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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η ιδέα για την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τις ονοµασίες
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προέκυψε πρόσφατα, ως αποτέλεσµα της
εµπειρίας που αποκτήθηκε από τις τακτικές τεχνικές τροποποιήσεις για την
εισαγωγή ονοµασιών νέων ινών στις υπάρχουσες οδηγίες. Αυτή η εµπειρία έδειξε ότι
υπήρχε πεδίο για την απλούστευση το υφιστάµενου νοµικού πλαισίου µε πιθανές
θετικές επιδράσεις για τους ενδιαφερόµενους από τον ιδιωτικό τοµέα και τις
δηµόσιες υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, η αναθεώρηση αυτής της νοµοθεσίας στοχεύει
στην απλούστευση και τη βελτίωση του υπάρχοντος ρυθµιστικού πλαισίου για την
ανάπτυξη και την έγκριση νέων ινών, µε σκοπό να ενθαρρυνθεί η καινοτοµία στον
τοµέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της ένδυσης και να µπορέσουν οι
χρήστες και τους καταναλωτές ινών να επωφεληθούν γρηγορότερα από καινοτόµα
προϊόντα.
Επιπλέον, η προτεινόµενη αναθεώρηση θα ενισχύσει επίσης τη διαφάνεια της
διαδικασίας για την προσθήκη νέων ινών στον κατάλογο εναρµονισµένων
ονοµασιών ινών. Συγχρόνως, θα εισαγάγει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την
προσαρµογή της νοµοθεσίας, έτσι ώστε να συµβαδίζει µε τις ανάγκες των
τεχνολογικών εξελίξεων που αναµένονται στην κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία.
Στους στόχους της αναθεώρησης δεν περιλαµβάνεται η επέκταση της νοµοθεσίας
της ΕΕ σε άλλες απαιτήσεις επισήµανσης, πέραν της σύνθεσης ινών και της
εναρµόνισης των ονοµασιών κλωστοϋφαντουργικών ινών που καλύπτονται από τις
υπάρχουσες οδηγίες.
Η αναθεώρηση της νοµοθεσίας της ΕΕ για τις ονοµασίες και την επισήµανση
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων1 ανακοινώθηκε το 2006, στην «Πρώτη έκθεση
προόδου σχετικά µε τη στρατηγική για την απλούστευση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος»2, και συµπεριλήφθηκε στο νοµοθετικό πρόγραµµα και το
πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2008.

2.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Λόγω του περιορισµένου πεδίου αυτής της αναθεώρησης, έλαβαν χώρα
στοχοθετηµένες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ένα ευρύ φάσµα
ενδιαφερόµενων µερών συµµετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης: ενώσεις της
βιοµηχανίας και του λιανικού εµπορίου, συνδικάτα, οργανώσεις καταναλωτών,
ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης, καθώς επίσης και εθνικές υπηρεσίες3.
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Οδηγίες 96/74/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε), 96/73/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε) και 73/44/ΕΟΚ.
Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής COM(2006) 690 τελικό.
CIRFS/BISFA (∆ιεθνές γραφείο για την τυποποίηση τεχνητών και συνθετικών ινών), Euratex, AEDT
(Ευρωπαϊκή ένωση των εθνικών οργανώσεων λιανοπωλητών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων),
συνδικάτα, ANEC (Ευρωπαϊκή ένωση για το συντονισµό της εκπροσώπησης των καταναλωτών στην
τυποποίηση), BEUC (Οργάνωση των ευρωπαίωνν καταναλωτών), CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης), εκπρόσωποι των κρατών µελών.

2

EL

Τα ενδιαφερόµενα µέρη και οι εκπρόσωποι των κρατών µελών κλήθηκαν να
υποβάλουν τις απόψεις, τις υποδείξεις και τις προτάσεις τους εντός της χρονικής
περιόδου από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2008, στο πλαίσιο των
συνεδριάσεων που οργανώθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και εγγράφως.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη είναι της άποψης ότι η εισαγωγή ονοµασιών νέων ινών στην
ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι σηµαντική για την προώθηση της καινοτοµίας στην
ευρωπαϊκή βιοµηχανία αλλά και από την άποψη της ενηµέρωσης των καταναλωτών.
Εντούτοις, το πολιτικό περιεχόµενο των τεχνικών τροποποιήσεων στη νοµοθεσία για
τις ονοµασίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων δεν δικαιολογεί τις επαχθείς
διαδικασίες και τις δαπάνες που απαιτούνται για τη µεταφορά µιας οδηγίας·
εποµένως, πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια προσφορότερη νοµοθετική λύση.
Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας διαβούλευσης είναι διαθέσιµα στην έκθεση
αξιολόγησης αντικτύπου και στα παραρτήµατά της.
3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Με βάση τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και τη
µελέτη «Απλούστευση της νοµοθεσίας της ΕΕ στον τοµέα των ονοµασιών και της
επισήµανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Αξιολόγηση αντικτύπου των
πολιτικών επιλογών»4, η Επιτροπή πραγµατοποίησε µια αξιολόγηση αντικτύπου των
διαφόρων πολιτικών επιλογών για την επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν
προηγούµενα.
Η επιτροπή αξιολόγησης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολόγησε το
σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης αντικτύπου που προετοιµάστηκε από την αρµόδια
υπηρεσία και το ενέκρινε ύστερα από ορισµένες τροποποιήσεις5.
Η ανάλυση και η σύγκριση των διάφορων επιλογών και του αντικτύπου τους
οδήγησε στα ακόλουθα συµπεράσµατα:
- Η συµπερίληψη οδηγιών σχετικά µε το περιεχόµενο του φακέλου αίτησης και την
αναγνώριση εργαστηρίων για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη σύνταξη του
φακέλου παρουσιάζουν πιθανά οφέλη, εφόσον θα έχουν ως αποτέλεσµα την
υποβολή φακέλων αίτησης που θα συµµορφώνονται περισσότερο µε τις απαιτήσεις
των υπηρεσιών της Επιτροπής. Αυτό µπορεί να επιφέρει σηµαντική εξοικονόµηση
χρόνου, τόσο για τη βιοµηχανία όσο και για τις δηµόσιες αρχές.
- Τα µέγιστα οφέλη για τη βιοµηχανία προκύπτουν από τη µείωση του χρόνου που
µεσολαβεί από την υποβολή µιας αίτησης για την ονοµασία µιας νέας ίνας έως τη
δυνατότητα διάθεσης της ίνας στην αγορά µε τη νέα ονοµασία. Αυτό σηµαίνει
οικονοµίες σε διοικητικά έξοδα και γρηγορότερη υλοποίηση των εσόδων από την
πώληση της ίνας.
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http://ec.europa.eu/enterprise/textile/index_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/iab_en.htm
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- Τα µέγιστα οφέλη για τις αρχές των κρατών µελών προκύπτουν από την
αντικατάσταση των οδηγιών µε έναν κανονισµό, επειδή δεν θα χρειάζεται να
µεταφέρουν τις τροποποιήσεις στην εθνική τους νοµοθεσία. Έτσι µπορεί να
σηµειωθούν σηµαντικές εξοικονοµήσεις για τα κράτη µέλη.
- Η αναθεώρηση θα διατηρήσει τα οφέλη για τους καταναλωτές, λόγω της
βεβαιότητας ότι οι εν λόγω ίνες ικανοποιούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Οι
καταναλωτές µπορούν επίσης να αποκοµίσουν πρόσθετα οφέλη από τη γρηγορότερη
διάθεση νέων ινών στην αγορά.
4.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
Η νοµοθεσία της ΕΕ για τις ονοµασίες και την επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων βασίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ. Στοχεύει στην καθιέρωση µιας
εσωτερικής αγοράς για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ότι ο καταναλωτής λαµβάνει κατάλληλη πληροφόρηση.
Τα κράτη µέλη αναγνώρισαν στη δεκαετία του '70 την ανάγκη εναρµόνισης της
κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των ονοµασιών των κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων. Οι διαφορετικές (µη εναρµονισµένες) ονοµασίες κλωστοϋφαντουργικών
ινών στα κράτη µέλη της ΕΕ θα δηµιουργούσαν ένα τεχνικό εµπόδιο στο εµπόριο
στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, τα συµφέροντα των καταναλωτών θα
προστατεύονταν καλύτερα εάν οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον τοµέα
είναι ίδιες στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.
Η παρούσα πρόταση δεν µεταβάλλει την πολιτική ισορροπία µεταξύ των κρατών
µελών και της ΕΕ. Προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για να επικουρεί την
Επιτροπή και να γνωµοδοτεί σχετικά µε τα µέτρα εφαρµογής που προτείνονται για
την τροποποίηση του κανονισµού, σύµφωνα µε τους κανόνες µιας κανονιστικής
επιτροπής µε έλεγχο. Αυτό ισχύει σήµερα µε τις υπάρχουσες οδηγίες.

5.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Οι κύριες αλλαγές στην υπάρχουσα νοµοθεσία µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

5.1.

∆ιευκόλυνση της νοµοθετικής διαδικασίας για να προσαρµοστεί η νοµοθεσία
στην τεχνική πρόοδο

5.1.1.

Μετασχηµατισµός της οδηγίας 96/74/EK σε κανονισµό
Η νοµοθεσία της ΕΕ για τις ονοµασίες και την επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων πρέπει να προσαρµόζεται κάθε φορά που προστίθεται µια ονοµασία νέας
ίνας στον κατάλογο εναρµονισµένων ονοµασιών· τέτοιες αλλαγές είναι µόνο
τεχνικής φύσης και µπορούν να εισαχθούν απλούστερα υπό τη µορφή κανονισµού,
µειώνοντας έτσι το διοικητικό φόρτο για τις εθνικές αρχές.
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5.1.2.

Κατάργηση των οδηγιών για τις µεθόδους και µετασχηµατισµός τους σε ένα τεχνικό
παράρτηµα
Οι µέθοδοι ποσοτικού προσδιορισµού αποτελούν έναν ουσιώδη µηχανισµό για την
επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται στην ένδειξη σύνθεσης, για τις
οποίες απαιτείται επίσης επικαιροποίηση ώστε να ληφθούν υπόψη οι ονοµασίες νέων
ινών. Λαµβάνοντας υπόψη το λεπτοµερές τεχνικό περιεχόµενό τους, η προσαρµογή
τέτοιων οµοιόµορφων µεθόδων µπορεί να γίνει καλύτερα µε τη µορφή
παραρτηµάτων του κύριου κανονισµού. Εποµένως, το άρθρο 22 καταργεί τις οδηγίες
96/73/EK και 73/44/EOK και ο προτεινόµενος κανονισµός περιλαµβάνει ένα
παράρτηµα VIII, στο οποίο καθορίζονται οι οµοιόµορφες µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται για τις επίσηµες δοκιµές.

5.2.

Μείωση του χρόνου που µεσολαβεί από τη υποβολή µιας αίτησης έως την
έγκριση της ονοµασίας µιας νέας ίνας.
Προκειµένου να µπορούν οι κατασκευαστές ινών, οι χρήστες ινών και οι
καταναλωτές να επωφελούνται γρηγορότερα από τη χρήση νέων ινών και
καινοτόµων προϊόντων, οι ονοµασίες νέων ινών πρέπει να εγκρίνονται ταχύτερα στο
πλαίσιο της νοµοθεσίας της ΕΕ. Εκτός από το χρόνο που κερδίζεται µε την αλλαγή
της οδηγίας 96/74/EK σε κανονισµό, ο απαραίτητος χρόνος για την τεχνική εξέταση
των αιτηµάτων για ονοµασίες νέων ινών µπορεί να µειωθεί εάν οι φάκελοι αιτήσεων
που υποβάλλονται από τους κατασκευαστές είναι πιο σωστοί και πλήρεις, όσον
αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν.

5.2.1.

Ελάχιστες απαιτήσεις για αιτήσεις ονοµασίας µιας νέας ίνας
Ένα νέο άρθρο (το άρθρο 6) καθιερώνει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται
από έναν κατασκευαστή για να ζητήσει την προσθήκη µιας ονοµασίας νέας ίνας στα
τεχνικά παραρτήµατα του κανονισµού. Ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει έναν
φάκελο αίτησης στην Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.

5.2.2.

Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού
Το άρθρο 21 προβλέπει τη σύνταξη από την Επιτροπή έκθεσης σχετικά µε την
εφαρµογή του κανονισµού, µετά από µια περίοδο 5 ετών. Η έκθεση θα εστιάσει στην
αξιολόγηση της εµπειρίας που θα αποκτηθεί από τις αιτήσεις για ονοµασίες νέων
ινών που θα παραλαµβάνονται σε εκείνη την περίοδο και θα εξετάσει εάν µπορούν
να υπάρξουν περαιτέρω εξοικονοµήσεις χρόνου µε µια αναθεώρηση των
προτεινόµενων διαδικασιών.

5.3.

Λοιπές αλλαγές
Εκτός από τις τροποποιήσεις που καθορίζονται στα σηµεία 5.1 και 5.2, το κείµενο
της υπάρχουσας νοµοθεσίας έχει αναθεωρηθεί σύµφωνα µε πρόσφατα νοµοθετικά
πρότυπα για να διευκολυνθεί η άµεση εφαρµογή του και να εξασφαλιστεί ότι οι
πολίτες, οι οικονοµικοί φορείς και οι δηµόσιες αρχές µπορούν εύκολα να
προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
Οι ουσιαστικές αλλαγές που γίνονται στην πρόταση είναι οι ακόλουθες:
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- Στο άρθρο 1 αναφέρεται το αντικείµενο του κανονισµού
- Το άρθρο 3 περιλαµβάνει πρόσθετους ορισµούς
- Το άρθρο 4 καθορίζει γενικές υποχρεώσεις για την εµπορία κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων
- Στο άρθρο 11 παράγραφος 2 αναφέρεται ρητά η ευθύνη των οικονοµικών φορέων
όσον αφορά την επισήµανση και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτήν
- Το άρθρο 14, για τις ειδικές διατάξεις, παραπέµπει σε ένα τεχνικό παράρτηµα, το
οποίο καθορίζει λεπτοµερείς κανόνες για ορισµένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
- Οµοίως, το άρθρο 16, που αφορά τα είδη που εξαιρούνται από τον προσδιορισµό
του ποσοστού σε ίνες, παραπέµπει σε ένα τεχνικό παράρτηµα
- Το άρθρο 17 περιέχει διατάξεις σχετικά µε την εποπτεία της αγοράς
- Το άρθρο 18 καθορίζει τις ανοχές όσον αφορά την παρουσία ξένων ινών και τις
κατασκευαστικές ανοχές
6.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΑ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ

Το 2006 οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν αίτηση για να προστεθεί η ονοµασία
νέας ίνας «µελαµίνη» στα παραρτήµατα της οδηγίας 96/74/EK. Στις συνεδριάσεις
της διερευνητικής, τεχνικής οµάδας εργασίας µε εµπειρογνώµονες των κρατών
µελών υπήρξε συµφωνία ως προς το ότι η αίτηση είναι τεχνικά σωστή. Εποµένως,
κρίνεται σκόπιµο να προσαρµοστούν οι οδηγίες 96/74/EK και 96/73/EK στην
τεχνική πρόοδο.
Εποµένως, οι οδηγίες 96/74/EK και 96/73/EK θα τροποποιηθούν ώστε να
συµπεριληφθεί η ονοµασία νέας ίνας «µελαµίνη» στα τεχνικά παραρτήµατά τους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/74/EK και το άρθρο 5
παράγραφος 2 της οδηγίας 96/73/EK, προσθήκες στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της
οδηγίας 96/74/EK και προσθήκες και τροποποιήσεις στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας
96/73/EK γίνονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για τις
οδηγίες για τις ονοµασίες και την επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Προβλέπεται ότι η Επιτροπή συµβουλεύεται την επιτροπή ενώ η παρούσα πρόταση
για νέο κανονισµό ακολουθεί τη νοµοθετική διαδικασία έγκρισης στο Συµβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλέπεται ότι η νέα ίνα «µελαµίνη» θα προστεθεί
στα παραρτήµατα των οδηγιών µετά από θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής
σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, για να αποφευχθούν περιττές
καθυστερήσεις και πρόσθετες τροποποιήσεις, είναι σκόπιµο να περιλαµβάνει ο νέος
κανονισµός τη νέα ίνα σε αγκύλες [ µελαµίνη ], εν αναµονή της θετικής
γνωµοδότησης της επιτροπής.
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2009/0006 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ …/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της [...]
για τις ονοµασίες και τη συναφή επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής6,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης7,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η οδηγία του Συµβουλίου 73/44/EOK, της 26ης Φεβρουαρίου 1973, σχετικά µε την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν την ποσοτική ανάλυση
τριµερών µειγµάτων των υφανσίµων ινών8, η οδηγία 96/73/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996, περί ορισµένων
µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διµερών µειγµάτων υφανσίµων ινών9 και η οδηγία
96/74/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου
1996, περί των ονοµασιών των υφανσίµων (αναδιατύπωση)10, έχουν τροποποιηθεί
αρκετές φορές. ∆εδοµένου ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, πρέπει να
αντικατασταθούν από µια ενιαία νοµική πράξη, για λόγους σαφήνειας.

(2)

Η κοινοτική νοµοθεσία για τις ονοµασίες και τη συναφή επισήµανση
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι πολύ τεχνική ως προς το περιεχόµενό της, µε
λεπτοµερείς διατάξεις που πρέπει να προσαρµόζονται τακτικά. Προκειµένου να
αποφευχθεί η ανάγκη για τα κράτη µέλη να µεταφέρουν τις τεχνικές τροποποιήσεις
στην εθνική νοµοθεσία και, έτσι, να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις εθνικές

6

ΕΕ C της , σ.
ΕΕ C της , σ.
ΕΕ L 83 της 30.3.1973, σ. 1.
ΕΕ L 32 της 3.2.1997, σ. 1.
ΕΕ L 32 της 3.2.1997, σ. 38.
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αρχές και προκειµένου να διευκολύνεται η ταχύτερη έγκριση ονοµασιών νέων ινών
που θα ισχύουν συγχρόνως σε όλη την Κοινότητα, ένας κανονισµός εµφανίζεται ως η
πλέον κατάλληλη νοµική πράξη για την επίτευξη της νοµοθετικής απλούστευσης.

EL

(3)

Προκειµένου να εξαλειφθούν πιθανά εµπόδια στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, λόγω αποκλινουσών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τις
ονοµασίες, τη σύνθεση και την επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, είναι
απαραίτητο να εναρµονιστούν οι ονοµασίες υφανσίµων ινών και οι ενδείξεις που
εµφανίζονται στις επισηµάνσεις, καθώς και τα σήµατα και τα έγγραφα που
συνοδεύουν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στα διάφορα στάδια της παραγωγής,
της κατεργασίας και της διανοµής τους.

(4)

Είναι σκόπιµο να καθοριστούν κανόνες για να µπορούν οι κατασκευαστές να ζητούν
τη συµπερίληψη της ονοµασίας µιας νέας ίνας στον κατάλογο των επιτρεπόµενων
ονοµασιών ινών.

(5)

Είναι σκόπιµο να υπαχθούν στη ρύθµιση και ορισµένα προϊόντα που δεν
αποτελούνται αποκλειστικώς από υφάνσιµα αλλά των οποίων το υφάνσιµο µέρος
συνιστά ουσιαστικό στοιχείο ή προβάλλεται ιδιαιτέρως από τον κατασκευαστή, το
µεταποιητή ή τον έµπορο.

(6)

Η ανοχή όσον αφορά «άλλες ίνες», που δεν απαιτείται να δηλώνονται στις
επισηµάνσεις, πρέπει να ισχύει τόσο για καθαρά προϊόντα όσο και για µείγµατα.

(7)

Η επισήµανση σχετικά µε τη σύνθεση πρέπει να είναι υποχρεωτική, ώστε να
εξασφαλίζεται η σωστή πληροφόρηση όλων των καταναλωτών στην Κοινότητα, σε
οµοιόµορφο επίπεδο. Όπου είναι τεχνικά δύσκολο να προσδιοριστεί η σύνθεση ενός
προϊόντος κατά τη χρονική στιγµή της κατασκευής, πρέπει να είναι δυνατό να
δηλωθούν, στην επισήµανση, µόνο εκείνες οι ίνες που είναι γνωστές κατά τη χρονική
στιγµή της κατασκευής υπό τον όρο ότι αποτελούν ένα ορισµένο ποσοστό του τελικού
προϊόντος.

(8)

Προκειµένου να αποφεύγονται διαφορές στην πράξη µεταξύ των κρατών µελών, είναι
απαραίτητο να καθοριστούν ακριβείς µέθοδοι επισήµανσης για ορισµένα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά
στοιχεία, και επίσης να προσδιοριστούν τα συστατικά στοιχεία των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που δεν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για λόγους
επισήµανσης και ανάλυσης.

(9)

Η διάθεση προς πώληση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται µόνο
στην υποχρέωση γενικής επισήµανσης, καθώς και των προϊόντων που πωλούνται µε
το µέτρο ή κοµµένα, πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να λάβει γνώση των
πληροφοριών που αναγράφονται στη χονδρική συσκευασία ή στο τόπι.

(10)

Η χρήση περιγραφών ή ονοµασιών που απολαµβάνουν ιδιαίτερης εµπιστοσύνης από
τους χρήστες και τους καταναλωτές πρέπει να υπόκειται σε ορισµένους όρους.
Επιπλέον, προκειµένου να παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες και τους
καταναλωτές, είναι σκόπιµο οι ονοµασίες των ινών να συσχετίζονται µε τα
χαρακτηριστικά της ίνας.
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(11)

Η επιτήρηση της αγοράς των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού στα κράτη µέλη πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας
2001/95/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου
2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων11.

(12)

Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν µέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα
αµφισβήτησης των εφαρµοζόµενων µεθόδων. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για
τις επίσηµες δοκιµές που πραγµατοποιούνται στα κράτη µέλη για να καθοριστεί η
σύνθεση των ινών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που αποτελούνται από διµερή
και τριµερή µείγµατα πρέπει να είναι οµοιόµορφες, όσον αφορά τόσο την
προκατεργασία του δείγµατος όσο και την ποσοτική ανάλυσή του· εποµένως, ο παρών
κανονισµός πρέπει να καθορίσει οµοιόµορφες µεθόδους ανάλυσης για τα περισσότερα
από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά και αποτελούνται
από διµερή και τριµερή µείγµατα.

(13)

Στην περίπτωση διµερών µιγµάτων για τα οποία δεν υπάρχει οµοιόµορφη µέθοδος
ανάλυσης σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να επιτρέπεται στο αρµόδιο για τη δοκιµή
εργαστήριο να προσδιορίζει τη σύνθεση τέτοιων µιγµάτων χρησιµοποιώντας
οποιαδήποτε έγκυρη µέθοδο έχει στη διάθεσή του, αναφέροντας στην έκθεση
ανάλυσης το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε και, στο βαθµό που αυτό είναι γνωστό, το
βαθµό ακρίβειας της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε.

(14)

Ο παρών κανονισµός πρέπει να καθορίσει τους συµβατικούς συντελεστές που πρέπει
να εφαρµόζονται για την άνυδρη µάζα κάθε ίνας κατά τον αναλυτικό προσδιορισµό
της ινώδους σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και πρέπει να δίνει δύο
διαφορετικούς συµβατικούς συντελεστές για τον υπολογισµό της σύνθεσης των
λαναρισµένων ή κτενισµένων προϊόντων που περιέχουν µαλλί ή τρίχες ζώων.
∆εδοµένου ότι δεν µπορεί πάντα να προσδιοριστεί αν ένα προϊόν υπάγεται στον κύκλο
του λαναρισµένου ή του κτενισµένου, οπότε, στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να
προκύψουν αντιφατικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή των συντελεστών ανοχής
κατά τους ελέγχους συµµόρφωσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που
πραγµατοποιούνται στην Κοινότητα, τα εργαστήρια που πραγµατοποιούν αυτούς τους
ελέγχους πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένα να εφαρµόζουν έναν ενιαίο συµβατικό
συντελεστή σε αµφισβητήσιµες περιπτώσεις.

(15)

Πρέπει να καθοριστούν κανόνες για τα προϊόντα που εξαιρούνται από τις γενικές
απαιτήσεις επισήµανσης του παρόντος κανονισµού, ειδικότερα µίας χρήσης προϊόντα
ή προϊόντα για τα οποία απαιτείται µόνον συνολική επισήµανση.

(16)

Είναι σκόπιµο να καθιερωθεί µια διαδικασία, η οποία θα πρέπει να τηρείται από κάθε
κατασκευαστή, ή τον αντιπρόσωπό του, που επιθυµεί τη συµπερίληψη µιας ονοµασίας
νέας ίνας στα τεχνικά παραρτήµατα. Εποµένως, ο παρών κανονισµός πρέπει να
θεσπίζει απαιτήσεις που θα ισχύουν για την προσθήκη µιας ονοµασίας νέας ίνας στα
τεχνικά παραρτήµατα.

(17)

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πρέπει να
θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης
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Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή12.
(18)

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή πρέπει είναι εξουσιοδοτηµένη να προσαρµόζει στην
τεχνική πρόοδο τον κατάλογο µε τις ονοµασίες ινών και τους συναφείς ορισµούς, τις
ελάχιστες απαιτήσεις για τον τεχνικό φάκελο που πρέπει να επισυνάπτεται στην
αίτηση από τον κατασκευαστή, για την προσθήκη µιας ονοµασίας νέας ίνας στον
κατάλογο των επιτρεπόµενων ονοµασιών ινών, τις ειδικές διατάξεις σχετικά µε τα
προϊόντα κορσεδοποιίας και ορισµένα είδη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τον
κατάλογο προϊόντων για τα οποία η επισήµανση ή η σηµατοδότηση δεν είναι
υποχρεωτική, τον κατάλογο προϊόντων για τα οποία µόνον η συνολική επισήµανση ή
σηµατοδότηση είναι υποχρεωτική, τον κατάλογο των στοιχείων που δεν λαµβάνονται
υπόψη για τον προσδιορισµό των ποσοστιαίων αναλογιών των ινών, τους
συµβατικούς συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της µάζας ινών
που περιέχονται σε ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, καθώς επίσης και να
προσαρµόζει τις υπάρχουσες ή να θεσπίζει νέες µεθόδους ποσοτικής ανάλυσης για
διµερή και τριµερή µείγµατα. Καθόσον τα µέτρα αυτά είναι γενικής εµβέλειας και
αφορούν, µεταξύ άλλων, την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού µε τη συµπλήρωσή του µε νέα µη ουσιώδη στοιχεία, θα πρέπει να
εγκριθούν σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο, η οποία προβλέπεται
στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

(19)

Επειδή οι στόχοι της δράσης που πρέπει να αναληφθεί, δηλαδή η έκδοση
οµοιόµορφων κανόνων για τη χρήση των ονοµασιών και της σχετικής επισήµανσης
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα
κράτη µέλη και, εποµένως, µπορούν, λόγω της κλίµακας της δράσης, να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει
το µέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(20)

Οι οδηγίες 96/74/EK [ή αναδιατύπωση], 96/73/EK και 73/44/EK πρέπει να
καταργηθούν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο 1
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Αντικείµενο
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Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη χρήση των ονοµασιών και της σχετικής
επισήµανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς επίσης και κανόνες σχετικά µε την
ποσοτική ανάλυση των διµερών και τριµερών µειγµάτων υφανσίµων ινών.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών κανονισµός ισχύει για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Ισχύει επίσης για τα ακόλουθα προϊόντα:
α)

τα προϊόντα των οποίων το 80 % τουλάχιστον του βάρους τους αποτελείται από
υφάνσιµες ίνες·

β)

τα καλύµµατα επίπλων, οµπρελών βροχής, οµπρελών ηλίου, των οποίων το 80 %
τουλάχιστον του βάρους τους αποτελείται από υφάνσιµες ίνες·

γ)

τα υφάνσιµα µέρη των επιστρώσεων εδάφους µε πολλές επιστρώσεις, των
στρωµάτων, των ειδών εξοχής και οι ζεστές φόδρες των ειδών υποδηµατοποιίας και
γαντοποιίας, των οποίων τα υφάνσιµα µέρη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80%
του βάρους του ολοκληρωµένου προϊόντος·

δ)

τα υφάνσιµα που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα προϊόντα των οποίων αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα, σε περίπτωση ειδικεύσεως της σύνθεσής τους.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα τα οποία:
α)

προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες·

β)

εισάγονται στα κράτη µέλη, υπό τελωνειακό έλεγχο, για λόγους διαµετακοµίσεως·

γ)

εισάγονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για περαιτέρω κατεργασία προς
επανεξαγωγή·

δ)

δίδονται σε οικοτέχνες ή σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που εργάζονται φασόν, χωρίς
να λαµβάνει χώρα µεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας.
Άρθρο 3
Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθα ορισµοί:
α)

EL

Ως «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα», κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας,
νοούνται όλα εκείνα τα οποία, ακατέργαστα, ηµικατεργασµένα, κατεργασµένα,
ηµιµεταποιηµένα, µεταποιηµένα, ηµιέτοιµα ή έτοιµα, αποτελούνται αποκλειστικά
από υφάνσιµες ίνες, ανεξάρτητα από τη διεργασία ανάµειξης ή συναρµολόγησης που
εφαρµόζεται·
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β)

Ως «υφαντική ίνα» νοείται κάποιο από τα ακόλουθα:
i)

το στοιχείο που χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητά του, τη λεπτότητά του,
και το µεγάλο µήκος του σε σχέση µε τη µέγιστη εγκάρσια διάστασή του,
ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για εφαρµογές στην υφαντική·

ii)

οι εύκαµπτες ταινίες ή σωλήνες που δεν υπερβαίνουν 5 mm φαινοµένου
πλάτους, συµπεριλαµβανοµένων των ταινιών που έχουν κοπεί από πλατύτερες
ταινίες ή από φύλλα κατασκευασµένα από τις ύλες οι οποίες χρησιµοποιούνται
στην κατασκευή των ινών που απαριθµούνται στον πίνακα 2 του
παραρτήµατος I και είναι κατάλληλες για εφαρµογές στην υφαντική·

γ)

Ως «φαινόµενο πλάτος» νοείται το πλάτος της ταινίας ή του σωλήνα µε µορφή
διπλωµένη, πεπλατυσµένη, συµπιεσµένη ή συνεστραµµένη ή, στην περίπτωση µη
οµοιόµορφου πλάτους, το µέσο πλάτος·

δ)

Ως «υφαντικό συστατικό» νοείται ένα µέρος ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος
µε µια διακριτή περιεκτικότητα σε ίνες·

ε)

Ως «ξένες ίνες» νοούνται οι ίνες εκτός από εκείνες που δηλώνονται στην
επισήµανση·

στ)

Ως «φοδράρισµα» νοείται ένα χωριστό στοιχείο που χρησιµοποιείται στην
κατασκευή ενδυµάτων και άλλων προϊόντων, το οποίο αποτελείται από µία ή
πολλαπλές στρώσεις υφαντικού υλικού που συγκρατείται χαλαρά κατά µήκος µίας ή
περισσοτέρων από τις άκρες·

ζ)

Ως «συνολική επισήµανση» νοείται ένα µέσον επισήµανσης όπου χρησιµοποιείται
µία µόνο ένδειξη για πολλά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή συστατικά·

η)

Ως «προϊόντα µιας χρήσης» νοούνται τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν µία µόνον φορά ή για έναν περιορισµένο χρόνο
και των οποίων η κανονική χρήση αποκλείει οποιαδήποτε αποκατάσταση για
επόµενη χρήση για τον ίδιο ή παρόµοιο σκοπό.
Άρθρο 4
Γενικοί κανόνες

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι δυνατόν να διατεθούν στην κοινοτική αγορά είτε
πριν από οποιαδήποτε κατεργασία είτε κατά τη διάρκεια της βιοµηχανικής κατεργασίας και
σε οποιοδήποτε στάδιο διανοµής, µόνον εφόσον επισηµαίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού.
2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε επιφύλαξη της εφαρµογής εθνικών και κοινοτικών
κανόνων για την προστασία της βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, τις ενδείξεις
προελεύσεως, τις ονοµασίες καταγωγής και την καταστολή του αθέµιτου ανταγωνισµού.
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Κεφάλαιο 2
Ονοµασίες και σχετικές απαιτήσεις επισήµανσης υφαντικών ινών
Άρθρο 5
Ονοµασίες υφαντικών ινών
1. Για την ένδειξη της σύνθεσης χρησιµοποιούνται µόνον οι ονοµασίες ινών που
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι.
2. Η χρήση των ονοµασιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι προορίζεται για ίνες, των
οποίων η φύση αντιστοιχεί στην περιγραφή που περιέχεται στο εν λόγω παράρτηµα.
Οι ονοµασίες δεν χρησιµοποιούνται για άλλες ίνες, είτε αυτοούσιες είτε ως συνθετικά
ονοµασιών είτε ως επιθετικοί προσδιορισµοί.
Η χρήση του όρου «µετάξι» απαγορεύεται για την απόδοση µορφής η εµφανίσεως συνεχούς
νήµατος στις υφάνσιµες ίνες.
Άρθρο 6
Αιτήσεις για ονοµασίες νέων ινών
Κάθε κατασκευαστής, ή ο αντιπρόσωπός του, µπορεί να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση για
την προσθήκη µιας ονοµασίας νέας ίνας στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι.
Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει ένα τεχνικό φάκελο, συνταγµένο σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ
Άρθρο 7
Καθαρά προϊόντα
1. Μόνο τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από την ίδια ίνα
µπορούν να φέρουν την επισήµανση «100 %», «καθαρό» ή «ολο…».
Αυτοί ή παρόµοιοι όροι δεν χρησιµοποιούνται για άλλα προϊόντα.
2. Ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν θεωρείται ότι αποτελείται αποκλειστικά από την ίδια ίνα
εάν περιέχει άλλες ίνες έως 2% του βάρους του, υπό τον όρο ότι αυτή η ποσότητα
δικαιολογείται για τεχνικούς λόγους και ότι η προσθήκη αποτελεί συστηµατική πρακτική.
Υπό τον ίδιο όρο, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, που έχει υποβληθεί σε διαδικασία
λαναρίσµατος, θεωρείται ότι αποτελείται αποκλειστικά από την ίδια ίνα εάν περιέχει ξένες
ίνες έως 5% του βάρος του.
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Άρθρο 8
Μάλλινα προϊόντα
1. Ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν µπορεί να επισηµανθεί µε µια από τις ονοµασίες που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ υπό την προϋπόθεση ότι αποτελείται αποκλειστικά από ίνα
µαλλιού η οποία δεν έχει ποτέ ενσωµατωθεί σε ένα τελικό προϊόν και η οποία δεν έχει
υποστεί διεργασίες κλώσεως ή/και πηλιµατοποιήσεως άλλες από αυτές που απαιτούνται για
την παραγωγή του προϊόντος ούτε µεταχείριση ή χρήση η οποία έχει προξενήσει βλάβη στη
ίνα.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι ονοµασίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα
ΙΙΙ µπορούν να χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν το µαλλί που περιλαµβάνεται σε ένα
µείγµα ινών εάν τηρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
α)

το σύνολο του µαλλιού που περιέχεται µέσα στο µείγµα ανταποκρίνεται στα
χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο 1·

β)

η ποσότητα αυτού του µαλλιού σε σχέση µε το συνολικό βάρος του µείγµατος
δεν είναι µικρότερη από 25 %·

γ)

στην περίπτωση συµµείκτου όπου το µαλλί αναµειγνύεται µε µία µόνο άλλη
ίνα·

Πρέπει να δίνεται η πλήρης ποσοστιαία σύνθεση ενός τέτοιου µείγµατος.
3. Οι ινώδεις προσµείξεις στα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2,
συµπεριλαµβανοµένων των µάλλινων προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία
λαναρίσµατος, δεν υπερβαίνουν το 0,3% και δικαιολογούνται από τεχνικούς λόγους που
συνδέονται µε την κατασκευή.
Άρθρο 9
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πολυινών
1. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν αποτελούµενο από δύο ή περισσότερες ίνες εκ των
οποίων η µία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους του επισηµαίνεται
µε ένα από τα ακόλουθα:
α)

την ονοµασία της ίνας που αποτελεί τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους,
ακολουθούµενη από το ποσοστό της κατά βάρος·

β)

την ονοµασία της ίνας που αποτελεί τουλάχιστον το 85% του συνολικού βάρους,
ακολουθούµενη από τις λέξεις «τουλάχιστον 85%»·

γ)

την πλήρη εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος.

2. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν αποτελούµενο από δύο ή περισσότερες ίνες, από τις
οποίες καµία δεν αντιπροσωπεύει το 85% του συνολικού βάρους, επισηµαίνεται µε την
ονοµασία και την επί τοις εκατό αναλογία κατά βάρος δύο τουλάχιστον ινών που
εµπεριέχονται σε µεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος, ακολουθούµενων από την απαρίθµηση
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των ονοµασιών των άλλων ινών που συνθέτουν το προϊόν κατά φθίνουσα κλίµακα ποσοστού
κατά βάρος, µε ή χωρίς ένδειξη της επί τοις εκατό αναλογίας τους κατά βάρος.
Ωστόσο, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι κανόνες:
α)

το σύνολο των ινών από τις οποίες καθεµία αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο από
10% του συνολικού βάρους ενός προϊόντος, µπορεί να οριστεί µε την έκφραση
«άλλες ίνες», ακολουθούµενης από το συνολικό επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος·

β)

όταν αναφέρεται µια ίνα η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο από 10% του
συνολικού βάρους ενός προϊόντος, αναφέρεται η πλήρης εκατοστιαία σύνθεση του
προϊόντος.

3. Τα προϊόντα που έχουν στηµόνι από καθαρό βαµβάκι και υφάδι από καθαρό λινάρι και των
οποίων η επί τοις εκατό αναλογία σε λινάρι είναι τουλάχιστον 40% του συνολικού βάρους
του µη κολλαρισµένου υφάσµατος, µπορούν να χαρακτηρισθούν µε την ονοµασία
«σύµµεικτο», ακολουθούµενης υποχρεωτικά από την ένδειξη συνθέσεως «στηµόνι καθαρό
βαµβάκι-υφάδι καθαρό λινάρι».
4. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα των οποίων η σύνθεση δεν µπορεί εύκολα να
δηλωθεί κατά τη χρονική στιγµή της κατασκευής τους, στην επισήµανση µπορούν να
χρησιµοποιούνται οι όροι «µεικτές ίνες» ή «απροσδιόριστη υφαντική σύνθεση».
Άρθρο 10
∆ιακοσµητικές και αντιστατικές ίνες
Οι ορατές και αποµονώσιµες ίνες των οποίων ο προορισµός έγκειται στη δηµιουργία
καθαρώς διακοσµητικού αποτελέσµατος και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 7 % του βάρους
του έτοιµου προϊόντος δεν χρειάζεται να αναφέρονται στις εκατοστιαίες συνθέσεις ινών που
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 9.
Το ίδιο ισχύει για τις µεταλλικές ίνες και άλλες ίνες που ενσωµατώνονται για τη δηµιουργία
αντιστατικού αποτελέσµατος και δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους του έτοιµου προϊόντος.
Στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, αυτά τα
ποσοστά υπολογίζονται επί του βάρους του στηµονιού και επί του βάρους του υφαδιού
χωριστά.
Άρθρο 11
Επισηµάνσεις και χαρακτηρισµός
1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επισηµαίνονται ή χαρακτηρίζονται όποτε τίθενται στην
αγορά.
Ωστόσο, οι επισηµάνσεις ή ο χαρακτηρισµός µπορούν να αντικατασταθούν ή να
συµπληρωθούν από συνοδευτικά εµπορικά έγγραφα, όταν τα προϊόντα δεν προσφέρονται
προς πώληση στον τελικό καταναλωτή, ή όταν παραδίδονται κατ’ εκτέλεση µιας κρατικής
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παραγγελίας ή παραγγελίας από κάποιο άλλο νοµικό πρόσωπο που διέπεται από το δηµόσιο
δίκαιο.
2. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα ή, εάν
ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, ο
οικονοµικός φορέας που είναι αρµόδιος για την πρώτη διάθεση του κλωστοϋφαντουργικού
προϊόντος στην κοινοτική αγορά, εξασφαλίσει την παροχή επισήµανσης και την ακρίβεια των
πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε αυτήν.
Ο διανοµέας εξασφαλίζει ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που πωλούνται από αυτόν
φέρουν την κατάλληλη επισήµανση που ορίζεται από τον παρόντα κανονισµό.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο εξασφαλίζουν ότι
κάθε πληροφορία που παρέχεται όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διατίθενται στην
αγορά δεν µπορεί να προκαλέσει σύγχυση µε τις ονοµασίες και τις περιγραφές που
καθορίζονται από τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 12
Η χρήση των ονοµασιών και των περιγραφών
1. Οι ονοµασίες και οι περιγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 αναφέρονται
σαφώς στις συµβάσεις πωλήσεων, τους λογαριασµούς, τα τιµολόγια και άλλα εµπορικά
έγγραφα.
Η χρήση συντµήσεων δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται, εντούτοις, η χρήση µηχανογραφικού
κωδικού εφόσον ο κωδικός επεξηγείται στο ίδιο έγγραφο.
2. Όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα προσφέρονται προς πώληση, οι ονοµασίες και οι
περιγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 αναγράφονται στους καταλόγους και
στα εµπορικά πληροφοριακά φυλλάδια, στη συσκευασία, στις επισηµάνσεις και στο σήµα, µε
σαφή, ευανάγνωστο και οµοιόµορφο τρόπο.
3. Τα εµπορικά σήµατα ή η επωνυµία της επιχείρησης µπορούν να αναφέρονται αµέσως πριν
ή µετά τις ονοµασίες και τις περιγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9.
Εντούτοις, όταν ένα εµπορικό σήµα ή η επωνυµία µιας επιχείρησης περιέχουν, αυτούσια ή ως
επιθετικό προσδιορισµό ή ως συνθετικό, µια από τις ονοµασίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι ή µια ονοµασία που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση µε αυτές, αυτό το
εµπορικό σήµα ή η επωνυµία αναφέρεται αµέσως πριν ή µετά τις ονοµασίες και τις
περιγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9.
Άλλες πληροφορίες απεικονίζονται πάντοτε χωριστά.
4. Η επισήµανση και ο χαρακτηρισµός παρέχονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους
µέλους στου οποίου την επικράτεια τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διατίθενται προς
πώληση ή πωλούνται στον τελικό καταναλωτή, εφόσον απαιτείται από τη νοµοθεσία του εν
λόγω κράτους µέλους.
Για τις κουβαρίστρες, τα κουβάρια, τα µασούρια, τα µατσάκια και κάθε άλλη µικρή ποσότητα
νηµάτων ραψίµατος, µανταρίσµατος και κεντήµατος, ισχύει το πρώτο εδάφιο για τη συνολική
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επισήµανση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3. Τα µεµονωµένα στοιχεία µπορούν
να επισηµαίνονται σε οποιαδήποτε από τις κοινοτικές γλώσσες.
Άρθρο 13
Πολυσυνθετικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
1. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν που περιέχει δύο ή περισσότερα συστατικά φέρει
επισήµανση που δηλώνει την περιεκτικότητα σε ίνες κάθε συστατικού.
Η επισήµανση αυτή δεν είναι υποχρεωτική για τα συστατικά που δεν είναι κύριες φόδρες και
που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 30% του συνολικού βάρους του προϊόντος.
2. ∆ύο ή περισσότερα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε
ίνες και, συνήθως, σχηµατίζουν αδιαίρετο σύνολο, µπορούν να φέρουν µία µόνο επισήµανση.
Άρθρο 14
Ειδικές διατάξεις
Η σύνθεση ινών των προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV αναφέρεται σύµφωνα
µε τους κανόνες επισήµανσης που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα.
Άρθρο 15
Παρεκκλίσεις
1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 11, 12 και 13, ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στις
παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Εν πάση περιπτώσει, τα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος
άρθρου διατίθενται προς πώληση κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός καταναλωτής να µπορεί
να λάβει πλήρη γνώση της σύνθεσης αυτών των προϊόντων.
2. ∆εν απαιτείται η ένδειξη των ονοµασιών ινών ή της σύνθεσης ινών στις επισηµάνσεις ή
στο χαρακτηρισµό των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα
V.
Εντούτοις, όταν ένα εµπορικό σήµα ή η επωνυµία µιας επιχείρησης περιέχουν, αυτούσια ή ως
επιθετικό προσδιορισµό ή ως συνθετικό, µια από τις ονοµασίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι ή µια ονοµασία που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση µε αυτές, ισχύουν τα
άρθρα 11, 12 και 13.
3. Όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα VI είναι του
ίδιου είδους και µε ίδια σύνθεση, µπορούν να διατίθενται προς πώληση από κοινού µε
συνολική επισήµανση.
4. Η σύνθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που πωλούνται µε το µέτρο µπορεί να
απεικονίζεται στο κοµµάτι ή το τόπι που διατίθεται προς πώληση.
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Κεφάλαιο 3
Ποσοστιαίες αναλογίες και συντελεστές ανοχής ινών
Άρθρο 16
Στοιχεία που δεν λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των ποσοστιαίων αναλογιών
ινών
Για τον προσδιορισµό των ποσοστιαίων αναλογιών που καθορίζονται στα άρθρα 7, 8 και 9
που πρέπει να αναγράφονται σύµφωνα µε το άρθρο 11, τα στοιχεία που απαριθµούνται στο
παράρτηµα VII δεν λαµβάνονται υπόψη.
Άρθρο 17
∆ιατάξεις εποπτείας της αγοράς
1. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς πραγµατοποιούν ελέγχους σχετικά µε τη
συµµόρφωση της σύνθεσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προς τις παρεχόµενες
πληροφορίες σχετικά µε τη σύνθεση των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα µε την οδηγία
2001/95/EK.
2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις
µεθόδους δειγµατοληψίας και ποσοτικής ανάλυσης ορισµένων διµερών και τριµερών
µειγµάτων ινών που καθορίζονται στο παράρτηµα VIII.
Για τους σκοπούς αυτούς, οι ποσοστιαίες αναλογίες ινών που καθορίζονται στα άρθρα 7, 8
και 9 καθορίζονται µε την εφαρµογή στην άνυδρη µάζα κάθε ίνας του κατάλληλου
συµφωνηθέντος συντελεστή ανοχής που καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΧ, αφού αφαιρεθούν
τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτηµα VII.
3. Κάθε εργαστήριο που είναι αρµόδιο για τη δοκιµή κλωστοϋφαντουργικών µειγµάτων, για
τα οποία δεν υπάρχει οµοιόµορφη µέθοδος ανάλυσης σε κοινοτικό επίπεδο, προσδιορίζει τη
σύνθεση παρόµοιων µειγµάτων µε τη χρησιµοποίηση οποιασδήποτε έγκυρης µεθόδου που
έχει στη διάθεσή του, αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το προκύπτον αποτέλεσµα και,
εφόσον αυτός είναι γνωστός, το βαθµό ακρίβειας της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε.
Άρθρο 18
Συντελεστές ανοχής
1. Για τους σκοπούς της καθιέρωσης της σύνθεσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, ισχύουν οι συντελεστές ανοχής που παρατίθενται
στις παραγράφους 2, 3 και 4.
2. Η παρουσία ξένων ινών στη σύνθεση που αναφέρεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 δεν
χρειάζεται να δηλώνεται, εάν το ποσοστό αυτών των ινών δεν ανέρχεται στα ακόλουθα:
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α)

στο 2% του συνολικού βάρους του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος, υπό τον
όρο ότι η ποσότητα δικαιολογείται για τεχνικούς λόγους και δεν αποτελεί
συστηµατική προσθήκη·

β)

στο 5%, στην περίπτωση προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία
λαναρίσµατος.

Το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου ισχύει µε επιφύλαξη του άρθρου 8
παράγραφος 3.
3. Επιτρέπεται κατασκευαστική ανοχή 3%, µεταξύ των δηλωµένων ποσοστών ινών που
αναφέρονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 και των ποσοστών που λαµβάνονται από την ανάλυση
που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 17, σε σχέση µε το συνολικό βάρος των ινών
που αναφέρονται στην επισήµανση. Αυτή η ανοχή ισχύει επίσης για τα ακόλουθα:
α)

για τις ίνες που παρατίθενται χωρίς ένδειξη του ποσοστού τους σύµφωνα µε το
άρθρο 9 παράγραφος 2·

β)

για το ποσοστό του µαλλιού που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2
στοιχείο β).

Για τους σκοπούς της ανάλυσης, οι ανοχές υπολογίζονται χωριστά. Το συνολικό βάρος που
λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του συντελεστή ανοχής που αναφέρεται στην
παρούσα παράγραφο, είναι το βάρος των ινών του τελικού προϊόντος, µείον το βάρος τυχόν
ξένων ινών κατ’ εφαρµογή του συντελεστή ανοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
Η σώρευση των ανοχών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 επιτρέπεται µόνον αν
αποδειχθεί ότι οι ξένες ίνες που ενδεχοµένως διαπιστώνονται από την ανάλυση, κατ'
εφαρµογή της ανοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έχουν την ίδια χηµική φύση µε µία
ή περισσότερες ίνες που αναφέρονται στην επισήµανση.
4. Στην περίπτωση ειδικών προϊόντων, για τα οποία η διαδικασία κατασκευής απαιτεί ανοχές
υψηλότερες από εκείνες που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, οι υψηλότερες ανοχές
µπορούν εγκρίνονται από την Επιτροπή όταν ελέγχεται η συµµόρφωση του προϊόντος
σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου
παρέχεται επαρκής αιτιολόγηση από τον κατασκευαστή.
Ο κατασκευαστής υποβάλει αίτηµα, παρέχοντας επαρκείς λόγους και αποδεικτικά στοιχεία
για τις έκτακτες περιστάσεις κατασκευής.
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Κεφάλαιο 4
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 19
Τροποποίηση των παραρτηµάτων
1. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τυχόν τροποποιήσεις στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII,
VIII και ΙΧ που είναι απαραίτητες για την προσαρµογή των εν λόγω παραρτηµάτων στην
τεχνική πρόοδο.
2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν σε τροποποίηση και
συµπλήρωση µη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε
την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 20 παράγραφος 2.
Άρθρο 20
Επιτροπή
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τις ονοµασίες και την επισήµανση των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται το άρθρο 5α
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Άρθρο 21
Υποβολή εκθέσεων
Έως τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ = 5 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού] το
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, εστιάζοντας στις αιτήσεις και την
έγκριση ονοµασιών νέων ινών.
Άρθρο 22
Κατάργηση
Οι οδηγίες 73/44/EK, 96/73/EK και 96/74/EK [ή αναδιατύπωση] καταργούνται, µε ισχύ από
την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Οι παραποµπές στις καταργούµενες οδηγίες νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα
κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος X.
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Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΑΝΣΙΜΩΝ ΙΝΩΝ
Πίνακας 1
Αριθµός

EL

Ονοµασία

Περιγραφή της ίνας

1

µαλλί

Ίνα από το τρίχωµα προβάτου (Ovis aries) ή µείγµα
ινών, προερχοµένων από το τρίχωµα του προβάτου, και
τριχών από εκείνες που αναγράφονται στην τρίτη στήλη
του αύξοντος αριθµού 2

2

αλπακάς, λάµα,
καµηλό, κασµίρ,
µοχέρ, αγκορά,
βικούνα, γιάκ,
γουανάκο, κασγκορά,
καστόρι, λουτρ,
συνοδευόµενη ή µη
από τη λέξη «µαλλί»
ή «τρίχα»

Τρίχες των ακολούθων ζώων: αλπακά, λάµα, καµήλου,
αιγός κασµίρ, αιγός αγκορά, κουνελιού Αγκύρας,
βικούνας, γιάκ, γουανάκο, αιγός κασγκορά, καστορα,
ενυδρίδας

3

τρίχες ή ίνες τύπου
Τρίχες διαφόρων ζώων µη αναφεροµένων στους
τριχών αλόγου, µετά ή αύξοντες αριθµούς 1 και 2
άνευ ενδείξεως του
είδους του ζώου (π.χ.
τρίχες βοοειδών,
τρίχες κοινής αιγός,
τρίχες αλόγου)

4

µετάξι

Ίνα παραγόµενη αποκλειστικά από έντοµα που κλώθουν
µετάξι

5

βαµβάκι

ίνα λαµβανόµενη από τους σπόρους του βαµβακιού
(Gossypium)

6

καπόκ

ίνα λαµβανόµενη από το εσωτερικό του καρπού του
δένδρου καπόκ (Ceiba pentandra)

7

λινάρι

ίνα λαµβανόµενη από το στέλεχος του φυτού λινάρι
(Linum usitatissimum)

8

καννάβι

ίνα λαµβανόµενη από το στέλεχος του φυτού καννάβι
(Cannabis sativa)

9

γιούτα

ίνα λαµβανόµενη από το στέλεχος των φυτών
Corchorus olitorius και Corchorus capsularis. Κατά την
έννοια του παρόντος κανονισµού, εξοµοιώνονται προς
τη γιούτα οι ίνες που λαµβάνονται από το στέλεχος των
φυτών: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa,
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Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10

άµπακας (καννάβι
Μανίλας)

ίνα λαµβανόµενη από τον κολεό του φύλλου των φυτών
Musa textilis

11

άλφα

ίνα λαµβανόµενη από το φύλλο του φυτού Stipa
tenacissima

12

κόιρ (ίνα
κοκοφοίνικα)

ίνα λαµβανόµενη από τον καρπό του κοκοφοίνικα
Cocos nucifera

13

σπαρτοΐνα (ίνα
τζενίστας)

ίνα λαµβανόµενη από το στέλεχος του Cytisus Scoparius
ή/και του Spartium junceum

14

ραµί

ίνα λαµβανόµενη από το στέλεχος των φυτών
Boehmeria nivea και Boehmeria tenacissima

15

σιζάλ

ίνα λαµβανόµενη από τα φύλλα του φυτού agave
sisalana

16

Sunn

ίνα προερχόµενη από το φλοίωµα της Crotalaria juncea

17

Χενέκουεν

ίνα προερχόµενη από το φλοίωµα της Agave
Fourcroydes

18

Maguey

ίνα προερχόµενη από το φλοίωµα της Agave Cantala
Πίνακας 2

19

οξικός

ίνα οξικής κυτταρίνης της οποίας το ποσοστό των
ακετυλιωµένων υδροξυλοµάδων κυµαίνεται µεταξύ
74% και 92%

20

αλγινική

ίνα λαµβανόµενη από µεταλλικά άλατα του αλγινικού
οξέος

21

χαλκαµµωνιακή

ίνα από αναγεννηµένη κυτταρίνη λαµβανόµενη διά της
µεθόδου της χαλκαµµωνίας

22

µοντάλ

ίνα αναγεννηµένης κυτταρίνης λαµβανοµένης µέσω µιας
τροποποιηµένης διαδικασίας βισκόζης µε µεγάλη
δύναµη θραύσεως και όταν είναι βρεγµένη µεγάλο
συντελεστή ελαστικότητας. Η δύναµη θραύσεως (BC)
της ίνας µε κανονική περιεκτικότητα υγρασίας και η
δύναµη (BM) που απαιτείται για επιµήκυνση της
βρεγµένης ίνας κατά 5% πρέπει να είναι:
BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T
BM (CN) ≥ 0,5 √T
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όπου Τ είναι η µέση µάζα ανά µονάδα µήκους
εκφρασµένη σε decitex.
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πρωτεΐνη

ίνα λαµβανόµενη από φυσικές πρωτεϊνικές ουσίες,
αναγεννηµένες και σταθεροποιηµένες µε χηµικές ουσίες

24

τριοξεική

ίνα από οξεϊκή κυτταρίνη της οποίας τουλάχιστον το
92% των υδροξυλοµάδων είναι ακετυλιωµένες

25

βισκόζη (τεχνητό
µετάξι)

ίνα από αναγεννηµένη κυτταρίνη λαµβανόµενη διά της
µεθόδου της βισκόζης (για την παραγωγή) συνεχούς
νήµατος και µη συνεχών ινών

26

ακρυλική

ίνα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια
περιέχουσα ακρυλονιτριλική οµάδα στην άλυσο
τουλάχιστον 85 % (κατά µάζα)

27

χλωριοΐνα

ίνα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια που
περιέχει στην άλυσο µονοµερείς οµάδες
βινυλοχλωριδίου ή βινυλιδενοχλωριδίου άνω του 50 %
(κατά µάζα)

28

φθοριοΐνα

ίνα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια που
λαµβάνονται από αλειφατικούς µονοµερείς
φθοριοάνθρακες

29

µοντακρυλική

ίνα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια που
περιλαµβάνει στην άλυσο ακρυλονιτριλικές οµάδες
µεταξύ 50 % και 85 % κατά µάζα

30

πολυαµίδιο ή νάιλον

ίνα συνθετικών γραµµικών µακροµορίων που περιέχουν
στην άλυσο επαναλαµβανόµενους αµιδικούς δεσµούς το
85% των οποίων συνδέεται µε αλειφατικές ή
κυκλοαλειφατικές οµάδες.

31

αραµιδική

ίνα συνθετικών γραµµικών µακροµορίων που
αποτελούνται από αρωµατικές οµάδες συνδεόµενες
µεταξύ τους µε αµιδικούς και ιµιδικούς δεσµούς των
οποίων τουλάχιστον το 85% συνδέεται απευθείας µε δύο
αρωµατικούς πυρήνες· ο αριθµός των ιµιδικών δεσµών,
όταν αυτοί υπάρχουν, δεν δύναται να ξεπερνά τον
αριθµό των αµιδικών δεσµών.

32

πολυιµιδική

ίνα συνθετικών γραµµικών µακροµορίων που περιέχουν
στην άλυσο επαναλαµβανόµενες ιµιδοµάδες.

33

lyocell

ίνα αναγεννηµένης κυτταρίνης λαµβανοµένης µέσω µιας
διαδικασίας διάλυσης και νηµατοποίησης σε οργανικό
διαλύτη (µείγµα οργανικών χηµικών ουσιών και
ύδατος), δίχως σχηµατισµό παραγώγων
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34

πολυλακτίδιο

ίνα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια,
περιέχουσα στην άλυσο τουλάχιστον 85% (κατά µάζα)
µονάδες εστέρα γαλακτικού οξέος προερχόµενες από
φυσικά σάκχαρα, και η οποία έχει σηµείο τήξης
τουλάχιστον 135 °C

35

πολυεστέρας

ίνα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια που
περιλαµβάνει στην άλυσο εστέρα διόλης και
τερεφθαλικό οξύ τουλάχιστον 85% κατά µάζα

36

ίνα πολυαιθυλενίου

ίνα σχηµατιζόµενη από κεκορεσµένα γραµµικά
µακροµόρια αλειφατικών υδρογονανθράκων άνευ
υποκαταστατών

37

πολυπροπυλένιο

ίνα σχηµατιζόµενη από κεκορεσµένα γραµµικά
µακροµόρια αλειφατικών υδρογονανθράκων στα οποία
ένα παρά ένα άτοµο άνθρακος φέρει ως διακλάδωση
µεθυλοµάδα σε συµµετρική διάταξη και χωρίς
µεταγενέστερες υποκαταστάσεις

38

ίνα πολυκαρβαµιδίου

ίνα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια που
περιλαµβάνει στην άλυσο επαναλαµβανόµενες οµάδες
ουριυλενίου (NH-CO-NH)

39

ίνα πολυουρεθάνης

ίνα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια που
περιλαµβάνει στην άλυσο επαναλαµβανόµενες οµάδες
ουρεθάνης

40

βινυλική

ίνα σχηµατιζόµενη από γραµµικά µακροµόρια των
οποίων η άλυσος συντίθεται από πολυβινυλική αλκοόλη
µε ποικίλους βαθµούς ακετυλιώσεως

41

τριβινυλική

ίνα σχηµατιζόµενη από το τριµερές του ακρυλοντριλίου,
από το µονοµερές του βινυλοχλωριδίου και ενός τρίτου
βινυλικού µονοµερούς από τα οποία κανένα δεν
υπερβαίνει το 50% της συνολικής µάζας

42

ελαστοµερής

ελαστική ίνα συνιστάµενη είτε από φυσικό ή συνθετικό
πολυϊσοπρένιο είτε από ένα ή περισσότερα
πολυµερισµένα διένια, µε ή χωρίς ένα ή περισσότερα
βινυλικά µονοµερή και η οποία όταν τείνεται µε τάση
µέχρι το τριπλάσιο του αρχικού µήκους επανέρχεται
ταχέως και κατ’ ουσίαν στο αρχικό µήκος αµέσως µετά
την αφαίρεση της τάσεως

43

ελαστοµερής
πολυουρεθάνη

ελαστική ίνα συνιστάµενη από πολυουρεθάνη
τουλάχιστον κατά 85% (κατά µάζα) η οποία,
εκτεινοµένη µε τάση µέχρι του τριπλασίου του αρχικού
µήκους της, επανέρχεται ταχέως και κατ’ ουσίαν στο
αρχικό µήκος αµέσως µόλις αφαιρεθεί η τάση
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44

ίνα υάλου

ίνα συνιστάµενη από γυαλί

45

ονοµασία
αντιστοιχούσα στο
υλικό από το οποίο
αποτελούνται οι ίνες
π.χ. µέταλλο
(µεταλλική/ο,
επιµεταλλωµένη/ο)
αµίαντος, χάρτης
συνοδευόµενη ή µη
από τη λέξη «νήµα» ή
«ίνα»

ίνες λαµβανόµενες από διάφορα υλικά ή νέα υλικά µη
ανααφερόµενα στον ανωτέρω κατάλογο

46

ελαστοπολυεστέρας

ίνα που σχηµατίζεται από την αλληλεπίδραση δύο ή
περισσότερων
χηµικά
διακριτών
γραµµικών
µακροµορίων σε δύο ή περισσότερες διακριτές φάσεις
(εκ των οποίων καµία δεν υπερβαίνει το 85% κατά
βάρος), η οποία περιέχει οµάδες εστέρων ως κυρίαρχη
µονάδα αναφοράς (τουλάχιστον κατά 85%) και η οποία,
ύστερα από κατάλληλη κατεργασία, όταν τεντωθεί κατά
µιάµιση φορά του αρχικού της µήκους και αφεθεί,
επανακτά ταχέως και ουσιαστικά το αρχικό της µήκος

47

Ελαστολεφίνη

ίνα αποτελούµενη σε ποσοστό τουλάχιστον 95% (της
µάζας)
από
µακροµόρια
µερικώς
φέροντα
σταυροδεσµούς, η οποία συντίθεται από αιθυλένιο και
τουλάχιστον µία ακόµα ολεφίνη και η οποία, όταν
επιµηκύνεται κατά µιάµιση φορά το αρχικό της µήκος
και αφήνεται ελεύθερη, ανακτά γρήγορα και σε µεγάλο
βαθµό το αρχικό της µήκος

48

Μελαµίνη

ίνα διαµορφωµένη από τουλάχιστον 85% κατά µάζα από
µακροµόρια φέροντα σταυροδεσµούς, συντιθέµενη από
παράγωγα µελαµινών
_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΙΝΑΣ
(Άρθρο 6)
Ο τεχνικός φάκελος για την πρόταση συµπερίληψης της ονοµασίας µιας νέας ίνας στο
παράρτηµα Ι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, περιέχει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες
πληροφορίες:
– Προτεινόµενη ονοµασία της ίνας·
Η προτεινόµενη ονοµασία αφορά τη χηµική σύνθεση και παρέχει πληροφορίες
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της ίνας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η
προτεινόµενη ονοµασία δεν δεσµεύεται από δικαιώµατα και δεν συνδέεται µε τον
κατασκευαστή.
– Προτεινόµενος ορισµός της ίνας·
Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον ορισµό της νέας ίνας, όπως,
παραδείγµατος χάριν η ελαστικότητα, πρέπει να είναι επαληθεύσιµα µέσω των
µεθόδων δοκιµής που παρέχονται µε τον τεχνικό φάκελο µαζί µε τα πειραµατικά
αποτελέσµατα των αναλύσεων.
– Ταυτοποίηση της ίνας: χηµικός τύπος, διαφορές από υπάρχουσες ίνες, µαζί µε, όπου
ενδείκνυται, λεπτοµερή στοιχεία όπως το σηµείο τήξης, η πυκνότητα, ο διαθλαστικός
δείκτης, η αντίδραση στη φωτιά και το φάσµα FTIR·
– Προτεινόµενος συµβατικός συντελεστής·
– Επαρκώς
αναπτυγµένες
µέθοδοι
ταυτοποίησης
συµπεριλαµβανοµένων πειραµατικών στοιχείων·

και

ποσοτικοποίησης,

Ο αιτών αξιολογεί τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των µεθόδων που απαριθµούνται
στο παράρτηµα VIII του παρόντος κανονισµού για την ανάλυση των πλέον
αναµενόµενων εµπορικών µειγµάτων της νέας ίνας µε άλλες ίνες και προτείνει
τουλάχιστον µία από αυτές τις µεθόδους. Για τις µεθόδους στις οποίες η ίνα µπορεί
να θεωρηθεί αδιάλυτο συστατικό, ο αιτών αξιολογεί τους συντελεστές διόρθωσης
της µάζας της νέας ίνας. Όλα τα πειραµατικά στοιχεία υποβάλλονται µε την αίτηση
Εάν οι µέθοδοι που απαριθµούνται στον παρόντα κανονισµό δεν είναι κατάλληλες, ο
αιτών παρέχει επαρκή αιτιολόγηση και προτείνει µια νέα µέθοδο.
Η αίτηση περιέχει όλα τα πειραµατικά στοιχεία για τις προτεινόµενες µεθόδους. Τα
στοιχεία όσον αφορά την ακρίβεια, την αντοχή και την επαναληψιµότητα των
µεθόδων παρέχονται µε το φάκελο.
– Πρόσθετες πληροφορίες, συνοδευτικές της αίτησης: διαδικασία παραγωγής, συνάφεια για
τον καταναλωτή·
– Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του παρέχει αντιπροσωπευτικά δείγµατα της νέας
καθαρής ίνας και των συναφών µειγµάτων ινών που απαιτούνται για τη διενέργεια της
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πιστοποίησης των προτεινόµενων µεθόδων ταυτοποίησης και ποσοτικοποίησης, κατόπιν
αιτήµατος της Επιτροπής.
_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
–

στα βουλγαρικά: «необработена вълна»,

–

στα ισπανικά: «lana virgen» ή «lana de esquilado»,

–

στα τσέχικα: «střižní vlna»,

–

στα δανέζικα: «ren, ny uld»,

–

στα γερµανικά: «Schurwolle»,

–

στα εσθονικά: «uus vill»,

–

στα ιρλανδικά: «olann lomra»

–

στα ελληνικά: «παρθένο µαλλί»,

–

στα αγγλικά: «fleece wool» ή «virgin wool»,

–

στα γαλλικά: «laine vierge» ή «laine de tonte»,

–

στα ιταλικά: «lana vergine» ή «lana di tosa»,

–

στα λεττονικά: «pirmlietojuma vilna» ή «cirptā vilna»,

–

στα λιθουανικά: «natūralioji vilna»,

–

στα ουγγρικά: «élőgyapjú»,

–

στα µαλτέζικα: «suf verġni»,

–

στα ολλανδικά: «élőgyapjú»,

–

στα πολωνικά: «żywa wełna»,

–

στα πορτογαλικά: «lã virgem»,

–

στα ρουµανικά: «lână virgină»,

–

στα σλοβακικά: «strižná vlna»,

–

στα σλοβενικά: «runska volna»,

–

στα φινλανδικά: «uusi villa»,

–

στα σουηδικά: «ren ull».
__________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(Άρθρο 14)
Προϊόντα

∆ιατάξεις επισήµανσης

1. Τα ακόλουθα προϊόντα
κορσεδοποιίας:

Η σύνθεση ινών αναφέρεται στην επισήµανση
δηλώνοντας τη σύνθεση ολόκληρου του προϊόντος ή τη
σύνθεση των συστατικών, είτε εξ ολοκλήρου είτε
χωριστά, που απαριθµούνται αντίστοιχα:

α) Στηθόδεσµοι

Το εξωτερικό και το εσωτερικό ύφασµα των θηκών
(φουσκών) και της πλάτης,

β) Κορσέδες

Μπροστινά, πίσω και πλαϊνά τµήµατα (πλαστρόν)

γ) Συνδυασµοί

Το εξωτερικό και το εσωτερικό ύφασµα των θηκών, των
µπροστινών και πίσω τµηµάτων (πλαστρόν) και των
πλαϊνών τµηµάτων (πανό).

2. Άλλα προϊόντα κορσεδοποιίας
που δεν απαριθµούνται ανωτέρω

3.
Όλα
τα
κορσεδοποιίας

Η σύνθεση ινών αναφέρεται δηλώνοντας τη σύνθεση
ολόκληρου του προϊόντος ή τη σύνθεση των διάφορων
συστατικών των προϊόντων, είτε εξ ολοκλήρου είτε
χωριστά,. Η επισήµανση δεν είναι υποχρεωτική για τα
µέρη που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 10% του
συνολικού βάρους του προϊόντος.

προϊόντα Η χωριστή επισήµανση των διαφόρων τµηµάτων των
ειδών κορσεδοποιίας εκτελείται έτσι ώστε ο τελικός
καταναλωτής να κατανοεί εύκολα σε ποιο τµήµα του
προϊόντος αναφέρονται οι ενδείξεις που περιέχει η
επισήµανση.

4.
Εγχάρακτα/τυπωµένα Η σύνθεση ινών δίνεται για το προϊόν συνολικά και
υφάσµατα
µπορεί να αναφέρεται δηλώνοντας, χωριστά, τη σύνθεση
του βασικού υφάσµατος και τη σύνθεση των εγχάρακτων
µερών. Αυτά τα συστατικά κατονοµάζονται
5. Κεντητά υφάσµατα

Η σύνθεση ινών δίνεται για το προϊόν συνολικά και
µπορεί να αναφέρεται δηλώνοντας, χωριστά, τη σύνθεση
του βασικού υφάσµατος και τη σύνθεση του νήµατος
κέντησης. Αυτά τα συστατικά κατονοµάζονται. Αυτή η
επισήµανση είναι υποχρεωτική µόνον για τα κεντηµένα
µέρη που ανέρχονται σε τουλάχιστον 10% της επιφάνειας
του προϊόντος.

6. Νήµατα που αποτελούνται από Η σύνθεση ινών δίνεται για το προϊόν συνολικά και
έναν πυρήνα και µια κάλυψη που µπορεί να αναφέρεται δηλώνοντας τη σύνθεση του
έχουν φτιαχτεί από διαφορετικές πυρήνα και της κάλυψης χωριστά. Αυτά τα συστατικά
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ίνες και που προσφέρονται για κατονοµάζονται
πώληση στον καταναλωτή υπό
αυτήν τη µορφή
7.
Κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα
βελούδου
και
πλούσσας,
ή
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
που µοιάζουν µε βελούδο ή
πλούσσα

Η σύνθεση ινών δίνεται για ολόκληρο το προϊόν και,
µπορεί να εµφαίνεται χωριστά για τα εν λόγω συστατικά
µέρη, όταν το προϊόν αυτό αποτελείται από διαφορετική
βάση και επιφάνεια χρήσεως, οι οποίες συντίθενται από
διαφορετικές ίνες. Αυτά τα συστατικά κατονοµάζονται

8. Καλύµµατα πατωµάτων και Η σύνθεση µπορεί να δίνεται µόνον για την επιφάνεια
τάπητες των οποίων η βάση και χρήσεως. Η επιφάνεια χρήσεως πρέπει να κατονοµάζεται
επιφάνεια χρήσεως αποτελούνται
από τις διαφορετικές ίνες
__________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ή Η ΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
(Άρθρο 15 παράγραφος 2)

EL

1.

Βάτες

2.

Λουριά ρολογιών από υφάνσιµες ύλες (µπρασελέ)

3.

Επισηµάνσεις και εµβλήµατα

4.

Πιάστρες (λαβές παραγεµισµένες από υφάνσιµες ύλες)

5.

Καλύµµατα καφετιέρας

6.

Καλύµµατα τσαγιέρας

7.

Μανίκια προστατευτικά

8.

Μανσόν (περιχειρίδες) εκτός από τις peluche

9.

Τεχνητά λουλούδια

10.

Πελότες (ή µαξιλαράκια για βελόνες)

11.

Ζωγραφισµένοι καµβάδες

12.

Ζωγραφισµένοι καµβάδες, υφάνσιµα προϊόντα προς ενίσχυση και υποστήριξη

13.

Πιλήµατα

14.

Χρησιµοποιηµένα
χρησιµοποιηµένα

15.

Γκέτες

16.

Υλικά συσκευασίας άλλα εκτός από καινουργή και πωλούµενα ως µη καινουργή

17.

Καπέλα από πίληµα

18.

∆ερµάτινα είδη και είδη σελοποιίας από υφάνσιµες ύλες

19.

Είδη ταξιδίου από ύφασµα

20.

Είδη επιστρώσεως κεντητά στο χέρι, έτοιµα ή ηµιέτοιµα, και υλικά για την
κατασκευή τους, συµπεριλαµβανοµένων των κλωστών κεντήµατος που πωλούνται
χωριστά από τον καµβά και έχουν υποστεί ειδική κατεργασία ή συσκευασία ώστε να
χρησιµοποιούνται σε τέτοια είδη

21.

Φερµουάρ

υφάνσιµα

προϊόντα
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22.

Κουµπιά και πόρπες καλυµµένα µε ύφασµα

23.

Καλύµµατα βιβλίων από ύφασµα

24.

Παιχνίδια

25.

Υφασµάτινα µέρη ειδών υποδήσεως εκτός ζεστής φόδρας

26.

Μικρά τραπεζοµάντιλα αποτελούµενα από διάφορα υλικά και των οποίων η
επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 500 cm2.

27.

Γάντια φούρνου και πετσετάκια

28.

Καλύµµατα αυγών

29.

Θήκες καλλυντικών

30.

Υφασµάτινες θήκες για καπνό

31.

Υφασµάτινα κουτιά/θήκες για γυαλιά, τσιγάρα και πούρα, αναπτήρες και χτένες

32.

Είδη προστασίας κατά την άθληση — εκτός από γάντια

33.

Θήκες για είδη τουαλέτας

34.

Θήκες για παπούτσια

35.

Είδη κηδειών

36.

Προϊόντα µιας χρήσης εκτός από τις γάζες

37.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα υποκείµενα στους κανόνες της Ευρωπαϊκής
Φαρµακοποιίας και καλυπτόµενα από σχετική ένδειξη και παραποµπή,
επαναχρησιµοποιούµενοι επίδεσµοι για ιατρική και ορθοπεδική χρήση και εν γένει
κλωστοϋφαντουργικά ορθοπεδικά προϊόντα

38.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα µεταξύ άλλων σκοινιά, χοντρά σκοινιά και σπάγκοι,
µε την επιφύλαξη του σηµείου 12 του παραρτήµατος VI, που προορίζονται
κανονικά:

39.
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α)

να χρησιµοποιηθούν κατά οργανικό τρόπο σε δραστηριότητες παραγωγής και
µεταποίησης των αγαθών·

β)

να ενσωµατωθούν σε µηχανές, εγκαταστάσεις (θέρµανσης, κλιµατισµού,
φωτισµού κ.λπ.), οικιακές και άλλες συσκευές, οχήµατα και άλλα µεταφορικά
µέσα, ή να χρησιµεύσουν στη λειτουργία, τη συντήρηση και τον εξοπλισµό
τους· εξαιρούνται τα αδιάβροχα καλύµµατα και τα υφασµάτινα εξαρτήµατα
των αυτοκινήτων, όταν πωλούνται χωριστά από τα αυτοκίνητα.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα προστασίας και ασφάλειας, όπως ζώνες ασφάλειας,
αλεξίπτωτα, σωσίβια, διατάξεις καθόδου για περίπτωση κινδύνου, αντιπυρικές
διατάξεις, αλεξίσφαιροι θώρακες, ειδικά προστατευτικά ενδύµατα (για προστασία
από φωτιά, χηµικές ουσίες ή άλλους κινδύνους)
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40.

Φουσκωτές κατασκευές µε εσωτερική πίεση (γυµναστήρια, περίπτερα εκθέσεων,
χώροι αποθήκευσης κ.λπ.), υπό τον όρο να παρέχονται λεπτοµερή στοιχεία σχετικά
µε τις τεχνικές δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών

41.

Ιστία

42.

Υφάνσιµα είδη για ζώα

43.

Σηµαίες και λάβαρα
__________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ή
ΣΗΜΑΝΣΗ
(Άρθρο 15 παράγραφος 3)
1.

Πανιά για καθάρισµα του πατώµατος

2.

Πανιά για καθάρισµα

3.

Κρόσια και είδη διακοσµήσεως

4.

Είδος γαρνιτούρας (πασµαντερί)

5.

Ζώνες

6.

Τιράντες

7.

Ράντες και καλτσοδέτες

8.

Κορδόνια για παπούτσια και µπότες

9.

Κορδέλλες

10.

Ελαστικό

11.

Είδη συσκευασίας καινουργή και πωλούµενα ως καινουργή

12.

Σπάγκος για πακετάρισµα και γεωργικές χρήσεις· σπάγκοι, σκοινιά και χοντρά
σκοινιά άλλα από όσα αναφέρονται στο σηµείο 38 του παραρτήµατος V13

13.

Μικρά τραπεζοµάντιλα

14.

Μαντίλια και µαντιλάκια τσέπης

15.

∆ίχτυα και φιλέ για τα µαλλιά

16.

Γραβάτες και παπιγιόν για παιδιά

17.

Σαλιάρες· γάντια και πετσετάκια του µπάνιου

18.

Κλωστές του ραψίµατος, του µανταρίσµατος και του κεντήµατος, συσκευασµένες
ώστε να πουληθούν λιανικώς σε µικρές ποσότητες, και µε καθαρό βάρος όχι
µεγαλύτερο από 1 g.

19.

Κορδέλλες για κουρτίνες και περσιδωτά παραθυρόφυλλα
__________
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Για τα υφάνσιµα προϊόντα του σηµείου αυτού που πωλούνται κοµµένα, συνολική επισήµανση είναι η
επισήµανση του ρολού. Στα σκοινιά και καλώδια του σηµείου αυτού περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
όσα χρησιµοποιούνται στην ορειβασία και στα θαλάσσια σπορ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΙΝΕΣ
(Άρθρο 16)
Προϊόντα

Στοιχεία που εξαιρούνται

α) Όλα τα
κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα

i) Μη υφάνσιµα µέρη, ούγιες, ετικέτες και εµβλήµατα, µπορντούρες
και γαρνιτούρες που δεν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του
προϊόντος, κουµπιά και πόρπες που καλύπτονται από υφάνσιµα,
εξαρτήµατα, διακοσµητικά, µη ελαστικές κορδέλλες, ελαστικά
νήµατα και ταινίες που προστίθενται σε συγκεκριµένα και
περιορισµένα µέρη του προϊόντος.
ii) Οι λιπαρές ουσίες, συνδετικές ουσίες, τα υλικά προετοιµασίας και
προπαρασκευής προς κατεργασία, προϊόντα εµποτισµού, βοηθητικά
προϊόντα βαφικής και τυποβαφικής και άλλα προϊόντα κατεργασίας
των υφανσίµων.

β) Καλύµµατα
πατωµάτων και
τάπητες

Όλα τα συστατικά στοιχεία εκτός από το στρώµα της επιφάνειας
χρήσεως

γ) Υφάσµατα
ταπετσαριών

Τα στηµόνια και υφάδια ανάµειξης και παραγεµίσµατος που δεν
αποτελούν µέρους του στρώµατος της επιφάνειας χρήσεως

δ) Στόρια και
κουρτίνες

Στηµόνια και υφάδια ανάµειξης και παραγεµίσµατος που δεν
αποτελούν µέρος της καλής όψης του υφάσµατος

ε) Κάλτσες

Ελαστικά νήµατα που χρησιµοποιούνται στη µανσέτα και τα νήµατα
υποστήριξης και ενίσχυσης των δαχτύλων και της φτέρνας

φ) Καλσόν

Ελαστικά νήµατα που χρησιµοποιούνται στη ζώνη και τα νήµατα
υποστήριξης και ενίσχυσης των δαχτύλων και της φτέρνας

ζ)
Κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα εκτός από
αυτά των σηµείων β)
έως στ)

Ενισχύσεις, είδη επικολλήµατος πάνω στο υφάνσιµο, νήµατα
ραψίµατος και συναρµολόγησης (εκτός αν αντικαθιστούν το υφάδι
ή/και το στηµόνι του υφάσµατος), παραγεµίσµατα που δεν έχουν
µονωτική λειτουργία και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 13
παράγραφος 1, φόδρες.
Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας:
i)

EL

δεν θεωρούνται ως είδη στήριξης που πρέπει να
αποµακρυνθούν τα υφάσµατα βάσης των υφανσίµων
προϊόντων τα οποία χρησιµεύουν ως υποστρώµατα της
επιφάνειας χρήσεως, και ειδικότερα τα υφάσµατα βάσης
των κουβερτών και των διπλών υφασµάτων και οι βάσεις
από βελούδο ή πλούσσα και συναφή είδη
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ii)

ως «ενισχυτικά» νοούνται τα νήµατα ή τα υφάσµατα που
προστίθενται σε συγκεκριµένα και περιορισµένα µέρη του
υφάνσιµου προϊόντος για να τα ενισχύουν ή να τους
προσδίδουν στερεότητα και πάχος
__________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΩΝ
ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ι. Προετοιµασία των δειγµάτων δοκιµής και των δοκιµίων για τον προσδιορισµό της
σύνθεσης ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει τις διαδικασίες για τη λήψη δειγµάτων εργαστηριακής δοκιµής
ενός κατάλληλου µεγέθους για την προκατεργασία για ποσοτική ανάλυση (δηλ. µιας µάζας
που δεν υπερβαίνει 100 g) από τα εργαστηριακά µαζικά δείγµατα, και για την επιλογή των
δοκιµίων από τα δείγµατα εργαστηριακής δοκιµής που έχουν υποστεί προκατεργασία για την
αποµάκρυνση µη ινώδους υλικού14.
2. ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1. Παρτίδα - Είναι η ποσότητα του υλικού που αξιολογείται επί τη βάσει µιας σειράς
αποτελεσµάτων δοκιµών. ∆ύναται να περιλαµβάνει επί παραδείγµατι όλο το υλικό το οποίο
αντιστοιχεί στην ίδια παράδοση υφάσµατος· όλο το ύφασµα το υφανθέν από προκαθορισµένη
ποσότητα υφανσίµου υλικού· µια αποστολή νηµάτων, µια µπάλα ή µια οµάδα από µπάλες
ακατεργάστων ινών.
2.2. Συνολικό δείγµα για το εργαστήριο - Είναι το τµήµα της παρτίδας το οποίο έχει ληφθεί
έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το οποίο αποστέλλεται στο
εργαστήριο. Το µέγεθος και η φύση του συνολικού δείγµατος για το εργαστήριο θα
επιλέγονται έτσι ώστε να αποδίδουν σωστά τις διάφορες συστάσεις της παρτίδας και να
εξασφαλίζουν τον εύκολο χειρισµό στο εργαστήριο15.
2.3. ∆είγµα δοκιµής - Είναι το τµήµα του συνολικού δείγµατος για το εργαστήριο το οποίο
υποβάλλεται σε προκατεργασία για να αποµακρυνθούν οι µη ινώδεις ύλες και από το οποίο
λαµβάνονται εν συνεχεία τα δοκίµια. Το µέγεθος και η φύση δείγµατος δοκιµής θα
επιλέγονται έτσι ώστε να αποδίδουν σωστά τις διαφοροποιήσεις συνολικού δείγµατος για το
εργαστήριο16.
2.4. ∆οκίµιο - Είναι το τµήµα του υλικού που είναι αναγκαίο για να δώσει ένα ανεξάρτητο
αναλυτικό αποτέλεσµα και το οποίο λαµβάνεται από εργαστηριακό δείγµα δοκιµής.
3. ΑΡΧΗ
Το εργαστηριακό δείγµα δοκιµής επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
αντιπροσωπευτικό του συνολικού δείγµατος για το εργαστήριο.

14
15
16
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Σε µερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προκατεργασία του µεµονωµένου δοκιµίου.
Για τα τελειωµένα και τα έτοιµα προϊόντα βλέπε σηµείο 7.
Βλ. σηµείο 1.
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Τα δοκίµια λαµβάνονται από εργαστηριακό δείγµα δοκιµής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
αντιπροσωπευτικά αυτού του τελευταίου.
4. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΙΝΩΝ
4.1. Ίνες µη διευθετηµένες - Σχηµατίζεται εργαστηριακό δείγµα δοκιµής λαµβάνοντας τούφες
στην τύχη από συνολικό δείγµα για το εργαστήριο. Λαµβάνεται όλο το εργαστηριακό δείγµα
δοκιµής και αναµειγνύεται κατάλληλα µε τη βοήθεια ενός εργαστηριακού λαναριού17. Το
πέπλο ή το µείγµα καθώς και οι προσκολληµένες ίνες και αυτές που διαφεύγουν έξω από τη
συσκευή αναµείξεως υποβάλλονται σε προκατεργασία. Λαµβάνονται στη συνέχεια ανάλογα
µε τη µάζα, τα δοκίµια από το πέπλο ή µείγµα, από τις προσκολληµένες ίνες και από εκείνες
που διαφεύγουν από τη συσκευή.
Αν το σχήµα του λαναρισµένου πέπλου δεν επηρεάζεται καθόλου από την προκατεργασία
λαµβάνονται τα δοκίµια κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο σηµείο 4.2. Αν το πέπλο
επηρεάζεται από την προκατεργασία, τα δοκίµια επιλέγονται λαµβάνοντας από το
προκατεργασµένο δείγµα, τουλάχιστον 16 µικρές τούφες ικανοποιητικού µεγέθους περίπου
ίσες οι οποίες ακολούθως ενώνονται.
4.2. Ίνες διευθετηµένες (πέπλα λαναριού, κορδέλες, φυτίλια) - Αποκόπτονται σε µέρη
επιλεγέντα στην τύχη από το συνολικό δείγµα για το εργαστήριο τουλάχιστον 10 εγκάρσια
τµήµατα τα οποία ζυγίζουν κάθε ένα περίπου 1 γραµµάριο. Το εργαστηριακό δείγµα δοκιµής
που σχηµατίσθηκε κατ' αυτό τον τρόπο υποβάλλεται στη διαδικασία της προκατεργασίας.
Ακολούθως ενώνονται τα αντιπροσωπευτικά τµήµατα διά της τοποθετήσεως του ενός
παραπλεύρως του άλλου και λαµβάνεται το δοκίµιο, δι' εγκαρσίας τοµής ώστε να ληφθεί ένα
µέρος από καθένα από τα 10 µήκη.
5. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ
5.1. Νήµατα σε µποµπίνες ή σε κουβάρια - Χρησιµοποιούνται όλες οι µποµπίνες του
συνολικού δείγµατος για το εργαστήριο.
Λαµβάνονται από κάθε µποµπίνα συνεχή µήκη, ίσα και κατάλληλα, είτε παίρνοντας ίσο
αριθµό περιελίξεων σε µία ανέµη18 ή µε κάθε άλλο µέσο. Για να σχηµατισθεί το δείγµα
δοκιµής τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο τα µήκη µε τη µορφή δέσµης µε νήµατα
ενιαίου µήκους ή µε µορφή χονδρού κορδονιού και εξασφαλίζεται ότι ίσα µήκη από κάθε
µποµπίνα αποτελούν τη δέσµη ή το χονδρό κορδόνι.
Υποβάλλεται σε προκατεργασία το δείγµα δοκιµής.
Τα δοκίµια λαµβάνονται από το προκατεργασµένο δείγµα δοκιµής κόβοντας µια δεσµίδα
νηµάτων ιδίου µήκους από τη δέσµη ή το χονδρό κορδόνι και προσέχοντας ώστε η δεσµίδα
να περιλαµβάνει όλα τα νήµατα του δείγµατος.

17
18
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Μπορεί να αντικατασταθεί το εργαστηριακό λανάρι από έναν αναµεικτήρα ινών ή από τη µέθοδο την
επονοµαζόµενη «τούφες και απορρίµµατα».
Αν οι µποµπίνες δύνανται να τοποθετηθούν σε κατάλληλη ανέµη, κάποια ποσότης δύναται να τυλιχθεί
ταυτόχρονα.
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Αν t είναι τα «tex» (ο τίτλος) του νήµατος ή/και ο αριθµός των µποµπινών του συνολικού
δείγµατος για το εργαστήριο, για να έχουµε δείγµα δοκιµής 10 γραµµαρίων πρέπει να ληφθεί
από κάθε µποµπίνα µήκος νήµατος 106/nt cm.
Αν το n.t είναι υψηλό, ήτοι υπερβαίνει το 2 000, σχηµατίζεται µια δεσµίδα µεγαλυτέρου
βάρους και κόβεται εγκαρσίως σε δύο µέρη, έτσι ώστε να ληφθεί ένα χονδρό κορδόνι
καταλλήλου βάρους. Τα άκρα ενός δείγµατος που είναι υπό µορφή χονδρού κορδονιού πρέπει
να δένονται κατάλληλα πριν να πραγµατοποιηθεί η προκατεργασία, και τα δοκίµια να
λαµβάνονται σε αρκετή απόσταση από τον κόµπο.
5.2. Νήµατα στήµονος σε καρούλι - Λαµβάνεται δείγµα δοκιµής κόβοντας από την άκρη του
καρουλιού, µία δέσµη τουλάχιστον 20 εκατοστών µήκους στην οποία περιλαµβάνονται όλα
τα νήµατα, εξαιρέσει των νηµάτων των άκρων τα οποία απορρίπτονται. ∆ένεται η δέσµη των
νηµάτων µε τη µία από τις άκρες της. Αν το δείγµα είναι πολύ µεγάλο για να
πραγµατοποιηθεί µία προκατεργασία σε ολόκληρο το δείγµα, διαχωρίζεται σε δύο ή
περισσότερα µέρη κάθε ένα από τα οποία θα δεθεί µε σκοπό την προκατεργασία και θα
ενωθούν µεταξύ τους αφού θα έχουν υποστεί προκατεργασία χωριστά. Λαµβάνεται ένα
δοκίµιο ικανοποιητικού µήκους από το δείγµα δοκιµής, το οποίο κόβεται αρκετά µακριά από
τον κόµπο, χωρίς να παραλείπεται κανένα από τα νήµατα του καρουλιού. Αν Ν ο αριθµός
κλωστών ενός νήµατος στήµονος που έχει t = «tex», τότε το µήκος ενός δοκιµίου που ζυγίζει
ένα γραµµάριο θα είναι 105/Nt cm.
6. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
6.1. Συνολικό δείγµα για το εργαστήριο συνιστάµενο από ένα ενιαίο αντιπροσωπευτικό
κοµµάτι του υφάσµατος
- Κόβεται από το δείγµα µια διαγώνια λωρίδα από τη µια γωνία στην άλλη και αφαιρούνται οι
ούγιες. Αυτή η λωρίδα συνιστά το δείγµα δοκιµής. Για να ληφθεί ένα δείγµα δοκιµής x
γραµµαρίων, η επιφάνεια της λωρίδας θα πρέπει να είναι x104/G cm2.
όπου G είναι η µάζα του υφάσµατος σε g/m2.
Αφού υποβληθεί σε προκατεργασία, η λωρίδα κόβεται εγκαρσίως σε τέσσερα ίσα µέρη και
τοποθετούνται το ένα επί του άλλου. Τα δοκίµια λαµβάνονται από ένα οποιοδήποτε µέρος
του κατ' αυτόν τον τρόπο ετοιµασθέντος υλικού, κόβοντας όλα τα στρώµατα, έτσι ώστε κάθε
δοκίµιο να περιλαµβάνει ένα ίσο µήκος από κάθε στρώµα.
Αν το ύφασµα παρουσιάζει ένα υφασµένο σχέδιο, το πλάτος του δείγµατος δοκιµής,
µετρούµενο προς τη διεύθυνση του στηµονιού, δεν πρέπει να είναι µικρότερο από τη σχέση
του σχεδίου προς το στηµόνι. Αν, πληρουµένης αυτής της προϋποθέσεως, το δείγµα δοκιµής
είναι πολύ µεγάλο, για να υποστεί προκατεργασία εύκολα ολόκληρο, πρέπει να κοπεί σε ίσα
µέρη τα οποία θα υποστούν προκατεργασία χωριστά, και αυτά τα µέρη θα τοποθετηθούν το
ένα επί του άλλου πριν να ληφθούν τα δοκίµια, αλλά προσέχοντας ώστε τα αντίστοιχα µέρη
του σχεδίου να µη συµπίπτουν.
6.2. Συνολικό δείγµα για το εργαστήριο συνιστάµενο από πολλά κοµµάτια
- Υφίσταται επεξεργασία κάθε κοµµάτι σύµφωνα µε το σηµείο 6.1 και δίδεται κάθε
αποτέλεσµα ξεχωριστά.
7. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

EL

40

EL

Το συνολικό δείγµα για το εργαστήριο συνίσταται κανονικά σε ένα ολόκληρο προϊόν
τελειωµένο και έτοιµο ή σε αντιπροσωπευτικό µέρος του προϊόντος.
Προσδιορίζεται ενδεχοµένως η εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων µερών του προϊόντος, τα
οποία δεν έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε ίνες για να µπορούν να ελεγχθεί η συµµόρφωση
µε το άρθρο 13.
Επιλέγεται δείγµα εργαστηριακής δοκιµής αντιπροσωπευτικό του µέρους του τελειωµένου
και ετοίµου προϊόντος του οποίου η σύνθεση πρέπει να φαίνεται στην επισήµανση. Αν το
έτοιµο προϊόν φέρει περισσότερες ετικέτες, λαµβάνονται δείγµατα δοκιµής
αντιπροσωπευτικά από κάθε µέρος που αντιστοιχεί σε µια δεδοµένη ετικέτα.
Αν το προϊόν του οποίου πρόκειται να προσδιορισθεί η σύνθεση δεν είναι οµοιογενές πρέπει
να ληφθούν δείγµατα δοκιµής από κάθε ένα από τα µέρη του αντικειµένου και να
προσδιορισθούν οι σχετικές αναλογίες των διαφόρων µερών σε αναλογία µε το σύνολο του εν
λόγω προϊόντος.
Στη συνέχεια γίνεται ο υπολογισµός των εκατοστιαίων αναλογιών, λαµβάνοντας υπόψη τις
σχετικές αναλογίες των δειγµατισθέντων µερών.
Υποβάλλονται τα δείγµατα εργαστηριακής δοκιµής σε προκατεργασία.
Λαµβάνονται στη συνέχεια τα δοκίµια τα οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά των
προκατεργασµένων δειγµάτων δοκιµής.
ΙΙ. Εισαγωγή στις µεθόδους ποσοτικής ανάλυσης των µειγµάτων υφαντικών ινών
Οι µέθοδοι ποσοτικής αναλύσεως µειγµάτων υφανσίµων ινών βασίζονται σε δύο κύριες
διαδικασίες, αυτή του διαχωρισµού µε το χέρι και αυτή του χηµικού διαχωρισµού των ινών.
Η µέθοδος διαχωρισµού µε το χέρι πρέπει να προτιµάται κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν
γιατί δίνει γενικά πιο ακριβή αποτελέσµατα από το χηµικό διαχωρισµό. Εφαρµόζεται σε όλα
τα υφάνσιµα προϊόντα στα οποία οι ίνες που τα συνθέτουν δεν σχηµατίζουν ένα µείγµα
οµοιογενές, όπως παραδείγµατος χάρη στην περίπτωση των νηµάτων των συνισταµένων από
περισσότερα στοιχεία, κάθε ένα των οποίων αποτελείται από ένα µόνο είδος ίνας ή των
υφασµάτων στα οποία η ίνα του στήµονος είναι διαφορετική από την ίνα του υφαδιού ή των
πλεκτών υφασµάτων τα οποία δύνανται να ξηλωθούν και τα οποία συντίθενται από νήµατα
διαφόρου φύσεως.
Η µέθοδος της ποσοτικής χηµικής αναλύσεως των µειγµάτων υφανσίµων ινών, βασίζεται
γενικά στην εκλεκτική διαλυτότητα των διαφόρων συστατικών του µείγµατος. Μετά την
αφαίρεση ενός από τα συστατικά, το αδιάλυτο υπόλειµµα ζυγίζεται και η αναλογία του
διαλυτού συστατικού υπολογίζεται από την απώλεια της µάζας. Στο παρόν πρώτο µέρος του
παραρτήµατος, δίδονται κοινές πληροφορίες της αναλύσεως βάσει αυτής της µεθόδου, οι
οποίες ισχύουν για τα µείγµατα ινών που εξετάζονται στο παρόν παράρτηµα οποιαδήποτε κι
αν είναι η σύνθεσή τους. Ως εκ τούτου, το παρόν πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε
τα επόµενα ξεχωριστά τµήµατα, τα οποία περιέχουν τις λεπτοµερείς µεθόδους που πρέπει να
εφαρµόζονται σε µείγµατα ειδικών ινών. Μπορεί ορισµένες χηµικές αναλύσεις να βασίζονται
σε µια αρχή διάφορη από αυτή της εκλεκτικής διαλυτότητας· σε αυτές τις περιπτώσεις
πλήρεις λεπτοµέρειες παρέχονται στο αντίστοιχο µέρος της εφαρµοστέας µεθόδου.
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Τα µείγµατα ινών τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή υφανσίµων προϊόντων
και, σε µικρότερο βαθµό, αυτά τα οποία βρίσκονται σε τελειωµένα προϊόντα, περιέχουν
συχνά υλικά µη ινώδη όπως λίπη, κηρούς ή πρόσθετα ή προϊόντα υδατοδιαλυτά τα οποία
δύνανται να έχουν φυσική προέλευση ή να έχουν προστεθεί για να διευκολύνουν την
κατεργασία. Τα µη ινώδη υλικά πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την ανάλυση. Για το λόγο
αυτό περιγράφεται επίσης µια µέθοδος αποµάκρυνσης ελαίων, λιπών, κηρών και
υδατοδιαλυτικών προϊόντων.
Επιπλέον, τα υφάνσιµα δύνανται να περιέχουν ρητίνες ή άλλα υλικά που προστίθενται µε
σκοπό να τους προσδώσουν ιδιαίτερες ιδιότητες. Τέτοια υλικά, συµπεριλαµβανοµένων των
χρωστικών σε ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις, δύνανται να τροποποιήσουν τη δράση του
αντιδραστηρίου επί του διαλυτού συστατικού και επιπλέον να αποµακρυνθούν µερικώς ή
ολικώς από τα αντιδραστήρια. Αυτά τα προστιθέµενα υλικά δύνανται, ως εκ τούτου να
προξενήσουν σφάλµατα και πρέπει να αποµακρύνονται πριν από την ανάλυση του δείγµατος.
Στην περίπτωση που η αποµάκρυνση αυτή είναι αδύνατη, οι µέθοδοι ποσοτικής αναλύσεως οι
οποίες περιγράφονται σε αυτό το παράρτηµα δεν είναι πλέον εφαρµόσιµες.
Η χρωστική η οποία υπάρχει στις βαµµένες ίνες θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της ίνας και
δεν αποµακρύνεται.
Οι αναλύσεις αυτές πραγµατοποιούνται επί τη βάσει της ανύδρου µάζας και παρέχεται µια
µέθοδος για τον προσδιορισµό της.
Το αποτέλεσµα εκφράζεται εφαρµόζοντας για τη µάζα κάθε ίνας σε ξηρά κατάσταση τους
συµβατικούς συντελεστές που δεικνύονται στο παράρτηµα ΙΧ του παρόντος κανονισµού.
Οι ίνες που υπάρχουν στο µείγµα πρέπει να αναγνωρισθούν πριν να γίνουν οι αναλύσεις. Σε
ορισµένες χηµικές µεθόδους, το αδιάλυτο µέρος των συστατικών ενός µείγµατος δύναται να
διαλυτοποιείται µερικώς από το αντιδραστήριο το οποίο χρησιµοποιείται για να διαλύσει το
διαλυτό συστατικό.
Κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν, εκλέγονται αντιδραστήρια που έχουν ασθενή ή/και
καµία επίδραση επί των αδιαλύτων ινών. Είναι γνωστό ότι µια απώλεια µάζας παρουσιάζεται
κατά την ανάλυση, και το αποτέλεσµα πρέπει να διορθώνεται· γι’ αυτό το σκοπό παρέχονται
συντελεστές διορθώσεως. Οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιορισθεί σε διάφορα εργαστήρια
διά κατεργασίας µε το κατάλληλο αντιδραστήριο, όπως καθορίζεται στη µέθοδο αναλύσεως
των ινών που έχουν καθοριστεί κατά την προκατεργασία.
Οι συντελεστές αυτοί διορθώσεως εφαρµόζονται µόνο για κανονικές ίνες ενώ αν οι ίνες
έχουν αποικοδοµηθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της κατεργασίας µπορεί να χρειάζονται
διαφορετικοί συντελεστές διορθώσεως. Οι προτεινόµενες χηµικές µέθοδοι εφαρµόζονται σε
ανεξάρτητες αναλύσεις.
Πρέπει να πραγµατοποιούνται τουλάχιστον δύο αναλύσεις σε χωριστά δοκίµια όσον αφορά
τόσο τη µέθοδο του διαχωρισµού µε το χέρι όσο και τη µέθοδο του χηµικού διαχωρισµού.
Σε περιπτώσεις αµφιβολίας, εκτός αν είναι τεχνικά αδύνατο, πρέπει να πραγµατοποιείται µια
άλλη ανάλυση, κατά την οποία η ίνα που µε την πρώτη µέθοδο παραµένει σαν υπόλειµµα
διαλύεται πρώτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Μέθοδοι για την ποσοτική ανάλυση ορισµένων διµερών µειγµάτων ινών
Ι. Γενικές πληροφορίες κοινές για τις µεθόδους οι οποίες εφαρµόζονται για την ποσοτική
χηµική ανάλυση των µειγµάτων των υφανσίµων ινών
I.1. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής κάθε µεθόδου σηµειώνεται σε ποιες ίνες είναι εφαρµόσιµη η µέθοδος
αυτή.
I.2. Αρχή
Αφού έχουν προσδιορισθεί τα συστατικά ενός µείγµατος, αφαιρούνται καταρχάς τα µη ινώδη
υλικά µε µια κατάλληλη προκατεργασία, έπειτα το ένα από τα συστατικά, συνήθως µε
εκλεκτική διαλυτοποίηση19. Ζυγίζεται το αδιάλυτο υπόλειµµα και υπολογίζεται η αναλογία
του διαλυτού συστατικού από την απώλεια της µάζας. Εκτός τεχνικών δυσκολιών, είναι
προτιµότερο να διαλύεται η ίνα η οποία βρίσκεται σε µεγαλύτερη αναλογία, για να
λαµβάνεται σαν υπόλειµµα η ίνα η οποία βρίσκεται σε µικρότερη αναλογία.
I.3. Υλικά και εξοπλισµός
I.3.1. Εξοπλισµός
I.3.1.1. Χωνευτήρια διηθήσεως και φιάλες ζυγίσεως που επιτρέπουν την ενσωµάτωση των
χωνευτηρίων ή κάθε άλλος εξοπλισµός ο οποίος δίνει ταυτόσηµα αποτελέσµατα.
I.3.1.2. Φιάλη κενού.
I.3.1.3. Ξηραντήρας περιέχων πήκτωµα πυριτίου (silica gel) κεχρωσµένο µε ένα δείκτη.
I.3.1.4. Πυριαντήριο µε κυκλοφορία αέρος για την ξήρανση των δοκιµίων σε 150° ± 3° C.
I.3.1.5. Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 0,0002 g.
I.3.1.6. I.3.1.6. Soxhlet εξολκέας ή άλλη συσκευή που δίνει τα ίδια αποτελέσµατα.
I.3.2. Αντιδραστήρια
I.3.2.1. Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγµένος ζέων µεταξύ 40° C και 60° C.
I.3.2.2. Τα άλλα αντιδραστήρια µνηµονεύονται στα οικεία µέρη της µεθόδου. Όλα τα
αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι χηµικώς καθαρά.
I.3.2.3. Νερό απεσταγµένο ή απιονισµένο.
I.3.2.4. Ακετόνη.
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Η µέθοδος 12 αποτελεί εξαίρεση. Βασίζεται στον προσδιορισµό του περιεχοµένου µιας συνιστώσας
ουσίας ενός εκ των δύο συστατικών.
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I.3.2.5. Ορθοφωσφορικό οξύ.
I.3.2.6. Ουρία.
I.3.2.7. ∆ιττανθρακικό νάτριο.
Όλα τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι χηµικώς καθαρά.
I.4. Συνθήκες κλιµατισµού και δοκιµής
Επειδή προσδιορίζονται άνυδρες µάζες δεν είναι αναγκαίο τα δοκίµια να κλιµατίζονται ούτε
να γίνονται οι αναλύσεις σε κλιµατισµένο χώρο.
I.5. ∆είγµα εργαστηριακής δοκιµής
Λαµβάνεται δείγµα δοκιµής αντιπροσωπευτικό του συνολικού δείγµατος για το εργαστήριο
και επαρκές για να δώσει όλα τα αναγκαία δοκίµια µάζας τουλάχιστον ενός γραµµαρίου το
καθένα.
I.6. Προκατεργασία του δείγµατος δοκιµής20
Αν παρουσιάζεται ένα στοιχείο το οποίο δεν υπεισέρχεται στον υπολογισµό των
εκατοστιαίων αναλογών (βλ. άρθρο 16 του παρόντος κανονισµού), πρέπει να αποµακρύνεται
πρώτα µε µια κατάλληλη µέθοδο η οποία δεν έχει επίδραση σε κανένα από τα ινώδη
συστατικά.
Για το σκοπό αυτό τα µη ινώδη υλικά που µπορούν να εκχυλισθούν µε πετρελαϊκό αιθέρα και
µε νερό αποµακρύνονται µε κατεργασία του ξηρανθέντος δείγµατος δοκιµής στη συσκευή
Soxhlet, µε ελαφρό πετρελαϊκό αιθέρα επί µία ώρα και µε ρυθµό τουλάχιστον 6 κύκλους ανά
ώρα. Εξατµίζεται ο πετρελαϊκός αιθέρας του δείγµατος, το οποίο στη συνέχεια εκχυλίζεται µε
απευθείας κατεργασία η οποία συνίσταται στη διαβροχή του δοκιµίου µε νερό στη
θερµοκρασία περιβάλλοντος επί µία ώρα και ακολούθως στη διαβροχή του µε νερό στους 65
± 5 °C επί µία ώρα επιπλέον, αναδεύοντας κατά διαστήµατα. Αναλογία υγρού δοκιµίου
100:1. Αποµακρύνεται η περίσσεια του νερού του δείγµατος διά πιέσεως, εφαρµογής κενού ή
φυγοκεντρίσεως και αφήνεται στη συνέχεια το δείγµα να ξηρανθεί στον αέρα.
Στην περίπτωση της ελαστολεφίνης ή των µειγµάτων ινών που περιέχουν ελαστολεφίνη και
άλλες ίνες (µαλλί, τρίχες ζώων, µετάξι, βαµβάκι, λινάρι, καννάβι, γιούτα, αβάκα, άλφα,
κοκοφοίνικα, σπαρτόινα, ραµί, σιζάλ, ίνες χαλκαµµωνίας, µοντάλ, πρωτεϊνικές ίνες, βισκόζη,
ακρυλικές ίνες, πολυαµιδικές ή νάιλον, πολυεστερικές και ελαστοπολυεστέρα) η διαδικασία
που περιγράφεται ανωτέρω τροποποιείται ελαφρά, δηλαδή ο πετρελαϊκός αιθέρας
αντικαθίσταται από ακετόνη.
Στην περίπτωση διµερών µειγµάτων ινών που περιέχουν ελαστολεφίνη και οξεικές ίνες
εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία ως προκατεργασία. Το δοκίµιο εκχυλίζεται για 10 λεπτά
σε 80°C µε διάλυµα που περιέχει 25 g/l 50 % ορθοφωσφορικού οξέος και 50 g/l ουρίας.
Αναλογία υγρού δοκιµίου 100:1. Το δοκίµιο ξεπλένεται µε νερό, στη συνέχεια στραγγίζεται
και πλένεται µε διάλυµα 0,1 % διττανθρακικού νατρίου, και τέλος πλένεται προσεκτικά µε
νερό.
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Στην περίπτωση κατά την οποία οι µη ινώδεις ύλες δεν δύνανται να εκχυλισθούν µε τον
πετρελαϊκό αιθέρα και το νερό, πρέπει για την αποµάκρυνσή τους να αντικατασταθεί η
µέθοδος του νερού, η οποία περιγράφεται ανωτέρω, µε την κατάλληλη µέθοδο η οποία δεν
αλλοιώνει ουσιωδώς κανένα από τα ινώδη συστατικά. Εντούτοις, για ορισµένες φυσικές
φυτικές αλεύκαστες ίνες (π.χ. γιούτα, κοκοφοίνικα) πρέπει να σηµειωθεί ότι η κανονική
προκατεργασία µε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό δεν αποµακρύνει όλες τις µη ινώδεις φυσικές
ουσίες· παρά ταύτα δεν εφαρµόζονται συµπληρωµατικές προκατεργασίες, εφόσον το δείγµα
δεν περιέχει ύλες κατεργασίας αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό.
Στις εκθέσεις της αναλύσεως περιγράφονται κατά λεπτοµερή τρόπο οι µέθοδοι
προκατεργασίας που χρησιµοποιήθηκαν.
I.7. ∆ιαδικασία δοκιµής
I.7.1. Γενικές οδηγίες
I.7.1.1. Ξήρανση
Όλες οι ξηράνσεις πραγµατοποιούνται για χρονικό διάστηµα που δεν είναι κατώτερο των
τεσσάρων ωρών ούτε ανώτερο των 16 ωρών, σε 105 ± 3° C και σε πυριαντήριο µε
κυκλοφορία αέρος και του οποίου η πόρτα είναι κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια της
ξηράνσεως. Αν η διάρκεια της ξηράνσεως είναι µικρότερη από 14 ώρες το δοκίµιο πρέπει να
ζυγίζεται για να ελέγχεται αν έχει ληφθεί µια σταθερή µάζα. Τούτο θα θεωρηθεί ότι έχει
επιτευχθεί όταν η µεταβολή της µάζας, µετά από µια νέα ξήρανση 60 λεπτών, θα είναι
κατώτερη από 0,05 %.
Πρέπει να αποφεύγεται ο χειρισµός των χωνευτηρίων των φιαλιδίων ζυγίσεως, των δοκιµίων
ή των υπολειµµάτων µε γυµνά τα χέρια κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της ξηράνσεως,
της ψύξεως και της ζυγίσεως.
Ξηραίνονται τα δοκίµια σε φιαλίδια ζυγίσεως των οποίων το πώµα τοποθετείται πλησίον.
Μετά την ξήρανση, κλείνεται ερµητικά το προς ζύγιση φιαλίδιο πριν αποµακρυνθεί από το
πυριαντήριο και τοποθετείται γρήγορα στον ξηραντήρα.
Ξηραίνεται στο πυριαντήριο το χωνευτήριο διηθήσεως τοποθετηµένο σε ένα φιαλίδιο
ζυγίσεως µε το πώµα του πλησίον. Μετά την ξήρανση πωµατίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως και
µεταφέρεται ταχέως σε έναν ξηραντήρα.
Στην περίπτωση όπου χρησιµοποιείται µια άλλη συσκευή από το χωνευτήριο διηθήσεως
πρέπει να ξηρανθεί στο πυριαντήριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται η ξηρά µάζα
των ινών χωρίς απώλεια.
I.7.1.2. Ψύξη
∆ιεξάγονται όλες οι διαδικασίες της ψύξεως στον ξηραντήρα ο οποίος τοποθετείται πλησίον
του ζυγού, κατά τη διάρκεια µιας περιόδου επαρκούς για να επιτευχθεί πλήρης ψύξη των
φιαλιδίων ζυγίσεως, σε όλες όµως τις περιπτώσεις για διάρκεια η οποία να µην είναι
κατώτερη των δύο ωρών.
I.7.1.3. Ζύγιση
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Μετά την ψύξη ζυγίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως εντός δύο λεπτών, από της αποµακρύνσεως
από τον ξηραντήρα. Ακρίβεια ζυγίσεως 0,0002 γραµµαρίων περίπου.
I.7.2. ∆ιαδικασία
Λαµβάνεται από το προκατεργασµένο εργαστηριακό δείγµα δοκιµής ένα δοκίµιο µάζας
τουλάχιστον 1 γραµµαρίου. Τα νήµατα ή το ύφασµα κόπτονται σε τεµάχια περίπου 10
χιλιοστών µήκους τα οποία αποσυντίθενται όσον είναι δυνατόν. Ξηραίνεται το δοκίµιο σ' ένα
φιαλίδιο ζυγίσεως, ψύχεται σε ένα ξηραντήρα και ζυγίζεται. Μεταφέρεται το δοκίµιο σε
ειδικό υάλινο περιέκτη ο οποίος αναφέρεται στο αντίστοιχο µέρος της σχετικής κοινοτικής
µεθόδου, ξαναζυγίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως αµέσως µετά και υπολογίζεται η «άνυδρη µάζα
του δοκιµίου» από τη διαφορά. Η διαδικασία της αναλύσεως συµπληρώνεται κατά τον τρόπο
που αναφέρεται στο οικείο µέρος της εφαρµοζόµενης µεθόδου. Εξετάζεται στο µικροσκόπιο
το υπόλειµµα για να εξακριβωθεί αν µετά την κατεργασία έχει αποµακρυνθεί πλήρως η
διαλυτή ίνα.
I.8. Υπολογισµός και έκφραση των αποτελεσµάτων
Εκφράζεται η µάζα του αδιάλυτου συστατικού ως η εκατοστιαία αναλογία, επί της ολικής
µάζας των ινών οι οποίες υπάρχουν στο µείγµα. Η εκατοστιαία αναλογία του διαλυτού
συστατικού βρίσκεται από τη διαφορά. Τα αποτελέσµατα υπολογίζονται επί της µάζας των
καθαρών ινών σε ξηρά κατάσταση επί της οποίας έχουν εφαρµοσθεί, αφενός µεν, οι σχετικοί
συντελεστές ανακτήσεως και αφετέρου, οι απαραίτητοι συντελεστές διορθώσεως που
απαιτούνται για τον υπολογισµό της απώλειας της ύλης κατά την προκατεργασία και την
ανάλυση. Οι υπολογισµοί γίνονται εφαρµόζοντας τον τύπο που δίνεται στο σηµείο Ι.8.2.
I.8.1. Υπολογισµός της εκατοστιαίας αναλογίας του αδιαλύτου, ξηρού και καθαρού
συστατικού, µη λαµβανοµένης υπόψη της απωλείας της µάζας την οποία υφίστανται οι ίνες
κατά την προκατεργασία.

P1 % =

100 rd
m

όπου :
P1%

είναι το ποσοστό του καθαρού, ξηρού αδιάλυτου συστατικού,

m

είναι το ποσοστό της ξηράς µάζας του δοκιµίου µετά από την προκατεργασία,

r

είναι η ξηρά µάζα του υπολείµµατος,

d
είναι ο συντελεστής διορθώσεως που αντιστοιχεί στην απώλεια µάζας του αδιαλύτου
στο αντιδραστήριο συστατικού κατά την ανάλυση. Οι κατάλληλες τιµές του «d» δίνονται στα
οικεία µέρη του κειµένου κάθε µεθόδου.
Βέβαια αυτές οι τιµές του «d» είναι οι κανονικές τιµές για ίνες οι οποίες δεν έχουν
αποικοδοµηθεί χηµικά.
I.8.2. Υπολογισµός της εκατοστιαίας αναλογίας της µάζας του αδιαλύτου συστατικού µετά την
εφαρµογή των συντελεστών ανακτήσεως και των ενδεχοµένων συντελεστών διορθώσεως όπου
προβλέπονται από την απώλεια µάζας κατά την προκατεργασία.
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⎛ (a + b ) ⎞
100 P1 ⎜1 + 1 1 ⎟
100 ⎠
⎝
P1 A % =
⎛ a +b ⎞
⎛ a + b2 ⎞
P1 ⎜1 + 1 1 ⎟ + (100 − P1 ) ⎜1 + 2
⎟
100 ⎠
100 ⎠
⎝
⎝

όπου :
P1A% είναι η εκατοστιαία περιεκτικότητα του αδιαλύτου συστατικού υπολογιζόµενη από το
συµβατικό συντελεστή ανακτήσεως και την απώλεια της µάζας η οποία επέρχεται κατά την
προκατεργασία.
P1 είναι η εκατοστιαία περιεκτικότητα του αδιάλυτου ξηρού και καθαρού συστατικού
υπολογιζόµενη µε τον τύπο που εµφαίνεται στο σηµείο Ι.8.1.
a1 είναι ο συµβατικός συντελεστής του αδιάλυτου συστατικού (παράρτηµα IX)
a2 είναι ο συµβατικός συντελεστής του διαλυτού συστατικού (παράρτηµα IX)
b1 είναι η απώλεια της εκατοστιαίας αναλογίας του αδιάλυτου συστατικού η οποία επέρχεται
κατά την προκατεργασία
b2 είναι η απώλεια της εκατοστιαίας αναλογίας του διαλυτού συστατικού η οποία επέρχεται
κατά την προκατεργασία
Το ποσοστό του δεύτερου συστατικού είναι P2A% = 100 - P1A%
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται µια ειδική προκατεργασία οι τιµές b1 και b2 πρέπει να
προσδιορίζονται αν είναι δυνατόν, υποβάλλοντας καθεµία από τις καθαρές συστατικές ίνες
στην προκατεργασία την εφαρµοζόµενη κατά την ανάλυση. Ως καθαρές ίνες πρέπει να
εννοούνται ίνες απαλλαγµένες από όλες τις µη ινώδεις ύλες, εξαιρέσει εκείνων που
περιέχονται κανονικά (από τη φύση τους ή από τη βιοµηχανική κατεργασία), στην
κατάσταση (αλεύκαστο, λευκασµένο) την οποία αυτές βρίσκονται στο προϊόν που πρόκειται
να αναλυθεί.
Στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούνται καθαρές συστατικές ίνες κατά τη
βιοµηχανοποίηση του υλικού που πρέπει να αναλυθεί, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι
µέσες τιµές των b1 και b2 όπως αυτές προκύπτουν κατά τις δοκιµές που διεξάγονται σε
καθαρές ίνες όµοιες µε εκείνες του υπό εξέταση δείγµατος.
Αν εφαρµόζεται η κανονική προκατεργασία δι' εκχυλίσεως σε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό,
είναι δυνατό να αγνοηθούν οι συντελεστές διορθώσεως b1 και b2, εκτός της περιπτώσεως του
αλευκάστου βάµβακος, του αλευκάστου λίνου και της αλευκάστου κανάβεως, όπου είναι
παραδεκτό συµβατικώς ότι η απώλεια που οφείλεται στην προκατεργασία είναι ίση µε 4 %
και στην περίπτωση του πολυπροπυλενίου όπου είναι παραδεκτό συµβατικώς ότι είναι ίση µε
1 %.
Στην περίπτωση άλλων ινών, είναι συµβατικώς παραδεκτό να µην υπολογίζεται στους
υπολογισµούς η απώλεια κατά την προκατεργασία.
ΙΙ. Μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης διαχωρισµού µε το χέρι

EL

47

EL

II.1. Πεδίο εφαρµογής
Η µέθοδος εφαρµόζεται σε υφάνσιµες ίνες οιαδήποτε κι αν είναι η φύση τους υπό την
προϋπόθεση ότι δεν σχηµατίζουν ένα οµοιογενές µείγµα και ότι είναι δυνατό να
διαχωρισθούν µε το χέρι.
II.2. Αρχή
Αφού έχουν προσδιορισθεί τα συστατικά του υφανσίµου, αφαιρούνται καταρχήν τα µη ινώδη
υλικά µε µια κατάλληλη προκατεργασία και κατόπιν διαχωρίζονται οι ίνες µε το χέρι,
ξηραίνονται και ζυγίζονται για να υπολογισθεί η αναλογία καθεµιάς ίνας στο µείγµα.
II.3. Εξοπλισµός
II.3.1. Φιαλίδιο ζυγίσεως ή κάθε άλλη συσκευή που δίνει τα ίδια αποτελέσµατα.
II.3.2. Ξηραντήρας περιέχων πήκτωµα πυριτίου (silica gel) κεχρωσµένο µε ένα δείκτη.
II.3.3. Πυριαντήριο µε κυκλοφορία αέρος για την ξήρανση των δοκιµίων σε 150° ± 3° C.
II.3.4. Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 0,0002 g.
II.3.5. Soxhlet εξολκέας ή άλλες συσκευές που δίνει το ίδιο αποτέλεσµα.
II.3.6. Βελόνα.
II.3.7. Στρεψόµετρο ή όµοια συσκευή.
II.4. Αντιδραστήρια
II.4.1. Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγµένος ζέων µεταξύ 40° C και 60° C.
II.4.2. Νερό απεσταγµένο ή απιονισµένο.
II.5. Συνθήκες κλιµατισµού και δοκιµής
Βλ. I.4.
II.6. ∆είγµα εργαστηριακής δοκιµής
Βλ. I.5.
II.7. Προκατεργασία του δείγµατος δοκιµής
Βλ. I.6.
II.8. ∆ιαδικασία
II.8.1. Ανάλυση του νήµατος
Λαµβάνεται από το προκατεργασµένο δείγµα δοκιµής ένα δοκίµιο µάζας τουλάχιστον 1
γραµµαρίου. Στην περίπτωση ενός νήµατος πολύ λεπτού, η ανάλυση δύναται να
πραγµατοποιείται επί ενός µήκους τουλάχιστον 30 µέτρων όποια κι αν είναι η µάζα του.
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Κόπτεται το νήµα σε τεµάχια καταλλήλου µήκους και ξεχωρίζουν οι ίνες µεταξύ τους µε µια
βελόνα κι αν είναι αναγκαίο µε στρεψόµετρο. Οι αποχωρισθείσες ίνες τοποθετούνται σε
προζυγισµένα φιαλίδια και ξηραίνονται στους 105 ± 3° C µέχρι επιτεύξεως σταθερού βάρους
όπως περιγράφεται στα σηµεία Ι.7.1 και Ι.7.2.
II.8.2. Ανάλυση του υφάσµατος
Λαµβάνεται από το προκατεργασµένο δείγµα δοκιµής ένα δοκίµιο µάζας τουλάχιστον 1
γραµµαρίου, εκτός της ούγιας, µε τα άκρα κοµµένα µε προσοχή, χωρίς ξέφτια και παράλληλα
προς τα νήµατα του στηµονιού και του υφαδιού ή στην περίπτωση πλεκτού υφάσµατος
παράλληλα προς τις σειρές και τις θηλειές. ∆ιαχωρίζονται τα διαφόρου φύσεως νήµατα,
συλλέγονται στα προζυγισµένα φιαλίδια ζυγίσεως και ακολουθείται η µέθοδος όπως
περιγράφεται στο σηµείο ΙΙ.8.1.
II.9. Υπολογισµός και έκφραση των αποτελεσµάτων
Εκφράζεται η µάζα καθενός εκ των συστατικών ως η εκατοστιαία αναλογία της ολικής µάζας
των ινών που βρίσκονται στο µείγµα. Τα αποτελέσµατα υπολογίζονται επί της µάζας των
καθαρών ινών σε ξηρά κατάσταση επί της οποίας έχουν εφαρµοσθεί, αφενός µεν, οι σχετικοί
συντελεστές ανακτήσεως και αφετέρου, οι απαραίτητοι συντελεστές διορθώσεως που
απαιτούνται για τον υπολογισµό της απώλειας της ύλης κατά την προκατεργασία.
II.9.1. Υπολογισµός των εκατοστιαίων αναλογιών των ξηρών και καθαρών µαζών των ινών
µη υπολογιζοµένης της απώλειας της µάζας των ινών η όποια γίνεται κατά την
προκατεργασία:
P1 % =

100 m1
=
m1 + m2

100
m
1+ 2
m1

P1% είναι το ποσοστό του πρώτου καθαρού, ξηρού συστατικού,
m1 είναι η καθαρή, ξηρά µάζα του πρώτου συστατικού,
m2 είναι η καθαρή, ξηρά µάζα του δεύτερου συστατικού.
II.9.2. Υπολογίζεται η εκατοστιαία αναλογία καθενός από τα συστατικά αφού έχουν
εφαρµοσθεί οι συµβατικοί συντελεστές και οι ενδεχόµενοι συντελεστές διορθώσεως οι οποίοι
υπολογίζουν τις απώλειες της µάζας κατά την προκατεργασία: βλέπε σηµείο Ι.8.2.
III.1. Ακρίβεια των µεθόδων

Η σηµειούµενη ακρίβεια σε καθεµία από τις µεθόδους σχετίζεται µε την αναπαραγωγιµότητα.
Η αναπαραγωγιµότητα αναφέρεται στη σταθερότητα, δηλαδή εφαρµόζοντας την ίδια µέθοδο
και λαµβάνοντας ξεχωριστά αποτελέσµατα σε δοκίµια ενός και του αυτού σταθερού
µείγµατος, να συµφωνούν οι λαµβανόµενες πειραµατικές τιµές που έγιναν σε διαφορετικά
εργαστήρια ή σε διαφορετικούς χρόνους.
Η αναπαραγωγιµότητα εκφράζεται διά των ορίων εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων για µια
στάθµη εµπιστοσύνης 95 %.
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∆ιά του ανωτέρω νοείται η διαφορά µεταξύ δύο αποτελεσµάτων η οποία, σε µια σειρά
αναλύσεων που γίνονται σε διαφορετικά εργαστήρια, µπορεί να ξεπεράσει τα όρια µόνο σε
πέντε από τις 100 περιπτώσεις όταν εφαρµόζεται κανονικά και ορθά η µέθοδος σ' ένα και το
αυτό σταθερό µείγµα.
III.2. Έκθεση αναλύσεως

III.2.1. Αναφέρεται ότι η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την παρούσα µέθοδο.
III.2.2. ∆ίνονται λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις ειδικές προκατεργασίες (βλ. σηµείο
Ι.6).
III.2.3. ∆ίνονται τα επιµέρους αποτελέσµατα καθώς και η µέση αριθµητική τιµή µε ακρίβεια
πρώτου δεκαδικού ψηφίου.
IV. Ειδικές µέθοδοι

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

EL

Μέθοδο Πεδίο εφαρµογής
ς
∆ιαλυτό συστατικό

Αδιάλυτο συστατικό

1.

Οξεική

Ορισµένες άλλες ίνες

Ακετόνη

2.

Ορισµένες πρωτεϊνικές ίνες

Ορισµένες άλλες ίνες

Υποχλωριώδες άλας

3.

Βισκόζη, ίνες χαλκαµµωνίας ή Βαµβάκι,
ορισµένοι τύποι µοντάλ
ελαστολεφίνη
µελαµίνη

4.

Πολυαµίδιο ή νάιλον

Ορισµένες άλλες ίνες

Μυρµηκικό
80% m/m

5.

Οξεική

Τριοξεική,
ελαστολεφίνη
µελαµίνη

Βενζυλική αλκοόλη

Αντιδραστήριο

Μυρµηκικό οξύ και
ή χλωριούχος
ψευδάργυρος
οξύ,

ή

6.

Τριοξεική ίνα ή πολυλακτίδιο

Ορισµένες άλλες ίνες

7.

Ορισµένες κυτταρινικές ίνες

Πολυεστερικές ίνες, Θειικό
ίνες
m/m
ελαστοπολυεστέρα ή
ελαστολεφίνη

8.

Ακρυλικές ίνες, ορισµένες Ορισµένες άλλες ίνες
µοντακρυλικές
ίνες
ή
ορισµένες χλωριοΐνες

∆ιµεθυλοφορµαµίδι
ο

9.

Ορισµένες χλωριοΐνες

∆ιθειάνθρακας/ακετ
όνη 55,5/44,5 v/v

Ορισµένες άλλες ίνες

50

∆ιχλωροµεθάνιο
οξύ,

75%
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10.

Οξεική

Ορισµένες
χλωριοΐνες,
ελαστολεφίνη ή
µελαµίνη

Παγόµορφο οξεικό
οξύ

11.

Μετάξι

Μαλλί, τρίχα,
ελαστολεφίνη ή
µελαµίνη

Θειικό
m/m

12.

Γιούτα

Ορισµένες
ίνες Μέθοδος
διά
ζωικής προέλευσης
ποσοτικού
προσδιορισµού του
αζώτου

13.

Πολυπροπυλένιο

Ορισµένες άλλες ίνες

Ξυλόλιο (ξυλένιο)

14.

Ορισµένες άλλες ίνες

Χλωριοΐνες
(οµοιοπολυµερή του
βινυλίου χλωριδίου),
ελαστολεφίνη ή
µελαµίνη

Μέθοδος διά πυκνού
θειικού οξέος

15.

Χλωριοΐνες,
ορισµένες Ορισµένες άλλες ίνες
µοντακρυλικές ίνες, ορισµένες
ίνες
ελαστοµερούς
πολυουραιθάνης,
οξεικές,
τριοξεικές ίνες

16.

Μελαµίνη

οξύ,

75%

Κυκλοεξανόνη

Βαµβάκι ή αραµιδική Καυτό µυρµηκικό
ίνα
οξύ, 90%m/m
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Μέθοδος αριθ. 1.
ΟΞΕΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος ακετόνης)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. οξεικές ίνες (19)
µε
2. µαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), µετάξι (4), βαµβάκι (5), λινάρι (7), καννάβι (8), γιούτα
(9), αβάκα (10), άλφα (11), κοκοφοίνικας (12), σπαρτόινα (13), ραµί (14), σιζάλ (15), ίνες
χαλκαµµωνίας (21), µοντάλ (22), πρωτεϊνικές ίνες (23), βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26),
πολυαµιδικές ή νάιλον (30), πολυεστερικές (35), ελαστοπολυεστέρα (46), ελαστολεφίνη (47)
και µελαµίνη (48).
Σε καµιά περίπτωση δεν εφαρµόζεται η µέθοδος αυτή στις επιφανειακά αποακετυλιωµένες
οξεικές ίνες.
2. ΑΡΧΗ
Οι οξεικές ίνες διαλύονται από τη γνωστή ξηρή µάζα του µείγµατος, µε ακετόνη. Το
υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η µάζα του διορθώνεται, εφόσον
απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος. Το
ποσοστό των ξηρών οξεικών ινών βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
Κωνικές φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα.
3.2. Αντιδραστήριο
Ακετόνη.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Το δοκίµιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε
εσµυρισµένο πώµα και προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα ακετόνης ανά γραµµάριο δοκιµίου.
Αναταράσσεται η φιάλη και αφήνεται 30 λεπτά στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος
ανακινώντας την, αποχύνεται εν συνεχεία το υγρό µέσω ενός προζυγισµένου χωνευτηρίου
διηθήσεως.
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Επαναλαµβάνεται αυτή η κατεργασία άλλες δύο φορές (τρεις εκχυλίσεις εν συνόλω), αλλά
µόνο για 15 λεπτά κάθε φορά, έτσι ώστε ο συνολικός χρόνος κατεργασίας µε ακετόνη να
είναι διαρκείας µίας ώρας. Μεταφέρεται το υπόλειµµα στο χωνευτήριο διηθήσεως.
Εκπλύνεται το υπόλειµµα που βρίσκεται στο χωνευτήριο διηθήσεως µε ακετόνη και µε τη
βοήθεια κενού. Πληρούται εκ νέου το χωνευτήριο µε ακετόνη και αφήνεται να διέλθει το
υγρό λόγω της βαρύτητας.
Τελικά αποµακρύνεται το υγρό µε τη βοήθεια κενού, το χωνευτήριο και το υπόλειµµα
ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
«d» είναι 1,00, εκτός από τη µελαµίνη, για την οποία «d»=1,01.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 2
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος υποχλωριώδους άλατος)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. ορισµένες πρωτεϊνικές ίνες, όπως: µαλλί (1), ζωική τρίχα (2 και 3), µετάξι (4), πρωτεΐνη
(23)
µε
2. βαµβάκι (5), ίνες χαλκαµµωνίας (21), µοντάλ (22), βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26),
χλωριοΐνες (27), πολυαµίδιο ή νάιλον (30), πολυεστερικές (35), πολυπροπυλενικές ίνες (37),
ελαστοµερή πολυουρεθάνη (43), ίνες υάλου (44), ελαστοπολυεστέρα (46), ελαστολεφίνη (47)
και µελαµίνη (48).
Εάν υπάρχουν διάφορες πρωτεϊνικές ίνες, η µέθοδος παρέχει τις συνολικές τους ποσότητες,
αλλά όχι την ποσότητα της κάθε µίας.
2. ΑΡΧΗ
Οι πρωτεϊνικές ίνες από µια γνωστή ξηρή µάζα του µείγµατος διαλύονται µε τη βοήθεια
διαλύµατος υποχλωριώδους άλατος. Το υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και
ζυγίζεται· η µάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία
αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος. Η επί τοις εκατό αναλογία των ξηρών πρωτεϊνικών
ινών λαµβάνεται από τη διαφορά.
Για την παρασκευή του διαλύµατος υποχλωριώδους άλατος είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί
υποχλωριώδες λίθιο ή υποχλωριώδες νάτριο.
Το υποχλωριώδες λίθιο ενδείκνυται στις περιπτώσεις που ο αριθµός των αναλύσεων είναι
µικρός ή όταν οι αναλύσεις πραγµατοποιούνται σε αρκετά µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Πραγµατικά το στερεό υποχλωριώδες λίθιο παρουσιάζει - αντίθετα µε το υποχλωριώδες
νάτριο - σταθερή ουσιαστικά περιεκτικότητα σε υποχλωριώδες άλας. Αν αυτή είναι γνωστή,
δεν είναι πια αναγκαίος ο έλεγχός της µε ιωδοµετρία πριν από κάθε ανάλυση και είναι
δυνατόν να εργαστεί κανείς µε σταθερές ποσότητες υποχλωριώδους λιθίου.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνικές φιάλες χωρητικότητας 250 χιλιοστόλιτρων µε πώµα εσµυρισµένης υάλου,
ii) θερµοστάτης ρυθµιζόµενος στη θερµοκρασία των 20 (± 2) °C.
3.2. Αντιδραστήρια
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i) Αντιδραστήριο µε βάση υποχλωριώδες άλας
α) ∆ιάλυµα υποχλωριώδους λιθίου
Το αντιδραστήριο αυτό συνίσταται από πρόσφατα παρασκευασθέν διάλυµα, µε
περιεκτικότητα 35 (± 2) γραµµάρια ανά λίτρο σε ενεργό χλώριο (περίπου 1 Μ), στο οποίο
προστίθεται καυστικό νάτριο που έχει προηγουµένως διαλυθεί σε αναλογία 5 (± 0,5)
γραµµαρίων ανά λίτρο. Για την παρασκευή του διαλύµατος, διαλύονται 100 γραµµάρια
υποχλωριώδους λιθίου µε περιεκτικότητα 35 % σε ενεργό χλώριο (ή 115 γραµµάρια µε
περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο 30 %) σε περίπου 700 χιλιοστόλιτρα αποσταγµένου νερού.
Προστίθενται 5 γραµµάρια καυστικού νατρίου διαλυµένου σε περίπου 200 χιλιοστόλιτρα
αποσταγµένου νερού και συµπληρώνεται ο όγκος έως το 1 λίτρο µε αποσταγµένο νερό. ∆εν
είναι αναγκαίο να ελεγχθεί µε ιωδοµετρία αυτό το πρόσφατα παρασκευασθέν διάλυµα.
(β) ∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου
Το αντιδραστήριο αυτό συνίσταται από πρόσφατα παρασκευασθέν διάλυµα, µε
περιεκτικότητα 35 (± 2) γραµµάρια ανά λίτρο σε ενεργό χλώριο (περίπου 1 Μ), στο οποίο
προστίθεται καυστικό νάτριο που έχει προηγουµένως διαλυθεί σε αναλογία 5 (± 0,5)
γραµµαρίων ανά λίτρο.
Ελέγχεται µε ιωδοµετρία πριν από κάθε ανάλυση, ο τίτλος του διαλύµατος σε ενεργό χλώριο.
ii) Αραιό διάλυµα οξεικού οξέος
Αραιώνονται µε νερό 5 χιλιοστόλιτρα παγόµορφου οξεικού οξέος έως το 1 λίτρο.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα: Εισάγεται περίπου 1 γραµµάριο του δείγµατος στη φιάλη των
250 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται περίπου 100 χιλιοστόλιτρα διαλύµατος υποχλωριώδους
άλατος (υποχλωριώδες λίθιο ή νάτριο). Η φιάλη ανακινείται έντονα για να διαβραχεί καλά το
δείγµα.
Στη συνέχεια τοποθετείται η φιάλη σε θερµοστάτη στη θερµοκρασία των 20 °C για 40 λεπτά.
Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήµατος, η φιάλη ανακινείται συνεχώς ή
τουλάχιστον συχνά και σε τακτικά διαστήµατα. ∆εδοµένου του εξώθερµου χαρακτήρα της
διάλυσης του µαλλιού, η θερµότητα της αντίδρασης πρέπει να κατανεµηθεί και να
αποµακρυνθεί. ∆ιαφορετικά, µπορεί να σηµειωθούν σηµαντικά σφάλµατα εξαιτίας της
προσβολής των µη διαλυτών ινών.
Μετά την πάροδο των 40 λεπτών, διηθείται το περιεχόµενο της φιάλης µέσω ενός
προζυγισµένου γυάλινου χωνευτηρίου διήθησης. Η φιάλη εκπλύνεται µε λίγο αντιδραστήριο
υποχλωριώδους άλατος, για την αποµάκρυνση των ινών που έχουν ενδεχόµενα αποµείνει και
το σύνολο µεταφέρεται στο χωνευτήριο διήθησης. Στραγγίζεται το χωνευτήριο µε τη βοήθεια
υποπίεσης, το υπόλειµµα εκπλύνεται διαδοχικά µε νερό, µε αραιό διάλυµα οξεικού οξέος και
κατόπιν πάλι µε νερό και στραγγίζεται το χωνευτήριο µε τη βοήθεια υποπίεσης µετά από
κάθε προσθήκη υγρού. ∆εν εφαρµόζεται υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί µε τη βοήθεια της
βαρύτητας κάθε υγρό έκπλυσης.
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Στο τέλος στραγγίζεται το χωνευτήριο µε τη βοήθεια υποπίεσης και στη συνέχεια το
χωνευτήριο µαζί µε το υπόλειµµα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
του «d» είναι 1,00, εκτός από το βαµβάκι, τη βισκόζη, το µοντάλ και τη µελαµίνη, για τα
οποία το «d» είναι 1,03, και για το αλεύκαστο βαµβάκι, για το οποίο το «d» είναι 1,03.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης για τα αποτελέσµατα που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 3
ΒΙΣΚΟΖΗ, ΙΝΕΣ ΧΑΛΚΑΜΜΩΝΙΑΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΟΝΤΑΛ ΚΑΙ
ΒΑΜΒΑΚΙ
(Μέθοδος µυρµηκικού οξέος και χλωριούχου ψευδαργύρου)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. βισκόζη (25) ή ίνες χαλκαµµωνίας (21), περιλαµβανοµένων ορισµένων τύπων ινών από
µοντάλ (22),
µε
2. βαµβάκι (5), ελαστολεφίνη (47) και µελαµίνη (48).
Αν διαπιστωθεί η παρουσία ίνας µοντάλ είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί µια
προκαταρκτική δοκιµή για να διαπιστωθεί αν η ίνα αυτή είναι διαλυτή στο αντιδραστήριο.
Η µέθοδος αυτή δεν εφαρµόζεται στα µείγµατα στα οποία το βαµβάκι υπέστη µια εκτεταµένη
χηµική αποικοδόµηση, ούτε και όταν η βισκόζη ή οι ίνες χαλκαµµωνίας δεν διαλύονται
πλήρως εξαιτίας της παρουσίας ορισµένων χρωστικών ή υλικών φινιρίσµατος τα οποία δεν
δύνανται να αποµακρυνθούν πλήρως.
2. ΑΡΧΗ
Οι ίνες της βισκόζης, της χαλκαµµωνίας ή του µοντάλ, διαλύονται από µια γνωστή ξηρή µάζα
µείγµατος µε τη βοήθεια ενός αντιδραστηρίου που αποτελείται από µυρµηκικό οξύ και
χλωριούχο ψευδάργυρο. Το υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται·
διορθώνεται η µάζα του και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία επί ξηρής µάζας του
µείγµατος. Η επί τοις εκατό αναλογία της ξηρής βισκόζης, των ινών της χαλκαµµωνίας ή του
µοντάλ βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνικές φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα·
ii) συσκευή για τη διατήρηση των κωνικών φιαλών στη θερµοκρασία των 40 ± 2° C.
3.2. Αντιδραστήρια
i) ∆ιάλυµα περιέχον 20 γραµµάρια άνυδρου χλωριούχου ψευδαργύρου και 68 γραµµάρια
άνυδρου µυρµηκικού οξέος συµπληρώνεται µε νερό στα 100 γραµµάρια (ήτοι 20 µέρη µάζας
άνυδρου χλωριούχου ψευδαργύρου και 80 µέρη µάζας µυρµηκικού οξέος περιεκτικότητας 85
% κατά µάζα).
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Σηµ.:
Για το σκοπό αυτό, εφιστάται η προσοχή στο σηµείο 1.3.2.2 που καθορίζει ότι όλα τα
χρησιµοποιούµενα αντιδραστήρια πρέπει να είναι χηµικώς καθαρά· εξάλλου, είναι
απαραίτητο να χρησιµοποιείται αποκλειστικά άνυδρος χλωριούχος ψευδάργυρος τετηγµένος.
ii) ∆ιάλυµα υδροξειδίου του αµµωνίου: αραιώνονται 20 χιλιοστόλιτρα πυκνού διαλύµατος
αµµωνίας (ειδικού βάρους 0,880 γραµµάρια ανά χιλιοστόλιτρο) σε ένα λίτρο µε νερό.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα: το δοκίµιο τοποθετείται στην κωνική φιάλη η οποία έχει
προθερµανθεί στους 40° C. Για κάθε γραµµάριο δοκιµίου προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα
διαλύµατος µυρµηκικού οξέος και χλωριούχου ψευδαργύρου το οποίο έχει προθερµανθεί
στους 40° C. Πωµατίζεται η φιάλη και ανακινείται. Η φιάλη και το περιεχόµενό της
διατηρούνται σε σταθερή θερµοκρασία των 40° C επί 2½ ώρες ανακινώντας τη φιάλη σε
ωριαία διαστήµατα.
∆ιηθείται το περιεχόµενο της φιάλης µε ένα προζυγισµένο χωνευτήρι διηθήσεως και
µεταφέρεται στο χωνευτήριο τη βοηθεία αντιδραστηρίου τυχόν υπόλειµµα ινών που
παρέµεινε στη φιάλη. Εκπλύνεται µε 20 χιλιοστόλιτρα αντιδραστηρίου.
Εκπλύνεται το χωνευτήριο και το υπόλειµµα µε νερό 40° C. Το ινώδες υπόλειµµα εκπλύνεται
µε 100 ml περίπου ψυχρού διαλύµατος αµµωνίας (3.2 ii), ώστε να εξασφαλίζεται ότι το
υπόλειµµα αυτό παραµένει πλήρως εµβυθισµένο εντός του διαλύµατος επί 10 λεπτά(1)· εν
συνεχεία εκπλύνεται τελείως µε ψυχρό νερό.
∆εν εφαρµόζεται υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί µε τη βοήθεια της βαρύτητας κάθε υγρό
έκπλυσης.
Τελικά το αποµένον υγρό αποµακρύνεται µε τη βοήθεια κενού και το χωνευτήριο µε το
αδιάλυτο υπόλειµµα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
του d για το βαµβάκι είναι 1,02, για τη µελαµίνη 1,01 και την ελαστολεφίνη 1,00.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 2 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 4
ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ Ή ΝΑΪΛΟΝ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος µυρµηκικού οξέος 80 %)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. πολυαµίδιο ή νάιλον, (30),
µε
2. µαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), βαµβάκι (5), ίνες χαλκαµµωνίας (21), µοντάλ (22),
βισκόζη (25), ακρυλικές (26), χλωριοΐνες (27), πολυεστέρα (35), πολυπροπυλενικές ίνες (37),
ίνες υάλου (44), ελαστοπολυεστέρα (46), ελαστολεφίνη (47) και µελαµίνη (48).
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται επίσης σε µείγµατα που περιέχουν
µαλλί, αλλά όταν η αναλογία αυτού είναι µεγαλύτερη από 25% εφαρµόζεται η µέθοδος αριθ.
2 (διάλυση του µαλλιού µε διάλυµα αλκαλικού υποχλωριώδους νατρίου).
2. ΑΡΧΗ
Οι πολυαµιδικές ίνες διαλύονται από µια γνωστή ξηρή µάζα του µείγµατος µε µυρµηκικό
οξύ. Το υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η µάζα του διορθώνεται,
εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος.
Η επί τοις εκατό αναλογία του ξηρού πολυαµίδιου ή του νάιλον βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα.
3.2. Αντιδραστήρια
i) Μυρµηκικό οξύ (80% m/m, σχετική πυκνότητα 20 ºC: 1,186). Αραιώνονται 880
χιλιοστόλιτρα µυρµηκικού οξέος 90 % κατά µάζα (σχετικής πυκνότητας στους 20° C: 1,204)
σε 1 λίτρο µε νερό. Εναλλακτικά, αραιώνονται 780 χιλιοστόλιτρα µυρµηκικού οξέος 98-100
% κατά µάζα (πυκνότητας στους 20° C: 1,204) έως 1 λίτρο µε νερό.
Η συγκέντρωση δεν έχει επιπτώσεις όταν είναι µεταξύ 77 και 89 % κατά βάρος.
ii) Αραιό διάλυµα αµµωνίας: αραιώνονται 80 ml συµπυκνωµένου διαλύµατος αµµωνίας
(σχετική πυκνότητα 20 ºC: 0,880) έως 1 λίτρο µε νερό.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
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Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα: το δοκίµιο τοποθετείται εντός κωνικής φιάλης τουλάχιστον 200
χιλιοστόλιτρων και προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα µυρµηκικού οξέος ανά γραµµάριο
δείγµατος. Πωµατίζεται η φιάλη και ανακινείται για να διαβραχεί το δείγµα. Αφήνεται 15
λεπτά στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος ανακινώντας την κατά διαστήµατα. ∆ιηθείται το
περιεχόµενο της φιάλης µέσω ενός προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως και µεταφέρεται
στο χωνευτήριο τυχόν υπόλειµµα ινών δι' εκπλύσεως της φιάλης µε λίγο µυρµηκικό οξύ.
Στραγγίζεται το χωνευτήριο δι' εφαρµογής κενού και εκπλύνεται το υπόλειµµα επί του
φίλτρου διαδοχικώς µε µυρµηκικό οξύ, θερµό νερό, αραιό διάλυµα αµµωνίας και τέλος µε
ψυχρό νερό. ∆εν εφαρµόζεται υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί µε τη βοήθεια της βαρύτητας
κάθε υγρό έκπλυσης.
Τελικά αποµακρύνεται το υγρό µε τη βοήθεια κενού, το χωνευτήριο και το υπόλειµµα
ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
«d» είναι 1,00, εκτός από τη µελαµίνη, για την οποία «d»=1,01.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 5
ΟΞΕΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ
(Μέθοδος βενζυλικής αλκοόλης)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
— οξεική κυτταρίνη (19)
µε
— τριοξεική κυτταρίνη (24), ελαστολεφίνη (47) και µελαµίνη (48).
2. ΑΡΧΗ
Οι ίνες από οξεική κυτταρίνη διαλύονται µε βενζυλική αλκοόλη στους 52 ± 2° C από µια
γνωστή ξηρή µάζα του µείγµατος.
Το υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η µάζα του εκφράζεται ως
εκατοστιαία αναλογία επί ξηρής µάζας του µείγµατος. Το ποσοστό των ξηρών οξεικών ινών
βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα·
(ii) Μηχανικός αναδευτήρας.
(iii) Θερµοστάτης ή άλλη συσκευή για τη διατήρηση της φιάλης στη θερµοκρασία των 52 ±
2° C.
3.2. Αντιδραστήρια
(i) Βενζυλική αλκοόλη,
(ii) Αιθυλική αλκοόλη.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Στο δοκίµιο που περιέχεται στην κωνική φιάλη προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα βενζυλικής
αλκοόλης ανά γραµµάριο δοκιµίου. Πωµατίζεται η φιάλη, τοποθετείται στον αναδευτήρα
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κατά τρόπον ώστε η φιάλη να βυθίζεται εντός του υδρολούτρου το οποίο διατηρείται στη
θερµοκρασία των 52 ± 2° C και ανακινείται επί 20 λεπτά.
(Η φιάλη µπορεί ενδεχοµένως ν' ανακινηθεί ισχυρά µε το χέρι, αντί να χρησιµοποιηθεί
µηχανικός αναδευτήρας).
Αποχύνεται το υγρό µέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Προστίθεται εντός
της φιάλης µια νέα ποσότητα βενζυλικής αλκοόλης και ανακινείται εκ νέου στους 52 ± 2° C
επί 20 λεπτά.
Αποχύνεται το υγρό µέσω του χωνευτηρίου. Επαναλαµβάνεται η ίδια εργασία για τρίτη φορά.
Μεταφέρονται το υγρό και το υπόλειµµα εντός του χωνευτηρίου· εκπλύνονται οι ίνες που
τυχόν παρέµειναν από τη φιάλη στο χωνευτήριο διά προσθήκης µιας συµπληρωµατικής
ποσότητας βενζυλικής αλκοόλης η οποία βρίσκεται στη θερµοκρασία των 52 ± 2° C.
Στραγγίζεται τελείως το χωνευτήριο.
Μεταφέρονται οι ίνες σε µια κωνική φιάλη, εκπλύνονται µε αιθυλική αλκοόλη και, µετά από
ανακίνηση µε το χέρι, αποχύνονται του χωνευτηρίου διηθήσεως.
Επαναλαµβάνεται η εργασία της εκπλύσεως δύο ή τρεις φορές. Μεταφέρεται το υπόλειµµα
στο χωνευτήριο και στραγγίζεται. Το χωνευτήριο µε το αδιάλυτο υπόλειµµα ξηραίνεται,
ψύχεται και ζυγίζεται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
«d« είναι 1,00, εκτός από τη µελαµίνη, για την οποία «d»=1,01.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 6
ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος διχλωροµεθανίου)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. τριοξεική κυτταρίνη (24) ή πολυλακτίδιο (34)
µε
2. µαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), µετάξι (4), βαµβάκι (5), (21), µοντάλ (22), βισκόζη (25),
ακρυλικές ίνες (26), πολυαµίδιο ή νάιλον (30), πολυεστέρα (35), ίνες υάλου (44),
ελαστοπολυεστέρα (46), ελαστολεφίνη (47) και µελαµίνη (48).
Σηµείωση
Οι τριοξεικές ίνες οι οποίες έχουν σαπωνοποιηθεί µερικώς µετά από ειδική φινιριστική
κατεργασία δεν είναι πλήρως διαλυτές στο αντιδραστήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
µέθοδος δεν εφαρµόζεται.
2. ΑΡΧΗ
Οι ίνες της τριοξεικής κυτταρίνης ή του πολυλακτιδίου διαλύονται από τη γνωστή ξηρή µάζα
του µείγµατος µε διχλωροµεθάνιο. Το υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και
ζυγίζεται· η µάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία
αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος. Η επί τοις εκατό αναλογία της ξηρής τριοξεικής
κυτταρίνης ή του πολυλακτιδίου βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα.
3.2. Αντιδραστήριο
∆ιχλωροµεθάνιο.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Τοποθετείται το δοκίµιο στην κωνική φιάλη µε εσµυρισµένο πώµα των 200 χιλιοστόλιτρων
και προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα διχλωροµεθανίου ανά γραµµάριο δείγµατος.
Πωµατίζεται η φιάλη και ανακινείται κάθε 10 λεπτά για να διαβραχεί τελείως το δοκίµιο και
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αφήνεται 30 λεπτά στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος ανακινώντας τη φιάλη κατά
κανονικά διαστήµατα. Αποχύνεται το υγρό µέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου
διηθήσεως. Προστίθενται 60 χιλιοστόλιτρα διχλωροµεθανίου στη φιάλη που περιέχει το
υπόλειµµα, ανακινείται µε το χέρι και διηθείται το περιεχόµενο της φιάλης µέσω του
χωνευτηρίου διηθήσεως. Μεταφέρονται στο χωνευτήριο οι ίνες που τυχόν παρέµειναν στη
φιάλη, δι' εκπλύσεως της φιάλης µε µια µικρή συµπληρωµατική ποσότητα διχλωροµεθανίου.
Στραγγίζεται το χωνευτήριο δι' εφαρµογής κενού για να αποµακρυνθεί η περίσσεια του
υγρού, πληρούται εκ νέου το χωνευτήριο µε διχλωροµεθάνιο και αφήνεται να στραγγίσει το
υγρό υπό την επίδραση της βαρύτητας.
Τελικά εφαρµόζεται κενό για την αποµάκρυνση περίσσειας υγρού, στη συνέχεια το
υπόλειµµα υφίσταται κατεργασία µε ζέον νερό για να αποµακρυνθεί ο διαλύτης και
εφαρµόζεται κενό, ξηραίνεται το χωνευτήριο και το υπόλειµµα, ψύχεται και ζυγίζεται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
του d είναι 1,00, εκτός του πολυεστέρα, του ελαστοπολυεστέρα, της ελαστολεφίνης και της
µελαµίνης για τα οποία η τιµή του d είναι 1,01.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 7
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος θειικού οξέως 75% m/m)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. βαµβάκι (5), λινάρι (7), καννάβι (8), ραµί (14), ίνες χαλκαµµωνίας (21), µοντάλ (22),
βισκόζη (25)
µε
2. πολυεστέρα (35), ελαστοπολυεστέρα (46) και ελαστολεφίνη (47).
2. ΑΡΧΗ
Οι κυτταρινικές ίνες διαλύονται µε θειικό οξύ 75% από µια γνωστή ξηρή µάζα µείγµατος. Το
υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η µάζα του εκφράζεται ως
εκατοστιαία αναλογία επί ξηρής µάζας του µείγµατος. Η αναλογία των ξηρών κυτταρινικών
ινών βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 500 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα·
ii) Θερµοστάτης ή άλλη συσκευή για τη διατήρηση της φιάλης στους 50 ± 5° C.
3.2. Αντιδραστήρια
i) Θειικό οξύ, 75 ± 2% m/m
Παρασκευάζεται το διάλυµα διά προσθήκης 700 χιλιοστόλιτρων θειικού οξέος, µε
ταυτόχρονη ψύξη και δια προσοχής, (πυκνότητος σε 20° C: 1,84) σε 350 χιλιοστόλιτρα
απεσταγµένου ύδατος.
Όταν το διάλυµα αποκτήσει τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, αραιώνεται µε νερό στον
όγκο του ενός λίτρου.
ii) Αραιό διάλυµα αµµωνίας
Αραιώνονται 80 ml διαλύµατος αµµωνίας (σχετική πυκνότητα 20 ºC: 0,88) έως 1 λίτρο µε
νερό.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ

EL

65

EL

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Το δοκίµιο τοποθετείται στην κωνική φιάλη µε εσµυρισµένο πώµα χωρητικότητας
τουλάχιστον 500 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται 200 χιλιοστόλιτρα θειικού οξέος 75 % ανά
γραµµάριο δείγµατος. Πωµατίζεται η φιάλη και ανακινείται προσεκτικά ώστε να διαβραχεί
καλώς το δοκίµιο.
Η φιάλη διατηρείται στους 50 ± 5° C επί µία ώρα ανακινώντας την κάθε 10 λεπτά περίπου.
∆ιηθείται το περιεχόµενο της φιάλης µέσω ενός προζυγισµένου χωνευτηρίου διηθήσεως τη
βοηθεία κενού. ∆ιηθείται το περιεχόµενο της φιάλης µέσω ενός προζυγισµένου χωνευτηρίου
διηθήσεως τη βοηθεία κενού. Τυχόν αποµένον υπόλειµµα ινών µεταφέρεται στο χωνευτήριο
εκπλύνοντας τη φιάλη µε λίγο θειικό οξύ 75%. Στραγγίζεται το χωνευτήριο τη βοηθεία κενού
και εκπλύνεται µια φορά το υπόλειµµα το ευρισκόµενο επί του ηθµού διά πληρώσεως του
χωνευτηρίου µε θειικό οξύ 75%. ∆εν εφαρµόζεται κενό πριν το οξύ διέλθει υπό την επίδραση
της βαρύτητας.
Εκπλύνεται το υπόλειµµα µερικές φορές µε ψυχρό νερό, δύο φορές µε αραιό διάλυµα
αµµωνίας και τέλος µε ψυχρό νερό. Στραγγίζεται εν κενώ το χωνευτήριο µετά από κάθε
προσθήκη. ∆εν εφαρµόζεται υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί µε τη βοήθεια της βαρύτητας
κάθε υγρό έκπλυσης. Τελικά αποµακρύνονται οι τελευταίες ποσότητες υγρού τη βοηθεία
κενού.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
του d είναι 1,00.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.

EL

66

EL

ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 8
ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΤΑΚΡΥΛΙΚΕΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος διµεθυλοφορµαµιδίου)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. ακρυλικές ίνες (26), ορισµένες µοντακρυλικές (29) ή ορισµένες χλωριοΐνες (27)21
µε
2. µαλλί (1), ζωική τρίχα (2 και 3), µετάξι (4), βαµβάκι (5), ίνες χαλκαµµωνίας (21), µοντάλ
(22), βισκόζη (25), πολυαµίδιο η νάιλον (30) πολυεστέρα (35), ελαστοπολυεστέρα
(46), ελαστολεφίνη (47) και µελαµίνη (48).
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται επίσης σε ακρυλικές και ορισµένες µοντακρυλικές ίνες
βαµµένες µε σύµπλοκα χρώµατα µετάλλων αλλά όχι σε εκείνες που είναι βαµµένες µε
χρώµατα µεταχρωµιώσεως.»
2. ΑΡΧΗ
Οι ακρυλικές, µοντακρυλικές ή χλωριοΐνες διαλύονται µε διµεθυλοφορµαµίδιο σε
θερµοκρασία ζέοντος υδρολούτρου από µια γνωστή ξηρή µάζα του µείγµατος. Το υπόλειµµα
συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. Η µάζα του διορθώνεται αν απαιτείται και
εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος και η επί τοις εκατό
αναλογία των ξηρών ακρυλικών, µοντακρυλικών ή χλωριοϊνών βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα·
ii) Ζέον υδρόλουτρο.
3.2. Αντιδραστήριο
∆ιµεθυλοφορµαµίδιο (σηµείο ζέσεως 153 ± 1° C) µη περιέχον περισσότερο από 0,1% νερό.
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Πρέπει να πιστοποιηθεί η διαλυτότητα αυτών των µοντακρυλικών ή χλωριοϊνών στο αντιδραστήριο
πριν αρχίσει η πορεία της αναλύσεως.
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Επειδή αυτό το αντιδραστήριο είναι τοξικό συνιστάται να γίνεται χρήση του αντιδραστηρίου
σε απαγωγό.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Στο δοκίµιο που περιέχεται στην κωνική φιάλη µε εσµυρισµένο πώµα χωρητικότητας
τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων προστίθενται ανά γραµµάριο δοκιµίου 80 χιλιοστόλιτρα
διµεθυλοφορµαµίδιο που έχει προθερµανθεί σε ζέον υδρόλουτρο. Πωµατίζεται η φιάλη,
αναταράσσεται έτσι ώστε να διαβραχεί τελείως το δοκίµιο και διατηρείται εντός ζέοντος
υδρολούτρου επί µία ώρα. Η φιάλη µε το περιεχόµενό της αναταράσσονται διά της χειρός
προσεκτικά πέντε φορές σ' αυτό το διάστηµα.
Αποχύνεται το υγρό µέσω ενός προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως, διατηρώντας τις ίνες
εντός της κωνικής φιάλης. Προστίθενται εκ νέου 60 χιλιοστόλιτρα διµεθυλοφορµαµιδίου
στην κωνική φιάλη, θερµαίνεται ακόµα 30 λεπτά και ανακινείται προσεκτικά διά της χειρός η
φιάλη µε το περιεχόµενό της δύο φορές σ' αυτό το χρονικό διάστηµα.
∆ιηθείται το περιεχόµενο της φιάλης µέσω ενός χωνευτηρίου διηθήσεως τη βοηθεία κενού.
Μεταφέρεται το υπόλειµµα των ινών στο χωνευτήριο εκπλύνοντας τη φιάλη µε
διµεθυλοφορµαµίδιο. Εφαρµόζεται κενό για να αποµακρυνθεί η περίσσεια του υγρού.
Εκπλύνεται το υπόλειµµα µε 1 λίτρο περίπου θερµού νερού θερµοκρασίας 70-80 °C, ενώ
κάθε φορά το χωνευτήριο είναι γεµάτο µε νερό.
Μετά από κάθε προσθήκη νερού εφαρµόζεται κενό για σύντοµο χρονικό διάστηµα αλλά µόνο
αφού το νερό έχει εκρεύσει χωρίς επέµβαση. Αν το υγρό της έκπλυσης εκρέει πολύ αργά
µέσω του χωνευτηρίου, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί χαµηλό κενό.
Το χωνευτήριο µαζί µε το υπόλειµµα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
του «d» είναι 1,00 µε εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
µαλλί 1,01
βαµβάκι 1,01
ίνες χαλκαµµωνίας 1,01
µοντάλ 1,01
πολυεστέρας 1,01
ελαστοπολυεστέρας 1,01
ρητίνη µελαµίνης

EL

1,01

68

EL

6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 9
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος µε µείγµα διθειάνθρακος/ακετόνης 55,5/44,5)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. ορισµένες χλωριοΐνες (27), κυρίως ορισµένες ίνες πολυβινυλοχλωριδίου (υπερχλωριµένο ή
µη)22
µε
2. µαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), µετάξι (4), βαµβάκι (5) ίνες χαλκαµµωνίας (21), µοντάλ
(22), βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26), πολυαµίδιο ή νάιλον (30), πολυεστέρα (35), ίνες
υάλου (44), ελαστοπολυεστέρα (46) και µελαµίνη (48).
Αν η περιεκτικότητα του µείγµατος σε µαλλί ή µετάξι υπερβαίνει το 25%, πρέπει να
χρησιµοποιηθεί η µέθοδος αριθ. 2.
Αν η περιεκτικότητα του µείγµατος σε πολυαµίδιο ή νάιλον υπερβαίνει το 25%, πρέπει να
χρησιµοποιηθεί η µέθοδος αριθ. 4.
2. ΑΡΧΗ
Οι χλωριοΐνες διαλύονται µε τη βοήθεια αζεοτροπικού µείγµατος διθειάνθρακα-ακετόνης από
µια γνωστή ξηρή µάζα µείγµατος. Το υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και
ζυγίζεται· η µάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία
αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος. Η επί τοις εκατό αναλογία των ξηρών ινών
πολυβινυλοχλωριδίου λαµβάνεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα·
(ii) Μηχανικός αναδευτήρας.
3.2. Αντιδραστήρια
i) Αζεοτροπικό µείγµα διθειάνθρακος και ακετόνης (55,8 % διθειάνθρακας και 44,5 %
ακετόνη κατ' όγκο). Επειδή το αντιδραστήριο είναι τοξικό, συνιστάται να γίνεται χρήση του
αντιδραστηρίου σε απαγωγό.
22
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Πρίν πραγµατοποιεί η ανάλυση, ελέγχεται η διαλυτότητα των ινών πολυβινυλικού χλωριδίου στο
αντιδραστήριο.
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ii) Αιθανόλη (92% κατ’ όγκο) ή µεθανόλη.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Το δοκίµιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη µε εσµυρισµένο πώµα χωρητικότητας τουλάχιστον
200 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται ανά γραµµάριο δοκιµίου 100 χιλιοστόλιτρα
αζεοτροπικού µείγµατος. Πωµατίζεται η φιάλη καλά και ανακινείται στο µηχανικό
αντιδραστήρα επί 20 λεπτά σε θερµοκρασία περιβάλλοντος ή ανακινείται µε το χέρι έντονα.
Αποχύνεται το υπερκείµενο υγρό µέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως.
Επαναλαµβάνεται η κατεργασία µε 100 χιλιοστόλιτρα αντιδραστηρίου, πρόσφατα
παρασκευασθέντος. Συνεχίζεται αυτή η κατεργασία ως ότου µια σταγόνα από το υγρό
εκχυλίσεως δεν αφήνει υπόλειµµα πολυµερούς σε ύαλο ωρολογίου µετά από εξάτµιση. Το
υπόλειµµα µεταφέρεται στο χωνευτήριο διηθήσεως χρησιµοποιώντας επί πλέον
αντιδραστήριο, εφαρµόζεται κενό για να αποµακρυνθεί το υγρό, και ακολούθως το
χωνευτήριο µε το υπόλειµµα εκπλύνεται µε 20 χιλιοστόλιτρα αλκοόλης και κατόπιν τρεις
φορές µε νερό. Αφήνεται να διέλθει το υγρό εκπλύσεως λόγω της βαρύτητας προτού διηθηθεί
µε τη βοήθεια κενού. Το χωνευτήριο και το υπόλειµµα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.
Σηµείωση:
Σε ορισµένα µείγµατα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε χλωριοΐνες, δυνατό να υπάρξει ουσιώδης
συστολή του δοκιµίου κατά τη διαδικασία της ξηράνσεως, γεγονός που παρεµποδίζει τη
διάλυση της χλωριοΐνας µε το διαλύτη.
Εντούτοις η συστολή αυτή δεν εµποδίζει την τελική διάλυση της χλωριοΐνας.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
«d« είναι 1,00, εκτός από τη µελαµίνη, για την οποία «d»=1,01.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 10
ΟΞΕΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ
[Μέθοδος παγόµορφου glacial οξεικού οξέος]

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. οξεικές ίνες (19)
µε
2. ορισµένες χλωριοΐνες (27) κυρίως πολυβινυλοχλωριδίου κατόπιν χλωριώσεως
ή όχι, ελαστολεφίνη (47) και µελαµίνη (48).
2. ΑΡΧΗ
Οι οξεικές ίνες διαλύονται µε παγόµορφο οξεικό οξύ από µια γνωστή ξηρή µάζα µείγµατος.
Το υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η µάζα του διορθώνεται,
εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος.
Το ποσοστό των ξηρών οξεικών ινών βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα·
(ii) Μηχανικός αναδευτήρας.
3.2. Αντιδραστήριο
Παγόµορφο οξεικό οξύ (άνω του 99 %). Επειδή το αντιδραστήριο αυτό είναι πολύ καυστικό,
ο χειρισµός πρέπει να γίνεται µε προσοχή.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Το δοκίµιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων
και προστίθενται ανά γραµµάριο δοκιµίου 100 χιλιοστόλιτρα παγοµόρφου οξεικού οξέος.
Πωµατίζεται η φιάλη καλά και ανακινείται στο µηχανικό αντιδραστήρα ή µε το χέρι έντονα
επί 20 λεπτά σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Αποχύνεται το υπερκείµενο υγρό µέσω του
προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Επαναλαµβάνεται η διαδικασία χρησιµοποιώντας
100 χιλιοστόλιτρα προσφάτως παρασκευασθέντος αντιδραστηρίου κάθε φορά,
πραγµατοποιώντας εν συνόλω τρεις εκχυλίσεις.
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Το υπόλειµµα µεταφέρεται στο χωνευτήριο διηθήσεως, διηθείται το υγρό µε τη βοήθεια
κενού και εκπλύνεται το χωνευτήριο και το υπόλειµµα µε 50 χιλιοστόλιτρα παγοµόρφου
οξεικού οξέος και ακολούθως τρεις φορές µε νερό. Μετά από κάθε έκπλυση αφήνεται να
διέλθει το υγρό υπό την επίδραση της βαρύτητας προτού εφαρµοσθεί κενό. Το χωνευτήριο
και το υπόλειµµα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
του d είναι 1,00.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95%.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 11
ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙ Ή ΤΡΙΧΕΣ
(Μέθοδος θειικού οξέος 75% m/m)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. µετάξι (4)
µε
2. µαλλί (1), ζωική τρίχα (2 και 3), ελαστολεφίνη (47) και µελαµίνη (48).
2. ΑΡΧΗ
Οι ίνες µεταξιού διαλύονται µε θειικό οξύ 75% από µια γνωστή ξηρή µάζα µείγµατος23.
Το υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. Η µάζα του διορθώνεται,
εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος.
Το ποσοστό των ξηρών ινών µεταξιού βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα.
3.2. Αντιδραστήρια
i) Θειικό οξύ (75 ± 2% m/m)
Παρασκευάζεται το διάλυµα διά προσθήκης 700 χιλιοστόλιτρων θειικού οξέος, µε
ταυτόχρονη ψύξη και δια προσοχής, (πυκνότητος σε 20° C: 1,84) σε 350 χιλιοστόλιτρα
απεσταγµένου ύδατος.
Όταν το διάλυµα αποκτήσει τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, αραιώνεται µε νερό στον
όγκο του ενός λίτρου.
ii) Αραιό διάλυµα θειικού οξέος: Προστίθενται βραδέως 100 χιλιοστόλιτρα θειικού οξέος
(πυκνότητα σε 20 ºC: 1,84) σε 1900 ml αποσταγµένου νερού.
ii) Αραιό διάλυµα αµµωνίας: Αραιώνονται 200 χιλιοστόλιτρα αµµωνίας (πυκνότητα στους
20° C: 0,880) έως 1000 ml µε νερό.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
23
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Το άγριο µετάξι όπως το Tussah, δεν διαλύεται πλήρως σε διάλυµα θειικού οξέος 75 %.
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Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Το δοκίµιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων,
και προστίθενται ανά γραµµάριο δοκιµίου, 100 χιλιοστόλιτρα θειικού οξέος 75 % και
πωµατίζεται. Ανακινείται εντόνως και αφήνεται σε ηρεµία για µισή ώρα σε θερµοκρασία
δωµατίου. Ανακινείται πάλι και αφήνεται σε ηρεµία για 30 λεπτά.
Ανακινείται για τελευταία φορά και διηθείται το περιεχόµενο της φιάλης µέσω
προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Οιοδήποτε υπόλειµµα ινών εντός της φιάλης
εκπλύνεται µε θειικό οξύ 75 %. Το υπόλειµµα εντός του χωνευτηρίου εκπλύνεται µε 50
χιλιοστόλιτρα αραιού θειικού οξέος, 50 χιλιοστόλιτρα νερού και 50 χιλιοστόλιτρα αραιό
διάλυµα αµµωνίας. Κάθε φορά, αφήνονται οι ίνες να παραµείνουν σε επαφή µε το υγρό επί
10 λεπτά προτού εφαρµοσθεί κενό. Τελικά εκπλύνεται µε νερό, αφήνοντας τις ίνες σε επαφή
µε το νερό επί 30 περίπου λεπτά.
Αποµακρύνεται το υγρό µε τη βοήθεια κενού, το χωνευτήριο και το υπόλειµµα ξηραίνονται,
ψύχονται και ζυγίζονται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
«d» για το µαλλί είναι 0,985 για το µαλλί, 1,00 για την ελαστολεφίνη και 1,01 για τη
µελαµίνη.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 12
ΓΙΟΥΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
(Μέθοδος προσδιορισµού του περιεχοµένου αζώτου)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. γιούτα (9)
µε
2. ορισµένες ίνες ζωικής προέλευσης.
Οι τελευταίες αυτές δύνανται να αποτελούνται αποκλειστικά από τρίχες (2 και 3) ή µαλλί (1)
ή µείγµα από αυτά τα δύο. Η µέθοδος δεν εφαρµόζεται σε µείγµατα υφανσίµων που
περιέχουν µη ινώδεις ύλες (χρώµατα φινιριστικές ύλες κ.λπ.) µε βάση το άζωτο.
2. ΑΡΧΗ
Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε άζωτο του µείγµατος και από αυτή και τη γνωστή ή
τεκµαιρόµενη περιεκτικότητα σε άζωτο των δύο συστατικών, υπολογίζεται η αναλογία
συστατικού του µείγµατος.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) Φιάλη Kjeldahl χωρητικότητας 200-300 χιλιοστόλιτρων.
ii) Φιάλη αποστάξεως Kjeldahl µε έγχυση ατµού.
iii) Συσκευή τιτλοδοτήσεως ακριβείας 0,05 χιλιοστόλιτρων.
3.2. Αντιδραστήρια
i) Τολουόλιο.
ii) Μεθυλική αλκοόλη.
iii) Θειικό οξύ σχετικής πυκνότητας στους 20° C: 1,84 (1).
iv) Θειικό άλας καλίου (1).
v) ∆ιοξείδιο σεληνίου (1).
vi) ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου (400 g/lt). ∆ιαλύονται 400 g υδροξειδίου του νατρίου
σε 400-500 χιλιοστόλιτρα νερού και αραιώνεται το διάλυµα µέχρις 1 λίτρου µε νερό.
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vii) Μείγµα δεικτών. ∆ιαλύονται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 95 χιλιοστόλιτρα αιθυλικής
αλκοόλης και 5 χιλιοστόλιτρα νερού και αναµειγνύεται µε 0,5 g πρασίνου της
βρωµοκρεζόλης διαλυµένου σε 475 χιλιοστόλιτρα αιθυλικής αλκοόλης και 25 χιλιοστόλιτρα
νερού.
(viii) ∆ιάλυµα βορικού οξέος. ∆ιαλύονται 20 g βορικού οξέος σε 1 λίτρο νερού.
(ix) Θειικό οξύ, 0,02N (τυποποιηµένο ογκοµετρικό διάλυµα).
4. ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Η προκατεργασία που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες αντικαθίσταται από την ακόλουθη
προκατεργασία:
Το ξηραθέν στον αέρα δείγµα εκχυλίζεται σε συσκευή Soxhlet µε µείγµα 1 όγκου τολουολίου
και 3 όγκων µεθυλικής αλκοόλης επί 4 ώρες µε ελάχιστο ρυθµό 5 κύκλων ανά ώρα.
Ακολούθως αφήνεται να εξατµισθεί στον αέρα ο διαλύτης του δείγµατος και αποµακρύνονται
τα τελευταία ίχνη σε κλίβανο στους 105 ± 3° C. Ακολούθως το δείγµα εκχυλίζεται µε νερό
(50 χιλιοστόλιτρα ανά γραµµάριο δείγµατος) διά ζέσεως µε κάθετο ψυκτήρα επί 30 λεπτά.
Μετά διηθείται και το δείγµα τοποθετείται πάλι στη φιάλη και επαναλαµβάνεται η εκχύλιση
µε ίσο όγκο νερού. ∆ιηθείται, αποµακρύνεται η περίσσεια του νερού του δείγµατος διά
πιέσεως, εφαρµογής κενού ή φυγοκεντρίσεως και αφήνεται στη συνέχεια το δείγµα να
ξηρανθεί στον αέρα.
Σηµείωση:
Επειδή το τολουόλιο και η µεθυλική αλκοόλη είναι τοξικά, πρέπει να λαµβάνονται κάθε
είδους προφυλάξεις κατά τη χρήση τους.
5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
5.1. Γενικές οδηγίες
Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες όσον αφορά τη λήψη, την
ξήρανση και τη ζύγιση του δοκιµίου.
5.2. Λεπτοµέρειες διαδικασίας
Το δοκίµιο µεταφέρεται σε φιάλη Kjeldahl. Στο δοκίµιο που ζυγίζει τουλάχιστον 1 g και
βρίσκεται στη φιάλη, προστίθενται κατά σειρά τα ακόλουθα: 2,5 g θειικού καλίου 0,1-0,2 g
διοξειδίου του σεληνίου και 10 χιλιοστόλιτρα θειικού οξέος (πυκνότητας d = 1,84). Η φιάλη
θερµαίνεται καταρχάς ήπια µέχρις ότου όλες οι ίνες καταστραφούν και στη συνέχεια
θερµαίνεται περισσότερο έντονα µέχρις ότου το διάλυµα γίνει διαυγές και σχεδόν άχρωµο.
Θερµαίνεται ακολούθως για επιπλέον δέκα πέντε λεπτά. Αφήνεται η φιάλη να ψυχθεί και
αραιώνεται το περιεχόµενο προσεκτικά µε 10-20 χιλιοστόλιτρα νερού, µετά ψύχεται και το
περιεχόµενο µεταφέρεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη 200 χιλιοστόλιτρων και
συµπληρώνεται µέχρι του δεικνυοµένου όγκου µε νερό, ώστε να σχηµατισθεί το διάλυµα
αναλύσεως. Σε κωνική φιάλη 100 χιλιοστόλιτρων εισάγονται 20 χιλιοστόλιτρα περίπου
διαλύµατος βορικού οξέος και η φιάλη τοποθετείται κάτω από τον ψύκτη της συσκευής
αποστάξεως Kjeldahl µε τέτοιο τρόπο ώστε ο σωλήνας εξόδου να βυθίζεται ακριβώς κάτω
από την επιφάνεια του διαλύµατος βορικού οξέος. Στη φιάλη αποστάξεως µεταφέρονται
ακριβώς 10 χιλιοστόλιτρα διαλύµατος αναλύσεως, προστίθενται 5 χιλιοστόλιτρα τουλάχιστον
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διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου στη χοάνη, αποµακρύνεται ελαφρά το πώµα και
αφήνεται διάλυµα του υδροξειδίου του νατρίου να ρεύσει αργά εντός της φιάλης. Αν το
διάλυµα αναλύσεως και το διάλυµα του υδροξειδίου του νατρίου παραµείνουν ως δύο
ξεχωριστές στιβάδες αναµειγνύονται µε ήρεµη ανατάραξη. Η φιάλη αποστάξεως θερµαίνεται
ελαφρά και διαβιβάζεται από τον αποστακτήρα ατµός εντός της φιάλης. Συλλέγονται περίπου
20 χιλιοστόλιτρα αποστάγµατος, χαµηλώνεται η κωνική φιάλη σε τρόπο ώστε η άκρη του
ψυκτήρος να βρίσκεται στα 20 χιλιοστόλιτρα περίπου, πάνω από την επιφάνεια του υγρού και
αποστάζεται για ένα ακόµη λεπτό. Η άκρη του σωλήνα εξόδου εκπλύνεται µε νερό, και το
υγρό εκπλύσεως συλλέγεται στην κωνική φιάλη. Η κωνική φιάλη αποµακρύνεται και
αντικαθίσταται µε άλλη κωνική φιάλη η οποία περιέχει περίπου 10 χιλιοστόλιτρα διαλύµατος
βορικού οξέος και συλλέγονται περίπου 10 χιλιοστόλιτρα αποστάγµατος.
Τα δύο αποστάγµατα ογκοµετρούνται ξεχωριστά µε θειικό οξύ 0,02 Ν χρησιµοποιώντας το
µείγµα των δεικτών. Σηµειώνονται τα αποτελέσµατα των ογκοµετρήσεων για τα δύο
αποστάγµατα. Αν η τιµή της ογκοµετρήσεως για το δεύτερο απόσταγµα είναι µεγαλύτερη
από 0,2 χιλιοστόλιτρα η δοκιµή επαναλαµβάνεται και επαναποστάζεται νέα κατάλληλη
ποσότητα από διάλυµα αναλύσεως.
Εκτελείται τυφλός προσδιορισµός χρησιµοποιώντας µόνο τα αντιδραστήρια της αναλύσεως
και της αποστάξεως.
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
6.1. Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα σε άζωτο του ξηρού δοκιµίου, υπολογίζεται ως εξής:
A%=

28 (V − b) N
W

όπου :
Α = η αναλογία αζώτου στο καθαρό και ξηρό δείγµα,
V = ο ολικός όγκος σε χιλιοστόλιτρα, του καταναλωθέντος κατά τον προσδιορισµό προτύπου
διαλύµατος θειικού οξέος,
b = ο ολικός όγκος σε χιλιοστόλιτρα, του καταναλωθέντος κατά τον τυφλό προσδιορισµό
προτύπου διαλύµατος θειικού οξέος,
Ν = η κανονικότητα του προτύπου διαλύµατος θειικού οξέος,
W = η ξηρή µάζα (g) του δοκιµίου.
6.2. Χρησιµοποιώντας τις τιµές 0,22 % για την περιεκτικότητα σε άζωτο της γιούτας και
16,28 % για την περιεκτικότητα σε άζωτο των ζωικών ινών, αµφοτέρων των τιµών
εκπεφρασµένων επί ξηρής µάζας των ινών, υπολογίζεται η σύνθεση του µείγµατος ως εξής:
PA % =

A − 0,22
× 100
16,2 − 0,22

όπου :
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PA% = η αναλογία των ζωικών ινών στο καθαρό και ξηρό δείγµα.
7. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 13
ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος µε ξυλόνιο)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. ίνες πολυπροπυλενίου (37)
µε
2. µαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), µετάξι (4), βαµβάκι (5), οξεική κυτταρίνη (19), ίνες
χαλκαµµωνίας (21), µοντάλ (22), τριοξεική κυτταρίνη (24), βισκόζη (25) ακρυλικό (26),
πολυαµίδιο ή νάιλον (30), πολυεστέρας (35), ίνες υάλου (44), ελαστοπολυεστέρας (46) και
µελαµίνη (48).
2. ΑΡΧΗ
Η διάλυση της ίνας προπυλενίου πραγµατοποιείται µε τη διάλυση µιας ποσότητας γνωστής
ξηρής µάζας του µείγµατος εντός ξυλενίου σε κατάσταση βρασµού. Το υπόλειµµα
συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η µάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται,
και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος. Το ποσοστό του
πολυπροπυλενίου βρίσκεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα·
ii) Ψυκτήρας ανακυκλώσεως (προσαρµοσµένος σε υγρά σε υψηλό σηµείο βρασµού) µε
εσµυρισµένο στόµιο δυνάµενο να προσαρµόζεται σε κωνικές φιάλες i).
3.2. Αντιδραστήριο
Ξυλένιο, το οποίο αποστάζει µεταξύ 137° και 142° C.
Σηµείωση:
Αυτό το αντιδραστήριο είναι πολύ εύφλεκτο και εκπέµπει τοξικές αναθυµιάσεις. Πρέπει να
λαµβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη χρήση του.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
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Στο δοκίµιο, το οποίο τοποθετείται σε κωνική φιάλη, [3.1.i)] προστίθενται 100 ml ξυλενίου
(3.2) ανά γραµµάριο δοκιµίου. Τοποθετείται ο ψυκτήρας [3.1.ii)] και φέρεται σε βρασµό επί 3
λεπτά.
Το θερµό υγρό µεταγγίζεται αµέσως σε ένα προζυγισµένο χωνευτήριο από πεφρυγµένη ύαλο
(βλέπε σηµείωση 1). Η διαδικασία επαναλαµβάνεται δύο ακόµη φορές χρησιµοποιώντας
κάθε φορά 50 ml νέου διαλύτη.
Εκπλύνεται το υπόλειµµα που παρέµεινε στη φιάλη διαδοχικά µε 30 ml ζέοντος ξυλενίου
(δύο φορές), εν συνεχεία δύο φορές µε 75 ml κάθε φορά πετρελαϊκού αιθέρος (I.3.2.1 των
γενικών οδηγιών). Μετά τη δεύτερη πλύση µε πετρελαϊκό αιθέρα, διηθείται το περιεχόµενο
της φιάλης µέσω του χωνευτηρίου διηθήσεως και µεταφέρεται το ινώδες υπόλειµµα στο
χωνευτήριο µε τη βοήθεια µιας συµπληρωµατικής µικρής ποσότητας πετρελαϊκού αιθέρα. Ο
διαλύτης εξατµίζεται πλήρως. Το χωνευτήριο και το υπόλειµµα ξηραίνονται, ψύχονται και
ζυγίζονται.
Σηµειώσεις:
1. Το χωνευτήριο διηθήσεως µε το οποίο διαχωρίζεται το ξυλένιο πρέπει να προθερµαίνεται.
2. Μετά την περάτωση των ανωτέρω διαδικασιών η φιάλη η οποία περιέχει το υπόλειµµα
ψύχεται επαρκώς πριν προστεθεί σ' αυτήν ο πετρελαϊκός αιθέρας.
3. Προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι της αναφλεξιµότητος και της τοξικότητος για τους
χειριστές πρέπει να χρησιµοποιούνται όργανα εκχυλίσεως εν θερµώ και κατάλληλες µέθοδοι,
οι οποίες να παρέχουν ταυτόσηµα αποτελέσµατα24 (1).
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
«d» είναι 1,00, εκτός από τη µελαµίνη, για την οποία «d»=1,01.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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Βλ. π.χ. τον εξοπλισµό που περιγράφεται στο Melliand Textilberichte 56.(1975), σ. 643-645.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 14
ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος µε πυκνό θειικό οξύ)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. χλωριοΐνες (27) µε βάση οµοιοπολυµερές χλωριούχο βινύλιο (υπερχλωριωµένο ή µη),
ελαστολεφίνη (47)
µε
2. βάµβακα (5), οξεική κυτταρίνη (19), ίνες χαλκαµµωνίας (21), µοντάλ (22), τριοξεική
κυτταρίνη (24), βισκόζη (25), ορισµένες ακρυλικές ίνες (26), ορισµένες µοντακρυλικές (29),
πολυαµίδιο ή νάιλον (30), πολυεστέρα (35), ελαστοπολυεστέρα (46) και µελαµίνη (48).
Οι σχετικές µοντακρυλικές ίνες είναι αυτές που δίνουν διαυγές διάλυµα δι' εµβαπτίσεως σε
πυκνό θειικό οξύ (πυκνότητος 1,84 σε 20° C).
Αυτή η µέθοδος δύναται να χρησιµοποιηθεί και αντί των µεθόδων αριθ. 8 και αριθ. 9.
2. ΑΡΧΗ
Τα συστατικά εκτός των χλωριοϊνών ή της ελαστολεφίνης (δηλαδή οι ίνες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 σηµείο 2) αποµακρύνονται από µια γνωστή ξηρή µάζα του µείγµατος διά
διαλύσεως σε πυκνό θειικό οξύ (πυκνότητας 1,84 σε 20° C).
Το υπόλειµµα, αποτελούµενο από χλωριοΐνες ή ελαστολεφίνη, συλλέγεται, εκπλύνεται,
ξηραίνεται και ζυγίζεται. η µάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως
εκατοστιαία αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος. Η αναλογία του δεύτερου συστατικού
προκύπτει από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο πώµα·
ii) Υάλινη ράβδος µε πεπλατυσµένο άκρο.
3.2. Αντιδραστήρια
i) Θειικό οξύ, πυκνό (πυκνότητος 1,84 σε 20° C).
ii) Θειικό οξύ, υδατικό διάλυµα περίπου 50 % (m/m) θειικού οξέος.
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Για την παρασκευή αυτού του αντιδραστηρίου, προστίθεται µετά προσοχής και ταυτόχρονης
ψύξεως 400 ml θειικού οξέος (πυκνότητος 1,84 σε 20° C) σε 500 ml ύδατος. Όταν το διάλυµα
αποκτήσει τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, αραιώνεται µε νερό στον όγκο του ενός
λίτρου.
iii) Αραιό διάλυµα αµµωνίας.
∆ιαλύεται µε απεσταγµένο ύδωρ 60 ml ένα διάλυµα πυκνής αµµωνίας (πυκνότητος 0,880
g/ml σε 20° C) για την απόκτηση ενός λίτρου.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Το δοκίµιο τοποθετείται στη φιάλη [3.1. i)] και προστίθενται 100 ml θειικού οξέος [3.2. i)]
ανά γραµµάριο δείγµατος.
Εκτίθεται για 10 λεπτά σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και ανακινείται από καιρού εις καιρόν
το δοκίµιο µε τη βοήθεια υάλινης ράβδου. Προκειµένου για ύφασµα ή πλεκτό, τίθεται µεταξύ
του τοιχώµατος της υάλινης ράβδου και µε τη βοήθεια της ράβδου ασκείται ελαφρά πίεση
κατά τρόπο ώστε να διαχωρισθεί η διαλυµένη ουσία από το θειικό οξύ.
Αποχύνεται το υγρό µέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Χύνονται εκ νέου
εντός της φιάλης 100 ml θειικού οξέος [3.2. i)] και επαναλαµβάνεται η ίδια εργασία.
Αποχύνεται το περιεχόµενο της φιάλης εντός του χωνευτηρίου και το ινώδες υπόλειµµα
παρασύρεται µε τη βοήθεια της υάλινης ράβδου. Αν χρειασθεί, προστίθεται ολίγο πυκνό
θειικό οξύ [3.2. i)] στη φιάλη για να παρασυρθούν τα υπολείµµατα των ινών που
προσκολλούνται στα τοιχώµατα. Αδειάζεται το χωνευτήριο δι' αναρροφήσεως· αφαιρείται
πλήρως το διήθηµα από τη φιάλη ή γίνεται αλλαγή της φιάλης, κατόπιν εκπλύνεται το
υπόλειµµα εντός του χωνευτηρίου διαδοχικά µε διάλυµα θειικού οξέος 50 % [3.2. ii)], µε
απεσταγµένο ή απιονισµένο ύδωρ [Ι.3.2.3 των γενικών οδηγιών, διάλυµα αµµωνίας (3.2. iii)]
και τελικά εκπλύνεται µε απεσταγµένο ή απιονισµένο ύδωρ, στραγγίζεται δε το χωνευτήριο
µετά από κάθε προσθήκη. (Κατά τη διάρκεια της εργασίας πλύσεως δεν εφαρµόζεται
αναρρόφηση, παρά µόνον µετά την αποστράγγιση του υγρού µε την επίδραση της
βαρύτητας). Το χωνευτήριο και το υπόλειµµα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
«d» είναι 1,00, εκτός από τη µελαµίνη, για την οποία «d»=1,01.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ αριθ. 15
ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΤΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ,
ΟΞΕΙΚΕΣ, ΤΡΙΟΞΕΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος κυκλοεξανόνης)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. οξεικές (19), τριοξεικές ίνες (24), χλωριοΐνες (27), ορισµένες µοντακρυλικές ίνες (29) και
ορισµένες ίνες ελαστοµερούς πολυουρεθάνης (39)
µε
2. µαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), µετάξι (4), βαµβάκι (5) ίνες χαλκαµµωνίας (21), µοντάλ
(22), βισκόζη (25), πολυαµίδιο ή νάιλον (30), ακρυλικές ίνες (26), ίνες υάλου (44), και
µελαµίνη (48).
Αν διαπιστωθεί η παρουσία ίνας µοντακρυλικής ή ελαστοµερούς πολυουρεθάνης είναι
αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί µια προκαταρκτική δοκιµή για να προσδιοριστεί κατά πόσον η
ίνα διαλύεται πλήρως στο αντιδραστήριο.
Για την ανάλυση των µειγµάτων που περιέχουν χλωριοΐνες µπορεί επίσης να εφαρµοστεί η
µέθοδος αριθ. 9 ή η µέθοδος αριθ. 14.
2. ΑΡΧΗ
Οι οξεικές ίνες, οι τριοξεικές ίνες, οι χλωριοΐνες, ορισµένες µοντακρυλικές ίνες, ορισµένες
ίνες ελαστοµερούς πολυουρεθάνης, από µια γνωστή ξηρή µάζα µείγµατος, διαλύονται µε
εκχύλιση σε θερµοκρασία που πλησιάζει το σηµείο ζέσεως µε τη βοήθεια κυκλοεξανόνης. Το
υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η µάζα του διορθώνεται, εφόσον
απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος. Η επί
τοις εκατό ξηρή αναλογία της χλωριοΐνας της ακρυλικής ίνας, της ίνας ελαστοµερούς
πολυουρεθάνης, της οξεικής και τριοξεικής ίνας λαµβάνεται από τη διαφορά.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) Συσκευή εκχυλίσεως εν θερµώ που καθιστά δυνατές τις εργασίες που προβλέπονται στο
σηµείο 4. (βλέπε σχέδιο: παραλλαγή του εξοπλισµού που περιγράφεται στο Melliand
Textilberichte 56 (1975), σ. 643-645.
ii) Χωνευτήριο διήθησης κατάλληλο για να δεχθεί το δείγµα.
iii) Πορώδες διάφραγµα µε µέγεθος πόρων 1.
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(iv) Ψυκτήρας ανακυκλώσεως που προσαρµόζεται στη φιάλη αποστάξεως.
(v) Συσκευή θέρµανσης.
3.2. Αντιδραστήρια
i) Κυκλοεξανόνη, σηµείο βρασµού 156 ºC.
ii) αιθυλική αλκοόλη, 50% κατ' όγκο.
Σηµ.:
Η κυκλοεξανόνη είναι εύφλεκτη και τοξική. Πρέπει να λαµβάνονται οι κατάλληλες
προφυλάξεις κατά τη χρήση της.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Μεταγγίζονται στη φιάλη αποστάξεως 100 χιλιοστόλιτρα κυκλοεξανόνης ανά γραµµάριο
ύλης, τοποθετείται το δοχείο εκχυλίσεως, στο οποίο έχουν προηγουµένως τοποθετηθεί το
χωνευτήριο διηθήσεως που περιέχει το δείγµα και το πορώδες διάφραγµα που συγκρατείται
σε ελαφρά κλίση. Εισάγεται ο ψυκτήρας ανακυκλώσεως. Θερµαίνονται µέχρι βρασµού και
διεξάγεται η εκχύλιση για 60 λεπτά µε ελάχιστη ταχύτητα 12 κύκλων ανά ώρα.
Μετά την εκχύλιση και την ψύξη, αφαιρείται το δοχείο εκχυλίσεως, αποσύρεται το
χωνευτήριο διήθησης και αποµακρύνεται το πορώδες διάφραγµα. Εκπλύνεται 3 ή 4 φορές το
περιεχόµενο του χωνευτηρίου διήθησης µε αιθυλική αλκοόλη 50 %, η οποία έχει
προθερµανθεί στους 60° C περίπου, και στη συνέχεια µε 1 λίτρο νερού στους 60° C.
∆εν εφαρµόζεται αναρρόφηση κατά τη διάρκεια ή µεταξύ των διαδικασιών πλύσης.
Αποστραγγίζεται το υγρό διά της βαρύτητας και µετά εφαρµόζεται αναρρόφηση.
Τέλος, το χωνευτήριο µαζί µε το υπόλειµµα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
του «d» είναι 1,00, µε εξαίρεση:
το µετάξι και τη µελαµίνη

1,01

τις ακρυλικές ίνες 0,98.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων ινών τα όρια εµπιστοσύνης για τα αποτελέσµατα που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 1 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.
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Εξοπλισµός που αναφέρεται στο σηµείο 3.1 σηµείο i) της µεθόδου
αριθ 15

Πορώδες
διάφραγµα

∆ιηθητικό
χωνευτήριο

Συσκευή εκχύλισης εν θερµώ
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 16
ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ
(Μέθοδος µε καυτό µυρµηκικό οξύ)

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται, µετά την αποµάκρυνση των µη ινωδών υλών, στα διµερή
µείγµατα από:
1. µελαµίνη (47)
µε
2. βαµβάκι (5) και αραµιδικές ίνες (31).
2. ΑΡΧΗ
Η µελαµίνη διαλύεται από τη γνωστή ξηρή µάζα του µείγµατος µε καυτό µυρµηκικό οξύ
(90% κατά µάζα).
Το υπόλειµµα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η µάζα του διορθώνεται,
εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής µάζας του µείγµατος.
Η αναλογία του δεύτερου συστατικού προκύπτει από τη διαφορά.
Σηµείωση: Τηρήστε αυστηρά το συνιστώµενο εύρος θερµοκρασίας, διότι η
διαλυτότητα της µελαµίνης εξαρτάται πάρα πολύ από τη θερµοκρασία.

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές
οδηγίες)
3.1. Εξοπλισµός
i) κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων µε εσµυρισµένο
πώµα·
ii) Ανακινούµενο υδρόλουτρο ή άλλος εξοπλισµός ανακίνησης και διατήρησης της
φιάλης στους 90 ± 2 ºC.
3.2. Αντιδραστήρια
i) Μυρµηκικό οξύ (90% m/m, σχετική πυκνότητα 20 ºC: 1.204 g/ml). Αραιώνονται
890 χιλιοστόλιτρα µυρµηκικού οξέως 98-100% κατά µάζα (σχετική πυκνότητα
στους 20° C: 1.220 g/ml) στον όγκο 1 λίτρου µε νερό.
Το καυτό µυρµηκικό οξύ είναι πολύ διαβρωτικό και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε
προσοχή.
ii) Αραιό διάλυµα αµµωνίας: αραιώνονται 80 ml του πυκνού διαλύµατος αµµωνίας
(σχετική πυκνότητα σε 20 °C: 0,880) έως 1 λίτρο µε νερό.
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4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφοµένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Το δοκίµιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων
και προστίθενται ανά γραµµάριο δοκιµίου 100 χιλιοστόλιτρα µυρµηκικού οξέος. Πωµατίζεται
η φιάλη και ανακινείται για να διαβραχεί το δείγµα. Η φιάλη διατηρείται σε ένα
ανακινούµενο υδρόλουτρο στους 90 ± 2 ºC για µια ώρα και ανακινείται έντονα. Η φιάλη
ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου. Αποχύνεται το υγρό µέσω του προζυγισθέντος
χωνευτηρίου διηθήσεως. Προστίθενται 50 χιλιοστόλιτρα µυρµηκικού οξέος στη φιάλη που
περιέχει το υπόλειµµα, ανακινείται µε το χέρι και διηθείται το περιεχόµενο της φιάλης µέσω
του χωνευτηρίου διηθήσεως. Η φιάλη εκπλύνεται µε λίγο περισσότερο αντιδραστήριο
µυρµηκικού οξέος, για την αποµάκρυνση των ινών που έχουν ενδεχόµενα αποµείνει και το
σύνολο µεταφέρεται στο χωνευτήριο διήθησης. Στραγγίζεται το χωνευτήριο µετά από κάθε
προσθήκη, µε εφαρµογή κενού, και εκπλύνεται το υπόλειµµα µε αντιδραστήριο µυρµηκικού
οξέος, θερµό νερό, αραιό διάλυµα αµµωνίας και τέλος µε ψυχρό νερό. ∆εν εφαρµόζεται
υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί µε τη βοήθεια της βαρύτητας κάθε υγρό έκπλυσης. Τελικά
αποµακρύνεται το υγρό µε τη βοήθεια κενού, το χωνευτήριο και το υπόλειµµα ξηραίνονται,
ψύχονται και ζυγίζονται.
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσµατα µε τη µέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιµή
του «d» για το βαµβάκι και τις αραµιδικές ίνες είναι 1,02.
6. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Επί οµοιογενούς µείγµατος υφανσίµων υλών τα όρια εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων που
λαµβάνονται µε αυτή τη µέθοδο δεν είναι µεγαλύτερα του ± 2 για µια στάθµη εµπιστοσύνης
95 %.

EL

88

EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ποσοτική ανάλυση τριµερών µειγµάτων των υφανσίµων ινών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µέθοδος της ποσοτικής χηµικής αναλύσεως των µειγµάτων υφανσίµων ινών, βασίζεται
γενικά στην εκλεκτική διαλυτότητα των διαφόρων συστατικών του µείγµατος. Τέσσερις
τρόποι αυτής της εργασίας είναι δυνατοί:
1. Χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικά δοκίµια και διαλύεται ένα συστατικό α) του πρώτου
δοκιµίου και ένα άλλο συστατικό β), του δευτέρου δοκιµίου. Τα αδιάλυτα υπολείµµατα κάθε
δοκιµίου ζυγίζονται και η εκατοστιαία περιεκτικότης κάθε ενός των δύο διαλυτών
συστατικών υπολογίζεται από τις απώλειες των αντιστοίχων µαζών. Το ποσοστό του τρίτου
συστατικού (γ) υπολογίζεται από τη διαφορά.
2. Χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικά δοκίµια και διαλύεται ένα συστατικό α) του πρώτου
δοκιµίου και δύο συστατικά α) και β), του δευτέρου δοκιµίου. Το αδιάλυτο υπόλειµµα του
πρώτου δοκιµίου ζυγίζεται και η εκατοστιαία περιεκτικότης του συστατικού α) υπολογίζεται
από την απώλεια της µάζας. Το αδιάλυτο υπόλειµµα του δευτέρου δοκιµίου ζυγίζεται.
Αντιστοιχεί στο συστατικό γ). Το ποσοστό του τρίτου συστατικού β) υπολογίζεται από τη
διαφορά.
3. Χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικά δοκίµια και διαλύονται δύο συστατικά α) και β) του
πρώτου δοκιµίου και δύο συστατικά β) και γ) του δευτέρου δοκιµίου. Τα αδιάλυτα
υπολείµµατα αντιστοιχούν στα δύο συστατικά γ) και α). Το ποσοστό του τρίτου συστατικού
β) υπολογίζεται από τη διαφορά.
4. Χρησιµοποιείται ένα δοκίµιο. Μετά από την αποµάκρυνση ενός των συστατικών, το
αδιάλυτο υπόλειµµα αποτελούµενο από τις δύο άλλες ίνες ζυγίζεται και η εκατοστιαία
περιεκτικότης του διαλυτού συστατικού υπολογίζεται από την απώλεια της µάζας. Μία των
δύο ινών του υπολείµµατος, διαλύεται. Το αδιάλυτο συστατικό ζυγίζεται και η εκατοστιαία
περιεκτικότης του δευτέρου διαλυτού συστατικού υπολογίζεται από την απώλεια της µάζας.
Στην περίπτωση που η εκλογή είναι δυνατή, συνιστάται να χρησιµοποιείται µία από τις τρεις
πρώτες παραλλαγές.
Ο ειδικός που έχει επιφορτιστεί µε την ανάλυση πρέπει να προσέχει, στην περίπτωση της
χηµικής αναλύσεως, να εκλέγει µεθόδους που χρησιµοποιούν διαλυτικά που δεν θα διαλύουν,
την ίνα ή τις ίνες που θέλουµε και αφήνουν αδιάλυτες την ή τις άλλες ίνες.
Για παράδειγµα δίνεται στο κεφάλαιο 3.VI ένας πίνακας που περιέχει έναν ικανό αριθµό
τριµερών µιγµάτων καθώς και τη µέθοδο αναλύσεως των διµερών µιγµάτων που µπορούν,
κατ' αρχή, να χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση αυτών των τριµερών µιγµάτων.
Για να µειώσουµε στο ελάχιστο τις πιθανότητες σφάλµατος, συνιστάται να γίνεται χηµική
ανάλυση, σε όποιες περιπτώσεις αυτό είναι δυνατό, σύµφωνα µε δύο τουλάχιστον από τις
τέσσερις παραλλαγές που αναφέρονται ανωτέρω.
Πριν από οποιαδήποτε ανάλυση, πρέπει να προσδιοριστούν όλες οι ίνες που υπάρχουν
παρούσες στο µείγµα. Σε ορισµένες χηµικές µεθόδους, το αδιάλυτο µέρος των συστατικών
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ενός µείγµατος δύναται να διαλυτοποιείται µερικώς από το αντιδραστήριο το οποίο
χρησιµοποιείται για να διαλύσει το διαλυτό συστατικό. Κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν,
εκλέγονται αντιδραστήρια που έχουν ασθενή ή/και καµία επίδραση επί των αδιαλύτων ινών.
Είναι γνωστό ότι µια απώλεια µάζας παρουσιάζεται κατά την ανάλυση, και το αποτέλεσµα
πρέπει να διορθώνεται· γι’ αυτό το σκοπό παρέχονται συντελεστές διορθώσεως. Οι
συντελεστές αυτοί έχουν προσδιορισθεί σε διάφορα εργαστήρια διά κατεργασίας µε το
κατάλληλο αντιδραστήριο, όπως καθορίζεται στη µέθοδο αναλύσεως, των ινών που έχουν
καθοριστεί κατά την προκατεργασία. Οι συντελεστές αυτοί διορθώσεως εφαρµόζονται µόνο
για κανονικές ίνες ενώ αν οι ίνες έχουν αποικοδοµηθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της
κατεργασίας µπορεί να χρειάζονται διαφορετικοί συντελεστές διορθώσεως. Στην περίπτωση
που πρέπει να χρησιµοποιηθεί η παραλλαγή 4, στην οποία µία υφάνσιµη ίνα υπόκειται στη
διαδοχική ενέργεια δύο διαφορετικών διαλυτών είναι απαραίτητο να εφαρµοσθούν
συντελεστές διορθώσεως λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές απώλειες της µάζας που υφίσταται
η ίνα κατά τη διάρκεια των δύο επεξεργασιών. Θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο
προσδιορισµοί τόσο όσον αφορά τη διά της χειρός εργασία διαχωρισµού όσο και το
διαχωρισµό διά χηµικής οδού.
Ι. Γενικές πληροφορίες για τις µεθόδους ποσοτικής χηµικής ανάλυσης των τριµερών
µειγµάτων υφάνσιµων ινών

Γενικές πληροφορίες για τις µεθόδους που πρέπει να εφαρµοσθούν στις ποσοτικές χηµικές
αναλύσεις τριµερών µιγµάτων υφανσίµων ινών.
I.1. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής εκάστης µεθόδου αναλύσεως διµερών µιγµάτων, καθορίζεται σε ποιες
ίνες εφαρµόζεται αυτή η µέθοδος (βλέπε παράρτηµα II, την οδηγία περί ορισµένων µεθόδων
ποσοτικής αναλύσεως των διµερών µειγµάτων υφανσίµων ινών).
I.2. Αρχή
Αφού αναγνωρισθούν τα συστατικά ενός µείγµατος, αποµακρύνοµε κατ' αρχή τις µη ινώδεις
ύλες µε µία κατάλληλη προκατεργασία, κατόπιν εφαρµόζεται µία ή περισσότερες από τις
τέσσερις παραλλαγές της εργασίας της εκλεκτικής διαλύσεως που περιγράφονται στην
εισαγωγή. Είναι προτιµότερο, εκτός αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, να διαλυθούν οι ίνες
που ευρίσκονται σε µεγαλύτερη αναλογία, για να ληφθεί σαν τελικό υπόλειµµα η ίνα που
βρίσκεται σε πιο µικρή αναλογία.
I.3. Υλικά και εξοπλισµός
I.3.1. Εξοπλισµός
I.3.1.1. Χωνευτήρια διηθήσεως και φιάλες ζυγίσεως που επιτρέπουν την ενσωµάτωση των
χωνευτηρίων ή κάθε άλλος εξοπλισµός ο οποίος δίνει ταυτόσηµα αποτελέσµατα.
I.3.1.2. Φιάλη κενού.
I.3.1.3. Ξηραντήρας περιέχων πήκτωµα πυριτίου (silica gel) κεχρωσµένο µε ένα δείκτη.
I.3.1.4. Πυριαντήριο µε κυκλοφορία αέρος για την ξήρανση των δοκιµίων σε 105 ± 3 ºC.
I.3.1.5. Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 0,0002 g.
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I.3.1.6. Soxhlet εξολκέας ή άλλες συσκευές που δίνει τα ίδια αποτελέσµατα.
I.3.2. Αντιδραστήρια
I.3.2.1. Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγµένος ζέων µεταξύ 40° C και 60° C.
I.3.2.2. Τα άλλα αντιδραστήρια µνηµονεύονται στα οικεία µέρη της µεθόδου.
Όλα τα αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι χηµικώς καθαρά.
I.3.2.3. Νερό απεσταγµένο ή απιονισµένο.
I.3.2.4. Ακετόνη.
I.3.2.5. Ορθοφωσφορικό οξύ.
I.3.2.6. Ουρία.
I.3.2.7. ∆ιττανθρακικό νάτριο.
I.4. Συνθήκες κλιµατισµού και δοκιµής
Επειδή προσδιορίζονται άνυδρες µάζες δεν είναι αναγκαίο τα δοκίµια να κλιµατίζονται ούτε
να γίνονται οι αναλύσεις σε κλιµατισµένο χώρο.
I.5. ∆είγµα εργαστηριακής δοκιµής
Λαµβάνεται δείγµα δοκιµής αντιπροσωπευτικό του συνολικού δείγµατος για το εργαστήριο
και επαρκές για να δώσει όλα τα αναγκαία δοκίµια µάζας τουλάχιστον ενός γραµµαρίου το
καθένα.
I.6. Προκατεργασία του εργαστηριακού δείγµατος δοκιµής25
Αν παρουσιάζεται ένα στοιχείο, το οποίο δεν υπεισέρχεται στον υπολογισµό των
εκατοστιαίων αναλογιών (βλ. άρθρο 16 του παρόντος κανονισµού), πρέπει να αποµακρύνεται
πρώτα µε µια κατάλληλη µέθοδο η οποία δεν έχει επίδραση σε κανένα από τα ινώδη
συστατικά.
Για το σκοπό αυτό τα µη ινώδη υλικά που µπορούν να εκχυλισθούν µε πετρελαϊκό αιθέρα και
µε νερό αποµακρύνονται µε κατεργασία του ξηρανθέντος δείγµατος δοκιµής στη συσκευή
Soxhlet, µε ελαφρό πετρελαϊκό αιθέρα επί µία ώρα και µε ρυθµό τουλάχιστον 6 κύκλους ανά
ώρα. Εξατµίζεται ο πετρελαϊκός αιθέρας του δείγµατος, το οποίο στη συνέχεια εκχυλίζεται µε
απευθείας κατεργασία η οποία συνίσταται στη διαβροχή του δοκιµίου µε νερό στη
θερµοκρασία περιβάλλοντος επί µία ώρα και ακολούθως στη διαβροχή του µε νερό στους 65
± 5 °C επί µία ώρα επιπλέον, αναδεύοντας κατά διαστήµατα. Αναλογία υγρού : δοκιµίου
100:1. Αποµακρύνεται η περίσσεια του νερού του δείγµατος διά πιέσεως, εφαρµογής κενού ή
φυγοκεντρίσεως και αφήνεται στη συνέχεια το δείγµα να ξηρανθεί στον αέρα.
Στην περίπτωση της ελαστολεφίνης ή των µειγµάτων ινών που περιέχουν ελαστολεφίνη και
άλλες ίνες (µαλλί, τρίχες ζώων, µετάξι, βαµβάκι, λινάρι, καννάβι, γιούτα, αβάκα, άλφα,
25
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κοκοφοίνικα, σπαρτόινα, ραµί, σιζάλ, ίνες χαλκαµµωνίας, µοντάλ, πρωτεϊνικές ίνες, βισκόζη,
ακρυλικές ίνες, πολυαµιδικές ή νάιλον, πολυεστερικές και ελαστοπολυεστέρα) η διαδικασία
που περιγράφεται ανωτέρω τροποποιείται ελαφρά, δηλαδή ο πετρελαϊκός αιθέρας
αντικαθίσταται από ακετόνη.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι µη ινώδεις ύλες δεν δύνανται να εκχυλισθούν µε τον
πετρελαϊκό αιθέρα και το νερό, πρέπει για την αποµάκρυνσή τους να αντικατασταθεί η
µέθοδος του νερού, η οποία περιγράφεται ανωτέρω, µε την κατάλληλη µέθοδο η οποία δεν
αλλοιώνει ουσιωδώς κανένα από τα ινώδη συστατικά. Εντούτοις, για ορισµένες φυσικές
φυτικές αλεύκαστες ίνες (π.χ. γιούτα, κοκοφοίνικα) πρέπει να σηµειωθεί ότι η κανονική
προκατεργασία µε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό δεν αποµακρύνει όλες τις µη ινώδεις φυσικές
ουσίες· παρά ταύτα δεν εφαρµόζονται συµπληρωµατικές προκατεργασίες, εφόσον το δείγµα
δεν περιέχει ύλες επεξεργασίας αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό.
Στις εκθέσεις της αναλύσεως περιγράφονται κατά λεπτοµερή τρόπο οι µέθοδοι
προκατεργασίας που χρησιµοποιήθηκαν.
I.7. ∆ιαδικασία δοκιµής
I.7.1. Γενικές οδηγίες
I.7.1.1. Ξήρανση
Όλες οι ξηράνσεις πραγµατοποιούνται για χρονικό διάστηµα που δεν είναι κατώτερο των 4
ωρών ούτε ανώτερο των 16 ωρών, σε 105 ± 3° C και σε πυριαντήριο µε κυκλοφορία αέρος
και του οποίου η πόρτα είναι κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια της ξηράνσεως. Αν η διάρκεια της
ξηράνσεως είναι µικρότερη των 14 ωρών, πρέπει να ελέγχεται εάν ελήφθη σταθερή µάζα.
Αυτό δύναται να θεωρηθεί ότι επετεύχθη, όταν η µεταβολή της µάζας, µετά µία νέα ξήρανση
60 λεπτών είναι µικρότερη του 0,05 %.
Πρέπει να αποφεύγεται ο χειρισµός των χωνευτηρίων των φιαλιδίων ζυγίσεως, των δοκιµίων
ή των υπολειµµάτων µε γυµνά τα χέρια κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της ξηράνσεως,
της ψύξεως και της ζυγίσεως.
Ξηραίνονται τα δοκίµια σε φιαλίδια ζυγίσεως των οποίων το πώµα τοποθετείται πλησίον.
Μετά την ξήρανση, κλείνεται ερµητικά το προς ζύγιση φιαλίδιο πριν αποµακρυνθεί από το
πυριαντήριο και τοποθετείται γρήγορα στον ξηραντήρα.
Ξηραίνεται στο πυριαντήριο το χωνευτήριο διηθήσεως τοποθετηµένο σε ένα φιαλίδιο
ζυγίσεως µε το πώµα του πλησίον. Μετά την ξήρανση πωµατίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως και
µεταφέρεται ταχέως σε έναν ξηραντήρα.
Στην περίπτωση όπου χρησιµοποιείται συσκευή διάφορος από το χωνευτήριο διηθήσεως,
ξηραίνεται στο πυριατήριο κατά τρόπο ώστε να προσδιορίζεται η ξηρά µάζα των ινών χωρίς
απώλειες.
I.7.1.2. Ψύξη
Οι εργασίες ψύξεως διεξάγονται µέσα σε ξηραντήρα, ο οποίος είναι τοποθετηµένος δίπλα στο
ζυγό µέχρις ότου ψυχθούν τελείως οι φιάλες ζυγίσεως και σε κάθε περίπτωση για διάρκεια
όχι µικρότερη των 2 ωρών.
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I.7.1.3. Ζύγιση
Μετά την ψύξη ζυγίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως εντός 2 λεπτών, από της αποµακρύνσεως από
τον ξηραντήρα· ακρίβεια ζυγίσεως 0,0002 γραµµαρίων.
I.7.2. ∆ιαδικασία
Λαµβάνεται από το προκατεργασθέν εργαστηριακό δείγµα δοκιµής ένα δοκίµιο µε µάζα το
ολιγότερο 1 g. Οι ίνες ή το ύφασµα κόπτονται σε τµήµατα µήκους 10 mm. περίπου και τα
διανοίγουµε όσο είναι δυνατόν. Ξηραίνονται το ή τα δοκίµια µέσα σε φιάλη ζυγίσεως,
ψύχονται σε ξηραντήρα και ζυγίζονται. Μεταφέρονται το ή τα δοκίµια µέσα στο ή στα υάλινα
δοχεία που καθορίζονται στο κατάλληλο τµήµα της κοινοτικής µεθόδου, ξαναζυγίζεται η
φιάλη ζυγίσεως αµέσως µετά και υπολογίζεται η άνυδρος µάζα του ή των δοκιµίων από τη
διαφορά· η διαδικασία της αναλύσεως συµπληρώνεται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο
οικείο µέρος της εφαρµοζόµενης µεθόδου. Εξετάζεται στο µικροσκόπιο το υπόλειµµα για να
εξακριβωθεί αν µετά την κατεργασία έχει αποµακρυνθεί πλήρως η διαλυτή ίνα.
I.8. Υπολογισµός και έκφραση των αποτελεσµάτων
Εκφράζεται η µάζα κάθε συστατικού ως η εκατοστιαία αναλογία, επί της ολικής µάζας των
ινών οι οποίες υπάρχουν στο µείγµα. Τα αποτελέσµατα υπολογίζονται επί της µάζας των
καθαρών ινών σε ξηρά κατάσταση επί της οποίας έχουν εφαρµοσθεί, α) οι συµβατικοί
συντελεστές ανακτήσεως και β) οι απαραίτητοι συντελεστές διορθώσεως που απαιτούνται για
τον υπολογισµό της απώλειας της ύλης κατά την προκατεργασία και την ανάλυση.
I.8.1. Υπολογισµός των εκατοστιαίων αναλογιών της µάζας των ξηρών και καθαρών ινών µη
υπολογιζοµένης της απώλειας της µάζας των ινών η όποια γίνεται κατά την προκατεργασία.
I.8.1.1. - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 1 Τύποι εφαρµόσιµοι στην περίπτωση που ένα συστατικό του µείγµατος αποµακρύνεται από
ένα µόνο δοκίµιο και ένα άλλο συστατικό από ένα δεύτερο δοκίµιο:
⎡d
r
r ⎛ d
P1 % = ⎢ 2 − d 2 × 1 + 2 × ⎜⎜1 − 2
m1 m2 ⎝
d1
⎣ d1

⎞⎤
⎟⎟⎥ × 100
⎠⎦

⎡d
r
r
P2 % = ⎢ 4 − d 4 × 2 + 1
m2 m1
⎣ d3

⎞⎤
⎟⎟⎥ × 100
⎠⎦

⎛ d
× ⎜⎜1 − 4
⎝ d3

P3 % = 100 − (P1 % + P2 % )
P1% είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού
(συστατικού διαλυθέντος στο πρώτο δοκίµιο µε το πρώτο αντιδραστήριο)·
P2% είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού
(συστατικού διαλυθέντος στο δεύτερο δοκίµιο µε το δεύτερο αντιδραστήριο)·
P3% είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού
αδιαλύτου και στα δύο δοκίµια)·
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m1 είναι η ξηρά µάζα του πρώτου δοκιµίου µετά την προκατεργασία·
M2 είναι η ξηρά µάζα του δεύτερου δοκιµίου µετά την προκατεργασία·
r1 είναι η ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά την αποµάκρυνση του πρώτου συστατικού από
το πρώτο δοκίµιο µε το πρώτο αντιδραστήριο·
r2 είναι η ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά την αποµάκρυνση του δευτέρου συστατικού από
το δεύτερο δοκίµιο µε το δεύτερο αντιδραστήριο·
d1 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας µε το πρώτο αντιδραστήριο,
του δευτέρου µη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίµιο26·
d2 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας µε το πρώτο αντιδραστήριο,
του τρίτου µη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίµιο·
d3 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας µε το δεύτερο αντιδραστήριο,
του πρώτου µη διαλυθέντος συστατικού στο δεύτερο δοκίµιο·
d4 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας στο δεύτερο αντιδραστήριο,
του τρίτου µη διαλυθέντος συστατικού στο δεύτερο δοκίµιο·
I.8.1.2. - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 2 Τύποι εφαρµόσιµοι στην περίπτωση που ένα συστατικό (α) αποµακρύνεται του πρώτου
δοκιµίου µε υπόλειµµα τα δύο άλλα συστατικά (β + γ) και δύο συστατικά (α + β) του
δεύτερου δοκιµίου µε υπόλειµµα το τρίτο συστατικό (γ):
P1 % = 100 − (P2 % + P3 % )
P2 % = 100 ×

P3 % =

d1 r1 d 1
−
× P3 %
m1
d2

d 4 r2
× 100
m2

P1% είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού
διαλυθέντος στο πρώτο δοκίµιο µε το πρώτο αντιδραστήριο)·
P2% είναι η εκατοστιαία αναλογία του δευτέρου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικό
διαλυτό συγχρόνως µε το πρώτο συστατικό του δευτέρου δοκιµίου στο δεύτερο
αντιδραστήριο)·
P3% είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού
αδιαλύτου και στα δύο δοκίµια)·
m1 είναι η ξηρά µάζα του πρώτου δοκιµίου µετά την προκατεργασία·

26

EL

Οι τιµές του d παρατίθενται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος παραρτήµατος, σχετικά µε τις διάφορες
µεθόδους ανάλυσης διµερών µειγµάτων.

94

EL

m2 είναι η ξηρά µάζα του δεύτερου δοκιµίου µετά την προκατεργασία·
r1 είναι η ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά την αποµάκρυνση του πρώτου συστατικού από
το πρώτο δοκίµιο µε το πρώτο αντιδραστήριο·
r2 είναι η ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά την αποµάκρυνση του πρώτου και του δεύτερου
συστατικού από το δεύτερο δοκίµιο στο δεύτερο αντιδραστήριο·
d1 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας µε το πρώτο αντιδραστήριο,
του δευτέρου µη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίµιο·
d2 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας µε το πρώτο αντιδραστήριο,
του τρίτου µη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίµιο·
d4 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας στο δεύτερο αντιδραστήριο,
του τρίτου µη διαλυθέντος συστατικού στο δεύτερο δοκίµιο.
I.8.1.3. - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 3 Τύποι εφαρµόσιµοι στην περίπτωση που τα δύο συστατικά (α + β) αποµακρύνονται από ένα
δοκίµιο, µε υπόλειµµα το τρίτο συστατικό (γ) και µετά αποµακρύνονται τα δύο συστατικά (β
+ γ) ενός άλλου δοκιµίου µε υπόλειµµα το πρώτο συστατικό (α):
P1 % =

d 3 r2
× 100
m2

P2 % = 100 − (P1 % + P3 % )
P3 % =

d 2 r1
× 100
m1

P1% είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού
διαλυθέντος από το πρώτο δοκίµιο µε το πρώτο αντιδραστήριο)·
P2% είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού
διαλυθέντος από το πρώτο δοκίµιο µε το πρώτο αντιδραστήριο)·
P3% είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού
διαλυθέντος από το δεύτερο δοκίµιο µε το δεύτερο αντιδραστήριο)·
m1 είναι η ξηρά µάζα του πρώτου δοκιµίου µετά την προκατεργασία·
m2 είναι η ξηρά µάζα του δεύτερου δοκιµίου µετά την προκατεργασία·
r1 είναι η ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά την αποµάκρυνση του πρώτου και του δεύτερου
συστατικού από το πρώτο δοκίµιο µε το πρώτο αντιδραστήριο·
r2 είναι η ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά την αποµάκρυνση του δεύτερου και του τρίτου
συστατικού από το δεύτερο δοκίµιο µε το δεύτερο αντιδραστήριο·
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d2 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας στο πρώτο αντιδραστήριο, του
τρίτου µη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίµιο·
d3 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας µε το δεύτερο αντιδραστήριο,
του πρώτου µη διαλυθέντος συστατικού στο δεύτερο δοκίµιο·
I.8.1.4. - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 4 Τύποι εφαρµόσιµοι στην περίπτωση που αποµακρύνονται διαδοχικά δύο συστατικά του
µείγµατος από το ίδιο δοκίµιο:
P1 % = 100 − (P2 % + P3 % )
P2 % =

d 1 r1
d
× 100 − 1 × P3 %
m
d2

P3 % =

d 3 r2
× 100
m

P1% είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού (πρώτο
διαλυτό συστατικό)·
P2% είναι η εκατοστιαία αναλογία του δευτέρου ξηρού και καθαρού συστατικού (δεύτερο
διαλυτό συστατικό)·
P3% είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού (αδιάλυτο
συστατικό)·
m είναι η ξηρά µάζα του δοκιµίου µετά την προκατεργασία·
r1 είναι η ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά την αποµάκρυνση του πρώτου συστατικού µε το
πρώτο αντιδραστήριο·
r2 είναι η ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά την αποµάκρυνση του πρώτου και του δευτέρου
συστατικού µε το πρώτο και το δεύτερο αντιδραστήριο·
d1 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας του δευτέρου συστατικού µε
το πρώτο αντιδραστήριο·
d2 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας του τρίτου συστατικού στο
πρώτο αντιδραστήριο·
d3 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της µάζας του τρίτου συστατικού στο
πρώτο και το δεύτερο αντιδραστήριο·
1.8.2. Υπολογισµός των εκατοστιαίων αναλογιών κάθε συστατικού µετά την εφαρµογή των
συµβατικών συντελεστών ανακτήσεως και των ενδεχοµένων συντελεστών διορθώσεως για τις
απώλειες της µάζας κατά τη διάρκεια των προεργασιών:
∆εδοµένου ότι:

EL

96

EL

A = 1+

a + b3
a1 + b1
a + b2
B =1+ 2
C =1+ 3
100
100
100

τότε:
P1 A% =

P1 A
× 100
P1 A + P2 B + P3C

P2 A% =

P2 B
× 100
P1 A + P2 B + P3 C

P3 A% =

P3 C
× 100
P1 A + P2 B + P3C

P1A% είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού
συµπεριλαµβανοµένης της περιεχοµένης υγρασίας και της απώλειας µάζας κατά την
προκατεργασία·
P2A% είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού
συµπεριλαµβανοµένης της περιεχοµένης υγρασίας και της απώλειας µάζας κατά την
προκατεργασία·
P3A% είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού
συµπεριλαµβανοµένης της περιεχοµένης υγρασίας και της απώλειας µάζας κατά την
προκατεργασία·
P1
είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού που
ευρίσκεται µε την βοήθεια ενός εκ των τύπων που δίδονται στο I.8.1.
P2 είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού που
ευρίσκεται µε την βοήθεια ενός εκ των τύπων που δίδονται στο I.8.1.
P3 είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού που ευρίσκεται
µε την βοήθεια ενός εκ των τύπων που δίδονται στο I.8.1.
a1 είναι ο συµβατικός ρυθµός ανακτήσεως για το πρώτο συστατικό·
a2 είναι ο βασικός ρυθµός ανακτήσεως για το δεύτερο συστατικό·
a3 είναι ο βασικός ρυθµός ανακτήσεως για το τρίτο συστατικό·
b1 είναι η εκατοστιαία απώλεια της µάζας κατά την προκατεργασία του πρώτου συστατικού·
b2 είναι η εκατοστιαία απώλεια της µάζας κατά την προκατεργασία του δεύτερου συστατικού·
b3 είναι η εκατοστιαία απώλεια της µάζας κατά την προκατεργασία του τρίτου συστατικού·
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται µια ειδική προκατεργασία οι τιµές b1, b2 και b3 πρέπει
να προσδιορίζονται αν είναι δυνατόν, υποβάλλοντας καθεµία από τις καθαρές συστατικές
ίνες στην προκατεργασία την εφαρµοζόµενη κατά την ανάλυση. Ως καθαρές ίνες πρέπει να
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εννοούνται οι ίνες οι απαλλαγµένες από όλες τις µη ινώδεις ύλες, εξαιρέσει εκείνων που
περιέχονται κανονικά (από τη φύση τους ή από τη βιοµηχανική επεξεργασία), στην
κατάσταση (αλεύκαστο, λευκασµένο) την οποία αυτές βρίσκονται στο προϊόν το οποίο
πρόκειται να αναλυθεί.
Στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούνται καθαρές συστατικές ίνες κατά τη
βιοµηχανοποίηση του υλικού που πρέπει να αναλυθεί, πρέπει να χρησιµοποιούνται οι µέσες
τιµές των b1, b2 και b3 όπως αυτές προκύπτουν κατά τις δοκιµές που διεξάγονται σε καθαρές
ίνες όµοιες µε εκείνες του υπό εξέταση δείγµατος.
Αν εφαρµόζεται η κανονική προκατεργασία δι' εκχυλίσεως σε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό,
είναι δυνατό να αγνοηθούν οι συντελεστές διορθώσεως b1, b2, και b3 εκτός της περιπτώσεως
του αλευκάστου βάµβακος, του αλευκάστου λίνου και της αλευκάστου κανάβεως, όπου είναι
συνήθως παραδεκτό ότι η απώλεια που οφείλεται στην προκατεργασία είναι ίση µε 4% και
στην περίπτωση του πολυπροπυλενίου ότι είναι ίση µε 1%.
Στην περίπτωση άλλων ινών, είναι συνήθως παραδεκτό να µην υπολογίζεται στους
υπολογισµούς η απώλεια κατά την προκατεργασία.
I.8.3. Σηµείωση
Παραδείγµατα υπολογισµών δίνονται στο κεφάλαιο 3.V.
ΙΙ. Μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης µε διαχωρισµό µε το χέρι των τριµερών µειγµάτων
ινών

II.1. Πεδίο εφαρµογής
Η µέθοδος εφαρµόζεται σε υφάνσιµες ίνες οιαδήποτε κι αν είναι η φύση τους υπό την
προϋπόθεση ότι δεν σχηµατίζουν ένα οµοιογενές µείγµα και ότι είναι δυνατό να
διαχωρισθούν µε το χέρι.
II.2. Αρχή
Αφού αναγνωρισθούν τα συστατικά υφανσίµου, αποµακρύνονται οι µη ινώδεις ύλες δια της
καταλλήλου προκατεργασίας, κατόπιν διαχωρίζονται µε το χέρι, ξηραίνονται και ζυγίζονται
για να υπολογιστεί το ποσοστό κάθε ίνας µέσα στο µείγµα.
II.3. Εξοπλισµός
II.3.1. Φιάλες ζύγισης ή άλλη συσκευή που δίνει τα ίδια αποτελέσµατα.
II.3.2. Ξηραντήρας περιέχων πήκτωµα πυριτίου (silica gel) κεχρωσµένο µε ένα δείκτη.
II.3.3. Πυριαντήριο µε κυκλοφορία αέρος για την ξήρανση των δοκιµίων σε 150° ± 3° C.
II.3.4. Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 0,0002 g.
II.3.5. Soxhlet εξολκέας ή άλλος εξοπλισµός που δίνει τα ίδια αποτελέσµατα.
II.3.6. Βελόνα.
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II.3.7. Στρεψόµετρο ή όµοια συσκευή.
II.4. Αντιδραστήρια
II.4.1. Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγµένος ζέων µεταξύ 40° C και 60° C.
II.4.2. Νερό αποσταγµένο ή απιονισµένο.
II.5. Συνθήκες κλιµατισµού και δοκιµής
Βλ. I.4.
II.6. ∆είγµα εργαστηριακής δοκιµής
Βλ. I.5.
II.7. Προκατεργασία των δειγµάτων δοκιµής
Βλ. I.6.
II.8. ∆ιαδικασία
II.8.1. Ανάλυση του νήµατος
Λαµβάνεται από το προκατεργασµένο δείγµα δοκιµής ένα δοκίµιο µάζας τουλάχιστον 1
γραµµαρίου. Στην περίπτωση ενός νήµατος πολύ λεπτού, η ανάλυση δύναται να
πραγµατοποιείται επί ενός µήκους τουλάχιστον 30 µέτρων όποια κι αν είναι η µάζα του.
Κόπτεται το νήµα σε τεµάχια καταλλήλου µήκους και ξεχωρίζουν οι ίνες µεταξύ τους µε µια
βελόνα κι αν είναι αναγκαίο µε στρεψόµετρο. Οι αποχωρισθείσες ίνες τοποθετούνται σε
προζυγισµένα φιαλίδια και ξηραίνονται στους 105 ± 3° C µέχρι επιτεύξεως σταθερής µάζας
όπως περιγράφεται στα σηµεία Ι.7.1 και Ι.7.2.
II.8.2. Ανάλυση του υφάσµατος
Λαµβάνεται από το κατεργασθέν δείγµα δοκιµής ένα δοκίµιο µάζας τουλάχιστον 1 g εκτός
της ούγιας, µε τα άκρα κοµµένα προσεκτικά χωρίς ξέφτια και παράλληλα µε τα νήµατα του
στηµονιού ή του υφαδιού και στην περίπτωση των πλεκτών υφασµάτων παράλληλα µε τις
σειρές και τα νήµατα των δικτύων. ∆ιαχωρίζονται τα διαφόρου φύσεως νήµατα και
συλλέγονται στα προζυγισµένα φιαλίδια ζυγίσεως και ακολουθείται η µέθοδος όπως
περιγράφεται στο σηµείο ΙΙ.8.1.
II.9. Υπολογισµός και έκφραση των αποτελεσµάτων
Η µάζα ενός εκάστου εκ των συστατικών εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία επί της ολικής
µάζας των ινών που βρίσκονται στο µείγµα. Τα αποτελέσµατα υπολογίζονται επί της µάζας
των καθαρών ινών σε ξηρά κατάσταση επί της οποίας έχουν εφαρµοσθεί, α) οι συµβατικοί
συντελεστές ανακτήσεως και β) οι απαραίτητοι συντελεστές διορθώσεως που απαιτούνται για
τον υπολογισµό της απώλειας της ύλης κατά την προκατεργασία.
II.9.1. Υπολογισµός των εκατοστιαίων αναλογιών των ξηρών και καθαρών µαζών των ινών µη
υπολογιζοµένης της απώλειας της µάζας των ινών η όποια γίνεται κατά την προκατεργασία:
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P1 % =

100 m1
=
m1 + m2 + m3

100
m + m3
1+ 2
m1

P2 % =

100 m2
=
m1 + m2 + m3

100
m + m3
1+ 1
m2

P3 % = 100 − (P1 % + P2 % )
P1% είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού·
P2% είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού·
P3% είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού·
m1 είναι η καθαρή, ξηρά µάζα του πρώτου συστατικού·
m2 είναι η καθαρή, ξηρά µάζα του δεύτερου συστατικού·
m3 είναι η καθαρή, ξηρή µάζα του πρώτου συστατικού·
II.9.2. Για τον υπολογισµό των εκατοστιαίων αναλογιών κάθε συστατικού µετά την εφαρµογή
των συµβατικών συντελεστών ανακτήσεως και των ενδεχοµένων συντελεστών διορθώσεως για
τις απώλειες της µάζας κατά τη διάρκεια των προεργασιών: βλ. I.8.2.
ΙΙΙ. Μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης µε διαχωρισµό µε το χέρι σε συνδυασµό µε χηµικό
διαχωρισµό των τριµερών µειγµάτων υφάνσιµων ινών

Κάθε φορά που αυτό είναι δυνατό, πρέπει να χρησιµοποιείται ο διά χειρός διαχωρισµός και
να λαµβάνονται υπόψη οι αναλογίες των διαχωρισθέντων στοιχείων προ της εφαρµογής της
δια χηµικής οδού ποσοτικής αναλύσεως.
IV.1. Ακρίβεια των µεθόδων

Η ακρίβεια που υποδεικνύεται για κάθε µέθοδο αναλύσεως στα διµερή µείγµατα σχετίζεται
µε την αναπαραγωγιµότητα (βλέπε κεφάλαιο 2 περί ορισµένων µεθόδων ποσοτικής
αναλύσεως διµερών µειγµάτων υφανσίµων ινών).
Η αναπαραγωγιµότητα αναφέρεται στη σταθερότητα δηλαδή εφαρµόζοντας την ίδια µέθοδο
και λαµβάνοντας ξεχωριστά αποτελέσµατα σε δοκίµια ενός και του αυτού οµοιογενούς
µείγµατος, να συµφωνούν οι λαµβανόµενες πειραµατικές τιµές που έγιναν σε διαφορετικά
εργαστήρια ή σε διαφορετικούς χρόνους.
Η αναπαραγωγιµότητα εκφράζεται διά των ορίων εµπιστοσύνης των αποτελεσµάτων για µια
στάθµη εµπιστοσύνης 95%.
Με τούτο εννοείται ότι η απόκλιση µεταξύ δύο αποτελεσµάτων που σε µία σειρά γενοµένων
αναλύσεων σε διαφορετικά εργαστήρια δεν θα υποβάλλετο παρά στις 5 περιπτώσεις από τις
100 εφαρµόζοντας κανονικά και σωστά τη µέθοδο επί ενός οµοίου και οµοιογενούς
µείγµατος.
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Για τον προσδιορισµό της ακριβείας της αναλύσεως ενός τριµερούς µείγµατος εφαρµόζονται
κανονικά οι τιµές που υποδεικνύονται στις µεθόδους αναλύσεως των διµερών µιγµάτων που
εχρησιµοποιήθησαν για την ανάλυση του τριµερούς µείγµατος.
∆οθέντος ότι για τις τέσσερις παραλλαγές χηµικής ποσοτικής αναλύσεως των τριµερών
µειγµάτων έχουν προβλεφθεί δύο διαλύσεις (σε ξεχωριστά δοκίµια για τις τρεις πρώτες
παραλλαγές και στο ίδιο δοκίµιο για την τέταρτη) και δεχόµενοι ότι ορίζονται µε E1 και E2 οι
τιµές ακριβείας των δύο µεθόδων αναλύσεως των διµερών µειγµάτων που
χρησιµοποιήθηκαν, η ακρίβεια των αποτελεσµάτων για κάθε συστατικό δίδεται στον
κατωτέρω πίνακα:
Παραλλαγές
Συστατικές ίνες

1

2 και 3

4.

α

E1

E1

E1

β

E2

E1+E2

E1+E2

γ

E1+E2

E2

E1+E2

Αν χρησιµοποιηθεί η τέταρτη παραλλαγή ο βαθµός ακριβείας µπορεί να ευρεθεί µικρότερος
από αυτόν που υπολογίζεται µε τη µέθοδο που υποδεικνύεται ανωτέρω εξ αιτίας µιας
ενδεχοµένης και δυσκόλως υπολογιζοµένης επιδράσεως του πρώτου αντιδραστηρίου επί του
υπολείµµατος που αποτελείται από τα συστατικά β) και γ).
IV.2. Έκθεση αναλύσεως

IV.1. Αναφέρονται η παραλλαγή ή οι παραλλαγές που χρησιµοποιήθηκαν για να γίνει η
ανάλυση, οι µέθοδοι, τα αντιδραστήρια και οι συντελεστές διορθώσεως.
IV.2. ∆ίνονται λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις ειδικές προκατεργασίες (βλ. σηµείο
Ι.6).
IV.3. ∆ίνονται τα επί µέρους αποτελέσµατα καθώς και ο αριθµητικός µέσος όρος µε
προσέγγιση πρώτου δεκαδικού ψηφίου.
IV.4. ∆ίνονται κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν η ακρίβεια της µεθόδου για κάθε
συστατικό, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τον πίνακα του κεφαλαίου IV.1.
V. Παραδείγµατα υπολογισµού των εκατοστιαίων αναλογιών των συστατικών
ορισµένων τριµερών µειγµάτων χρησιµοποιώντας ορισµένες από τις παραλλαγές που
περιγράφονται στο σηµείο I.8.1.

Θεωρούµε την περίπτωση µείγµατος ινών του οποίου η ποιοτική ανάλυση έδωσε τα
ακόλουθα συστατικά: 1. µαλλί ξασµένο· 2. νάιλον (πολυαµίδιο)· 3.βαµβάκι αλεύκαστο.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 1
Χρησιµοποιώντας την παραλλαγή αυτή, δηλαδή εργαζόµενοι µε δύο διαφορετικά δοκίµια και
αποµακρύνοντας δια διαλύσεως ένα συστατικό (α = µαλλί) του πρώτου δοκιµίου και ένα
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δεύτερο συστατικό (β = πολυαµίδιο) του δευτέρου δοκιµίου, δύνανται να ληφθούν τα
ακόλουθα αποτελέσµατα:
1. 1. Ξηρά µάζα του πρώτου δοκιµίου µετά από προκατεργασία (m1) = 1,6000 g
2. 2. Ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά από κατεργασία µε αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο
(πολυαµίδιο + βαµβάκι) (r1) = 1,4166 g
3. 3. Ξηρά µάζα του δευτέρου δοκιµίου µετά από προκατεργασία (m2) = 1,8000 g
4. 4. Ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά κατεργασία µε µυρµηκικό οξύ (µαλλί + βαµβάκι):
(r2)
=
0,9000
g
(r2) = 0,9000 g
Η κατεργασία µε αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο δεν επιφέρει καµία απώλεια της µάζας του
πολυαµιδίου, ενώ το αλεύκαστο βαµβάκι χάνει 3 %, σε τρόπο ώστε d1 = 1,0 και d2 = 1,03.
Η κατεργασία µε µυρµηκικό οξύ δεν επιφέρει καµία απώλεια της µάζας του µαλλιού και του
αλεύκαστου βάµβακος σε τρόπο ώστε d3 και d4 = 1,0.
Εάν στον τύπο τον αναφερόµενο στο σηµείο I.8.1.1. του παραρτήµατος I τεθούν οι
λαµβανόµενες δια χηµικής αναλύσεως τιµές και οι συντελεστές διορθώσεως, λαµβάνεται:
P1% (µαλλί) = [1,03/1,0 – 1,03×1,4166/1,6000 + 0,9000/1,8000 × (1 – 1,03 / 1,0)] ×100 =
10,30
P2% (πολυαµίδιο) = [1,0 / 1,0 – 1,0×0,9000 / 1,8000 + 1,4166 / 1,6000 × (1– 1,0 /1,0)] ×100 =
50,00
P3% (µαλλί) = 100–(10,30 + 50,00) = 39,70
Οι εκατοστιαίες αναλογίες των διαφόρων καθαρών και ξηρών ινών στο µείγµα είναι οι
ακόλουθες:
µαλλί

10,30%

πολυαµίδιο

50,00%

βαµβάκι

39,70%

Οι εκατοστιαίες αναλογίες πρέπει να διορθώνονται σύµφωνα µε τους τύπους του σηµείου
I.8.2, για να ληφθούν οµοίως υπόψη οι συµβατικοί ρυθµοί ανακτήσεως καθώς και οι
συντελεστές διορθώσεως για τις ενδεχόµενες απώλειες µάζας κατά την προκατεργασία.
Όπως αναφέρεται στο παράρτηµα IX, οι συµβατικοί ρυθµοί είναι οι ακόλουθοι: Μαλλί
ξασµένο 17,0%, πολυαµίδιο 6,25%, βαµβάκι 8,5%. Επί πλέον το αλεύκαστο βαµβάκι
εµφανίζει µια απώλεια µάζας 4% µετά από προκατεργασία µε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό.
Κατά συνέπεια:
P1A% (µαλλί) = 10,30×[1+(17,0+0,0)/100] / [10,30×(1+ (17,0+0,0)/100) + 50,00× (1+
(6,25+0,0)/100) + 39,70×(1+(8,5+4,0 /100)] × 100 = 10,97

EL

102

EL

P2A% (πολυαµίδιο) = 50,0 × (1+ (6,25+0,0)/100) /109,8385 ×100 = 48,37
P3% (βαµβάκι) = 100 - (10,97 + 48,37) = 40,66
Η σύνθεση του νήµατος είναι λοιπόν η ακόλουθος:
πολυαµίδιο

48,4%

βαµβάκι

40,6%

µαλλί

11,0%
100,0%

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 4:
Θεωρούµε ένα µείγµα ινών του οποίου η ποιοτική ανάλυση µας έδωσε τα ακόλουθα
συστατικά: Μαλλί ξασµένο, βισκόζη, αλεύκαστο βαµβάκι.
Ας δεχτούµε ότι χρησιµοποιώντας την παραλλαγή 4, δηλαδή αποµακρύνοντας διαδοχικά δύο
συστατικά από το µείγµα ενός µόνο δοκιµίου λαµβάνονται τα κατωτέρω αποτελέσµατα:
1. Ξηρά µάζα του πρώτου δοκιµίου µετά προκατεργασία (m1) = 1,6000 g
2. Ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά από κατεργασία µε αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο
(βισκόζη + βαµβάκι) (r1) = 1,4166 g
3. Ξηρά µάζα του υπολείµµατος µετά την δεύτερη κατεργασία του υπολείµµατος r1 µε χλωριούχο ψευδάργυρο/µυρµηκικό οξύ (βαµβάκι)
(r2)

= 0,6630 g

Η κατεργασία µε αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο δεν επιφέρει καµία απώλεια της µάζας της
βισκόζης, ενώ το αλεύκαστο βαµβάκι χάνει 3%, σε τρόπο ώστε d1 =1,0 και d2 = 1,03.
∆ια της κατεργασίας µε µυρµηκικό οξύ - χλωριούχο ψευδάργυρο, η µάζα του βάµβακος
αυξάνει κατά 4%, και έτσι έχουµε d3 = (1,03 x 0,96) = 0,9888 στρογγυλοποιούµενο σε 0,99
(γνωστό ότι d3 είναι ο συντελεστής διορθώσεως αντιστοίχως για την απώλεια και την αύξηση
της µάζας του τρίτου συστατικού µε το πρώτο και το δεύτερο αντιδραστήριο).
Εάν στον τύπο τον αναφερόµενο στο σηµείο I.8.1.4. τεθούν οι λαµβανόµενες δια χηµικής
αναλύσεως τιµές και οι συντελεστές διορθώσεως, λαµβάνεται:
P2% (βισκόζη) = 1,0×1,4166 / 1,6000 ×100 – 1,0 / 1,03 ×40,98=48,75 %
P3% (βαµβάκι) = 0,99×0,6630 / 1,6000 × 100= 41,02 %
P1% (µαλλί) = 100 - (48,75 + 41,02) = 10,23 %
Όπως έχουµε υποδείξει για την παραλλαγή 1, οι εκατοστιαίες αυτές περιεκτικότητες πρέπει
να διορθώνονται σύµφωνα µε τους υποδεικνυόµενους τύπους στο σηµείο I.8.2.
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P1A% (µαλλί) = 10,23 × [1 + (17,0+0,0 / 100)]/[10,23×(1+ (17,00+0,0)/100)
+48,75×(1+(13+0,0 / 100) + 41,02×(1+(8,5+4,0)/ 100)] × 100 = 10,57%
P2A% (βισκόζη) = 48,75× [1+(13+0,0) / 100] / 113,2041 ×100 = 48,65%
P3% (βαµβάκι) = 100 - (10,57 + 48,65) = 40,78%
Η σύνθεση του µείγµατος είναι λοιπόν η ακόλουθη:
βισκόζη (τεχνητό µετάξι)

48,6%

βαµβάκι

40,8%

µαλλί

10,6%
______
100,0%
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VI. Πίνακας τυπικών τριµερών µειγµάτων που µπορούν να αναλυθούν χρησιµοποιώντας κοινοτικές µεθόδους ανάλυσης διµερών µειγµάτων
(δίνεται ως παράδειγµα)

Μείγ
µα
αριθ.
.

Παραλλ
αγή

Συστατικές ίνες
Συστατικό 1

Συστατικό 2

Συστατικό 3

Αριθµός µεθόδου που χρησιµοποιείται και αντιδραστήρια για διµερή
µείγµατα

1.

Μαλλί
τρίχες

ή Βισκόζη,
ίνες βαµβάκι
χαλκαµµωνίας
ή
ορισµένοι
τύποι
µοντάλ

2.

Μαλλί
τρίχες

ή πολυαµίδιο 6 ή 6-6

3.

Μαλλί, τρίχα ή ορισµένες
µετάξι
χλωριοΐνες

βισκόζη,
χαλκαµµωνιακά
µοντάλ

4.

Μαλλί
τρίχες

ίνα
πολυεστέρα, 1 και/ή 4 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 4. (µυρµηκικό οξύ, 80% w/w)
πολυπροπυλενίου,
ακρυλικού ή υάλου

5.

Μαλλί, τρίχα ή ορισµένες
µετάξι
χλωριοΐνες

ίνα
πολυεστέρα, 1 και/ή 4 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 9 (διθειάνθραξ/ακετόνη
55,5/44,5 w/w)
ακρυλικού,
πολυαµιδίου ή υάλου

6.

Μετάξι

πολυεστέρας

EL

ή πολυαµίδιο 6 ή 6-6

µαλλί ή τρίχες

1 και/ή 4 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες
ψευδάργυρος/µυρµηκικό οξύ)

νάτριο)

και

3

(χλωριούχος

βαµβάκι, βισκόζη, 1 και/ή 4 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 4. (µυρµηκικό οξύ, 80% w/w)
χαλκαµµωνιακά
ή
µοντάλ
ή

1 και/ή 4 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 9 (διθειάνθραξ/ακετόνη
55,5/44,5 w/w)

2

105

11. (θειικό οξύ 75% w/w) και 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)
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µα
αριθ.
.

Συστατικές ίνες
Συστατικό 1

Συστατικό 2

Συστατικό 3

Παραλλ
αγή

Αριθµός µεθόδου που χρησιµοποιείται και αντιδραστήρια για διµερή
µείγµατα

7.

Πολυαµίδιο 6 ακρυλική
ή 6-6

βαµβάκι, βισκόζη, 1 και/ή 4 4. (µυρµηκικό οξύ 80% w/w) και 8. (διµεθυλοφορµαµίδιο)
χαλκαµµωνιακά
ή
µοντάλ

8.

Ορισµένες
χλωριοΐνες

πολυαµίδιο 6 ή 6-6

βαµβάκι, βισκόζη, 1 και/ή 4 8. (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 4. (µυρµηκικό οξύ, 80% w/w)
χαλκαµµωνιακά
ή
ή 9. (διθειάνθραξ/ακετόνη, 55,5/44,5% w/w) και 4. (µυρµηκικό οξύ,
µοντάλ
80% w/w)

9.

Ακρυλική

πολυαµίδιο 6 ή 6-6

πολυεστέρας

10.

Οξεική

πολυαµίδιο 6 ή 6-6

βισκόζη, βαµβάκι, 4
χαλκαµµωνιακά
ή
µοντάλ

11.

Ορισµένες
χλωριοΐνες

ακρυλική

πολυαµίδιο

2 και/ή 4 9.
(διθειάνθραξ/ακετόνη
(διµεθυλοφορµαµίδιο)

12.

Ορισµένες
χλωριοΐνες

πολυαµίδιο 6 ή 6-6

ακρυλική

1 και/ή 4 9. (διθειάνθραξ/ακετόνη 55,5/44,5% w/w) και 4. (µυρµηκικό οξύ,
80% w/w)

13.

Πολυαµίδιο 6 βισκόζη,
ή 6-6
χαλκαµµωνιακά,
µοντάλ ή βαµβάκι

πολυεστέρας

4

4. (µυρµηκικό οξύ, 80% w/w) και 7. (θειικό οξύ, 75% w/w)

14.

Οξεική

πολυεστέρας

4

1. (ακετόνη) και 7 (θειικό οξύ, 75% w/w)
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βισκόζη,
χαλκαµµωνιακά,

1 και/ή 4 8. (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 4. (µυρµηκικό οξύ, 80% w/w)
1. (ακετόνη) και 4. (µυρµηκικό οξύ, 80% w/w)
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55,5/44,5%

w/w)

και

8.
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Μείγ
µα
αριθ.
.

Συστατικές ίνες
Συστατικό 1

Συστατικό 2

Συστατικό 3

Παραλλ
αγή

Αριθµός µεθόδου που χρησιµοποιείται και αντιδραστήρια για διµερή
µείγµατα

4

8. (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 7 (θειικό οξύ, 75% w/w)

µοντάλ ή βαµβάκι
πολυεστέρας

15.

Ακρυλική

βισκόζη,
χαλκαµµωνιακά,
µοντάλ ή βαµβάκι

16.

Οξεική

µαλλί, τρίχα ή µετάξι βαµβάκι, βισκόζη, 4
χαλκαµµωνιακά,
µοντάλ, πολυαµίδιο,
πολυεστέρας,
ακρυλικό

1. (ακετόνη) και 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)

17.

Τριοξεική

µαλλί, τρίχα ή µετάξι βαµβάκι, βισκόζη, 4
χαλκαµµωνιακά,
µοντάλ, πολυαµίδιο,
πολυεστέρας,
ακρυλικό

6. (διχλωροµεθάνιο) και 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)

18.

Ακρυλική

µαλλί, τρίχα ή µετάξι πολυεστέρας

1 και/ή 4 8. (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)

19.

Ακρυλική

Μετάξι

4

20.

Ακρυλική

µαλλί,
µετάξι

EL

µαλλί ή τρίχες
τρίχες

8. (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 11. (θειικό οξύ 75% w/w)

ή βαµβάκι, βισκόζη, 1 και/ή 4 8. (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 2 (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)
χαλκαµµωνιακά
ή
µοντάλ
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Μείγ
µα
αριθ.
.

Συστατικές ίνες
Συστατικό 1

Συστατικό 2

Συστατικό 3

Παραλλ
αγή

Αριθµός µεθόδου που χρησιµοποιείται και αντιδραστήρια για διµερή
µείγµατα

2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 7. (θειικό οξύ 75%)

21.

µαλλί, τρίχα ή βαµβάκι, βισκόζη, πολυεστέρας
µετάξι
µοντάλ,
χαλκαµµωνιακά

4

22.

Βισκόζη, ίνες βαµβάκι
χαλκαµµωνίας
ή
ορισµένοι
τύποι µοντάλ

2 και/ή 4 3. (χλωριούχος ψευδάργυρος/µυρµηκικό οξύ) και 7 (θειικό οξύ 75%
w/w)

23.

Ακρυλική

βισκόζη,
ίνες βαµβάκι
χαλκαµµωνίας
ή
ορισµένοι
τύποι
µοντάλ

4

24.

Ορισµένες
χλωριοΐνες

βισκόζη,
ίνες βαµβάκι
χαλκαµµωνίας
ή
ορισµένοι
τύποι
µοντάλ

1 και/ή 4 9. (διθειάνθραξ/ακετόνη, 55,5/44,5% w/w) και 3. (χλωριούχος
ψευδάργυρος/µυρµηκικό οξύ) ή 8 (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 3.
(χλωριούχος ψευδάργυρος/µυρµηκικό οξύ)

25.

Οξεική

βισκόζη,
ίνες βαµβάκι
χαλκαµµωνίας
ή
ορισµένοι
τύποι
µοντάλ

4

1. (ακετόνη) και 3 (χλωριούχος ψευδάργυρος/µυρµηκικό οξύ)

26.

Τριοξεική

βισκόζη,
ίνες βαµβάκι
χαλκαµµωνίας
ή
ορισµένοι
τύποι

4

6. (διχλωροµεθάνιο) και 3 (χλωριούχος ψευδάργυρος/µυρµηκικό οξύ)
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πολυεστέρας

8. (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 3 (χλωριούχος ψευδάργυρος/µυρµηκικό
οξύ)
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Μείγ
µα
αριθ.
.

Συστατικές ίνες
Συστατικό 1

Συστατικό 2

Συστατικό 3

Παραλλ
αγή

Αριθµός µεθόδου που χρησιµοποιείται και αντιδραστήρια για διµερή
µείγµατα

µοντάλ
27.

Οξεική

µετάξι

µαλλί ή τρίχες

4

1. (ακετόνη) και 11. (θειικό οξύ 75% w/w)

28.

Τριοξεική

µετάξι

µαλλί ή τρίχες

4

6. (διχλωροµεθάνιο) και 11. (θειικό οξύ 75% w/w)

29.

Οξεική

ακρυλική

βαµβάκι, βισκόζη, 4
χαλκαµµωνιακά
ή
µοντάλ

1. (ακετόνη) και 8. (διµεθυλοφορµαµίδιο)

30.

Τριοξεική

ακρυλική

βαµβάκι, βισκόζη, 4
χαλκαµµωνιακά
ή
µοντάλ

6. (διχλωροµεθάνιο) και 8. (διµεθυλοφορµαµίδιο)

31.

Τριοξεική

πολυαµίδιο 6 ή 6-6

βαµβάκι, βισκόζη, 4
χαλκαµµωνιακά
ή
µοντάλ

6. (διχλωροµεθάνιο) και 4. (µυρµηκικό οξύ 80% w/w)

32.

Τριοξεική

βαµβάκι, βισκόζη, πολυεστέρας
χαλκαµµωνιακά
ή
µοντάλ

33.

Οξεική

πολυαµίδιο 6 ή 6-6

πολυεστέρας
ακρυλικό

ή 4

34.

Οξεική

ακρυλική

πολυεστέρας

4

EL

4

6. (διχλωροµεθάνιο) και 7 (θειικό οξύ, 75% w/w)

1. (ακετόνη) και 4. (µυρµηκικό οξύ 80% w/w)
1. (ακετόνη) και 8. (διµεθυλοφορµαµίδιο)
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Συστατικές ίνες
Συστατικό 1

Συστατικό 2

Συστατικό 3

Παραλλ
αγή

Αριθµός µεθόδου που χρησιµοποιείται και αντιδραστήρια για διµερή
µείγµατα

8. (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 7. (θειικό οξύ 75% w/w)

Ορισµένες
χλωριοΐνες

βαµβάκι, βισκόζη, πολυεστέρας
χαλκαµµωνιακά
ή
µοντάλ

4

36

Βαµβάκι

πολυεστέρας

ελαστολεφίνη

2 και/ή 4 7 (θειικό οξύ 75% w/w) και 14 (πυκνό θειικό οξύ)

[37

Ορισµένα
ακρυλικά
µοντάλ

πολυεστέρας

µελαµίνη

2 και/ή 4 8 (διµεθυλοφορµαµίδιο) και 14 (πυκνό θειικό οξύ)]

35.

ή 9 (διθειάνθραξ/ακετόνη, 55,5/44,5% w/w) και 7. (θειικό οξύ 75%
w/w)

_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(Άρθρο 17 παράγραφος 2)
Αριθ. ίνας
1—2

Ίνες
Μαλλί και τρίχες ζώων:
κτενισµένες ίνες (πενιέ)
λαναρισµένες ίνες (καρντέ)

3

Ποσοστό επί %

18,25
17,00(1)

Τρίχες ζώων:
κτενισµένες ίνες (πενιέ)
λαναρισµένες ίνες (καρντέ)

18,25
17,00(1)

Τρίχες αλόγου:

EL

κτενισµένες ίνες (πενιέ)

16,00

λαναρισµένες ίνες (καρντέ)

15,00

4

Μετάξι

5

Βαµβάκι:

11,00

κανονικές ίνες

8,50

ίνες µερσεριζέ

10,50

6

Καπόκ

10,90

7

Λινάρι

12,00

8

Καννάβι

12,00

9

Γιούτα

17,00

10

Άµπακας

14,00

11

Άλφα

14,00

12

Κόιρ (κοκοφοίνικας)

13,00

13

Σπαρτοΐνα

14,00

14

Ραµί (λευκασµένη ίνα)

8,50
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15

Σιζάλ

14,00

16

Sunn

12,00

17

Χενέκουεν

14,00

18

Maguey

14,00

19

Οξεική

9,00

20

Αλγινική

20,00

21

Χαλκαµµωνιακή

13,00

22

Μοντάλ

13,00

23

Πρωτεΐνη

17,00

24

Τριοξεική

7,00

25

Βισκόζη

13,00

26

Ακρυλική

2,00

27

Χλωριοΐνα

2,00

28

Φθοριοΐνα

0,00

29

Μοντακρυλική

2,00

30

Πολυαµιδική ή νάιλον:
µη συνεχής ίνα

6,25

συνεχής

5,75

31

Αραµιδική

8,00

32

Πολυιµιδική

3,50

33

Λυοσέλ

13,00

34

Πολυλακτίδιο

1,50

35

Πολυεστερική
µη συνεχής ίνα

1,50

συνεχής

1,50

36

Πολυαιθυλένιο

1,50

37

Πολυπροπυλένιο

2,00
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38

Πολυκαρβαµιδική

39

Πολυουρεθάνη
µη συνεχής ίνα

3,50

συνεχής

3,00

40

Βινυλική

5,00

41

Τριβινυλική

3,00

42

Ελαστοµερής

1,00

43

Ελαστοµερής πολυουρεθάνη

1,50

44

Ίνα γυαλιού:

45

( 1)

2,00

µε µέση διάµετρο ανώτερη
των 5 µm

2,00

µε µέση διάµετρο ίση ή
κατώτερη των 5 µm

3,00

Μεταλλική ίνα

2,00

Επιµεταλλωµένη ίνα

2,00

Αµίαντος

2,00

Χάρτινη ίνα

13,75

46

Ελαστοπολυεστέρας

1,50

47

Ελαστολεφίνη

1,50

48

Μελαµίνη

7,00

Ο συµβατικός συντελεστής 17,00% χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να
εξακριβωθεί αν το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν που περιέχει µαλλί ή/και τρίχες ζώων υπάγεται
στον κύκλο λαναρισµένο ή κτενισµένο.

( 1)

_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 96/74/EΚ

EL

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο ii)

Άρθρο 2 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1 και Παράρτηµα III

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 18

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 7

Άρθρο 10

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 παράγραφος 4
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Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

-

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 14 και Παράρτηµα IV

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11

Άρθρο 11 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 12

Άρθρο 16 και Παράρτηµα VII

Άρθρο 13

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 1

-

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 15

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 16

Άρθρα 19 και 20

Άρθρο 17

-

Άρθρο 18

-

Άρθρο 19

-

Παράρτηµα Ι, αριθ. 1 έως 46

Παράρτηµα Ι, αριθ. 1 έως 47

Παράρτηµα ΙΙ, αριθ. 1 έως 46

Παράρτηµα ΙX, αριθ. 1 έως 47

Παράρτηµα ΙΙI

Παράρτηµα V

Παράρτηµα ΙΙΙ, σηµείο 36

Άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο η)

Παράρτηµα ΙV

Παράρτηµα VΙ

Παράρτηµα V

-

Παράρτηµα VΙ

_____________

Οδηγία 96/73/EΚ
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Παρών κανονισµός
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Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Παράρτηµα VIII κεφάλαιο 1 τµήµα Ι σηµείο
2

Άρθρο 3

Άρθρο 17 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 19

Άρθρο 6

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 7

-

Άρθρο 8

-

Άρθρο 9

-

Παράρτηµα I

Παράρτηµα VIII κεφάλαιο 1 µέρος Ι

Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 1 εισαγωγή

Παράρτηµα VIII κεφάλαιο 1 µέρος ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 1 µέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

Παράρτηµα VIII κεφάλαιο 2 µέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2

Παράρτηµα VIII κεφάλαιο 2 µέρος IV
_____________

Οδηγία 73/44/ΕΟΚ

EL

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Παράρτηµα VIII κεφάλαιο 1 µέρος Ι

Άρθρο 3

Άρθρο 17 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 5

Άρθρα 19 και 20

Άρθρο 6

-

Άρθρο 7

-

Παράρτηµα I

Παράρτηµα VIII κεφάλαιο 3 εισαγωγή και
µέρη Ι έως IV

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα VIII κεφάλαιο 3 µέρος V
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Παράρτηµα ΙΙI
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Παράρτηµα VIII κεφάλαιο 3 µέρος VI
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