
GB / T 8427-2019 1 Temmuz 2020 itibariyle GB / T 8427-2008’in yerini alacak. Bu  iki versiyon arasında, 
Metod 1’e ön değerlendirme aşamasının eklenmesi: Metod 3’te farklı numaralara sahip iki mavi yün referansı 
yerine üç referans kullanılması; Metod 4'te iki soldurma aşamasının belirtilmesi; soldurma değerlendirmeleri 
arasındaki farkın yarım dereceyi aşması durumunda açıklama yapılması gib farklılıklar vardır 

GGB / T 8427-2019 Renk Haslığı için Tekstil 
Testleri:Yapay ışığa renk haslığı: Xenon ark 1 Temmuz 
2020'de uygulanacak 

No. Bölüm GB/T 8427-2008 GB/T 8427-2019 Not 
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Normatif 
Referanslar 

GB/T 8426 / 
Renk haslığı için test 
metodu kaldırıldı (güneş 
ışığı) 

 

FZ/T 01024 
 

GB/T 32616 
Metoda enstrümantal 
değerlendirme için standard 
eklendi. 

 
 

/ 
 

GB/T 730 
Mavi yün referansların kalite 
kontrolü için standart eklendi. 
(1~7). 

 
/ 

 
ISO 105-B01:2014 

İki farklı tür referans mavi 
yün arasındaki ilişki için 
standart eklendi. 

. 

 
/ 

 
ISO 9370 

Işınım sensörü 
kalibrasyonu ve 
radyometreler için standart 
eklendi. 

 

2 

 

Prensip 

 
Beyaz (ağartılmış veya optikle 
parlaklaştırılmış) tekstiller için renk 
haslığı, numunelerin beyazlığındaki 
değişiklik ile kullanılan referansın 
karşılaştırılmasıyla değerlendirilir. 
 

 

/ 

 
Beyaz tekstillerde 
değerlendirme açıklaması 
silindi. 
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Referans 
materyaller 

 
/ 

 
1 den 8’ereferans mavi yünler, 
GB / T 730'da belirtilen kalite 
gereksinimlerini karşılamalıdır. 

 

Referans mavi yün 1~8 için 
gereklilik eklendi. 

 
Bu kontrol, yılın farklı zamanlarında 
belirli yerlerde güneye bakacak 
şekilde ayarlanarak kalibre edilmiştir., 
% 0 ile % 100 arasında sabit nemde 
tutulan hava içeren kapalı kaplardaki 
referanslarla birlikte yapılmıştır; 
sonuçlar büyük ölçüde değişmedi ve 
ana değerler şekil 1'de gösterildi. 
Bu kontrol, ılıman bölgelerde GB / T 
8426'da belirtilen koşullara maruz 
bırakıldığında, renk haslığı 5 olarak 
bulunmuştur 
 

 
 
 
 

 
/ 

 
 
 

 
Nem testi kontrol kumaşının 
içeriği ile ilgili bazı bilgiler 
silindi. 
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Aparatlar 

Hava soğutmalı ve su soğutmalı 
Xenon ark lambası için ayrıntılı 
özellikler 

 

Xenon ark lambası için temel 
özellikler 

 
Su ya da hava soğutmalı 
ayırt etmeden cihaz içeriği 
düzenlendi 

Işınım: 42W/m2or1.10 W/ 

（m2·nm） 

Işınım: (42±2)W/m2 or 

（1.10±0.02） W/（m2·nm） 
  Işıma tolerans eklendi 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

Test numuneleri 

 
Test numunesinin boyutu, test 
edilecek numune sayısına ve cihazın 
numune tutucularının şekline ve 
boyutlarına bağlıdır. 
Hava soğutmalı tipteki cihazlarda, 45 
mm x 10 mm'den az olmayan bir 
numune alanı; 
Su soğutmalı tipteki cihazlarda  
yaklaşık 70mm × 120mm'lik numune 
tutucu. 

 

Test numunesinin boyutu, test 
edilecek numune sayısına ve 
cihazla birlikte verilen numune 
tutucularının şekline ve boyutlarına 
bağlı olacaktır.. 

 

 
Hava soğutmalı ve su 
soğutmalı cihaz için 
önerilen numune boyutları 
kaldırıldı. Her iki cihaz tipi  
için numune boyutları 
üzerindeki ifade 
standartlaştırılmıştır. 
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Soldurma 
Koşulları 

Avrupa ve Amerika'da kullanım için 
tercih edilen soldurma koşullarını 
belirtir. 

 
A1, A2, A3 ve B soldurma koşulları açıklandı. 

Soldurma 
koşullarına ait 
yöntemlerin 
ifadesi düzeltildi. 
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Soldurma 
metodları 

 
 
 
 
 
 
 

/ 

 
Metod 1: 
Test numunesi içeren numune tutucuyu cihazdan 
periyodik olarak çıkarın, opak kapatıcıyı kaldırın ve test 
numunesini gri skala ile değerlendirerek soldurma 
etkisini control edin. Referans Mavi yün 2'de, gri skala 
3'e (veya L2 mavi yün için gri skala derecesi 4'e) eşit bir 
solma oluştuğunda test numunelerini inceleyin ve test 
numunelerinde meydana gelen değişiklikleri referans 
mavi yünler 1, 2 ve 3 veya L2 ile değerlendirin. Bu renk 
haslığının ön değerlendirmesidir. Bu ön değerlendirme 
aşamasında renk değişikliğinin görsel kanıtlarının 
saklanması gerekiyorsa, bu noktada testi sonlandırın ve 
yeni test numuneleri ve referans mavi yünler kullanarak 
testi tekrarlayın. Yeni numune üzerinde ön 
değerlendirmeyi tekrarlamaya gerek yoktur. 
 

 
 
 
 
 

Metod 1’e ön 
değerlendirme 
adımı eklendi. 

 

Farklı soldurma aşamalarında, 
mevcut kapatıcının üstüne binen ek 
kapatıcı eklenir. 

 
Farklı soldurma aşamalarında, ışık sızıntısının 
istenmeyen etkilerinden kaçınmak için önceki küçük 
kapatıcının yeni daha büyük kapatıcı ile değiştirilmesi 
tercih edilir. Ek bir kapatıcı kullanılıyorsa, ek kapatıcının 
mevcut kapatıcının üzerini örtmesi için yeterli 
boyutlarda olması gerekir. 
 

Metod 1, 2, 3 ve 
4'e başka bir 
kapatma yöntemi 
eklendi. 

Metod 1'de: Renk haslığı 8 veya L9 
olduğunda bu kontrast elde 
edilemez. 
Metod 2'de: Referansı mavi yün 6 
veya L4'te gri skala derecesi 4'e 
eşit bir renk değişikliği elde edilene 
kadar 

Metod 1'de: Renk haslığı 8(L8) olduğunda bu kontrast 
elde edilemez. 

 
Metod 2'de: Referansı mavi yün 6 veya L5'te gri skala 
derecesi 4'e eşit bir renk değişikliği elde edilene kadar 

 
Amerikan mavi 
yününün Avrupa 
referansına 
karşılık gelen 
numarasını 
revize etti 

Metod 3'te: 
Genel prosedür tanımı; Farklı 
numaralara sahip 2 referans mavi 
yün kullanılır: minimum referans 
mavi yün ve altındakini 
belirtmektedir. 

Metod 3'te: Ayrıntılı prosedür açıklaması; 
Farklı numaralarda 3 referans mavi yün kullanılır: 
Hedef mavi yün ile birlikte, hedef mavi yünün hemen 
öncesindeki iki referans mavi yün. 

 
Metod 3'e daha 
ayrıntılı bilgi ve 
artan sayıda 
referans mavi 
yün eklendi. 

Metod 4'te: referans numunede gri 
skala derecesi 4 ve / veya 3’e uygun 
kontrast oluşana kadar soldurmaya 
devam edin. 

 

Metod 4'te: Referans numunede gri skala derecesi 4 
ve 3’e uygun kontrast oluşana kadar soldurmaya 
devam edin. 

Metod 4'te 2 
soldurma  
aşaması 
olduğu 
belirtildi. 

 
 
 

8 

 
 

Renk haslığı 
değerlendir
me 

 
Sayısal derecelendirme olarak verilen 
son değerlendirme test numunesinin 
solmuş ve solmamış kısımları 
arasındaki fark gri skala derecesi 4 
veya 3'e eşit olduğu kontrasta dayanır. 

 
Metod 1'de, sayısal bir değerlendirme olarak verilen son 
değerlendirme (raporlanan derece), test numunesinin 
solmuş ve solmamış kısımları arasındaki fark gri skala 
derecesi 4 veya 3'e eşit olduğu kontrasta dayanır. 

Metod 1’in son 
değerlendirmesi 
için soldurma 
aşamasını 
revize etti. 

 

Numunenin rengi referans 1 veya 
L2'den daha kötüyse, 1 veya L2 
derecesi verilir. 

Numunenin değerlendirilmesi referans mavi yün 1 
(veya L2) 'den daha kötü ise, “1'den az” (veya “L2'den 
az”) olarak derecelendirme verilir. 

 Değerlendirme 
ifadesi revize 
edildi. 
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Test raporu 

 

 
Farklı soldurma aşamalarında farklı 
değerler elde edilirse, numunenin 
renk haslığı bunların aritmetik 
ortalaması olarak alınır. 

 
Metod 1, 2 ve 3'te: 
Renk haslığı derecesi, 
1) Bireysel değerlendirmelerin sayısal ortalaması ile, 
bireysel değerlendirmeler arasındaki farkın yarım 
sınıftan  fazla olmaması  şartıyla. 
2) Ya da bireysel değerlendirmelerin sayısal ortalaması 
ile, bireysel değerlendirmeler arasındaki farkın yarım 
sınıftan fazla olması durumunda, bireysel 
değerlendirme ve aritmetik ortalamanın beraber 
raporlanması. 
 

 

Fark yarım 
sınıfı aştığında 
bireysel 
değerlendirme  
için rapor 
eklendi. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Bu Sizi Nasıl Etkiler? Tartışmak için Bize Ulaşın 

     Herhangi bir yorum ve / veya soru için lütfen yerel müşteri hizmetleri temsilcinizle veya e-posta ile 
iletişime geçin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau Veritas Tüketici Ürünleri Hizmetleri A.Ş. (“BVCPS”) bu müşteri bültenindeki bilgileri genel bilgi kaynağı olarak sunmaktadır. 
Geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici gereksinimin yerini almaz ve “olduğu gibi” sağlanır. BVCPS, bu müşteri bülteni ile 
bağlantılı herhangi bir tür dolaylı, özel, cezai, sonuçsal veya diğer zararlardan (kâr kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) 
sorumlu olmayacaktır. BVCPS, BU MÜŞTERİ BÜLTENİ İLE İLGİLİ TİCARİ OLABİLİRLİK VE UYGUNLUK SINIRLANDIRMA 
GARANTİLERİ OLMADAN DAHİL OLAN AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM TEMSİL VE GARANTİLERİ REDDEDER. 
 
Telif Hakkı © 2020 Bureau Veritas Tüketici Ürünleri Hizmetleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.           Nisan 2020, Bülten 20B-013 
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Radyometrenin kalibrasyonu, üretici 
veya üretici tarafından sağlanan 
cihaz ile belirli bir zaman aralığı 
içinde ( hava soğutmalı ve su 
soğutmalı cihazlar) onaylanmalıdır; 
Radyometre kalibratör tarafından 
kalibre edilmeli ve kalibratör üretici 
tarafından belirtilen bir zaman aralığı 
(düz plaka hava soğutmalı maruz 
kalma cihazları) için kontrol edilmelidir. 

 
 
 

ISO 9370'e uygun radyometrelerin kalibrasyonu için 
cihazı üreticisinin talimatlarını izleyin. 

 
 

 
Radyometre 
kalibrasyonu 
için referanslar 
belirtildi. 
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Işınım 
düzgünlüğü 

 
 
 

 
                             / 

 
 

Ek D: Numune solma alanındaki ışınım homojenliğini 
ölçme prosedürleri (sadece cihaz üreticileri için); 
Numune düzlemindeki hiç bir ölçüm noktası ±% 10'u 
geçmemelidir 

 
Test yöntemini 
ve numune 
soldurma 
alanındaki 
ışınım 
homojenliği için 
gereklilikleri 
gösteren 
normatif Ek 
eklendi. 
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Test yürütme 
kılavuzları 

 
 

                              / 

 
Ek E: Kılavuzlar 8 ana maddeyi içermektedir: aparatın 
seçimi,  nem testi kontrol kumaşı kullanarak, aparatın 
etkili nemini “doğrulamak”, etkin nemin periyodik olarak 
doğrulanması, test numunelerinin montajı, kapatıcılar, 
en uygun yöntemi seçme, test sırasında inceleme, 
değerlendirme ile ilgili konular 

 
Önemli öğeleri 
gösteren ve 
öneriler sunan 
normatif Ek 
eklendi. 

Bureau Veritas CPS Türkiye  
Adres:                     :Yalçın Koreş Cad. No: 22 Erdinç Binaları A Blok 1.Kule 1.Kat 34209 Güneşli, 
İstanbul/Turkey 
Telefon                    : +90 212 494 35 35  
Satış                       : sm@bvcps.com.tr 
Müşteri Hizmetleri   : dl-cpsturkeycsusers-cps-turkey@bureauveritas.com 
Web                    : http://www.bureauveritas.com/cps 
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