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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996وطینامهرمارهسازمانمییاستانداردایرانتغییر

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی سازمانمییاستانداردایرانتشکیل مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 آناتا عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
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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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

: مخلوط الیاف ويسکوز يا انواع مشخص کاپرو، مدال يا 22قسمت  -تجزيه شیمیايی کمی -نساجی »

 «لیوسل با الیاف کتان )با استفاده از فرمیک اسید و روي کلرايد(


 سمت و/ يا نمايندگی رئیس : 

جعفر،ابوادحسنی

سدکترا ریمی 

دانشگاهآزاداسالمیواحدتبری 



 دبیر :

سعید،آذین

سدیسانسریمی 

گیتیگسترانرورنتدبیرررکت



):ساسامیبهترتیبحروفادفبااعضاء 

کاررناساستانداردپاکی وند،رافت

سفوقدیسانسریمی 



آذربایجانررقیاستانادارهکلاستانداردپیرا،رویا

سدیسانسریمی 



ررکتاطیسپودپورعیوضی،امیرتقی

سفوقدیسانسمهندسینساجی 



سبکتکین،محمدرضاررکتآرینریمیگستر

سفوقدیسانسریمی 



تاییدصالحیتایرانمییمرک گرامی،ادهام

نساجی سدیسانسمهندسی



ودودکریمانی،

         مهندسینساجیسدیسانس

ررکتپارتمنسوجات



 وحدانی،ابراای 

 نساجیفوقدیسانسمهندسیس



سازمانمییاستانداردایران
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مستوفی،رضا

سدیسانسمهندسینساجی 



سهیال،باغیمصطفیقره

سدیسانسریمی 

آذربایجانررقیاستاناستانداردادارهکل





ررکتاطیسپود
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پیش گفتار

:مخیوطادیافویسکوزیاانواعمشخصکتاپرو،متدالیتا99قسمت-تج یهریمیاییکمی-نساجی"استاندارد

توسطررکتگیتیگستران آن نویس پیش که"کتانسبااستفادهازفرمیکاسیدورو کیراید دیوسلباادیاف

پورتا و میی کمیتۀاجالسمینسیصدورصتدر و رده تدوین و تهیهاا مربوط درکمیسیونرورنتدبیرو

 قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک است، گرفته قرار تصویب مورد 12/2/29مور ادیافواا نساجیفراورده

 استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقرراتسازمان و قوانین اصالح

 .رودمنتشرمی ایران میی

ختدمات، و عیتوم صتنایع، زمینتۀ در جهتانی و میتی اا  پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ایتن تکمیتل و اصتالح بترا  کته پیشنهاد  ار و رد خوااد نظر تجدید د وم مواقع در ایران میی استاندارداا 

 بنابراین،باید . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام رود، ارائه استاندارداا

.کرد استفاده میی استاندارداا  تجدیدنظر آخرین از امواره
 

 :است زیر ررح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برا  که منبعوماخی 


ISO 1833- 22: 2013, Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal or lyocell and flax 

fibres (method using formic acid and zinc chloride) 
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 فهرست مندرجات                      

 

 صفحهعنوان

 ب آرناییباسازمانمییاستاندارد

جاستاندارد تدوین فنی کمیسیون

هپیشگفتار

1ادفودامنهکاربرد1

1مراجعاد امی9

3

2

3

اصولآزمون

واکنشگرااووسایل

 روشانجامآزمون

1

9

9

2 محاسبهوبیاننتایج6

3 



دقت

آزمونمهارتنتایج،ساطالعاتی پیوستادف

 پیوستبساطالعاتی ،کتابنامه

3

6

11
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: مخلوط الیاف ويسکوز يا انواع مشخص 22قسمت  -تجزيه شیمیايی کمی -ساجین

 از فرمیک اسید و روي کلريد( کاپرو، مدال يا لیوسل با الیاف کتان )با استفاده

سالمتیوتواندبرا اا مندرجدرایناستانداردمیدرصورتعدمایجادررایطمطیوب،استفادهازمواد/دستورادعمل -هشدار

فقط ایناستاندارد بارد. محیطزیستزیانآور نظر تعهداتقانونیمربوطبهسالمتفنیاز از را ومطیوباستودیکاربر

 .کنددرایچیکازمراحلآزمونمعافنمیایمنی/محیطزیست

 هدف و دامنه کاربرد 2

کوپرویامدالیامعمولازادیافیازتعییندرصدادیافویسکوزیاانواعمشخصادفازتدوینایناستاندارد،

.پسازجداکردنموادغیردیفیازمخیوطدوتاییادیافاستدیوسلباادیافکتان

داردیاحالدیتدرواکنشگرتعییناینکهآیاآزمونمقدماتیبرا بایددرصورتوجودادیافکوپرویامدال

انجامداد.خیر

ایناستاندارد،درمواردزیرکاربردندارد:

درموردمخیوطیکهادیافکتانموجوددرآنبهطوروسیعیتحتتخریبریمیاییقرارگرفتهاست.-الف

بهعیتانجامعمییاتتکمیییدائ یارنگرز باموادرنگ ا ویسکوز،کوپرویادیوسلموجوددرآنقتیو-ب

.روندکرد بهطورناقصحلمیجداتواننمیبهطورکاملسکهراکتیو



مراجع الزامی        2  

مدار اد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردمییایرانبهآنهاارجاعدادهردهاست.بدین

رود.ترتیبآنمقرراتج ییازایناستانداردمییایرانمحسوبمی

آنموردااوتجدیدنظراا بعد درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهردهبارد،اصالحیه

ااارجاعدادهردهاست،نظرایناستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآن

اا بعد آنااموردنظراست.اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه

 زیربرا ایناستاندارداد امیاست:استفادهازمرجع

   قسمتاول:اصولکییآزمون–تج یهریمیاییکمی–،نساجی2666-1استانداردمییایرانرماره   2-2



 اصول آزمون         9

ت ادیافکتان داخیی ساختار به مربوط غیره  و سپکتین سیود   ترکیباتغیر حیف از پیشوبعد انجام سط

 ایدروکسید، سدی  با عمییات ادیاف با مخیوطی در دیوسل یا مدال یا کوپرو مشخصتوسطویسکوز، جرم

آور ،رسته،خشکوتوزینباقیماندهپسازجمعرود،واکنشگرمتشکلازفرمیکاسیدورو کیریدحلمی

.رودبهصورتدرصد ازجرمخشکمخیوطبیانمیردهآنردهوجرمتصحیح
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 و وسايل واکنشگرها       4

 کلیات        4-2

ررحداده3-2و9-2دربند کهمواردو 2666-1استانداردمییایرانرمارهمطابقووسایلواکنشگراااز

.کنیداستفادهرده

 واکنشگرها     4-2

  mol/l3/1محیولسديم هیدروکسید،       4-2-2

  mol/l1/9محیولاستیک اسید،       4-2-2

 واکنشگر فرمیک اسید/روي کلريد     4-2-9

رسیدهاست،g199بهجرمفرمیکاسیدبدونآبکهباآبg63رو کیریدبدونآبوg99محیودیرامل

آمادهرود.
اا تزمدرزماناستفادهضرور است.ورعایتاحتیاطاثراتمضراینواکنشگررابایددرنظردارت-احتیاط



 آمونیاک، محلول رقیق     4-2-4

ml99 چگادیحجمیسغییظمحیولآمونیاg/ml339/9  رقیقکنید.يک لیترراباآبتاحج

 وسايل      4-9

 ا ا سرسنبادهبادرریشه   ،ml 939  حداقلظرفیتبابالن،      4-9-2

2مبرد پس شار      4-9-2
 

مناسبباقابییتحفظجوشمحتوا بادنطیپیشعمییات،وسايل گرم کننده     4-9-9

ا .،بادرریشهml 939باحداقلظرفیتارلن ماير،     4-9-4

 29±9س° C،باقابییتنگهدار دما اردنمایردروسايل گرم کننده     4-9-5



 روش انجام آزمون    

 کلیات    5-2

بهروشررحدادهردهمطابق عملکردهوسپسبهترتیبزیر2666-1استانداردمییایرانرمارهباابتدا

ادامهداید:

 جدا کردن ترکیبات غیر سلولزي از الیاف کتان     5-2

از%وعمییات9کتانمقدارخیساندنبراساس ترکیباتغیرسیود  سپکتینو29تا%19اا بهکاررفته،

رود.اللویسکوزیاکوپرویامدالیادیوسلجداساز غیره ادیافکتانبایدقبلازانح

                                                 
1- Reflux condenser 

2 -Flax retting 
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رادربوتهصافیوزنردهقرارداید.آزمونهg1حداقل

رادرگرمخانهقراردایدوخشککنید،سپسسردکردهووزنکنید.آزمونهبوتهصافیوزنردهو

 مدتحداقلبگیارید به نسبتmin 13محیولسدی ایدروکسید بجورد. پسرار مبرد به بادنمجه  در

بارد.1به199آزمونهحمامبهمحیول

ازمحیولس دربادنقراردادهوعملجوراندنراتاآزمونه بهعیتجوریدنبعدازجداکردناوا ساعت1را

رادرمحیولآغشتهکنید.آزمونهادامهداید.بهطورمداوم

.آبکشیکنیدmin3مدتبهردهاییزدیونآبباآبمقطریامدام1دنسیفونکرباراآزمونه

دراستیکاسیدغوطهورکنید.min19بهمدتراآزمونه

کمیمحیولاستیکاسید مقدار با ادیافرا گونه ار خادیکنیدو بوتهصافیوزنرده در محتویاتبادنرا

mol/l1/9.بهداخلبوتهصافیبشویید

تازمانیکهمحیولتحترابامکشخادیکنیدوباآبتازمانیکهمحیولزیرصافیخنثیرودبشویید.بوته

رودازمکشاستفادهنکنید.تاثیرگرانشتخییهمی

وزنکنید. و خنکماندهراخشک،بوتهراتخییه،بوتهوباقی مکش از استفاده با انتها در

 وپرو، مدال يا لیوسلانحالل الیاف ويسکوز، ک      5-9

گرمردهقرارداید.C ° 29رابدونتاخیردراردنمایرکهقبالتاردهپیشعمییاتآزمونه

نکنید.یوزتدوبارهبوتهصافیرابهددیلباقیماندهادیافبعدازانتقال

جرمخشکمخیوطراقبلازآزمونانحاللتعیینکنید.

گرمردهاضافهکردهودرC ° 29واکنشگرفرمیکاسید/رو کیریدکهقبالتاml  199آزمونهبهازا ارگرم

اردنرابستهوآنراتکانداید.

ماندهوآنرادوباردرطولاینزماندرفواصلC ° 29درmin39 وh9بگیاریداردنومحتویاتآنبهمدت

تکانداید.min69 زمانیحدود

 باکمی را اردن در مانده باقی ادیاف سپس و نمایید صاف ،هرد نیوزت ا  ریشه صافی یک در را اردن محتویات

 . کنید منتقل بوته به و رستهواکنشگر

آبکشیکنید.واکنشگرآنراml99بابیشاز

بشویید.C ° 29بوتهوباقیماندهرابهطورکاملباآب

کامالmin19،مطمئنرویدکهباقیماندهبهمدتآبکشیکنیدمحیولآمونیا سردml199باقیماندهرابا

.مکشراتازمانیکهارمایعرستشوتحتاثروزنآبکشیکنیدماند،سپسباآبسردورمیدرمحیولغوطه

رودبهکارنبرید.خودخارجمی

کنید.وزن و خنک خشک، را مانده باقی و صافی سپس و کرده خارج را محیول مکش از استفاده با انتها در

                                                 
2-Siphoning
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،باقیماندهرابامیکروسکوپیابهطورکاملانجامردهاستقابلحلاینکهعمییاتحیفادیافبررسیبرا 

مناسبامتحانکنیدروش طور به مییایرانرماا دیگر آزموناستخراجطبقاستاندارد اسبه 2666-1ره

 مراجعهرود .



 نتايجمحاسبه و بیان           9

 محاسبه کاهش جرم در طول پیش عملیات    9-2

 محاسبهکنید.1کااشجرمدرطولپیشعمییاترابااستفادهازفرمولس

   
     

  
  1س                                                                                                                                        

کهدرآن:  

PS درصدکااشجرمدرطیپیشعمییاتباسدی ایدروکسید؛

m1جرمخشکآزمونهقبلازپیشعمییاتباسدی ایدروکسید؛ 

m2.جرمخشکآزمونهبعدازپیشعمییاتباسدی ایدروکسید



 خشک اولیه قبل از پیش عملیاتمحاسبه جرم خشک تصحیح شده مخلوط بعد از انتقال به جرم    9-2

یدباسدی ایدروکسجرمخشکتصحیحردهمخیوطبعدازانتقالبهجرمخشکاودیهقبلازپیشعمییات

محاسبهکنید: 9فرمولسبایدبااستفادهاز

  
     

      
 9س  

کهدرآن:

Mباسدی ایدروکسیدقبلازپیشعمییاتآنتصحیحردهنسبتبهجرمخشکاودیهمخیوطجرمخشک

وتصحیحردهبرا کااشجرمدرطیانتقال؛

m3 جرمخشکمخیوطبرا آزمونانحالل؛

Ps.درصدکااشجرمطیپیشعمییاتباسدی ایدروکسید



هاي خشک ويسکوز، کوپرو، مدال يا لیوسل و الیاف کتان که قبال مورد عملیات قرار محاسبه جرم     9-9

گرفته است

قفرمولطباا خشکویسکوز،کوپرو،مدالیادیوسلوادیافکتانکهقبالموردعمییاتقرارگرفتهبایدجرم

محاسبهکنید: 2وس 3ساا 

             (9 )                                                                                                                                       

   

       2س

کهدرآن:
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v     آزمونانحالل؛برا اا خشکویسکوز،کوپرو،مدالیادیوسلدرمخیوطجرم 

f       آزمونانحالل؛برا ادیافکتانکهقبالموردعمییاتقرارگرفتهدرمخیوطجرم خشک 

M   ردهبرا جرمخشکمخیوطتصحیحردهنسبتبهجرمخشکاودیهآنقبلازپیشعمییاتوتصحیح

  کااشجرمدرطیانتقال؛

m3      مخیوطدرآزمونانحالل؛جرمخشک 

m4     اندهبعدازآزمون؛مجرمخشکباقی 

d1    ویسکوز،کوپرو،مدالیادیوسلدرطیپیشعمییات؛ضریبتصحیحکااشجرم 

d2       یریدضریبتصحیحکااشجرمادیافکتانباواکنشگرفرمیکاسید/رو ک.



برا ویسکوز،کوپرو،مدالیادیوسلوادیافکتاناردودرحادتخام99/1و93/1بهترتیب d2 و  d1مقادیر

است.

 ترتیب d2 و  d1مقادیر 16/1به حادت99/1و در ادیافکتاناردو دیوسلو مدالیا کوپرو، برا ویسکوز،

ردهاست.گر سفید

 رطوبت برايمحاسبه درصدهاي هر جز با افزايش درصد توافق شده      9-4

بهعیت اف ایشدرصدتوافقرده ازدرصدارج درمخیوطبا استفاده وس3اا سفرمولرطوبتبایدبا  6 

محاسبهکنید:

  
    

   
   

 

 (  
   
   

)     
   
   

 
    (5 )                                                                                                                 

          

 

  
    

   
   

 

 (  
   
   

)     
   
   

 
 6س    

 
 

کهدرآن:

V   ؛برا آزمونانحاللدرصدادیافویسکوز،کوپرو،مدالیادیوسلدرمخیوط   

F   درصدادیافکتانبعالوهدرصدتوافقیبهعیترطوبت؛ 

v     اا خشکویسکوز،کوپرو،مدالیادیوسلدرآزمونانحالل؛جرم 

f       ادیافکتاندرآزمونانحالل؛جرم خشک 

tc1   ؛اف ودهردهادیافویسکوز،کوپرو،مدالیادیوسلجرمخشککهبهاف ایشدرصدتوافقیرطوبت 

tc2  اف ودهادیافکتانکهتحتپیشعمییاتقرارگرفتهادیافجرمخشککهبهاف ایشدرصدتوافقیرطوبت

 ؛رده
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 دقت       7

برا سطحاطمینان اینروش، با دریککات نساجیمخیوطوامگنحدوداطمیناننتایجبهدستآمده

میبارد. ±3حداکثر%23
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 الفپیوست 

 )اطالعاتی(

 رتاآزمون مهنتايج 

 

 کلیات   2 -الف

برگ ار9993روشفعییبهوسییهسازمانآزمونمهارتواقعدرپاریسفرانسهدرسالمبنا برمهارتآزمون

رد.

جداساز دستیوروشاامجه بهانجاماردوآزمایشگاهبینادمیییدراینآزمونررکتکردند.آزمایشگاه93

بودند.یکسان9/کتانی1کتانتاروپود ریمیاییوبررو پارچه

دستی/مکانیکیسطبقاستانداردمییایرانجداساز بهوسییهراترکیبدرصدتعیینتاروپود ساختارپارچه

.اا ریمیاییبوداماادفازانجامآزمونمهارتواقعاانجامروشباتج یه،دادمیرا 2666-1رماره

  درصدویسکوزوکتانبهدستآمدهازجداساز دستیاست.1–جدولادف

 
 درصد ويسکوز و کتان به دست آمده از جداسازي دستی – 2جدول الف  

 B آزمونه A آزمونه هاآزمونه

 2 2 9 2 2 9 

درصدویسکوزبا

اف ایشدرصد

توافقیرطوبت
V % %33/31%36/31%66/31%93/31%69/31%39/31

باکتاندرصد

اف ایشدرصد

توافقیرطوبت
L % %19/93%92/93%32/93%33/93%33/93%39/93

 94/72%  ويسکوز )%( 

 99/22%  پارچه کتانی )%( 



کاررابرا آزمونبهخاماست یازکتانکتانمثلآنکهپارچهس =d2 99/1و =93/1d1آزمایشگاهمبنامقادیر

 است. برده مقادیردر  =16/1d1واقعکتانرنگرز رده باردمیمناسب =99/1d2و کاربرد .16/1d1= و

99/1d2= مقادیردرصداا محاسبهردهازجداساز دستیبهصورتتوضیحدادهردهدرجدولامکانیافتن

داد.رامی9-ادف

                                                 
Linen

 
 1- 

2- Flax 
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سفیدگر تفاوتتصحیحپارچهکتانخاموپارچهکتان، d2و d1فاکتورتصحیحمناسببهمنظورانتخابیکجفت-يادآوري

.رودمینتیجهنهاییبررو تاثیرقابلتوجهیمنجربهکهچرارودورناساییتهیه،معیومبایدرده،

 

   تجزيه و تحلیل آماري در کاهش جرم خشک     2-الف

درصدکااشجرمخشکآزمونهطیپیشعمییاتبناردهاست.اساسبر1اا آمار تحییل

زیراا آزمایشگاهسانحراف منجربهاستخراجبعد آنازمحاسبهنهاییمقادیر9کاربردآزمونآمار کوکران

:رد

OوAJ. 

اا آزمایشگاه منجربهاستخراجبعد آنازمحاسبهنهاییمقادیرمقادیرمتوسطس3باگرکاربردآزمونآمار 

:یرردز

C,T,AF,N و AG.

-نقاطدورافتادهاستندسبهرکلادفAJوC,N, AFآزمایشگاه2اا داددادهنشانمینتایجآزمونzنمره

مراجعهرود .1
ساز بهصورتعامییکهتاثیرقابلتوجهیدرنتایجنهاییداردمشخصردهاست.مرحیهخنثی–يادآوري 


 گیري درصد کاهش جرم خشکاندازه zنمره  نمودار -2الفشکل 

 

9–استسبهرکلادف61/11%مقادیرمتوسطنتایجآزموندرصدکااشجرمخشکدرطیپیشعمییات

مراجعهرود .

                                                 
اا ونمقادیرآزمونآزمایشگاایگ ارشردهباکییهنتایجبهدستآمدهازررکتکنندگانموردبررسیقرارگرفت،محاسباتانجامردوبرا آزم-1

استانداردمییایران برا تکرارپییر وآزمونگرابسمطابق3229-9آمار بهصورتزیراستفادهرد:آزمونکوکرانسمطابقاستانداردمییایرانرماره

انجامردهاا،یکنواختیتوزیعنمونهبادرنظرگرفتن13933مطابقاستانداردمییایرانرمارهz برا تجدیدپییر .تعیینمقادیرنمره3229-9رماره

 است.

2-Cochran 

3-Grubbs 
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 توزيع درصد کاهش جرم خشک نمودار -2شکل الف 

 تحلیل آماري بر پايه جرم خشک ويسکوز     9 –الف 

بناردهاست.ویسکوزدرصدکااشجرمخشکاساساا آمار برتحییل

زیراا بعد آنازمحاسبهنهاییمقادیرآزمایشگاهکاربردآزمونآمار کوکرانسانحراف منجربهاستخراج

 .PوN, O:رد

اا آزمایشگاه منجربهاستخراجبعد آنازمحاسبهنهاییمقادیرمقادیرمتوسطسگروبکاربردآزمونآمار 

 AL  و C,T,G,P,AK:زیررد

نقاطدورافتادهاستندسبهرکلAJوC,N, P, Tآزمایشگاه3اا کهدادهدادآزموننشانمینتایجzنمره

مراجعهرود .3-ادف


 ويسکوز گیري درصد کاهش جرم خشکاندازه zنمرهنمودار  -9شکل الف
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9-وجدولادف2–درصدکااشجرمخشکویسکوزسبهرکلادف93/63مقادیرمتوسطنتایجآزمون%

مراجعهرود .




 ويسکوز توزيع درصد کاهش جرم خشک نمودار -2شکل الف 

 

 ( براي تعیین درصد جرم خشک ويسکوزRپذيري )( و تجديدrتکرارپذيري ) -2جدول الف

93/63اامیانگینمیانگین

33/9انحرافاستانداردتکرارپییر 

r: 3/1حد

13/1انحرافاستانداردتجدیدپییر 

R: 16/3حد



 

 

   

 

 

 

 

 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 

11 

 

هاي شیمیايی به وسیله محاسبه با استفاده از دو درصد ويسکوز و پارچه کتانی به دست آمده از تجزيه -9جدول الف 

d2وd1جفت ضريب تصحیح 

 آزمونه
 Bآزمونه Aآزمونه B   آزمونه A آزمونه

2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 

جرمخشکمخیوطقبلاز

پیشعمییاتباسدی 

ایدروکسید
m1 2936/911/1223/93223/9293/99133/12936/911/1223/93223/9293/99133/1

جرمخشکمخیوطبعداز

پیشعمییاتباسدی 

ایدروکسید

m2= 

m3
3113/92332/93921/93233/93232/93321/93113/92332/93921/93233/93232/93321/9

درصدکااشجرمادیاف

ی دویسکوزدرس

ایدروکسید
Ps% 33/1929/1193/1932/1112/1996/1933/1929/1193/1932/1112/1996/19

ضریبتصحیحبرا کااش

جرمادیافویسکوزدرسدی 

ایدروکسید
d1 93/116/1

ضریبتصحیحبرا کااش

درواکنشگرجرمادیافکتان

فرمیکاسید/رو کیرید

ایدروکسید

d2 99/199/1

جرمخشکادیافکتانباقی

ماندهبعدازانحاللویسکوز
m49923/99333/9929/99961/99923/99623/99923/99333/9929/99961/99923/99323/9

M= 

m2 
2936/91199/12239/93223/92939/99133/12936/91199/12239/93223/92939/99133/1

جرمخشکادیافویسکوزدر

مخیوطبرا آزمونانحالل
V 6193/93921/96163/93233/93293/96336/96622/93239/96332/96993/96229/93139/9

جرمخشکادیافکتان

خادصدرمخیوطبرا آزمون

انحالل
l 3123/93332/93963/93919/93193/93333/99369/93163/99636/99233/99329/99231/9

رطوبتبازیافتیازادیاف

ویسکوز
tc1 %13

رطوبتبازیافتیازادیاف

کتان
tc2 %19

اف ایشدرصدویسکوزبا

درصدتوافقیرطوبت
V% 12/6623/6333/6336/6232/6329/6239/3962/3131/3132/3993/3996/31

اف ایشدرصدویسکوزبا

درصدتوافقیرطوبت
L% 31/3333/3223/3292/3391/3219/3339/9336/9312/9311/9223/9322/93

66/31%ویسکوزس% 22/63%ویسکوزس%  

32/93%پارچهکتانیس% 36/32%پارچهکتانیس%  
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 ب پیوست

 )اطالعاتی(

 کتابنامه

 

 

 اا پایهنام–ادیافبشرساخت–،نساجی1323استانداردمییایرانرماره] 1 [

 اا پایهوتعاریفنام–،ادیافطبیعی3313استانداردمییایرانرماره] 9 [

قسمتدوم:–گیر ااونتایجاندازه،درستیسصحتودقت روش3229-9استانداردمییایرانرماره] 3 [

گیر استانداردروشپایهبرا تعیینتکرارپییر وتجدیدپییر روشاندازه

] 2 [  رماره ایران میی روش13133استاندارد بین، مقایسه با خبرگی آزمون در کاربرد برا  اا آمار 

آزمایشگاای
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