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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 موسسۀ *

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
  : پانزدهم قسمت  - تجزیه شیمیایی کمّی-ساجین« 

  » )جودبا استفاده از تعیین نیتروژن مو(  بعضی الیاف حیوانی بامخلوط الیاف جوت 

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

   )شیمی یمهندسفوق 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  توفیقی ، روفیا

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

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

  )فوق لیسانس مهندسی شیمی نساجی ( 
  آزمایشگاه کوثر مرکز خرید سپاه  کمالی میاب ، رضا

  )لیسانس مهندسی نساجی ( 
  سازمان توسعه تجارت  کیان تاش ، سمیرا

  )فوق لیسانس مهندسی شیمی نساجی ( 
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  هیموحدانی ، ابرا

  )فوق لیسانس مهندسی شیمی نساجی ( 
  شرکت روین شیمی  یراقی ، بهنوش

  )لیسانس مهندسی نساجی ( 
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  پیش گفتار
   بعضی الیاف حیـوانی     بامخلوط الیاف جوت    :  قسمت پانزدهم    - تجزیه شیمیایی کمّی   -نساجی "استاندارد  

هـای مربـوط توسـط موسـسه         نویس آن در کمیـسیون      که پیش  " )روژن موجود   با استفاده از تعیین نیت    ( 
 اجـالس کمیتـه ملـی    دویـست و دهمـین    استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تـدوین شـده و در             

مـورد تـصویب قـرار گرفتـه اسـت ،             20/12/86 رخ  های نساجی و الیاف  مو       پوشاک و فرآورده   استاندارد  
 قانون اصالح قوانین و مقررات موسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی               3بند یک ماده    اینک به استاندارد    

  .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

ی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و استانداردهای مل، 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 
های دو تایی الیاف به روش   ، جدا سازی کمی مخلوط1372سال  : 3362 ایران شماره استاندارد ملی

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

ISO 1833-15 : 2006  Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 15 : Mixtures of 
jute and certain animal fibres ( method by determining nitrogen content ) 
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   : همپانزدقسمت  -ی تجزیه شیمیایی کمّ-ساجین
   )جودتعیین نیتروژن موبا استفاده از  (  بعضی الیاف حیوانیباجوت  مخلوط الیاف

  دهدف و دامنه کاربر  1
  بعد از جدا کردن مواد ( نیتروژن محتوی  اندازه گیری روشتعیین ، این استاندارد هدف از تدوین 

  .باشد  جوت و الیاف حیوانی میالیاف های دوتایی   مخلوطزاساجی ساخته شده ، در کاالهای ن) غیر لیفی 
  .مو یا الیاف پشم به تنهایی یا مخلوط هر دو باشد شامل ی تواند ماجزای الیاف حیوانی 

تکمیلی مصرفی در آن دارای نیتروژن باشد ، کاربرد مواد این استاندارد برای کاالهایی که مواد رنگزا یا 
  .ندارد 

ز آنجایی که روش آزمون در این استاندارد با اصول کلی در روش های عمومی بر پایه حالل انتخابی در  ا-یادآوری
  . متفاوت است روش این استاندارد کامالً منحصر به فرد است 1387سال  : 9666-1ملی ایران ستاندارد ا

  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 محسوب میبدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایرا
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 داده شده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

  :   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
ین نیتروژن و مقدار شناخته شده یا نیتروژن فرض نیتروژن محتوی مخلوط تعیین می شود و از میان ا

  .شده موجود در دو جزء مخلوط ، نسبت هر یک از اجزا محاسبه می شود 

   واکنشگرها  4
  . خلوص آزمایشگاهی باشند دارای باید واکنشگرهاتمام 

  تولوئن  4-1
  لومتان  4-2
   )g/ml 84/1 = ρ(  ١سولفوریک اسید  4-3

                                                 
 . توصیه می شود این مواد عاری از نیتروژن باشند -1
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  1پتاسیم سولفات  4-4
  1م دی اکسیدوینیسل  4-5
  g/l 400 محلول سدیم هیدروکسید ،  4-6
g 400 را در  از سدیم هیدروکسیدml 400 تا ml 500  آب حل کنید و آن را با آب به حجم یک لیتر

  .برسانید 
   شدهمعرف مخلوط  4-7
g 1/0 از متیل قرمز را در ml 95ل و و اتانml 5 آب حل کنید ، سپس آن را با g 5/0 2سبز برمو کروزول 

  . آب مخلوط کنید ml 25ل و و اتانml 475حل شده در 
  محلول بوریک اسید  4-8
g 20  از بوریک اسید را در یک لیتر آب حل کنید.  
   محلول حجمی استانداردmol/l 01/0به مقدار سولفوریک اسید ،   4-9

  وسایل   5
 2- 5،  1- 5 هایاردی که در بندو مو 1387سال  : 9666- 1 استاندارد ملی ایران شماره از وسایل مطابق با

  .شود  استفاده ، شدهذکر  3- 5و 
  ml 300 تا ml 200ظرفیت با  ، 3کجلدالهضمی الن ب  1- 5
  بخارمولد با  ، کجلدالدستگاه تقطیر   2- 5
   ml 05/0با دقت  ،دستگاه تیتراسیون   3- 5

  و آماده سازی نمونهنمونه برداری   6
  نمونه برداری   6-1

و هر کدام در نجام دهید که نمونه آزمایشگاهی معرف واقعی نمونه اصلی بوده  گونه ای انمونه برداری را به
  . آماده کنید 2- 6نمونه را مطابق بند .  باشد g 1حدود 

  آماده سازی نمونه  6-2
 حجم سهو  حجم تولوئن یکیک نمونه خشک شده در هوا را در دستگاه سوکسله به همراه مخلوط 

  .قرار دهید  دور در ساعت 5سرعت حداقل  با h 4ل به مدت ومتان
  ون در دمای آدر آخرین بقایای آن را و سپس  تبخیر شود نمونه در هوااز حالل  دهیداجازه 

°C ) 3 ± 105 ( نمونه را در آب . ج کنید خار )ml 50 قرار داده و آن را تحت )  به ازای هر گرم نمونه
نمونه را داخل ارلن باز و صاف کنید و سپس ده شستشو دا دمای جوش در min 30رفالکس به مدت 

  .گردانده و آن را با آب تازه مجدداً شستشو دهید 

                                                 
  . توصیه می شود این مواد عاری از نیتروژن باشد -1

2- Bromocresol green 
3- Kjeldahl 
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آب اضافی آن را با چالندن ، مکش یا سانتریفوژ از محلول خارج کنید و سپس . محلول را صاف کنید 
  .بگذارید نمونه در هوا خشک شود 

  .احتیاط های الزم در زمان استفاده ضروری است ت ل رعایوبه دلیل اثرات سمی تولوئن و متان -احتیاط

  روش انجام آزمون  7
در خصوص انتخاب ،  1387سال  : 9666- 1 داده شده در استاندارد ملی ایران شماره شرحابتدا به روش 

  :به ترتیب زیر ادامه دهید سپس عمل کرده و خشک کردن و توزین آزمونه 
سپس آزمونه را در بطری توزین خشک کرده و بعد از  ، بردارید g 1ه شده آزمونه ای حدود آماداز نمونه 

  .آن در دسیکاتور خنک و سپس وزن کنید 
 ml 10م دی اکسید و وسلنی g 2/0 تا g 1/0پتاسیم سولفات ،  g 5/2به آزمونه موجود در بالن به ترتیب 

 الیاف آن متالشی شود ، سپس ابتدا بالن را به آرامی حرارت دهید تا تمامی. ید اضاقه کنسولفوریک اسید 
  . دیگر حرارت دهید min 15را به مدت  آن وحرارت را باال ببرید تا محلول صاف و تقریباً بی رنگ شود 

بگذارید کامالً ، آب رقیق کرده  ml 20 تا ml 10 دقت محتویات آن را با با، پس از خنک شدن بالن 
، حجم آن را با آب هضم ید و برای تهیه محلول  منتقل کنml 200خنک شود و سپس به یک بالن مدرج 

  . برسانید ml 200به 
ml 20 محلول بوریک اسید را در یک ارلن مایر ml 100 بریزید و ارلن را زیر ستون مبرد دستگاه تقطیر 
  .دال قرار دهید به طوری که شیر خروجی داخل بوریک اسید در نزدیکی سطح مایع قرار گیرد لکج

   محلول سدیم هیدروکسید ml 5تقطیر منتقل کرده و حداقل را به بالن هضم لول مح ml 10دقیقاً 
به قیف بیفزایید ، در ظرف را کمی بلند کنید و بگذارید محلول سدیم هیدروکسید به آرامی به  ) 3-6( 

باشند ، به و محلول سدیم هیدروکسید به صورت دو الیه جدا از هم هضم اگر محلول . بالن جریان یابد 
بالن تقطیر را به آرامی گرم کرده و به وسیله مولد بخار ، بخار آب را از . آرامی به هم بزنید تا مخلوط شود 

   ) .کجلدالدستگاه ( آن عبور دهید 
را پایین بیاورید تا نوک شیر  1 از ماده تقطیر شده را جمع آوری کرده ، ظرف گیرندهml 20حدود 

نوک . رار بگیرد و یک دقیقه دیگر عمل تقطیر را انجام دهید باالی سطح مایع ق mm 20خروجی حدود 
ظرف گیرنده . شیر خروجی را با آب شستشو داده و مواد حاصل از شستشو را در ظرف گیرنده جمع کنید 

محلول بوریک اسید ، به جای آن قرار دهید و در حدود  ml 10را برداشته و ظرف گیرنده دومی حاوی 
ml 10  را در آن جمع کنید ماده تقطیر شده.  

  ، دو ماده تقطیر شده را به طور  ) 9- 4مطابق با بند ( اسید با استفاده از معرف مخلوط و سولفوریک 
  اگر نتیجه تیتراسیون . نتیجه تیتراسیون دو محلول تقطیر شده را یادداشت کنید . مجزا ، تیتر کنید 

 را مردود شناخته و تقطیر را با استفاده از حجم  آن،بود  ml 2/0ماده تقطیر شده دوم بیش از ) تیتر ( 
  .تازه ای از محلول ، تکرار نمایید 

  .ستفاده کنید  و تقطیر فقط از واکنشگرها امحلول هضمی یعنیبرای آزمون شاهد 

                                                 
1- Receiver 
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  روش محاسبه و بیان نتایج  8
  :درصد نیتروژن موجود در آزمونه خشک را به طریق زیر محاسبه کنید   8-1

A = 
0

21

m
c ) V(V 14 −

 

  :که در آن 
A   ؛ نیتروژن موجود در آزمونه خشک و تمیزمقدار  

V1   ؛به کار رفته در اندازه گیری بر حسب میلی لیتر ) 9- 4مطابق با بند ( حجم کل سولفوریک اسید   
V2   ؛به کار رفته در آزمون شاهد بر حسب میلی لیتر ) 9- 4مطابق با بند ( حجم کل سولفوریک اسید   

c  مول بر لیتر ؛بر حسب  ) 9-4مطابق با بند ( غلظت سولفوریک اسید  
m0  وزن خشک آزمونه بر حسب گرم.   

حیوانی ، که هر  نیتروژن موجود در لیف 2/16%  نیتروژن موجود در جوت و 22/0% به با توجه   8-2
  :زیر محاسبه کنید طریق دو بر اساس جرم خشک لیف بیان شده ، ترکیب مخلوط را به 

PA = 100
0.22 - 16.2

 0.22 -A 
×  

  :که در آن 
PAدرصد لیف حیوانی موجود در آزمونه خشک و تمیز   .  

  دقت   9
در یک کاالی نساجی مخلوط و همگن حدود اطمینان نتایج به دست آمده با این روش ، برای سطح 

  .باشد   می± 1حداکثر  درصد ، 95% اطمینان 
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