 )1آبرفت پارچه :بواسطه كششهاي صورت گرفته بر روي پارچه در حين توليد (به منظور رسيدن به عرض مورد نظر)،
مقاديري آبرفت در اولين شستشوي پارچه مشاهده مي گردد .در صورت بيش از اندازه و غير اصولي بودن اين كششها
پس از اولين شستشو آبرفتهاي نامتقارني بخشهايي از لباس رخ مي دهد كه بيشترين نمود آن در آستين و قد لباس
صورت مي گيرد .با انجام آزمون آبرفت در آب حاوي صابون استاندارد در دما و زمان معين ،اطمينان الزم در رابطه با
اين فاكتور حاصل مي گردد.

 )2پرزدهی و گلوله گلوله شدن پارچه :كه اصطالح علمي آن  Pillingمي باشد به گلوله گلوله شدن سطح پارچه
در حين مصرف اشاره دارد .وجود الياف كوتاه و يا الياف آزاد در ساختار نخ ،همچنين برخي تكميلهاي نامناسب پارچه
باعث بروز اين عيب مي گردد.
دستگاه  Martindleموجود با قراردادن دو نمونه پارچه در معرض سايش با يكديگر در تعداد دور معين ( 2222دور)،
عكس العمل آن را در برابر گلوله گلوله شدن شبيه سازي مي نمايد.

 )3ثبات نوري :بواسطه تخريب رنگ در معرض نور خورشيد در موارد بسياري رنگ پريدگي در نواحي سرشانه،
جلوسينه و مقنعه ها (كه بيشتر مواجه با نور خورشيد مي باشند)رخ مي دهد .از طريق دستگاه ثبات نوري پارچه به
مدت  32تا  02ساعت در مقابل نور شبيه سازي شده خورشيد قرار خواهد گرفت تا اينكه از ثبات نوري آن اطمينان
حاصل گردد.

 )4ثبات شستشويی و لكه گذاري :به واسطه استفاده از رنگهاي با كيفيت پايين و نيز عدم تثبيت مناسب رنگها در
فرآيند رنگرزي ،در بسي اري از موارد پس از شستشوي البسه افت شيد رنگ ،لكه گذاري بر روي البسه ديگر ،پساب
رنگين و  ...مشاهده مي گردد .دستگاه ثبات شستشويي ،ثبات رنگ و نيز اثر لكه گذاري بر روي پارچه ها با جنس
هاي مختلف را بررسي نموده و با استفاده از آن مي توان اطمينان حاصل نمود كه اين مشكل در حين مصرف نمود
نخواهد يافت.

 )0ثبات مالشی :به منظور حصول اطمينان از ثبات باالي رنگ در هنگام مالش و همچنين عدم لكه گذاري پارچه بر
روي البسه زير ،ثبات مالشي رنگ با استفاده دستگاه  Crockmeterاندازه گيري مي شود.

 )6استحكام و مقاومت مقابل جرخوردگی :همانگونه كه از عنوان آن دريافت مي گردد به منظور ارزيابي استحكام
پارچه مصرفي در البسه و همچنين مقاومت آن در برابر جرخوردگي در حين مصرف مورد استفاده قرار مي گيرد.

 )7درصد تركيب الياف :با استفاده از حاللهاي شيميايي درصد و نوع الياف بكاررفته در پارچه اندازه گيري شده و در
گواهي تاييد ذكر مي گردد.
در توليد البسه مدارس و اداري معموال از پارچه هاي فاستوني و ترگال استفاده مي شود .پارچه فاستوني تركيب الياف
پشم و پلي استر و پارچه ترگال تركيب الياف ويسكوز (يک نوع ليف مصنوعي با خصوصيات پنبه) و پلي استر مي
باشد .معموال از ليف پلي استر جهت استحكام و شكل پذيري آسان استفاده مي شود و جزء ويسكوز و پشم جهت
راحتي البسه مورد استفاده قرار مي گيرد .استفاده بيش از اندازه از ليف پلي استر بواسطه ارزان بودن آن ،باعث كاهش
راحتي پوشش مي شود.

 )8وزن متر مربع :با استفاده از دستگاه گردبر ،برشي به اندازه  100cm2بر روي پارچه داد ه شده و از طريق وزن
نمودن با ترازوي ديجيتال وزن متر مربع پارچه دقيقا اندازه گيري مي شود .بديهي است وزن متر مربع فاكتوري موثر
در كيفيت پارچه مي باشد.

 )9ثبات در برابر عرق بدن :در زمان فعاليت و ورزش معموال در نواحي زير بغل و روي سينه آغشته به عرق بدن
ميگردد .اين آزمون جهت ممانعت از پروز عيب در حين مصرف صورت گرفته و از عرق مصنوعي بدين منظور استفاده
مي گردد.

