله6-2
:ري شودنمونه بردا1جدول شماره 

1- Lined 
2- Swift 
3- Bulk sample 
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 فراواني نمونه برداري-1جدول

 تعداد كارتن ها
تعداد كارتن هاي برداشته شده

 به طور تصادفي

1 يا كمتر3

102تا3

303تا 11

754تا 31

5 يا بيشتر 76

 بـا توزيـع بسـته نـخ10نياز باشد، بايـد از نمونـه فلـه ميانگين مقادير موردفقط در صورتي كه6-3
و از ميان سطوح هر كارتن، انتخاب شود . يكنواخت از كارتن ها

ال5-6شرايط بندءبه استثنا6-4 و براي ساير50، حداقل تعداد آزمونه ها براي نخ ريسيده شده يك
از. مي باشد20نخ ها .بسته نخ انتخاب شوند10آزمونه ها بايد تا حد امكان به تعداد مساوي

ها چنانچه تغييرات6-5 و فقط ميانگين مقادير مورد نياز باشد، تعداد آزمونه در آزمون مشخص باشد
ضريب تغييرات مقادير حاصل از نتايج آزمايشات CVمحاسبه شود كه در اين رابطهCV217/0بايد از رابطه 

.مي باشد) بر حسب درصد(روي نخ هاي مشابه پارگي 

1در سطح احتمال)96/1× ميانگين انحراف معيار استاندارد(آزمون شود كه دقتبتعداد آزمونه ها بايد طوري انتخا: يادآوري

.باشد درصد±4درصد، 90

كه. مي باشد"2يك طرفه"آزمون استحكام يك آزمون از مقدار معيني كمتر مقاومت نخ نبايد به اين معنا
 درصد5يك سر توزيع برابر درصد درنظر گرفته مي شود، يعني90 احتمالبراي اين آزمون وقتي. باشد

.انتخاب كنيد"3طرفهدو"درصد را براي يك آزمون95متداول احتمالاست، دقيقا مشابه اين است كه

و20ضريب تغييرات مورد نظر باشد، بايد،در صورتي كه عالوه بر ميانگين6-6 بسته نخ از نمونه فله
و حداق 200حداقل  ال .آزمونه از ساير انواع نخ ها انتخاب شود 100ل آزمونه از نخ هاي ريسيده يك

 اين آزمونه ها براي دستگاه هاي مقاومت سنج اتوماتيك(اگر آزمونه ها از پارچه خارج شده باشند6-7
ببا( ن،روش و طول آزمونه هاي ابعاد،)دنمي باشمناسب پارچه بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا تعداد

نمونه طوري از پارچه خارج شوند كه تاب نخ در حين آزمونه ها بايد. انتخاب نمودمناسب را بتوان از آن 
سرو در پارچه هاي تار. برداري تغيير نكند و آزمونه هاي پودي، آزمونه هاي تاري بايد از نخ هاي مختلف

 
1- Probability level 
2- One tail 
3 -Two tail 
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. ها باشندپودي از قسمت هاي مختلف نمونه به صورت تصادفي به گونه اي انتخاب شوند كه نماينده كل نخ
.، آزمونه ها بايد از نخ هاي مختلف آن انتخاب شوندفدر پارچه هاي حلقوي با

 شرايط محيطي براي آماده سازي7

و انجام آزمون بايد طبق استاندارد2آماده سازيسپسو1اوليهبراي آماده سازي شرايط محيطي7-1
.باشد 948ملي ايران شماره

در4بسته هاي نخ يا كالف هاي آزمون بايد به مدت حداقل براي روش هاي الف تا پ،7-2 ساعت
. اوليه قرار گيرندبراي آماده سازي شرايط محيطي 

از آماده سازيدر شرايط محيطي"حالت خشك"ونه ها مستقيما از آزمزماني كه اغلب اوقات: يادآوري  قرار مي گيرند،

.صرفنظر مي شودآماده سازي اوليه

به حالت تعـادل رطـوبتي آماده سازي نمونه بايد تحت شرايط محيطي ده سازي اوليه،آماپس از7-3
ها. برسد در محيطي آماده سازيساعت قرار گرفتن در شرايط12 معموال براي كالف كافي مي باشـد، ولـي

.ساعت زمان الزم است48مورد بسته هايي كه سفت پيچيده شده باشند، حداقل 

ك7-4 ت،ه در حالت خيسبراي آزمون هايي آمـاده سـازي نيـازي بـه انجام مي شوند،،طبق روش
و  .نمي باشدنمونه آماده سازياوليه

 آزمون انجام روش8

 اصول كلي8-1

اگر طبق توافق طرفين ذينفع، بيشتر از يك حالت براي انجام آزمون مجـاز باشـد، طـرفين بايـد8-1-1
انجـام)، نوع فك، درجه حرارت، كشش اوليهنرخ ازدياد طول، مانند طول سنجه(آزمون را در شرايط يكسان 

.دهند

:مجاز مي باشدبه شرح زير استفاده از دو طول سنجه8-1-2
 ميليمتر 500طول معمولي-
كه 250طول- :ميليمتر، در صورتي مورد استفاده قرار مي گيرد

.ميليمتري نباشد 500دستگاه قادر به اندازه گيري ازدياد طول براي آزمونه-
 طبق توافق طرفين ذينفع-

طبق استاندارد)نمره( خطي چگاليدر صورتي كه محاسبه مقاومت تا حد پارگي مورد نياز باشد،8-1-3
.تعيين مي گردد28ملي ايران شماره 

1 - Preconditioning  
2 - Conditioning 
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از 500براي طول سنجه8-1-4 و بـراي طـول 500 نرخ ازدياد طول ميليمتر سـنجه ميليمتر در دقيقه
از 250 بعـالوه فقـط بـراي دسـتگاه هـاي. ميليمتر در دقيقه اسـتفاده كنيـد 250 نرخ ازدياد طولميليمتر

ب( اتوماتيك  و سـرعت) روش  2000استفاده از سرعت هاي باالتر، طبق طوافق طرفين ذينفع، مجـاز بـوده
و ا. ميليمتر در دقيقه پيشنهاد مي شود 5000ميليمتر در دقيقه %50زدياد طول پايين تر مانند سرعت هاي

. در دقيقه ممكن است طبق توافق مورد استفاده قرار گيرد%20در دقيقه يا

.نخ را از بسته، طبق وضعيتي كه مورد استفاده قرار مي گيرد، باز كنيد8-1-5

و مـوازي8-1-6 يكـديگر قبل از قرار دادن آزمونه در فك دستگاه، دقت كنيد كه گيره ها در يك امتداد
.باشند، به گونه اي كه در نيروي اعمال شده هيچ گونه انحراف زاويه اي ايجاد نشود

در(سانتي نيوتن بر تكس)5/0±1/0(آزمونه را با كشش اوليه8-1-7 شـرايط براي نمونـه هـايي كـه
در فك دسـتگاه) براي نمونه هاي خيس( سانتي نيوتن بر تكس)25/0±05/0(يا) استاندارد قرارگرفته اند

اگر آزمونه با كشش نامعلوم در دستگاه آزمون قرار داده شود، دستگاه بايـد توانـايي تعيـين طـول. قرار دهيد
.داشته باشد) تحت كشش اوليه مشخص(اوليه آن را 

و نـخ هـاي مـولتي  صـنعتي، جهـت اطمينـان از ايـن كـه تمـام فيالمنـت براي نخ هاي تابيده نشده خاص
د و براي جلوگيري از لغزش هر يك از فيالمنت ها فيالمنت ها درر شروع آزمون تحت كشش يكسان هستند

نمـره براي نخ هـاي بـا. گيره هاي دستگاه هنگام انجام آزمون، بايد قبل از انجام آزمون به نخ تاب داده شود
دسـي 2200ر از براي نخ هاي بـا نمـره بـاالتو دور در متر)60±1(تاب تعداد،ي تكسسد 2200كمتر از 
مقادير ديگر تاب طبق توافق طرفين ذينفـع مجـاز. دور در متر پيشنهاد مي شود)30±1(تاب تعدادتكس، 
.است

براي نخ هاي تكسچره بايد كشش اوليه به گونه اي اعمال شود كه جعد آن را باز كـرده ولـي نـخ8-1-8
در( خطي اسمي نخ محاسبه مي شودليچگامقادير كشش اوليه به شرح زير كه بر اساس. كشيده نشود مگر

:، پيشنهاد مي گردد)حالتي كه مورد توافق طرفين ذينفع قرار نگيرد
و پلي آميد)2/0±0/2(-  سانتي نيوتن بر تكس، براي نخ هاي پلي استر
و ويسكوز)1/0±0/1(-  سانتي نيوتن بر تكس، براي نخ هاي استات، تري استات
،2نخ هاي داراي جمع شدگي متفـاوتو1تكسچره هوانتي نيوتن بر تكس، براي نخ هايسا)05/0±5/0(-

از)نمره( خطي چگاليبه جزء نخ هاي مورد مصرف در فرش كه .تكس باشد50آن ها بيش

.آزمونه را محكم در فك قرار دهيد8-1-9

.انجام دهيد1-7آزمون را در شرايط محيطي استاندارد طبق بند8-1-10

1- Jet - bulked 
2- Bi - shrinkage 
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ميليمتـر سـرخوردگي پيـدا2در حين انجام آزمون دقت كنيد تا آزمونه در بين گيره ها بيش از8-1-11
در. در صورت بروز مكرر اين مورد، فك ها يا روكش گيره ها را تعويض كنيد. نكند نتايج آزموني را كه آزمونه

و يا پارگي در فاصله  .را حذف كنيدميليمتري گيره ها اتفاق افتاده5گيره سر خورده

و ازدياد طول تا حد پارگي را ثبت كنيد8-1-12 ب بـه صـورت اتوماتيـك انجـام(نيروي پارگي  در روش
نتايج ثبت شـده. براي نخ هاي فانتزي هنگامي كه اولين جزء نخ پاره شد، نتيجه را يادداشت كنيد). مي شود

.كمتر باشد2-3و1-3براي اين نخ ها ممكن است در مقايسه با تعاريف طبق بندهاي 

و قابل اطمينـان،capstanو bollardبا استفاده از فك هاي8-1-13 انداره گيري ازدياد طول دقيق نبوده
.نمي باشد

»دستي«روش الف8-2

 آزمون را طبق بندهاي. آزمونه را مستقيما از بسته هايي كه در شرايط استاندارد قرار گرفته اند، برداريد
..آزمونه را به صورت دستي جهت انجام آزمون مقاومت در فك ها قرار دهيد. انجام دهيد13-1-8تا8-1-1

» اتوماتيك«ب روش8-3

 آزمون را طبق بندهاي. آزمونه را مستقيما از بسته هايي كه در شرايط استاندارد قرار گرفته اند، برداريد
20يا10اه را طوري تنظيم كنيد كه آزمونه ها از دستگ. انجام دهيد13-1-8تا9-1-8و6-1-8تا8-1-1

.آزمون به طور اتوماتيك انجام مي شود). را ببينيد6-6و3-6بند( بسته نخ انتخاب شوند

 آزمونه در شرايط استاندارد،»دستي«پ روش8-4

هاي آزمون كالف. از هر بسته نخ يك كالف تهيه كنيد)2-5طبق بند(با استفاده از كالف پيچ8-4-1
و به تعداد مورد نياز در اختيار قرار دهند .بايد داراي طول كافي باشند تا آزمونه هايي با طول مناسب

كالف ها را تحت حداقل كشش در شرايط محيطي)3-5طبق بند( با استفاده از چرخ كالف نخ8-4-2
و شرايط محيطي استاندارد قرار دهيد  ).را ببينيد1-7بند( اوليه

و. انجام دهيد13-1-8تا1-1-8آزمون را طبق بندهاي8-4-3 هنگام برداشتن آزمونه از كالف آزمون
ميليمتر بيشتر از طول سنجة انتخاب 100قرار دادن بين فك هاي دستگاه دقت كنيد تا طول آزمونه حداقل 

ا 500پيشنهاد مي شود كه طول آزمونه. شده باشد كه. نتخاب شودميليمتر بيشتر از طول سنجه دقت كنيد
.تاب نخ تغيير نكند

.از اين روش براي نخ هاي خارج شده از پارچه نيز مي توان استفاده نمود) را ببينيد7-6بند(با اصالحات مناسب: يادآوري

 آزمونه خيس،»دستي«تروش8-5

.تهيه كنيد1-4-8كالف ها را طبق روش تعيين شده در بند8-5-1
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ا8-5-2 به) مثل نخ دوخت(مقاوميز برداشتن كالف از كالف پيچ، نخ قبل را دو يا سه دور در دو نقطه
و سر نخ ها را به هم گره بزنيد2فاصله  دو.سانتيمتر از يكديگر محكم دور كالف ببنديد كالف را از وسط اين

بريده را صاف در سطح كالف. پر كنيد)5-5طبق بند(را با آب معمولي)4-5طبق بند(ظرف. نقطه ببريد
و بگذاريد تا كالف بر اثر وزن خود زير آب فرو رود .آب قرار داده

 توسط وزنه هايي كه به انتهاي آن وصل در صورتي كه كالف در آب غوطه ور نشد، نخ را8-5-3
عا). دقيقه30مثال به مدت( داريد تا نخ كامال اشباع شود نگه مي كنيد، زير آب دي در برابر اگر نخ در حالت

از. استفاده كنيد)6-5طبق بند(كند، از يك ماده خيس كننده غير يوني خيس شدن مقاومت مي قبل
.انجام آزمون، آزمونه را براي خارج كردن ماده خيس كننده كامال آبكشي نماييد

راآزمونه هر يك از8-5-4 تك ها و به صورت تك بن60مدتطياز آب خارج نموده دهاي ثانيه طبق
.آزمون كنيد13-1-8تا8-1-1

 گزارش آزمون9

 اطالعات كلي9-1
:هاي زير باشد گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

؛29روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره9-1-1

 شماره بهر يا ساير مشخصات نمونه؛9-1-2

و غيره(نوع بسته نخ9-1-3 آن)بوبين، ماسوره شد(، شرايط و غيرهرنگرزي ومحلي) ه، سفيدگري شده
؛)از پهلو يا از سر بسته(كه نخ از بسته باز شده 

و در حين انجام آزمون؛9-1-4  شرايط محيطي قبل از آزمون

و تعداد آزمونه هاي حذف شده9-1-5 روش نمونه برداري مورد استفاده، تعداد آزمونه هاي مورد آزمون
؛)را ببينيد11-1-8بند(

د9-1-6  ستگاه مقاومت سنج مورد استفاده؛نوع

ت(روش آزمون مورد استفاده9-1-7 ؛)الف تا

و كشش اوليه مورد استفاده؛ نرخ ازدياد طولطول سنجه،9-1-8
و نخ هاي مولتي فيالمنت صنعتي،: يادآوري و در مورد نخ هاي خاص تابيده نشده اعمال)ZياS(جهت تاب ميزان تاب

.ذكر كنيدرا7-1-8شده طبق بند 

و گيره هاي مورد استفاده؛9-1-9  نوع فك

 تاريخ انجام آزمون؛9-1-10
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 نتايج آزمون9-2

؛)تا دو رقم اعشار(ميانگين نيروي پارگي بر حسب سانتي نيوتن9-2-1

؛)تا دو رقم اعشار(ميانگين ازدياد طول تا حد پارگي بر حسب درصد9-2-2

؛)درصد1/0با تقريب(صورت لزوم ضريب تغييرات نيروي پارگي، در9-2-3

؛)درصد1/0با تقريب(درصد ازدياد طول تا حد پارگي، در صورت لزوم تغييرات ضريب9-2-4

؛)تا دو رقم اعشار(نخ، در صورت محاسبه، بر حسب تكس)نمره( خطي چگالي9-2-5

؛)درصد1/0تقريببا(مقاومت تا حد پارگي، در صورت لزوم، بر حسب سانتي نيوتن بر تكس9-2-6
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 الفپيوست
)اطالعاتي(

)CRL(و ) CRT(روش هاي استفاده از دستگاه

 هدف1-الف
و طبـق توافـق: روش شرح داده مي شود7در اين پيوست اين روش ها جهت اطالع توضيح داده شده است

ها از اين استفاده.مي تواند مورداستفاده قرار گيرد بر روش .استاندارد ملي ندارد وضعيت اين تأثيري

آزمونه مستقيما از بسته هايي كه تحت شرايط استاندارد قرار،)دستي( CRTدستگاه: روش اول1-1-الف
.گرفته اند، برداشته مي شود

كالف هاي آزمون پس از قرار گـرفتن در شـرايط اسـتاندارد،)دستي( CRTدستگاه: روش دوم2-1-الف
.فاده قرار مي گيرندمورد است

 كالف هاي آزمون پس از خـيس شـدن مـورد آزمـون قـرار،)دستي( CRTدستگاه: روش سوم3-1-الف
.مي گيرند

آزمونه مستقيما از بسته هايي كه تحت شـرايط اسـتاندارد،)دستي( CRLدستگاه: روش چهارم4-1-الف
.قرار گرفته اند، برداشته مي شود

بسته هايي كه تحت شرايط استاندارد آزمونه مستقيما از،)اتوماتيك( CRLه دستگا: روش پنجم5-1-الف
.قرار گرفته اند، برداشته مي شود

كالف هاي آزمون پس از قرار گرفتن در شـرايط اسـتاندارد،)دستي( CRLدستگاه: روش ششم6-1-الف
.مورد استفاده قرار مي گيرند

ف هاي آزمون پس از خيس شدن مـورد اسـتفاده قـرار كال،)دستي( CRLدستگاه: روش هفتم7-1-الف
.مي گيرند

 آزمونانجام روش2-الف

 اصول كلي1-2-الف
تـا8-1-8و7-1-8و در صورت امكـان بنـدهاي6-1-5،8-1-3،8-1-2،8-1-8آزمون را طبق بندهاي

.انجام دهيد9و بند8-1-13
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)دستي( CRTدستگاه: روش اول2-2-الف

ثانيه بعـد از شـروع آزمـون،2. از دستگاه پاندولي كه داراي شرايط زير باشد، استفاده كنيد1-2-2-الف
هر نرخ از2متوسط حركت فك متحرك در متوسـط حركـت در يـك دوره كامـل نـرخ درصد5ثانيه نبايد

.آزمون تجاوز نمايد
 همچنين تنطـيم دسـتگاه بايـد.باشدثانيه)20±3(دستگاه را طوري تنظيم كنيد كه متوسط زمان پارگي

.درصد درجه بندي دستگاه باشد85تا15به صورتي باشد كه نيروي پارگي ثبت شده بين

.انجام دهيد4-1-8و حذف بند)2-8بند(آزمون را طبق روش الف2-2-2-الف

)دستي( CRTدستگاه: روش دوم3-2-الف
پ1-2-2-آزمون را طبق روش هاي مشخص شده در بند الف انجـام4-1-8و حذف بند)4-8بند(و روش

.دهيد

)دستي( CRTدستگاه: روش سوم4-2-الف
انجـام4-1-8و حذف بند)5-8بند(تو روش1-2-2-آزمون را طبق روش هاي مشخص شده در بند الف

.دهيد

)دستي( CRLدستگاه: روش چهارم5-2-الف

از4.زير را دارا باشد، استفاده نماييـد از يك دستگاه با سطح شيبدار كه شرايط1-5-2-الف ثانيـه بعـد
از2شروع آزمون، متوسط افزايش نيرو در هر  درصد ميانگين افزايش نيرو در يك دوره كامـل25ثانيه نبايد

.آزمون تجاوز نمايد
تن. باشدثانيه)20±3(دستگاه را طوري تنظيم كنيد كه متوسط زمان پارگي د يم دسـتگاه بايـ ظـ همچنين

.درصد درجه بندي دستگاه باشد85تا15به صورتي باشد كه نيروي پارگي ثبت شده بين

.انجام دهيد4-1-8و حذف بند)2-8بند(آزمون را طبق روش الف2-5-2-الف

)اتوماتيك( CRLدستگاه: روش پنجم6-2-الف
انجـام4-1-8حذف بندو)3-8بند(بو روش1-5-2-آزمون را طبق روش هاي مشخص شده در بند الف

.دهيد

)دستي( CRLدستگاه: روش ششم7-2-الف
انجـام4-1-8و حذف بند)4-8بند(پو روش1-5-2-آزمون را طبق روش هاي مشخص شده در بند الف

.دهيد

)دستي( CRLدستگاه: روش هفتم8-2-الف
انجـام4-1-8و حذف بند)5-8بند(تو روش1-5-2-آزمون را طبق روش هاي مشخص شده در بند الف

.دهيد


