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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشر و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مورخ 

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  است تجار  و فناور 

نویس  پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایران  ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کنند  می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML) 2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و است
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمند  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قانون، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 پیش گفتار

تدوی  شد. ای  استاندارد  1323نخستی  بار در سا  " روش تعیی  ثبات رنگ در برابر عرق بدن "استاندارد

د و تحقیقکات صکنعتی ایکران و تأییکد     رتوسکط موسسکه اسکتاندا    اکا  رسکیده و بررسکی    بر اساس پیشکنهاد 

 اجکحس  سیصد و افتاد و یکمی  در و بار مورد تجدید نظر قرار گرفت چهارمی اا  مربو  برا   کمیسیون

 گرفتکه  قکرار  تصکویب  مکورد  91/11/29 استاندارد پوشاك و فرآورده اا  نساجی و الیا  مورخ ملی کمیتۀ

 صکنعتی  تحقیقکات  و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  صح ا قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  است،

 .شود منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران،

خکدمات،   و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر دتجدی لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،  . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 شود. می 1333:سا  136شمار  ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران 

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خی أبع و ممن

 
ISO 105-E04 : 2013, Textile – Tests for colour fastness – Colour fastness to perspiration  

 
 

 

 



 

1 

 

 ن ثبات رنگ در برابر عرق بد -هاي ثبات رنگآزمون -نساجي

 

 و دامنه کاربرد هدف 6

تعیی  روش ارزیابی مقاومت رنگ کاالاا  نساجی از ار نوع و شک  در برابر اد  از تدوی  ای  استاندارد 

 باشد .  عرق بدن انسان می

 مراجع الزامي 1

 .اا ارجاع داده شده است  مدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 شود . بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می

اا و تجدید نظراا  بعد   در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصححیه

ارجاع اا  آن مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است . اا  بعد  آن داده شده است ، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه

 :  است  استاندارد الزامی  کاربرد ای   زیر برا   از مراجع  استفاده

ویژگی اا  معیار خاکستر   –ثبات رنگ کاالاا  نساجی ،  169استاندارد ملی ایران شماره  1-6

 در رنگبرا  ارزیابی تغییرات 

اصو  کلی برا   -آزمون اا  ثبات رنگ  –، نساجی  133استاندارد ملی ایران شماره  1-1

 اا  آزمون  روش

ویژگی اا  معیار خاکستر   –ثبات رنگ کاالاا  نساجی ،  333استاندارد ملی ایران شماره  1-9

 برا  ارزیابی لکه گیار 

ویژگی اا و  –مصر  در آزمایشگاه تجزیه مورد  –آب ،  1393استاندارد ملی ایران شماره  1-4

 روش اا  آزمون

 اا ویژگی -پارچه امراه از جنس پشم-ثبات رنگ -نساجی،  2396استاندارد ملی ایران شماره  1-5

 -پارچه امراه از جنس پلی استر -ثبات رنگ -نساجی،  2223استاندارد ملی ایران شماره  1-1

 ویژگی اا

 -پارچه امراه از جنس ابریشم -ثبات رنگ -نساجی،  2226ره شمااستاندارد ملی ایران  1-7

 ویژگی اا

 ویژگی اا -پارچه امراه چند جنسی -ثبات رنگ -نساجی ، 2223استاندارد ملی ایران شماره  1-8

 -پارچه امراه از جنس پلی آمید -ثبات رنگ -نساجی،  2393استاندارد ملی ایران شماره  1-3

 اا ویژگی
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 -پارچه امراه از جنس اکریلی  -ثبات رنگ -، نساجی2392لی ایران شماره استاندارد م 1-61

 ویژگی اا

پارچه امراه از جنس پنبه و  -ثبات رنگ -نساجی،  2339استاندارد ملی ایران شماره  1-66

 ویژگی اا -ویسکوز

 -پارچه امراه از جنس د  استات -ثبات رنگ -نساجی،  2332استاندارد ملی ایران شماره  1-61

 ویژگی اا

روش تعیی  معیار خاکستر  تغییر رنگ با استفاده از ،  2392استاندارد ملی ایران شماره  1-69

 ارزیابی دستگاای 

ارزیابی دستگاای  -ثبات رنگ -نساجی،  1333: سا   3693استاندارد ملی ایران شماره  1-64

 روش آزمون –درجه لکه گیار  پارچه امراه 

 آزموناصول  9
در دو محلو  مختلف شام  ایستیدی  قرار اا  امراه  از کاال  نساجی در تماس با پارچه  ا آزمونه

اا  . آزمونهشودتحت فشار معینی در دستگاه آزمون قرار داده می و بی  دو صفحه ،گرفته و پس از آبگیر 

امراه  اا  گیار  رو  پارچهطور مجزا خش  شده و سپس تغییر رنگ آزمونه و لکه اا  امراه به و پارچه

 شود . در مقایسه با معیار خاکستر  یا به روش دستگاای ارزیابی می

 وسايل و مواد 4
 کیلوگرم با سطح 3 اوزنه به جرم تقریب که ی  نزن  شام  قابی از فوالد زنگ،  دستگاه آزمون 4-6

 .اد  در اطرا  آن نباشدا  که ایچ فضا  آز گونه داد، به را در خود جا  mm 113 × mm 69 مقطع

mm (9 ± 199) × mm (9 ± 29 ) ی به ابعادیاا را رو  آزمونه kPa (2/9± 3/19)   معاد فشاروزنه 

 mm 3/1 × mm 113 × mm 69د تقریبی جنس شیشه و یا رزی  آکریلیکی به ابعا صفحاتی ازکه بی  

وزنه  ونحی شود که چنانچه در طی آزمطرا ا  به گونهکند. دستگاه آزمون باید وارد مید، نگیر قرار می

اا  جانبی محکم رو  آزمونه ثابت بماند )ای  عم  با قرار دادن پیچ تعیی  شده فشاربرداشته شود، 

 (. باشد میپییر کننده امکان

مورد  وزنه، ( متفاوت باشد9 ± 29) mm (9 ± 199) × mm با ابعادابعاد آزمونه مرکب  که در صورتی

 شود. ( رو  آزمونه اعما 2/9± 3/19) kPa اسمی فشار ا  باشد که گونه هاستفاده باید ب

 د.نباش نیز قاب  استفاده می فراام نماینداا  دیگر  که نتایج معادلی را  دستگاه

 کند.را تأمی   C°( 9 ± 33 )ثابت  به طور  که دما ،  آون 4-1

)طب  استاندارد ملی  3لیتر آب درجه از مواد زیر در ی   که باید به طور تازه، محلول قلیايي 4-9

 :شودتهیه ( 1393ایران شماره 

 (C6H9O2N3.HCL.H2O)ایستیدی  منو ایدروکلراید منو ایدرات  -ا   رمگ 3/9 -
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 (NaC1)گرم کلرید سدیم  3 -

 (Na2HPO4.12H2O)دکاایدرات فسفات دو  گرم د  سدیم ایدروژن اورتو 3 -

 و یا 

 (Na2HPO4. 2H2O)فسفات د  ایدرات    سدیم ایدروژن اورتوددر لیتر گرم  3/9 به جا  آن

 برسانید. 3 ± (9/9به )ایدروکسید سدیم مو  بر لیتر  1/9 محلو  را توسط محلو  pHسپس 

)طب  استاندارد ملی  3از مواد زیر در ی  لیتر آب درجه  که باید به طور تازه، محلول اسیدي 4-4

 :شودتهیه ( 1393ایران شماره 

 (C6H9O2N3.HCL.H2O)ایدروکلراید منو ایدرات ایستیدی  منو گرم ا   3/9 -

  (NaC1)کلرید سدیم  گرم 3 -

 (NaH2PO4. 2H2O)ایدرات فسفات د   گرم سدیم د  ایدروژن اورتو 9/9 - 

 برسانید. 3/3(  ±9/9ه )ایدروکسید سدیم بمو  بر لیتر  1/9 محلو  را توسط محلو  pHسپس 

 ( را ببینید 133استاندارد ملی ایران شماره  ) هاي همراه پارچه 4-5

 2223طب  استاندارد ملی ایران شماره  پارچه امراه چند جنسی 4-5-6

 و یا 

،  2223،  2396اا   طب  یکی از استاندارداا  ملی ایران شماره دو پارچه امراه ت  جنسی 4-5-1

  2332و  2339،  2392،  2393،  2226

جنس با اید از جنس کاال  نساجی مورد آزمون و در مورد مخلو  الیا ، امقطعه او  پارچه امراه ب

انتخاب شود و در مورد مخلو  الیا ، ام 1جنس غالب باشد . قطعه دوم پارچه امراه باید مطاب  جدو  

 .جنس با دومی  جنس غالب باشد. ای  قطعه ممک  است به طری  دیگر  انتخاب شود

 همراه تك جنسيهاي انتخاب پارچه -6جدول 

 قطعه دوم قطعه اول

 پشم پنبه

 پنبه پشم

 پنبه ابریشم

 پشم ویسکوز

 پشم یا پنبه آمید پلی

 پشم یا پنبه استر پلی

 پشم یا پنبه اکریلی 

 پروپیل ( در صورت نیاز، پارچه غیر قاب  رنگرز  )مانند پلی     4-5-9
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 169استاندارد ملی ایران شماره ، طب  معیار خاکستري براي ارزيابي تغییر رنگ 4-1

 333، طب  استاندارد ملی ایران شماره معیار خاکستري  براي ارزيابي لكه گذاري 4-7

طب  استاندارداا  ملی  ،گذاري اسپكتروفوتومتر يا کالريمتر براي ارزيابي تغییر رنگ و لكه   4-8

 3693و  2392 اا  ایران شماره

 نس شیشه يا رزين اکريلیكيتايي صفحاتي از ج 66يك دسته  4-3

 يك ظرف ته صاف از جنس مواد بي اثر 4-61

 تهیه آزمونه 5

 اگر کاالاا  مورد آزمون به صورت پارچه باشد،  5-6

را به ی  قطعه پارچه امراه چند تهیه و آن mm (9 ± 199) × mm (9 ± 29) ا  به ابعادالف ( آزمونه

از طر  یکی از اضحع ( mm (9 ± 199) ×) mm 9 ± 29 ( به امان ابعاد1-3-2جنسی )طب  بند 

 ا  که پارچه امراه چند جنسی در تماس با سمت رو  آزمونه باشد. گونهتر آن بدوزید به کوچ 

 و یا  

دو قطعه پارچه امراه ت   را بی آنتهیه و  mm (9 ± 199) × mm (9 ± 29) ا  به ابعادب ( آزمونه 

قرار داده و از طر  ی   mm (9 ± 199) × mm (9 ± 29) ابعاد ( به امان 9-3-2جنسی ) طب  بند 

 تر آن بدوزید . ضلع کوچ 

گر کاال  مورد آزمون به صورت نخ و یا الیا  آزاد باشد، جرمی از آن تقریباً برابر با نصکف جکرم   ا 5-1

 اا  امراه برداشته و به یکی از دو روش زیر عم  کنید: ک  پارچه

 × mm (9 ± 199) ( به ابعاد1-3-2ه پارچه امراه چند جنسی )طب  بند را بی  ی  قطع الف ( آن

 mm)9 ± 29)  د ( به امان ابعا3-3-2و ی  قطعه پارچه غیر قاب  رنگرز  )طب  بندmm (9 ± 199) 

× mm (9 ± 29) بند 133اا را از ار چهار ضلع بدوزید ) استاندارد ملی ایران شماره  قرار داده و آن 

 (.را ببینید"مرکباا  مونهآز تهیه" 3-19

 و یا  

 mm (9 ± 199)( و به ابعاد9-3-2را بی  دو قطعه پارچه امراه ت  جنسی مشخص )طب  بند ب ( آن

× mm (9 ± 29) بدوزید. طر اا را از ار چهار  قرار داده و آن 

 آزمون انجام روش  1

قرار  (3-2)طب  بند  اییحاو  محلو  قلیظر  ته صا  ی  در به آرامی مرکب را   آزمونه 6-

 3±(9/9) برابر pH. آزمونه مرکب را کامح در ای  محلو  در را بپوشاندرو  آن که محلو  طور  به داید،

 39به مدت است. اجازه داید آزمونه  1به  39حجم محلو  به جرم کاال نسبت خیس کنید، در حالی که 

ه را در محلو  فرو برده و حرکت داید تا آزمونارچند ی  بار در محلو  بماند. دقیقه در دما  اتاق 

محلو  اضافی  آزمونه را خارج کرده و نفوذ نماید. سپس نطور یکنواخت به داخ  آبهخوبی و بهمحلو  

 بگیرید. ا   را توسط دو میله شیشهآن
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 اسمیر تحت فشا را ببینید(، 2-2)بند  یا رزی  اکریلیکی  شیشهاز جنس بی  دو صفحه  آزمونه مرکب را

kPa (2/9± 3/19) مونکه قبح به درجه حرارت مورد نظر برا  آز( 1-2آزمون )طب  بند  در دستگاه 

 رسیده است، قرار داید.

 (2-2)طب  بند  3/3 ± (9/9) با برابر pHرا در محلو  اسید  با مرکب دیگر به امی  روش ی  آزمونه 

 قرار داید. رسیده است، آزمون برا ت مورد نظر و در دستگاای مجزا که قبح به درجه حرار قرار داده

 دستگاه آزمون قرار داد.ی  ر دادن صفحات جدا کننده بی  آنها د با قرارتوان می: تا ده آزمونه را به طور امزمان يادآوري

دستگاه  صفحه در 11باید ار  ،عدد باشد، جهت رسیدن به فشار اسمی صحیح 19اا  تهیه شده کمتر از اگر تعداد آزمونه

 آزمون قرار گیرند.

درجه ( با 9-2طب  بند ) آونساعت در  2اا  مرکب را به مدت  حاو  آزمونه آزموندستگاه  1-1

اا در حالت آزمونه مورد استفادهطور  که با توجه به نوع دستگاه قرار داید، به C°( 9 ± 33 ) حرارت

  ( باشند.9( یا در حالت افقی )طب  شک  1عمود  )طب  شک  

 

 
 ها در حالت افقي()آزمونه دستگاه آزمونشمايي از  -6شكل 

 

 
 ها در حالت عمودي()آزمونه دستگاه آزمونشمايي از  -1شكل 
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یکی از  اا به جز از طر  وسیله شکافت  بخیه مرکب را باز کنید )به اا  آزمونهی  از ار  1-9

، سلسیوس درجه 69 با دما  حداکثر طیمحیدر صورت لزوم( و با آویزان کردن در ، ترچ کو اضحع

 .خش  کنید، ام متص  باشندفقط از ی  طر  به قطعه آزمونهکه دو یا سه  طور  به

اا  امراه را در مقایسه با معیاراا   گیار  رو  پارچه یا پارچهتغییر رنگ آزمونه و لکه 1-4

و  2392 اا  ملی ایران شماره استاندارداا ( و یا به روش دستگاای )3-2و  6-2خاکستر  )طب  بند 

 .کنید ارزیابی( را ببینید 3693

اا   نم از شده و یا  رز رنگ ،  مستقیم حاو  مسرزرنگمواد موارد که الیا  سلولز  با بسیار  در 

شده و عرق بدن طبیعی باعث حی   تعیی اا   ، آزمونشده است در عملیات بعد از رنگرز  استفاده مس

، عرق نور برابردر ثبات رنگ در  قاب  توجهیله باعث تغییر شود. ای  مسأ می شدهکاال  رنگرز  مس از 

 شود. گرفتهدر نظر  احتما شود که ای  گردد. بنابرای  توصیه می مییا شستشو بدن 

 گزارش آزمون باید دارا  آگاای اا  زیر باشد :

 ؛136روش آزمون طب  استاندارد ملی ایران شماره  7-6

 تمام جزئیات الزم برا  شناسایی کام  آزمونه ؛ 7-1

درجه عدد  معیار خاکستر  و/یا ارزیابی دستگاای برا  تغییر رنگ آزمونه در ار ی  از  7-9

 اا ؛ محلو 

معیار خاکستر  و/یا ارزیابی  در صورت استفاده از پارچه امراه ت  جنسی ، درجه عدد  7-4

 اا  امراه مورد استفاده ؛   از پارچهدستگاای برا  لکه گیار  رو  ار ی

در صورت استفاده از پارچه امراه چند جنسی ، درجه عدد  معیار خاکستر  و/یا ارزیابی  7-5

دستگاای برا  لکه گیار  رو  ار جنس از پارچه امراه چند جنسی و نوع پارچه امراه چند جنسی به 

 کار رفته ؛

 .موارد اختیار  استفاده شده 7-1

 

 
 


