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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بنـد  موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هـاي  كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسـمي (ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام

 و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها
  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام

                                                 
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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  » روش شمارش مستقيم -  تعيين تاب نخ -نساجي «

 )ومدتجديد نظر (

 
 

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  اطلسي، شهال 

  )كارشناسي فيزيك(
  كارشناس استاندارد

    :دبير

  آفاقي، جميله
  )نساجي هندسيم كارشناسي ارشد(

  ژوهشگاه استانداردپ

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

  استادي، هنگامه
  )نساجي مهندسيكارشناسي (

  شركت بهساز

  اصالن زاده، سميرا 
  )دكتري نساجي(

  پژوهشگاه استاندارد

  پوراصفهاني، مجتبي
  )نساجي هندسيكارشناسي ارشد م(

  پژوهشگاه  استاندارد

  تشكري، حميده
  )نساجي مهندسيكارشناسي ارشد (

  ايران انجمن صنايع نساجي

  سعيدي، ترانه
  )نساجي مهندسيكارشناسي (

  نيك تكس مشاورينشركت

  سمسارها، مريم
  )كارشناسي ارشد شيمي(

  پژوهشگاه استاندارد

  ناطقي، رضا
  )نساجي مهندسيكارشناسي ارشد (

  آزمايشگاه كوثر

  نعيمي نيا، فرناز
  )نساجي مهندسيكارشناسي ارشد (

  ژوهشگاه استانداردپ

  ايران سازمان ملي استاندارد  وحداني، ابراهيم
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 )نساجيمهندسيكارشناسي ارشد (
  ولي بيگي، ميالد

  )نساجي مهندسيكارشناسي (
  پژوهشگاه استاندارد

  
  يكتا، مهدي

  )كارشناسي ارشد مهندسي نساجي(
نساجي و  اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان

  پوشاك
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  پيش گفتار

ايـن  . تدوين شـد  1344نخستين بار در سال  " روش شمارش مستقيم -تعيين تاب نخ  -  نساجي "استاندارد 
و تاييـد كميسـيون هـاي     سازمان ملي استاندارد ايراناستاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط 

اجـالس كميتـه ملـي     سيصـد و پنجـاه و ششـمين   نظر قرار گرفـت و در  ومين بار مورد تجديددمربوطه براي 
اينـك ايـن اسـتاندارد بـه     . تصويب شـد  14/08/1392استاندارد پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف مورخ 

،  1371، مصوب بهمن مـاه   سازمان ملي استاندارد ايرانقانون اصالح قوانين و مقررات  3استناد بند يك ماده 
  .شوداستاندارد ملي ايران منتشر ميبه عنوان 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات 
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 

بنابراين ، . نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت  استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد
  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد 

 
  .است 1379سال: 32اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  
  :ه به شرح زير استخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفتأمنبع و م

  
ISO 2061: 2010, Textiles –Determination of twist in yarns  -Direct counting method 
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  روش شمارش مستقيم -تعيين تاب نخ  -  نساجي

  كاربرد   و دامنه  هدف   1

در پيچش  تاب نخ برحسب تعداد تعدادگيري روش اندازهتعيين جهت و ، استاندارد  اين  از تدوين  هدف  1-1
  . باشدمستقيم مي شمارش تاب، به روش باز كردنواحد طول و تغيير در طول به دليل 

  :دارداين استاندارد براي موارد زير كاربرد   1-2
  )يكسرهريسيده شده و (يك ال هاي نخ  )الف
  چندالهاي نخ  )ب
  1يطنابهاي نخ  )ج

طراحي شده است اما با  هاي نخبراي بسته عمدتا روشاين . ارائه شده استاي روش جداگانه ،براي هر نوع نخ
 نخ يكسره تك رشتهاين روش براي تعيين تاب در . داردشده از پارچه نيز كاربرد  خارج هاي، براي نخالزماحتياط 
  .باشدميمناسب ن

  .رجوع كنيد  6509و  7675 ملي ايران شماره هاياستانداردبه  در صورت لزوم -يادآوري

  :كاربرد داردبه شرح زير  يطنابهاي هاي چندال و نختعيين تاب در نخبراي ارد اين استاند  1-3
  ؛ال شدنچند هاي چندال و تاب اوليه نخ يك ال قبل ازتاب نهايي در نخ: چندالهاي در نخ   )الف
  ؛يطنابهاي در نخ  )ب

  ؛يطنابنخ تاب نهايي   -  
  ؛طنابتبديل به قبل از بعد از چندال شدن، اما  تاب اوليه نخ چندال -  
  .تاب نخ يك ال -  

همان طور كه در ساختار نهايي قرار دارد هر يك از اجزاء نخ چندال در صورت دلخواه، تاب نخ يك ال و   1-4
  .تعيين كرد 7-5-10بند  طبقتوان را مي

حسب خطي نخ بر واحد چگالي بر cN0/1تا  cN 5/0از  كشش با افزايشهايي كه اين استاندارد براي نخ  1-5
توانند هايي ميچنين نخ. )مگر در صورت توافق( نداردكاربرد  كنند،افزايش طول پيدا مي% 5/0بيش از  ،تكس

  .تحت شرايط كششي خاصي كه مورد توافق كليه طرفين ذينفع در نتايج آزمون است، آزمون شوند
                                                 

1 - Cabled yarns 
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  داراي گيرشندرشتههاي چو نخ  ١ايدر سيستم چرخانهاين استاندارد براي محصوالت ريسندگي   1-6
  .مناسب نيست  ٢)هادر گيرسازي رشته(
امكان قرارگيري در بين  تغيير شكل وشدن فشرده بدون  خيلي ضخيم كههاي اين استاندارد براي نخ   1-7

   .، كاربرد نداردهاي دستگاه آزمون را ندارندگيره

    الزامي  مراجع  2

  .ها ارجاع داده شده استاين استاندارد ملي ايران به آن مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن
  .شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد 
ها ارجاع داده شده است، ر مورد مدركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آند. نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر استهمواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن
  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

 انجام آزمونو   كردن  آماده  براي  محيطي استاندارد  شرايط ،948 شماره  ايران  استاندارد ملي   2-1

  تعيين جهت تاب نخ و محصوالت وابسته - نساجي، 11261  شماره ايران  استاندارد ملي   2-2

  اصطالحات و تعاريف  3

  :روددر اين استاندارد اصطالحات با تعاريف زير به كار مي
3-1    

  تاب
  .مي باشدنخ قبل از باز شدن تاب  3سنجه  اسمي محور نخ بر حسب طول حولها پيچش تعداد

در سانتيمتر نيز  تاببيان شود، اما ممكن است برحسب تعداد  (turns/m)در متر  تابتاب بايد ترجيحا برحسب تعداد  -يادآوري
  . شوداز اين پس بجاي پيچش در متر از اصطالح تاب در متر استفاده مي .(turns/cm) بيان شود

3-2  
  سنجه طول

  .گيردقرار ميدستگاه آزمون  هايدر گيره كهآزمونه  ازفاصله بين دو نقطه موثر 
  

                                                 
1 - Open-end 
2 - Intermingled (interlaced) multifilament yarns 
3 - Nominal gauge length 
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3-3  
  طول اوليه

  .باشدمي در شروع آزمون معينطول آزمونه تحت كشش اوليه 
3-4  
  ير در طول در موقع باز شدن تابيتغ

باشد و برحسب درصد ازدياد طول يا كاهش طول نسبت تاب نخ ميپس از باز شدن اوليه   كاهش يا افزايش طول
   .شودمونه بيان ميبه طول اوليه آز

3-5  
  تعادل رطوبتي براي انجام آزمون

از معين  )آزمون( آيد كه نرخ افزايش در جرم نمونه يا آزمونه در شرايط محيطياين حالت وقتي به دست مي
  .نشود بيشتر شده براي كاالي در حال آزمون تعيينمقدار 

  .رجوع شود 948به استاندارد ملي ايران شماره  -1يادآوري 

تا زماني كه نداشته باشد، يعني  آنيك كاالي نساجي موقعي در تعادل رطوبتي با هواي محيط است كه تبادل آب با  -2ادآوري ي
 از طريق جذبتعادل رطوبتي رسيدن به  آزمون، براي انجام. ثابت باشدجرم آن شود، انجام مي محيطي بدون تغييرآزمون در 
  .شودميشروع  ،نپايينسبتاً  موجودرطوبت از رطوبت و 

3-6  
  بسته نخ

  .باشدمي يا حمل و نقل ، انبارشجابجايي ي از نخ به شكل مناسب براي استفاده،يهاطول يا طول

، بوبين، ريسندگي مانند كالف، كيك(گاه مانند گلوله، يا نخ داراي تكيهگاه، ها ممكن است شامل نخ بدون تكيهبسته  -يادآوري
 . باشد 1)چله يا اياستوانهبوبين  ه،، ماسورقرقرهكوپس، دوك، 

3-7    
 2 ضريب تاب

  .باشدمي يك نخ يكسره يهاالياف در يك نخ ريسيده شده يا رشته مارپيچي آرايش

سازد، بستگي دارد و سنجشي براي سختي نخ منتجه با نخ مي اي كه الياف در سطح نخ با محورضريب تاب به زاويه  -يادآوري
 .توجه به تاب است

  

                                                 
1 - Skeins, cakes, bobbins, cops, cones, prins, spool, tubes or beam 
2 - Twist factor 
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  آزمون  اصول  4
مونه در حالي كه انتهاي ديگر ثابت است، آزيك انتهاي  به چرخشاعمال تاب در طول مشخصي از نخ به وسيله 

  عدد صحيح( هاي مورد نيازپيچشتعداد . ديابمي ادامهشود و چرخش تا زماني كه الياف آن موازي شوند، باز مي
  .شودطول نخ بيان مي ر واحدببرحسب تاب باز شدن تاب براي  )بدون اعشار 

   وسايل  5
ها قابليت چرخش در هر دو جهت را داشته و به كه يكي از آناست شامل يك جفت گيره تاب سنج،   1- 5

موقعيت يك يا هر دو گيره بايد قابل تنظيم باشد تا اجازه آزمون نخ . باشدميگر مرتبط طور مستقيم به شمارش
 هيچ نوع بازي و حركتي كه بتواند بر روي طولداراي نبايد ها گيره .را بدهد  mm 500تا  mm 10هاي با طول
  .تاثير بگذارد، باشد سنجه

هر ( ±%2يا  mm 5/0±و تعيين سريع طول آزمونه با صحت  آزمونهبراي اعمال كشش به بايد وسايلي    1-1- 5
  .در دسترس باشد )كدام كه كمتر بود

  .است ونهآزمدر  پيچشنياز در شمارش تعداد  با باالترين صحت موردمنطبق % 2حد  -يادآوري

  .قادر به ثبت تعداد چرخش گيره چرخان باشد بايد وسيله شمارشگر   1-2- 5
گيره  ،اي كه تاب آن باز شده است، باشدونهآزمگيري افزايش يا كاهش طول در به اندازه نيازچنانچه   1-3- 5

  .باشد بدون اصطكاك بجايياقابليت جداراي بايد غيرقابل چرخش 
  سوزن  2- 5
  ونه تحت آزمونآزماي براي بزرگ نمايي وسيله  3- 5
  )اختياري(هاي كالف براي باز كردن نمونه تجهيزاتي  4- 5

  شرايط محيطي استاندارد   6
استاندارد  و انجام آزمون بايد مطابق باسازي آماده، 1اوليه سازيآمادهشرايط محيطي استاندارد براي   6-1

  . باشد 948ملي ايران شماره 
در رطوبت موجب تغيير در طول  ات زيادتغيير رطوبت نسبي به طور مستقيم بر مقدار تاب تاثير ندارد اما تغيير

 ،هستندي كه در تعادل با شرايط محيطي استاندارد ياهبايد روي نمونه هالذا كليه آزمون ،شودبرخي مواد مي
  .انجام شود

  .آزمون تاب نيست انجام برايسازي آمادهها قبل از نمونه سازي اوليهآمادهعموما نيازي به   6-2

                                                 
1 - Preconditioning 
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  بردارينمونه  7
  :هاي زير تهيه شوندوشها بايد به يكي از رنمونه  7-1
  ؛)در صورت وجود( كاالهاي ارائه شده در ويژگيهاي روشمطابق با    7-1-1
اگر دستورالعملي (والت نساجي، استانداردهاي ملي ايران براي محصهاي ارائه شده در روشمطابق با   7-1-2

  ؛)هاي كاال نباشدبراي نمونه برداري در ويژگي

  .)امكان پذير نباشد 2-1-7و  1- 1- 7ندهاي باگر انجام (مطابق با روش ارائه شده در پيوست الف   7-1-3
  .انجام شود 1-الف بندطبق  بردارينمونهبايد  فلههاي نمونهبراي   7-1-3-1
  .انجام شود 2-الف بندطبق فله نمونه  برداري ازنمونهي نمونه آزمايشگاهي بايد هابسته براي  7-1-3-2

   مونهمشخصات آز  8
  طول  8-1
  هاي يك الي ريسيده شدهنخ  8-1-1

 غيريكسره الياف باشد ولي بايد قدري كمتر از ميانگين طول بلندنه بايد تا جائي كه ممكن است طول اوليه آزمو
ه ب 1هاي فهرست شده در جدول هآزمونبراي هاي اوليه به طور معمول طول. نخ باشد استفاده براي ريسيدنمورد 

  :رودكار مي
  آزمونه طول -1جدول 

  مونهآزطول اوليه  جنس نخ
mm 

  25و  10  پنبه
  50و  25  فاستوني
  50و  25 پشمي

اي اقهس الياف   250و  100 
  

  يطنابهاي يك الي يكسره، چندال و نخ  8-1-2
در نظر  mm5/0 ± mm 250   را در متر باشد، طول اوليه تاب 1250اگر تاب اسمي بيش از   8-1-2-1

  .بگيريد
در نظر  mm5/0 ± mm 500  را  در متر باشد، طول اوليه تاب 1250اگر تاب اسمي كمتر از   8-1-2-2

  .بگيريد
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  انتخاب آزمونه  8-2

 روش معمول در صورتي كه( تبسته برداش سركمترين كشش ممكن از  با اعمالبايد  را هاآزمونه  1- 8-2
  براي جلوگيري از انتخاب . نخ را از كنار بسته برداريد ،صورت در غير اين، )به اين شكل باشد استفادهبراي 
  .دور بريزيدرا از ابتدا و انتهاي بسته نخ چند متر هاي صدمه  ديده، بخش

  بند  گونه كه در بايد همان را هاي نخنمونه ،هاي كالفباز كردن نمونهصورت دلخواه براي  در  1-1- 8-2
  .نماينده بسته اصلي باشد به طوري كه ريدبردا ،شرح داده شده است 1- 2- 8
به  m 1حداقل  بسته نخ برداشته شود، آنها را بايد در فواصل تصادفي  يك اگر دو يا چند آزمونه از  2- 8-2

اگر بيش از دو آزمونه از يك . شده در طي توليد، برداريد اي ايجادمنظور به حداقل رساندن تاثير تغييرات دوره
  گروه باشد و فواصل بين  هرهاي آزمونه برداشته شده نبايد بيش از پنج  عدد در شود، گروهبسته برداشته مي

  .ها بايد چندين متر باشدآن
  هاتعداد آزمونه  8-3
  .برداريدهاي كاال هاي مورد نياز را طبق ويژگيتعداد آزمونه  8-3-1

زير را  جدول كه دقت تعيين شده در هايي آزمونههاي كاال، تعداد در صورت عدم وجود ويژگي  8-3-2
از  حاصلتاب نتايج از تغييرات  موجودبه اطالعات  با توجه(برداريد ) 4-3- 8يا  3- 3-8طبق بندهاي (بدهد، 
   ).مورد آزمون كاالي

توسط فرمول محاسبه شده  (n) هاي آزمونهباشد، تعداد  موجودتغييرات مربوط به اگر اطالعات   8-3-3
  .، برداريد%95احتمال  بابراي حفظ دقت تعيين شده  را 2جدول 

  تغييرات مربوط به با استفاده از اطالعات (n)ها آزمونهفرمول براي تعداد  - 2جدول 
  nفرمول براي  دقت دامنه تاب  نوع نخ

 0.240σ  در متر تاب ±0/4  در متر تاب 40كمتر از  ك الياي چند رشتهنخ يكسره 

  σ 0.154  در متر تاب ±0/5  در متر تاب 100تا  40 ك الياي چند رشتهنخ يكسره 
  0.154ν  ±0/5%  -  هانخ ساير

n تعداد آزمون است.  
σ  به دست آمده است ،نتايج ثبت شده درگذشته بر روي كاالي مشابهكل كه از  آزمونانحراف استاندارد نتايج.  
ν به دست آمده است ،نتايج ثبت شده درگذشته بر روي كاالي مشابهكل  ه ازك آزمون ايجريب تغييرات نتض.  
  

به شرح زير  هامونهآز، تعداد اختالف نظر صورت نبود يا در موجوداگر اطالعاتي در مورد تغييرات   8-3-4
  :دشوتعيين مي
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تغييرات فرض شده براي  نشان دهندهكه اريد، را برد 3در جدول تعيين شده  (n) هاي ونهتعداد آزم  )الف
  .باشد مي nمحاسبه 

اگر تغييرات به . هاي آماري معمول محاسبه كنيديا نتايج تاب را توسط روش (ν)ضريب تغييرات   )ب
ن مورد نياز را تعداد آزمو. است، تعداد آزمون را افزايش دهيد% 5اطمينان بيش از % 95صورتي است كه دقت با 

  : محاسبه كرد )1(توان از فرمول مي
2)

5

96.1
(


n ) 1 (                                                             

  :كه در آن
n  ؛ تعداد آزمون  
ν   به دست آمده استه نتايج ثبت شده درگذشته بر روي كاالي مشابكل ضريب تغييرات نتايج كه از.  

  تغييرات مربوط به عدم وجود اطالعات صورتدر  (n) ها مونهآزتعداد  -3جدول 
  شده فرض تغييرات n تاب دامنه  نخ نوع

  ν  = %18 50 هاتاب كليه  ال يك شده ريسيده نخ
  σ =  ٠/٨در مترتاب 20 متر درتاب 40 از كمتر ال يك ايرشته چند يكسره نخ
  σ = ٠/١٠در متر تاب  20  متر درتاب  100 تا 40  ال يك ايشتهر چند يكسره نخ
  ν  = %10  20  متر درتاب  100 از بيش  ال يك ايرشته چند يكسره نخ

  ν  = %10  20  ها تاب كليه  يطناب و چندال هاينخ
ν وσ  اندشده تعريف 2 جدول هايزيرنويس در. 

  تعيين جهت تابآزمون براي  انجامروش   9
 توسط قسمت. آويزان نگه داريدعمودي  صورت را به )mm 100حداقل ( طول كوتاه  بانخ يك سر   9-1

 Zيا  Sبا شيب خط مركزي حروف بق اطم را )الياف، رشته هاي يكسره يا اجزاي نخ(شيب عناصر نخ  ،عمودي نخ
  .كنيد تعيين

  شماره ايران  ارد ملياستاندشود، مطابق با ديده مي Zيا  S حروف جهت تاب را همان گونه كه در  9-2
  .تعيين كنيد 11261

   تاب تعدادتعيين  روش انجام آزمون براي  10
  مقدماتي شرو  10-1
را براي رسيدن به ) رجوع كنيد 4-5به بند (هاي نخ هاي كالف باز شده از بستهيا نمونه هابسته  10-1-1

قرار  )948استاندارد ملي ايران شماره  مطابق با(تعادل در شرايط محيطي استاندارد براي انجام آزمون حالت 
  .دهيد
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كشش با احتياط باز  نكمتري با اعمال ،نخ را از انتها و از كنار بسته مطابق با نحوه مصرف معمول  10-1-2
از  نخ   m5 اقلحد. جلوگيري شود اوليهها، از هرگونه تغيير در تاب كنيد تا در موقع باز كردن و جابجايي نمونه

  .باز كرده و بيرون بريزيد ،آزمونهداشتن اولين را قبل از بر
هاي مونهآزاگر  .سوار كنيد) 1-5طبق بند ( مونه را قبل از بريدن از بسته روي گيره تاب سنج آز  10-1-3

يا گيره و يا زير يك وزنه در حالت ثابت  1بستد، انتهاي آزاد نخ را به وسيله يك نتهيه شوبايد از بسته  ديگري
  .تاب خود را از دست ندهد نگه داريد تا

  نخ ريسيده شده يك ال   10-2
در  2اليافطول اسمي  مطابق با يرا در فاصله مشخص) 1-5طبق بند (گيره قابل حركت تاب سنج   10-2-1

هرگونه ). رجوع شود 1-1-8به بند ( تنظيم كنيد  mm 5/0±، با حد رواداري نخ ريسيده شده مورد آزمون
حذف ، آزمونه داشته باشد سنجهبر روي طول  ايتاثير قابل مالحظه ا كه ممكن استر هادر گيره جانبيحركت 

. بررسي كنيدبا يك مقياس دقيق يا كوليس  ها  بين گيرهفاصله  گيرياندازهطول سنجه را توسط   .كنيد
  .شمارشگر تاب را روي صفر تنظيم كنيد

را در گيره تحت كشش اوليه معادل با مونه آز. تغييري در تاب بوجود نيايدتا  دقت كنيد   10-2-2
cN/tex)1/0 ± 5/0 (سوار كنيد  . 

-پيدا مي% 5/0 يا بيش ازازدياد طولي برابر تعيين شده  3هاي مورد آزمون  تحت كشش اوليهاگر نخ  10-2-2-1

ه مورد كشش اولي. دنافزايش طول پيدا نكن% 1/0تا بيش از  دادقرار  ايها را بايد تحت كشش اوليهند، آننك
   .قرار گيردتوافق طرفين ذينفع  موردشود و  گزارشبايد در نتايج آزمون  ،خاصاستفاده در اين موارد 

از نوك گيره  بتواند )2- 5بند ( تاب را بوسيله چرخاندن گيره قابل چرخش تا زماني كه يك سوزن  10-2-3
در صورت لزوم، از يك  .كنيد بازر كند، عبوو از بين الياف بدون تاب  غيرقابل چرخش تا نوك گيره قابل چرخش

  .شده است بازكامالً  آزمونه استفاده كنيد تا مطمئن شويد تاب) 3-5بند ( آزمونهوسيله براي بزرگ نمايي 

 .كنيد توجه، شودميداده  نشانتاب سنج  گر بوسيله گردش شمارشهمان گونه كه  جهت تاب به  10-2-4
  .)رجوع كنيد 9به بند ( شده به وسيله آزمون نخ يكي باشد جهت آن با جهت تعيين كه مطمئن شويد

  .در آزمونه را ثبت كنيد)  1-5با صحت شرح داده شده در بند (  تاب، جهت تاب و تعداد طول اوليه  10-2-5
رجوع  3- 8به بند ( آزمون شود، تكرار كنيد  (n)مورد نياز  هاي ونهآزمعمليات را تا زماني كه تعداد   10-2-6

    .)كنيد

                                                 
1  - Clip 
2 - Nominal staple length 
3 - Pretention 
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  يك الاي  چند رشته هاي يكسرهنخ  10-3
  با حد رواداري )mm 500يا در صورت توافق، (  mm  250هاي تاب سنج را در فاصلهگيره  10-3-1

mm 5/0±  اي بر روي طول ها را كه ممكن است تاثير قابل مالحظهگيرهدر هرگونه حركت جانبي  .قرار دهيد
 با يكها گيري فاصله بين گيرهاندازهسنجه آزمونه را به وسيله  طول. سنجه آزمونه داشته باشد، حذف كنيد

  .را روي صفر تنظيم كنيد تابگر شمارش .مقياس دقيق يا كوليس بررسي كنيد
ريسيده شده يك ال ذكر  هايبراي نخ كه همان گونه 5- 2- 10تا  2- 2-10 هايمطابق با بند آزمون را  10-3-2

  .شده است، ادامه دهيد

مكانيزم ثابت نگه در مورد تغيير در طول ناشي از باز شدن تاب موردنياز باشد،  ياطالعات وقتي  10-3-3
. تعيين كنيد اوليهرا بعد از باز شدن تاب و تحت كشش  اوليهداشتن گيره قابل حركت را آزاد كنيد و طول نمونه 

   .كنيد ثبتتغيير در طول و افزايش يا كاهش طول را 
  ).را ببينيد 3-8بند ( شود، تكرار كنيد  آزمون (n)مورد نياز هاي كه تعداد آزمونهعيموقعمليات را تا   10-3-4
  هاي چندالنخ  10-4
  تا  1-3- 10يكسره يك ال در بندهاي هاي هاي ارائه شده براي نخال را به وسيله روشچندتاب   10-4-1

  .تعيين كنيد  3- 10-3
. به دست آيد يك ال، بقيه را قطع كنيد تا يك نخ نخ يك اليتاب نخ چندال، بجز  باز كردنپس از   10-4-2

مورد  ،در غير اين صورت. شود كه همه اجزاء سازنده نخ اصلي داراي جهت و مقدار تاب يكسان هستندفرض مي
  .هر جزء نخ بايد به صورت مجزا آزمون و نتايج گزارش شود ،اختالفدر صورت وجود هرگونه . شودبررسي  بايد

هاي بريده شده را بدون از رشته بايدو  بوده هاي اضافي مورد نيازآزمونه ،نخ ريسيده شده باشداگر اجزاء نخ، 
  .نگه داريد ، به عنوان آزمونهدست دادن تاب

 2-10باشد، تاب نخ يك ال را مطابق با بند  غير يكسرهاگر نخ يك ال، نخ ريسيده شده از الياف    10-4-3
  .تعيين كنيد 3-10باشد، تاب را مطابق با بند  ايچند رشته يك ال الياف يكسرهتعيين كنيد، اما اگر اجزاء نخ 

وقتي اطالعاتي در مورد تغيير در طول ناشي از باز شدن تاب موردنياز باشد، مكانيزم ثابت نگه   10-4-4
. تعيين كنيد داشتن گيره قابل حركت را آزاد كنيد و طول نمونه اوليه را بعد از باز شدن تاب و تحت كشش اوليه

  .تغيير در طول و افزايش يا كاهش طول را ثبت كنيد
  ).را ببينيد 3-8بند ( آزمون شود، تكرار كنيد  (n)مورد نياز  هاي كه تعداد آزمونهيموقع عمليات را تا  10-4-5
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  يطنابهاي نخ  10-5
ارائه شده براي  3- 3- 10تا  1-3-10هاي يكسره در بندهاي را همان گونه كه براي نخ طنابيتاب   10-5-1

  .در آزمونه، تعيين كنيد يطنابنخ در طناب يا تاب  تاب كل تعداد بدست آوردن
، بقيه را قطع كنيد و دور بريزيد تا يك رشته بجز يكي از اجزاء نخ ،يطناب نختاب  باز كردنپس از   10-5-2

هاي براي نخكه گونه  را همانال چندرا مالحظه كنيد و تاب  اوليهطول تحت كشش . نخ چندال به دست آيد
در اجزاء نخ چندال  تابكل  دتعدا بدست آوردنبراي ارائه شده است  3- 3- 10تا  1-3-10 هاييكسره در بند
  ).رجوع شود 2-4-10به بند (تعيين كنيد 

ع رجو 2-4-10به بند (بدست آيد  يك التا يك نخ  دور بريزيدو  هبريدرا  ، بقيهبجز يكي از اجزاء نخ  10-5-3
  ).شود

 2-10را مطابق با بند  يك الباشد، تاب نخ  غير يكسرهنخ ريسيده شده از الياف  ،يك الاگر نخ   10-5-4
  .تعيين كنيد 3-10باشد، تاب نخ را مطابق با بند اي چند رشتهنخ يكسره  يك التعيين كنيد، اما اگر نخ 

تاب موردنياز باشد، مكانيزم ثابت نگه وقتي اطالعاتي در مورد تغيير در طول ناشي از باز شدن   10-5-5
. داشتن گيره قابل حركت را آزاد كنيد و طول نمونه اوليه را بعد از باز شدن تاب و تحت كشش اوليه تعيين كنيد

  .تغيير در طول و افزايش يا كاهش طول را ثبت كنيد
  ).را ببينيد 3-8بند (تكرار كنيد  آزمون شود، (n)مورد نياز  هاي كه تعداد آزمونهتا زمانيعمليات را    10-5-6
 آن را بجز ها، همه رشتهيك النخ  اجزاء نخ چندال و در  نهائي نياز براي تعيين تابدر صورت    10-5-7

همان گونه كه  در صورت امكان،ها را باقيمانده در گيره هايرشته .جزئي كه بايد آزمون شود از نمونه اصلي ببريد
  .ارائه شده است، آزمون كنيد شده ريسيدهيا يكسره  يك اليهاي براي نخ 3-10يا  2-10 هايدر بند

  محاسبه نتايج  11
  آزمونهميانگين تاب در   11-1 

  :بر متر محاسبه كنيد تابميانگين تاب در آزمونه را برحسب تعداد  )2( با استفاده از فرمول

)2(              
l

1000x
tx   

  :آندر كه 

xt   ؛بر متر تابتعداد ميانگين تاب برحسب  
l  ؛بر حسب ميلي متر طول آزمونه قبل از باز كردن تاب  

x  مشاهده شده در آزمونه است كل تابتعداد. 
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  ميانگين تاب در نمونه  11-2
 :محاسبه كنيد )3(با استفاده از فرمول  و در متر تابرا برحسب تعداد  نمونه درميانگين تاب 

)3(               
n
 x

x

t
t  

  :كه در آن

xt  ؛ين تاب در نمونهميانگ  

 xt  ؛هاوع ميانگين تاب در همه آزمونهمجم  

n  ها استتعداد آزمونه.  

  مشاهداتتغيير در    11-3
هاي آماري استاندارد بايد توسط روشرا ها تاب مورد نياز باشد، آن% 95فاصله اطمينان  اگر ضريب تغييرات با

 .دكرمحاسبه 

  تغيير در طول در اثر بازشدن تاب  11-4

يا  ازدياد طول به عنوانمحاسبه و  )4(اگر تغيير در طول اوليه مورد نياز باشد، بايد مطابق با فرمول   11-4-1
   .گزارش شود )ب بودهركدام كه مناس( كاهش طول

)4(               100



t

tu

l

ll
l  

  :كه در آن
l   اگر مقدارl  ،؛درصد ازدياد طولمثبت باشد  
l   اگر مقدارl  ،؛كاهش طولدرصد منفي باشد  

tl  ؛طول آزمونه با تاب  

ul   زمونه بدون تاب استآطول.  

تر از آن است كه طمينان، غيرقابل اغير يكسرهمقادير محاسبه شده براي نخ ريسيده شده از الياف   11-4-2
  .بتوان گزارش نمود

 (�)تاب  ضريب  11-5

 :محاسبه كرد) 5( توان از فرمولتاب را مي ضريبدر صورت دلخواه،   11-5-1
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)5(             
2/1

1000






 tt


  

  :كه در آن
α  ؛تاب ضريب  
t   ؛در متر تابتاب برحسب تعداد  
tρ  خطي برحسب تكس است چگالي.  

  :محاسبه كرد )6(توان از نمره متريك مطابق با فرمول تاب را مي ضريب  11-5-2
2/1

1










t

t


     )6(         

  :كه در آن
α  ؛تاب ضريب  
t   ؛در متر تابتاب برحسب تعداد  
tρ  خطي برحسب نمره متريك است چگالي.  

  بيان نتايج  12
   :ها را به شرح زير گزارش كنيدمقدار تاب در همه نخ  12-1
  يا ،در متر تابترجيحا، تعداد   ) الف
   .در سانتيمتر تابتعداد   )ب

  . محاسبه و گزارش كنيد يطنابجزاء نخ چندال يا هر يك از امقدار تاب را به طور جداگانه براي    12-2

- در صورت دلخواه، افزايش يا كاهش طول در زمان باز شدن تاب را برحسب درصد طول اوليه براي نخ   12-3

 . بيان كنيد يطناب، چندال يا اي چند رشته هاي يكسره

   گزارش آزمون   13

مشخص ن استاندارد ملي ايران انجام شده است و بايد كه آزمون مطابق با اي شود گزارشگزارش آزمون بايد در 
به نوع  با توجهبعالوه بايد اطالعات زير . هاي پيشنهادي يا اختياري استفاده شده استكدام يك از نيازمندي ،شود
  : ارائه شود ،نخ
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  هاي يك النخ  1- 13

  ؛در سانتيمترتاب در متر يا  تابنخ، برحسب تعداد  )حسابي ميانگين(براي هر بسته، ميانگين تاب   1-1- 13
در تاب در متر يا تاب نخ، برحسب تعداد ) حسابيميانگين (، ميانگين تاب هابسته مهبراي ه  1-2- 13

  ؛سانتيمتر

  ؛ 1)مناسب واحدهايبا %  (95فاصله اطمينان   1-3- 13

 ؛ ”Z“ يا  ”S“جهت تاب در نخ،    1-4- 13

هاي فقط براي نخ(تاب، برحسب درصد  باز شدنبعد از  )در صورت نياز(ميانگين تغيير در طول    1-5- 13
  ؛)اييكسره چند رشته

  ؛)بسته نخ، چله، پارچه(نمونه  شكل  1-6- 13

  ؛برداري مورد استفادهجدول نمونه  1-7- 13

  ؛تعداد آزمونه آزمايش شده  1-8- 13

  ؛ها، برحسب ميليمترميانگين طول آزمونه  1-9- 13

  ؛كشش اوليه اعمال شده  1-10- 13

  ؛در هر نخ برحسب درصد) در صورت نياز(ضريب تغييرات تاب   1-11- 13

  .)در صورت نياز(تاب  ضريب  1-12- 13

  هاي چندالنخ  2- 13

  ؛در سانتيمترتاب در متر يا تعداد  تابال، برحسب تعداد چندبراي هر بسته، ميانگين تاب   2-1- 13

  ؛در سانتيمترتاب در متر يا تعداد اب ت، برحسب تعداد چندالتاب ميانگين ها، براي همه بسته  2-2- 13

  ؛در سانتيمترتاب در متر يا تعداد تاب تاب نخ يك ال، برحسب تعداد ميانگين براي هر بسته،   2-3- 13

                                                 
1  -  Appropriate dimension 
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   ؛در سانتيمترتاب ر متر يا تعداد د تابتاب نخ يك ال، برحسب تعداد ميانگين ها، براي همه بسته  2-4- 13

 ؛ ”Z“ يا  ”S“جهت تاب در نخ،   2-5- 13

  تا 6-1-13بند طبق برحسب درصد و ) در صورت نياز(تغيير در طول ميانگين تاب،  باز شدنبعد از   2-6- 13
 ؛ )11- 13-1 

  .تاب، در صورت لزوم ضريب  2-7- 13

  يطنابهاي نخ  3- 13

  ؛در سانتيمترتاب در متر يا تعداد  تاب، برحسب تعداد نخ طنابيبراي هر بسته، ميانگين تاب   1- 3- 13

  ؛در سانتيمترتاب در متر يا تعداد تاب ، برحسب تعداد نخ طنابيتاب ميانگين ها، براي همه بسته  2- 3- 13

  ؛در سانتيمترتاب در متر يا تعداد تاب تاب ال، برحسب تعداد ميانگين براي هر بسته،   3- 3- 13

   ؛ر سانتيمتردتاب در متر يا تعداد تاب تاب ال، برحسب تعداد ميانگين ها، براي همه بسته  4- 3- 13

  ؛در سانتيمترتاب در متر يا تعداد تاب تاب نخ يك ال، برحسب تعداد ميانگين براي هر بسته،   5- 3- 13

  ؛در سانتيمترتاب ر متر يا تعداد دتاب تاب نخ يك ال، برحسب تعداد ميانگين ها، براي همه بسته  6- 3- 13

 ”Z“ يا  ”S“جهت تاب در نخ،   7- 3- 13

-13 هايبندطبق برحسب درصد و ) در صورت نياز(تغيير در طول ميانگين تاب، ن باز كردبعد از   8- 3- 13
 ؛)11- 1-13تا  6- 1

  .تاب، در صورت لزوم ضريب  9- 3- 13
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  برداريروش پيشنهادي براي نمونه
  

  )در محموله يا بهر 1كارتنتعداد (  فلهنمونه   1-الف

 1- كه نماينده بهر مورد آزمون باشد، مطابق با جدول الف ارتنكاز يك يا چند  فلهيك نمونه   1-1-الف
  :برداريد

  فلهنمونه  -1- جدول الف

  كه بايد به طور تصادفي انتخاب شودكارتن حداقل تعداد   در محموله يا بهر كارتنتعداد 

  1  يا كمتر 3

  2  10تا  4

  3  30تا  11

  4  75تا  31

  5  و بيشتر 76

 

ناشي  برداري داراي صدمه يا رطوبتبراي نمونه ب شدههاي انتخاكارتنيك از كه هيچ  دقت كنيد  2-1-الف
  .نباشد لحمل و نقاز 

  هاي نمونه آزمايشگاهي تعداد بسته  2-الف

برداريد و تا حد ممكن تعداد بسته  فلهبسته نخ از نمونه  10هاي كاال، در زمان عدم وجود ويژگي  1- 2-الف
 و از وسط و كناره كارتنهاي باال، وسط و انتهاي ها را به صورت تصادفي از اليههبست. دريبردا كارتنيكسان از هر 

  .برداريدهاي يكسان از هر بسته نمونه آزمايشگاهي مونهآزتا حد ممكن تعداد . ها  برداريداليه

                                                 
1  -  Case 
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ها تعداد نمونهبرداري شود، بايد هاي تار و پودي يا حلقوي بافت نمونهنمونه پارچه از در صورت لزوم،  2- 2-الف
ته شوند تا تاب شها بايد به نحوي برداآزمونه. كافي باشد،هاآزمونهبه اندازه كافي بزرگ باشد تا براي تهيه تعداد 

تار بايد از هاي آزمونهد، نپارچه تار و پودي آزمون شو هاينخ بايد وقتي .دنبرداري تغيير پيدا نكمدت نمونهدر  نخ
-نمونه روش. دنبيشتري باش ماسورهيا  كوپس نماينده تعداد د تانبرداري شووري نمونهطو پود مختلف هاي تار نخ

  .برداري خاص بايد گزارش شود
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  پيوست ب
  )اطالعاتي( 

  كتابنامه

 

 ي تاب نخ خارج شدهرگياندازه –ساختار  -منسوجات تار و پودي ،  6509 استاندارد ملي ايران شماره  ]1[

  از پارچه

  روش آزمون -تعيين تاب  -هاي تقويت كننده نخ  ،7675 ملي ايران شمارهاستاندارد   ]2[

 ضريب تاب مربوط به سيستم تكس - نساجي ،13333استاندارد ملي ايران شماره   ]3[

   

  

  

  

  

  


