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به نام خدا
استاندارد ایرانیملآشنایی با سازمان 

صـنعتی و تحقیقـات اسـتاندارد مؤسسـۀ راتمقروقوانیناصالحقانون3مادة یکبندموجببهایراناستانداردیملسازمان 
(رسمی) ایرانیملاستانداردهاي نشروتدوینتعیین،که وظیفۀاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،

.داردعهدهبهرا

ز و مؤسسـات کـ نظـران مرا صـاحب ،ارشناسان سازمانکب از کمریفنيهاونیسیمکهاي مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو
، يدیـ ط تولیو با توجه به شـرا یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام میيو اقتصاديدی، تولی، پژوهشیعلم

ننـدگان،  کننـدگان، مصـرف  کدیصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول    ۀت آگاهانـه و منصـفان  کو تجاري است کـه از مشـار  يفناور
س ینـو شیشـود. پـ  دولتی حاصـل مـی  و غیریدولتيها، نهادها، سازمانیصو تخصیز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افـت  یشـود و پـس از در  یمربوط ارسـال مـ  يهاونیسیمکينفع و اعضايبه مراجع ذیایران براي نظرخواهیملياستانداردها
) ایران چـاپ و  ی(رسمیملبه عنوان استاندارد ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویملۀتیمکشنهادها در ینظرها و پ
شود.یمنتشر م

کننـد  یه مـ یـ ن شـده ته یـی ت ضوابط تعینیز با رعاصالحذيمند و عالقهيهاه مؤسسات و سازمانکییس استانداردهاینوشیپ
ب، یـ ن ترتیشـود. بـد  چـاپ و منتشـر مـی   ایـران یملـ ب، بـه عنـوان اسـتاندارد   یو درصورت تصـو یبررس،طرحیملدرکمیته 

استاندارد مربـوط  یملۀن و در کمیتیتدو5رةایران شمایملاستاندارد رات مقره بر اساس کشود یمیتلقیملییاستانداردها
ده باشد.یب رسیبه تصوشودیل مکیتشایران استاندارد یملدر سازمان ه ک

IEC(2(المللی الکتروتکنیـک کمیسیون بین،1(ISO)استانداردیالمللنیسازمان بیاصليران از اعضایاد استانداریملسازمان 

در کشـور  5(CAC)کمیسیون کدکس غذایی4است و به عنوان تنها رابط3(OIML)شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین
ن یور، از آخـر شـ کخـاص  يهـا يازمنـد یو نیلـ کط یایران ضمن تـوجه بـه شـرا  یملين استانداردهایکند. در تدوفعالیت می

شود.گیري میبهرهیالمللنیبيجهان و استانداردهایو صنعتی، فنیعلميهاشرفتیپ
کنندگان، حفظ سـالمت  ت از مصرفیشده در قانون، براي حماینیبشین پیت موازیتواند با رعایران میاستاندارد ایملسازمان 

از یبعضـ ي، اجـرا يو اقتصـاد یطـ یمحسـت یو مالحظـات ز ت محصـوالت  یـ فکینان از ی، حصول اطمیو عموميفردیمنیو ا
يایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شوراي عـالی اسـتاندارد، اجبـار   یملاستانداردهاي 

و یصـادرات ياالهـا کاسـتاندارد  يشـور، اجـرا  کمحصـوالت  يبـرا یالمللـ نیبـ يتواند به منظور حفظ بازارهـا ی. سازمان مکند
ها و مؤسسات فعـال در  نندگان از خدمات سازمانکبه استفادهبخشیدننان ین براي اطمی. همچنکنديآن را اجباريبنددرجه

هـا و  شـگاه ی، آزمایطیمحستیت زیریت و مدیفکیت یریمدهايسیستمیو صدورگواهيزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرسۀنیزم
ها و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام    گونه سازماننیاستاندارد ایملسازمان ایل سنجش، وس)الیبراسیون(کمراکز واسنجی 

هـا  رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ تأیط الزم، گواهیکند و در صورت احراز شرامییابیران ارزیت اید صالحییتأ
ياربردکـ قات یار فلزات گرانبها و انجام تحقین عییسنجش، تعل یاها، واسنجی وسایکیالمللنیج دستگاه بیکند. تروینظارت م

.استسازمانن یف ایایران از دیگر وظایمليسطح استانداردهايارتقايبرا

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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اخیاري، شهاب
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ایمانی نبیی، امین
(دکتري شیمی)
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اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

عصمتیان، پریسا
(کارشناسی ارشد شیمی)

معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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ة بهداشتی و آرایشی ایرانانجمن شویند

کبیري، رویا
(دکتري شیمی)

دانشگاه تبریز

گوگانیان، امیر محمد
(دکتري شیمی)

شرکت کیمیا گستر نوین آزماي تبریز

زاده، محمدمحرم
(کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک)

اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

ویراستار:
قدیمی، فریده

(کارشناسی ارشد شیمی)
اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
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گفتاریشپ

و ینتـدو 1386در سال بارینکه نخست» راهنما-هاي پارچهکنندهارزیابی نرم-فعال سطح مواد «استاندارد 
بـار مـورد   اولـین يمربـوط بـرا  هـاي یسیونکمییدو تأیو بررسیافتیدریشنهادهايمنتشر شد، بر اساس پ

مـواد  اسـتاندارد یملـ یتـۀ کمیهاجالسیک هزار و شش صدو بیست و چهارمینقرار گرفت و در یدنظرتجد
قـانون  3ةمـاد یـک استاندارد به اسـتناد بنـد   یناینکشد. ایبتصو05/11/1396مورخشیمیایی و پلیمر

، بـه عنـوان   1371مصـوب بهمـن مـاه    یران،ایصنعتیقاتو مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیناصالح قوان
.شودیمنتشر میرانایاستاندارد مل

یوةو شـ سـاختار  -یرانایملي(استانداردها5ةشماریرانایبر اساس استاندارد ملیرانایملاستانداردهاي
ینـه در زمیو جهانیملهايیشرفتبا تحوالت و پیو هماهنگیحفظ همگامي. براشوندیمیننگارش) تدو

کـه  یشنهاديخواهند شد و هر پیدنظردر صورت لزوم تجدیرانایملهايعلوم و خدمات، استانداردیع،صنا
قـرار توجهمربوط مورد یفنیسیوندر کمنظریداستانداردها ارائه شود، هنگام تجدینایلاصالح و تکميبرا

استفاده کرد.یرانایملياستانداردهایدنظرتجدینهمواره از آخریدبابنابراین،. گرفتخواهد
.شودیم1386سال :10559ةشماریرانایاستاندارد ملیگزیناستاندارد جااین

است:یراستاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیناینو تدویهتهيکه برايو مأخذمنبع
ASTM D5237: 2014, Standard Guide for Evaluating Fabric Softeners
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راهنما-هاي پارچهکنندهارزیابی نرم-یمواد فعال سطح

بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهـه بـا چنـین مـواردي،     در این استاندارد تمام موارد ایمنی و -هشدار
مسئولیت برقراري شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجراي آن بر عهدة کاربر این استاندارد است.

هدف و دامنۀ کاربرد1

محصوالت نرم کننـدة  عملکرديهاي هایی براي ارزیابی مشخصهارائه راهنمایین استاندارد، ین ایهدف از تدو
و، آبکشی، یا چرخه وشکار رفته براي شستارزیابی اثربخشی مواد شیمیایی بهپارچه است. این استاندارد براي 

. ایـن اسـتاندارد  بـراي غربـالگري     کـاربرد دارد کـن خـانگی   خشـک لباسکن در ماشین لباسشویی یا خشک
نیـز کـاربرد   1انباشـتی هاي چندگانـه از طریق چرخه،محصوالت نرم کننده پارچه، یا براي ارزیابی محصوالت

دارد.
ها ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند نوع و تنظیمـات  بندي نسبی محصوالت ارزیابی شده با این روشرتبه

شو و خشک کردن قرار گیرد.وشستکار رفته براي بههاي روشو نیز ماشین، ترکیب پارچه 

مراجع الزامی2

ها ارجاع داده شده اسـت. صورت الزامی به آنیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهدر مراجع ز
شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

هاي بعـدي آن  تجدیـدنظر هـا و  هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، صورتیدر
ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن.آور نیستاستاندارد الزامبراي این 

آور است.هاي بعدي براي این استاندارد الزامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 
استفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است:

ASTM E313, Practice for Calculating Yellowness and Whiteness Indices from2-1
Instrumentally Measured Color Coordinates

2-2 ASTM E1958, Guide for Sensory Claim Substantiation

2-3 ASTM E2164, Test Method for Directional Difference Test

2-4 AATCC Test Method 110-1994 Whiteness of Textiles

1 - Multiple accumulative cycles
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اصطالحات و تعاریف3

رود:کار میبهزیردر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف 

3 -1
نرم کنندة پارچه

fabric softener

خـوش، یـا کـاهش    رایحـۀ  سـطح،  یصـاف که احسـاس نرمـی،   هشویندشو یا ترکیب وحصول کمکی شستم
کند.میالکتریسیته ساکن، یا ترکیبی از این خواص را در پارچه ایجاد 

3 -2
زیادکارایی جلو ولباس ازبارگذاريباشوو/شستماشین لباسشویی

front-loading high-effıciency (HE) washing machine/washer

شـو، کـه از مقـادیر مختلـف آب بـراي      وماشین مورد استفاده با حالت افقی یا نزدیک به افقـی بـراي شسـت   
کند.ها استفاده میپارچهشوي وشست

:هاي لباسشویی ممکن استماشیناین 
اي نشان ندهند،آزاد قابل مشاهدههیچ آب -
، ابل مشاهده نشان دهندآب آزاد ققابل توجهییا مقادیر -
پایین داشته باشند،-حرکت باالها در آن یا لباس-
،پایین باشند-حرکت باالنیزداراي حرکت چرخشی و شو و هم در آبکشی وشستفرآینددر یا هم -
شو یا محلول آبکشی استفاده شود،واز پاشش جت محلول شستیا -
شیمیایی، یا هر دو براي مقاصد بهداشـتی یـا حساسـیتی اسـتفاده شـود.      مواد یا آب گرمهاي از وروديیا -

کـامال  (زیـاد بـا عمـق  هـاي لباسشـویی سـنتی   در مقایسه بـا ماشـین  زیاد،کارایی هاي لباسشویی با ماشین
زیـاد،  هاي با کـارایی  کنند. ماشینشو استفاده میوشستفرآینددر کمتري خیلی آب و انرژي از ، 1)پرشونده

شوند.گذاري میبرچسباز لحاظ میزان مصرف انرژي توسط صنایع سازنده 
3 -3

شوي خانگیوشست
home laundering

کـن کـه   شـو و خشـک  وبا استفاده از تجهیزات شسـت یا هر دو، پاك کردن یا تثبیت شرایط کاالهاي نساجی 

1 - Deep-fill
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شود.ها یافت میمعموال در خانه
3 -4

زیادشو با بارگذاري لباس از باال و کارایی وماشین لباسشویی/شست
top-loading high-effıciency (HE) washing machine/washer

هاي لباسشویی ماشینو باگیرد ها مورد استفاده قرار میي لباسشووبراي شستکه عموديبا حالت یماشین
فاده شو استوکمتري در مدت شستآب منابعکه از این تفاوت اساسی را دارد ، سنتی با بارگذاري لباس از باال

کند.می
:این ماشین ممکن است

کامل پر شود، طوربهشو یا آبکشی یک بار ودر مدت شست-
پر شوند،نیمهیک یا چند مرتبه -
داراي یک همزن کامل باشند،-
جاي همزن باشند،برنده بهداراي پیش-
د،نبراي مقاصد بهداشتی یا حساسیتی باش،دوداراي ورودي آب گرم یا مواد شیمیایی یا هر-
شوي پاششی یا آبکشی پاششی یا ترکیبی از هر دو استفاده کند.وهاي شستاز فناوري-

، از آب و کـامال پرشـونده  هـاي لباسشـویی سـنتی    ، در مقایسه با ماشینزیادهاي لباسشویی با کارایی ماشین
حاظ لاز توسط صنایع سازنده زیاد هاي با کارایی کنند. ماشینشو استفاده میوشستفرآیندانرژي کمتري در 

شوند.گذاري میبرچسبمصرف انرژي 
3 -5

با بارگذاري لباس از باال امال پرشوندهکشوي سنتی وماشین لباسشویی/شست
traditional deep-fill top-loading washing machine/washer

.گیردها مورد استفاده قرار میشوي لباسوبا حالت عمودي که براي شستماشین همزنی

بـار  و و یـک شـ وشود: یکبار براي شسـت سبد پر میبااليحداقل دو مرتبه تاشوواین ماشین در مدت شست
شـو یـا آبکشـی    ودر مرحلـه شسـت  شدید پاشش دارايبراي آبکشی. این نوع ماشین لباسشویی ممکن است 

باشند.

صه روشخال4

، از نظـر  اندنشو، آبکشی یا خشکوهاي نرم کنندة استفاده شده در چرخه شستوردهآها از نظر تاثیر فرپارچه
یـا رایحـه، یـا    الکتریسیتۀ سـاکن ، کنترل سفیدکنندگی، مرطوب شدن مجدد یا قدرت جذب آبدوامنرمی، 
شوند. ارزیابی میهاي دستگاهیها توسط گروه ارزیاب یا روشآنی ازترکیب
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اهمیت و استفاده5

چرخـه یـا   هاي نرم کنندة پارچه یا براي ارزیابی آنها، از طریق یکردهآوتواند براي غربالگري فراین روش می
کار رود.اي به(هاي) مقایسهفرآوردهمرجع یا فرآوردههاي چندتایی نسبت به چرخه

وردة نرم کننـده را  آشده، عملکرد کلی فروردة آزمونآیک ارزیابی منفرد از هر مشخصۀ فرآزمونبا این روش
اي تحـت شـرایط   کند. یک آزمون تحت شرایط مشخص ثابت، براي انعکاس عملکـرد مقایسـه  بینی نمیپیش

دیگر قابل انتظار نیست.محتمل

سازي پارچهآماده6

هدف1- 6
هاي منسوج نو و آنهایی را که قبال بـراي عملیـات و ارزیـابی بیشـتر     سازي آزمونهآمادهروشاین زیربند،1- 1- 6

کند.استفاده شده است، بیان می
هاي نو که به طور مستقیم از کارخانه دریافت یا از فروشندگان خریـداري شـده اسـت، بایـد     تمام پارچه2- 1- 6

هاي مورد آزمون فقط براي یک ارزیابی مورد استفاده قـرار  نساجی باشد. پارچهفرآیندکننده و مواد کمکی عاري از نرم
طور نامحدود مورد استفاده دوبـاره قـرار   مورد استفاده براي تودة بار ممکن است به1گیرند، در حالی که وزنۀ تعادلمی

سازي انجام گرفته باشد. گیري، عاريگیرد، به شرطی که مابین هر اندازه

وسایل و مواد2- 6
خودکارشوي وماشین شست2-1- 6
خانگی، گازي یا الکتریکیخودکارکن خشک2-2- 6
هاي دست و دو، مانند حولهاستر، یا هرپنبه/پلییاپنبه سفید حوله از جنس ،هاي آزمونپارچه2-3- 6

. دقت کنید براي هر آزمـون خـاص از   باشدبراي این منظور قابل استفاده میدیگرهاي مناسب صورت. پارچه
کارخانه، با نام تجاري یکسان، ساختار، وزن و مخلوط الیاف یکسان استفاده کنید.هاي ساخت یک پارچه

هـاي وزنـۀ   هاي آزمـون تکمیلـی بـا پارچـه    . پارچهkg7/2مقدار کل حداقل برابر مقدار پارچه، 2-4- 6
در بـه طـور تجـاري   m28/0تر از هاي کوچکیا اقالمی که با اندازهايحولههاي تعادل، مانند روبالشی، پارچه
هاي وزنۀ تعادل براي یک مرحله آزمون باید داراي ترکیـب یکسـانی باشـند. بـه     دسترس هستند. همه پارچه

.سازي کنیدهنگام اجراي موفق آزمون، از وزنۀ تعادل تازه استفاده کنید و یا وزنۀ تعادل را عاري
شودیشنهاد میمایع یا پودر (در صورت آزمون بقاي سفیدکنندگی، پشویندة مرجع استاندارد، 2-5- 6

آنیونی تجاري.شویندة درصورت دلخواه،کننده باشد)، یادرخشانفاقد

1 -Ballast
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هـاي وزنـۀ   پرداخت، یا هر دو مورد از پارچهمانده یاهدف از این روش حذف باقیسازي، روش عاري3- 6
کند. هاي آزمون است. روش زیر این هدف را برآورده میتعادل و پارچه

مناسبی از پارچه بارگذاري کنید. بیش از اندازه بارگذاري نکنید.ماشین را با مقدار 3-1- 6
مقدار مناسب شویندة آنیونی به ماشین بیفزایید.3-2- 6
شـو و  وشو با آب داغ تنظیم کنید. بگذارید ماشین با آب پر شود و چرخۀ شسـت وماشین را براي شست3-3- 6

آبکشی کامل انجام شود.

را چهار بار دیگر تکرار کنید.3-3-6و 2-3-6مندرج در زیربندهايمراحل3-4- 6
مانـده  رسد شـوینده بـاقی  به نظر میتکرار کنید. اگر شویندهاین مقدار لباس را سه مرتبه بدون شستن 3-5- 6

دیگر تکـرار کنیـد   ۀ) آبکشی را یک یا دو مرتبشودمشخص میچرخه قبلیدرکف که در صورت موجود بودن، (است
کمترین مقدار رسیده است).هآنیونی بندة ة شویماندتا اطمینان حاصل شود که باقی

خشـک کنیـد تـا پارچـه     ،بـا تنظـیم در دمـاي معمـولی یـا داغ     خودکارکن خشکلباسها را در پارچه3-6- 6
به طور کامل خشک شود.شدهگذاريبار
شوند، آنها را از عوامل تاثیرگذار محیطی مانند بو، رطوبت گـرد  ها قبل از ارزیابی نگهداري میاگر پارچه3-7- 6
خاك و غیره محافظت کنید.و

پارچهةها با نرم کنندپارچه1آمایش7

ۀ کاربرددامن7-1
کند.هاي آزمون را روي بستر منسوج بیان میفرآوردهکار بردن این زیربند، روش به7-1-1

، در گستره گیرندکه مورد مطالعه قرار نمیشرایط آزمون بهتر است آن دسته از شرایط آزمون ثابت، 7-2
پیشـنهاد  ي بسیاري از منازلالگو. مراحل زیر به عنوان یک رود، تنظیم شوندکار میکه در منازل بهمتداولی 

شود.می
باید در یک ماشـین یـا در واحـدهاي    هاشستتشوۀمه،2یافتهشوي تطبیقوهاي شستماشین7-2-1

انجام شود.شدهطراحی تجربی کنترلاستفاده از با که از نظر مکانیکی متناظر هستند،یک مدل ماشین
خانگی:خودکارماشین لباسشویی 7-2-2
ۀ با چرخخودکارنیمهمعمولی/، و بارگذاري لباس از باالکامال پرشوندهماشین سنتی متداول1ِ- 7-2-2

.یبار و مقدار آب مناسب و سرعت چرخش معمولة، اندازmin14تا min10شوي وشست

1 - Treatment
2 - Matched Washing Machines
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یـا معمولی/تنظیمـات   خودکارنیمه، معمولی/و بارگذاري لباس از جلوزیادماشین با کارایی 2- 7-2-2
.زیادو سرعت چرخش ،، مقدار چرك معمولیهاي رنگیلباس

تنظیمـات  یـا معمولی/ خودکـار نیمـه معمولی/، و بارگذاري لباس از باالزیادماشین با کارایی 3- 7-2-2
.زیادو سرعت چرخش رنگی، مقدار چرك معمولی هاي لباس

برقیگازي یا خانگی، خودکارهاي کنخشکلباس7-2-3
.3-6و 2-6بندهاي زیرتعریف شده در ،1سازي شدهآزمون عاريهاي پارچه7-2-4
. اگر فقط یک مقـدار سـختی مـورد    µg/g35 ،µg/g100 ،µg/g150 ،µg/g260سختی آب، 7-2-5

استفاده شود.µg/g120شود از آب با سختیگیرد، پیشنهاد میآزمون قرار می

شـود) بهتـر اسـت    کلسیم کربنات بیان مـی نسبت کلسیم به منیزیم در سختی (که بر حسب7-2-5-1
تنظیم شود.1مطابق با جدول 

سختی آبةگستر- 1جدول

نسبت کلسیم به منیزیمسختی آبة گستر
µg/g0 تاµg/g604 1به

µg/g61 تاµg/g1203 1به
µg/g1211به 2و بیشتر

g940/2، 1بـه  2آب سـخت بـا نسـبت    ةبراي تهیه محلول ذخیرآب سخت، ةمحلول ذخیر7-2-5-2
ــیم کلر ــه ( اکلس ــد دو آب ــزیم کلرg033/2) و CaCl2.2H2Oی ــه ( امنی ــش آب ــد ش ) در آب MgCl2.6H2Oی

(بر حسب کلسیم کربنـات)  µg/g3000برسانید. سختی این محلول l1حل کنید و به حجم شدهاییزدیون
g41/4، از 1بـه  3است. براي تهیـه محلـول بـا نسـبت     1به 2است که نسبت مولی کلسیم به منیزیم برابر 

زدوده) در آب یونMgCl2.6H2Oشش آبه (کلرایدمنیزیم g033/2) و CaCl2.2H2Oدو آبه (کلرایدکلسیم 
بـه  کلرایـد نسبت کلسـیم  افزایش با همینهاي بزرگتر ممکن است با استفاده از استفاده کنید. بهر یا غلظت

حاصل شود.کلرایدمنیزیم 
شـود، از  دماي آب مورد استفاده را ثبت کنید. اگر فقط در یک دما آزمون انجام مـی دماي آب، 7-2-6

ها به شـرح  آزمون پیشنهادي براي انواع ماشینشوي گرم/آبکشی سرد استفاده کنید. دماي وتنظیمات شست
زیر است:

1 - Stripped Test Fabrics
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شــووشســتۀبارگــذاري لبــاس از بــاال: دمــاي چرخــکــامال پرشــونده بــاماشــین لباسشــویی ســنتی - 
°C)5±30( و دماي آبکشی°C)5/5±6/15.(

) و C)5±25°شـو وماشین لباسشویی با کارایی باال و بارگذاري لباس از جلو: دمـاي چرخـه شسـت   - 
).C)5/5±6/15°دماي آبکشی 

) و C)5±8/23°شـو وو بارگذاري لباس از باال: دماي چرخه شسـت زیادماشین لباسشویی با کارایی - 
).C)5/5±6/15°دماي آبکشی 

د.نآبکشی بهتر است سازگار باشووشوپروفایل دماي شستیک آزمون، در-یادآوري

کـم دسـت خشـک  وزنـۀ تعـادل  بار پارچه آزمون و وزن بهتر است ، شدهگذاريباروزن پارچه7-2-7
kg7/2هاي با وزن مشـابه ( ها ترجیحا بهتر است از قبل وزن شوند. بهتر است حولهباشد. حولهg0/1±  بـا (

هاي متفاوت بر نتایج تاثیر دارند.هم مقایسه شوند، چون که وزن
شـوینده هشـد از مقـدار توصـیه  ، هـاي اسـتاندارد  شـوینده در صورت استفاده از، شویندهمقدار 7-2-8

هاي سازنده پیروي کنید.شود، از توصیهتجاري استفاده میهايشویندهاستفاده کنید. اگر از 
فعـال  ةمـاد مقـدار  کننده مورد استفاده براي هر آزمون، بـر اسـاس   مقدار نرمکننده، مقدار نرم7-2-9

شود، تجاري استفاده میةکنندشود. اگر از نرمعیین میتاحد وزن پارچه خشک وة مورد نیاز به ازاي کنندنرم
هاي سازنده پیروي کنید.از توصیه

روش کار7-3
محاسـبه کنیـد. یـک    مورد استفاده قـرار گیرنـد،   آزمایش طرحدررا که الزم است ی یهاتعداد مناسب پارچه

شـو،  وشود که هـر آزمـون شسـت   شود. توصیه میارزیاب ارزیابی 5بیش از توسط پارچه آزمون ممکن است 
تواند طـرح آزمـایش را تقویـت    شو میوشستچندین باریا بیشتر تکرار شود. بار و ترجیحا سهبار حداقل دو 

هاي مورد نیـاز را  ) را تعیین کنید و تعداد کل پارچهشودمراجعه 8کند. تعداد نفرات ارزیابی مطلوب (به بند 
آزمون شده محاسبه کنید.فرآوردهبراي هر 

اري لباس از باالذبارگباکامال پرشوندهماشین لباسشویی سنتی 1- 7-3
و مقـدار آب  ) min)2±12شـوي  ومعمولی با زمان شسـت ۀماشین لباسشویی را براي چرخ1- 1- 7-3

شو و سطح پرشدگی انتخاب شده بهتر است براي همه ومدت شستکنید.تنظیمl72تاl60حدودپرشدة
هاي مورد آزمون در آزمایش یکسان باشد.  فرآورده

، بـار  فـرآورده افـزودن  آن بر روي مراحـل روش  شو و تغییرات مکانیکی وایمنی ماشین شست2- 1- 7-3
شود آزمایشگاهی ممکن است فرق کند. توصیه میهاي بینپارچه تاثیر دارد، بنابراین روشةکنندنرمو پارچه، 

پراکنده شوند.طور یکنواخت بهپارچه درون محلول ةکنندکننده و نرمدر صورت امکان، پاك
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بیفزایید. از اقتضاخشک را در صورت ۀچرخکنندةکن قرار دهید. نرمبسته پارچه را در خشک3- 1- 7-3
کن استفاده کنید.تنظیمات معمولی خشک

که کامال خشک شود، ادامـه دهیـد.  زمانییا تا min45بسته پارچه را به مدت خشک کردن 4- 1- 7-3
د).شومراجعه 2-1-8آزمون را به مدت یک شب نگهداري کنید تا به تعادل برسد (به زیربند پارچه مورد

ها را براي رسیدن به دما و رطوبت یکسان، ترجیحا یک شـب در رطوبـت کنتـرل شـده     پارچه5- 1- 7-3
د). دما و رطوبت نسبی را ثبت کنید.مراجعه شو2-1-8محیط نگهداري کنید (به زیربند 

:ایی زیادکارماشین لباسشویی با2- 7-3
شوي گرم تنظیم کنید.ومعمولی با شستۀماشین لباسشویی را براي چرخ1- 2- 7-3
کننـده را در کشـوهاي مربـوط بریزیـد. در صـورت اسـتفاده از       نرم(در صورت نیاز) و شوینده2- 2- 7-3

شوند، آن را در مخزن لباسشویی قرار دهید.واحد استفاده میقرص محصوالتی که به صورت 
اشین بگذارید. ماشین را روشن کنید.در مراپارچهۀبست3- 2- 7-3
خشـک را در  ۀچرخـ ةکنندکن بگذارید. نرمپارچه را در خشکۀشو، بستوپس از پایان شست4- 2- 7-3

کن استفاده کنید.صورت نیاز بیفزایید. از تنظیمات معمولی خشک
.یا تا رسیدن به مرحلۀ خشکی خشک کنیدmin45هاي مورد آزمون را به مدت پارچه5- 2- 7-3
رطوبـت  محیطـی بـا   ها را براي رسیدن به دما و رطوبت یکسان، ترجیحا یـک شـب در   پارچه6- 2- 7-3

). دما و رطوبت نسبی را ثبت کنید.شودمراجعه 2-1-8شده نگهداري کنید (به زیربند کنترل

(بنـد  کننـدگی یـا جـذب  )9)، رایحه (بند 8(بند یرا از نظر نرمشدهآمایشهاي توان پارچهاکنون می7-4
آنها ارزیابی کرد.ی از) یا ترکیب10

دستگاهی، یا هردوروش با امتیازدهی توسط گروه ارزیاب یا هاارزیابی نرمی پارچه8

روش8-1
هـا بـه عنـوان راهنمـایی بـراي ارزیـابی نرمـی بـا         ارزیابی نرمی پارچه با امتیازدهی گروه ارزیاب: این ارزیابی

ASTM E. از رویکردهاي مناسب دیگري مطابق بـا اسـتاندارد   شوندامتیازدهی گروه ارزیاب ارائه می و 1958
توان استفاده کرد.فنون ارزیابی حسی نیز می

توجه داشته باشید که هر کسی با تمایل بالقوه (بـه عنـوان مثـال کارکنـان دخیـل در توسـعه       1- 8-1
) براي انجام ارزیابی مناسب نیستند.  فرآورده
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دمـا و رطوبـت ثابـت قـرار دهیـد.      اتـاقی بـا   ها را قبل از ارزیابی به مـدت یـک شـب در    پارچه2- 8-1
و رطوبـت  C9/23°تـا  C3/18°بـین  عبارت هستند از اتاقی با دمـاي پیشنهاديةي کنترل شدهامحیط

.65تا % 50نسبی %
هرگونـه مـواد   تمیـز و خشـک و از   دسـت خـود را   ها بایـد  افراد ارزیاب قبل از دست زدن به پارچه8-2

. در مدت ارزیابی ممکن است الزم باشد دستان خود را مجددا بشویند و خشک کنند تا بهداشتی عاري سازند
کند، جلوگیري شود.جاد مزاحمت مییاز انتقال هرگونه نرم کننده یا چربی که در آزمون ا

د و در گزارش آزمون مشخص شـوند. افـراد   هدف آزمون انتخاب شونۀافراد ارزیاب بهتر است بر پای8-3
توانـایی تشـخیص   باشند، طوري کـه  ویژگیدوهرواجد یا دیدهآموزشیاداراي شایستگیباید دهنده امتیاز
انـد و از  گونه آموزش قبلـی ندیـده  هیچتجربه بیرود، داشته باشند. افرادها را در مواردي که انتظار میتفاوت

دیده نیز استفاده کرد.توان از افراد ارزیاب آموزشمیکننده استفاده کرد.ون مصرفتوان براي آزمها میآن
دستی استفاده کند.فنونبهتر است به هنگام ارزیابی هر پارچه در آزمون از همان انارزیابتک تک8-4

.شوداستفاده میتریا تعداد بیشآمایشورده/آاین ارزیابی از سه فردر بندي، رتبهۀمقایس8-5
بـراي شـود ( هاي آزمون بـراي امتیـازدهی داده مـی   هریک از افراد ارزیاب یک گروه از پارچهبه1- 8-5

و متعادل شوند، طوري که ترتیـب  ها به طور کامال تصادفی انتخاب و ت). بهتر است نمونه،مثال: الف، ب، پ
شده باشد.به طور مساوي توزیع آمایشظهور هر 

هـا  باشد. انجام تعداد بیشتري از مقایسـه آمایشورده/آفر6تا 3مقایسه باید شامل ۀهر مجموع2- 8-5
ممکن است حساسیت را کاهش دهد.

در صورت لزوم، ها را از نرمی کمتر به نرمی بیشتر مرتب کنند. افراد ارزیاب بهتر است که نمونه3- 8-5
(مانند روغنی، واکسی، گریسـی و  اند هنظرات اضافی اعضاي گروه ارزیاب از احساسی که نسبت به پارچه داشت

بـه هـر   در این حالت، ها براي برخی موارد، رتبۀ مساوي اختصاص دهند.ارزیابممکن استغیره) ثبت شود. 
تـرین  به عنوان نرمپارچه آزمون شوند و دو مورد 4د، براي مثال اگر دهناختصاص دو مورد باید رتبۀ بینابین 

داده شود.) 4و 3(یعنی امتیاز مابین 5/3کدام امتیاز هرهممکن است بانتخاب شوند،
ۀ چندگانـۀ اخـتالف   آزمـون مقایسـ  پس از هر آزمون، امتیازها با استفاده از تحلیـل فریـدمن و   4- 8-5

شود. رتبه ارزیابی میترینمعنیکم
کند. ارزیابی میرا در مقابل یک کنترلآمایشاین ارزیابی یک یا چند آزمون درجه اختالف، 8-6
اي با اختالف بدون اختالف (مقدار عددي برابر صفر) تا نقطهۀاز نقطکهمقیاس ایجاد کنیدیک1- 8-6

مفید باشد، امـا  فرآوردهاي بزرگ باشد که براي توسعه مقیاس ممکن است به اندازهرا شامل شود.خیلی زیاد
ند. به عنوان یک پیشـنهاد،  توجه داشته باشید که ارزیابان باید قادر به درك استفاده از هر بخش مقیاس باش
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به هر بخش مقیاس اختصاص دهید. توصـیه  غیره)و (مانند اختالف جزئی، اختالف متوسط، مقیاسی کالمی
دهنـد، آمـوزش   هاي فیزیکی که گسترة مـورد انتظـار را پوشـش مـی    نمونهشود افراد ارزیاب با استفاده ازمی

باشد تـا  مقیاس ممکن است شامل مقادیر مثبت و منفیببینند تا راهنماي آنها در استفاده از مقیاس باشد. 
.تر استنرمبر اندازة اختالف نرمی، مشخص کند کدام نمونه عالوه

کـه  شـود بـه آنهـا آمـوزش داده شـده     بایـد  شود. ل ارائه میکنترۀدر ابتدا نمونافراد ارزیاببه 2- 8-6
هـاي  اي از نمونـه کنترل متفاوت باشند یا نباشند. سپس آنها مجموعـه ۀنمونباهاي آزمون ممکن است نمونه

شود که به اختالف بین نمونـه کنتـرل و   کنند و از آنها خواسته میرا دریافت می1آزمون (شامل کنترل کور)
ترتیب طور کامال تصادفی انتخاب شوند تا ها بهاختصاص دهند. بهتر است نمونهمقادیر عددي را ،نمونه آزمون

.طور کامال مساوي توزیع شودبهو هر نمونه آمایشهر یا ظهور 
یـا تحلیـل   tايمقایسـه ها بـا اسـتفاده از آزمـون   پس از کامل شدن ارزیابی، ممکن است نمونه3- 8-6

ارزیـابی شـوند (بـراي    »کنترلدار بامعنیهاي اختالف«چندگانه، از لحاظ مقایسۀآزمون به اضافۀ2واریانس
هـاي بیشـتر   براي آگاهیبا نمونه کنترل مقایسه شود).فرآوردهمثال: آزمون دانت، در حالتی که بیش از یک 

نامه مراجعه کنید. کتاب[1]مرجع در این زمینه به 
کند (بـراي مثـال   را مقایسه میآمایشاین ارزیابی دو )، ۀ جفت شده(مقایسدارآزمون اختالف جهت8-7

الف در برابر ب).
ASTM E، مطابق استاندارد براي ارزیابی موثر8-7-1 عمل کنید.2164
شده را به صورت دوتایی مرتب کنید. هر یک از افراد یک جفت را ارزیابی کند.آمایشهاي پارچه8-7-2
کند و قضاوت کند که کـدام نرمتـر   لمسشود که یک جفت پارچه را خواسته میارزیاباز هر 8-7-3

باید یک پارچه را از هر جفت انتخاب کند، حتی اگر هـر دو از نظـر نرمـی یکسـان بـه نظـر       ارزیاباست. هر 
هـا  نمونـه ها آموزش داده شود که هرگـاه نتواننـد بـین    شوند. بهتر است به ارزیابتمام نتایج ثبت میبرسند. 

در بخـش نظـرات   تواننـد  هـا را انتخـاب کننـد، و مـی    بر اساس حدس یکی از نمونهد، نفی تشخیص دهاختال
د که انتخاب فقط با حدس انجام شده است.نمشخص کن

.ندمناسب نیستداربراي آزمون اختالف جهت3نرمیهايسنجه-یادآوري

وجـود  4گیري میزان نرمی پارچهمعلوم براي اندازهدر صنعت نساجی، چندین ابزار ارزیابی دستگاهی، 8-8

دانـد کـدام نمونـه بـراي     خبر است و کـال نمـی  بیبودنِ آن » کنترل«) نمونۀ کنترلی است که ارزیاب از blinded control» (کنترل کور«منظور از -1
آزمون است و کدام براي کنترل.

2 - ANOVA: Analysis of variance
3- Softness gauges
4 - Fabric hand
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باشـند. در  عملـی هاي آنها یـک روش  هاي پارچه و ویژگیدارد. این ابزار ممکن است براي ارزیابی نرم کننده
ها، بهتر است استواري آماري و دقت علمی به هنگام طرح آزمایش، مـورد توجـه قـرار گیـرد.     تمامی آزمایش

هاي داخل سـازمانی  ها با سازندگان آنها مشورت کنید. آزمایشهاي دستگاهها و قابلیتبراي درك محدودیت
هاي آنها چگونه ها و دادهکه این دستگاهممکن است براي به دست آوردن دانش الزم براي درك این موضوع 

کننده در قبال محصول، مورد استفاده قرار گیرد، مـورد نیـاز باشـد. در    بینی تجربۀ مصرفتواند براي پیشمی
تواند اطالعات سودمندي ارائه کنند، الزم است ادراك انسان به هنگام تعیین عملکـرد  ها میحالی که دستگاه

ته شود.کننده در نظر گرفمصرف

گیري شدت رایحهاندازه9

راهنمایی براي ارزیابی شدت رایحه بدون در نظر گرفتن خوشایندي آن ارائه زیربنداین دامنۀ کاربرد، 9-1
شو ارزیابی شود ولی به مراحل تمیز، مرطوب، تـازه  وشستفرآیندتواند در مراحل مختلف دهد. رایحه میمی

شود.محدود نمیروز پس از خشک شدن)xین (شده و چندخشک
تواند به روش مشـابه  ارزیابی شدت رایحه با امتیازدهی گروه ارزیاب: ارزیابی شدت رایحه میروش کار، 9-2

، انجام شود. بهتر است گروه ارزیاب مطلع شوند که درمـورد خوشـایندي رایحـه    8با ارزیابی نرمی مطابق بند 
نگهداري پوشاك/حوله براي آزمون طول عمر بهتـر اسـت   قضاوت نکنند، و فقط شدت رایحه را ارزیابی کنند. 

شوند. شرایط مختلف نگهداري (از ها با یک روش نگهداري میبه طور مداوم انجام شود که در آن تمام پارچه
نظر نوع ظرف، دما، و رطوبت) ممکن است به نتایج مختلفی در شدت رایحه بینجامد.

(جذب آب)ها از نظر مرطوب شدن مجددارزیابی پارچه10

شـود. نوارهـاي   شده از نظر جـذب آب بیـان مـی   آمایشهاي این بخش ارزیابی پارچهدامنۀ کاربرد، در 1- 10
گیرند. ارتفاع مهاجرت آب در یک زمان مشخص شده در محلول آبی رنگی قرار میآمایشهاي آزمون از پارچه

شود.گیري میاندازه
وسایل:2- 10
×cm7/12) در انـدازة  4ز دو پارچۀ جداگانـه (تعـداد کـل    حداقل دو نمونۀ تکراري ا، هانمونه1- 2- 10

cm08/5بریده شده است.3-7بند موارد مندرج در زیرهاي آماده شده طبق که از حوله یا انواع دیگر پارچه
کـه بـر سـلولز    Bمادة رنگی محلول در آب مانند رودامـین  010/0محلول آبی، تهیه شده با % 2- 2- 10

تاثیري ندارد. 
دو عددحلقه،پایه 3- 2- 10
، یک عدد از پایه حلقهمیله4- 2- 10
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، دو عدداتصالگیرةنگهدارندة گیره و5- 2- 10
، دو عدد آزمایشگاهی بزرگجک6- 2- 10
، دو عددml600بشر 7- 2- 10
سنجزمان8- 2- 10
روش آزمون3- 10
.سازي و آمایش کنیدآماده7و بند 6پارچه را با همان روش بند 3-1- 10
حلقه وصل کنید.هاي میله را با دو نگهدارنده گیره به صورت افقی به پایه3-2- 10
گذاري کنید.عالمتاز لبه هر نوار پارچه را cm1یک خط 3-3- 10
را به وسیله گیره روي میله وصل کنید.cm7/12دو نمونه3-4- 10

بشرها را به اندازه برابر با محلول رنگی پر کنید.3-5- 10

گـذاري شـده یـک    آزمایشگاهی تا حدي باال ببرید کـه نوارهـا تـا خـط نشـانه     جکبشرها را با 3-6- 10
مراجعه کنید.1متري وارد محلول شوند. به شکل سانتی

بشرها- 1شکل 

، نوارها را از میله جدا کرده و مقدار جابجایی محلول را اندازه بگیرید. چون خـط  min6پس از 3-7- 10
بـر  راجابجایی اغلب غیریکنواخت است، براي هر نوار سه قرائت انجام دهید و میـانگین بگیریـد. ایـن مقـدار    

دقیقه گزارش کنید.6متر در حسب میلی



1396: (تجدیدنظر اول )10559مارة ایران شملیاستاندارد 

13

عنوان مرجع کنترل بـراي مقایسـه بـا نوارهـاي     هکننده، باز دو نوار دیگر، بدون کاربرد مواد نرم3-8- 10
شده استفاده کنید.آمایش

خاصیت بهتر مرطـوب شـدن (جـذب    نشانگر جابجایی بیشتر محلول رنگی روي پارچه، تفسیر نتایج، 4- 10
آب) است.

گیــري میــزان در صــنعت نســاجی، چنــدین دســتگاه شــناخته شــده بــراي انــدازه، روش دســتگاهی5- 10
و دقـت علمـی بـه هنگـام طـرح      1ها، بهتر است استواري آماريدر تمامی آزمایشپذیري وجود دارد. رطوبت

ها بـا سـازندگان آنهـا مشـورت     هاي دستگاهها و قابلیتآزمایش، مورد توجه قرار گیرد. براي درك محدودیت
سازمانی ممکن است براي به دست آوردن دانش الزم براي درك این موضوع که این هاي داخلکنید. آزمایش

کننده در قبال محصول، مورد استفاده بینی تجربۀ مصرفتواند براي پیشهاي آنها چگونه میها و دادهدستگاه
قرار گیرد، مورد نیاز باشد. 

ها از نظر ماندگاري سفیديارزیابی پارچه11

وسایل11-1

آمـاده  6ها را مطـابق بنـد   . پارچهcm32/20×cm32/20هاي دیگر به ابعاد ها یا پارچهحوله1- 11-1
شوي هر فراوردة آزمـون شـده مـورد    وکنید. بهتر است حداقل دو نمونه پارچۀ تکراري براي هر مرحله شست

شود. شو براي مشاهدة اثرات تجمعی (درصورت وجود) توصیه میومرحله شست4استفاده قرار گیرد. حداقل 
شـو دو  ور)، که در هـر مرحلـه شسـت   دو نمونه تکرا×شو ومرحله شست4باشد (می8تعداد کل نوارها برابر 

هاي آزمون هاي تعادل اضافی براي جبران افت وزن پس از برداشتن نمونهشود. افزودن وزنهنمونه برداشته می
شود.توصیه می

خواسته شده باشد.چشمیبندي ، در صورتی که درجهD65منبع نور، نور روز شمالی 2- 11-1

خواسته شده باشد.اسپکتروفوتومتر، اگر ارزیابی دستگاهی رنگ 3- 11-1

روش آزمون11-2
کنید.آمایش7سازي و با روش بند آماده6پارچه را با همان روش بند 11-2-1

گذاري با استفاده از جوهر پاك نشدنی، به هریک از نوارهاي آزمون یک عدد مناسب را برچسب11-2-2
اگـر مانـدگاري   ،عنـوان مثـال  کنید، شماره را بشویید و براي هر شماره یک نمونۀ تکراري نیز تهیه کنید. به 

1 - Statistical robustness
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گـذاري  نـوار برچسـب  8حداقل فرآوردهدهید، براي هر شو مورد آزمون قرار میوشست4سفیدکنندگی را با 
-2شـوي  و، شسـت 2نمونـۀ تکـراري   -1شوي و، شست1نمونۀ تکراري -1شوي وشده داشته باشید؛ (شست

نمونـۀ  -3شوي و، شست1نمونۀ تکراري -3شويو، شست2نمونۀ تکراري -2شوي و، شست1نمونۀ تکراري 
ــۀ تکــراري -4شــوي و، شســت2تکــراري  ــۀ تکــراري -4شــوي و، شســت1نمون ــاز، 2نمون ). در صــورت نی

تواند مورد استفاده قـرار گیـرد. بـراي آسـانی،     هاي تکراري بیشتر یا هر دو میشوهاي بیشتر، یا نمونهوشست
شوند، نیز انجام داد.شو برداشته میوها در هر چرخه شستنهتوان پس از این که نموگذاري را میبرچسب

کنندگی یا به صورت جداگانه انجام داد.توان با آزمون نرمآزمون را می11-2-3
سازگار باشد، شامل وزنۀ تعادل، ماشین، و غیره (براي تـاثیر  7تنظیمات روش بهتر است با بند 11-2-4

مراجعه شود).6-2-11زیربند شدگی پارچه به یادآوريکن روي نرمخشک
-2-3-7شو و خشک کردن مطابق زیربند وهاي آزمون براي شستشو، نمونهوپس از هر شست11-2-5
کن استاتیک خشـک  یا در یک خشککن قفسه خشکتوان هم در یک ، بردارید. عمل خشک کردن را می5

کرد.
را کنار يهاي تکرارنمونهشو را انجام دهید. هر مجموعه ازوبه تعداد خواسته شده، عمل شست11-2-6

آنها براي ارزیابی آماده شوند.ۀبگذارید تا هم
هـاي آزمـون   هاي تعادل و نمونهکنندة پارچه در مرحلۀ خشک کردن، همه وزنهبراي ارزیابی تاثیر سفیدکنندگی نرم-یادآوري

داده شده را به جاي ایـن کـه پـس از    شووشستهاي تکراريِکن قرار دهید تا خشک شود. نمونهدر خشکmin45را به مدت 
کن بردارید.شو بردارید، پس از هر مرحله خشکومرحله شست

چشمیارزیابی 11-3
مرتبـه  )xچنـدین ( رفتگی پارچه طی یک دوره با تعداد ارزیابی در وهله اول براي مشاهده رنگ1- 11-3

هـاي  قفلی و یـا بـا روش  سنجاقهاي هر نمونه را با تا کردن گوشه و استفاده از یک شو است. برچسبوشست
شو نباشند.وهاي شستدیگر بپوشانید تا افراد ارزیاب قادر به تشخیص تعداد چرخه

زمینۀ خنثاي خاکستري یـا سـیاه بگذاریـد. ترتیـب     مجموعۀ هر نمونۀ تکراري را روي یک پس2- 11-3
دیگر) و چهار نمونۀ تکراري شدةهاي آزموننشده (یا پارچهآمایشاز یک حولۀ سازي کنید.ها را تصادفینمونه

حوله (بستر) براي هر مجموعۀ تکراري استفاده کنید.5شو (یا بیشتر)، در مجموع وشست
ارزیاب استفاده کنید. بهتر است از هر ارزیاب خواسـته شـود تـا    8تا 4ها از راي ارزیابی نمونهب3- 11-3

بدهد. رتبه (نمره) هر نمونه را ثبت کنید. از 5بندي کند، و به سفیدترین نمونه نمرهرتبه5تا 1از راهانمونه
بنـدي واضـح   رفتگـی آنهـا را ببینیـد. رتبـه    این مقادیر میانگین بگیرید و رتبه آنها را تحلیـل کنیـد تـا رنـگ    

تـوان بـا اسـتفاده از تحلیـل فریـدمن و      تحلیل آماري را میدهد. رفتگی را نشان میها، ساختار رنگمیانگین
.ترین رتبه انجام دادمعنیانۀ اختالف کمآزمون مقایسۀ چندگ



1396: (تجدیدنظر اول )10559مارة ایران شملیاستاندارد 

15

ارزیابی دستگاهی11-4
وسایل:11-4-1
UVبا فیلترهاي سنجرنگاسپکتروفوتومتر یا 11-4-1-1

روش کار:11-4-2
کنید.کالیبرهدستگاه را مطابق دستور سازنده 1- 11-4-2
D65با استفاده از ناظر 2- 11-4-2 را سه موقعیت یا بیشتر روي هر نوار پارچه، شامل نـوار نشسـته   ،10°

بت کنید.ثها را تک پارچهکنید و میانگین بگیرید. شاخص سفیدي تکقرائت 
روي سفیدکنندگی تـاثیر خواهـد   روشنایی UVزء هاي نوري، جکنندهدر صورت وجود روشن3- 11-4-2

باشد یا نباشد.UVارزیابی شاملبه دستگاه، UVبا اتصال فیلترهاي گذاشت. بنابراین ممکن است ارزیابی
هـا توسـط   هـاي متنـوعی محاسـبه کـرد. بسـیاري از شـاخص      شـاخص توان بـا سفیدي را می4- 11-4-2

ها در زیر آمده است.افزارهاي دستگاهی در دسترس هستند. برخی شاخصنرم
ASTM Eبر اساس استاندارد -1 313:

)1(WI CIE= Y+ (800) (0.3138 – x) + (1700)(0.3310 – y)

که در آن:
Y ،x ،y نمونه است.2نابیو مقادیر فام1درخشاییضریب
2-

)2(WI Ganz= Y– (1868.322 x) + (– 3695.690 y) + 1809.441

که در آن:
Y ،x ،yنابی نمونه است.ضریب درخشایی و مقادیر فام
رفتگـی را ببینیـد.   میانگین این مقادیر را محاسبه کنید و رتبۀ آنها را تحلیـل کنیـد تـا رنـگ    5- 11-4-2

دهـد.  را نشان میانباشتیرفتگیها رنگها یا یک جهش ناگهانی در مقادیر میانگینمیانگینبندي واضحرتبه
شو انجام شود.وهاي آماري در مراحل شستتواند براي ارزیابی تفاوتتحلیل واریانس می

1 - Luminance
2 - Chromaticity
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گیري کنترل الکتریستۀ ساکناندازه12

وسایل:1- 12

).7پارچه (طبق بند آمایشکاررفته در همان وسایل به1-1- 12
شـامل انـواع   kg5/2بسته پارچه، داراي قابلیت ایجاد الکتریسیتۀ ساکن زیاد، بـه وزن تقریبـی   1-2- 12

هـاي معمـول   شـود. انـواع پارچـه   کننده که معموال در یک خانه یافت میها یا پوشاك مربوط به مصرفپارچه
شود. بـا وزنـۀ   استر، نایلون، اکریلیک، و مخلوط پلی/پنبه باشد ولی به آنها محدود نمیممکن است شامل پلی

هاي آزمون دوزي لبه پارچههاي مختلف، یا حاشیها رنگبرسانید. انتخاب اقالم بkg5/2اي تا وزن تعادل پنبه
تواند به شناسایی سریع انواع پارچه کمک کند. با کدهاي رنگی می

شویندة مرجع استاندارد.1-3- 12

سنجرطوبت1-4- 12

دماسنج1-5- 12
کننـدة پارچـه، ورق   کننـده، نـرم  هاي تجاري، یا هر دو (پاكفرآوردهفرموالسیون آزمون یا 1-6- 12

کن، و سایر موارد).خشک

وسایل:1-7- 12
گیري الکتریسیتۀ ساکن یا جعبۀ فارادي یا هر دودستگاه اندازه1- 1-7- 12
(در حالت استفاده از جعبۀ فارادي)متر ولت2- 1-7- 12
گیري الکتریسیتۀ ساکن)(در حالت استفاده از دستگاه اندازهرختی میلۀ چوبی یا چوب3- 1-7- 12

هاي التکس/الستیکی/نیتریلدستکش4- 1-7- 12
سنجزمان5- 1-7- 12
سختی را ثبت کنید.،5-2-7زیربند مطابق باسختی آب، 2- 12
6-2-7زیربند مطابق بادماي آب، 3- 12
هاپارچهچرخۀ نرمالچرخۀ خشک، 4- 12
روش:5- 12
کنید.آمایشوسازيآماده7و 6ها را طبق بند پارچه5-1- 12
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کن که با ایزوپروپیل الکل تمیز شده است، قرار دهید.بسته پارچه را در خشک5-2- 12
سـنج، بسـته را بـه مـدت حـداقل     تنظیم کنید. با اسـتفاده از زمـان  min60کن را روي خشک5-3- 12

min45 خشک کنید. درmin30 کـن را بـراي   ، خشـکmin60       مجـددا تنظـیم کنیـد. ایـن عمـل دمـاي
تر شود.دهد که دما خنککند و اجازه نمیکن را حفظ میخشک

بی، درجـه کنتـرل   کن را ثبـت کنیـد. تغییـر رطوبـت نسـ     دما و رطوبت نسبی مجاورت خشک5-4- 12
است).40دهد (حد باالیی رطوبت نسبی %الکتریسیته ساکن مشاهده شده را تحت تاثیر قرار می

گیري الکتریسیتۀ ساکنروش دستگاهی با استفاده از دستگاه اندازه6- 12
کن قرار دهید.گیري الکتریسیتۀ ساکن را نزدیک خشکدستگاه اندازه6-1- 12
را روي زمین قرار داده و مطابق دستور سازنده صفر کنید.گیري الکتریسیتۀ ساکندستگاه اندازه6-2- 12
، ماشین را خاموش کنید.min45پس از طی زمان خشک کردن به مدت حداقل 6-3- 12
با استفاده از دستکش، یک لباس را بردارید و لباس یا بخشی از پارچه را با میلۀ چوبی یا چـوب  6-4- 12

رختی آویزان کنید. 
ها خودداري کنید.لباسمانده از تخلیۀ باقی-توجه

cm30دپارچـه را در فاصـله حـدو   را روشـن کنیـد و  سـاکن ۀگیري الکتریسـیت دستگاه اندازه6-5- 12
دستگاه قرار دهید. دقت کنید این فاصله رعایت شود.

دستگاه را بخوانید و ثبت کنید.6-6- 12
مختلف پارچه تکرار کنید.ۀساکن در چهار نقطۀگیري الکتریستروش را با اندازه6-7- 12
یا حوله) را انتخاب کنید.وزنۀ تعادلحداقل دو لباس یا پارچه (به غیر از 6-8- 12
محاسبات:6-9- 12

)3(((a - b) / a)× کاهش الکتریسیته ساکن%= 100
که در آن:

aکننده،نشده، بدون نرمآمایشۀ میانگین ولتاژ بست
bشده است.آمایشۀمیانگین ولتاژ بست

از جعبه فاراديروش دستگاهی با استفاده 7- 12
دستگاه را بررسی کنید تا مطمئن شوید گیج داخلی در تماس با گیج خارجی نباشد.1- 7- 12
متر را روشن کنید.ولت2- 7- 12
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کـن بیـرون   ها را از خشکپس از سپري شدن زمان خشک کردن، با استفاده از دستکش، لباس3- 7- 12
بیاورید و در دستگاه فارادي قرار دهید.

سازنده پیروي کنید.دستور از براي ارزیابی بار 4- 7- 12
تا ولتاژ اضافی روي بار پارچه دشارژ شـود. بـراي هـر بـار ایـن      دگمه دشارژ را یکبار فشار دهید5- 7- 12

باشد.کن مشخص نمیمقدار استاندارد خواهد شد، زیرا ولتاژ در خشک
ها به هم نچسبیده باشند. ها را در یک زمان بیرون آورید، اطمینان حاصل کنید که پارچهپارچه6- 7- 12
پارچه با بدنه گیج خارجی خودداري کنید.تماس از

ها بـه هـم چسـبیده باشـند،     قرائت را انجام دهید. ولتاژ یا بار الکتریکی را ثبت کنید. اگر پارچه7- 7- 12
یادداشت کنید.

کنید.تخلیهبا فشار دادن دگمه دشارژ، 8- 7- 12
خارج شوند.ها را تکرار کنید تا همه پارچه8-7-12تا 6-7-12زیربندهاي مندرج در مراحل 9- 7- 12
ها را براي شارژ بار پارچه جمع کنید.محاسبه، تمام قرائت10- 7- 12



1396: (تجدیدنظر اول )10559مارة ایران شملیاستاندارد 

19

نامهکتاب
[1] Munoz, Aleandra M., Civille, G. V., and Carr, B. T., Eds., Sensory Evaluation in

Quality Control, Springer Science+Business Media, New York, 1992.


