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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و 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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  رداستانداتدوين کمیسیون فني 

 ": تعیین انحراف نمره و حداکثر انحراف5قسمت   –هاي آزمون درجه بندي و روش –ابريشم خام  "
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 دانایی، محمد 

 )لیسان  مهندسی نساجی(
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  دبیر:
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 )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 سازمان ملی استاندارد ایران

  )امی به ترتیب حرو  الفبا: )اساعضاء

 اطلسی، شهح
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 )فوق لیسان  مهندسی نساجی(

 ویسیان، سید محمد
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 پیش گفتار

 "نحرا  نمره و حداکثر انحکرا  : تعیی  ا3قسمت اا  آزمون درجه بند  و روش –ابریشم خام  " استاندارد

دویسکت و   در و شده تدوی  و تهیهمرکز ملی فرش ایران توسط  مربو  اا  درکمیسیون آن نوی  پیش که

 مورد 99/92/1333 مور اا  نساجی و الیا  پوشاک و فراورده استاندارد ملی کمیتۀ اجحسچه  و نهمی  

سکازمان ملکی   مقکررات   و قکوانی   اصکح   قکانون  3 د مکا  یک   بنکد  استناد به این  است، گرفته قرار تصویب

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ،استاندارد ایران

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر دتجدی لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،   . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

روش تعیکی  تغییکرات نمکره و     -اکا  آزمکون ابریشکم     روش: 1333سا   1329استاندارد ملی ایران شماره 

 شود.باط  و ای  استاندارد جایگزی  آن میحداکثر تغییرات ابریشم خام 

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخی امن

 
IS 15090 – 5: 2002 Raw silk – Grading and methods of tests - part 5: Determination of size 

(count) deviation and maximum deviation  

IS 15090: 2002 / cor. 1: 2005 Raw silk – Grading and methods of tests 
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و  5نمره: تعیین انحراف 5قسمت - هاي آزمونبندي و روشابريشم خام ـ درجه

  2حداکثر انحراف

 و دامنه کاربرد هدف  5

نخ طو  معینی از اایی از آزمونهگیر  تغییرات نمره در تعیی  روش اندازه ،استاندارداز تدوی  ای  اد  

 باشد.ابریشم خام برحسب تک  )یادنیر( می

 مراجع الزامي  2

اا ارجاع داده شده است. مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 شود. آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب میبدی  ترتیب 

اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع شده باشد، اصححیه

 اا ارجاع داده شدهنظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آناست، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 و ساز  آماده برا  استاندارد محیطی شرایط – ، نساجی1333: سا  223استاندارد ملی ایران شماره  2-5

 آزمون انجام

–اا  آزمون درجه بند  و روش –، ابریشم خام 1333: سا  3133 -2استاندارد ملی ایران شماره   2-2

 پیچی قرقرهقسمت چهارم: 

 –اا  آزمون درجه بند  و روش –، ابریشم خام 1333: سا  3133 -6استاندارد ملی ایران شماره   2-8

 استاندارد: تعیی  نمره نخ در شرایط ششمقسمت 

 تعاريف و اصطالحات  8

 رود: کار می عاریف و اصطححات زیر بهدر ای  استاندارد ت

8-5  

 8بهر

 اا  فیزیکی یکسان باشند.دارا  ویژگیام نوع بوده و اا( که ا  از کاال )عد مجموعه

                                                 
1 - Size Deviation  

2 - Maximum Deviation 

3 - Lot 
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8-2  

  5عدل

اا  منظم است، طور  که جرم استاندارد ار عد  از نخ ابریشم خام متناسب با نمره نخ ا  از بقچهمجموعه

 رم باشد. کیلوگ 69تا  29آن بی  

8-8  

  2بقچه

-اا میو شام  تعداد مناسب از کح کیلوگرم  6تا  2اا  نخ ابریشم خام با جرم حدود بسته فشرده از کح 

 باشد. 

8-4  

  8کالف

 پییر بوده که دارا  محیط بزرگی نسبت به ضخامتانعطا  2ا اا به صورت حلقهرشته به ام پیوسته نخ

 باشد. می کح 

8-5  

 5يشم خامابر نخ

 باشد.، کشیده شده و از ابتدا تا انتها  کح  به صورت پیوسته می3چند پیله ابریشم 6نخی که از الیا  یکسره

8-6  

 1نمره )چگالي خطي(

 گردد. جرم واحد طو  نخ و یا کح  که بر حسب تک  و یا مضربی از آن بیان می

8-5  

  9تکس

 باشد.متر نخ بر حسب گرم می 1999و جرم بیان کننده نمره نخ در سیستم مستقیم بوده 

                                                 
1 - Bale 

2 - Book 

3 - Skein 

4 - Coil 

5 - Raw Silk Thread  

6 - Filaments  

7 - Silk Cocoons 

8 - Size (Linear Density) 

9 - Tex 
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8-1 

  5دنیر

 باشد.متر نخ بر حسب گرم می 2999بیان کننده نمره نخ در سیستم مستقیم بوده و جرم 

8-9 

  2انحراف

اا، آنمیانگی  نمره اا با ار ی  از آزمونه اا هبرابر با ریشه دوم خارج قسمت مجموع مربعات تفاض  نمر

 باشد. اا میونهتقسیم بر تعداد آزم

8-51 

 8حداکثر انحراف

 باشد:زیر می عددبزرگتری  مقدار بدست آمده بی  دو عبارت از 

 اا  ضخیم؛تعداد مشخصی از کح  اا هنمرو میانگی   ااهنمرمیانگی  تفاوت بی  

 اا  ظریف.تعداد مشخصی از کح  اا هنمرو میانگی   ااهنمرمیانگی  تفاوت بی  

 آزمونه  4

( را  به عنوان آزمونه  3133 -2ملی ایران  پیچی، )طب  استانداردقرقرهتهیه شده در آزمون  قرقره 19عداد ت

 درنظر بگیرید.

 براي انجام آزموناستاندارد شرايط محیطي   5

( درجه سلسیوس  99 9( درصد و دما  )63 9آزمون باید در شرایط محیطی استاندارد با رطوبت نسبی )

 ( انجام گیرد.223 شماره  ندارد ملی ایران)طب  استا

 سازي آزمونهآماده 6

 ( قرار داید.3)طب  بند  استاندارد ساعت در شرایط محیطی 92اا را به مدت قب  از انجام آزمون، آزمونه

 وسايل 5

 پیچکالف  5-5

دور در  399ثابت  متر( بوده و با سرعت 239دور کام  معاد   299متر ) 193/1 دارا  محیط پیچ بایدکح 

سیستم توقف  وپیچ ا  نشان دادن تعداد دور کح دقیقه بچرخد. ای  دستگاه باید مجهز به شمارنده بر

 را ببینید(. 1اتوماتی  جهت توقف دستگاه به انگام پارگی نخ یا کام  شدن کح  باشد )شک  

                                                 
1 - Denier  

2 - Deviation 

3 - Maximum Deviation 



2 

 

 

 کالف پیچ – 5شکل 

 

 ترازو  – 2شکل 

 5ترازو براي تعیین نمره 2ـ5

، نمره ار کح  به طور مستقیم یا ار ترازو  مناسب دیگر( 9)طب  شک   9دار مدرجشاای   توسط ترازو

 .باشدمی 1طب  جدو  شود. ظرفیت و حساسیت ترازو برحسب تک  )یا دنیر( تعیی  می

 

                                                 
1 - Yarn Balance 

2 - Quadrant Balance 
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 ظرفیت و حساسیت ترازو - 5جدول 

 حساسیت ظرفیت

 دنیر( 93/9تک  ) 993/9 دنیر( 29تک  ) 3

 دنیر( 3/9تک  ) 93/9 دنیر( 39  )تک 19

 دنیر( 1تک  ) 1/9 دنیر( 169تک  ) 99

 دنیر( 3/9تک  ) 93/9 دنیر( 299تک  ) 39

 روش انجام آزمون 1

( یا دنیر 33)تک   3/3پیچ قرار داید. برا  ابریشم با نمره را به طور عمود  رو  کح  قرقره 19تعداد 

 کح ( تهیه کنید. 29)در مجموع  قرقرهمتر  از ار  239کح   2کمتر، 

کح (  39)در مجموع  قرقرهمتر  از ار  3/119کح   3یا بیشتر، دنیر(  32)تک   3/3برا  ابریشم با نمره 

 تهیه کنید.

کشش مناسب را در انگام پیچش به کح  اعما  نمایید و دقت کنید کح ، تحت کشش زیاد قرار نگیرد. 

 داید.قرار  (3)طب  بند استاندارد  یدر شرایط محیطرا اا سپ  کح 

 و نمره ار ی  را برحسب تک  )یا ادهد ( قرار9ک3)طب  بند    مناسبار کح  را به تفکی  رو  ترازو

 دنیر( ثبت کنید.

)طب  استاندارد ملی نمره در شرایط استاندارد توان برا  تعیی  میانگی  مون میاا  تهیه شده در ای  آزاز کح يادآوري ـ 

 اا را در محلی مناسب نگهدار  کنید.استفاده کرد. بنابرای  بعد از اتمام ای  آزمون، کح ( 3133 -6ایران شماره 

 روش محاسبه 9

 نمره میانگین و انحراف نمره 5ـ9

دنیر(، مشابه  اا  ثبت شده برحسب تک  )یانمره کح  با استفاده ازو انحرا  معیار را  (M)نمره میانگی  

 ، محاسبه کنید.بئه شده در پیوست مثا  ارا

رقم اعشار برا  نمرات برحسب دو انحرا  معیار را تا سه رقم اعشار، برا  نمرات برحسب تک  و تا  5ـ5ـ9

 دنیر محاسبه کنید.

 حداکثر انحراف 2ـ9

یا ( دنیر 33)تک   3/3برا  ابریشم با نمره را، تر کح  نازک چهار تر وکح  ضخیمچهار  اتنمر  5ـ2ـ9

( یا دنیر 32) تک  3/3با نمره ، برا  ابریشم را ترکح  نازک اشتتر و کح  ضخیم اشت اتکمتر و نمر

 .تعیی  کنیدباالتر 

کم  (M)اا آزمونه ک  میانگی  نمرهرا از  یا دنیر(ک  اا  ضخیم )برحسب تمیانگی  نمره کح   2ـ2ـ9

 کنید.

 کم کنید.(M)اا زمونهآ ک  تک  یا دنیر( را از میانگی  نمرهاا  نازک )برحسب میانگی  نمره کح   8ـ2ـ9
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را مقایسه کرده و عدد باالتر را به عنوان حداکثر  3ک9ک2و  9ک9ک2نتایج بدست آمده از بنداا    4ـ2ـ9

 انحرا  برحسب تک  )یا دنیر( آزمونه درنظر بگیرید.

ک  و تا ی  رقم اعشار برا  نمره برحسب برا  نمره برحسب تدو رقم اعشار حداکثر انحرا  را تا   5ـ2ـ9

 دنیر محاسبه کنید.

 گزارش آزمون  51

 اا  زیر باشد: گزارش آزمون باید حاو  آگاای

 ؛3133-3روش آزمون طب  استاندارد ملی ایران شماره  51-5

 مشخصات نمونه مورد آزمون؛  51-2

 برگه مشخصات )طب  پیوست الف(؛  51-8

 ؛(M)نمره میانگی    51-4

 انحرا  معیار؛  51-5

 ؛حداکثر انحرا  معیار  51-6

 تاریخ انجام آزمون؛  51-5

 نام و امضا  آزمایش کننده.  51-1
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 پیوست الف

 )الزامي(

 برگه مشخصات

 

 نام مح  آزمون : ......................................

  - آزموناا  درجه بند  و روش – ابریشم خام ، 3133-3 )روش آزمون طب  استاندارد ملی ایران شماره

 (و حداکثر انحرا نمره تعیی  انحرا  قسمت پنجم: 

 

  شماره بهر : ...........................

 بهر : ........................در اا عد شماره سریا  

 نمره ار کح 

 )دنیر(
 فراوانی مشااده شده

(fi) 
xi 

 انحرا 

fi xi fi xi
2 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 N=  ∑fi xi = ∑fi xi
2
 = 

 

 

 
 ..............................   حداکثر انحرا  : 

 .............................   : توضیحات 

 ............................  تاریخ انجام آزمون: 

 ............................ نام و امضا  آزمایش کننده :
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 پیوست ب 

 )اطالعاتي(

 نمرهانحراف مثالي براي محاسبه 

 

 نمره ار کح 

 )دنیر(
 فراوانی مشااده شده

(fi) 
xi 

1) 
 انحرا 

fi xi fi xi
2 

3/13 - 3-  - - 

13 9 2-  3- 39 

3/13 3 3- 2- 93 

12 2 9- 3- 16 

3/12 2 1- 2- 2 

99 3 9 9 9 

3/99 3 1 3 3 

91 6 9 19 92 

3/91 2 3 19 36 

99 3 2 19 23 

3/99 1 3 3 93 

 N=  29   ∑fi xi =  13  ∑fi xi
2
 =  913  

بر حسب تعداد فاصله نشان   –تری  فاصله به مرکز توزیع فراوانی بوده و با عحمت + یا ، به معنی تعیی  نزدی A( انحرا  از 1

 . شودداده می

 

 باشد.فراوانی میتوزیع نزدی  به مرکز ه انتخاب شددر ای  مثا ، میانگی  

 99 (A) =فراوانی توزیع مرکز 

 3/9 (h) = اادسته فاصله

 29 (N) =فراوانی 

 :بنابرای 

 

 

 

 


