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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 نایرا

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

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

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، املر 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 ورتدرص 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 هرسید 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 ندتوا 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  ستت سی 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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 ين استانداردکمیسیون فنی تدو

  مشخصاستر و ساير الیاف : مخلوط الیاف پلی52قسمت  -تجزيه شیمیايی کمی -نساجی »

 «)با استفاده از تري کلرو استیک اسید و کلروفرم(


 سمت و/ يا نمايندگی رئیس : 

ابوادحسنی،جعفر

سدکترا ریمی 

دانشگاهآزاداسالمیواحدتبری 



 دبیر :

سعید،آذین

سدیسانسریمی 

گیتیگسترانرورنتدبیرررکت



):ساسامیبهترتیبحروفادفبااعضاء 

کاررناساستانداردپاکی وند،رافت

سفوقدیسانسریمی 



آذربایجانررقیاستانادارهکلاستانداردپیرا،رویا

سدیسانسریمی 



ررکتاطیسپودپورعیوضی،امیرتقی

دسینساجی سفوقدیسانسمهن



 سبکتکین،محمدرضاررکتآرینریمیگستر

سفوقدیسانسریمی 



تاییدصالحیتایرانمییگرامی،ادهاممرک 

دسینساجی سدیسانسمهن



ودودکریمانی،

         مهندسینساجیسدیسانس

ررکتپارتمنسوجات



 وحدانی،ابراای 

 فوقدیسانسمهندسینساجیس



سازمانمییاستانداردایران





itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 د
 

مستوفی،رضا

سدیسانسمهندسینساجی 



سهیال،باغیمصطفیقره

سدیسانسریمی 

ررقیآذربایجاناستاناستانداردادارهکل





ررکتاطیسپود
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پیش گفتار 

سبااستفادهمشخصاستروسایرادیاف:مخیوطادیافپیی93قسمت-تج یهریمیاییکمی-نساجی"استاندارد

توستطرترکتگیتتیگستترانرورتنتتدبیرو آن نتویس پتیش کته"ازتر کیرواستیکاسیدوکیروفترم 

اتا پوراکوفراورده میی کمیتۀاجالسمینسیصدورصتدر  ورده تدوین و تهیهاا مربوط درکمیسیون

 اصتالح قتانون 3 متادۀ یتک بند استناد به اینک ،است گرفته قرار تصویب مورد 12/2/29مور ادیافونساجی

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

 .رودمنتشرمی ایران

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 نگاما 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- 25: 2013, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 25: Mixtures of polyester 

and certain other fibres (method using trichloroacetic acid and chloroform) 
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 مشخصاستر و ساير الیاف : مخلوط الیاف پلی52قسمت  -تجزيه شیمیايی کمی -نساجی

 د و کلروفرم()با استفاده از تري کلرو استیک اسی

تواندبرا سالمتیواا مندرجدرایناستانداردمیدرصورتعدمایجادررایطمطیوب،استفادهازمواد/دستورادعمل -هشدار

و تعهداتقانونیمربوطبهسالمت از را فنیمطیوباستودیکاربر نظر فقطاز ایناستاندارد بارد. محیطزیستزیانآور

 کند.درایچیکازمراحلآزمونمعافنمیایمنی/محیطزیست

 هدف و دامنه کاربرد  2

پسازجدابااستفادهازتر کیرواستیکاسیدوکیروفرم،پییاستردرصدادفازتدوینایناستاندارد،تعیین

یکف،بهج سایرادیاباپییاسترادیافدوتاییردهازمخیوطتهیهکردنموادغیردیفیدرکاتاا نساجی

است.،پییآمید،دیفکیر ومداکریییک1نوعآرامیدسپییآمیدایمید 



مراجع الزامی         5  

مدارکاد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردمییایرانبهآنهاارجاعدادهردهاست.بدین

رود.میترتیبآنمقرراتج ییازایناستانداردمییایرانمحسوب

ااوتجدیدنظراا بعد آنمورددرصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهردهبارد،اصالحیه

ااارجاعدادهردهاست،نظرایناستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآن

نااموردنظراست.اا بعد آاموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه

 زیربرا ایناستاندارداد امیاست:استفادهازمرجع

 

   قسمتاول:اصولکییآزمون–تج یهریمیاییکمی–،نساجی2666-1استانداردمییایرانرماره   5-2



 اصول آزمون         9

 کیرواستیکاسیدوکیروفرمترواکنشگرمتشکلازدرمخیوطیباجرمخشکمشخص،توسطاسترپییادیاف

آور ،رسته،خشکوتوزینردهودرصورتد ومجرمآنتصحیحوبهرود.باقیماندهپسازجمعحلمی

جرمخشکمخیوطبیانمی صورتدرصد از رو اختالفجرمخشکمخیوطوگردد. از درصدپییاستر

رود.ماندهمحاسبهمیباقی
 


 



                                                 
Polyamide imide 1- 
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 اواکنشگره        4

ررحداده3-2و9-1،2-2دربند کهمواردو 2666-1استانداردمییایرانرمارهباواکنشگراا مطابقاز

استفادهرود.رده،

1:1بانسبتجرمیآمادهرده: حلول تري کلرو استیک اسید بلورين/کلروفرمم     4-2
اا تزمدرزماناستفادهضرور است.ورعایتاحتیاطاثراتمضراینواکنشگررابایددرنظردارت-اقدامات احتیاطی

 برسد g 211وزن تري کلرو استیک اسید با کلروفرم به  g 22محلول    4-5

کلروفرم.  4-9


 وسايل       2

.استفادهکنیدررحدادهرده1-3بند کهدرموردو 2666-1استانداردمییایرانرمارهبامطابقوسایلاز

ا .ریشهپوشدربا،ml 999باحداقلظرفیتارلن ماير،     2-2



 روش انجام آزمون       9

بهروشررحدادهردهمطابق عملکردهوسپسبهترتیبزیر2666-1استانداردمییایرانرمارهباابتدا

ادامهداید:

.آزمونهرادراردنمایرقرارداید9-2

9-5    استیکاسیدبیورین/کیروفرممخیوطml39آزمونهبهازا ارگرم اضافه 1-2سطبقبندتر کیرو

کنید.

اردنمایرراگیارتهوبهردتتکانداید.پوشدر9-9

بگیاریدبماندودراینمدتدرفواصلزمانیآنراتکانmin13ومحتویاتآنرابهمدتمایراردن    9-4

داید.

بوتهصافیوزنردهباخالسرری کنید.مایعرابهداخل9-2

9-9    ml 199بهداخلواردنمایرریختهدرونرابه 1-2سطبقبندتر کیرواستیکاسید/کیروفرمواکنشگر

تر کیرواستیککردهوسپسارگونهادیافباقیماندهراازطریقرستناردنمایربامحیولبوتهصافیسرری 

 بهبوتهصافیمنتقلکنید.3-2وسپسباکیروفرمسطبقبند 9-2قبندسطباسید/کیروفرم

بااستفادهازمکشتخییهکنیدوتازمانیکهمحیولتحتتاثیرگرانشتخییهمی   9-7 رودازمکشبوتهرا

استفادهنکنید.

وزنکنید. و خنک خشک، را هماند باقی و بوته سپس و کرده خارج را محیول مکش از استفاده با انتها در9-8

برا بررسیکاملبودنعمییاتحیفادیافمحیول،باقیماندهرابامیکروسکوپامتحانکنید.9-6
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 محاسبه و بیان نتايج         7

محاسبهکنید.2666-1اا ررحدادهردهدراستانداردمییایرانرمارهنتایجراطبقدستورادعمل

بهترتیببرا پنبهوآرامید99/1وd 99/1واکنشگرستغییراتدرجرمج نامحیولدرتصحیحمقدارضریب

است.
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 کتابنامه

استر:مخیوطادیافپیی92قسمت-تج یهریمیاییکمی-نساجی،2666-92استانداردمییایرانرماره]1[

  سبااستفادهازفنلوتتراکیرواتان مشخصیرادیافوسا
[2] AATCC Fiber Analysis: Quantitative 
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