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  خدا به نام

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با شناييآ

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  الزامـات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

ي اسـتانداردها  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسات  و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و مـي شـود   ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيه شده تعيين ضوابط ترعاي با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
المللـي   بـين  كميسـيون  1

(IEC)الكتروتكنيك 
(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2

4رابـط  تنها عنوان به و است 3
كـدكس   يونكميسـ  

(CAC)غذايي 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5

 .شود مي بهره گيري بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي، -زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامة الزم، شرايط احراز تصور در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ناي وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 



  

  كميسيون فني تدوين استاندارد

  » روش آزمون -ثبات رنگ در برابر شستشو با صابون يا صابون و سودا - نساجي« 

  : نمايندگي/ سمت و يا   :رئيس 

  شركت ساهه شيد  وكيلي تبار ، فضل اله

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  :دبير 

  يرانموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ا  حسيني ، مرجان

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا (  :اعضا 

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  پيغامي ، فريبا

  )ليسانس فيزيك ( 
  

  خوش پاكمهندسي بازرگاني شركت   جان بزرگي ، علي

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  شركت الوان ثابت  ديلميان ، ماندانا

  )نساجي  ليسانس مهندسي( 
  

   كوثر آزمايشگاه  سميعي ، علي

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  پژوهشكده صنايع رنگ  صدر دادرس ، فرحناز

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  آزمايشگاه كوثر  كمالي مياب ، رضا

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  سازمان توسعه تجارت  كيان تاش ، سميرا

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  ي نيا ، فرنازنعيم

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 



  

  پيش گفتار

  كـه  " روش آزمـون  -ثبات رنـگ در برابـر شستشـو بـا صـابون يـا صـابون و سـودا         -نساجي "استاندارد 

ه و هاي مربوط توسط موسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران تهيـ       پيش نويس آن در كميسيون 

 22/12/86مـورخ   نساجي و پوشاكاجالس كميته ملي استاندارد  دويست و دوازدهمينتدوين شده و در 

قانون اصـالح قـوانين و مقـررات موسسـه      3بند يك ماده  نادمورد تصويب قرار گرفته است ، اينك به است

  ملـي ايـران منتشـر   ، بـه عنـوان اسـتاندارد     1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب بهمن ماه 

  .مي شود  

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و 

خدمات استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و 

كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد تكميل اين استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در 

  .بنابراين ، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد . گرفت 

  

  ، 1381سـال :189-3،  1381سـال :189-2 ، 1381سـال :189-1هاي ملي ايران شـماره هـاي   استاندارد

  .زين آن ها مي شود باطل و اين استاندارد جايگ 1381سال:189-5و  1381سال:4-189

  

  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است 

ISO 105- C10 : 2006 Textiles - Tests for colour fastness Part C10 : Colour fastness to 

washing with soap or soap and soda . 



  

  مقدمه

اثر شستشو با صابون يا صابون و  نبراي نشان دادآورده شده است اندارد ملي روش آزموني كه در اين است

شستشـو بـا روشـي    . باشـد   هاي شستشوي خانگي و تجاري مي سودا روي رنگ كاالهاي نساجي در روش

گيرد ، بـا ايـن تفـاوت كـه در ايـن روش از       انجام مي 7679هاي استاندارد ملي ايران شماره  مشابه آزمون

  . شود  اده ميصابون استف

 اسـتفاده از  ش نيـاز پـي  ، 175شـماره  در استاندارد ملي ايـران  ، مندرج هاي آزمون  اصول كلي براي روش

  . مي باشداين استاندارد ملي  روش آزمون ذكر شده در

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  روش آزمون -ثبات رنگ در برابر شستشو با صابون يا صابون و سودا -نساجي

  و دامنه كاربرد هدف  1

مقاومت رنگ كاالهاي نساجي از هر نوع و شكل در برابر  ارزيابيروش  تعييناز تدوين اين استاندارد هدف 

  .اين روش براي كاالهاي خانگي معمولي كاربرد دارد . باشد  شستشو ، از شرايط ماليم تا سخت ، مي

و براي نشان دادن باشد  اين استاندارد تنها براي تعيين اثر شستشو روي ثبات رنگ كاالهاي نساجي مي

  .باشد  نتيجه فرايند كلي شستشو نمي

  مراجع الزامي  2

  .ها ارجاع داده شده است  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شود  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديد نظرهاي بعدي  ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با 

ها ارجاع  بدون ذكر تاريخ انتشار به آنكه در مورد مداركي . نيست ايران آن مورد نظر اين استاندارد ملي 

  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن داده شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :  است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  ز مراجعا  استفاده

  معيار خاكستري براي ارزيابي تغيير رنگ،  160استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  اصول كلي براي روش هاي آزمون ،  175استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  لكه گذاري معيار خاكستري براي ارزيابي،  333استاندارد ملي ايران شماره   2-3

ويژگي ها و روش  -آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه،  1728استاندارد ملي ايران شماره   2-4

  هاي آزمون

ويژگي  -پارچه همراه از جنس پشم -ثبات رنگ -نساجي،  4306استاندارد ملي ايران شماره   2-5

  ها

 -لي استراه از جنس پپارچه همر -ثبات رنگ - نساجي،  4495استاندارد ملي ايران شماره   2-6

  ويژگي ها

 - ابريشمپارچه همراه از جنس  -ثبات رنگ - نساجي،  4496شماره استاندارد ملي ايران   2-7

  ويژگي ها

  ويژگي ها -پارچه همراه چند جنسي - ثبات رنگ -نساجي،  4498استاندارد ملي ايران شماره   2-8

 - پارچه همراه از جنس پلي آميد -ثبات رنگ -نساجي،  4528استاندارد ملي ايران شماره   2-9

  ها ويژگي

 - اكريليكپارچه همراه از جنس  -ثبات رنگ -، نساجي 4529استاندارد ملي ايران شماره   2-10

  ويژگي ها



  

نبه و پارچه همراه از جنس پ -ثبات رنگ - ، نساجي 4532استاندارد ملي ايران شماره   2-11

  ويژگي ها -ويسكوز

 -دي استاتپارچه همراه از جنس  -ثبات رنگ - ، نساجي 4534استاندارد ملي ايران شماره   2-12

  ويژگي ها

، روش تعيين معيار خاكستري با استفاده از ارزيابي  4804استاندارد ملي ايران شماره   2-13

  دستگاهي 

لي براي اصول ك -ثبات رنگ كاالهاي نساجي -، نساجي 5936استاندارد ملي ايران شماره   2-14

  اندازه گيري رنگ سطوح كاالهاي نساجي

محاسبه اختالف  -ثبات رنگ كاالهاي نساجي -، نساجي 6691استاندارد ملي ايران شماره   2-15

  رنگ

ارزيابي دستگاهي درجه لكه گذاري  - ثبات رنگ - ، نساجي 8627استاندارد ملي ايران شماره   2-16

  پارچه هاي همراه

  اصول كلي  3

تحت شرايط خاص از نظر زمان و كاالي نساجي در تماس با يك يا دو پارچه همراه مشخص اي از  آزمونه

شود ، سپس آب كشي و خشك  دما ، در محلول صابون يا صابون و سودا به طريق مكانيكي تكان داده مي

استفاده  همراه در مقايسه با پارچه اوليه با) هاي ( تغيير رنگ آزمونه و لكه گذاري روي پارچه . گردد  مي

 .شود  از معيار خاكستري يا به روش دستگاهي ارزيابي مي

  وسايل   4

  مكانيكي مناسب  يشستشودستگاه   4-1

  در انشعابات شعاعي اين محور ، ظروف فوالديكه محور دوار است  باشامل حمام آبي  اين دستگاه

  ) 550 ± 5( گنجايش  و ميلي متر)  125 ± 10( ميلي متر و ارتفاع )  75 ± 5( با قطر نزن زنگ 

  . مي باشد ميلي متر)  45 ± 10(  فاصله كف اين ظروف تا مركز محور. ميلي ليتر قرار دارند 

درجه . دور بر دقيقه مي چرخد )  40 ± 2( همراه با ظروف متصل به آن با سرعت دستگاه شستشو محور 

ون در دماي مشخص شده با مزحمام آب به صورت ترموستاتيكي جهت ثابت نگه داشتن دماي محلول آ

  .كنترل مي شود  ± C° 2حد رواداري 

با شرط يكسان بودن نتايج به دست آمده از آن ها با نتايج  ممكن است از دستگاه هاي مكانيكي ديگر

  .، نيز استفاده  شود 1-4حاصل از دستگاه شرح داده شده در بند 

  )  175ران شماره طبق استاندارد ملي اي( گرم  ±01/0با دقت ترازو ،   4-2



  

براي ) دور بر ثانيه  667/16 (دور بر دقيقه  1000با سرعت حداقل  ،همزن مكانيكي   4-3

  اطمينان از پراكندگي كامل و جلوگيري از ته نشين شدن

  ميلي متر  6قطر تقريبي با ، نزن هاي فوالدي زنگ  گلوله  4-4

  1اغد اتصفح مانند وسايلي براي گرم كردن محلول صابون ،  4-5

  مواد و واكنشگرها   5

هاي زير كه بر حسب جرم خشك  درصد رطوبت و مطابق با ويژگي 5داراي حداكثر  صابون ،  1- 5

  :شود  محاسبه مي

  درصد 3/0حداكثر   :  ( Na2Co3 )قليايي آزاد بر حسب كربنات سديم  -

  درصد 1/0 اكثرحد  :  ( NaoH )قليايي آزاد بر حسب هيدروكسيد سديم  -

  g/kg 850حداقل   :  چربكل مواد  -

  C°30 كثرحدا  :  صابون ازمخلوط اسيدهاي چرب ، تهيه شده  2تيتر -

  50حداكثر   :  عدد يدي -

  .صابون بايد عاري از مواد سفيد كننده نوري باشد 

   ( Na2Co3 )آب  دونب كربنات سديم ،  2- 5

  محلول صابون   3- 5

براي شرايط )  4- 5طبق بند ( ليتر آب  در هر)  1-5طبق بند ( گرم صابون  5شامل محلول صابون 

)  2-5طبق بند ( گرم كربنات سديم  2و )  1- 5طبق بند ( گرم صابون  5و  Bو  Aهاي  آزمون در روش

 .مي باشد  Eو  Dو  Cهاي  براي شرايط آزمون در روش)  4- 5طبق بند ( در هر ليتر آب 

آب  وندر)  3-4طبق بند ( تفاده از يك همزن با اسشود  براي ايجاد پراكندگي زياد صابون ، پيشنهاد مي

  .زنيد بآن را هم دقيقه )  10 ± 1( مدت ، به درجه سلسيوس )  25 ± 5( دماي  با 3درجه 

   1728شماره مطابق استاندارد ملي ايران  ، 3آب درجه   4- 5

  2- 5-5يا بند  1-5-5، بند )  175شماره طبق استاندارد ملي ايران ( همراه هاي  پارچه  5- 5

، با توجه به دماي مورد  4498شماره طبق استاندارد ملي ايران ، پارچه همراه چند جنسي   1- 5- 5

  :استفاده در دو حالت زير 

 C° 50و  C° 40 دماي در آزمون براي( باشد  مي پشم و استات كه شامل جنس DW همراه نوع پارچه -

  ) .گردد  كه در گزارش آزمون قيد مي C° 60در موارد خاص در دماي  و

  در دماي  ي خاصها براي آزمون( باشد  كه شامل جنس پشم و استات نمي TVپارچه همراه نوع  -

C° 60 ماي ها در د تمام آزمون وC° 95 . (  

                                                
1 - Hot plate 

2 - Titre 



  

،  4306 هاي مطابق با يكي از استانداردهاي ملي ايران شماره دو پارچه همراه تك جنسي ،  2- 5- 5

   4534و  4532،  4529،  4528،  4496،  4495

همراه بايد از جنس كاالي نساجي مورد آزمون يا در مورد مخلوط الياف هم جنس با  قطعه اول پارچه

  .جنس غالب باشد 

دومين با جنس  همانتخاب شود يا در مورد مخلوط الياف  1قطعه دوم پارچه همراه بايد مطابق جدول 

  .ردد انتخاب گممكن است به طريق ديگري قطعه اين . جنس غالب باشد 

  ) مانند پلي پروپيلن ( در صورت نياز  پارچه غير قابل رنگرزي ،  6- 5

  انتخاب پارچه هاي همراه تك جنسي -1جدول 

  قطعه اول
  قطعه دوم

  C° 95و  C° 60براي دماي آزمون   C° 50و  C° 40براي دماي آزمون 

  ويسكوز  پشم  پنبه

  -  پنبه  پشم

  -  پنبه  ابريشم

  پنبه  پشم  ويسكوز

  ويسكوز  ويسكوز  استات

  پنبه  پشم يا پنبه  پلي آميد

  پنبه  پشم يا پنبه  پلي ا ستر

  پنبه  پشم يا پنبه  اكريليك

طبق استانداردهاي ملي ايران ( براي ارزيابي تغيير رنگ و لكه گذاري  معيار خاكستري ،  7- 5

گذاري طبق ، براي ارزيابي تغيير رنگ و لكه  فتومتراسپكترو، يا يك )  333و  160هاي شماره 

  4804و  8627،  5936هاي شماره استانداردهاي ملي ايران 

  تهيه آزمونه  6

   :به يكي از دو روش زير عمل كنيد اگر كاالهاي مورد آزمون به صورت پارچه باشد ،   1- 6

  تهيه و آن را به يك قطعه پارچه همراه چند جنسي )  mm 100 ×mm 40(آزمونه اي به ابعاد ) الف 

اي  به گونه ع كوچكتر آنضال ي از ااز طرف يك)  mm 100 ×mm 40( به همان ابعاد) 1-5-5طبق بند ( 

  .كه پارچه همراه چند جنسي در تماس با سمت روي آزمونه باشد ، بدوزيد 

  تهيه و آن را بين دو قطعه پارچه همراه تك جنسي )  mm 100 ×mm 40(آزمونه اي به ابعاد ) ب  

قرار داده و از طرف يك ضلع كوچكتر آن )  mm 100 ×mm 40(ن ابعاد به هما)  2- 5-5طبق بند ( 

  .بدوزيد 

اگر كاالي مورد آزمون به صورت نخ باشد مي توان آن را با بافت حلقوي به پارچه تبديل و طبـق    6-2

بـا  اگر به صورت نخ يا الياف آزاد مورد آزمون قرار گيرد ، جرمي از آن تقريبـاً برابـر   . عمل نمود  1-6بند 

  .هاي همراه برداشته و به يكي از دو روش زير عمل كنيد  جرم كل پارچه



  

 ) mm 100 ×mm 40( به ابعاد)  1- 5-5طبق بند ( جنسي آن را بين يك قطعه پارچه همراه چند ) الف 

طبق ( ها را از هر چهار ضلع بدوزيد  قرار داده و آن)  6- 5طبق بند ( و يك قطعه پارچه غير قابل رنگرزي 

  ، يا )  175تاندارد ملي ايران شماره اس

ها را از هر چهار  قرار داده و آن)  2-5-5طبق بند ( آن را بين دو قطعه پارچه همراه تك جنسي ) ب  

  ) .ضلع بدوزيد 

جهت محاسبه دقيق )  2-4طبق بند ( رم آزمونه مركب را بر حسب گرم با استفاده از ترازو ج  3- 6

  .، تعيين كنيد  نسبت حجم محلول به وزن كاال

  روش آزمون   7

  .را مطابق روش آزمون مورد استفاده ، آماده كنيد )  3-5طبق بند ( محلول صابون   7-1

در ظرف قرار )  2مطابق جدول ( هاي فلزي  تعداد مشخصي از گلولهآزمونه مركب را به همراه   7-2

 ± C° 2دماي آزمون با حد رواداري  كه از قبل به)  3-5طبق بند ( مقدار الزم از محلول صابون . دهيد 

برابر پنجاه به يك  ml/gرسيده است ، اضافه كنيد به طوري كه نسبت حجم حمام به جرم كاال بر حسب 

شروع . روشن كنيد  2در ظرف را ببنديد و دستگاه را طبق دما و زمان مشخص شده در جدول . باشد 

  .آزمون از زماني است كه در ظرف بسته باشد 

  شرايط آزمون -2جدول 

  كربنات سديم  تعداد گلوله هاي فلزي  زمان  ) °C( دما   شماره آزمون

 )1  (A 40  30 صفر  دقيقه  -  

 )2  (B 50  45 صفر  دقيقه  -  

 )3  (C 60  30 صفر  دقيقه  +  

 )4  (D 95  30 10  دقيقه  +  

 )5  (E 95  4 10  ساعت  +  

، در انتخاب ظروف بايد  ي نوريها سفيد كنندههاي نوري و آزمون بدون  آزمون با سفيد كنندههنگام 

  .دقت كرد 

  هاي ديگر يا  آزموني ها پاك كنندهممكن است به دليل حضور )  1- 4طبق بند ( ظروف مورد استفاده  -يادآوري

ت تواند روي درجه ثبا استفاده بعدي از اين ظروف مي. هاي تجاري ، به ماده سفيد كننده نوري آلوده باشند  دهپاك كنن

  .بدون سفيد كننده نوري تأثير بگذارد  پاك كنندهها هنگام انجام آزمون با يك  رنگ آزمونه

  

ليتري  4آزمونه مركب را خارج كرده و در يك بشر  ، ها ، پس از پايان شستشو در تمام آزمون  7-3

آن را به آرامي . در دماي محيط پر مي باشد ، قرار دهيد )  4- 5طبق بند (  3از آب درجه آن كه تا نصف 

� 



  

دقيقه زير شير آب قرار دقيقه آب كشي كنيد و سپس بشر را به مدت يك  يكتكان داده و به مدت 

  .دهيد

  .خارج كنيد با فشار دست آب اضافي آزمونه مركب را  ها ، در تمام آزمون  7-4

  .ها به جز از يك ضلع كوچكتر ، باز كنيد  آزمونه مركب را با شكافتن بخيه

هاي كاغذي تازه به صورت مسطح قرار داده و فشار دهيد تا آب اضافي آن  را بين صافي آزمونه  7-5

ها با هم در تماس هستند ، در محيطي  سپس در حالي كه اجزاي آن تنها از يك سمت بخيه. خارج شود 

  .، آويزان كنيد تا خشك شود  نباشد C° 60از  بيش كه دماي آن

همراه را در مقايسه با پارچه اوليه با ) هاي ( روي پارچه  تغيير رنگ آزمونه و لكه گذاري  7-6

  طبق استانداردهاي ملي ايران ( . استفاده از معيار خاكستري يا به صورت دستگاهي ارزيابي كنيد 

  .)  6691و  4804 ، 8627،  333و  160 هاي شماره

  گزارش آزمون  8

  :گزارش آزمون بايد داراي آگاهي هاي زير باشد 

  ؛ 1387سال  10076 آزمون طبق استاندارد ملي ايران شمارهروش   8-1

  تاريخ انجام آزمون ؛  8-2

  تمام جزئيات الزم براي شناسايي كامل آزمونه ؛  8-3

  ؛ 2شماره آزمون با توجه به جدول / شرايط آزمون   8-4

  يا ارزيابي دستگاهي تغيير رنگ آزمونه ؛/ درجه عددي معيار خاكستري و   8-5

  استفاده از پارچه همراه تك جنسي ، درجه عددي لكه گذاري روي هر يك از  در صورت  8-6

  هاي همراه مورد استفاده ؛ پارچه

از  جنسلكه گذاري روي هر درجه عددي جنسي ، چند در صورت استفاده از پارچه همراه   8-7

  چند جنسي و نوع پارچه همراه چند جنسي به كار رفته ؛پارچه همراه 

  .فين ، هر گونه انحراف از اين روش آزمون با توافق طر  8-8
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