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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4312:1989 Surface active agents — Evaluation of certain

effects of laundering — Methods of analysis and test for unsoiled cotton control cloth (Речовини поверх-
нево-активні. Оцінювання окремих процесів під час прання. Методи аналізування та випробовуван-
ня чистого контрольного зразка бавовняної тканини).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 49 «Cинтетичні мийні засоби».
Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;
— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті

рамкою;
— позначення одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651:1977 «Мет-

рологія. Одиниці фізичних величин». Замінено позначення «l» на «дм3», «ml» — на «см3», «sr» —
на «ср».

Копії документів можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП
Певні ефекти, що виникають у процесі прання текстильних виробів, можна оцінювати за до-

помогою контрольних зразків (шматочків; шматків) незабрудненої бавовняної тканини, що підля-
гають пранню разом зі звичайними забрудненими текстильними виробами. Таке оцінювання немож-
ливо здійснити безпосередньо зі звичайними забрудненими текстильними виробами, якщо їх но-
сили і в яких з’явилися зміни, які не можна проконтролювати між черговими циклами прання.

Такі зміни не є впливом процесів прання, і їх дуже складно виміряти, щоб порівняти резуль-
тати різних лабораторій. Крім того, складно працювати зі звичайними забрудненими текстильни-
ми виробами, що мають унормовані властивості.

Використання випробувальних шматочків строго визначеної незабрудненої контрольної бавов-
няної тканини дозволяє у більшому ступені усунути причини видозмін, що виникають крім самого
процесу прання. Тому, використання випробувальних шматочків незабрудненої контрольної бавов-
няної тканини, визнано основним методом контролювання процесів прання, виконуваних промис-
ловими пральнями.

Розрахунки, базовані на результатах прання незабрудненого контрольного зразка бавовни, не
можна використовувати для прогнозування інших текстильних виробів, що підлягають пранню тим
же шляхом, якщо вони сильно відрізняються від контрольного зразка бавовни за структурою во-
локон, щільністю лінійних ниток, масою на одиницю площини, ступеня початкового зношення.
У таких випадках результати, отримані на контрольному зразку бавовни, можуть найбільше про-
демонструвати якісні розбіжності між різними процесами прання або змінами в процесі прання.

Під час використання незабрудненого контрольного зразка бавовни для визначання впливу ок-
ремих чинників (наприклад, таких як: тип пральної машини, структура або концентрація мийних або
відбілювальних засобів) у частині впливу на текстиль. Зокрема треба, щоб випробувальні шматоч-
ки використовуваної контрольної бавовняної тканини були з однієї і тієї ж партії, щоб звичайні за-
бруднені текстильні вироби були завжди одного виду і мали однаковий ступінь забрудненості, а та-
кож твердість води завжди була однакова (оскільки вплив твердості вивчений не точно).

З чого випливає, що доцільно порівняти результати, отримані в різних лабораторіях, поперед-
ньо переконавшись, що дотримано всі умови для порівняння.

У деяких випадках можливе визначення тільки окремих характеристик з числа тих визначень,
що описані в цьому стандарті.

Цей стандарт треба застосовувати разом з ISO 2267.
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РЕЧОВИНИ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ

ОЦІНЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЙ
ПІД ЧАС ПРАННЯ

Методи аналізу та випробування чистого контрольного зразка
бавовняної тканини

ВЕЩЕСТВА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ

ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЙСТВИЙ
ВО ВРЕМЯ СТИРКИ

Методы анализа и испытания чистого контрольного образца
хлопчатобумажной ткани

SURFACE ACTIVE AGENTS

EVALUATION OF CERTAIN EFFECTS
OF LAUNDERING

Methods of analysis and test for unsoiled cotton control cloth

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює методи визначання певних характеристик чистого контрольного

зразка бавовняної тканини, а саме: за ретельно контрольованих умов внутрішнє посіріння і пожов-
тіння тканини, збільшення вмісту органічного відкладення і залишку у процесі прокалювання (золи),
загальне зниження міцності на розрив унаслідок хімічного розкладання целюлози і зниження
міцності на розрив через механічні чинники при пранні як до, так і після оброблення, щоб оцінити
вплив певних чинників прання.

Щоб оцінити вплив певних чинників на бавовняні вироби під час прання у побутових праль-
нях, доцільно застосовувати тільки деякі з цих методів. Крім цього, хоча методи, наведені в цьо-
му стандарті, дозволяють оцінити величину зносу, спричинену інтенсивною механічною дією, вони
не дозволяють визначити впливи незначних відмінностей механічної дії під час прання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче стандарти містять положення, на які є посилання у цьому стандарті. На час

публікування зазначені видання були чинними. Усі стандарти підлягають перегляданню, і сторонам-
учасникам угод на основі цього стандарту рекомендується з’ясувати можливість застосування
новітніх видань стандартів, наведених нижче. Члени ІЕС і ISO ведуть реєстри чинних на сьогодні
міжнародних стандартів.

ISO 139:1973 Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing
ISO 1628-1:1984 Plastics — Guidelines for the standardization of methods for the determination

of viscosity number and limiting viscosity number of polymers in dilute solution — Part 1: General
conditions
Видання офіційне

Чинний від 2007 – 10 – 01
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ISO 1772:1975 Laboratory crucibles in porcelain and silica
ISO 2267:1986 Surface active agents — Evaluation of certain effects of laundering — Method of

preparation and use of unsoiled cotton control cloth
ISO 3105:1976 Glass capillary kinematic viscometers — Specification and operating instructions
ISO 5081:1977 Textiles — Woven fabrics — Determination of breaking strength and elongation

(Strip method)
СІЕ Publication No. 17 (Е-1.1.):1979 International lighting vocabulary
СІЕ Publication No. 38 (ТС-2.3):1977 Radiometric and photometric properties of materials and their

measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ISO 139:1973 Текстиль. Нормальні атмосферні умови для кондиціювання і випробовування
ISO 1628-1:1984 Пластмаси. Настанови з методів нормування для визначання числа в’язкості

і обмеженого числа в’язкості полімерів у розведених розчинах. Частина 1. Загальні умови
ISO 1772:1975 Тиглі лабораторні порцелянові і кварцеві
ISO 2267:1986 Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих процесів під час прання.

Методи підготовляння і використовування чистого контрольного зразка бавовняної тканини
(Впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 2267)

ISO 3105:1976 Віскозиметри скляні капілярні для визначання кінематичної в’язкості. Специфі-
кації і інструкції з експлуатації

ISO 5081:1977 Текстиль. Тканини. Визначання міцності на розрив і розтяг (Метод затискан-
ня смужки тканини в захвати динамометра)

СІЕ публікація № 17 (Е-1.1.):1979 Міжнародний світлотехнічний словник
СІЕ публікація № 38 (ТС 2.3):1977 Радіометричні і фотометричні властивості матеріалів і їх

вимірювання.

3 ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ
Вимірювання рівня притаманних тканині внутрішнього посіріння і внутрішнього пожовтіння

необхідно здійснювати на всьому випробному зразку.
Вимірювання міцності на розрив необхідно виконувати на зразках, нарізаних вздовж основи

тканини, згідно з ISО 2267 (див. рисунок 2).
Хімічну деструкцію вимірюють на певному зразку основи тканини, що містить нитки, висмик-

нуті з пробних зразків, призначених для вимірювання міцності на розрив.
Визначання вмісту золи й органічного відкладення необхідно здійснювати на залишках ткани-

ни, тобто кінцевих смужках біля крайок. Цей залишок тканини розрізають на вузькі смужки відпо-
відних розмірів (наприклад, шириною 1 см і довжиною декілька cантиметрів), які перемішують.

4 ВИЗНАЧАННЯ РІВНЯ ВНУТРІШНЬОГО (ПРИТАМАННОГО ТКАНИНІ)
ПОСІРІННЯ (ВИМІРЯНОГО ЗА ВІДСУТНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ
ПРОМЕНІВ)

4.1 Застосовування
У цьому розділі описано метод визначання внутрішнього посіріння контрольного зразка неза-

брудненої бавовняної тканини після 25 (або 50) циклів прання, згідно з ISO 2267.
Мета цього визначання — одержання даних про повторне відкладення кольорових пігмент-

них забруднень, звичайно сірих, на тканині. Занадто високий рівень повторного відкладення
означує недосконалість процесу прання. Посіріння також може бути причиною забруднення від
барв-ників; це може статися, коли пранню підлягають різнокольорові матеріали.

Внутрішнє посіріння (див. 4.2.4) не завжди можна визначити візуально (див. 4.2.4, приміт-
ки 2 і 3).

Примітка. В різних лабораторіях можна отримати різні результати внутрішнього посіріння. Це не зменшує значення
визначання рівня посіріння, що дає можливість провести порівняльні випробовування в одній лабораторії.
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4.2 Терміни та визначення понять
У цьому стандарті застосовуються такі терміни та визначення їх понять:
4.2.1 енергетична яскравість або яскравість у точці джерела освітлювання (radiance or

luminance at a point of a sourсe) згідно з СІЕ 45-05-1501) і СІЕ 45-10-0801)

Lv — променистий або світловий потік, що виходить з елемента поверхні в точці на поверхні
джерела і поширюється в напрямках, визначених елементарним конусом з певним напрямком,
розділений на добуток просторового кута цього конуса і площини ортогональної проекції поверхні
елемента на поверхню, що перпендикулярна заданому напрямку.

Іншими словами, яскравість — це енергетична сила світіння або сила світіння, випромінена
в певному напрямку одиницею поверхні

4.2.2 коефіцієнт енергетичної яскравості (яскравості) (radiance (luminance) factor) згідно
з СІЕ 45-20-2002)

b — відношення енергетичної яскравості (яскравості) певного середовища до енергетичної
яскравості (яскравості) ідеально відбивального розсіювача (дифузора), ідентично опроміненого
(освітленого).

Спектральний коефіцієнт енергетичної яскравості: ( ) ,e

e w

L
L

λ

λ
β λ =

де Lеl — спектральна щільність енергетичної яскравості певного середовища;
Lеlw — спектральна щільність енергетичної яскравості розсіювача, що має ідеальне відбиття.
Коефіцієнт енергетичної яскравості (яскравості) корисний тільки для розсіяних променів.
Примітка 1. У Німеччині величина «Leuchtdichtefaktor» (коефіцієнт енергетичної яскравості) формально названо

«Remissionsgrad» (ступінь відбиття).
Примітка 2. У випадку флуоресцентного середовища, коефіцієнт енергетичної яскравості (яскравості) — це сума коефі-

цієнта відбитої енергетичної яскравості (яскравості) bS і коефіцієнта флуоресцентної енергетичної яскравості (яскравості) bL.
bт = bS + bL

Примітка 3. Спектральний коефіцієнт енергетичної яскравості (яскравості) — це теоретична величина, що залежить не
тільки від властивостей певного середовища, а також від відносного спектрального розподіляння енергії падаючого проміння.

Примітка 4. Коефіцієнт яскравості — фотометрична величина, що більш найзадовільніше характеризує зорове сприй-
няття яскравості.

Примітка 5. Якщо коефіцієнт яскравості помножити на 100, то отримують  показник енергетичної яскравості, виражений
у відсотках.

Примітка 6. У випадку поверхні, що цілком розсіює (ортотропний розсіювач), коефіцієнт енергетичної яскравості дорів-
нює коефіцієнту відбиття за будь-яких умов освітлювання і спостерігання.

Якщо ця поверхня не повністю розсіює (змішане відбиття), коефіцієнт енергетичної яскравості може бути більше, ніж
коефіцієнт відбиття (якщо напрямок спостерігання такий, що приймається більша частина дзеркально відбитого світла) або
менше, ніж коефіцієнт відбиття (у випадку коли напрямок спостерігання, унеможливлює дзеркальне відбиття світла).

Тканини, використані для визначання впливу прання, — достатньо матові й вимірювана їх кількість неважлива (за умо-
ви, що їх кількість завжди однакова). Це не стосується глянсових поверхонь, для яких бажано вимірювати розсіяне відбиття,
що відповідає унормованим вимогам контролю цих поверхонь, окрім глянцевих поверхонь. У цьому випадку використання ко-
ефіцієнта відбиття не підходить, коефіцієнт енергетичної яскравості треба вимірювати у напрямку спостерігання, що унемож-
ливлює дзеркальне відбиття

4.2.3 показник яскравості, виражений у відсотках (percentage degree of luminance)
Коефіцієнт яскравості, помножений на 100 %.
Примітка. Показник яскравості у відсотках можна визначити за допомогою рефлектомера, оснащеного Y (зеленим) три-

колірним фільтром. У цьому випадку значення рефлектометра (див. 4.2.5) практично дорівнює показнику яскравості у відсот-
ках, принаймні для такої самої матової поверхні, що і контрольна тканина, і за умови, що вимірювання проводилось  за шка-
лою від 0 (абсолютно чорна) до 100 (ідеальний розсіювач) і перпендикулярно до цієї поверхні при освітленні під кутом 45о. За
інших умов геометрії можна одержати різні значення залежно від величини дзеркального складника, включеного у вимірюва-
ний світловий потік.

З іншого боку, отримують результати (які взагалі не ідентичні), якщо зменшення спектрального відбитка на випадково
обраній довжині хвилі, розташованій у зеленій ділянці спектра, який вимірюють за допомогою спектрофотометра, або вимірю-
ють за допомогою рефлектометра, якщо значення рефлектометра для зеленого світла отримано за допомогою випадково об-
раного зеленого фільтра. В обох випадках результати залежать  від довжини хвилі або використаного фільтра і можуть по-
мітно відрізнятися за результатами двох лабораторій, де проводилося аналізування. Звичайно, можливо розрахувати показ-
ник яскравості у відсотках за допомогою кривої спектральної відбивної здатності ( див. 4.4.1, примітка 2)

4.2.4 внутрішнє посіріння (intrinsic greying)
Зменшення показника яскравості контрольного зразка тканини у відсотках за таких умов

освітлення, коли усувають флуоресцентні ефекти, спричинені дією наявних вибілювачів.
Примітка 1. Визначання внутрішнього посіріння дозволяє у будь-яких випадках одержати конкретне й єдине значення,

навіть якщо, окрім посіріння, наявне пожовтіння або деяка зміна відтінку.
Примітка 2. З наведених визначень випливає, що внутрішнє посіріння не завжди можна виявити під час візуального

огляду при денному світлі, або навіть при висвітленні іншими джерелами світла. У принципі прийнятні всі джерела світла,
навіть  такі як лампи накалювання, що випромінюють  ультрафіолетове проміння, таким чином стимулюючи до певної міри
світіння вибілювальних флуоресцентних речовин (оптичних вибілювачів).

1) Див. СІЕ Publ. 17(Е-1.1.).
2) Див. СІЕ Publ. 38(ТС-2.3.).
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У випадку, коли контрольний зразок тканини містить оптичні вибілювачі, внутрішнє посіріння не пов’язано безпосеред-
ньо з візуальною білизною.

Примітка 3. Ступінь візуальної білизни білих тканин — це звичайно один з чинників, що визначають якість прання.
Проте унормовування вимірювання ступеня візуальної білизни не змінилось настільки, щоб допустити долучання цього

методу до цього стандарту.
У додатку А описано емпіричний метод, що задовольняє у більшості випадків, які трапляються на практиці, а у додатку

D наведено умови вимірювання відбитка, а також еталони шкали посіріння

4.2.5 значення, виміряне рефлектометром (reflectometer value) згідно з СІЕ 45-20-2021)

Значення вимірюють для окремого рефлектометра.
Примітка. Використовуваний рефлектометр має бути описаний. Значення, виміряне рефлектометром, залежить  від

геометричної конфігурації рефлектометра або освітлювача, від спектральної чутливості приймача (навіть  при установлених
фільтрах) і від використовуваного еталона. Ці умови мають бути точно зазначені: як і коли їх застосовують.

4.3 Принцип
Вимірюване рефлектометром значення Rg зразка бавовняної контрольної тканини перед і після

25 (або 50) циклів прання за допомогою рефлектрометра (триколірний колориметр) із вмонтованим Y
(зеленим) триколірним фільтром і за умов роботи, що унеможливлює будь-який флуоресцентний ефект.

Ступінь внутрішнього посіріння — зниження показання рефлектометра (коефіцієнт ідеального
розсіювача дорівнює 100), ідентична в цьому випадку зниженню показника яскравості у відсотках.

4.4 Обладнання
4.4.1 Рефлектометр (триколірний колориметр), який можна оснастити Y (зеленим) триколір-

ним фільтром, з’єднавши з фотоелементом і джерелом світла, дозволяє вимірювати спектраль-
ну чутливість відповідно до значення функції збігу кольору С1Е y від джерела С і унеможливлює
будь-які флуоресцентні ефекти (див. 4.2.3, примітка).

Примітка 1. Існує два можливих способи, застосовані для усування флуоресценції. Перший полягає у розташуванні Y
(зеленого) триколірного фільтра між джерелом світла і тканиною, яку досліджуватимуть. Це запобігає попаданню ультрафіо-
летового і фіолетового світла, що викликає флуоресценцію, на тканину. Другий спосіб полягає в освітлюванні білим світлом,
але використовуючи фільтр, що блокує ультрафіолетове проміння між джерелом світла і тканиною.

Зелений триколірний фільтр Y розташовують між тканиною і фотоелементом. Ультрафіолетовий фільтр повинний бло-
кувати усе проміння на хвилі нижче 450 нм.

Примітка 2. Теоретично можливо одержати ідентичний результат за допомогою розрахунків, заснованих на кривій спект-
ральної відбиткової здатності, і виміряних за допомогою спектрофотометра. У цьому випадку дані, отримані за спектрофото-
метричною кривою, треба помножити на значення ( y Н)l триколірного фільтра для еталонного джерела С і ці результати
інтегрують по всьому спектру. У цьому випадку, звичайно, треба унеможливити флуоресценцію.

4.4.2 Дві калібровані пластини для калібрування рефлектометра (див. 4.4.1), одна нейтраль-
но білого кольору з показником яскравості між 85 % і 90 %, інша нейтрально сірого кольору з по-
казником яскравості між 60 % і 75 %. Калібрування цих пластин має ґрунтуватися на основі іде-
ального розсіювача (=100) для Y (зеленого) і Z (синього) триколірних фільтрів у режимі вимірю-
вання цього рефлектометра.

Калібровані пластини, зроблені з різних матеріалів, можна отримати в різних національних
органах калібрування. З яскравими матеріалами легше працювати, а тьмяні матеріали дають зна-
чення рефлектометра, що менше залежать від геометричних умов висвітлювання і спостерігання.

Примітка. Використовування однієї каліброваної пластини з показником яскравості біля 100 % веде до помилки, якщо
амплітудно-частотна характеристика рефлектометра не є строго лінійною на всьому діапазоні вимірювання. Тому важливо
використовувати не менше двох каліброваних пластин.

4.5 Проведення випробовування
Проведення випробовування залежить від використовуваної апаратури. Апаратура повинна

давати можливість правильного вимірювання відсоткового показника яскравості тканини, отриманої
за допомогою спеціального Y (зеленого) триколірного фільтра, виключаючи будь-які прояви флуо-
ресценції.

Вимірювання проводять на різних зразках (шматочках) контрольного зразка бавовняної тка-
нини через 12 год або не пізніше 7 днів після останнього прасування (або пресування). Протягом
цього періоду випробні шматочки  варто зберігати в умовах строгої чистоти і захищати від світла.

Для кожного конкретного виміру випробний зразок (шматочок) складають у вісім шарів. Вимі-
рювання проводять на верхньому шарі, який був у безпосередньому контакті з полірованою повер-
хнею прасувальної або пресувальної машини. Таким чином проводять десять індивідуальних ви-
мірювань у різних точках випробного зразка (шматочка).

Вимірювання повторюються на кожному випробному зразку (шматочку).

1) Див. СІЕ Publ. 38(ТС-2.3.).



ДСТУ ISO 4312:2005

5

4.6 Обробляння результатів
Внутрішнє посіріння, DG, у відсотках визначають за формулою:

 DG = Rg0 – Rg,
де Rg0

— середнє арифметичне значення показання рефлектометра для Y (зеленого) триколірно-
го фільтра (рівне показнику яскравості у відсотках), отриманих на контрольному зразку
бавовняної тканини;

Rg — середнє арифметичне 3 ´ 10 значень показання рефлектометра для Y (зеленого) три-
колірного фільтра (рівне показнику яскравості у відсотках), отриманих на трьох випроб-
них зразках, що були піддані 25 (або 50) циклам прання.

Результати вимірювання записують з точністю до першого десяткового знака після коми.
Примітка. Rg0

 для контрольного зразка бавовняної тканини не обов’язково має найбільше значення, отримане для цієї
тканини, тому що операції прання, що згодом будуть  до неї послідовно застосовані, можуть у деяких випадках покращити
тільки результати операцій підготовного обробляння.

Тому у деяких випадках можливе отримання негативного значення DG.
Це не є проблема, поки мова йде про порівняльні випробовування.
З іншого боку, якщо DG бажано використовувати як абсолютний індекс якості прання, наприклад, у разі оцінювання якості

прання, досягнутого комерційними пральнями, то було б бажано визначити раз і назавжди постійну величину Rg0
, що була

б еквівалентна найбільшому значенню, отриманому у процесі різних випробовувань контрольного зразка бавовняної тканини.
Так як максимальна величина залежить  від умов роботи і обладнання, використовуваного в кожній лабораторії, то не-

можливо запропонувати універсальну припустиму величину. Як рекомендацію можна прийняти значення від 88 % до 92 %.

5 ВИЗНАЧАННЯ ВНУТРІШНЬОГО (ПРИТАМАННОГО ТКАНИНІ)
ПОЖОВТІННЯ (ВИМІРЯНОГО ЗА ВІДСУТНОСТІ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ
ПРОМЕНІВ)

5.1 Сфера застосування
Цей розділ установлює метод визначання внутрішнього пожовтіння контрольного зразка не-

забрудненої бавовняної тканини після 25 (або 50) циклів прання згідно з ISO 2267.
Практично зміна відтінку в результаті неправильного прання — це найчастіше пожовтіння,

однак ці зміни кольору можуть бути замасковані оптичними вибілювачами або підсинювальними
агентами. Існує багато різних причин пожовтіння: відкладення твердих солей від мийної ванни, не-
дотримування вимог полоскання, що призводить до залишків лужних субстанцій в тканині, зміна
відтінку тканини через осад мила жирних кислот тощо.

Метою цього методу є визначання пожовтіння за таких умов, коли пожовтіння не може бути
приховане у разі застосування оптичних вибілювачів.

Примітка. У різних лабораторіях можуть бути отримані різні результати випробування на внутрішнє пожовтіння, але
випробування можна проводити і в одній лабораторії.

5.2 Терміни та визначення понять
У цьому розділі використовують терміни та визначення, наведені в 4.2, а також такі.
5.2.1 ступінь внутрішнього (притаманного тканині) пожовтіння (degree of intrinsic yellow)
Різниця між величиною, виміряною рефлектометром з Y (зеленим) триколірним фільтром, для

контрольного зразка тканини, і величиною, виміряною тим самим рефлектометром з Z (синім) три-
колірним фільтром за таких умов вимірювання, що унеможливлюють будь-який флуоресцентний
вплив через присутність оптичного вибілювача. При цьому вимірювання проводять за шкалою
від 0 (абсолютно чорне) до 100 (ідеальне розсіювання світла).

До використовування контрольної тканини ступінь внутрішнього пожовтіння завжди позитивний
5.2.2 внутрішнє (притаманне тканині) пожовтіння (intrinsic yellowing)
Збільшення ступеня внутрішнього пожовтіння контрольного зразка тканини.
Примітка 1. Це дає можливість визначити й одержати однозначну величину як для ступеня внутрішнього пожовтіння,

так і для внутрішнього пожовтіння взагалі.
Отримані результати, в цілому, не ідентичні, якщо існують розбіжності між спектральними відбитками, виміряними спект-

рофотометром на арбітражній зеленій або синій довжині хвилі або у разі розбіжності між значеннями рефлектометра, отрима-
ними у разі використовування арбітражного зеленого або синього фільтрів. У таких випадках результати залежать від вибору
довжини хвилі або фільтра, а також можуть істотно відрізнятися залежно від конкретної лабораторії. Звичайно, можна одер-
жати такі самі результати, зробивши обчислення згідно з кривою спектрального відбиття.

Примітка 2. З приведених вище визначень випливає, що ступінь  внутрішнього пожовтіння, як і внутрішнє пожовтіння
взагалі, немає потреби визначати за допомогою візуального контролю при денному світлі або іншому освітлюванні, а також
не варто конкретно відносити їх до візуальної білизни (див. 4.2.4, примітка 2).

Примітка 3. Рефлектометри з різними конфігураціями освітлювання і спостерігання можуть, у принципі, давати різні
значення (див. 4.2.3, примітки).



ДСТУ ISO 4312:2005

6

Примітка 4. Ступінь внутрішнього пожовтіння тканини, що містить оптичні вибілювачі, який вимірюють, унеможлививши
будь-який вплив флуоресценції, відрізняється від ступеня внутрішнього пожовтіння тієї самої тканини за відсутності оптичних
вибілювачів. Фактично абсорбція такою тканиною у фіолетовій частині спектра змінює показання рефлектометра, зокрема,
коли світло отримано через Z (синій) триколірний фільтр. З цієї причини внутрішнє пожовтіння не треба використовувати для
порівняння мийної здатності мийних засобів, які містять і не містять оптичні вибілювачі.

5.3 Принцип
Вимірювання рефлектометром величини Rb контрольного зразка бавовняної тканини після

25 (або 50) циклів прання, за допомогою рефлектометра (триколірний колориметр), обладнаного
Z (синім) триколірним фільтром і за умов повного видаляння флуоресцентного впливу.

Оцінку ступеня внутрішнього пожовтіння J проводять як розбіжність між значеннями Rg
(див. 4.6) і Rb.

Внутрішнє пожовтіння DJ відповідає збільшенню ступеня внутрішнього пожовтіння після
25 (або 50) циклів прання.

5.4 Обладнання
Відповідно до позначеного в 4.4, але з долученням Z (синього) триколірного фільтра, з’єдна-

ного із джерелом освітлення і фотоелементом рефлектометра, забезпечує спектральну чутливість
апаратури, що відповідає значенням функції збігу кольору CIE z  від джерела С.

Примітка 1. Дивись 4.4.1, примітка 1.
Примітка 2. Теоретично, існує можливість одержати Rb шляхом обчислення на основі кривої спектрального відбиття,

що визначають  за допомогою спектрофотометра. У цьому випадку координати кривої спектрофотометра повинні бути помно-
жені на триколірний показник ( )zH λ  для стандартного джерела С. Отримане інтегрується на весь спектральний ряд. У цьо-
му випадку будь-яка флуоресценція має бути унеможливлена.

5.5 Проведення випробовування
Після проведення вимірювань, наведених у 4.5, повторити їх після заміни Y (зеленого) три-

колірного фільтра на Z (синій) триколірний фільтр, показання рефлектометра вимірюють у відно-
шенні до ідеального розсіювача (= 100) за таких самих умов освітлення.

5.6 Обробляння результатів
Ступінь внутрішнього пожовтіння J випраних зразків (шматочків) звичайно обчислюють за

формулою:
J = Rg – Rb,

а ступінь внутрішнього пожовтіння J0 контрольного зразка бавовняної тканини — за формулою:
J0 = Rg0 – Rb0,

деRg0 і Rb0 визначені в 4.6;
Rb — середнє арифметичне значення 3 ´ 10 показань рефлектометра від Z (синього) трико-

лірного фільтра, отримане на трьох випробних зразках після 25 (або 50) циклів
прання;

Rb0— середнє арифметичне значення показань рефлектометра для Z (синього) триколірного
фільтра, отримане на контрольному зразку бавовняної тканини.

Внутрішнє пожовтіння DJ контрольного зразка тканини, спричинене 25 (або 50) циклами пран-
ня, визначають за формулою:

DJ = J25(50) – J0.
Усі результати вимірювань записують з точністю до першого десяткового знака після коми.
Якщо DJ > 0, то прання призводить до внутрішнього пожовтіння. Якщо DJ = 0, то прання не

призводить до внутрішнього пожовтіння. І нарешті, якщо DJ < 0, прання або зменшує ступінь внут-
рішньо-го пожовтіння контрольної бавовняної тканини, або призводить до появи блакитного
відтінку.

Примітка. Rb0
 для контрольного зразка бавовняної тканини не обов’язково має найбільше значення, отримане для цієї

тканини, бо процес прання, що буде послідовно застосований до цієї тканини, у деяких випадках може покращувати результа-
ти попереднього обробляння.

Тому у деяких випадках можливе від’ємне значення величин DJ.
Це не є проблемою до того часу, поки мова йде про порівняльні випробовування.
З іншого боку, бажано використовувати DJ як абсолютний індекс якості прання, наприклад, у разі перевіряння якості

прання, досягнутого комерційними пральнями, потрібно установити постійну величину Rb0
, яка була б еквівалентна найвищо-

му значенню, отриманому в процесі різних випробувань контрольного зразка бавовняної тканини.
Так як максимальна величина залежить від умов роботи й обладнання, використовуване у кожній лабораторії, то не-

можливо запропонувати універсальне значення для всіх випадків. Використовують, як правило, значення, яке знаходиться
у діапазоні від 86 % до 90 %.
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6 ВИЗНАЧАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВМІСТУ ОРГАНІЧНОГО
ВІДКЛАДЕННЯ

6.1 Застосування
У цьому розділі описано метод визначання збільшення вмісту нерозчинної у воді органічної

речовини на контрольному зразку чистої бавовняної тканини після 25 (або 50) циклів прання згідно
з ISO 2267.

Причиною появи цих відкладень є кальцієве або магнієве мило, що може призвести до різних
небажаних наслідків: посіріння, пожовтіння, ефекту засалювання, утруднення зволожування, не-
приємного запаху, складності каландровання.

6.2 Принцип
Обробляння відомої маси контрольного зразка бавовняної тканини сумішшю бензол/етанолу

до і після 25 (або 50) циклів прання. Обробляння проводять після екстракції випарювання розчи-
ну органічної речовини і зважування сухого залишку.

6.3 Реактиви
Під час аналізування використовують тільки аналітично визнані реактиви і тільки дистильо-

вану або еквівалентну їй по чистоті воду.
Екстракційний розчинник містить 9 об’ємів бензолу і 1 об’єм 96 % (об’ємна частка) етанолу.

6.4 Обладнання
Обладнання має бути звичайне лабораторне, а також:
6.4.1 Сокслет — тип екстракційного апарата, що має нормовані з’єднання матового скла

(шліфи), здатні захищати від попадання атмосферної вологи.
У складі цього апарата мають бути:
6.4.1.1 Вимірювальна колба.
6.4.1.2 Екстрактор місткістю від 150 мл до 250 мл.
6.4.1.3 Конденсатор, оснащений вимірювальною колбою (див.6.4.1.1) і екстрактором (див.6.4.1.2).
6.4.2 Скляночка для зважування.
6.4.3 Сушильна шафа, в якій підтримується температура (103 ± 2) оС.
6.4.4 Сушильна трубка.
6.4.5 Водяний огрівник або безполуменевий нагрівач.
6.4.6 Вакуумний насос.

6.5 Проведення випробовування

ЗАСТОРОГА! Бензол токсичний і легкозаймистий. Працювати під витяжкою.
6.5.1 Проба для аналізування
Взяти для аналізування пробу масою приблизно 3 г, зважити її з точністю до 0,0001 г, від час-

тини випробного зразка, що залишилась та призначена для вимірювання зменшення міцності на
розрив і підготовлена згідно з розділом 6 ISO 2267:1986 (див. також розділ 3).

У цей же час, беруть другий зразок для визначання вмісту води в цій тканині.
6.5.2 Визначання вмісту води
Другий зразок треба перемістити у скляночку для зважування (6.4.2), попередньо висушену

при температурі (103 ± 2) оС, охолоджену в ексикаторі і зважену. Скляночка для зважування із за-
тичкою розміщують окремо і залишають у сушильній шафі мінімум на 2 год при температури
(103 ± 2) оС. Потім закривають затичкою скляночку для зважування і поміщають її в ексикатор до
повного охолодження. При повторному зважуванні відкрити та швидко закрити скляночку затичкою,
щоб поновити атмосферний тиск усередині скляночки.

Різниця маси до і після сушіння, виражена у відсотках від маси сухої тканини, визначає вміст
води в тканині на момент первинного зважування (див. 6.5.1).

Суха маса першого зразка обчислюється через пропорції.
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6.5.3 Визначання
Помістити перший зразок в екстрактор (див. 6.4.1.2); установити вимірювальну колбу

(див. 6.4.1.1), попередньо висушену при температурі (103 ± 2) оС, охолоджену у ексикаторі і зва-
жену. Приєднати конденсатор (див. 6.4.1.3) до екстрактора, потім налити достатню кількість экс-
тракційного розчину (див. 6.3) через конденсатор, щоб наповнити за один раз гільзу екстрактора;
додати 10 %—20 % попередньої кількості розчину.

Приєднати сушильну трубку (див.6.4.4) до верхньої частини конденсатора так, щоб в апарат
попадало тільки сухе повітря.

Підігріти вимірювальну колбу на водяному огрівнику або за допомогою безполуменевого на-
грівача (див.6.4.5) і регулювати нагрівання так, щоб гільза екстрактора наповнювалась як мінімум
5 разів за годину.

Продовжувати екстракцію протягом 6 год.
Приєднати вимірювальну колбу до конденсатора (переставленого для дистилювання), нагріти

на водяному огрівнику або безполуменевому нагрівачі і дистилювати розчинник стільки, наскільки
це можливо. Від’єднати колбу і нагріти на водяній лазні або безполуменевому нагрівачі протягом
5 хв, відкачувати повітря з колби за допомогою скляної трубки, приєднаної до вакуумного насосу
(див. 6.4.6).

Нагрівати колбу з осадом у сушильній шафі (див. 6.4.3) при температурі (103 ± 2) оС протя-
гом 1 год. Вставити трубку, з’єднану з вакуумною помпою (насосом), на кілька секунд, щоб повністю
видалити всю пару.

Нагрівати вимірювальну колбу у сушильній шафі при температурі (103 ± 2) оС ще протягом
5 хв, охолодити у ексикаторі до температури навколишнього середовища і зважити.

Це зважування треба проводити за тих самих умов, за яких калібрують вимірювальну колбу.
Примітка 1. У випадку, коли аналізовний зразок поміщають в апарат через паперовий фільтр-патрон, необхідно переко-

натися шляхом холостої проби, що фільтр не містить речовини, які екстрагуються в патроні.
Примітка 2. Коли органічні або мінеральні відкладення незначні (менше 5 % за масою), то дозволяється розрахувати

суху масу аналізовного зразка, замість  визначання її за втратою маси після сушіння, помножуючи на 0,93 масу зразка за
стандартних умов (65 % відносна вологість, температура 20 оС).

У всіх випадках процедуру заносять у звіт про випробування.
Примітка 3. У випадках великого обсягу продукції дозволяється визначити єдиний вміст органічних відкладень на конт-

рольній тканині, отриманий з декількох зразків (шматочків) тієї самої тканини, що підлягає тому самому підготовчому оброб-
лянню (див. 5.2 ISO 2267:1986).

6.6 Подання результатів
Уміст органічного відкладення, I, у відсотках (масова частка сухої тканини), визначають за

формулою:

2 1

0
100,m mI

m
−

= ⋅

де m0 — маса сухого аналізовного зразка, розрахована згідно з 6.5.2, г;
m1 — маса порожньої вимірювальної колби, г;
m2 — маса вимірювальної колби із сухим екстрактом, г.
Результати вимірювань записують з точністю до першого десяткового знака після коми.
Обчислюють середнє арифметичне значення для трьох випробних зразків після 25 (або 50) циклів

прання (I25 (50)) і трьох випробних зразків, призначених для визначання первинного значення (I0).
Збільшення вмісту органічного відкладення після 25 (або 50) циклів прання у відсотках, DJ,

визначають за формулою
DJ =I25 (50) – I0.

Результат вимірювань записують з точністю до першого десяткового знака після коми.

7 ВИЗНАЧАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВМІСТУ ЗАЛИШКУ
У РАЗІ ПРОКАЛЮВАННЯ (ЗОЛИ)

7.1 Застосування
У цьому розділі описано метод визначання збільшення вмісту золи контрольного зразка не-

забрудненої бавовняної тканини, яка підлягає 25 (або 50) циклам прання згідно з ISO 2267.
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Вміст золи в контрольному зразку бавовняної тканини достатньо низький (від 0,10 % до 0,20 %)
(за масовою часткою). Після 25 (або 50) циклів прання вміст золи може збільшитися через осад
мінеральних або органічних солей.

Примітка. Кількість отриманої золи залежить від умов проведення цієї операції, в основному це залежить від темпера-
тури прокалювання.

Наявність золи можна визначити безпосередньо на контрольній тканині (сумарна зола) або після видалення органічних
відкладень (мінеральна зола).

У першому випадку зола містить відкладення мінеральних солей як таких або мінеральних солей, які у результаті про-
калювання зазнали певних хімічних перетворень, і залишку у процесі прокалювання органічних солей. У більшості випадків
цей залишок становить незначну частку органічних відкладень, сумарна кількість  золи залежить, насамперед, від величини
мінеральних відкладень.

Однак кількість мінеральної золи є точнішим показником присутності мінеральних відкладень, які утворюються із солей
води для прання або із мийних засобів, або в результаті їх спільної дії.

Відкладення мінеральних речовин на тканині є показником негативної дії мийних засобів, що може скоротити строк ви-
користовування тканини, змінюючи її органолептичні властивості (тобто з’являється відчуття твердості на дотик, тьмяність,
посіріння і пожовтіння) або сприяючи її хімічному або механічному зношенню.

7.2 Принцип
Після вільного горіння контрольного зразка бавовняної тканини в тарованому тигелі, прока-

лювання отриманої золи в муфельній печі при температурі 800 оС з наступним зважуванням. Ви-
значання золи до і після 25 (або 50) циклів прання.

Визначання може проводитись на тканині. Результатом є сумарна кількість золи. Визначання
на тканині можна також проводити після екстракції органічних відкладень (розділ 6), що визначить
кількість мінеральної золи.

7.3 Апаратура
Апаратура звичайна лабораторна, а також:
7.3.1 Кварцевий, парцеляновий або платиновий тигель згідно з ISO 1772.
7.3.2 Пальник Мекера чи Бунзена.
7.3.3 Муфельна піч, в якій підтримується температура (800 ± 25) оС.

7.4 Проведення випробовування
7.4.1 Підготовляння випробного зразка
Зважити тигель (див. 7.3.1) після нагрівання в муфельній печі (див. 7.3.3) при температурі

(800 ± 25) оС, охолодити в ексикаторі до температури навколишнього середовища.
Для визначання загальної кількості золи треба взяти для аналізування пробу масою приблизно

3 г, зважену з точністю до 0,0001 г, і помістити її в тарований тигель (див. 7.3.1). Визначати вміст
води в другій пробі для аналізування, як зазначено у 6.5.2.

Для визначання кількості мінеральної золи можна взяти всю пробу для аналізування з екс-
трактора Сокслета з відомою сухою масою (див. 6.4.1). Помістити пробу для аналізування в таро-
ваний сухий тигель і випарити розчинник під витяжкою.

7.4.2 Визначання
Помістити тигель з його вмістом на триніжок і нагрівати на пальнику (див. 7.3.2) при малому

полум’ї поки тканина почне горіти. Забрати полум’я і дозволити тканині горіти без нагрівання; коли
полум’я згасне, тканина має жевріти. Повторювати операцію до повного згоряння тканини.

Перемістити тигель у муфельну піч (див. 7.3.3) при температурі (800 ± 25) оС і прокалювати
протягом години.

Перемістити тигель в ексикатор, охолодити до температури навколишнього середовища і зва-
жити знову.

Примітка 1. Дивись примітку 2 до 6.5.3.
Примітка 2. Для одержання золи контрольного зразка бавовняної тканини перед пранням — дотримуватися процедури,

означеної у примітці 3 до 6.5.3.

7.5 Обробляння результатів
Зола (А) вихідної сухої тканини у відсотках від масової частки розраховують за формулою:

4 3

0
100,

m m
A

m
−

= ⋅

де m0 — маса випробного зразка тканини, у сухому стані, г;
m3 — маса порожнього тигля, г;
m4 — маса тигля із золою після прокалювання, г.
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Результати вимірювання записують з точністю до першого десяткового знака після коми.
Обчислюють середнє арифметичне значення для трьох випробних зразків (шматочків), які

підлягали 25 (або 50) циклам прання (А25(50)), і трьох зразків (шматочків), призначених для визна-
чання первинних характеристик контрольного зразка бавовняної тканини (A0).

Збільшення вмісту золи DA в результаті 25 (або 50) циклів прання визначають за формулою:
DA = А25(50) — А0.

8 ВИЗНАЧАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗМЕНШЕННЯ МІЦНОСТІ
НА РОЗРИВ (СУМАРНИЙ ЗНОС)

8.1 Загальні положення
Після багаторазового прання контрольний зразок бавовняної тканини, як правило, має мен-

шу міцність на розрив ніж у первинному стані через одночасний вплив механічного і хімічного чин-
ників протягом 25 (або 50) циклів прання.

Будь-яке зменшення міцності на розрив відносно до первинної міцності на розрив, виражене
у відсотках, вимірюють як зміну міцності на розрив, виміряну у напрямку основи контрольного зраз-
ка тканини до і після прання.

Вимірювання проводиться на тканині, що відповідає положенням ISO 139. Однак для досягнення
специфічних цілей виміри можна проводити на вологій тканині (міцність тканини у вологому стані).

Значення міцності на розрив для певних тканин, виміряні різними типати динамометрів, мо-
жуть відрізнятися. Таким чином, результати різних лабораторій не завжди можна порівняти, тому
кожній лабораторії треба, за потреби, запроваджувати стандарти з якості прання на основі вимі-
рювального обладнання, що уже використовується.

Однак знання сумарного зносу контрольного зразка тканини, визначеного за певних умов, дає
можливість порівняти різні способи прання з точки зору їхнього впливу на вірогідний строк служ-
би бавовняних виробів.

Фактично, хоча вимірюваний сумарний знос стосується контрольного зразка бавовняної тка-
нини тільки за використовуваних умов вимірювання, очевидно, що, коли одна з двох методик пран-
ня призводить до більшого зносу контрольного зразка бавовняної тканини, то вона також спричи-
нить більше зношення будь-якого бавовняного виробу.

Примітка 1. Доведено, коли міцність на розрив нижче 147 Н, поява розривів у процесі прання або в процесі звичайного
використання фактично неминуча.

Примітка 2. Міцність на розрив, виміряна на вологому зразку тканини, більша міцності на розрив для сухого зразка кон-
трольної бавовняної тканини у її первинному стані.

При збільшенні хімічної деструкції ця різниця зменшується і стає негативною на певному рівні хімічної деструкції.
Тому порівняння міцності на розрив, виміряної на вологій і сухій тканині, може дати корисну інформацію про природу

цієї деструкції.

8.2 Застосовування
У цьому розділі посилаються на ISO 5081 для визначання міцності на розрив незабрудненого

контрольного зразка бавовняної тканини до і після 25 (або 50) циклів прання, зазначених у ISO 2267.
Умовно різниця міцності на розрив контрольного зразка тканини до і після 25 (або 50) циклів

прання, виражена у відсотках від міцності на розрив контрольного зразка бавовняної тканини, ха-
рактеризує сумарний знос тканини в результаті цього прання.

8.3 Принцип
Визначання міцності на розрив смужок (зразків) контрольної бавовняної тканини до і після

25 (або 50) циклів прання шляхом вимірювання вздовж основи кондиціонованої тканини (див. ISO 5081).

8.4 Реактив для видаляння відкладень
Динатрієва сіль етилендінитрилотетраоцтової кислоти (EДTA) визначеної аналітичної якості,

розчин концентрації 5 г/л у дистильованій воді або воді нульової твердості (тобто 0 мг іонів Ca2+

на кубічний дециметр).

8.5 Обладнання
8.5.1 Пральна машина, повинна бути такого типу, щоб випробні зразки (від яких згодом бу-

дуть нарізати контрольні зразки), могли бути поміщені в машину після того, як мийний розчин буде
нагрітий, принаймні, до 85 оС.
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8.5.2 Динамометр для вимірювання міцності на розрив смужок тканини, який забезпечує по-
стійний час руйнування контрольних зразків, що дорівнює (30 ± 5) с.

8.5.3 Камера кондиціонування повітря, в якій підтримуються нормальні умови: температу-
ра (20 ± 2) оC і відносна вологість (65 ± 2) % згідно з ISO 139.

8.6 Проведення випробовування
8.6.1 Підготування контрольних зразків
8.6.1.1 Видаляння відкладень (апрету), за потреби
Якщо загальна зола (див. розділ 7) перевищує 5 % (за масовою часткою) або якщо вміст органіч-

них відкладень тканини (див. розділ 6) перевищує 10 % (за масовою часткою), необхідно видали-
ти відкладення з випробних зразків таким чином.

Заповнити пральну машину (див. 8.5.1) розчином EДTA (див. 8.4) і нагріти до 85 оC.
Завантажити випробні зразки (шматочки), з яких треба видалити відкладення (апрет). Кількість

зразків має бути такою, щоб співвідношення становило не більше ніж 1:20 (максимум 1 кг смуг на
20 дм3 розчину).

Залишити випробовні шматочки в машині на 30 хв, підтримуючи температуру не нижче ніж 85 оC.
Перемішувати рівномірно для підтримування постійної температури і забезпечування одно-

рідності видаляння відкладень (апрету).
Звільнити машину від розчину EДTA. Прополоскати двічі випробні зразки в машині холодною

водою нульової твердості у співвідношенні не більше ніж 1:20.
Віджати центрифугою випробні зразки і просушити їх на повітрі.
Переконатися, що вміст сумарної золи нижче ніж 5 % (за масовою часткою) і вміст органіч-

них відкладень у випробних шматочках, з яких були видалені органічні відкладення (апрет), ниж-
че ніж 10 % (за масовою часткою), дотримуючись методів, описаних у розділах 6 і 7. Якщо цього
не трапилося, повторити процедуру видаляння відкладень (апрету).

Щоб переконатися, чи процедура видаляння відкладень (апрету) не призводить до додатко-
вого зношення, рекомендується випробні зразки, що не підлягали 25 (або 50) циклам прання, об-
робити згідно з 8.6.1.1, але кожний окремо.

8.6.1.2 Підготовка до випробовування
Розрізати випробні шматочки на зразки, як показано на рисунку 2 ISO 2267 і відповідно до ISO 5081.
Цю операцію набагато легше виконати, якщо тканина має кольорові або потовщені нитки, за

якими визначають ширину випробних зразків (див. ISO 2267, 5.1.1 та примітку 2).
Розмістити випробні зразки після видаляння відкладень, за потреби, в камеру кондиціонування

повітря (див. 8.5.3) на 24 год перед вимірюванням.
8.6.2 Обмежений знос
Перевірити випрану контрольну тканину на наявність обмеженого зносу.
8.6.3 Вимірювання міцності на розрив
Виконати це вимірювання вздовж основи кондиціонованих випробних зразків за атмосферних

умов, зазначених у 8.5.3, і згідно з методом, наведеним в ISО 5081 за середнім часом руйнуван-
ня (30 ± 5) с.

8.7 Обробляння результатів
Сумарний знос контрольного зразка бавовняної тканини, Ut, у відсотках, визначають за формулою:

0 25 (50)

0
100,t

F F
U

F
−

= ⋅

де F25 (50) — міцність на розрив контрольного зразка бавовняної тканини, яка підлягалася 25 (або 50)
циклам прання, Н;

F0 — міцність на розрив не випраної контрольної бавовняної тканини, і виміряна за тих
самих умов, Н.

Результат вимірювань записують з точністю до першого десяткового знака після коми.
Міцність на розрив розраховують як середнє арифметичне значення 30 вимірів для трьох ви-

пробних шматочків.
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Примітка 1. F0 може бути визначене за методом, згідно з 6.1 ISO 2267:1986. Через різні властивості різних тканин, кра-
ще віддавати перевагу 30 вимірам, визначеним для кожного типу випробовування, і обчислювати значення F0 як середнє
арифметичне значення цих вимірів.

Примітка 2. Процес кондиціонування зразка можна опустити у разі вимірювання міцності на розрив зразка у вологому
стані. У цьому випадку треба використовувати приписи згідно з ISO 5081.

Примітка 3. Якщо наявний будь-який обмежений знос, його треба ретельно описати.

9 ВИЗНАЧАННЯ ЗМЕНШЕННЯ МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ
У РЕЗУЛЬТАТІ ХІМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ЦЕЛЮЛОЗИ
ЧЕРЕЗ ПРАННЯ (ХІМІЧНИЙ ЗНОС)

9.1 Загальні положення
Хімічна деструкція целюлози в бавовняній тканині, викликана дією хімічних речовин у процесі

прання, звичайно веде до змін внутрішніх (притаманних) механічних властивостей волокон і змен-
шенню міцності тканини на розрив. Це хімічне пошкодження, яке є функцією хімічної агресивності
процесу прання і характеризується зниженням ступеня полімеризації целюлозного компонента.

Знаючи ступінь полімеризації або споріднений параметр контрольного зразка бавовняної тка-
нини до і після 25 (або 50) циклів прання, а також зв’язок між зміною цього параметра і відповід-
ним зменшенням міцності на розрив, можна обчислити частину зменшення міцності на розрив конт-
рольного зразка бавовняної тканини, що виникає винятково через хімічну деструкцію.

Хімічну деструкцію спричинює, по-перше, хімічна агресивність мийних засобів, головним чи-
ном речовин, що окислюють, таких як гіпохлорит і пероксиди.

9.2 Сфера застосування
У цьому розділі описано метод визначання зменшення міцності на розрив, що відповідає

хімічній деструкції незабрудненого контрольного зразка бавовняної тканини після 25 (або 50) циклів
прання, згідно з ISO 2267.

9.3 Принцип
Вимірювання значення плинності розчину (в мідно (II)-амонієвому гідрооксиді) бавовни з ни-

ток основи контрольного зразка бавовняної тканини до і після 25 (або 50) циклів прання.
Зменшення міцності на розрив через хімічну деструкцію виражають у відсотках від початко-

вої міцності на розрив, і приблизно пропорційне збільшенню значення плинності.
Примітка. Існує багато методів вимірювання в’язкості або її оберненої величини — плинності целюлози (див. 9.7).
Цей метод обраний тому, що це єдиний метод, при якому відношення між плинністю і зменшенням міцності на розрив

контрольного зразка бавовняної тканини встановлено експериментально.

9.4 Підготовляння зразків до випробовування
Витягнути нитки основи з кожного контрольного зразка, призначеного для визначання сумар-

ного зносу, і відібрати достатню кількість, щоб одержати зразок масою приблизно 4 г для кожного
випробного зразка, що підлягає досліджуванню.

За потреби видалити відкладення (апрет) з тканини (див. 8.6.1.1) і взяти нитки із контрольних
зразків, що пройшли оброблення з метою видаляння цих відкладень.

Розрізати нитки на шматочки довжиною від 1 мм до 2 мм. Пермішати їх. Одна частина цих
випробних зразків призначена для вимірювання показника плинності (або в’язкості, або ступеня
полімеризації), інша — для визначання вмісту води.

9.5 Визначання показника плинності в розчині мідно (II) амонієвого-гідрооксиду

ЗАСТОРОГА! Під час випробовування, описаного у цьому розділі, необхідно дотриму-
ватися заходів безпеки.

9.5.1 Терміни і визначання понять

плинність розчину (fluiditi of a solution)
Обернена величина в’язкості, виражена в паскалях на секунду (Па · с); відповідно плинність

виражають у паскалях на секунду в мінус першому ступені ((Па · с)–1). Для цього стандарту плинність
завжди повинна відповідати плинності стандартного розчину, виміряної за нормальних умов.

9.5.2 Принцип
Диспергування кількості висушеної повітрям бавовни, з якої вилучені відкладення (апрет), за

потреби, у стандартному розчині амонієво-мідного (ІІ) гидрооксиду з розрахунку 0,5 г чистої сухої
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бавовни на 100 мл розчину. Введення розчину у стандартний (калібрований) віскозиметр. Вільний
потік розчину через капілярну трубку віскозиметра при 20 оC. Вимірювання швидкості витікання
в часі, необхідному для падіння меніска з однієї позначки до іншої. Обчислення плинності з вико-
ристанням формули з двома константами, визначеними при калібруванні віскозиметра за допомо-
гою рідин відомої в’язкості.

9.5.3 Реактив
Використовувати тільки аналітично визначені реактиви і тільки дистильовану воду або воду

еквівалентної чистоти.
Амонієво-мідний (II) гідроксид, стандартний розчин, що містить в 1 дм3:
15 г ± 0,2 г міді (Cu)
200 г ± 5 г аміаку (NH3)
менше ніж 0,5 г нітриту в перерахунку на азотисту кислоту (HNO2).
Густина при 20 оС, r20, цього розчину становить 0,94 г/мл; його зберігають у темному місці або

в темно-коричневому скляному флаконі, запобігаючи попаданню кисню з повітря.
9.5.3.1 Підготовка до випробувань
Розчинити приблизно 31 г гідрооксиду карбонату міді [CuСО3.Сu (ОH)2] у 1 дм3 концентрова-

ного розчину з масовою часткою аміаку 25 %. Перемішувати протягом 1 год у герметично закритій
темно-коричневій склянці при температурі нижче ніж 20 оC. Залишити на ніч і злити верхній шар
рідини з осаду оксиду міді (II), що може з’явитися.

Проаналізувати розчин, як описано в 9.5.3.2, і, за потреби, відкоригувати склад, додаючи ма-
ленькими порціями розчин гідрооксиду карбонату міді, розчин аміаку або воду.

9.5.3.2 Проведення випробовування
9.5.3.2.1 Визначання вмісту міді
Помістити 25 см3 розчину, приготовленого, як зазначено в 9.5.3.1, у конічну колбу місткістю

250 см3. Кип’ятити, поки не видалиться аміак. Підкислити розведеним розчином сірчаної кислоти
і кип’ятити, щоб видалити азотисту кислоту, яка може бути в розчині. Охолодити, додати кілька кра-
пель брому і кип’ятити, щоб його видалити. Нейтралізувати розчином аміаку, додати 7 см3 концент-
рованої оцтової кислоти, охолодити і додати 3 г йодиду калію. Титрувати звільнений йод стандарт-
ним розчином тіосульфату натрію, с (Na2S2O3) = 0,1 моль/дм3, використовуючи розчинний крохмаль
як індикатор.

Вміст міді у розчині, c, г/дм3, виражають за формулою:
c = 0,254 V1,

де V1 — об’єм стандартного розчину тіосульфату натрію, використовуваного у процесі титрування, см3.
9.5.3.2.2 Визначання вмісту аміаку
Ретельно відміряти 2,0 см3 готового розчину, як зазначено в 9.5.3.1, за допомогою піпетки,

і ввести його в 50 см3 стандартного розчину сірчаної кислоти, с (H2SО4) = 0,5 моль/дм3, тримаючи
кінець піпетки нижче поверхні кислотного розчину. Титрувати надлишок кислоти за допомогою стан-
дартного розчину гідрооксиду натрію, c (NaOH) = 1 моль/дм3, використовуючи метиловий оранже-
вий як індикатор.

Вміст аміаку (NH3), г/дм3, визначають за формулою:
8,5 (50 – V2) – 0,536 c,

де V2 — об’єм стандартного розчину гідрооксиду натрію, використовуваного у процесі титрування, см3;
c — вміст міді, розрахований, як зазначено в 9.5.3.2.1.

9.5.3.2.3 Визначання вмісту нітриту
Приготувати розчин сульфату церію (IV), c (Ce(SO4)2 · 4H2О) = 0,01 моль/дм3: до 4 г тетрагід-

рату сульфату церію (IV) [Ce(SO4)2 · 4H2О] додати 12,5 см3 концентрованої сірчаної кислоти і обе-
режно долити 12,5 см3 води. Кип’ятити протягом 5 хв, охолодити і розбавити водою до 250 см3.
Визначити точну концентрацію шляхом титрування стандартним розчином залізо (II) диамонійсуль-
фату, c [(NH4)2Fe(SО4)2] = 0,01 моль/дм3, використовуючи 0,5 см3 розчину ферроіну1) концентрації
10 г/дм3 як індикатор до появи червоного кольору.

1) Ферроін — це іон трьох (1, 10 — фенантролін) заліза (II).
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Додати 10 см3 дегідрооксоаміакату міді (II), приготовленого, як зазначено у 9.5.3.1, до суміші
25 см3 тетрагідрат сульфату церію (IV), c [Ce(SО4)2 · 4H2О] = 0,01 моль/дм3, і 100 см3 розчину сірча-
ної кислоти, c (H2SО4) = 1 моль/дм3. Через 10 хв визначити вміст нітриту для визначання концен-
трації розчину сульфату церію (IV).

Вміст нітриту, у грамах азотистої кислоти (HNО2) на кубічний дециметр, визначають за фор-
мулою:

0,094 (V3 – V4),
де V3 — об’єм стандартного розчину залізо(II)диамонійсульфату, використовуваного для визна-

чання концентрації розчину сульфату церію (IV), см3;
V4 — об’єм стандартного розчину залізо(II)диамонійсульфату, використовуваного для титру-

вання розчину міді(II)дигідроксоаміакату, см3.
9.5.4 Обладнання
9.5.4.1 Віскозиметр, тип якого зображено на рисунку 1, має такі параметри:
— внутрішній діаметр капіляра E: 0,88 мм ± 0,01 мм;
— зовнішній діаметр капіляра E: 6 мм ± 2 мм;
— довжина капіляра E: 25 мм ± 0,5 мм;
— внутрішній діаметр труби A: 10 мм ± 0,05 мм;
— відстань від контрольної позначки B до кінця капіляра E: 242 мм ± 0,5 мм;
— відстань від контрольної позначки C до кінця капіляра E: 122 мм ± 0,5 мм;
— відстань від контрольної позначки D до кінця капіляра E: 62 мм ± 0,5 мм.
Кінець капіляра повинен бути плоским. Верх віскозиметра може бути закритий за допомогою

пластмасового корка, через який проходить капілярна трубка, закрита маленьким ковпачком.
Нижній капіляр може бути закритий гумовою трубкою з затискачем. Внутрішній об’єм для кожного
віскозиметра (відповідно для закритого віскозиметра) визначають, враховуючи об’єм 0,7 мм3, що
займає мішалка (див. 9.5.4.4).

9.5.4.2 Підтримувальна трубка для віскозиметра (див. рисунок 2 як приклад)
Трубка підтримує віскозиметр (див. 9.5.4.1) у термостатичному огрівнику (див. 9.5.4.3) до до-

сягнення температури 20 оC і під час витікання потоку.
Весь цей час віскозиметр має бути чітко у вертикальному положенні.
9.5.4.3 Термостатичний огрівник зі скляними стінками, здатний підтримувати температу-

ру 20 оC ± 0,2 оC і досить великий, щоб підтримувальна трубка з віскозиметром знаходилася по-
вністю під водою.

9.5.4.4 Ротаційна мішалка дозволяє віскозиметру обертатися (див. 9.5.4.1) таким чином, що
ртуть (або мішалка) сповзає з одного кінця трубки А на інший за кожні півоберта. Частота обер-
тання може змінюватися від 4 хв–1 до 10 хв–1.

9.5.4.5 Пристрій для заповнювання дозволяє утримувати розчин дигідроксоаміакату міді (ІІ)
(див. 9.5.3) під тиском азоту і наповнювати віскозиметр (див. 9.5.4.1), примушуючи рідину підніма-
тися по капіляру E (див. рисунок 1).

9.5.5 Проведення випробовування
Зважити одну частину випробного зразка (див. 9.4) з точністю до 0,0001 г так, щоб можна було

помістити у віскозиметр розчин, що містить 0,5 г чистої, сухої бавовни в 100 см3 (див. 9.5.4.1). Щоб
цього досягти, треба врахувати у випробному зразку вміст води, визначений окремо відповідно до
6.5.2 (див. також 6.5.3, прим. 2), і наявні у випробному зразку органічні і мінеральні відкладення,
які визначають згідно з розділами 6 і 7.

Помістити випробний зразок у віскозиметр, який знаходиться у вертикальному положенні.
Використовуючи відповідну коротку трубку з затискачем, приєднати нижню капілярну трубку віско-
зиметра до посудини, яка містить розчин гідрооксиду амонію міді (II) (9.5.3), і дати змогу розчину
підніматися у віскозиметрі під тиском азоту. Коли віскозиметр майже повний, перекрити затискач
нижньої трубки і від’єднати віскозиметр. Додати 0,7 см3 ртуті за допомогою короткої бюретки (аль-
тернативно може бути використана спіраль з нержавійної сталі об’ємом 0,7 см3). Закрити віскози-
метр за допомогою пластмасового корка так, щоб рідина заповнила віскозиметр цілком, а зайве
перелилося через капілярну трубку в корці. Закрити заповнену трубку ковпачком.
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Рисунок 1 — Віскозиметр (див. 9.5.4.1) Рисунок 2 — Підтримувальна трубка для віскозиметра
(див. 9.5.4.2)
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Важливо переконатися, що у віскозиметрі не залишилося жодного повітряного пухирця, для
цього стопор необхідно вставляти обережно, але швидко. З тієї самої причині може треба буде
злегка постукати по віскозиметру перш, ніж його закоркувати, щоб відокремити пухирці повітря, які
можуть чіплятися за бавовняні волокна.

Розмістити віскозиметр на мішалці так, щоб на нього не попадало світло (див. 9.5.4.4).
Дозволити мішалці обертатися всю ніч з частотою 4 хв–1 або протягом 4 год з частотою 10 хв–1

(див. прим. 1).
Від’єднати віскозиметр від мішалки, видалити гумову трубку від нижньої капілярної трубки

і дозволити ртуті витікати, на мить відкриваючи капіляр у верхній частині пробки (це не обов’яз-
ково, коли використовують спіраль).

Помістити віскозиметр в підтримувальну трубку (див. 9.5.4.2), занурену в термостатичний
огрівник (див. 9.5.4.3), при температурі 20 оC ± 0,2 оC. Почекати, поки температура не стабілізується
(принаймні, 1 год). Переконатися, що віскозиметр знаходиться у вертикальному положенні, вида-
лити пробку і дозволити розчинові вільно текти в резервуар підтримувальної трубки. Виміряти час
t (у секундах з точністю до 0,2 с), який необхідно, щоб меніск перемістився від контрольної позначки
B до контрольної позначки D (див. прим. 2).

Примітка 1. Контрольна тканина вибілюється так, що значення плинності бавовни завжди перевищує значення 40 (Пa · с)–1,
то його не складно розчинити в розчині міді амонію (ІІ) гідрооксиду, а його перемішування протягом 4 год при частоті 10 хв–1

(або протягом однієї ночі при частоті 4 хв–1) — завжди адекватне.
Примітка 2. Щоб переконатися, що розчин вільно протікає через капіляр, можна виміряти час падіння меніска від познач-

ки B до позначки C (t1) і час падіння меніска від позначки C до позначки D (t2). Відношення t1/t2 має бути більше ніж 0,85, щоб
одержати значення плинності 40 (Па · с)–1 і має наближатися до одиниці, якщо значення плинності вище, ніж 40 (Па · с)–1.

9.5.6 Обробляння результатів
Значення плинності розчину, F, що містить 0,5 г чистої сухої бавовни в 100 см3 розчину міді

амонію (ІІ) гідрооксиду (див. 9.5.3), титр якого встановлено при температурі 20 оC, Па · с–1, визна-
чають за формулою:

,
0,94( / )

CF
t K t

=
−

де t — тривалість плину (від позначки B до позначки D), с;
C і K — константи віскозиметра (визначаються відповідно до 9.5.7.2);
0,94 — значення густини розчину при температурі 20 оC, г/см3.
Результати випробування F розраховують як середнє арифметичне трьох паралельних вимі-

рювань для кожного випробного зразка, які підлягали 25 (або 50) циклам прання і записують їх
з точністю до першого десяткового знака після коми.

У деяких випадках можна робити так, як описано в 6.5.3, примітка 3, визначаючи F0 як середнє
арифметичне значень результатів, отриманих на трьох випробних зразках (шматочках), що не
підлягали пранню, і записати результат з точністю до першого десяткового знака після коми.

9.5.7 Калібрування віскозиметра
9.5.7.1 Визначання корисного внутрішнього об’єму
Заповнити попередньо зважений віскозиметр дистильованою водою, температура якої 20 оC

за нормальних умов випробовування. Повторно зважити і розрахувати внутрішній об’єм у кубічних
сантиметрах, виходячи з різниці в масі. Такий об’єм, зменшений на 0,7 см3, є внутрішнім об’ємом,
використовуваним для розрахунку кількості чистої сухої бавовни, що буде поміщена у віскозиметр.

9.5.7.2 Визначання констант C і K
Визначити час витікання при 20 оC трьох таких рідин:
дистильована вода;
розчин 1 (суміш гліцерину і води з відомою густиною і в’язкістю, причому в’язкість має бути

менше ніж 10 мПa · с);
розчин 2 (суміш гліцерину і води з відомою густиною і в’язкістю, причому в’язкість має бути

приблизно 40 мПa · с).
Густину цих сумішей визначають за допомогою пікнометру з точністю до четвертого десятко-

вого знака після коми. Відповідну в’язкість обчислюють за допомогою стандартних таблиць.
Для в’язкості вище ніж 10 мПa · с, K може бути прийнята за 0. Час плину для розчину 2 до-

зволяє визначити C безпосередньо за формулою:
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1000 ,tC ρ
=

η
де r — густина розчину 2, г/см3;

t — тривалість плину для розчину 2, с;
h — в’язкість розчину 2, мПа · с.
Калібрування водою дозволяє розрахувати K за формулою:

2 ,CtK t= −
1000

де t — тривалість плину води, с;
C — обчислено за формулою (1) (беруть r20 = 1 г/см3 і h = 1 мПa · с для води).
Використовуючи таке значення K, можна розрахувати C для розчину 1 за формулою 9.5.6.

Середнє значення C розчинів 1 і 2 приймають як величину калібрування для віскозиметра.

9.6 Розрахунок хімічного зносу
Значення плинності F0 для контрольного зразка бавовняної тканини, що не підлягала пран-

ню (знаходиться у діапазоні від 40 (Пa · с)–1 до 50 (Пa · с)–1 згідно з ISO 2267), віднімають від зна-
чення плинності F25 (50) для тканини, що підлягала 25 (або 50) циклам прання:

DF = F25 (50) – F0.
Хімічний знос Uc контрольної бавовняної тканини виражають у відсотках і визначають

за формулою:
Uc = 0,165 DF.

Це значення зношення обґрунтоване тільки до значення 40 %, що є верхнею межею засто-
сування виразу, зазначеного вище.

Примітка. Такий лінійний вираз краще усього передає всі експериментальні результати до 40 % хімічного зносу (див. J. Soc.
Dyers and Colourists 83, 152 (1967)).

9.7 Інші методи з використанням віскозиметру
Як позначено в 9.3, у принципі, можливо установити співвідношення між хімічним зношенням

і зміною або в’язкості, виміряної будь-яким відомим методом, або ступеня полімеризації целюло-
зи в бавовні, розрахованої згідно з вимірами за допомогою віскозиметра.

Дотепер, це співвідношення визначали експериментально тільки для вимірів, виконаних з ви-
користанням методики, згідно з 9.5.

Однак співвідношення між плинністю, визначеною згідно з 9.5, і ступенем полімеризації, роз-
рахованим на основі обмежених чисел в’язкості, було визначено в ході численних міжлаборатор-
них випробовувань за двома методами визначання в’язкості.

Ці методи описані в додатках B і C.
Який би метод не використовувався, існує можливість перевести отримані результати значення

плинності у результати через значення хімічного зносу.

10 ВИЗНАЧАННЯ ЗМЕНШЕННЯ МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ
У РЕЗУЛЬТАТІ ВПЛИВУ МЕХАНІЧНИХ ЧИННИКІВ
ПІД ЧАС ПРАННЯ (МЕХАНІЧНИЙ ЗНОС)

10.1 Загальні положення
Корисно мати інформацію про зменшення міцності на розрив контрольного зразка бавовня-

ної тканини винятково в результаті впливу механічних чинників, які проявилися під час прання (ме-
ханічний знос).

У межах практичних помилок сумарний (механічний і хімічний) знос завжди більше хімічного
зносу. Різницю між значеннями сумарного і хімічного зносу прийнято називати механічним зносом.

У дійсності, значення механічний знос, як тут визначено, не завжди залежить від значення
хімічного зносу. Механічний знос також залежить від структури і поверхневої маси тканини, і ре-
зультати, отримані для одного зразка контрольної бавовняної тканини, не можуть бути такими са-
мими для інших контрольних зразків бавовняних тканин, випраних у той самий час.

(1)

(2)



ДСТУ ISO 4312:2005

18

Нарешті, сукупні помилки в значеннях сумарного і хімічного зносів, використовувані для ви-
значання механічного зносу, утруднюють визначання останнього. Якщо потрібно одержати точне
значення, то необхідно провести велику кількість випробувань.

Тому, значення, отримане для показника механічного зносу, повинне інтерпретуватися з обе-
режністю. Зокрема, кожна лабораторія повинна запровадити якісні стандарти прання, основані на
досвіді, отриманому в результаті практичного застосування положень цього стандарту.

10.2 Обробляння результатів
Механічний знос, Um, у відсотках, контрольного зразка бавовняної тканини після 25 (або 50)

циклів прання розраховують за нижченаведеною формулою шляхом обчислення різниці між сумар-
ним зносом (розділ 8) та хімічним зносом (розділ 9)

Um = Ut – Uc.
Результат виражають цілим числом.
Примітка. Значення ступеня механічного зносу можна також обчислити через різницю між міцністю на розрив вологої і

сухої тканин (див. 8.1, примітка 2).

11 ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ
Для того щоб раціонально інтерпретувати результати випробування, бажано надати всі експе-

риментальні дані та інформацію, щоб роз’яснити значення конкретних зареєстрованих результатів.
Звіт про результати випробування повинен містити такі дані:
a) характеристики пральної машини:

1) марка машини;
2) назва виробника машини;
3) тип конструкції і використовувані матеріали;
4) нормативна місткість (маса сухих, нормативно оброблених текстильних виробів у кіло-

грамах), нормативний чинник завантаження (маса сухих текстильних виробів у кілограмах відносно
до внутрішнього об’єму в кубічних дециметрах), модуль ванни (маса сухих текстильних виробів
у кілограмах відносно об’єму води для прання, у кубічних дециметрах);

5) швидкість обертання і частота змін напрямку обертання (де це застосовують);
6) процедура віджимання, якщо цей чинник є невід’ємною операцією певної пральної машини;

b) характеристики випробних зразків (шматочків) (після п’яти попередніх оброблянь);
c) склад використовуваних мийних засобів (необов’язково):

1) мийний агент;
2) оптичний вибілювач (якщо наявний);
3) характеристики води і застосованого оброблення;

d) оброблення, що становить повний цикл прання:
1) кількість використовуваних сухих текстильних виробів;
2) кількість попередніх циклів прання, яким підлягали використовувані текстильні вироби

(необов’язково);
3) для кожного циклу прання і для кожної його стадії (замочування, прання, вибілювання,

ополіскування тощо)
— тривалість у хвилинах,
— температура у градусах Цельсія,
— кількість використовуваної води (рідинний коефіцієнт),
— характер і кількість продукції, що використовується, у грамах;

4) характеристики віджимання, сушіння, пресування або каландрування, або оброблення
прасуванням;

5) кількість циклів прання, яким підлягає випробний зразок (25, 50 або інша кількість);
6) кількість випробних зразків, використаних у кожному циклі;
7) інше;

e) результати вимірювання характеристик випробних зразків.
Звіт про результати випробування має містити для кожної характеристики таке: середнє ариф-

метичне x  абсолютної величини, зареєстрованої для контрольних зразків з трьох (або більше)
випробних зразків, що були випробувані одночасно, а також вихідних (невипраних) випробних
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зразків (виміряних на трьох (або більше) випробних зразках) у випадку одиничного випробування,
або на зразках, відібраних за всіма правилами з цілого шматка, якщо він використовується для
декількох одночасних випробовувань.

В останньому випадку кількість зразків і спосіб, яким вони були відібрані зі шматка тканини,
мають бути зафіксовані і вибір має бути визначений статистичними розрахунками, які треба дета-
лізувати настільки, щоб отримана оцінка точності була об’єктивною.

Повторюваність нормативного відхилу (sr) треба встановлювати для кожного середнього x
виміру.

Подання результатів для кожної характеристики має відображати порівняльний аналіз між зна-
ченнями, записаними для невипраного випробного зразка, і значенням, записаним на смузі, що
підлягала циклам прання.

f) Висновок.
Примітка. Неможливо установити всі значення для повторюваності і відтворюваності, які можна очікувати від резуль-

татів, отриманих за допомогою методів, зазначених у цьому стандарті. Практично, загальна розбіжність не є наслідком неточ-
ності самого методу, але також відмінностей, ніж в контрольному зразку тканин перед її використанням і розбіжностей, що
виникають при пранні. Тому у кожному випадку тільки накопичення статистичних даних допоможе врахувати ці розбіжності.

ДОДАТОК A
(обов’язковий)

ВИЗНАЧАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ (АБО ЗМЕНШЕННЯ) СТУПЕНЯ БІЛИЗНИ
(див. 4.2.4, примітка 3)

А.1 Загальні положення
Візуальне сприйняття білизни — це важлива характеристика для визначання якості прання

білих текстильних виробів. Воно залежить від внутрішнього посіріння (розділ 4) і внутрішнього по-
жовтіння (розділ 5), а також від кількості і властивостей наявних оптичних вибілювачів та особли-
вості джерела освітлення.

А.2 Сфера застосування
У цьому додатку описано метод, який дозволяє одержувати значення, безпосередньо зв’яза-

не з візуальним сприйняттям білизни, що спостерігається при денному світлі, оскільки домінант-
на довжина хвилі, що характеризує тон контрольної тканини, який спостерігають при денному світлі,
не надто перевищує величину 471 нм (синій колір, розташований у спектрі на межі з фіолетовим
і синім), причому цей тон є результатом впливу більшості комерційних оптичних вибілювачів за нор-
мальних умов, і, окрім усього іншого, сприйняття білого домінує над сприйняттям синього.

А.3 Принцип
За допомогою рефлектометра (триколірного колориметра), який дає змогу висвітлювати конт-

рольну тканину світлом, яке відповідає стандартному джерелу світла згідно з CIE D65 (CIE 45-15-145),
визначання значень Rgј рефлектометра для відбитого світла, що проходить через Y (зелений) три-
колірний фільтр, і Rbј для відбитого світла, що проходить через Z (синій) триколірний фільтр.

Ступінь білизни Bl розраховують за формулою:
Bl = 3 Rbј – 2 Rgј

і внаслідок збільшення (або зменшення) ступеня білизни через різницю між ступенем білизни ткани-
ни після 25 (або 50) циклів прання і ступенем білизни контрольної тканини, що не підлягала пранню.

А.4 Обладнання
А.4.1 Рефлектометр (триколірний колориметр), в якому зразок, поданий для вимірювань,

може бути освітлений світлом, що максимально відповідає стандартному джерелу освітлення
CIE D65 (CIE 45-15-145), особливо в ультрафіолетовому діапазоні спектра.
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Практично тільки ксенонова дугова лампа, оснащена відповідним фільтром, відповідає цій
умові проведення вимірювання.

Треба мати можливість вставляти Y (зелений) триколірний або Z (синій) триколірний фільтри
на траекторії проходження світла, відбитого зразком. Ці фільтри відрізняються від фільтрів, опи-
саних у 4.4 і 5.4 тим, що їхня спектральна чутливість відповідає значенням функції кольорового
збігу CIE y  і z  відповідно, беручи до уваги спектральну чутливість фотоелемента, але ігноруючичи
спектральний розподіл джерела освітлення.

У жодному разі не дозволяється вставляти ці фільтри між джерелом освітлювання і зразком.
А.4.2 Калібровані пластини згідно з 4.4.2
Ці пластини повинні калібруватися в умовах проведення вимірювання, що використовуються

в цьому методі.

А.5 Проведення випробовування
Виміряти значення Rbј рефлектометра і Rgј для контрольної тканини, використовуючи Z (синій)

і Y (зелений) триколірні фільтри відповідно, дотримуючись умов вимірювання обладнанням, що на-
ведене в А 4.1, за наявності ідеального розсіювача світла за таких самих умов (= 100).

Провести вимірювання на різних випробних зразках контрольної бавовняної тканини при-
наймні через 12 год і не пізніше 7 днів після останнього прасування (або пресування). Протягом
цього періоду випробні зразки треба зберігатися в умовах абсолютної чистоти і захищеними від
світла.

Для кожного індивідуального виміру випробні зразки складають у вісім шарів, причому верхній
шар, на якому проводять вимірювання, відповідає поверхні тканини, що була в контакті з поліро-
ваною частиною преса або прасувальної машини.

Виконати десять індивідуальних вимірювань таким же чином у різних точках кожного випроб-
ного зразка.

Повторити вимірювання на кожному випробному зразку.

А.6 Обробляння результатів
Ступінь білизни Bl визначають за формулою:

Bl = 3 Rbј – 2 Rgј,
де Rbј— середнє арифметичне 3 ´ 10 значень рефлектометра, отримане за допомогою Z (синьо-

го) триколірного фільтра, виражене з точністю до першого десяткового знака після коми;
Rgј— середнє арифметичне 3 ´ 10 значень рефлектометра, отримане за допомогою Y (зеле-

ного) триколірного фільтра, виражене з точністю до першого десяткового знака після коми.
Збільшення ступеня білизни визначають за формулою:

DBl = Bl 25(50) — Bl0,
де Bl25(50) — ступінь білизни контрольного зразка тканини після 25 (або 50) циклів прання;

Bl0 — вихідний ступінь білизни контрольного зразка тканини (після п’яти попередніх оброблянь).
Від’ємне значення відповідає зменшенню ступеня білизни тканини.
Примітка 1. Якщо тон контрольного зразка тканини, що спостерігається при денному світлі, характеризується перева-

гою довжини хвилі, яка лежить поза межами інтервалу 466 нм—476 нм, тобто якщо спостерігають зеленуватий або червону-
ватий відтінок, то цей метод дає результати, що не відповідають білизні, яку визначають візуально. Крім того, цей метод не
треба використовувати, коли значення Rgј

 < 75, якщо значення Rbj < Rgј
.

Примітка 2. Через труднощі відтворювання стандартного джерела освітлення D65, особливо в ультрафіолетовому діа-
пазоні спектра, значення, отримані за цим методом у різних лабораторіях, можуть мати істотні розбіжності, навіть у разі вико-
ристання однотипного обладнання. Однак, як правило, ступінь білизни різних зразків узагалі може бути набагато відтворюва-
нішою величиною.
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ДОДАТОК B
(обов’язковий)

ВИЗНАЧАННЯ ХІМІЧНОГО ЗНОСУ
ЧЕРЕЗ ЗМІНУ СЕРЕДНЬОГО ЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ

ВІСКОЗИМЕТРИЧНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
В АМІАЧНОМУ РОЗЧИНІ ГІДРООКСИДУ МІДІ (II)

(див. 9.7)
B.1 Застосовування
Цей додаток містить метод визначання хімічного зносу незабрудненого контрольного зразка

бавовняної тканини унаслідок 25 (або 50) циклів прання, встановлених згідно з ISO 2267, основа-
ний на розбіжності з середнім значенням ступеня віскозиметричної полімеризації бавовни
в аміачному розчині гідрооксиду міді (II), розрахованої за вимірами віскозиметра.

B.2 Терміни та визначання понять
У цьому додатку використовуються такі терміни та визначення (згідно з ISO 1628-1):
B.2.1 пиріст відносної в’язкості (viscositi ratio increment)
Відносна в’язкість мінус одиниця:

0 0

0 0 0
1 ,t t

t
  η − η −η

− = = η η 
де h — в’язкість розчину;

h0 — в’язкість чистого розчинника;
t — тривалість плину розчину, с;
t0 — тривалість плину чистого розчинника, с.

B.2.2 число в’язкості (viscositi number) (Ч.В.)
Відношення приросту відносної в’язкості до концентрації, c, бавовни в цьому розчині:

0

0
Ч.В. ,

t t
t с
−

=
⋅

де t і t0 згідно з В.2.1.
B.2.3 граничне число в’язкості (limiting viscositi number) (Г.Ч.В. або h)
Граничне число в’язкості при необмеженому розчиненні:

0

0
Г.Ч.В. lim .t t

t с
 −

=  ⋅ 

Для цього методу прийнято, що:

Ч.В.Г.Ч.В.
1 0,28(Ч.В.)с

=
+    (Формула Шульца-Блашке).

B.2.4 середній ступінь віскозиметричної полімеризації (mean degree of viscometric po-
lymerization) (СП)

Відношення середньої відносної віскозиметричної молекулярної маси до відносної молекулярної
маси ланки полімеризації, що розглядається, або до мономера (у цьому випадку ангидроглюкози).

(СП)В — це величина СП, визначена за допомогою цього методу, приймають, що (СП)B = 2000 (Г.Ч.В.).

B.3 Принцип
Вимірювання приросту відносної в’язкості розчину висушеної на повітрі бавовни (з якої, за потре-

би, вилучено апрет) у стандартному аміачному розчині гідрооксиду міді (ІІ). Використовуючи це зна-
чення, обчислюють граничне число в’язкості за допомогою формули Шульца-Блашке (див. В.2.3).

Множать граничне число в’язкості на 2000 для того, щоб одержати середнє значення ступе-
ня віскозиметричної полімеризації (СП)B.

Визначання відповідного значення плинності з графіка.
Обчислювання хімічного зносу згідно з 9.6.

B.4 Реактиви
Використовувати тільки аналітично визначені реактиви і тільки дистильовану воду або воду

еквівалентної чистоти.

с®0
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B.4.1 Хлорид міді (І) (CuCI)
B.4.2 Гідрооксид міді (ІІ) [Cu(ОH)2]
Розчинити 250 г сульфату пентагідрату міді (ІІ) (CuSО4 · 5H2О) у 1250 см3 теплої води, довести

до кипіння, повільно додати концентрований розчин аміаку [25 % (за масовою часткою) NH3] поки
розчин над утвореним зеленим осадом не набуде фіолетового відтінку (приблизно 150 см3). Від-
фільтрувати осад і промити його водою. Перемістити осад у колбу, змішати з невеликою кількістю
холодної води, і додати холодний розчин гідрооксиду натрію (60 г у 800 см3 води). Збовтувати про-
тягом 10 хв, профільтрувати і промити утворений осад водою до тих пір, поки промивні води не по-
кажуть нейтральну реакцію. Потім промити ацетоном. Сушити при температурі нижче ніж 30 оC.

B.4.3 Аміак, від 20 % (за масовою часткою) до 24 % (за масовою часткою) розчин (від 185 г
до 220 г NH3 на дм3).

B.5 Обладнання
B.5.1 Капілярний віскозиметр будь-якого типу, згідно з ISO 3105 (Уббелоде, Кеннон-Фенскe тощо)
Капіляр має бути довжиною приблизно 5 см із внутрішнім діаметром від 0,3 мм до 0,4 мм.
B.5.2 Термостатичний огрівник зі скляними стінками, здатний підтримувати температуру

20 оC ± 0,1 оC.
B.5.3 Вібратор із зворотно-поступальним рухом
B.5.4 Пристрій, що дозволяє переливати розчин бавовни в аміачному розчині гідрооксиду мі-

ді (II) з колби, у якій готувався цей розчин, у віскозиметр (див. B.5.1), під тиском азоту (віскозиметр
попередньо продули азотом), щоб запобігти будь-якого контакту розчину з киснем повітря.

B.6 Підготовка випробного зразка
Дивись 9.4.

B.7 Проведення випробовування
B.7.1 Підготовляння зразка
Зважити зразок бавовни, що відповідає x мг чистої сухої бавовни, де 30000 ,

СП
x =  а СП — до-

пустимий ступінь полімеризації, (якщо він точно невідомий, то треба провести одне чи більше по-
передніх випробовувань для того, щоб визначити приблизне його значення).

B.7.2 Визначання
Помістити випробний зразок згідно з B.7.1 у колбу з коричневого скла місткістю 100 см3. До-

дати приблизно 0,5 г хлориду міді (І) згідно з B.4.1 і 1,00 г ± 0,5 г гидроокиду міді (ІІ) згідно з B.4.2.
Наповнити розчином аміаку до позначки згідно з B.4.3 і закрити колбу за допомогою гумового або
пластикового корка.

Приєднати колбу до вібратора згідно з B.5.3 і залишити для збовтування на 12 год. Заповнити віско-
зиметр згідно з B.5.1, переважно використовуючи пристрій згідно з B.5.4. Після стабілізації температури
в термостатичному огрівнику згідно з B.5.2 до 20 оC ± 0,1 оC визначити тривалість плину t розчину ба-
вовни з точністю до 0,2 с. Віскозиметр повинен знаходитися в строго вертикальному положенні. Таким
же способом визначити тривалість плину t0 розчину, що не містить бавовни з точністю до 0,2 с.

B.8 Обробляння результатів
Число в’язкості (Ч.В.) визначають за формулою:

0

0
Ч.В.

t t
t с
−

=
⋅

і граничне число в’язкості (Г.Ч.В.) — за формулою:
Ч.В.Г.Ч.В. ,

1 0,28(Ч.В.)с
=

+
де с — концентрація розчину бавовни, г/дм3.

Середній ступінь віскозиметричної полімеризації, (СП)B, целюлози бавовни, виміряний за умов,
визначених для цього методу, визначають за формулою:

(СП)B = 2000 (Г.Ч.В.).
Результат записують з точністю до найближчого цілого числа.
Середній ступінь віскозиметричної полімеризації (СП)B для кожного з трьох випробних зразків

(шматочків), що підлягали 25 (або 50) циклам прання, визначають як середнє арифметичне трьох
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результатів і виражають з точністю до найближчого цілого числа. Зробити те саме для трьох ви-
пробних зразків, що не підлягали пранню. Перетворити (СП)B у значення плинності за допомогою
графіка згідно з рисунком B.1, щоб одержати F25(50) і F0.

Обчислити хімічний знос згідно з 9.6.
Зазначити у звіті про використовуваний метод випробування.
Примітка 1. У деяких випадках первинне значення (СП)B може бути визначено подібним способом згідно з 6.5.3,

примітка 3.
Примітка 2. Крива на рисунку B.1 базується на результатах численних міжлабораторних випробувань, проведених за

час підготовки цього стандарту.

Рисунок В.1 — Середній ступінь віскозиметричної полімеризації як величини плинності
(див. В.8 і С.8 додатка С)
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ДОДАТОК C
(обов’язковий)

ВИЗНАЧАННЯ ХІМІЧНОГО ЗНОСУ
ЧЕРЕЗ ЗМІНУ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ
ВІСКОЗИМЕТРИЧНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

В РОЗЧИНІ ДІЕТИЛЕНДІАМІНА МІДІ (ІІ) (CUEN)
(див. 9.7)

C.1 Застосовування
У цьому додатку описано метод визначання хімічного зносу контрольного зразка бавовняної

тканини в результаті 25 (або 50) циклів прання згідно з ISO 2267, через зміну середнього ступеня
віскозиметричної полімеризації бавовни в розчині діетилендіаміна міді (ІІ) (Cuen).

C.2 Визначання
Для цього додатка застосовні визначення згідно з додатком B (B.2).
У наявному методі прийнято формулу Мартіна:

Iog10 (Ч.В.) = Iog10 (Г.Ч.В.) + 0,14 (Г.Ч.В) с.
Середній ступінь віскозиметричної полімеризації СП — це відношення середнього значення

відносної віскозиметричної молекулярної маси до відносної молекулярної маси ланки полімеризації
(мономер) (у цьому випадку ангідроглюкоза).

(СП) с — це СП, визначений згідно з цим методом, припускаючи, що (СП) с = 133,3 (Г.Ч.В.).

C.3 Принцип
Вимірювання приросту відносної в’язкості розчину целюлози відомої концентрації (з якого, за

потреби, вилучено апрет) у стандартному розчині діетилендіаміна міді (ІІ) (Cuen). Використовую-
чи цю величину, обчислюють граничне число в’язкості за формулою Мартіна. Множать граничне
число в’язкості на 133,3, щоб одержати середній ступінь віскозиметричної полімеризації (СП) с.

C.4 Реактиви
Використовувати тільки аналітично визначені реактиви і тільки дистильовану воду або воду

еквівалентної чистоти.
C.4.1 Гідрооксид міді (ІІ) [Cu (ОН) 2] (див. B.4.2).
Визначити вміст міді за допомогою йодометричного аналізування.
C.4.2 Етилендіамін (NH2CH2CH2NH2), чистий і безбарвний, або його водяний розчин.
Визначити, за потреби, вміст етилендіаміну через титрування стандартним розчином сірчаної

кислоти, c (H2SO4) = 0,5 моль/дм3, використовуючи метилоранж як індикатор.
C.4.3 Ді(етилендіамін) міді (ІІ)
[Cu(NH2CH2CH2NH2)2 (ОН)2] (Cuen), стандартний розчин, c (C4H18О2N2Cu) = 0,5 моль/дм3 (при-

близно 109 г/дм3).
C.4.3.1 Підготовлення до випробовування
Помістити порцію осаду гідрооксиду міді (ІІ) (див. C.4.1), що відповідає 32 г ± 0,5 г міді, у мірну

колбу з однією позначкою місткістю 1000 см3. Додати приблизно 50 см3 води і порцію розчину ети-
лендіаміну (див. C.4.2), що відповідає 60 г ± 0,5 г безводної речовини, і наповнити водою до по-
значки, підтримуючи температуру нижче ніж 20 оC продовж всієї операції. Пропускати потік інерт-
ного газу через цей розчин протягом 2 год, щоб видалити повітря, що міститься в ньому.

C.4.3.2 Проведення випробовування
Додати 4 мл розчину, приготовленого згідно з C.4.3.1, до 100 см3 води. Титрувати стандарт-

ним розчином сірчаної кислоти, c (H2SО4) = 0,5 моль/дм3 (використовуючи метилоранж як індика-
тор або за допомогою потенціометра до pН 3,05).

Додати 25 см3 розчину оцтової кислоти, c (CH3COOH) = 2 моль/дм3, і 3 г йодиду калію. Тит-
рувати стандартним розчином тіосульфату натрію, c (Na2S2О3) = 0,1 моль/дм3, до зникнення коль-
ору йоду (коли титрування майже закінчене, можна додати крохмаль, а потім 1 г тіоціанату калію
або тіоціанату амонію).
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C.4.3.3 Обробляння результатів
Обчислити відношення етилендіамін/мідь, R, таким чином:

,XR
Y

=

де X — число молів етилендіаміну;
Y — число молів міді;

1 1 2 2 2 22 , ,
8 4

V c V c V cX Y−
= =

деV1 — об’єм використаного розчину сірчаної кислоти, см3;
V2 — об’єм використаного розчину натрію тіосульфату, см3;
с1 — точна концентрація розчину сірчаної кислоти H2SО4, моль/дм3;
с2 — точна концентрація розчину тіосульфату натрію Na2S2О3, моль/дм3;
R повинно знаходитись у діапазоні від 1,9 до 2,0.

C.5 Обладнання
C.5.1 Апарат для розчинювання целюлози, має бути забезпечений такими складовими.
C.5.1.1 Скляна або пластмасова посудина місткістю (25 см3—50 см3), підібрана відповідно

до типу використовуваного віскозиметра. Така посудина повинна забезпечити вилучання кисню
протягом усього процесу розчинювання.

Придатні різні типи посудин.
a) Посудина, у якій рідина заповнює весь об’єм, тому контакт між повітрям і цією рідиною не-

можливий або незначний (див. рисунки C.1a і C.1b). Посудина повинна містити скляні кульки (діа-
метром від 4 мм до 7 мм), які сприяють розмішуванню розчину.

b) Посудина, у якій повітря витискається інертним газом (азот, водень тощо) (див. рисунок C.1c).
C.5.1.2 Мішалка, наприклад, магнітна мішалка (див. рисунок C.1c)), що забезпечує механіч-

не розмішування рідини протягом усього процесу розчинювання.
Якщо посудина цілком заповнена рідиною (див. C.5.1.1a), то рекомендовано розмішувати лег-

ким обертовим рухом (0,5 с–1—1с–1).
C.5.2 Апарат для вимірювання в’язкості, забезпечений такими складовими:
C.5.2.1 Капілярний віскозиметр, що має такі основні характеристики:
— визначена капілярна трубка:
— довжина капілярної трубки: 150 мм ± 20 мм
— внутрішній діаметр капілярної трубки (2r): 0,45 мм ± 0,05 мм
— контрольний об’єм (V) між двома контрольними позначками: тривалість плину цього об’єму

(t0) знаходиться у діапазоні від 70 с до 100 с.
Цей контрольний об’єм частіше становить приблизно 1 см3.
C.5.2.2 Термостатичний огрівник, здатний підтримувати необхідну температуру з точністю ± 0,1 оC.
Залежно від атмосферних умов, температура має становити 20 оC—35 оC, переважно 20 оC.
Швидкість плину, G, для цього розчинника за таких умов має становити 700 с–1—850 с–1, та роз-

раховують її згідно з формулою:

3
0

4 ,VG
r t

=
π

де G — величина, виражена в секундах у мінус першому ступені;
V, r і t0 виражають у сантиметрах кубічних, сантиметрах і секундах відповідно, згідно з C.5.2.1.
Якщо операцію треба виконати за надзвичайних умов, наскільки дозволяють характеристики

термометра або віскозиметра, необхідно переконатися, що швидкість плину для розчинника дійсно
фактично знаходиться в цьому діапазоні.

C.6 Підготовка випробного зразка
Дивись 9.4.
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C.7 Проведення випробовування
C.7.1 Підготовка випробного зразка
Зважити порцію бавовни, що відповідає х мг чистої і сухої бавовни, де х — функція передба-

чуваного обмеження значення в’язкості целюлози й об’єму розчинника. Рекомендується на 100 см3

розчину зважити:
0,50 г чистої сухої бавовни для СП с від 100 до 300;
0,20 г чистої сухої бавовни для СП с від 300 до 700;
0,10 г чистої сухої бавовни для СП с від 700 до 1500.
C.7.2 Визначання
Помістити випробний зразок (див. C.7.1) у посудину (див. C.5.1.1), використовувану для роз-

чинювання целюлози. Додати точно відміряний об’єм Cuen розчину (див. C.4.3), відповідно до
місткості посудини. Розмішати до повного розчинення.

Заповнити віскозиметр (див. C.5.2.1) цим розчином.
Помістити віскозиметр вертикально в термостатичний нагрівник (див. C.5.2.2). Стабілізувати

температуру розчину.
Підняти рівень рідини будь-яким прийнятним способом вище верхньої контрольної позначки.
Дозволити рідині вільно текти, вимірюючи секундоміром час, необхідний меніскові, щоб опус-

титися від верхньої до нижньої позначки; відзначити тривалість плину t розчину з точністю до 0,1 с.
Перший вимір не враховувати.
Повторити операцію три рази і відзначити три значення показників тривалості плину, що не

повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 0,2 с; якщо відзначено більші розбіжності, по-
вторити випробовування з новою випробовною порцією.

За строго однакових умов і використання того самого секундоміра, виміряти тривалість пли-
ну t0 для розчинника, використовуваного для розчинювання целюлози.

C.8 Обробляння результатів
Приріст відносної в’язкості визначають за формулою:

0

0
,

t t
t
−

де t — тривалість плину певного розчину, с;
t0 — тривалість плину певного розчинника, с.
Обчислити концентрацію, c, у грамах чистої сухої бавовни в 100 см3 розчину.
Визначити граничне число в’язкості, використовуючи або таблицю C.1, або згідно з графіком,

наведеним на рисунку C.2.
Таблиця C.1 — Граничне число в’язкості як функція приросту відносної в’язкості

0,103 3 0,1

0,213 3 0,2

0,330 0,3

0,455 0,4

0,587 0,5

0,728 0,6

0,877 0,7

1,035 0,8

1,203 0,9

Розраховане значення
для приросту відносної в’язкості

0

0

t t
t
−

Добуток граничного числа в’язкості
на концентрацію (Г.Ч.В.) с
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Кінець таблиці С.1

1,380 1,0

1,568 1,1

1,767 1,2

1,977 1,3

2,199 1,4

2,433 1,5

Середній ступінь віскозиметричної полімеризації бавовняної целюлози (СП)C, виміряний за
умов, визначених для наявного методу, виражають формулою:

(СП)С= 133,3 (Г.Ч.В).
Результат виражають цілим числом.
(СП)С визначають як середнє арифметичне результатів значень для кожного з трьох випроб-

них зразків, що підлягали 25 (або 50) циклам прання, і виражають цілим числом. Зробити те саме
для трьох випробних зразків, які не підлягали пранню.

Відповідно до пложень цього стандарту, цей метод дозволяє прирівняти у цифровій формі
величини (СП)C до (СП)B, враховуючи практичні межі похибки.

Перетворити два середніх значення (СП)C у значення плинності за допомогою графіка (див.
рисунок B.1), таким чином одержуючи F25(50) і F0.

Обчислити хімічний знос згідно з 9.6. Зазначити у звіті про випробування, де використовува-
ли цей метод.

Примітка. Згідно з примітками до підрозділу B.8 додатка В.

Рисунок С.1 — Приклади місткостей для розчинювання целюлози (див. С.5.1)
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Рисунок С.2 — Крива зміни приросту відносної в’язкості розчинів целюлози
як функція значення граничного числа в’язкості і концентрації целюлози
в розчині (див. С.8)
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ДОДАТОК D
(довідковий)

СІРА ШКАЛА Й ВИМІРЮВАННЯ ВІДБИТТЯ
(див. 4.2.4, примітка 3)

D.1 Загальні положення
Під час перевіряння певного впливу прання на тканину суттєвим є вимірювання коефіцієнта

яскравості або коефіцієнта відбиття з метою:
а) визначання можливості усування забруднень від кольорових пігментів, які найчастіше є сіри-

ми, із забруднених контрольних зразків тканин, тобто визначання впливу прання або відбілюван-
ня, чи обох цих чинників;

b) визначання посіріння або забарвлювання білих контрольних зразків тканин (незалежно від
флуоресценції), тобто визначання ефекту повторного відкладення забруднень від кольорових
пігментів, які найчастіше є сірими, або визначання хімічних вибілювачів чи обох цих чинників;

c) визначання ступеня білизни, враховуючи вплив флуоресценції білих контрольних зразків
тканин, тобто визначання якості одного оптичного вибілювача або в сукупності з ефектом згідно
з позицією переліку b); за відсутності флуоресценції оцінюють сумарний візуальний ефект явища
згідно з позицією переліку b).

Порівняння результатів, отриманих у різних лабораторіях, реально тільки у разі забезпечуван-
ня правильного калібрування.

D.2 Сфера застосовування
У цьому додатку визначено (у межах контексту перевіряння визначених впливів прання на

тканину) умови для вимірювання повного коефіцієнта відбиття і еталони, використовувані у разі
визначання сірої шкали. Він дає змогу визначити одиниці вимірювання і явищ, що зустрічаються
під час прання, а також перелік (неповний) наявних відомих засобів вимірювальної техніки і корот-
кий опис кожного з них.

D.3 Терміни та визначення понять
У цьому додатку вжито такі визначення.
D.3.1 Явища
D.3.1.1 відбиття (reflection) згідно з CIE-45-05-0601)

Вертання променів середовищем без зміни довжини хвилі.
Примітка 1. Відбиті промені можуть бути звичайними, розсіяними або змішаними.
Примітка 2. Одна частина потоку, що падає на якесь середовище, відбивається від поверхні цього середовища (повер-

хневе відбиття); інша частина може бути розсіяна внутрішньою частиною середовища (об’ємне відбиття).

D.3.1.1.1 звичайне або дзеркальне відбиття (regular or specular reflection) згідно з CIE 45-20-0102)

Відбиття без розсіювання відповідно до законів оптичного відбиття як у дзеркалі.
D.3.1.1.2 розсіяне відбиття (diffuse reflection) згідно з CIE 45-20-0152)

Розсіювання за допомогою відбиття, в якому у макроскопічному масштабі немає звичайного
відбиття.

D.3.1.1.3 ізотропне розсіяне відбиття (isotropic diffuse reflection) згідно з CIE 45-20-251)

Розсіяне відбиття, у якому просторовий розподіл відбитого проміння таке, що енергетична
яскравість (яскравість) однакова у всіх напрямках, охоплених напівсферою (у якій відбивається це
проміння).

D.3.1.1.4 змішане відбиття (mixed reflection) згідно з CIE 45-20-0201)

Частково звичайне і частково розсіяне відбиття.
Примітка. Енергетичне освітлення (освітлення), отримане від точкового джерела світла після звичайного відбиття,

змінюється зворотно пропорційно квадратові відстані від позірного джерела, а після розсіяного відбиття — як квадрат
відстані від розсіювача.

D.3.1.2 енергетична яскравість або яскравість у точці джерела (radiance or luminance at
a point of the source) згідно з CIE 45-05-1502) і CIE 45-10-0802), Lv.

Дивись 4.2.1.
1) Див. CIE Publ. 38 (TC-2.3.).
2) Див. CIE Publ. 17 (Е-1.1.).
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D.3.2 Одиниці фізичних величин
D.3.2.1 повний коефіцієнт відбиття згідно з CIE 45-20-0401), g
Відношення відбитого променевого (світлового) потоку до потоку, що падає.

Спектральний коефіцієнт відбиття ( ) ,e g

e
g λ

λ

Φ
λ =

Φ

деFеlg — відбитий спектральний променевий потік;
Fеl — спектральний променевий потік, що падає.
Примітка. Там, де має місце змішане відбиття (див. D.3.1.1.4), то повний коефіцієнт відбиття, g, може бути розділений

на дві частини: коефіцієнт дзеркального відбиття ( gr) і коефіцієнт розсіяного відбиття( gd), які відповідають  двом способам
відбиття, зазначеним у D 3.1.1.1 і D.3.1.1.2.

g = gr + gd.

D.3.2.2 відбивна здатність згідно з CIE 45-20-0501), g¥
Повний коефіцієнт відбиття шару матеріалу такої товщини, що не впливає на цей коефіцієнт

у разі збільшення товщини.
D.3.2.3 коефіцієнт енергетичної яскравості згідно з CIE 45-20-2001), b
Дивись 4.2.2.
D.3.2.4 коефіцієнт відбиття згідно з CIE 45-20-2011), R
Відношення проміння (світлового) потоку, відбитого в напрямках в межах конусу, до проміння

(світлового) потоку, відбитого в тих же напрямках ідеальним відбиваючим розсіювачем, ідентич-
но опроміненим (освітленим).

Примітка 1. Для дзеркальних і дуже інтенсивно відбивних поверхонь, опромінених (освітлених) джерелом світла в ко-
нусі з малим тілесним кутом, повний коефіцієнт відбиття може бути набагато більшим ніж 1, якщо цей конус містить у собі
дзеркальне відображення. У цьому випадку значення повного коефіцієнта відбиття, отримане за допомогою засобів вимірю-
вальної техніки, буде залежати від геометричних параметрів під час вимірювання (особливо розміру зразка, відстані джере-
ло-зразок і відстані зразок-рецептор), якщо розмір зразка не дуже малий, щоб дозволяти всьому дзеркально відбитому потоку
падати на приймач.

Примітка 2. Якщо тілесний кут конуса наближається до 2pср (sr), то коефіцієнт відбиття наближається до повного кое-
фіцієнта відбиття. У цьому випадку треба врахувати дзеркальний складник (якщо він наявний). Дзеркальний складник можна
не враховувати, якщо він визначений досить точно, і використовується відповідний уловлювач, тоді коефіцієнт відбиття на-
ближається до коефіцієнта розсіяного відбиття.

Примітка 3. Якщо тілесний кут конуса наближається до 0 ср (sr), то коефіцієнт відбиття наближається до коефіцієнта
енергетичної яскравості (яскравості) за умови, що немає дзеркального відбиття у напрямку візуального спостерігання.

Примітка 4. Термін «коефіцієнт спрямованого відбиття» використовують зараз у США у цьому значенні.
Примітка 5. Рекомендується використовувати значення згідно з показаннями рефлектометра (див. D.3.2.6) замість кое-

фіцієнта відбиття.

D.3.2.5 спектральний коефіцієнт відбиття
Величина, виміряна за допомогою спектрофотометра за заданої довжини хвилі, і яка залежить

від геометричних властивостей приладу.
D.3.2.6 показання рефлектометра згідно з CIE 45-20-2021)

Дивись 4.2.5.
D.3.2.7 Усе вищевикладене наведено в таблиці D.1.
D.3.3 Геометричні параметри вимірювання
D.3.3.1 45 о/нормаль (скорочено: 45/0) (коефіцієнт енергетичної яскравості) b45/0)
Геометрія освітлювання зразка одним або більше пучками променів, осі яких розташовані під

кутом 45о ± 5о до перпендикуляра до поверхні зразка.
Кут між напрямком погляду і перпендикуляром до зразка не повинен перевищувати 10о. Кут

між віссю і будь-яким променем пучка світла не повинен перевищувати 5о. Того ж самого обмежен-
ня треба дотримуватися і для пучка променів за напрямком огляду (пучок огляду).

D.3.3.2 Нормаль/45о (скорочено: 0/45) (коефіцієнт енергетичної яскравості b0/45)
Геометрія освітлення зразка пучком променів, осі якого розташовані під кутом, що не пере-

вищує 10о до перпендикуляра до поверхні зразка.
Зразок розглядають під кутом 45о ± 5о до перпендикуляра. Кут між віссю і будь-яким проме-

нем пучка світла не повинен перевищувати 5о. Того ж самого обмеження треба дотримуватися
у пучку огляду.

D. 3.3.3 Розсіяний/нормаль (скорочено: d/0) (коефіцієнт енергетичної яскравості bd/0)
Геометрія освітлювання зразка розсіяним світлом за допомогою світломірної кулі (куля Уль-

брихта).
1) Див. CIE Publ. 38 (TC-2.3.).
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Таблиця D.1

Повний коефіцієнт відбиття 1,00 1,00

Коефіцієнт розсіяного відбиття 1,00 0

Коефіцієнт дзеркального відбиття 0 1,00

Коефіцієнт енергетичної яскравості  1,00 Невизначений, оскільки це залежить
від геометрії вимірювання і може зна-
ходитися у межах від 0 до значення
набагато більшого 1

Значення показів рефлектометра 1,00 Залежно від геометрії вимірювання,
< 1 або > 1менше 2 або більше 2

Спектральний коефіцієнт відбиття 1,00  Залежно від геометрії вимірювання,
< 1 або > 1 менше 2 або більше 2

Кут між перпендикуляром до поверхні зразка і віссю пучка огляду не повинен перевищувати
10о. Світломірна куля може мати будь-який діаметр за умови, що загальна площина умовного про-
ходу не перевищує 10 % всієї внутрішньої площини сфери відбиття.

Кут між віссю і будь-яким променем пучка огляду не повинен перевищувати 5о. Відповідно до
закону взаємозамінності Гельмгольца коефіцієнт енергетичної яскравості bd/0 ідентичний повному
коефіцієнту відбиття g для спрямованого нормального падіння променів.

D.3.3.4 нормаль/розсіяний (скорочення: 0/d) (коефіцієнт енергетичної яскравості b0/d )
Геометрія освітлювання зразка пучком променів, вісь якого розташована під кутом, що не пе-

ревищує 10о до перпендикуляра до поверхні зразка.
Відбитий пучок променів збирається світломірною кулею. Кут між віссю і будь-яким променем

пучка освітлення не повинен перевищувати 5о.
Світломірна куля може мати будь-який діаметр за умови, що загальна площина умовного про-

ходу не перевищує 10 % від всієї внутрішньої площини сфери відбиття.
Примітка 1. Через різноманіття геометрії вимірювання, дозволеної у разі вимірювання кольору, коефіцієнт енергетич-

ної яскравості не завжди вимірюють; у деяких випадках замість нього вимірюють коефіцієнт відбиття.
Примітка 2. У разі вимірювань з використовуванням біконічної геометрії, коефіцієнт відбиття може перевищувати 1,

тоді як повний коефіцієнт відбиття не може перевищувати 1. У разі колориметричних вимірювань, коли величина значення
властивостей більше ніж 1, вимірювання можуть бути визнані практично непридатними, і в цьому випадку рекомендують вимі-
рювати повний коефіцієнт відбиття.

Примітка 3. У разі вимірювання глянсових поверхонь, використовуючи геометрію 0/d (див. D.3.3.4), рекомендується не
освітлювати їх точно під прямим кутом. У багатьох приладах обернений кут освітлювання дорівнює 8о.

Примітка 4. У разі використовування деяких приладів неможливо забезпечити точну відповідність  вищенаведеним по-
ложенням.

D.4 Обладнання1)

D.4.1 Спектрофотометри
Ці прилади не є необхідними за нормальних умов вимірювань під час перевіряння ефектів

прання. Теоретично вони дозволяють проводити вимірювання за певної довжини хвилі і тому спо-
стерігається краща відтворюваність результатів вимірювань, одержаних у різних лабораторіях і на
різних приладах. Фактично, флуоресцентні зразки можуть дати досить різні результати (див. D.6).

D.4.1.1 Спектрофотометри Цейса
D.4.1.1.1 Zeiss PMQ II з відбивним пристроєм — спектрофотометр з подвійним призматич-

ним селектором випромінення і широким спектральним діапазоном (від 200 нм до 2000 нм). Світло
монохроматичне (однобарвне) або поліхроматичне (багатобарвне). Можливі різні геометрії залежно
від застосовних відбивних пристроїв:

— RА 2 з геометрією 45/0 (монохроматичне світло);
— RА 3 з геометрією d/0 (поліхроматичне світло) або 0/d (монохроматичне світло).

Одиниця
фізичної величини

Виміряне значення фізичної величини

Ідеальний розсіювач (дифузор) Ідеальне дзеркало

1) Прилади, згадані в цьому розділі, — приклади відповідного, комерційно доступного обладнання. Інформація, наведе-
на для зручності користувачам цього стандарту, унеможливлює використання іншої інформації.
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Ручне керування. Пристрій реєстрування відсутній.
Можливість вимірювання флуоресцентних зразків залежить від використовування придатно-

го пристрою.
D.4.1.1.2 Zeiss RFC 3
Цей прилад використовують, зокрема, для автоматичного вимірювання кольору. Спектраль-

ну селекцію забезпечують 24 або 21 інтерференційні фільтри, розподілені рівномірно в діапазоні
від 400 нм до 700 нм. Ширина смуги пропускання — приблизно 10 нм. Альтернативно можна ви-
користовувати три триколірних фільтри. Поліхромне світло забезпечує еталонне джерело світла D65
CIE згідно з CIE 45-15-145 (освітлювання також можливе з використовуванням джерела світла A).
Спектральний діапазон нижніх довжин хвиль (нижче 400 нм і 460 нм) може бути схований фільтром
геометрії d/0 (див. D.3.3.3) (розсіяне світло і спостерігання під кутом 8о). Як альтернативу для дже-
рела світла A можна використовувати пристрій 45/0. Ручне керування (цифровий відлік) або авто-
матичне (якщо прилад з’єднаний з цифровим комп’ютером). Вимірювальна поверхня має змінний
діаметр у діапазоні від 30 мм до 5 мм.

D.4.1.1.3 Zeiss RFC 16
Прилад, ідентичний Zeiss RFC 3 (D.4.1.1.2), але цілком автоматичний, оснащений 16 інтер-

ференційними фільтрами у діапазоні від 400 нм до 700 нм. Геометрія d/8.
D.4.1.1.4 Zeiss DMC 25 — спектрофотометр із подвійним призматичним селектором випромі-

нення для автоматичного вимірювання кольору за допомогою або лампи накалювання або ксено-
нової лампи і геометрією вимірювання 0/d або d/0, останні випуски — 45/0; діаметр зразка пови-
нен становити, принаймні, 0,5 см.

Можливе вимірювання флуоресцентних зразків з геометрією d/0. Можливе реєстрування даних.
D.4.1.1.5 Zeiss DMC 26 — прилад, ідентичний Zeiss DMC 25 (D.4.1.1.4), але оснащений под-

війним селектором випромінення з гратками.
D.4.1.2 Pretema FS 4 — прилад, який можна порівняти з Zeiss RFC 3 (див. D.4.1.1.2) з 35 інтер-

ференційними фільтрами, рівномірно розподіленими у діапазоні від 380 нм до 720 нм, ширина сму-
ги пропускання приблизно 10 нм. Освітлювання забезпечує поліхроматичне світло, що відповідає
еталонному джерелу світла CIE D65. Геометрія ксенонової лампи d/0 з малим конусним тілесним ку-
том огляду (3о) і великою сферою (діаметр 33 см). Кругова вимірювальна поверхня діаметром від
10 мм до 40 мм. Автоматичне керування здійснює цифровий комп’ютер з пристроєм реєстрування.

D.4.1.3 Спектрофотометри Datacolor
D.4.1.3.1 Datacolor 7080 — прилад, який можна порівняти з Цейс RFC 3 (див. D 4.1.1.2), але

оснащений плавно регульованим інтерференційним фільтром в діапазоні від 390 нм до 700 нм, ши-
риною смуги пропускання приблизно 10 нм; вимірювані точки: 16, 32 або 63.

D.4.1.3.2 Datacolor 3080 — прилад, який можна порівняти з Datacolor 7080 (див. D 4.1.3.1).
D.4.1.4 Інші автоматичні і неавтоматичні спектрофотометри
D.4.1.4.1 Diano Mathc Scan — для флуоресцентних і нефлуоресцентних зразків.
D.4.1.4.2 Beckmann DB-G — для нефлуоресцентних зразків.
D.4.1.4.3 Beckmann DU з відбивачем — один із найстаріших приладів цього типу. Монохро-

матичне світло. Геометрія 0/45. Єдина перевага полягає в тому, що відбите світло збирається
кільцеподібним дзеркалом. Реєстрування відсутнє.

D.4.1.4.4 Spectronic 505, для нефлуоресцентних зразків; діапазон вимірювання може поши-
рюватися до УФ (ультрафіолетової) частини спектра.

D.4.1.4.5 Carry model 14, для нефлуоресцентних зразків, діапазон вимірювання може бути від
УФ до ІЧ (від ультрафіолетової до інфрачервоної) частини спектра.

D.4.1.4.6 Macbeth MS 2000, з гратками й ксеноновою імпульсною лампою з фільтром для ета-
лонного джерела світла СІЕ D65, включаючи УФ частину спектра.

D.4.1.4.7 Hunter D 54 P-5, з плавно регульованим інтерференційним фільтром; галогеновою
лампою геометрії d/8 з фільтром для джерела світла D65. Автоматичне керування. Для флуорес-
центних і нефлуоресцентних зразків.

D.4.2 Рефлектометри і триколірні колориметри
Ці прилади відповідають вимогам перевіряння впливів на тканину процесів прання мийними

засобами. Використовують вузькосмугові або лінійні інтерференційні фільтри, або широкосмугові
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абсорбційні фільтри, які перекриваються. Ці прилади також називають фотометрами. Якщо при-
лад має тільки кілька фільтрів, його можна назвати рефлектометром і використовувати для вимі-
рювання спектральних значень рефлектометра на довжинах хвиль відповідних фільтрів.

Використовування фільтрів потрібне для вимірювання на забарвлених зразках, наприклад, для
оцінювання пожовтіння результатів. Вимірювання, виконані на забарвлених зразках, можуть сильно
відрізнятися залежно від застосованих приладів, те саме стосується і спектрофотометрів
(див. D.4.1), хоча в меншій мірі.

Триколірні фільтри сконструйовані так, що в під’єднанні до фотоелектричних детекторів да-
ють результати, що відповідають колориметричним функціям CIE. Звичайно, зразок освітлюється
еталонним джерелом світла А (лампою накалювання), а результати вимірювань повинні відпові-
дати еталонному джерелу світла D65 або C (денне світло).

Перетворювання значень спектрального розподілу від джерела світла A в ті ж самі значення
від джерела D65 або C виконується також за допомогою триколірних фільтрів. Еталонне джерело
світла CIE D65 недавно було стандартизоване для денного світла і повинно замінити старіше ета-
лонне джерело світла C (все ще використовують).

Тому на практиці ці прилади дають триколірні значення X, Y, Z для спостерігача згідно
з CIE 1931 2о з джерелом світла D65 або C, або для спостерігача згідно з CIE 1964 10о з джерелом
світла D65. (У 1931 році був зафіксований кут огляду 2о, який приблизно відповідає полю зору вели-
чиною з досить велику монету за унормованої відстані огляду. Однак у 1964 році було встановлено
поле зору з кутом огляду в 10о, тому що тоді кольори сприймаються оком з різною чутливістю).

На сьогодні серед доступних на ринку приладів увагу приділяють таким.
D.4.2.1 Zeiss Elrepho
Освітлювання поліхроматичним світлом від лампи накалювання або ксенонової лампи, що

відтворюють еталонне джерело світла CIE D65. Існує можливість вмонтувати 2 фільтри, один з яких
відсікає промені нижче 400 нм, а другий — нижче 460 нм. Геометрія d/0 (апертура відбитого пуч-
ка 7о). Однак світло не буде розсіяним (див. D.3.3.3) і не буде ідентичним для цих двох методів
освітлювання. Утримувач фільтра для семисмугових фільтрів в діапазоні від 380 нм до 780 нм. Існує
можливість вмикання триколірних фільтрів або для джерела світла C (разом з лампою накалюван-
ня), або для еталонного джерела світла CIE D65 (разом з ксеноновою лампою), або для джерела
світла А (разом з лампою накалювання). Перерізи вимірювальних каналів круглі діаметром 34 см
або прямокутні розміром 9,5 мм ´ 27,5 мм. Дуже точний, але повільно дійовий прилад. Є досить
придатним для вимірювання флуоресценції і білизни флуоресцентних зразків.

D.4.2.2 Zeiss Elrephomat DFC 5
Прилад ідентичний Zeiss Elrepho (див. D.4.2.1), але повністю автоматичний, оснащений три-

колірними фільтрами. Геометрія d/8.
D.4.2.3 Hunterlab D 25
Поліхромне освітлювання за допомогою лампи накалювання і можливість використовування

UV фільтрів. Геометрія 45/0 з освітлюванням з двох протилежних боків або кругове освітлення.
Можливість використовування геометрії 0/d. Чотири інтерференційні фільтри для еталонного дже-
рела світла CIE C. Вимірювальна поверхня має діаметр: 100 мм, 50 мм або 12 мм.

Точний і швидкодійний прилад; не рекомендують для вимірювання ступеня білизни флуорес-
центних зразків.

D.4.2.4 Datacolor 3500
З плавно регульованими інтерференційними фільтрами в діапазоні від 350 нм до 700 нм.
D.4.2.5 Інші прилади
D.4.2.5.1 Рефлектометр EEL (Evans Electroselenium Ltd)
D.4.2.5.2 Рефлектометр Photovolt 610
D.4.2.5.3 Інтерференційний колориметр Hilger
D.4.2.5.4 Macbeth МС 1010

D.5 Калібрування
Точність вимірювань рефлектометра залежить від точності калібрування, використовування

ретельно відібраних еталонів.
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D.5.1 Теоретичні еталони
Еталони, які не можна виготовити.
D.5.1.1 Розсіювач, який ідеально відбиває
Ідеальний ізотропний розсіювач з повним коефіцієнтом відбиття (пропускання), що дорівнює 1.
D.5.1.2 Чорне тіло
Тіло, що цілком поглинає проміння, яке падає, незалежно від його довжини хвилі, напрямку

і поляризації.
D.5.2 Практичні еталони — сіра шкала
Якщо амплітудно-частотна характеристика (реакція) використовуваного приладу була б цілком

лінійна, то для калібрування шкали було б досить двох вимірювань, значення яких максимально на-
ближені до матово-білої поверхні або чорного тіла. На жаль, таке не часто трапляється, особливо
у разі використовування простого рефлектометра. Тому калібрування треба проводити за допомо-
гою кількох операцій через рівномірні інтервали, щоб провести будь-яке необхідне коригування.

Виходячи з вищевикладеного, використані еталони треба безпосередньо калібрувати в гео-
метричних умовах проведення вимірювань, які є унормовані для приладу, який має бути відкаліб-
рований. Це дуже важливо, якщо еталони занадто блискучі, тобто якщо спрямоване відбиття дуже
сильне. Глянсові (блискучі) еталони зберігаються легше і виглядають краще, ніж матові еталони;
однак вони є менш придатними. На щастя, найкращі білі еталони (зроблені з пресованих мінераль-
них порошків) і найкращі чорні еталони (порожні чорні тіла) — дуже гарні розсіювачі світла.

D.5.2.1 Пресований сульфат барію
Цей еталон отримують шляхом пресування (за адекватного тиску) дуже чистого сульфату ба-

рію в маленькі диски товщиною приблизно 5 мм. Його повний коефіцієнт відбиття становить при-
близно 0,985 і коефіцієнт енергетичної яскравості — приблизно 1,01 для геометрії 45/0. У порівнянні
з пресованим сульфатом магнію цей еталон має перевагу, зберігаючи стабільність протягом кількох
днів і навіть тижнів, якщо його берегти від світла і пилу.

D.5.2.2 Чорне тіло
Неможливо створити чорні поверхні з повним коефіцієнтом відбиття, меншим ніж 0,02 (при-

близно). З іншого боку, порожнє чорне тіло дає майже нульовий коефіцієнт відбиття. Його внут-
рішній об’єм повинен бути великим настільки, наскільки це можливо. Як альтернатива може вико-
ристовуватися шарувата поверхня. Внутрішнє покриття має бути чорним і матовим.

D.5.2.3 Опалове скло
Деякі фірми постачають опалове скло, каліброване для спектрофотометрів і рефлектометрів.
D.5.2.4 Різні еталони
Деякі виробники приладів для колориметрії постачають еталони, виготовлені з емальовано-

го металу, кераміки тощо. Такі еталони можуть використовуватися тільки з приладами, для яких
вони призначені.

Глянсові еталони (керамічні або емальовані) придатні тільки для приладів, у яких повністю
відсутнє дзеркальне відбиття, а також, якщо самі вони калібровані за тих самих умов.

D.5.3 Рекомендації для калібрування
Для калібрування рефлектометра або колориметра із потрібною високою точністю важливо

мати точно відкалібровані еталони і знати точно умови вимірювання приладу, який треба відка-
лібрувати, а також приладів, використовуваних під час калібрування еталона. Труднощі можна
зменшити шляхом вибору приладу з фотометричною вимірювальною шкалою, яка є максималь-
но лінійною, оскільки тоді точне калібрування можливе тільки при вимірюваннях у двох точках. Ви-
мірювання треба інтерпретувати для глянсових і напівглянсових зразків з надзвичайною обереж-
ністю. Краще за все працювати з матовими зразками.

Дуже важливо, щоб еталони максимально відповідали зразку, як за характером поверхні, так
і за кольором. Сульфат барію рекомендований як еталон особливо у разі роботи з кількома зраз-
ками, тому що пресовані диски, виготовлені з нього, мають майже ідеальну матову поверхню.

D.6 Вимірювання флуоресцентних зразків
Тканини, що містять оптичний вибілювач, є флуоресцентними. Така флуоресценція виклика-

на ультрафіолетовим і короткохвильовим видимим промінням, що завжди наявне у денному світлі,
і в меншій мірі у променях будь-яких джерел штучного світла.
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Якщо тканина такого типу освітлена таким світлом, то вона відбиває частину такого світла і
випромінює додаткове світло як результат флуоресценування. Ці два типи променів не можна візу-
ально відокремити. Вони дають сумарне світло, спектральний розподіл якого є функцією відбито-
го випускального проміння.

У таких випадках виміряні коефіцієнти енергетичної яскравості (яскравості) залежать від спект-
рального розподілу джерела світла. Тому відтворювані результати можуть бути отримані тільки
у разі використання еталонного джерела світла.

З 1964 року CIE рекомендувало еталонне джерело освітлювання D65, яке випромінює денне
світло за колірної температури, приблизно рівній 6504 K, відносний розподіл енергетичної яскра-
вості якого визначено у діапазоні від 320 нм до 780 нм. Такий розподіл можна отримати за допо-
могою ксенонової лампи з фільтрами.

Якщо флуоресцентна тканина освітлена монохромним або майже монохромним промінням
і вимірюють сумарне відбите світло, то існують дві можливості:

— проміння викликає флуоресценцію на хвилях різної довжини, яку можна прийняти для ви-
мірювання поліхромного проміння. У цьому випадку виміряний коефіцієнт енергетичної яскравості
звичайно буде більше ніж коефіцієнт енергетичної яскравості для спектрального відбиття на цій
довжині хвилі.

— проміння не викликає флуоресценцію. У цьому випадку виміряний коефіцієнт спектраль-
ної щільності енергетичної яскравості взагалі менше «сумарного» коефіцієнта, виміряного на
відповідній довжині хвилі з поліхромним освітлюванням. Це стосується тільки відбиття, вимірюва-
ного на цій довжині хвилі.

Вивчаючи процес прання у першу чергу викликають інтерес ефекти процесу прання, тобто
тільки дія поверхнево-активних речовин, що містяться в мийних засобах, або допоміжних засобів
для видаляння бруду. Якщо досліджені мийні засоби містять оптичні вибілювачі, то спостерігають
більшу яскравість тканини, ніж одержану за рахунок лише безпосередньо мийних агентів. Тому,
флуоресцентне світло, що випромінюється оптичними вибілювачами, треба вилучити. У цьому ви-
падку можна використовувати два методи:

а) Освітлювання поліхроматичним світлом, з якого, однак, повинне бути вилучене вихідне про-
міння (за допомогою відповідних фільтрів). Теоретично це не цілком можливо. Практично, можна
піти на компроміс, і залишити слабку флуоресценцію на коротких довжинах хвиль. Якщо вимірю-
вання проводять на довгих хвилях, то практично, вони відповідають тільки звичайному відбиттю.

b) Використовують довгохвильове монохромне світло, тоді флуоресценція не виникає. Таким
чином, вимірюють тільки звичайне відбиття.
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