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  خدا به نام
  ایران صنعتی تحقیقات و اندارداست 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 تولیدی، فناوری 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 مراجع 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  هیـه ت 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 استاندارد
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 شپی موازین رعایت با تواند می ایران 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 ستاندارد، اجباریا 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، زش،آمو مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات 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 کنـد  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 دیگر 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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  ن فنی تدوین استانداردکمیسیو
  کلردار ، مخلوط الیاف : م  قسمت بیست و یک- تجزیه شیمیایی کمّی-ساجین« 

ها با بعضی الیاف  بعضی از الیاف مد اکریلیک و االستانها  ها ، تری استات استات
 ») سیکلو هگزانون با استفاده از ( دیگر 

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

   )شیمی مهندسیفوق 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( 
  آزمایشگاه کوثر مرکز خرید سپاه  یعل, سمیعی 

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

  ) شیمی نساجی مهندسیفوق لیسانس ( 
  آزمایشگاه کوثر مرکز خرید سپاه  مالی میاب ، رضاک
  ) نساجی مهندسیلیسانس ( 

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

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

  شرکت روین شیمی  یراقی ، بهنوش
  ) نساجی مهندسیلیسانس ( 
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  پیش گفتار
 ها ، تـری    مخلوط الیاف کلردار ، استات    :  قسمت بیست و یکم      - تجزیه شیمیایی کمّی   -نساجی "استاندارد  

  از ســیکلو  بــا اســتفاده( دیگــر  الیــاف هــا بــا بعــضی اکریلیــک و االســتان هــا بعــضی از الیــاف مــد اســتات
های مربوط توسط موسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی              که پیش نویس آن در کمیسیون      " )هگزانون  

شاک و فـرآورده هـای       پو  اجالس کمیته ملی استاندارد      دویست و دهمین     ایران تهیه و تدوین شده و در        
 3مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به اسـتاندارد بنـد یـک مـاده                   20/12/86 رخ  نساجی و الیاف  مو    

 ، بـه    1371قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن مـاه                 
  .شود  عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می

  های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و  گامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتبرای حفظ هم
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و ، خدمات 

واهد تکمیل این استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خ
  .بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد . گرفت 

های دو تایی الیاف به روش   ، جدا سازی کمی مخلوط1372سال  : 3362استاندارد ملی ایران شماره 
  .شود   آن می بخشی ازشیمیایی باطل و این استاندارد جایگزین

  :این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است خذی که برای تهیه أمنبع و م
ISO 1833-21 : 2006  Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 21: Mixtures of 
chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates , triacetates and certain other 
fibres ( method using cyclohexanone ) 
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  کلردار ، مخلوط الیاف : م  قسمت بیست و یک- تجزیه شیمیایی کمّی-ساجین
ها با بعضی الیاف  ها بعضی از الیاف مد اکریلیک و االستان ها ، تری استات استات

  )سیکلو هگزانون با استفاده از ( دیگر 

  هدف و دامنه کاربرد  1
، االستان ، مد اکریلیک ، ف کلر دار درصد الیا اندازه گیری وشرتعیین ، این استاندارد هدف از تدوین 

 دربا استفاده از سیکلو هگزانون ، بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی  و تری استات )استات (استاتدی 
  :باشد  به شرح زیر میالیاف های دوتایی   مخلوطزکاالهای نساجی ساخته شده ا

  ها و  اف کلر دار ، بعضی الیاف مد اکریلیک ، بعضی االستانها ، الی استات ، تری استات دی - الف
  . منظور از بعضی الیاف ، الیافی هستند که در سیکلو هگزانون محلول هستند -1یادآوری 

  .پشم ، موی حیوانی ، ابریشم ، پنبه ، کوپرو ، مدال ، ویسکوز ، پلی آمید ، اکریلیک و الیاف شیشه  -ب
  .محلول هستند نا هستند که در سیکلو هگزانون  منظور الیافی -2یادآوری 

د ای تعیین گرد در صورتی که الیاف مد اکریلیک یا االستان موجود باشند ، بهتر است با انجام آزمون اولیه
  .حل گردیده است که الیاف به طور کامل در واکنشگر 

 1387سال  9666- 13لی ایرانتوان از استانداردهای م دار میهای شامل الیاف کلر ا سازی مخلوطبرای جد
  .استفاده نمود  1387 سال 9666-17و 

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

  .شود  بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می
ها و تجدید نظرهای بعدی  درکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحیهدر صورتی که به م

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 تفادهاس
قسمت  - ی تجزیه شیمیایی کمّ- ینساج ، 1387سال :  9666- 1استاندارد ملی ایران شماره   2-1

  اصول کلی آزمون: اول 

  آزمونول اص  3
ها در مخلوطی  ستانالیاف دی استات و تری استات ، الیاف کلر دار ، بعضی الیاف مد اکریلیک و بعضی اال

گردد و  زدیک نقطه جوش حل مینخشک آن مشخص است توسط سیکلو هگزانون در دمای  که جرم
باقی مانده پس از جمع آوری ، شسته ، خشک و توزین شده و جرم آن در صورت لزوم تصحیح و به 

   االستان ، درصد الیاف کلر دار ، مد اکریلیک ،. گردد  صورت درصدی از جرم خشک مخلوط بیان می
  .شود  مخلوط و باقی مانده محاسبه میدی استات و تری استات از روی اختالف جرم خشک 
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   واکنشگرها  4
 و 1-4 هایو مواردی که در بند 1387سال  : 9666-1استاندارد ملی ایران شماره با  مطابق کنشگرهااز وا

  .د شو میاستفاده شرح داده شده ،  2- 4

   C° 156نقطه جوش با سیکلو هگزانون ،   4-1

   حجمی 50% ل واتان  4-2

  . است یضروراستفاده در زمان الزم های  احتیاطرعایت باشد ،  از آنجایی که سیکلو هگزانون سمی و آتش پذیر می -احتیاط

  وسایل   5
 5- 5 تا 1-5و مواردی که در بند  1387سال  : 9666- 1 استاندارد ملی ایران شماره از وسایل مطابق با

  .شود  استفاده ، ده شدهشرح دا
  ) ه شود عمراجپیوست الف به ( دستگاه استخراج گرم   1- 5
  برای نگهداری آزمونه ، دارصافی بوته چینی   2- 5
ای مسطح از جنس شیشه و  با درب دایره ، ) 1با درجه تخلخل از نوع (  1 متخلخلصفحه  3- 5

  .ای در وسط آن   شیشهصافی
  . دهید ای قرار درپوش را روی صافی شیشه

  .که با بالن تقطیر سازگاری دارد  ،مبرد بازگشتی   4- 5
  وسیله گرم کن  5- 5

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

  :ترتیب زیر ادامه دهید 
  .م آزمونه بریزید ن به ازای هر گرنو سیکلو هگزاml 100در بالن تقطیر 

باشد نسبت به  میه متخلخل صفحمحتوی آزمونه و بوته چینی صافی دار به صورتی که ظرف استخراج 
سپس آن را به نقطه جوش رسانده مبرد بازگشتی را قرار دهید . قرار دهید ، وضعیت قبلی کمی شیب دار 

  .امه دهید  دور در ساعت اد12 با حداقل min 60را به مدت استخراج و عملیات 
را بیرون آورید و دار صافی بوته چینی ظروف استخراج را جدا کرده سپس ، پس از استخراج و سرد کردن 

  .را خارج کنید ه متخلخل صفح
 گرم شده ، بشویید و C 60° حدود  که درلواتان 50%  بار با 4 یا 3را بوته چینی صافی دارد محتویات 

  .کامل کنید  C 60°سپس شستشو را با یک لیتر آب 

                                                 
1- Porous baffle 
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اجازه دهید مایع تحت اثر وزن خود خارج . یا بین عملیات شستشو انجام ندهید زمان مکش را در طول 
  .شود و سپس مکش را انجام دهید 

مطابق با استاندارد ملی ایران ( در پایان صافی شیشه ای و باقی مانده را خشک ، خنک و توزین کنید 
   . )9666-1شماره 

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

  . محاسبه کنید 
  :در نظر بگیرید  1برابر را به جز در موارد زیر  dضریب تصحیح 

 d = 01/1  ابریشم 
 d = 98/0  اکریلیک

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

  .باشد  می ± 1% حداکثر  ، 95% اطمینان 
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  پیوست الف
  )اطالعاتی ( 

  
  :راهنما 

  متخلخلصفحه   1
  بوته چینی صافی دار  2

  )سوکسله گرم (  شمایی از دستگاه استخراج گرم -1-شکل الف
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ICS: 59.060.01 

  ۴: صفحه
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