
 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 .ميباشدملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه عهده دار

در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان  استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با  صاحبنظرانمؤسسه، 

انداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ميگيرد. سعي بر اين است كه است صورتموضوع 

توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان  وباملي 

 

 

 

 
1857 

 

 

 

 پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ تعيين 

 آزمون لكه گذاري ايجاد شده توسط گوگرد ـ روش

 

 

اول چاپ  
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و  نهادهاو نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و  حق

 ذينفعجهت نظرخواهي براي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي 

در  وپيشنهادهـاواعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات 

ملي )رسمي(  استانداردكـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 چاپ و منتشر مي شود.

هاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمان نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت  تعيينضوابط 

 تلقيبه عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي  تصويب،

 مليين و در كميته (( تدو5مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ))

 مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص  ميباشد

 استفـادهي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي از آخرين پيشرفتهاي علم كشور،

 مي نمايد.

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از  به

يست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با محصوالت و مالحظات ز كيفيت

 بينشوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي  تصويب

 اجباريالمللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 نمايد.

به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات  اطـمينان بخـشيدن بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت  درفعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه  ومديريتكيفيت 

تأييد صالحيت ايران مورد  سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام اينگونهاستاندارد 

 وداده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده  قرارارزيابي 

سنجش  وسايلبر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  استانداردهايتقاي سطح تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ار

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
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 -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه استاندارد ً  كميسيون

 روش آزمون ً -گذاري ايجاد شده توسط گوگرد تعيين لكه

  يا نمايندگي  سمت  رئيس

 شركت توليدي تهران صفامهر، سودابه) فوق ليسانس شيمي ( 

  اءاعض

 شركت پالستيك شاهين اسالم، عبدالعظيم)فوق ليسانس مهندسي پليمر (

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران احمدي، شهال) ليسانس فيزيك (

 شركت چرم ايران جهان بين، مهسان) ليسانس شيمي (

 شركت بوشهر چرم جليليان، مريم) ليسانس مهندسي شيمي (

 شركت سليم چرم ره ) فوق ليسانس شيمي (خطيبي، گال

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سمسارها، مريم) فوق ليسانس شيمي (

 شركت مشاورين نيك تكس عباسي محقق، اعظم) ليسانس مهندسي نساجي (

 شركت پالستيك شاهين قاضي نژاد، مهرداد) فوق ليسانس مهندسي پليمر (

  دبير

 صنعتي ايران مؤسسه استاندارد و تحقيقات عقيلي، ميترا) ليسانس مهندسي نساجي (

 

 گفتار  پيش

روش  -تعيين لكه گذاري ايجاد شده توسط گوگرد -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه استاندارد ً

  ملي  كميته  جلسهيكصد و سي و پنجمين  و در  شده  و تدوين  تهيه  مربوط  هاي كميسيون  توسط  كهآزمون ً 

استناد   به  ، اينك است  مورد تأييد قرار گرفته 55/7/38 هاي نساجي و الياف مورخ پوشاك و فرآوردهاستاندارد 

  ماه  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 8  ماده  بند يك

 ود.ش منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  بعنوان 1871

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

  اين  يا تكميل  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي  استانداردهاي

  براي  .بنابراين قرار خواهد گرفت  مورد توجه  مربوط  فني  ديدنظر در كميسيونتج  شود، در هنگام  استانداردها ارائه

 كرد.  تجديدنظر آنها استفاده  از آخرين  بايد همواره  ايران  استانداردهاي  به  مراجعه
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  ، در حد امكان جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  اين  و تدوين  در تهيه

 . ايجاد شود  هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  استاندارد و استاندارد ملي  اين  بين

 : زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  خذيأو م  منبع

BS 3424 Part 19: 1989 Testing coated fabrics- Determination of sulphur staining. 

 

 مقدمه 

ها و يا تركيبات  هاي روكش شده در روكش يا منسوج زمينه داراي موادي از قبيل پيگمنت بعضي از پارچه

 دهند .  باشند كه در واكنش با گوگرد يا تركيبات آن رنگ خود را از دست مي مس و سرب مي

سخت استفاده روي دهد. هايي دارد كه ممكن است تحت شرايط  اي بر بي رنگ شدن روكش روش الف، اشاره

 اين روش جهت استفاده در مواردي است كه خواص ظاهري و زيبايي روكش حائز اهميت باشد.

نهايت  باشد زيرا سولفيد هيدروژن بي در روش گازي با استفاده از سولفيد هيدروژن توجه خاصي مورد نياز مي

اده و حمل و نقل آن مورد نياز خواهد زا است و تجهيزات پيچيده و مهارت زيادي در استف سمي و حساسيت

استفاده گردد، بخصوص كه اين روش به اندازه كافي  1بود. بنابراين تصميم گرفته شد تا از روش پايه آبي

 دقيق بوده و جهت بيشتر مقاصد كاربرد دارد .

مقابل  گذاري ايجاد شده توسط گوگرد آزاد در پليمر روكش در هاي ب و پ جهت ارزيابي ميزان لكه روش

قطعات الكتريكي از   رود. اين آزمونها در مورد حفظ اجزاء شامل مس و نقره تركيبات مس و نقره بكار مي

 اثرات خورندگي سولفور آزاد در پليمر روكش آنها ضروري است .

 

  – هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه

روش آزمون -تعيين لكه گذاري ايجاد شده توسط گوگرد  

 

                                                 
1- Aqueous 

 

 

 

 
 ب
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 ف و دامنه كاربردهد 1

هاي روكش شده در مقابل  رنگ شدن پارچه ارزيابي مقاومت به بي هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش

گذاري ايجاد شده توسط سولفور آزاد در پليمر روكش  هايي جهت ارزيابي لكه گوگرد يا تركيبات آن و روش

 باشد . يم  هاي روكش شده در مقابل اجزاء شامل مس و نقره پارچه

 

 مراجع الزامي 2

  ترتيب  .بدين است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك

و/ يا تجديد نظر،   چاپ  تاريخ  داراي  شود. در مورد مراجع مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن

  اين  ذينفع  كاربران  . معهذا بهتر است مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  نظرهايها و تجديد اصالحيه

در  قرار دهند.  زير را مورد بررسي  الزامي  مدارك  ها و تجديد نظرهاي اصالحيه  كاربرد آخرين  امكان، استاندارد

  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  ظر آنو/ يا تجديدن  چاپ  و/ يا تجديدنظر، آخرين  چاپ  تاريخ  بدون  مورد مراجع

 .  مورد نظر است  شده

 :  است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

 معيار خاكستري جهت ارزيابي لكه -ثبات رنگ كاالهاي نساجي 0331: سال  333استاندارد ملي ايران 

 گذاري

هاي  ها و روش ويژگي -مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه آب  0330: سال  0273استاندارد ملي ايران 

 آزمون 

هاي  محيط -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه 0337: سال  7102استاندارد ملي ايران 

 استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون
 

BS 1595 Part 1: 1989 Specification for propan- 2- 0l ( isopropyl alcohol ) 

 

 روش الف: با استفاده از سولفيد سديم 3

 اصول كار 3-1

گردد.  ور مي اي از پارچه روكش شده در محلول اسيدي سولفيد سديم در مدت زمان معيني غوطه آزمونه

گردد و سپس  رنگ آزمونه با نمونة اصلي بالفاصله پس از بيرون آوردن از محلول سولفيد سديم مقايسه مي
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گذاري  گيرد. هرگونه تغيير در رنگ با معيار خاكستري لكه اً مورد ارزيابي قرار ميساعت مجدد 72پس از 

 گردد . ارزيابي مي

 مواد و وسايل الزم 3-2

 با درجه خلوص آزمايشگاهي  O7 H1S . 7 (Na (سولفيد سديم آب دار  3-2-1

 اسيد هيدروكلريك غليظ با درجه استاندارد آزمايشگاهي 3-2-2

 هود 3-2-3

 ميلي ليتري 751سه عدد بشر  3-2-4

 333گذاري مطابق با استاندارد ملي ايران  معيار خاكستري جهت ارزيابي درجه لكه 3-2-5

 اي جهت هم زدن محلول آزمون ميلة شيشه 3-2-6

 شيشه ساعت 3-2-7

 هاي مدرج استوانه 3-2-8

 گرم ميلي ±01ترازو با دقت  3-2-9

 0273ايران  آب مقطر مطابق با استاندارد ملي 3-2-11

 آماده كردن آزمونه  3-3

متر از حاشيه فاصله داشته  ميلي 51متر از نمونه ببريد بطوريكه حداقل  ( ميلي 51×  51اي به ابعاد ) آزمونه

 باشد .

 آماده سازي محلول موردآزمون 3-4

 

جهت جابجايي محلول بايد سولفيد هيدروژن متصاعد شده از محلول اسيدي، سمي و حساسيت زا است، بنابراين  -يادآوري

 مراقبت ويژه اي صورت پذيرد و همة مراحل آزمون بايد در زير هود انجام شود .

 

( 01-7-3ليتر آب مقطر ) طبق بند  ميلي 011 در را دار آب سديم سولفيد از گرم 00 ± 0/1 3-4-1

 ميلي ليتري حل نماييد .  751در يك بشر 

ليتر ديگر  ميلي 751ك غليظ را همراه با همزدن در يك بشر ليتر از اسيد هيدروكلري ميلي 7 3-4-2

 ميلي ليتر آب مقطر است، اضافه نماييد . 011كه حاوي 
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( را در يك  7-2-3و  0-2-3ميلي ليتر از هركدام از محلولهاي آماده شده ) طبق بندهاي  51 3-4-3

 بپوشانيد .ميلي ليتري ريخته و بهم زده و با يك شيشه ساعت روي آن را  751بشر 

 روش اجراي آزمون 3-5

فرو بريد و بشر را با يك شيشه ساعت بپوشانيد و محلول را  3-2-3آزمونه را در محلول آماده شده طبق بند 

دقيقه، آزمونه را از محلول سولفيدسديم اسيدي بيرون  31اي بهم بزنيد. پس از  گاهگاهي با ميلة شيشه

ييد. آب اضافي آزمونه را بوسيله فشردن آن بين كاغذ صافي بگيريد. آوريد و آن را كامالً با آب مقطر بشو

را  0بالفاصله رنگ هر دو سمت آزمونه را با نمونه اصلي مقايسه كنيد و هرگونه تغيير در رنگ يا ته رنگ

 گذاري، ارزيابي و گزارش نماييد . بوسيله معيار خاكستري جهت لكه

معمولي آزمايشگاه قرار دهيد و مجدداً آن را از نظر ايجاد ساعت در شرايط محيطي  72آزمونه را بمدت 

هرگونه لكه ثابت و دائمي در مقايسه با نمونة اصلي ارزيابي نماييد. هرگونه اختالف رنگ بين آزمونه و نمونه 

 اصلي را بوسيله معيار خاكستري جهت لكه گذاري، گزارش نماييد .

 هايي كه داراي چند رنگ مي ئن شويد كه تمام رنگها در نمونهدر صورت لزوم آزمون را تكرار نماييد تا مطم

 اند . باشند، مورد آزمون قرار گرفته

 بيان نتايج   3-6

 بدون لكه گذاري 3-6-1

اگر هيچ گونه اختالف رنگي در ته رنگ يا رنگ آزمونه و نمونة اصلي ايجاد نشده است، نتيجه را بصورت 

 يد .بيان كن ((بدون لكه گذاري  ))عبارت 

 لكه گذاري شده 3-6-2

 لكه ))اگر هرگونه اختالف رنگي در ته رنگ يا رنگ آزمونه و نمونة اصلي مشاهده شد، نتيجه را بصورت عبارت 

گذاري ارزيابي  بيان نموده و مقدار عددي اختالف را با استفاده از معيار خاكستري جهت لكه ((گذاري شده 

ة معيار خاكستري قرار گيرد عدد مابين دو درجه را گزارش نماييد نماييد. در صورتيكه نتيجه بين دو درج

 (. 3-2)بطور مثال 

 لكه گذاري موقت 3-6-3

                                                 
1- Shade 
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اي روي آزمونه وجود داشته باشد و  در صورتيكه بالفاصله پس از بيرون آوردن آزمونه از محلول آزمون، لكه

( ناپديد شود، نتايج  7102ي ايران ساعت قرارگيري در شرايط استاندارد ) طبق استاندارد مل 72پس از 

 شود . بيان مي ((لكه گذاري موقت  ))بصورت 

 گزارش آزمون  3-7

 گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد :

 شماره اين استاندارد ملي 3-7-1

 مشخصات نمونه شامل جزئيات تعداد رنگهاي استفاده شده  3-7-2

(، يا بطور 7-7-3گذاري شده )طبق بند  ( يا لكه0-7-3د گذاري )طبق بن آيا آزمونه بدون لكه 3-7-3

( . در اين صورت مقدار عددي اختالف در ته رنگ يا رنگ، بين  3-7-3موقت لكه گذاري شده ) طبق بند 

 آزمونه و نمونه اصلي و همچنين رنگي كه تحت تأثير اين امر قرار گرفته است، ذكر شود .

 روش آزمون استاندارد  جزئيات هرگونه انحراف از اين 3-7-4

 

 ( گذاري بر روي نقره آزمون لكه روش ب: آزمون خورندگي گوگرد ) 4

 اصول كار 4-1

زدايي شده قرار  اي با خلوص باال كه صيقل و چربي اي از ورقه نقره اي از پارچه روكش شده برروي قطعه آزمونه

 31درجه سلسيوس بمدت  21در آون با دماي  اند گيرد. ورقه و پارچه روكش شده كه بر روي هم قرار گرفته مي

اي مورد بررسي قرار گرفته  گيرد. پس از بيرون آوردن از آون و رسيدن به دماي معمولي، ورقه نقره دقيقه قرار مي

 گردد.  گذاري آن ارزيابي مي و لكه

 مواد و وسايل الزم  4-2

×  31درصد با ابعاد حداقل ) 1/11( با خلوص  2-2دو يا سه ورقه از جنس نقره ) طبق بند  4-2-1

 متر . ( ميلي 31

0پودر زنگ آهن 4-2-2
 

7ال ) ايزو پروپيل الكل ( مطابق با استاندارد ملي ايران ... -7 -پروپان 4-2-3
 

 پارچه جال دهنده و خشك كننده از جنس مواد جاذب با درجة بهداشتي 4-2-4

                                                 

1- Jeweller
,
s rouge 
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 333طابق با استاندارد ملي ايران گذاري م معيار خاكستري جهت ارزيابي درجه لكه 4-2-5

  خشك شرايط در سلسيوس درجه(  21 ± 0آون با قابليت نگهداري دماي ) 4-2-6

 متر  ( ميلي 31×  31×  2اي با ابعاد )  صفحه شيشه 4-2-7

 متر  ميلي) 31×  31(كاغذ صافي با ابعاد  4-2-8

 ظرف شيشه دهن گشاد تميز درب دار 4-2-9

 نه آماده كردن آزمو 4-3

متر از حاشيه فاصله داشته  ميلي 51متر از نمونه ببريد، بطوريكه حداقل  ( ميلي75×  75آزمونه اي با ابعاد ) 

 باشد .

 روش اجراي آزمون  4-4

( تميز و  3-7-2( و ايزوپروپيل الكل ) طبق بند  7-7-2اي را با پودر زنگ آهن ) طبق بند  دو ورقه نقره

( مالش خشك را انجام دهيد. اگر پارچه  2-7-2دهنده و خشك كننده ) طبق بند براق نماييد. با پارچه جال 

هاي نقره تميز و  از دو طرف روكش شده باشد، از سه ورق نقره تميز و براق شده استفاده نماييد. يكي از ورقه

يك  ( قرار دهيد. با دقت 1-7-2طبق بند  براق شده را جهت جلوگيري از آلودگي در شيشه دهن گشاد )

هاي  بطوريكه سمت روكش شده بطرف پايين قرار گيرد ( را بر روي يكي از ورقه آزمونه پارچه روكش شده )

( بپوشانيد. يك صفحه 3-7-2طبق بند  اي براق شده قرار دهيد. پارچه روكش شده را با كاغذ صافي ) نقره

قرار گرفته است، دومين ورقه نقره اي روي آن قرار دهيد. اگر پارچه روكش شده دو طرفه مورد آزمون  شيشه

 اي بپوشانيد . را روي سطح بااليي پارچه روكش شده قرار دهيد و با كاغذ صافي و صفحه شيشه

اي ( را با دقت در وضعيت افقي داخل  آزمونة آماده شده ) پارچة روكش شده، ورقه، كاغذ صافي و صفحة شيشه

درجه سلسيوس رسده است، قرار دهيد. مجموعة آزمونه را  21 ± 0( كه از قبل به دماي 7-7-2آون ) طبق بند 

دقيقه از آون بيرون آوريد. پارچه روكش شده را از ورقة نقره جدا نماييد و بالفاصله ورقة نقرة بيرون  31پس از 

با آورده شده از آون را با ورقة نقره براق شده داخل ظرف شيشة دهن گشاد مقايسه نماييد و درجه لكه گذاري را 

 استفاده از معيار خاكستري گزارش نماييد .

 بيان نتايج  4-5

 بدون لكه گذاري  4-5-1

اگر هيچ گونه اختالف رنگي در ته رنگ يا رنگ بين ورقة نقره خارج شده از آون و نمونة مرجع وجود ندازد، 

 بيان نماييد . ((بدون لكه گذاري  ))نتيجه را با عبارت 
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 لكه گذاري شده 4-5-2

اي خارج شده از آون و نمونة مرجع وجود دارد  رگونه اختالف رنگي در ته رنگ يا رنگ بين ورقه نقرهاگر ه

بيان نماييد و مقدار عددي اختالف را با استفاده از معيار خاكستري  ((لكه گذاري شده  ))نتيجه را با عبارت 

معيار خاكستري قرار گيرد، عدد  جهت ارزيابي لكه گذاري گزارش نماييد. در صورتيكه نتيجه بين دو درجة

 ( .3-2مابين دو درجه را گزارش نماييد )بطور مثال 

 گزارش آزمون  4-6

 گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد :

 شماره اين استاندارد ملي 4-6-1

 مشخصات نمونه مورد آزمون 4-6-2

(  7-5-2گذاري شده ) طبق بند  ( يا لكه 0-5-2اي بدون لكه گذاري ) طبق بند  آيا ورقه نقره 4-6-3

 است و ذكر مقدار عددي اختالف در رنگ يا ته رنگ بين ورقة نقره خارج شده از آون و ورقة نمونه مرجع 

 جزئيات هرگونه انحراف از اين روش آزمون استاندارد  4-6-4

 

 گذاري بر روي مس ( روش پ : آزمون خورندگي گوگرد ) آزمون لكه 5

 اصول كار  5-1

صفحه مسي تميز و براق شده و فاقد هرگونه چربي و روغن را بهمراه نواري از آزمونه پارچه روكش شده  يك

درجه سلسيوس قرار دهيد. آزمونه و صفحة  21ساعت در محلول تولوئن و تري متيل پنتان در دماي  5بمدت 

ساعت در يك محلول تميز،  5مسي را از محلول بيرون آوريد و صفحة مسي را با صفحه مسي مشابهي كه بمدت 

آزمونه را با   ور شده با گذاري روي صفحة مسي غوطه بدون پارچه روكش شده قرار گرفته مقايسه نماييد. لكه

 گذاري را بوسيله معيار خاكستري لكه گذاري ارزيابي نماييد . صفحه مسي تميز مقايسه كنيد و هرگونه لكه

 مواد و وسايل الزم 5-2

 ميلي ليتر 711ز شيشه اي درب دار با گنجايش حداقل دو ظرف تمي 5-2-1

 جراحي از جنس فوالد ضد زنگ 0پنس 5-2-2

 متر  ( ميلي 03×  25دو صفحه از جنس مس خالص با ابعاد ) 5-2-3

 پودر زنگ آهن  5-2-4
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 پارچه جال دهنده و خشك كننده از جنس مواد جاذب با درجه بهداشتي 5-2-5

 0وپروپيلن الكل ( مطابق با استاندارد ملي ايران ...ال ) ايز -7 -پروپان 5-2-6

تري متيل پنتان  2، 7، 7درصد  75درصد تولوئن و  35محلول بدون سولفور كه مخلوطي از  5-2-7

 باشد . مي

 سلسيوس درجه 21 ± 0وسايلي جهت نگهداري دما در  5-2-8

 333رد ملي ايران معيار خاكستري جهت ارزيابي درجه لكه گذاري مطابق استاندا 5-2-9

 آماده كردن آزمونه  5-3

 متر ( ببريد . ميلي× متر  ميلي)  3 × 3 تقريباً ابعاد با گرم 5 ± 5/1اي با جرم  آزمونه

 روش اجراي آزمون 5-4

( و پارچه براق  7-7-5( و ايزوپروپيل الكل ) طبق بند  2-7-5با استفاده از پودر زنگ آهن ) طبق بند 

هاي  (، صفحات مسي را تميز و براق نماييد. مالش بر روي صفحات مسي را با پارچه5-7-5كننده )طبق بند 

براق كنندة تميز بطور متوالي ادامه دهيد تا زمانيكه آخرين پارچه، تميز و بدون لكه باقي بماند. دو صفحه 

( بيرون  7-7-5مسي را در ايزوپروپيل الكل شسته و سپس آنها را با استفاده از پنس جراحي ) طبق بند 

هاي مسي را به غير از پنس جراحي با وسيلة ديگري بيرون  آورده و اجازه دهيد تا خشك گردند. صفحه

 نياوريد .

-5ليتر مايع مورد آزمون ) طبق بند  ميلي 011( در  3-5يكي از صفحات مسي را بهمراه آزمونه ) طبق بند 

  سلسيوس درجه 21 ± 0اي در دم ور سازيد و اي غوطه ( در يكي از ظروف شيشه7-2

 ميلي ليتر مايع مورد آزمون در 011ساعت فرو ببريد. همزمان دومين صفحة مسي را در  5بمدت 

 . ببريد فرو ساعت 5 بمدت سلسيوس درجه 21 ± 0اي در دماي  دومين ظرف شيشه

الكل  ايزوپروپيل اي حاوي آزمونه بيرون آورده و آن را در با استفاده از پنس، صفحة مسي را از ظرف شيشه

اي بيرون آورده و در محلول ايزوپروپيل  ديگر را نيز از ظرف شيشه بشوييد. با استفاده از پنس، صفحة مسي

گذاري بر  الكل تميز بشوييد. پس از خشك شدن، دو صفحه مسي را با يكديگر مقايسه نماييد و هرگونه لكه

 آزمونه را با استفاده از معيار خاكستري لكه اي حاوي روي صفحه مسي بيرون آورده شده از ظرف شيشه

 ارزيابي كنيد.  گذاري و در مقايسه با مرجع اصلي

                                                                                                                                                         
1- Forceps  

 رجوع شود . BS 1595-1د مربوطه به استاندارد تا تدوين استاندار -1
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 بيان نتايج  5-5

 بدون لكه گذاري  5-5-1

ور شده و صفحه مسي ديگر  گونه اختالف رنگي در ته رنگ يا رنگ صفحه مسي كه با آزمونه غوطه اگر هيچ

 بيان نماييد . ((گذاري  بدون لكه ))جود ندارد، نتيجه را با عبارت ور شده و كه در محلول بدون آزمونه غوطه

 لكه گذاري شده 5-5-2

ور شده و صفحـه مسي  اگر هرگونه اختالف رنگي در ته رنگ يا رنگ بين صفحه مسي كه با آزمونه غوطه

بيان  ((ذاري شده لكه گ))ور شده، وجـود دارد، نتيجـه را با عبارت  ديگر كه در محلـول بدون آزمونه غوطـه

نماييد. مقدار عددي اختالف را با استفاده از معيار خاكستري ارزيابي نماييد. در صورتيكه نتيجه بين دو 

 (. 3-2درجة معيار خاكستري قرار گيرد، عدد مابين دو درجه را گزارش نماييد )بطور مثال 

 گزارش آزمون  5-6

 گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد :

 شماره اين استاندارد ملي 5-6-1

 مشخصات نمونه مورد آزمون 5-6-2

(  7-5-5( يا لكه گذاري شده ) طبق بند  0-5-5گذاري ) طبق بند  آيا صفحه مسي بدون لكه 5-6-3

ور شده و صفحه  است و ذكر مقدار عددي اختالف در رنگ يا ته رنگ بين صفحه مسي كه با آزمونه غوطه

 ور شده . مسي كه بدون آزمونه غوطه

 جزئيات هرگونه انحراف از اين روش آزمون استاندارد 5-6-4

 هاي نساجي و الياف  فرآوردهيكصد و سي و پنجمين اجالسيه كميته ملي استاندارد پوشاك و  اعضاي

  يا نمايندگي  سمت  رئيس

لنگرودي، سودابه)ليسانس مهندسي  زاده يحيي

 ساجي (ن

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه

  اعضاء

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه ) ليسانس فيزيك (شهال احمدي،

 شاهين پالستيك شركت )فوق ليسانس مهندسي پليمر (عبدالعظيم اسالم،

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه )ليسانس فيزيك(شهال اطلسي،

 نساجي و پوشاك وزارت صنايع صنايعكل  اداره )ليسانس مهندسي شيمي(ليدا لي،بيگد

 تهران توليدي شركت فر، مريم)ليسانس مهندسي شيمي( حشمتي
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 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه خاني، مصطفي)ليسانس مهندسي نساجي( شريف

 نيك تكس مشاورين شركت محقق، اعظم) ليسانس مهندسي نساجي ( عباسي

 يرانو تحقيقات صنعتي ا استاندارد مؤسسه ميترا)ليسانس مهندسي نساجي( عقيلي،

 از مصرف كنندگان و توليدكنندگان حمايت سازمان امير عباس)ليسانس حسابداري( فيض،

 شاهين پالستيك شركت )فوق ليسانس مهندسي پليمر(مهرداد ،نژاد قاضي

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه )ديپلم تجربي(منيرالسادات ميركمالي،

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد سسهمؤ ) ليسانس بيولوژي(فرحناز همايونفر،

 و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مؤسسه دبير

  )فوق ليسانس نساجي (مليحه نازي،
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