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  خدا به نام
  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

و  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  الزامـات  و قـوانین  اصـالح  قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 نـشر  و تـدوین  تعیـین،  وظیفـه  کـه  اسـت  کـشور  رسـمی  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی(استانداردهای ملی 
 و مراکـز  نظـران   صـاحب *کارشناسـان مؤسـسه   از مرکـب  فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

بـه   توجـه  بـا  و ملـی  مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، مؤسسات علمی،
-مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و لیدی، فناوریتو شرایط

 مـی  حاصـل  دولتـی  غیـر  و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگان
 ارسـال  مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی جعمرا به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش .شود

 عنـوان  بـه  تـصویب  صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و می شود
  .شود می منتشر و ایران چاپ )رسمی)ملی استاندارد

 مـی  تهیـه  شـده  تعیـین  ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش
بدین ترتیب،  .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی کنند درکمیتۀ
ملـی   کمیتـۀ  در و تدوین 5 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان
المللـی   بـین   کمیـسیون 1(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کمیـسیون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و  است3(OIML)قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان  و2(IEC)الکتروتکنیک 
 و کلـی  شـرایط  بـه  توجـه  ضـمن  ایـران  ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور  در5(CAC)کدکس غذایی 

  بهـره گیـری   بینـالمللی  اسـتانداردهای  و جهـان  صـنعتی  و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص های نیازمندی
  .شود می

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند می انایر صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ

ـ  وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی،  تـصویب  اب
 اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباری عالی شورای

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد
 کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال سساتمؤ و زمانها سا خدمات

 گونـه  ایـن  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  ،سـنجش  وسـایل  )واسـنجی (کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و
 الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و دکنـ  مـی  ارزیـابی  ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

کالیبراسـیون   یکاهـا،  المللـی  بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ
 ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(
  .است مؤسسه این وظایف ردیگ از

                                                 
  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد سسۀمو *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  کمیسیون فنی تدوین استاندارد
   و تری استات مخلوط الیاف : دهم قسمت - تجزیه شیمیایی کمّی-ساجین« 

  »)با استفاده از دی کلرو متان (  سایر الیاف مشخص ابپلی الکتید 

  یا نمایندگی/ سمت   رئیس
  انجمن صنایع نساجی ایران   آذر نسب ، محمود

   )شیمی مهندسی فوق لیسانس( 

  دبیر
  وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانم  گرامی ، الهام

  )نساجی شیمی لیسانس مهندسی ( 

   )اسامی به ترتیب حروف الفبا(: اعضاء 
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   ، روفیاتوفیقی

  ) شیمی نساجی لیسانس مهندسی( 
  قات صنعتی ایرانسسه استاندارد و تحقیمو  حسینی ، مرجان

  )نساجی شیمی  مهندسیلیسانس ( 
  آزمایشگاه کوثر مرکز خرید سپاه  علی, سمیعی 

  ) شیمی نساجی مهندسیفوق لیسانس ( 
  کارخانجات نساجی بروجرد   بهزاد، شیخ االسالمی 

  ) شیمی نساجی مهندسیفوق لیسانس ( 
  وزارت صنایع و معادن  عیوض زاده ، الهه

  )یمی نساجی  شمهندسیفوق لیسانس ( 
  آزمایشگاه کوثر مرکز خرید سپاه  مالی میاب ، رضاک
  ) نساجی مهندسیلیسانس ( 

  سازمان توسعه تجارت  کیان تاش ، سمیرا
  ) شیمی نساجی مهندسیفوق لیسانس ( 

  سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانمو  وحدانی ، ابراهیم
  ) شیمی نساجی مهندسیفوق لیسانس ( 

  کت روین شیمیشر  یراقی ، بهنوش
  ) نساجی مهندسیلیسانس ( 
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  پیش گفتار
 سایر  ابپلی الکتید    ومخلوط الیاف تری استات     :  قسمت دهم    - تجزیه شیمیایی کمّی   -نساجی "استاندارد  

 که پیش نـویس آن در کمیـسیون هـای مربـوط توسـط               " )با استفاده از دی کلرو متان       ( الیاف مشخص   
 اجـالس کمیتـه     دویست و دهمـین      موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در             

مورد تصویب قرار گرفته است ،        20/12/86 رخ   پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف  مو         ملی استاندارد   
 قانون اصالح قوانین و مقررات موسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی               3اینک به استاندارد بند یک ماده       

  .شود   ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371ایران ، مصوب بهمن ماه 
  های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و  برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت

واقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و استانداردهای ملی ایران در م، خدمات 
تکمیل این استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد 

  .بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد . گرفت 
به روش  تایی الیاف دوهای 3 ، جدا سازی کمی مخلوط1372سال  : 3362 استاندارد ملی ایران شماره

  .شود   آن می بخشی ازباطل و این استاندارد جایگزینشیمیایی 
  :خذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است أمنبع و م

ISO 1833-10 : 2006  Textiles- Quantitative chemical analysis- Part 10 : Mixtures of 
triacetate or polylactide and certain other fibres (method using dichloromethane) 
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   و تری استات مخلوط الیاف : دهم قسمت -ی تجزیه شیمیایی کمّ-ساجین
  )با استفاده از دی کلرو متان  (  سایر الیاف مشخصابپلی الکتید 

  دهدف و دامنه کاربر  1
ن مواد بعد از جدا کرد(  تری استات درصد الیاف اندازه گیری روشتعیین ، این استاندارد هدف از تدوین 

به شرح های دوتایی   مخلوطزدر کاالهای نساجی ساخته شده ا، دی کلرو متان با استفاده از ) یر لیفی غ
  :زیر می باشد 

  یا پلی الکتید و الیاف تری استات  - الف
ویسکوز ، کوپرو ، ) شسته شده ، پخت یا سفید گری شده  ( ، پروتیین باز یافتی ، پنبهپشم الیاف  -ب

  . مدال ، پلی آمید ، پلی استر ، اکریلیک و الیاف شیشه

  مراجع الزامی  2
 .ها ارجاع داده شده است  متن این استاندارد ملی ایران به آن در که است حاوی مقرراتی الزامی زیر مدارک

  .شود  ن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب میبدین ترتیب آ
ها و تجدید نظرهای بعدی  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحیه

ها ارجاع  ن ذکر تاریخ انتشار به آنبدوکه در مورد مدارکی . نیست ایران آن مورد نظر این استاندارد ملی 
  .ها مورد نظر است  های بعدی آن  است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهداده شده
  :   است  استاندارد الزامی  کاربرد این  زیر برای  از مرجع استفاده

 قسمت - ی تجزیه شیمیایی کمّ- ینساج ، 1387سال  : 9666- 1استاندارد ملی ایران شماره   2-1
  اصول کلی آزمون: اول 

  آزمونول اص  3
  حلدی کلرو متان در مخلوطی که جرم خشک آن مشخص است ، توسط موجود استات  تری الیاف

 در صورت لزوم  آنجرمپس از جمع آوری ، شسته ، خشک و توزین شده و   باقی ماندهو می شود 
از روی  استات  تری فالیاگردد و مقدار  مخلوط بیان می به صورت درصدی از جرم خشک تصحیح و

   .شود مخلوط و باقی مانده محاسبه می  خشک اختالف جرم

  واکنشگرها  4
شرح 1- 4و مواردی که در بند  1387سال  : 9666-1استاندارد ملی ایران شماره با  مطابق واکنشگرهااز 

  .د شواستفاده داده شده ، 

  )متیلن کلراید ( دی کلرو متان   4-1

  .  استفاده ضروری استزمانزم در  احتیاط های الرعایت، حالل با توجه به اثرات سمی این  -احتیاط
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  وسایل   5
شرح   1-5و مواردی که در بند  1387سال  : 9666-1 استاندارد ملی ایران شماره از وسایل مطابق با

  .شود  استفاده ،داده شده
  .از نوع سنباده ای ای  و درب شیشه ml 200با حداقل ظرفیت   ،ارلن مایر  1- 5

  روش انجام آزمون  6
 عمل کرده و سپس به 1387سال  : 9666-1 داده شده در استاندارد ملی ایران شماره شرح ابتدا به روش

  :ترتیب زیر ادامه دهید 
درب . اضافه کنید  دی کلرو متان ml 100آزمونه را داخل ارلن مایر قرار داده و به ازای هر گرم آزمونه ، 

 بماند و min 30بگذارید ارلن به مدت . ه شود ، ارلن را تکان دهید تا آزمونه کامالٌ آغشتارلن را گذاشته 
  .را تکان دهید  آن min 10در فواصل زمانی 

  .خالی کنید محتویات ارلن را در صافی شیشه ای وزن شده ، 
ml 60  ارلن را با دست تکان دهید و محتویات ارلن کلرو متان به باقیمانده موجود در ارلن بیفزایید ، دی

  الیاف باقی مانده در ارلن را با دی کلرو متان شسته و به صافی شیشه. نمایید ای صاف را در صافی شیشه

  .ای منتقل کنید 
صافی را مجددا با دی کلرو متان پر کنید و بگذارید .  مکش محلول اضافی را خارج کنید با استفاده از

  .شود تحت اثر وزن خود خارج 
و باقی مانده شیشه ای  صافی ،اده از مکش خارج کرده ای ، را با استف در پایان محلول اضافی صافی شیشه

  . ) 9666- 1مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ( خشک ، خنک و وزن کنید آب کشی سپس را 

  نتایجبیان محاسبه و روش   7
 1387سال  : 9666-1استاندارد ملی ایران شماره شرح داده شده در های  نتایج را طبق دستورالعمل

  . د محاسبه کنی
  . می باشد 01/1پلی استر که ضریب  تصحیح آن برابر   باشد به جز الیاف می1 برابر dضریب تصحیح 

شوند ، باید درصد لیف تری استات  حل نمیحالل  تری استاتی که به طور کامل در الیافدر مورد 
 درصد لیف دیگر برای به دست آوردن. ضرب نمود است ،  02/1 که برابر با d محاسبه شده را در مقدار

  . به دست آورید 100را از عدد محاسبه شده  اختالف عدد باید

  دقت   8
در یک کاالی نساجی مخلوط و همگن حدود اطمینان نتایج به دست آمده با این روش ، برای سطح 

  .باشد   می± 1حداکثر  ، 95% اطمینان 
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ICS: 59.060.01 

  ٢: صفحه
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