
 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 كه است كشور رسمي مرجع تنها ،قانونصنعتي 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، 

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

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

و  نهادهاو نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و  حق
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خشك و مرطوب و ثبات رنگ  مالشهاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ ثبات رنگ در برابر  پارچه

آزمون چاپ در برابر مالش ـ روشهاي   

 

اول چاپ  
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 ذينفعشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع سازمانهاي دولتي با

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.

دهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت استاندار 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،

 ملي(( تدوين و در كميته 5استاندارد ملي شماره ))مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در 

 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

 استفـادهاز آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي  كشور،

 مي نمايد.

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

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

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با  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.

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

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

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

مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد  سازمانها و 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  استانداردهايانجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح تعيين عيار فلزات گرانبها و 

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

 

 –هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  پارچه استاندارد ً  كميسيون
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 روشهاي آزمون ً -ثبات رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب و ثبات رنگ چاپ در برابر مالش 

  يا نمايندگي  سمت رئيس

 دانشگاه صنعتي اميركبير نادر) فوق ليسانس مهندسي نساجي ( ،عسگر كاشاني

  اعضاء

 شركت بوشهر چرم جليليان، مريم) ليسانس مهندسي شيمي (

 شركت چرم ايران جهان بين، مهسان) ليسانس شيمي (

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

 كل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايعاداره  صادقي، اميرسعيد)ليسانس مهندسي نساجي(

 شركت توليدي تهران صفامهر، سودابه) فوق ليسانس شيمي (

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

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

  

  بيرد

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران حسيني، مرجان) ليسانس مهندسي نساجي (

 

 گفتار  پيش

ثبات رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب و ثبات  -هاي روكش شـده با الستيك يا پالستيك  پارچه اندارد ًـاست

يكصدو  و در  شده  و تدوين  تهيه  طمربو  هاي كميسيون  توسط  كه روشهاي آزمون ً -رنگ چاپ در برابر مالش 

مورد تأييد قرار  81/1/18هاي نساجي و الياف  مورخ  پوشاك و فرآوردهاستاندارد    ملي  كميته  جلسه چهلمين

  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 8  ماده  استناد بند يك  به  ، اينك است  گرفته

 شود. منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  بعنوان 8838  ماه  بهمن  وبمص  ايران

،  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  تجديدنظر در كميسيون  شود، در هنگام  استانداردها ارائه

 كرد.  تجديدنظر آنها استفاده  از آخرين  بايد همواره  ايران  استانداردهاي  به  مراجعه

  ، 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
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BS 3424 :1985 Testing coated fabrics part 14: Method 16, Methods for determination of 

Colour fastness to wet and dry rubbing and determination of resistance to printwear. 

 

ثبات رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب و  –هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  پارچه

 روشهاي آزمون -مالش  ثبات رنگ چاپ در برابر

  

 كاربرد  و دامنه  هدف  1 
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه گيري ثبات رنگ پارچه هاي روكش شده در برابر مالش 

خشك و مرطوب و ثبات رنگ چاپ پارچه هاي روكش شدة داراي نواحي چاپ شده بر روي روكش پليمر، در 

 برابر مالش مي باشد. 

 

  اجع الزاميمر 2
  ترتيب  . بدين است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

و / يا تجديدنظر،   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  عديب  ها و تجديدنظرهاي  اصالحيه

قرار دهند. در   مورد بررسيزير را   الزامي  مدارك  ها و تجديدنظرهاي  اصالحيه  كاربرد آخرين  استاندارد ، امكان

  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  و / يا تجديدنظر آن  چاپ  و / يا تجديدنظر، آخرين  چاپ  تاريخ  بدون  مورد مراجع

 . موردنظر است  شده

 :  است  استاندارد الزامي  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده 

ثبات رنگ كاالهاي نساجي ـ ويژگيهاي معيار خاكستري براي  0831: سال  061استاندارد ملي ايران 

 ارزيابي تغيير رنگ

ثبات رنگ كاالهاي نساجي ـ ويژگيهاي معيار خاكستري براي  0831: سال  888استاندارد ملي ايران 

 ارزيابي لكه گذاري

پارچه هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك ـ محيطهاي  0838  : سال 6106  ايران  استاندارد ملي 

 استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون

 

 روش الف: ثبات رنگ در برابر مالش 3

 وسايل و مواد الزم 3-1
 دستگاه اندازه گيري ثبات مالشي 3-1-1

( بر روي آن قرار  Bشامل يك قسمت تخت كه يك صفحه صاف و صلب )به عنوان مثال صفحه شيشه اي، 

 (.0مي باشد )طبق شكل  B( ، براي اطمينان از محكم قرار گرفتن آزمونه روي صفحة  D,Cدارد و دو گيره )

ميليمتر از مركز انگشتي  881ميليمتر به بازويي به طول  06يك انگشتي با مقطع دايره اي شكل به قطر 
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(. انگشتي بايد از ماده اي سخت و محكم تشكيل شده باشد و نبايد پارچه مالشي  8متصل است )طبق شكل 

( را مخصوصاً زماني كه مرطوب است، آلوده نمايد. وزن قطعاتي كه بر روي انگشتي قرار دارد بايد 8-0-8)بند 

نيوتن بر روي صفحه صلب اعمال نمايد. پارچه مالشي به  3/1ي باشد كه در مجموع نيرويي معادل به اندازه ا

گونه اي بر روي انگشتي قرار مي گيرد كه در حين انجام آزمايش چين نخورد. انگشتي يا بازوي متصل به آن 

تواتر حركت  ميليمتر مي باشد. 011داراي حركت متناوب رفت و برگشت بر روي خط مستقيم با طول 

شامل يك حركت رفت و   دور هر كه دور يك ثانيه 4 هر در) باشد مي هرتز 82/1 ± 188/1دستگاه 

 برگشتي است(. 
 

سطح آزمونه و پارچه مالشي نبايد نايكنواخت باشد. قبل از انجام آزمون مطمئن شويد كه مقطع انگشتي و سطح  يادآوري ـ

انگشتي دندانه اي نباشد. موازي بودن اين دو سطح مي تواند بعد از انجام  صفحه صلب موازي بوده و همچنين لبه هاي

تنظيمات دستگاه با قراردادن پارچه سمباده با درجه مناسب به جاي آزمونه و حركت دادن انگشتي تا زمانيكه سطح آن بطور 

 يكنواخت ساييده شود، انجام گيرد.

 

 پارچه مالشي 3-1-2

ي، شسته و سفيدگري شده، بدون سفيدكننده هاي نوري، جرم در واحد سطح شامل پارچه پنبه اي آهارگير

با بافت ساده و بدون هرگونه  81و  41گرم بر مترمربع، تراكم تار و پود در سانتيمتر به ترتيب  3/18

 برجستگي و نپ مي باشد.

  888معيار خاكستري براي ارزيابي لكه گذاري طبق استاندارد ملي ايران  3-1-3
 وسايل مشاهده 3-1-4

  888جهت فراهم كردن شرايط مشاهده طبق استاندارد ملي ايران 

 

 
چگونگي قرارگيري اجزاء براي تعيين ثبات رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب و ثبات رنگ چاپ  -0شكل 

 در برابر مالش
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 جزئيات قسمتهاي مختلف ساينده -8شكل 

 

 آماده كردن آزمونه 3-2

ميليمتر در جهت طولي و در فواصل يكنواخت و از  881×  21ارچه روكش شده به ابعاد جفت آزمونه از پ 8

 كل سطح نمونه تهيه نماييد.

 
قطعه از پارچه مالشي براي كسب ضخامت دو برابر، از پارچه پنبه اي كه بر روي  12پيشنهاد مي شود در ابتدا  -يادآوري

ولي الزم به ذكر است تنها اليه بيروني كه در تماس با آزمونه مي باشد، ( بريده شود 4-3انگشتي قرار مي گيرد، )طبق بند 

 قطعه پارچه مورد نياز مي باشد. 6پس از انجام هر آزمون تعويض مي شود. لذا در آزمونهاي بعدي تنها 

 

 شرايط محيطي براي آماده سازي 3-3

را طبق استاندارد ملي ايران به آزمونه ها و قطعات پارچه مالشي مورد نياز جهت سه آزمون مالشي خشك 

 در شرايط محيطي مناسب قرار دهيد. 6106شماره 

 روش اجراي آزمون 3-4
 قرار دادن آزمونه ها 3-4-1

( بطوري كه سطح 0-0-8يك آزمونه از هر سه جفت آزمونه بريده شده را بر روي صفحه صلب دستگاه )بند 

كشش جزئي قبل از قراردادن گيره ها مطمئن شويد كه روكش شده رو به باال باشد، قرار دهيد. با اعمال 
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آزمونه در حين انجام آزمون چين نخورد. هنگامي كه پارچه روكش شده با پارچه زمينة حلقوي بافت مورد 

 درصد الزم است. 1آزمون قرار مي گيرد، كشيدگي در حدود 
 قراردادن پارچه مالشي 3-4-2

 حالت خشك 3-4-2-1

( قرار داده شده را در حالتي كه  8-8ه مالشي كه در شرايط محيطي )طبق بند يك قطعه جديد از پارچ

 (.8پارچه مالشي ديگري در پشت آن قرار گرفته است، روي مقطع انگشتي قرار دهيد)طبق بند 
 حالت مرطوب 3-4-2-2

آب به  يك قطعه جديد از پارچه مالشي و پارچه اي كه در پشت آن قرار مي گيرد را با پاشيدن يكنواخت

 (. 8ميزان تقريباً هم وزن پارچه ها خيس كرده و روي مقطع انگشتي قرار دهيد )طبق بند 
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 روش كار 3-4-3

سطح روكش شده آزمونه را به منظور زدودن گرد و غبار با يك پارچه خشك و تميز پاك كنيد. انگشتي را 

حركت (  41)يعني رفت و برگشتي حركت كامل  81پايين آورده و دستگاه را به حركت درآوريد. بعد از 

آزمونه در حالت مرطوب  8و  (0-8-4-8آزمونه در حالت خشك )بند  8دستگاه را متوقف كنيد. اين عمل را روي 

 ( انجام دهيد. براي هر آزمون از يك پارچه مالشي جديد استفاده نماييد. 8-8-4-8)بند 

 بررسي نتايج آزمون 3-5

پارچه روي مالشي در درجه حرارت محيط خشك شوند. لكه گذاري  اجازه دهيد قطعات مرطوب پارچه

( و 8-0-8مالشي در دو حالت خشك و مرطوب را با استفاده از معيار خاكستري براي لكه گذاري )بند 

 ( مورد ارزيابي قرار دهيد.4-0-8وسايل مشاهده )بند 

 بيان نتايج 3-6

لشي را گزارش نماييد. اگر نتايج بين دو درجه درجه لكه گذاري در حالت خشك و مرطوب روي پارچه ما

(. اگر نمونه هاي پارچه 8-4معيار خاكستري قرار گرفت، حدفاصل اعداد را در نظر بگيريد )مانند درجه 

 مالشي فاقد هرگونه لكه گذاري باشد، نتيجه آزمون را بصورت ً بدون لكه گذاري ً گزارش نماييد.

 

 مالشروش ب: ثبات رنگ چاپ در برابر  4

 وسايل و مواد الزم 4-1

 دستگاه اندازه گيري ثبات مالشي 4-1-1

مي باشد، تنها با اين تفاوت كه بايد وزنه هاي اضافي بر روي انگشتي قرار گيرد  0-0-8دستگاه مطابق با بند 

 نيوتن باشد. 60/04نيوتن، كل نيروي وارده بر صفحه صلب،  3/1تا اينكه به جاي نيروي 
 لشيپارچه ما 4-1-2

 باشد. 8-0-8مشخصات آن بايد طبق بند 
قطعه از پارچه مالشي براي كسب ضخامت دو برابر، از پارچه پنبه اي كه بر روي  4پيشنهاد مي شود در ابتدا  –يادآوري 

د، ( بريده شود ولي الزم به ذكر است تنها اليه بيروني كه در تماس با آزمونه مي باش 4-3انگشتي قرار مي گيرد )طبق بند 

 قطعه پارچه مورد نياز مي باشد. 2پس از انجام هر آزمون تعويض مي شود. لذا در آزمونهاي بعدي تنها 

 

  061معيار خاكستري براي ارزيابي تغيير رنگ طبق استاندارد ملي ايران  4-1-3

  4-0-8وسايل مشاهده طبق بند  4-1-4

 آماده كردن آزمونه 4-2

 متر يكي در جهت طول و ديگري در جهت عرض تهيه نماييد.ميلي 881×  21آزمونه به ابعاد  8

 شرايط محيطي براي آماده سازي 4-3

در شرايط محيطي مناسب  6106آزمونه ها و قطعات پارچه مالشي مورد نياز را طبق استاندارد ملي ايران 

 قرار دهيد.

 روش اجراي آزمون 4-4
 قرار دادن آزمونه 4-4-1
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 ي دستگاه قرار دهيد.رو 0-4-8آزمونه را طبق بند 
 قراردادن پارچه مالشي سفيدگري شده 4-4-2

 در مقطع انگشتي قرار دهيد. 0-8-4-8پارچه مالشي را طبق بند 
 روش كار 4-4-3

سطح روكش شده را به منظور زدودن گرد و غبار با يك پارچه خشك و تميز پاك كنيد. انگشتي دستگاه را 

حركت(  0111حركت كامل رفت و برگشتي )يعني  211آوريد. بعد از پايين آورده و دستگاه را به حركت در

 دستگاه را متوقف سازيد. آزمون را با آزمونه دوم و پارچه مالشي جديد تكرار نماييد.
 بررسي نتايج آزمون 4-4-4

( و وسايل 8-0-4درجه تغيير رنگ چاپ سطح آزمونه را با استفاده از معيار خاكستري تغيير رنگ )بند 

( مورد ارزيابي قرار دهيد. اگر يكي از آزمونه ها نتيجه بدتري نسبت به ديگري نشان 4-0-4ده )بند مشاه

 داد، بدترين نتيجه را به عنوان نتيجه آزمون اعالم نماييد.

 بيان نتايج  4-4-5

 نمونه آزمون نشده و آزمونه بيان نماييد. در 1درجه عددي تغيير رنگ را با توجه به تفاوت در رنگ

صورتي كه نتايج بين دو درجه معيار خاكستري قرار گرفت، حدفاصل اعداد را در نظر بگيريد. )مانند درجه  

2-4) 

 

 گزارش آزمون 5
 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد.

 شماره استاندارد ملي 5-1

 همه جزئيات الزم براي شناسايي پارچه روكش شده 5-2

 زيشرايط محيطي براي آماده سا 5-3

 تعداد آزمونهاي انجام شده 5-4

درجه عددي معيار خاكستري تعيين شده براي لكه گذاري روي پارچه مالشي در آزمون ثبات  5-5

رنگ در برابر مالش خشك و مرطوب )روش الف( و يا درجه عددي معيار خاكستري تعيين شده براي 

 وش ب(تغييرات رنگ آزمونه در آزمون ثبات رنگ چاپ در برابر مالش )ر

 جزئيات هرگونه انحراف از اين روش آزمون 5-6

 تاريخ انجام آزمون 5-7
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