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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي استانداردهاي
 و مراكـز  نظـران  صـاحب  *مؤسسـه  كارشناسـان  از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي، مؤسسات
-مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري توليدي، شرايط

 مـي  حاصـل  دولتـي  غيـر  و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان كنندگان،

 ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي نويس پيش .شود

 عنـوان  بـه  تصـويب  صـورت  در و حطـر  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از پس و شودمي

  .شود مي منتشر و چاپ ايران )رسمي( ملي استاندارد
 مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيب، بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة كنند
 ملـي  كميتـة  در و تدوين 5 شمارة ايران 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
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)استاندارد  المللي بين ازمانس اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضـمن  ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي  كدكس
-مـي  گيـري بهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص هاي مندينياز

 .شود

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از طمينانا حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
 تصـويب  با وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،

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

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

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

 گونـه  ايـن  اسـتاندارد  مؤسسـة  ، سـنجش  وسـايل  )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و

 الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيـابي  ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

 كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللـي  بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از

  
                                                 

 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

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 
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   كميسيون فني تدوين استاندارد
  » روش آزمون –ثبات رنگ در برابر عرق بدن  –ثبات رنگ كاالهاي نساجي  - نساجي  «

  )تجديد نظر سوم (  
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  تاش ، سميرا كيان

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  سازمان توسعه تجارت

    :دبير
  حسيني ، مرجان 
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  سميه اكبري ،

  )دكتراي نساجي ( 
  

  جهاد دانشگاهي امير كبير

  جان بزرگي ، علي
  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  بازرگاني خوش پاكمهندسي شركت 

  ناصر، مجرد زجاجي 
  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  نساجي خويشركت 

  سميعي ، علي
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  آزمايشگاه كوثر

  صدر دادرس ، فرحناز
  )ليسانس مهندسي نساجي  (
  

  پژوهشكده صنايع رنگ ايران

  فر ، مهدي صميمي
  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  

  شركت مشاورين نيك تكس

  شيداعباسپور ، 
  )ليسانس مهندسي نساجي فوق ( 
  
  

  شركت مشاورين نيك تكس
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  گرامي ، الهام
  )نساجي مهندسي ليسانس ( 
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  
  

  نيا ، فرناز نعيمي
  )نساجي مهندسي فوق ليسانس ( 
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  پيش گفتار
نخستين بار " روش آزمون– ثبات رنگ در برابر عرق بدن -ثبات رنگ كاالهاي نساجي-نساجي "استاندارد
د رتوسط موسسه اسـتاندا  هاي رسيده و بررسي اساس پيشنهاد اين استاندارد بر. تدوين شد 1345در سال 

 در و بار مورد تجديد نظر قرار گرفـت  سومينهاي مربوط براي  و تحقيقات صنعتي ايران و تأييد كميسيون
 استاندارد پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف مـورخ  ملي كميتة يهاجالس دويست و شصت و هشتمين

 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 10/12/1388
 ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة

  .شود منتشر مي ايران
 و معلـو  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملـي  هـاي  پيشـرفت  و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي خدمات، استانداردهاي
 خواهـد  قـرار  توجـه  مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل

   .كرد دهاستفا ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد. گرفت
  

  .شود مي 1376سال :176اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة 
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
  

ISO 105-E04 : 2008, Textile – Tests for colour fastness – Colour fastness to perspiration  
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  روش آزمون - ثبات رنگ در برابر عرق بدن  - ثبات رنگ كاالهاي نساجي - نساجي

  و دامنه كاربرد هدف  1
تعيين روش ارزيابي مقاومت رنگ كاالهاي نساجي از هر نوع و شكل در برابر هدف از تدوين اين استاندارد 

  . باشد  عرق بدن انسان مي
  مراجع الزامي  2

  .ها ارجاع داده شده است  قرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي م
  .شود  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديد نظرهاي بعدي  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه
ها ارجاع  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. اندارد ملي ايران نيست آن مورد نظر اين است

  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن داده شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه
  :  است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

  معيار خاكستري براي ارزيابي تغيير رنگ، 160استاندارد ملي ايران شماره   1- 2
  هاي آزمون  صول كلي براي روشا، 175استاندارد ملي ايران شماره   2- 2
  معيار خاكستري براي ارزيابي لكه گذاري، 333استاندارد ملي ايران شماره   3- 2
  ها ويژگي - پارچه همراه از جنس پشم-ثبات رنگ - نساجي، 4306استاندارد ملي ايران شماره   4- 2
 - پارچه همراه از جنس پلي استر -ثبات رنگ - نساجي، 4495استاندارد ملي ايران شماره   5- 2

  ويژگي ها
ويژگي  - پارچه همراه از جنس ابريشم -ثبات رنگ -نساجي، 4496شماره استاندارد ملي ايران   6- 2
  ها
  ويژگي ها -يپارچه همراه چند جنس -ثبات رنگ - نساجي ،4498استاندارد ملي ايران شماره   7- 2
 -پارچه همراه از جنس پلي آميد -ثبات رنگ - نساجي، 4528استاندارد ملي ايران شماره   8- 2

  ها ويژگي
 - پارچه همراه از جنس اكريليك -ثبات رنگ - ، نساجي4529استاندارد ملي ايران شماره   9- 2

  ويژگي ها
اه از جنس پنبه و پارچه همر -ثبات رنگ -نساجي، 4532استاندارد ملي ايران شماره   10- 2

  ويژگي ها -ويسكوز
 -پارچه همراه از جنس دي استات -ثبات رنگ - نساجي، 4534استاندارد ملي ايران شماره   11- 2

  ويژگي ها
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روش تعيين معيار خاكستري با استفاده از ارزيابي ، 4804استاندارد ملي ايران شماره   12- 2
  دستگاهي 

ارزيابي دستگاهي درجه لكه گذاري  -ثبات رنگ - نساجي، 8627استاندارد ملي ايران شماره   13- 2
  پارچه هاي همراه

  آزموناصول   3
در دو محلول مختلف شامل هيستيدين قرار هاي همراه  اي از كاالي نساجي در تماس با پارچه آزمونه

. تحت فشار معيني در دستگاه آزمون قرار داده مي شوند و بين دو صفحه ،گرفته و پس از آبگيري
طور مجزا خشك شده و سپس تغيير رنگ آزمونه و لكه گذاري روي  هاي همراه به ها و پارچه نهآزمو

 .شود  همراه در مقايسه با معيار خاكستري يا به روش دستگاهي ارزيابي مي هاي پارچه

  وسايل و واكنشگرها  4
كيلوگرم با  5 ايبوزنه به جرم تقر كه يك طوري بهنزن  شامل قابي از فوالد زنگ،  دستگاه آزمون  1- 4

اي كه هيچ فضاي آزادي در اطراف آن نباشد و  گونه دهد، به را در خود جاي mm 115 × mm 60 سطح
كه ) mm 2 ± 100( ×) mm 2 ± 40 (ي به ابعاديها را روي آزمونهپاسكال  كيلو5/12 فشاري معادل

قرار  mm5/1 × mm 115 × mm 60د تقريبي جنس شيشه و يا رزين آكريليكي به ابعا صفحاتي ازبين 
برداشته طراحي شود كه چنانچه در طي آزمايش وزنه  اي به گونهدستگاه آزمون بايد . د، ايجاد كندنگير مي

اين عمل با قرار دادن پيچ هاي جانبي محكم (روي آزمونه ثابت بماند پاسكال  كيلو5/12 فشارشود، 
  ). باشد ميكننده امكان پذير 

مورد  وزنه، متفاوت باشد) mm 2 ± 100( ×) mm 2 ± 40 (با ابعاده مركب ابعاد آزمون كه در صورتي
 .شود پاسكال روي آزمونه اعمال كيلو5/12 فشار اي باشد كه گونه استفاده بايد به

  .دنباش نيز قابل استفاده مي فراهم نمايندهاي ديگري كه نتايج معادلي را  دستگاه
 .كندرجه سلسيوس را تأمين د 37 ± 2 ثابت به طوري كه دماي،  آون  2- 4

  :كه بايد به طور تازه از مواد زير تهيه شده باشد، محلول قليايي  3- 4
  (C6H9O2N3.HCL.H2O)هيستيدين منو هيدروكلرايد منو هيدرات  - ال  در ليتر رمگ 5/0 -
 )NaC1(كلريد سديم در ليتر گرم  5 -

  (Na2HPO4.12H2O)ات دكاهيدرفسفات دو  دي سديم هيدروژن اورتودر ليتر گرم  5 -
 (Na2HPO4. 2H2O)فسفات دي هيدرات  دي سديم هيدروژن اورتودر ليتر گرم  5/2 و يا به جاي آن

  .برسانيد 8 ± 2/0به هيدروكسيد سديم مول بر ليتر  1/0 محلول را توسط محلول pHسپس 
  :كه بايد به طور تازه از مواد زير تهيه شده باشد، محلول اسيدي  4- 4
  (C6H9O2N3.HCL.H2O)هيدروكلرايد منو هيدرات هيستيدين منو - ال در ليتر گرم  5/0 -
    )Nacl(كلريد سديم  در ليتر گرم 5 -
  (NaH2PO4. 2H2O)هيدرات فسفات دي  سديم دي هيدروژن اورتودر ليتر گرم  2/2 - 
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  .برسانيد 5/5 ±2/0ه هيدروكسيد سديم بمول بر ليتر  1/0 محلول را توسط محلول pHسپس 
  ) را ببينيد 175استاندارد ملي ايران شماره  (هاي همراه  پارچه  5- 4

  و يا 4498طبق استاندارد ملي ايران شماره  پارچه همراه چند جنسي  1- 5- 4
،  4495،  4306هاي  طبق يكي از استانداردهاي ملي ايران شماره دو پارچه همراه تك جنسي  2- 5- 4

   4534و  4532،  4529،  4528،  4496
ول پارچه همراه بايد از جنس كاالي نساجي مورد آزمون و در مورد مخلوط الياف، هم جنس با قطعه ا

انتخاب شود و در مورد مخلوط الياف، هم  1قطعه دوم پارچه همراه بايد مطابق جدول  .جنس غالب باشد 
  .اين قطعه ممكن است به طريق ديگري انتخاب شود . جنس با دومين جنس غالب باشد 

  انتخاب پارچه هاي همراه تك جنسي - 1جدول 

  قطعه دوم  قطعه اول

  پشم  پنبه
  پنبه  پشم
  پنبه  ابريشم
  پشم  ويسكوز

  پشم يا ويسكوز  آميد پلي
  پشم يا پنبه  استر پلي

  پشم يا پنبه  اكريليك

  .استفاده شودمانند پلي پروپيلن  از يك پارچه غير قابل رنگرزيدر صورت نياز      3- 5- 4
  160، طبق استانداردهاي ملي ايران شماره اكستري براي ارزيابي تغيير رنگمعيار خ  6- 4
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  8627و  4804 هاي ايران شماره

  تهيه آزمونه  5
  اگر كاالهاي مورد آزمون به صورت پارچه باشد ، يا   1- 5

تهيه و آن را به يك قطعه پارچه همراه  )mm 2 ± 100( ×) mm 2 ± 40 (آزمونه اي به ابعاد) الف 
از طرف يكي از ) mm 2 ± 100( ×) mm 2 ± 40 (به همان ابعاد) 1- 5-4طبق بند ( چند جنسي 
  .اي كه پارچه همراه چند جنسي در تماس با سمت روي آزمونه باشد به گونهبدوزيد آن تر  اضالع كوچك

  و يا



4 

  

دو قطعه پارچه همراه تك  را بين آنتهيه و  )mm 2 ± 100( ×) mm 2 ± 40 (آزمونه اي به ابعاد) ب  
يك  قرار داده و از طرف )mm 2 ± 100( ×) mm 2 ± 40 (به همان ابعاد)  2-5-4طبق بند ( جنسي 

  .تر آن بدوزيد  ضلع كوچك
گر كاالي مورد آزمون به صورت نخ و يا الياف آزاد باشد ، جرمي از آن تقريبـاً برابـر بـا نصـف     ا  5-2

  :هاي همراه برداشته و به يكي از دو روش زير عمل كنيد جرم كل پارچه
  به ابعاد)  1-5-4طبق بند ( را بين يك قطعه پارچه همراه چند جنسي  آن) الف 

) mm 2 ± 100( ×) mm 2 ± 40(  و يك قطعه پارچه غير قابل رنگرزي ) به همان )  3-5-4طبق بند
استاندارد ملي ( ها را از هر چهار ضلع بدوزيد  قرار داده و آن )mm 2 ± 100( ×) mm 2 ± 40 (ابعاد

  و يا ). را ببينيد 175ايران شماره 
  و به ابعاد)  2-5-4طبق بند ( خص آن را بين دو قطعه پارچه همراه تك جنسي مش) ب  

) mm 2 ± 100( ×) mm 2 ± 40( ها را از هر چهار ضلع بدوزيد قرار داده و آن.  
  آزمون انجام روش   6
 pH با حاوي محلول قلياييظرف ته صاف يك در  و هر يك را هاي مركب را وزن كنيد آزمونه  6-1

حجم محلول نسبت به وزن . اي اتاق قرار دهيددقيقه در دم 30به مدت  )3-4طبق بند ( 8 ± 2/0 برابر
ه را در محلول فرو آزمونهرچند يك بار  .را بپوشاند آزمونهروي  قليايي كه محلول طوري بهباشد،   50:1كاال 

را  آزمونهسپس محلول اضافي . برده و حركت دهيد تا محلول به طور يكنواخت به داخل آزمونه نفوذ نمايد
برابر  5/2تا  2دوباره وزن كنيد تا مطمئن شويد وزن آن  آزمونه مركب را. بگيريداي  توسط دو ميله شيشه

  . باشد وزن اوليه 
 در دستگاهپاسكال  كيلو5/12تحت فشار  ،اي يا رزين اكريليكي بين دو صفحه شيشه آزمونه مركب را

 .ار دهيدرسيده است، قر مونكه قبال به درجه حرارت مورد نظر براي آز) 1-4طبق بند (آزمون 

و در  قرار داده )4-4طبق بند ( 5/5 ± 2/0 برابر pHبه همين روش يك آزمونه را نيز در محلول اسيدي با 
  .قرار دهيد رسيده است، آزمون برايدستگاهي مجزا كه قبال به درجه حرارت مورد نظر 

  .دستگاه آزمون قرار داديك ا مي توان در تا ده آزمونه را به طور همزمان با قرار دادن صفحات جدا كننده بين آنه: يادآوري

درجه با ) 2-4طبق بند ( آونساعت در  4هاي مركب را به مدت  حاوي آزمونه آزموندستگاه   2- 6
  . قرار دهيد ها در حالت عمودي باشند، كه آزمونه طوري بهرجه سلسيوس د 37 ± 2 حرارت

تر،  ضلع كوتاه ها به جز از طرف فتن بخيهوسيله شكا به(مركب را باز كنيد  هاي آزمونهيك از هر   3- 6
كه  طوري به و تجاوز نكندسلسيوس  درجه 60از و با آويزان كردن در هوايي كه دماي آن ) در صورت لزوم

  .خشك كنيد، فقط از يك طرف به هم متصل باشند قطعه آزمونهدو يا سه 
را در مقايسه با معيارهاي  هاي همراه تغيير رنگ آزمونه و لكه گذاري روي پارچه يا پارچه  4- 6

و  4804 هاي استانداردهاي ملي ايران شماره(و يا به روش دستگاهي ) 7- 4و  6-4طبق بند (خاكستري 
  .كنيد ارزيابي) را ببينيد 8627
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شده و يا با  رزيرنگزاهاي مستقيم حاوي تركيبات مس رنگمواد موارد كه الياف سلولزي با بسياري در 
شده و عرق بدن طبيعي باعث حذف  تعيينهاي  ، آزمونانجام شده است اييتكميل نه ،هاي مس نمك

در ثبات رنگ در مقابل نور و شستشو  قابل توجهياين مسئله باعث تغيير . ها مي شود مس از رنگرزي
  .شود گرفتهبنابراين توصيه مي شود كه اين مورد در نظر . گردد مي
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