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ويژگيهاي الياف آنقوره

چاپ اول

om

تير ماه 1377

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون
ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت
شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد .وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
(تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال بردن
كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت
خودكفائي كشور -ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي
نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي
بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي
راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق
درباره روشهاي توليد ،نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم
متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي
مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف
خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي
و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش
صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت
و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
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استاندارد ويژگيهاي الياف آنقوره بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه وتدوين
شده و در هفتادمين كميته ملي استاندارد فرآورده هاي نساجي و الياف مورخ
 76/10/15مورد تائيد قرار گرفته  ,اينك باستناد بند  1ماده  3قانون اصالحي قوانين و
مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتيايران مصوب بهمن
ماه  1371بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد .
براي حفظ همگامي وهماهنگي باپيشرفتهاي ملي و جهاني درزمينه صنايع و علوم ,
استاندارد هاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت وهرگونه پيشنهادي
كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط
مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايدهمواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها
استفاده نمود .
درتهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي
جامعه حتي المقدوربين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي
ايجاد شود .
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشگاههاي الزم اين استاندارد با
استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :
منابع مورداستفاده
 استاندارد  1455ايران روش اندازه گيري قطر الياف باپروژكتينااستاندارد  1571ايران روش تعيين طول الياف پشم بوسيله شانه تقسيم كننده
استاندارد  1458ايران روش تعيين درصد الياف مدواليي بوسيله ميكروسكوپ
استاندارد  1942ايران روش اندازه گيري مواد گياهي و ساير مواد غير محلول در قليايي در
پشم
استاندارد  30ايران تعيين رطوبت در كاالهاي نساجي
استاندارد  2259ايران روش تعيين نسبت الياف موجود در دسته الياف
استاندارد  3658ايران ويژگيهاي الياف كشمير
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ويژگيهاي الياف آنقوره
 -0مقدمه
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توسعه پرورش خرگوش آنقوره دراستانها و مراكز مختلف نگهداري آن در كشور در دهه
اخير و صادرات الياف توليدي و همچنين امكان استفاده از اين الياف بطور مخلوط با الياف
پشم  ,كرك بز و شتر در صنايع فاستوني و كشبافي و يا بطور خالص درتهيه لباسهاي گرم ,
دستكش  ,كاله و لباسهاي بچه گانه از مواردي است كه كنترل كيفي اين الياف راتوجيه مي
كند و الگوي اين روند در مرحله اول  ,تدوين استاندارد يا تعيين ويژگيهاي الياف مي باشد .

 -1هدف و دامنه كاربرد

 -1-1هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و روشهاي آزمون  ,نمونه برداري و بسته
بندي الياف آنقوره ميباشد .
 -2-1اين استاندارد ويژگيهاي الياف خرگوش معمولي رادربرنمي گيرد .

 -2تعاريف واصطالحات

ite

 -1-2الياف آنقوره عبارت از اليافي است نرم  ,درخشنده  ,ظريف  (،زيربيده ) كه همراه با
الياف زبر از خرگوش آنقوره برداشت مي شود و اغلب پشم و يا موي آنقوره ناميده مي شود .
 -2-2خرگوش آنقوره عبارت از خرگوشي است از نوع oryctolagus cuniculusو منشا
آن آسياي صغير بوده و هم اكنون در اكثر نقاط جهان پرور ش داده مي شود .

 -3ويژگيها
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 -1-3قطر الياف  :ميانگين قطر الياف بين  10-14ميكرون بوده و دامنه تغييرات
قطر  95درصد از الياف بين  10-18ميكرون مي باشد .
 -2-3طول الياف  :دامنه تغييرات طول الياف بين  20-80ميلي متر مي باشد .
 -3-3درصد مو  :مقدار تار مو به طريق شمارش حداكثر  %15مي باشد .
 -4-3كانال مدوال  :در الياف خيلي ظريف بعضا كانال مدوال ديده نمي شود ولي عموما كانال
مدوالبشكل نردباني1بوسيله اليه كورتكس بصورت پله اي درآمده است  .در الياف زبر نيز
بصورت كانال مدوالي يك و يا چند رشته اي 2مي باشد .
 -5-3شكل فلسها  :در الياف ظريف فلسها مشابه بوده و هر فلس نصف دور ليف را مي
پوشاند و در الياف زبر فلسها داراي كناره هاي دندانه داراست .
 -6-3مقطع عرضي  :برشي عرضي الياف ظريف به شكل دايره  ،بيضي و يا بيضي دراز
شده بصورت مستطيل است و در الياف زبر به شكل دمبلي يا همانند بيضي دراز شده مي
باشد .
 -7-3رطوبت بازيافته  :رطوبت بازيافته مورد محاسبه  %15مي باشد .
 -8-3درجه زردي  :حداكثر درجه زردي  3بوده و در صورت بيشتر بودن الياف سفيد
رنگ تلقي نمي گردد .
 -9-3درجه بندي الياف آنقوره طبق جدول زير ميباشد.

 -4نمونه برداري
3
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 -1-4نمونه بردارياز بهر :
4
از محموله الياف آنقوره كه دربستههاي مشابه عرضه گرديده است بادستگاه نمونه گيري يا
با دست بوسيله شكافتن بسته ها باندازه  50ميلي متر بر اساس جدول زير نمونه گيري مي
شود  .در نمونه گيري با دستگاه بايد سعي شود كه دسته الياف نمونه برداري شده بريده نشود
.

 -5روشهايآزمون
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 -1-5روش آزمون قطر الياف  :قطر الياف آنقوره با استفاده از دستگاه پروژه كتينا و
براساس استاندارد ملي شماره  1458محاسبه مي گردد  .در آزمايشگاه با استفاده از برش
تهيه شده آزمونه  ,حداقل قطر  400ليف براي تعيين ميانگين و انحراف معيار آزمونه اندازه
گيري مي شود .
 -2-5روش آزمون الياف مدواليي  :اين آزمون در شناسايي الياف بويژه در جهت تعيين
نسبت الياف آنقوره موجود در نخهاي مخلوط باساير الياف با استفاده از روش مندرج در
استاندارد ملي بهشماره  1458بهنگام اندازه گيري قطر الياف بامشاهده كانال مدوال و نوع آن
انجام مي گيرد .
 -3-5روش آزمون طول الياف  :طول الياف آنقوره عامل مهمي در ارزيابي اين الياف مي
باشد و تعيين طول الياف براساس استاندارد شماره  1571ايران با استفاده از شانه تقسيم كننده
انجام مي گيرد .
 -4-5روش آزمون مواد خارجي  :تعيين مواد خارجي به طريق فيزيكي و يا شيميايي
براساس استاندارد شماره  1942ايران براي تعيين درجه الياف آنقوره انجام مي گيرد .
 -5-5روش آزمون درجه زردي  :درجه زردي با استفاده از روش رنگ سنجي و با محاسبه
( )y-zدر مورد ارزيابي الياف انجام مي گيرد ( طبق استاندارد شماره  3658ايران )
 -6-5روش آزمون رطوبت الياف  :آزمون براساس استاندارد شماره  30ايران جهت تعيين
درصد رطوبت محموله انجام مي گيرد

 -7-5روش آزمون تعيين درصد الياف مو:
تعيين درصد الياف مو بر اساس روش مندرج در استاندارد شماره  2259ايران انجام مي
گيرد و در اين روش نسبت الياف زبر باتفكيك از الياف ظريف تعيين مي گردد .

 -6بستهبندي و نشانه گذاري
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 -1-6بسته بندي  :بسته بندي الياف در محموله به دو شكل صورت مي گيرد .
 -1-1-6بسته بندي بدون پرس كردن  :عدلهائي از جنس جوت يا پلي پروپيلن براي بسته
بندي مورداستفاده قرار مي گيرد ممكن است ازيك اليه نايلوني در داخل عدل استفاده گردد در
اين روش ابتدا الياف آنقوره به صورت دسته الياف در داخل كيسه نايلوني قرار گرفته و با
فشار دست الياف راجابجا نموده و سر عدل دوخته مي شود .
 -2-1-6بسته بندي بادستگاه پرس  :عدلها در دستگاه پرس قرارداده شده و پس از پر كردن
در شكل منظمي توسط دستگاه پرس آماده مي گردد  .از طرفين عدل تسمه كشي انجام گرفته
و سر آن دوخته مي شود .
 -2-6نشانه گذاري :
بر روي عدلهاي الياف آنقوره مشخصات زير به صورت ثابت و خوانا نوشته و يا چاپ مي
گردد .
الف  -نام تجاري شركت صادراتي و آدرس و يا عالمت ثبت شده آن
ب  -نام الياف ( آنقوره ) و كشور توليدكننده
ج  -درجه الياف
د  -وزن خالص و ناخالص
ه  -شماره رديف عدل
و  -مقصد
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ladder medulla-1
multiserial-2
lot-3
بهر :عبارتست از مجموعه كاالها كه در يك شكل و وزن مشابه براي حمل 4-Packages
آماده ميگردد.
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