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Ангилалтын код 

Ахуйн хэрэглээний угаалгын машин – 

Үзүүлэлтийг хэмжих арга MNS IEC 60456:2021 

Clothes washing machines for household use – 

Methods for measuring the performance  
IEC 60456 

Edition 5.0, 2010-02 

 

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2021 оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ... 

дугаар тушаалаар батлав. 

Энэ стандартыг 2021 оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 

1 Хамрах хүрээ 

Олон улсын энэ стандартад хүйтэн 

болон/эсвэл халуун ус хэрэглэдэг, 

халаалтын төхөөрөмжтэй эсвэл 

төхөөрөмжгүй, ахуйн хэрэглээний 

угаалгын машины үзүүлэлтийг хэмжих 

аргуудыг тодорхойлсон. Түүнчлэн 

төвөөс зугтах хүчээр (эргэлтээр усыг 

шахах төхөөрөмж) усыг шахах 

цахилгаан хэрэгслийг энэ стандартад 

авч үзсэнээс гадна угаалттай 

холбоотой функцид нь хамааруулан, 

бөс даавууг угаах болон хатаах (угааж, 

хатаах машин) төхөөрөмжид энэ 

стандартыг хэрэглэж болно. Ердийн 

хэрэглээнд нь угаалгын нунтаг 

шаардахгүй угаалгын машинуудыг 

Олон улсын энэ стандартад мөн 

хамруулсан.  

1-Р ТАЙЛБАР: Дамарт хатаагуурын үзүүлэлтийг 

IEC 61121 стандартад тодорхойлсон.  

Энэ стандартын зорилго нь ахуйн 

хэрэглээний цахилгаан угаалгын машин 

болон эргэлтээр усыг шахах 

төхөөрөмжийн үндсэн гүйцэтгэлийн 

тодорхойломжуудыг тогтоох, 

тодорхойлох, эдгээр тодорхойломжийг 

1 Scope 

This International Standard specifies 

methods for measuring the performance of 

clothes washing machines for household 

use, with or without heating  devices  

utilising cold  and/or hot water supply. It 

also deals with appliances for water 

extraction by centrifugal force (spin 

extractors) and is applicable to appliances 

for both washing and drying textiles 

(washer-dryers) with respect to their 

washing related functions. This 

International Standard also covers 

washing machines which specify the use 

of no detergent for normal use. 

 

 
 
 

NOTE 1 Tumble dryer performance is assessed to 

IEC 61121. 

The object is to state and define the 

principal performance characteristics of 

electric household washing machines and 

spin extractors and to describe the test 

methods for measuring these 

characteristics. 
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хэмжихэд зориулсан туршилтын 

аргуудыг тайлбарлахад оршино.   

2-Р ТАЙЛБАР: Олон улсын энэ стандартыг орон 

сууц эсвэл өөрөө өөртөө үйлчилдэг угаалгын 

газрын нийтийн хэрэглээний угаалгын 

машинуудад мөн хэрэглэнэ. Энэ стандартыг 

арилжааны угаалгын газруудын угаалгын 

машинуудад хэрэглэхгүй. Угаалгын нунтгийг 

харьцуулах үнэлэлтэд олон улсын энэ 

стандартыг хэрэглэж болохгүй.  

3-Р ТАЙЛБАР: Олон улсын энэ стандарт нь 

угаалгын машины акустик шуугианыг 

тодорхойлохгүй. Акустик шуугианы хэмжлийг 

IEC 60704-1 болон IEC 60704-2-4 стандартад 

тодорхойлсон. 

4-Р ТАЙЛБАР: Олон улсын энэ стандартад 

угаалгын машинд тавих аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагыг тодорхойлоогүй. Угаалгын машинд 

тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг IEC 

60335-2-7 стандартад тодорхойлсон.  

2 Норматив эшлэл 

Энэ стандартыг хэрэглэхэд эшлэлээр 

авсан дараах баримт бичиг зайлшгүй 

шаардлагатай.  Огноо товлосон эшлэлд 

зөвхөн дурдсан нийтлэлийг хэрэглэнэ. 

Огноо товлоогүй ишлэлд эш татсан 

тухайн баримт бичгийн (аливаа нэмэлт 

өөрчлөлтийг оруулсан) хамгийн 

сүүлийн нийтлэлийг хэрэглэнэ. 

IEC 60335-2-7, Ахуйн болон түүнтэй 

адилтгах цахилгаан хэрэгсэл – 

Аюулгүй ажиллагаа – 2-7 дугаар Хэсэг: 

Угаалгын машинд зориулсан тусгай 

шаардлага 

IEC 60734, Ахуйн цахилгаан хэрэгсэл – 

Үзүүлэлт – Туршилтад зориулсан 

хатуу ус 

IEC 62053-21, Цахилгаан хэмжих тоног 

төхөөрөмж (хувьсах гүйдлийн) – 

Тусгай шаардлага – 21 дүгээр хэсэг: 

 

NOTE 2 This international standard applies also to 

washing machines for communal use in blocks of 

flats or in launderettes. It does not apply to washing 

machines for commercial laundries. This 

International Standard is not intended to be used 

for the comparative evaluation of detergents. 

 
 

NOTE 3 This International Standard does not 

specify acoustical noise requirements for washing 

machines.  Acoustical noise measurements are 

specified in IEC 60704-1 and IEC 60704-2-4. 

 

NOTE 4 This International Standard does not 

specify safety requirements for washing machines. 

Safety requirements are specified in IEC 60335-2-

7. 

 

2 Normative references 

The following referenced documents are 

indispensable for the application of  this  

document. For dated references, only the 

edition cited applies. For undated 

references, the latest edition of the 

referenced document (including any 

amendments) applies. 

 

IEC 60335-2-7, Household and similar 

electrical appliances – Safety – Part 2-7: 

Particular requirements for washing 

machines 

 

IEC 60734, Household electrical 

appliances – Performance – Hard water 

for testing 

IEC 62053-21, Electricity metering 

equipment (a.c.) – Particular requirements 

– Part 21: Static meters for active energy 

(classes 1 and 2) 
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Хуурмаг энергийн статик метр (1 

болон 2-р анги) 

IEC 62301, Ахуйн цахилгаан хэрэгсэл – 

Нөөц чадлыг хэмжих 

 

IEC 109-р арга зүйн удирдамж, 

Хүрээлэн буй орчны асуудал – 

Асуудлуудыг цахилгаан техникийн 

стандартуудад оруулах 

ISO 31-0:1992, Хэмжигдэхүүн болон 

нэгж – 0 дүгээр хэсэг: Ерөнхий зарчим 

ISO 2060, Бөс даавуу – Боодлын ээрмэл 

утас – Шугаман нягтралыг (нэгж урт 

тутмын жин) гогцооны аргаар 

тодорхойлох  

ISO 2061, Бөс даавуу – Ээрмэл утасны 

эрчлээсийг тодорхойлох – Шууд 

тоолох арга 

ISO 7211-2, Бөс даавуу – Нэхмэл даавуу 

– Бүтэц – Судалгааны арга – 2 дугаар 

хэсэг: Уртын нэгж тутмын утасны 

тоог тодорхойлох 

EN 12127, Бөс даавуу – Даавуу – Жижиг 

сорьц ашиглаж, нэгж талбай тутмын 

жинг тодорхойлох  

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт болон 

тэмдэглэгээ 

3.1 Нэр томьёо, тодорхойлолт 

Энэ баримт бичгийн шаардлагад 

дараах тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.  

3.1.1  

угаалгын машин 

даавуун эдлэлийг ус хэрэглэн угаах 

болон усаар зайлах цахилгаан хэрэгсэл 

IEC 62301, Household electrical 

appliances – Measurement of standby 

power 

IEC Guide 109, Environmental aspects – 

Inclusion in electrotechnical product 

standards 

 

ISO 31-0:1992, Quantities and units – Part 

0: General principles 

ISO 2060, Textiles – Yarn from packages 

– Determination of linear density (mass 

per unit length) by the skein method 

 

ISO 2061, Textiles – Determination of twist 

in yarns – Direct counting method 

 

ISO 7211-2, Textiles – Woven fabrics – 

Construction – Methods of analysis – Part 

2: Determination of number of threads per 

unit length 

EN 12127, Textiles – Fabrics – 

Determination of mass per unit area using 

small samples 

3 Terms, definitions and symbols 

 

3.1 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the 

following definitions apply. 

3.1.1 

washing machine 

appliance for cleaning and rinsing of 

textiles using water which may also have 

a means of extracting excess water from 

the textiles 

3.1.2 
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бөгөөд даавуун эдлэлээс илүүдэл усыг 

шахах хэрэгсэлтэй байж болно 

3.1.2 

туршилтын угаалгын машин 

үзүүлэлтийг нь тодорхойлохын тулд энэ 

баримт бичгийн шаардлагаар хэсэгчлэн 

эсвэл бүхэлд нь турших угаалгын 

машин 

ТАЙЛБАР: Туршилтын угаалгын машинд 3.1.7, 

3.1.8, 3.1.9 болон/эсвэл 3.1.10-д нийцсэн 

угаалгын машиныг оруулж болно. 

3.1.3  

эталон угаалгын машин 

үр дүнг дахин давтах чадвар болон 

дахин сэргээгдэх байдлыг 

нэмэгдүүлэхийн тулд хэрэглэдэг, 

тодорхой үзүүлэлтээр тусгайлан зохион 

бүтээсэн угаалгын машин 

ТАЙЛБАР: Энэхүү баримт бичигт (5.4.2-т 

тайлбарласан) тодорхойлсноор туршилтын 

угаалгын машины гүйцэтгэлийн сонгосон 

параметрүүдтэй харьцуулах лабораторийн 

гүйцэтгэлийн тодорхой түвшнийг хангахын тулд 

энэ угаалгын машиныг хэрэглэх боломжтой  

3.1.4  

угааж, хатаадаг угаалгын машин 

эргэлтээр усыг шахах функц болон 

ихэнхдээ халаах, дамраар эргүүлэх 

аргаар даавуун эдлэлийг хатаахад 

зориулсан хэрэгслийн аль алийг 

багтаасан угаалгын машин 

ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт угаалгын машины 

функцид хамаарах үйлдлийг зөвхөн оруулсан. 

Хамрах хүрээг үзнэ үү.  

3.1.5  

эргэлтээр усыг шахах төхөөрөмж 

test washing machine 

washing machine that is subjected to part 

or all of the requirements in this document 

in order to determine its performance 

 

NOTE Test washing machine may include washing 

machines according to 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 and/or 

3.1.10. 

3.1.3 

reference machine 

specially constructed washing machine of 

known performance which is used to 

increase repeatability and reproducibility 

of results 

 

NOTE  It may be used to  provide a  known 

performance level  within a  laboratory against 

which to compare selected performance 

parameters on test washing machines as defined 

in this document – refer 5.4.2. 

 

3.1.4 

washer-dryer 

washing machine which includes both a 

spin extraction function and also a means 

for drying the textiles, usually by heating 

and tumbling 

 

NOTE This document only covers the operations 

which relate to the washing machine function – see 

Scope. 

3.1.5 

spin extractor 

separate water-extracting appliance in 

which water is removed from textiles by 

centrifugal action (spin extraction) 
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төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр 

даавуун эдлэлээс усыг гадагшлуулдаг, 

усыг шахах тусдаа цахилгаан хэрэгсэл 

(эргэлтээр усыг шахах төхөөрөмж) 

3.1.6 

усыг шахах жишиг төхөөрөмж 

усаар зайлах үзүүлэлт шаардлагатай 

үед программын гүйцэтгэл дэх нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд 

үлдсэн усыг гадагшлуулахад 

хэрэглэдэг, эргэлтээр усыг шахах 

төхөөрөмж 

3.1.7  

босоо тэнхлэгтэй угаалгын машин 

босоо эсвэл ойролцоогоор босоо 

тэнхлэгийг тойрон эргэх дамарт угаах 

эдлэлийг байрлуулсан угаалгын машин. 

Энэ баримт бичгийн шаардлагаар 

хэвтээ хавтгайд харьцуулах эргэлтийн 

тэнхлэгийн өнцөг 45 градусаас дээш 

байвал босоо тэнхлэг гэж үзнэ. Дамар 

эргэлдэхгүй бол угаалгын машиныг 

босоо тэнхлэгтэй угаалгын машин гэсэн 

ангилалд оруулах хэрэгтэй. 

ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт тодорхойлсон 

босоо тэнхлэг эсвэл хэвтээ тэнхлэгийн 

ангиллыг дамарт угаах эдлэлийг байрлуулахын 

тулд зөвхөн хэрэглэнэ.  

3.1.8 

хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машин 

хэвтээ эсвэл ойролцоогоор хэвтээ 

тэнхлэгийг тойрон эргэх дамарт угаах 

эдлэлийг байрлуулсан угаалгын машин. 

Энэ баримт бичгийн шаардлагаар 

хэвтээ хавтгайд харьцуулах эргэлтийн 

тэнхлэгийн өнцөг  45 градусаас бага 

3.1.6 

standard extractor 

spin extractor used to remove water 

remaining in the base load at the 

completion of the programme where a 

rinse performance measurement is 

required 

 

3.1.7 

vertical axis washing machine 

washing machine in which the load is 

placed in a drum which rotates around an 

axis which is vertical or close to vertical. 

For the purposes of this document, vertical 

axis is where the angle of the axis of 

rotation is more than 45 degrees to 

horizontal. Where the drum does not 

rotate, the washing machine shall be 

classified as a vertical axis washing 

machine. 

NOTE   The classification of vertical axis or 

horizontal axis in this document is only used to 

define the placement of the load into the drum. 

 

3.1.8 

horizontal axis washing machine 

washing machine in which the load is 

placed in a drum which rotates around an 

axis which is horizontal or close to 

horizontal. For the purposes of this 

document, horizontal axis is  where the 

angle of the axis is less than or equal to 45 

degrees to horizontal. 

 

NOTE   The classification of vertical axis or 

horizontal axis in this document is only used to 

define the placement of   the load into the drum. 
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эсвэл тэнцүү бол хэвтээ тэнхлэг гэж 

үзнэ.  

ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт тодорхойлсон 

босоо тэнхлэг эсвэл хэвтээ тэнхлэгийн 

ангиллыг дамарт угаах эдлэлийг байрлуулахын 

тулд зөвхөн хэрэглэнэ.  

3.1.9  

гар ажиллагаатай угаалгын машин 

машин дараагийн үйлдэлд шилжихийг 

тааруулахын тулд программын туршид 

хэрэглэгч нэг эсвэл түүнээс олон үе 

шатанд хөндлөнгөөс оролцох 

шаардлагатай угаалгын машин 

ТАЙЛБАР: Хэрэглэгч хөндлөнгөөс оролцох 

жишээнд гар ажиллагаагаар ус дүүргэх (усны 

автоматчилагдаагүй түвшин), угаалтын дамар 

болон эргэлтээр усыг шахах төхөөрөмжийн 

дамрын хооронд угаах эдлэлийг шилжүүлэх 

эсвэл гар ажиллагаагаар ус юүлэхийг оруулж 

болно. Гар ажиллагаатай угаалгын машин нь 

энэ баримт бичигт зориулан туршсан 

программд хамаарах тусгай шаардлагатай 

байдаг. M хавсралтыг үзнэ үү. 

3.1.10  

автомат угаалгын машин 

программыг дуусах хүртэл аливаа үе 

шатанд нь  хэрэглэгч хөндлөнгөөс 

оролцох шаардлага гарахгүй, угаалгын 

машинаар эдлэлийг бүрэн гүйцэд 

угаадаг угаалгын машин 

3.1.11 

туршилтын явалт 

энэ баримт бичгийн 7-р Зүйлд 

тодорхойлсноор салангид үзүүлэлтийг 

дүгнэх дүгнэлт 

3.1.12 

туршилтын цуврал 

 

3.1.9 

manual washing machine 

washing machine where the machine 

requires user intervention at one or more 

points during the programme to enable the 

machine to proceed to the next operation 

 

NOTE Examples of user intervention could include 

manual fill (non automatic water level), transfer of 

the  load  between a washing drum and a spin 

extractor drum or manual draining. Manual 

washing machines have special requirements 

regarding the programme which is tested for this 

document; see Annex M. 

 
 
 

3.1.10 

automatic machine 

washing machine where the load is fully 

treated by the machine without the need 

for user intervention at any point during the 

programme prior to its completion 

 

3.1.11 

test run 

single performance assessment as 

specified in Clause 7 of this document 

 

3.1.12 

test series 

group of test runs on a test washing 

machine which, collectively, are used to 

assess the performance of a washing 

machine 

3.1.13 
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угаалгын машины үзүүлэлтийг дүгнэхэд 

нийтэд нь хэрэглэдэг, туршилтын 

угаалгын машинд хийх  туршилтын 

явалтын бүлэг  

3.1.13 

үйлдэл 

урьдчилсан угаалт, угаалт, усаар 

зайлах, ус юүлэх эсвэл эргүүлэх зэрэг 

угаалгын машины программын туршид 

гүйцэтгэх функц бүрийн гүйцэтгэл 

3.1.14 

программ 

даавуун эдлэлийн тодорхой төрлүүдийг 

угаахад тохиромжтой гэж үйлдвэрлэгч 

мэдэгдсэн бөгөөд угаалгын машинд 

урьдчилан тодорхойлсон үйлдлүүдийн 

цуврал 

3.1.15 

мөчлөг 

үйлдлүүдийн (угаах, усаар зайлах, 

эргүүлэх г.м) цувралаас бүрдсэн болон 

программыг дууссаны дараа гүйцэтгэх 

аливаа үйлдлийг багтаасан, сонгомол 

программаар тодорхойлох угаалгын иж 

бүрэн үйл явц 

ТАЙЛБАР: Программыг дууссаны дараа 

гүйцэтгэж болох аливаа үйлдлүүдийн жишээнд 

ус соруулах, хянах болон үрчийлгэхгүй байхыг 

(хэрэгцээтэй бол) оруулна.  

3.1.16  

эргэлтээр усыг шахах 

төвөөс зугтах хүчний үйлчлэлээр 

даавуун эдлэлээс усыг гадагшлуулдаг 

усыг шахан гаргах функц. Энэ функцийг 

автомат угаалгын машины функцид 

(үйлдлийн нэг хэсэг болгосон) оруулдаг 

operation 

each performance of a function that occurs 

during the washing machine programme 

such as pre-wash, washing, rinsing, 

draining or spinning 

3.1.14 

programme 

series of operations which are pre-defined 

within the washing machine and which are 

declared by the manufacturer as suitable 

for washing certain textile types 

 

3.1.15 

cycle 

complete washing process, as defined by 

the programme selected, consisting of a 

series of operations (wash, rinse, spin, 

etc.) and including any operations that 

occur after the completion of the 

programme 

NOTE Examples of operations that  may occur 

after the completion  of  the programme  are  

pumping,  monitoring and anti-creasing (where 

applicable). 

3.1.16 

spin extraction 

water-extracting function by which water is 

removed from textiles by centrifugal 

action. This is included as a function (built 

in operation) of an automatic washing 

machine but may also be performed in a 

spin extractor 

3.1.17 

spin speed 
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ч эргэлтээр усыг шахах төхөөрөмжөөр 

гүйцэтгэж мөн болно. 

3.1.17 

эргэлтийн хурд 

эргэлтээр усыг шахах явц дахь дамрын 

эргэлтийн давтамж 

ТАЙЛБАР: Эргэлтийн хурдыг тодорхойлох 

аргыг энэ стандартад заагаагүй. 

3.1.18 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэл 

толботуулах туршилтын тууз эсвэл 

ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваргүйгээр туршихад хэрэглэдэг 

даавуун эдлэлийг нэг удаа угаах тоо 

хэмжээ 

3.1.19 

нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэл 

толботуулах туршилтын тууз эсвэл 

ноосон эдлэлийн агшилтын загварыг 

нэмж туршихад хэрэглэдэг нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэл 

3.1.20 

нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жин 

толботуулах туршилтын тууз эсвэл 

ноосон эдлэлийн загварыг нэмсэн нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн бодит жин 

3.1.21 

нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн нэрлэсэн жин 

турших шаардлагатай (хэвийн ачаалал 

эсвэл нэг удаа угаах хэсэгчилсэн тоо 

rotational frequency of a drum during spin 

extraction 

NOTE A method for determination of spin speed is 

not defined in this standard. 

3.1.18 

base load 

 

textile load used for testing without stain 

test strips or wool shrinkage specimens 

 
 
 
 

3.1.19 

test load 

 

base load used for testing plus stain test 

strips or wool shrinkage specimens 

 
 

3.1.20 

test load mass 

 

actual mass of the base load plus stain test 

strips or wool specimen 

 
 

3.1.21 

nominal test load mass 

 

mass of dry textiles of a particular type for 

which the performance of the test  washing 

machine shall be tested (rated capacity or 

part load). Target value for the conditioned 

test load mass 
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хэмжээтэй эдлэл) туршилтын угаалгын 

машины үзүүлэлтэд зориулсан тусгай 

төрлийн даавуун хуурай эдлэлийн жин. 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг нөхцөлт аргаар 

сэврээсэн үеийн жингийн төлөвлөсөн 

утга 

3.1.22 

хэвийн ачаалал 

сонгосон программаар угаалгын 

машинд угаах боломжтой гэж 

үйлдвэрлэгчээс мэдэгдсэн, тодорхой 

төрлийн даавуун хуурай эдлэлийн кг-

аар илэрхийлсэн хамгийн их жин 

3.1.23 

программын хугацаа 

программыг эхлэхээс (хэрэглэгчийн 

программчилсан аливаа түр зогсолтыг 

оруулахгүй) программыг дуусах хүртэл 

хугацаа нь программын хугацаа юм. 

Хэрэв программын төгсгөлийг заагаагүй 

бол программын хугацаа мөчлөгийн 

хугацаатай тэнцүү байна. 

3.1.24 

программын төгсгөл 

угаалгын машин программын 

төгсгөлийг заах, хэрэглэгч угаасан 

эдлэлийг авах боломжтой болсон үед 

программ дуусна. Хэрэв программын 

төгсгөлийг заагч байхгүй, үйлдлийн 

туршид хаалга түгжигдсэн бол 

хэрэглэгч угаасан эдлэлийг авах 

боломжтой болсон үед программ 

дуусдаг. Хэрэв программын төгсгөлийг 

заагч байхгүй, үйлдлийн туршид хаалга 

түгжигдэхгүй бол цахилгаан хэрэгслийн 

эрчим хүчний зарцуулалт зарим тогтсон 

 
 

3.1.22 

rated capacity 

maximum mass in kg of dry textiles of a 

particular type which the manufacturer 

declares can  be treated in the washing 

machine on the programme selected 

 
 

3.1.23 

programme time 

programme time is the time from the 

initiation of the programme (excluding any 

user programmed delay) until the 

completion of the programme. If the end of 

programme is not indicated, the 

programme time is equal to the cycle time. 

 

3.1.24 

end of programme 

the programme is complete when the 

washing machine indicates the end of the 

programme and the load is accessible to 

the user. Where there is no end of 

programme indicator and the door is 

locked during operation, the programme is 

complete when the load  is  accessible to  

the user. Where there is no end of 

programme indicator and the door is not 

locked during operation, the programme is 

complete when the power consumption of 

the appliance drops to some steady state 

condition and is not performing any 

function. 
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горимын нөхцөлд хүртэл унаж, аливаа 

функцийг гүйцэтгэхгүй болсон үед 

программ дуусна. 

ТАЙЛБАР:  Программын төгсгөлийн заалт нь 

гэрэл (асах эсвэл унтрах), дуу чимээ, дэлгэцэн 

дээр гарах заагч эсвэл хаалга, түгжээг тайлах 

хэлбэртэй байж болно. Зарим угаалгын машинд 

программын төгсгөлийн заагч ажилласнаас 

хэрэглэгч угаасан эдлэлийг авах хүртэл богино 

хугацааны хүлээлт байж болно. 

3.1.25  

мөчлөгийн хугацаа 

программ эхэлснээс хойш 

(хэрэглэгчийн программчилсан аливаа 

түр зогсолтыг оруулахгүй) бүх үйл 

ажиллагаа дуусах хүртэл хугацаа. 

Хэрэглэгчийн хөндлөнгийн 

оролцоогүйгээр эрчим хүчний 

зарцуулалт нь тасралтгүй хадгалагдах 

тогтсон горимын нөхцөлд шилжих үед 

үйл ажиллагааг дууссан гэж үзнэ. Хэрэв 

программын төгсгөлийн дараа үйл 

ажиллагаа байхгүй бол мөчлөгийн 

хугацаа нь программын хугацаатай 

тэнцүү байна. 

ТАЙЛБАР: Программыг дууссаны дараа үүсэж 

болох аливаа үйл ажиллагааг мөчлөгийн 

хугацаанд оруулдаг. Аливаа цахим үйл 

ажиллагаа эсвэл программын төгсгөлийг заах 

аливаа заагчийн дараах хязгаартай хугацаанд 

үүсэх аливаа нэмэлт механик үйл ажиллагааг 

энэ хугацаанд багтаана. Тодорхойгүйгээр 

үүсдэг, давтагдах аливаа үйл явцыг тогтсон 

горимд тооцно. 

3.1.26 

үндсэн угаалтын үргэлжлэх хугацаа 

үндсэн угаалтад зориулсан эхний усыг 

соруулж эхэлснээс хойш усаар анх 

зайлах эхний усыг соруулж эхлэх 

хүртэл хугацаа. 

NOTE  An indication of the end of the programme 

may be in the form of a  light (on or off), a  sound, 

an indicator shown on a  display or the release of a  

door or latch. In some washing machines there 

may be a short delay from an end of programme 

indicator until the load is accessible by the user. 

 

3.1.25 

cycle time 

time from the initiation of the programme 

(excluding any user programmed delay) 

until all activity ceases. Activity is 

considered to have ceased when the 

power consumption reverts to a steady 

state condition that persists indefinitely 

without user intervention. If there is no 

activity after the end of the programme, 

the cycle time is equal to the programme 

time 

 

 

NOTE Cycle time includes any activity that may 

occur after the programme is completed. This 

could include any electronic activity or any 

additional mechanical activity that occurs for a 

limited period after any end of programme 

indicator. Any cyclic event that occurs indefinitely 

is considered to be steady state. 

 
 

3.1.26 

main wash duration 

time from the commencement of the initial 

water intake for the main wash until the 

commencement of the initial water intake 

for the first rinse 

NOTE    Variations in the laboratory water supply 

pressure may affect the main wash duration. This 

definition is only applicable to test washing 
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ТАЙЛБАР: Лабораторийн ус хангамжийн 

даралтын өөрчлөлт нь үндсэн угаалтын 

үргэлжлэх хугацаанд нөлөөлж болно. Энэ 

тодорхойлолтыг зөвхөн туршилтын угаалгын 

машинд хэрэглэх боломжтой. Эталон угаалгын 

машины шалгалт тохируулгад хэрэглэдэг 

угаалтын жишиг хугацааг өөрөөр тодорхойлно. 

Энэ талаар E.1-р хүснэгтэд тайлбарласан.  

3.1.27 

үлдэгдэл чийглэгийн хувь хэмжээ 

орчныг нь хянаж болох орон зайд 

нөхцөлт аргаар сэврээсэн, нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

төрөл зүйлүүдэд зориулан тогтвортой 

нөхцөлд хамааруулсан, нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд 

агуулагдах нэмэлт чийглэгийг хэмжих 

(6.4.5.2-т тайлбарласан) 

ТАЙЛБАР: Тогтвортой нөхцөлийг 0 %-ийн 

үлдэгдэл чийглэгийн хувь хэмжээтэй гэж энэ 

баримт бичигт тодорхойлсон. Тиймээс нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэл эсвэл угаах 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг дамарт 

хатаагуураар хатаасан үед үлдэгдэл чийглэгийн 

хувь хэмжээ сөрөг утгатай байх боломжтой. Энэ 

талаар G хавсралтад тайлбарласан. 

3.1.28 

унтраасан горим 

хувьсах гүйдлийн хангамжид 

холбогдсон болон үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгааны дагуу хэрэглэсэн үед 

тодорхойгүй хугацааны туршид 

хадгалагдах боломжтойгоор эрчим 

хүчийг хамгийн бага зарцуулахын тулд 

хэрэглэгчийн ердийн хэрэглээний үйл 

ажиллагааны зориулалттай бөгөөд хүрч 

болохуйц  удирдлага эсвэл таслуурыг 

ашиглан  угаалгын машиныг унтраадаг 

нөхцөл. Удирдах төхөөрөмжгүй үед 

эрчим хүчний зарцуулалтын тогтсон 

machines. The reference machine wash time used 

for calibration of  the reference machine is defined 

differently. Refer to Table E.1. 

 
 

3.1.27 

remaining moisture content 

measure for the additional amount of 

moisture that is contained in the base load 

in relation to the equilibrium condition for 

base load items which have been 

conditioned in a controlled space (refer to 

6.4.5.2) 

 

 

NOTE This equilibrium condition is defined as 0 % 

remaining moisture content in this document. 

Hence it  is  possible for a base load or load items 

to have a negative remaining moisture content 

when treated with a tumble drier. Refer also to 

Annex G. 

 

3.1.28 

off mode 

condition where the product is switched off 

using appliance controls or switches that 

are accessible and intended for operation 

by the user during normal use to attain the 

lowest power consumption that may 

persist for an indefinite time while 

connected to a mains power source and 

used in accordance with the 

manufacturer’s instructions. Where there 

are no controls, the washing machine is 

left to revert to a steady state power 

consumption of its own accord. 
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горимд угаалгын машин өөрөө 

шилжинэ. 

3.1.29  

асааж үлдээх горим 

программ дууссан болон угаалгын 

машин ачааллаас салсны дараа 

хэрэглэгчийн хөндлөнгийн аливаа 

оролцоогүйгээр тодорхойгүй хугацаанд 

үргэлжилж болох эрчим хүчний хамгийн 

бага зарцуулалтын горим 

ТАЙЛБАР: Зарим угаалгын машинд энэ горим 

нь унтраасан горимтой адилхан байж болно. 

3.1.30  

хэвийн хүчдэл 

үйлдвэрлэгчээс цахилгаан хэрэгсэлд 

тогтоосон хүчдэл 

3.2 Тэмдэглэгээ 

3.2.1 9.2-р Дэд зүйл буюу угаах 

үзүүлэлтэд хамаарах тэмдэглэгээ 

Ck – туршилтын явалт бүрийн тусалтын 

дундаж утгуудын (Y-утгууд) нийлбэр  

C̅ – туршилтын хүчинтэй бүх 

явалтуудын таван төрлийн бохирдолт 

тус бүрийн тусалтын утгуудын (Y-

утгууд) дундаж нийлбэр  

Ck test – туршилтын угаалгын машины 

туршилтын явалт бүрийн тусалтын 

утгуудын нийлбэр 

C̅test  – туршилтын угаалгын машины 

тусалтын утгуудын дундаж нийлбэр 

C̅ref – эталон угаалгын машины 

туршилтын явалт бүрийн тусалтын 

утгуудын дундаж нийлбэр 

3.1.29 

left on mode 

lowest power consumption mode that may 

persist for an indefinite time after the 

completion of the programme and 

unloading of the machine without any 

further intervention of the user 

 

NOTE In some products this mode may be an 

equivalent power to off mode. 

3.1.30 

rated voltage 

voltage assigned to the appliance by the 

manufacturer 

3.2 Symbols 

3.2.1 Symbols relating to Subclause 

9.2 – washing performance 

Ck the sum of the average reflectance      

values (Y-values) for each test run 

C̅ the average sum of the reflectance 

values (Y-values) for each of the five types 

of soils, for all valid test runs 

 

Ck test the sum of the reflectance values in 

each test run of the test washing                                

machine 

C̅test   the average sum of the reflectance 

values of the test washing machine 

C̅ref   the average sum of the reflectance 

values in each test run of the reference 

machine 

𝑚 the number of soil types per stain 

test strip 



MNS IEC 60456:2021 
 

31 
 

𝑚 – толботуулах туршилтын тууз 

тутмын бохирдолтын төрлийн тоо 

𝑛 – туршилтын явалт бүрийн 

толботуулах туршилтын туузын тоо 

p – q харьцаанд зориулсан итгэлцлийн 

муж 

q – туршилтын угаалгын машины C̅test    

болон эталон угаалгын машины C̅ref 

нийлбэрүүдийн хоорондын харьцаа 

sq– q харьцааны стандарт хазайлт 

𝑠𝐶  - Ck нийлбэрийн стандарт хазайлт 

𝑠𝑖 – өгөгдсөн туршилтын явалтын 

хүрээнд бохирдолтын төрөл бүрд 

зориулсан тусалтын утгуудын стандарт 

хазайлт 

tw−1,   0,05 – 95 %-ийн итгэлцэлд 

зориулсан чөлөөний (w-1) зэргийн 

“Стьюдент Т” коэффициент (өөрөөр 

хэлбэл, туршилтын таван явалтын 

2,776 нь чөлөөний дөрвөн зэрэгтэй 

тэнцүү байх хоёр талтай туршилт) 

𝑤 – туршилтын цуврал дахь туршилтын 

явалтын тоо 

�̅�𝑖  – бохирдолтын төрөл бүрд зориулсан 

тусалтын дундаж утгууд 

�̅�𝑖𝑗  - толботуулах туршилтын туузын 

бохирдолтын 5 төрлийн нэг төрөл бүрд 

зориулсан 4 тусдаа заалтын тусалтын 

дундаж утга 

3.2.2 9.3-р Дэд зүйл буюу усыг 

шахахад (эргүүлэх) хамаарах 

тэмдэглэгээ 

RMC - үлдэгдэл чийглэгийн хувь хэмжээ 

𝑛  the number of stain test strips in each 

test run 

p confidence interval for q 

 

q ratio between the test washing 

machine, C̅test   , and the reference 

machine, C̅ref 

sq  standard deviation of the ratio q 

𝑠𝐶  the standard deviation of Ck 

𝑠𝑖  the standard deviation of the 

reflectance values for each soil type within 

a given test run 

 

tw−1,   0,05  the "Student T" factor for (w-1) 

degrees of freedom for a confidence of 95 

% (i.e. 2,776 for five test runs equals four 

degrees of freedom, two sided test) 

 

 

𝑤  the number of test runs in the test 

series 

�̅�𝑖 the average reflectance values for each 

soil type 

�̅�𝑖𝑗 the average reflectance value of the 4 

individual readings for each of the 5 soil 

types on a stain test strip 

 

3.2.2 Symbols relating to Sublause 9.3 

– water extraction (spinning) 

RMC remaining moisture content 

M the mass of the conditioned base load 

(g) 

 



MNS IEC 60456:2021 
 

32 
 

M –нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг нөхцөлт аргаар сэврээсэн 

үеийн жин (г) 

Mr –  нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн туршилтын 

явалтын төгсгөл дэх жин (г) 

3.2.3 9.4-р Дэд зүйл буюу усаар 

зайлахад хамаарах тэмдэглэгээ 

𝐴m – нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлд үлдсэн угаалтын 

шүлтлэгийн хэмжээ 

𝐴m,test– туршилтын угаалгын машинд 

хэмжсэн, нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлд үлдсэн угаалтын 

шүлтлэгийн хэмжээ 

𝐴m,ref  – E хавсралтад тайлбарласнаар 

холбогдох программтай эталон 

угаалгын машинд хэмжсэн, нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд 

үлдсэн угаалтын шүлтлэгийн хэмжээ 

𝐴r – шахаж гаргасан усанд байх 

шүлтлэгийн нэмэгдсэн концентраци 

𝑊e – шахаж гаргасан усанд байх 

шүлтлэгийн дундаж концентраци 

𝑊s – лабораторийн ус хангамжийн усны 

шүлтлэгийн дундаж концентраци 

𝑚𝑒  – шахаж гаргасан усны дээжийн жин 

 

𝑚𝑠  – лабораторийн ус хангамжийн 

усны дээжийн жин 

M –нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг нөхцөлт аргаар сэврээсэн 

үеийн жин (г) 

Mr  the mass of base load at the end of the 

test run (g) 

 

3.2.3 Symbols relating to Subclause 

9.4 – rinsing performance 

𝐴m the amount of wash alkali 

remaining in the base load 

 

𝐴m,test the amount of wash alkali 

remaining in the base load measured in 

the test washing machine 

 

𝐴m,ref the amount of wash alkali 

remaining in the base load measured in 

the reference machine with the relevant 

programme as described in Annex E 

 

𝐴r the increased concentration of 

alkalinity in extracted water 

𝑊e the averaged concentration of 

alkalinity in extracted water 

𝑊s the averaged concentration of 

alkalinity in the laboratory supply water 

𝑚𝑒 the mass of the sample of extracted 

water 

𝑚𝑠 the mass of the sample of 

laboratory supply water 

M the mass of the conditioned base 

load (g) 

 

𝑀𝑟 the mass of base load at the end of 

the test run 

 

R rinsing index 
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𝑀𝑟  –нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн туршилтын 

явалтын төгсгөл дэх жин (г) 

R – усаар зайлах коэффициент  

�̅� – туршилтын цуврал дахь туршилтын 

бүх хүчинтэй явалтад зориулсан усаар 

зайлах коэффициентуудын дундаж 

𝑅𝑘  – туршилтын нэг явалтын усаар 

зайлах коэффициент 

𝑠 - туршилтын бүх хүчинтэй явалтад 

зориулсан усаар зайлах 

коэффициентуудын стандарт хазайлт 

3.2.4 9.5-р Дэд зүйл буюу эрчим хүч, 

ус болон хугацаанд хамаарах 

тэмдэглэгээ 

𝑡𝐶  – хүйтэн усны оролтын хэмжсэн 

дундаж температур (˚C) 

𝑡h – халуун усны оролтын хэмжсэн 

дундаж температур (˚C) 

𝑉C  – нэг үйлдлийн туршид хэрэглэсэн 

хүйтэн усны эзлэхүүн (л) 

𝑉h  – нэг үйлдлийн туршид хэрэглэсэн 

хүйтэн усны эзлэхүүн (л) 

𝑊C  – үйлдэлд зориулсан хүйтэн усанд 

хэрэглэх эрчим хүчний залруулга 

(кВт/ц) 

Wct – туршилтын явцад тодорхойлсон 

хүйтэн усанд хэрэглэх нийт эрчим 

хүчний залруулга (кВт/ц) 

Wet – туршилтын явцад хэмжсэн нийт 

цахилгаан эрчим хүч (кВт/ц) 

�̅� the mean of rinse indices for all valid test 

runs in the test series 

 

𝑅𝑘 the rinsing index from one test run 

 

𝑠 standard deviation of the rinse indices 

for all valid test runs 

 

3.2.4 Symbols relating to Subclause 

9.5 – energy, water and time 

 

𝑡𝐶  the measured average cold water 

inlet temperature (˚C)   

𝑡h the measured average hot water 

inlet temperature (˚C)  

𝑉C  the volume of the cold water used 

during an operation (l)  

𝑉h  the volume of external hot water 

used during operation (l)  

𝑊C the cold water energy correction for 

the operation (kWh) 

 

Wct the total cold water energy 

correction determined during the test 

(kWh) 

Wet the total electrical energy metered 

during the test (kWh) 

 

𝑊h the calculated hot water energy for 

the operation (kWh) 

 

Wht the calculated total hot water 

energy determined during the test (kWh) 
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𝑊h – үйлдэлд зориулсан халуун усанд 

хэрэглэхээр тооцоолсон эрчим хүч 

(кВт/ц) 

Wht – туршилтын явцад тодорхойлсон, 

халуун усанд хэрэглэхээр тооцоолсон 

нийт эрчим хүч (кВт/ц) 

Wtotal  – нийт эрчим хүч (кВт/ц) 

3.2.5 10-р Дэд зүйл буюу ноосон 

эдлэлийн агшилтад хамаарах 

тэмдэглэгээ 

CFS – угаахад эсгийрэх мөчлөгийн 

нарийвчлал – угаалтын дундаж агшилт 

𝐿𝑆 –  шулуун чиглэлд эсгийрэх агшилт 

(%) – урт  

𝑆𝑅 – туршилтын цувралыг дуусгах 

үеийн агшилтын зэрэг (туршилтын 

угаалгын машин) 

SRI – агшилтын зэргийн коэффициент 

(жишиг агшилтын зэрэгтэй 

харьцуулсан) 

W0 – угаахаас өмнө болон анхны 

бэлтгэлийн дараах ноосон эдлэлийн 

агшилтын эх загваруудын дундаж 

хэмжээ (өргөн эсвэл урт) 

W𝑘 – туршилтын цувралыг дуусгах үед 

угаасан ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудын дундаж хэмжээ (өргөн 

эсвэл урт) 

𝑊𝑆 – шулуун чиглэлд эсгийрэх агшилт 

(%) – өргөн 

�̅� – ноосон эдлэлийн агшилтын 

загварын гурван бүрдэлд зориулсан 

хэмжил (өргөн эсвэл урт) тус бүрийн 

Wtotal total energy (kWh) 

3.2.5 Symbols relating to Clause 10 – 

wool shrinkage 

 

CFS cycle felting severity – average 

shrinkage per wash 

𝐿𝑆 linear felting shrinkage (%) – length 

 

𝑆𝑅 the shrinkage rate at the completion 

of the test series (test washing machine) 

 

SRI the shrinkage rate index (compared 

to reference shrinkage rate) 

 

W0 the mean measurements (width or 

length), of the original wool shrinkage 

specimens after initial preparation and 

before washing 

W𝑘 the mean measurements (width or 

length) of the washed wool shrinkage 

specimens at the completion of the test 

series 

𝑊𝑆 Linear felting shrinkage (%) – width 

 

�̅� the arithmetic mean of the 

individual readings for each set of 

measurements (width or length) for the set 

of three wool shrinkage specimens 

 
 

𝑦𝑖  the individual readings for each 

measurement (width or length) of each 

individual wool shrinkage specimen 

3.2.6 Symbols relating to Annex G 
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салангид заалтуудын арифметик 

дундаж  

𝑦𝑖  – ноосон эдлэлийн агшилтын 

салангид загвар тус бүрийг нэг бүрчлэн 

хэмжсэн (өргөн эсвэл урт) заалт 

3.2.6 G хавсралтад хамаарах 

тэмдэглэгээ 

𝑀𝑏𝑑  –нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн бүрэн гүйцэд 

хатаах явалтын төгсгөл дэх жин (г) 

3.2.7 I хавсралтад хамаарах 

тэмдэглэгээ 

�̅� – туршилтын явалтуудын тооноос 

хамааруулсан нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинлэсэн дундаж 

ашиглалтын хугацаа 

𝑎𝑖  – төрөл зүйлийн ашиглалтын хугацаа 

(нөхцөлт аргаар сэврээсний дараа) 

𝑛𝑖  – төрөл зүйлүүдийн тоо (адил 

төрлийн, ашиглалтын ижил хугацаатай) 

𝑤𝑖  - C.1-р хүснэгтэд үзүүлсэн жижиг 

хэсэг бүрийн жин 

3.2.8 L хавсралтад хамаарах 

тэмдэглэгээ 

Poff – Унтраасан горимын эрчим хүч 

Pon – Асааж үлдээх горимын эрчим хүч 

 

4 Тавих шаардлага 

4.1 Ерөнхий зүйл 

Энэ баримт бичигт дараах үзүүлэлтийн 

параметрүүдийн хэмжилд зориулсан 

туршилтын аргуудыг тайлбарласан. 

Үүнд: 

• Угаах үзүүлэлт 

 

𝑀𝑏𝑑 the mass of base load at the end of 

the bone dry run (g) 

 

3.2.7 Symbols relating to Annex I 

 

�̅� weighted average age of the base 

load as number of test runs 

 
 

𝑎𝑖 age of item (after conditioning) 

 

𝑛𝑖  number of items; (of the same type 

and age) 

𝑤𝑖 the mass per piece given in Table 

C.1 

 

3.2.8 Symbols relating to Annex L 

 

Poff Off mode power 

Pon Left on mode power 

 

4 Requirements 

4.1 General 

This document describes test methods for 

the measurement of following 

performance parameters: 

 

• Washing performance 

• Rinsing performance 

• Water extraction performance 

• Water consumption 

• Energy consumption 

• Off mode power and left on mode 

power 
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• Усаар зайлах үзүүлэлт 

• Усыг шахан гаргах үзүүлэлт 

• Усны зарцуулалт 

• Эрчим хүчний зарцуулалт 

• Унтраасан горимын эрчим хүч 

болон асааж үлдээх горимын 

эрчим хүч 

• Мөчлөгийн хугацаа 

• Ноосон эдлэлийн агшилтын 

үзүүлэлт 

Эдгээр параметрт зориулан энэ баримт 

бичигт хамруулсан үзүүлэлтийн тухай 

аливаа гомдлыг энэхүү баримт бичгийн 

шаардлагад нийцүүлэн хэмжих 

шаардлагатай (нарийвчилсан 

мэдээллийг 7-р Зүйлд тайлбарласан). 

ТАЙЛБАР: Хувцсанд нөлөөлөх механик 

үйлчлэлийг тодорхойлох аргуудыг энэ баримт 

бичигт оруулах талаар авч үзэж байгаа болно. 

Олон нийтэд нээлттэй IEC/PAS 62473 

тодорхойлолтоос хэлэлцэж буй аргуудыг үзэж 

болно. (2007 оны 04 дүгээр сард нийтлэгдсэн 

IEC/PAS 62473 тодорхойлолтыг хүчингүй 

болгосон./орчуулагч/) 

Угаалгын машины хамгийн бага 

үзүүлэлтийн шаардлагыг энэ баримт 

бичигт тодорхойлоогүй болно.  

4.2 Хэвийн ачаалал 

Үйлдвэрлэгч эсвэл нийлүүлэгч даавуун 

эдлэлийн холбогдох төрөл бүрд 

зориулан 0,5 кг-ын мужаар хэвийн 

ачааллыг заах шаардлагатай. Даавуун 

эдлэлийн холбогдох төрөлд хөвөн 

даавуу, нийлэг материал / холимог 

материал болон ноосон даавуу байна. 

ТАЙЛБАР: Даавуун эдлэлийн өөр төрлүүдэд 

зориулсан угаалгын машины хэвийн ачаалал 

ихэнхдээ ялгаатай байдаг.  

 

• Cycle time 

• Wool shrinkage performance 

 

Any claims of performance referring to this 

document for these parameters shall be 

measured in accordance with the 

requirements of this document (refer to 

Clause 7 for details). 

 

NOTE Methods for the determination of 

mechanical action on the clothes load are under 

consideration for inclusion in this document. 

Methods under consideration are available as a 

publicly available specification –  see IEC/PAS 

62473. 

 
 

This document does not specify minimum 

performance requirements for clothes 

washing machines. 

4.2 Rated capacity 

Either the manufacturer or supplier shall 

declare the rated capacity at 0,5 kg 

intervals for each relevant textile type. 

Relevant textile types are cotton, 

synthetic/blends and wool. 

 
 
 

NOTE For different textile types the rated capacity 

of a washing machine is usually different. 

 

The rated capacity for any textile type shall 

not exceed the maximum mass of dry 

laundry, in kilograms, to be used in the test 

washing machine in accordance with IEC 

60335-2-7. 
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Даавуун эдлэлийн аливаа төрөлд 

зориулсан хэвийн ачаалал нь IEC 

60335-2-7 стандартын дагуу туршилтын 

угаалгын машинд хэрэглэх 

шаардлагатай, угаах хуурай эдлэлийн 

кг-аар авсан, хамгийн их жингээс хэтэрч 

болохгүй.  

Үйлдвэрлэгч эсвэл нийлүүлэгч даавуун 

эдлэлийн тодорхой төрөлд зориулсан 

хэвийн ачааллын утгуудын хүрээг 

заасан үед хамгийн их утгыг хэрэглэвэл 

зохино.  

Хэвийн ачааллын тухай мэдээлэл 

байхгүй бол нэг удаа угаах туршилтын 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн жинг N 

хавсралтад заасны дагуу тодорхойлох 

шаардлагатай. 

Хэрэв үйлдвэрлэгч эсвэл нийлүүлэгч 

нийлэг/ холимог материал болон 

ноосон даавуунд зориулсан хэвийн 

ачааллыг тодорхойлоогүй бол нэг удаа 

угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг хөвөн даавуун угаах эдлэлийн 

40 % болон 20 %-аар тус тус авах 

хэрэгтэй.  

4.3 Овор хэмжээ 

Хэрэв үйлдвэрлэгч угаалгын машины 

овор хэмжээг мэдэгдсэн бол эдгээр 

хэмжээг дараах шаардлагуудад 

нийцүүлэх (хэрэглэх боломжтой бол) 

хэрэгтэй. Овор хэмжээг сантиметрээр 

өгөх, хамгийн ойролцоо бүхэл утгатай 

сантиметрээр бичих шаардлагатай. 

a1 өндөр нь хаалга/тагийг нь хаасан 

угаалгын машины хамгийн их өндөртэй 

хэвтээ хавтгай хүртэл шалнаас дээш 

босоо чиглэлд хэмжсэн хэмжээтэй 

тэнцүү байна. Хэрэв өндрийн түвшнийг 

When the manufacturer or supplier gives a 

range of values for the rated capacity for a 

particular textile type, the highest value 

shall be used. 

 

Where information on the rated capacity is 

not available, the test load mass shall be 

determined according to Annex N. 

 
 
 

If the rated capacity for synthetics/blends 

and wool is not specified by the 

manufacturer or supplier, the test load 

shall be respectively 40 % and 20 % of that 

for cotton. 

 

 

4.3 Dimensions 

Where a manufacturer declares 

dimensions, these shall be in accordance 

with the following requirements, as 

applicable. The dimensions shall be given 

in centimetres and shall be rounded to the 

nearest whole centimetre. 

 

Height a1 = vertical dimension 

measured from the floor to a horizontal 

plane at the maximum height of the 

washing machine, with the door/lid closed. 

If adjustable levelling feet are provided, 

they shall be moved up and down to 

determine minimum and maximum 

possible heights. 

 

Height a2 = maximum vertical 

dimension measured from the floor to a 
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тохируулах боломж бүхий хөлтэй бол 

боломжит хамгийн бага болон хамгийн 

их өндрийг тодорхойлохын тулд 

хөлнүүдийг дээш нь, доош нь 

шилжүүлвэл зохино. 

a2 өндөр нь хаалга/тагийг нь нээсэн 

угаалгын машины хамгийн их өндөртэй 

хэвтээ хавтгай хүртэл шалнаас дээш 

босоо чиглэлд хэмжсэн хэмжээтэй 

тэнцүү байна. Хэрэв өндрийн түвшнийг 

тохируулах боломж бүхий хөлтэй бол 

боломжит хамгийн бага болон хамгийн 

их өндрийг тодорхойлохын тулд 

хөлнүүдийг дээш нь, доош нь 

шилжүүлвэл зохино. 

b өргөн нь төвийлгөсөн бүх хэсгийг 

оруулаад угаалгын машины хажуу 

талуудад харьцуулсан босоо чиглэлийн 

хоёр хавтгайн хооронд хэмжсэн 

талуудын хоорондын хэвтээ чиглэлийн 

хэмжээтэй тэнцүү байна. 

c1 гүн нь угаалгын машины ар талтай 

харьцуулсан, ар талын босоо чиглэлийн 

хавтгайгаас хаалга/тагийг нь хаасан урд 

талын хяналтын самбарын хамгийн их 

төвгөр хэсэг хүртэл хэмжсэн хэвтээ 

чиглэлийн хэмжээтэй тэнцүү болно. Энэ 

хэмжилд хаалганы зузаан, товчлуур 

болон бариулыг ихэнхдээ оруулахгүй. 

c2 гүн нь угаалгын машинтай 

харьцуулсан ар талын босоо чиглэлийн 

хавтгайгаас хаалга/тагийг нээсэн 

(машины урд талын хэсэгт ерөнхийдөө 

тэгш өнцөгт хэлбэртэй байх) үед урд 

талын хамгийн их төвгөр хэсэг хүртэл 

товчлуур болон бариулыг оруулаад 

хэмжсэн хэвтээ чиглэлийн хэмжээтэй 

тэнцүү болно. 

horizontal plane at the maximum height of 

the washing machine with the door/lid 

open (generally when at right angles to the 

machine top). If adjustable levelling feet 

are provided, they shall be moved up and 

down to determine minimum and 

maximum possible heights. 

 

Width b = horizontal dimension, between 

the sides, as measured between two 

parallel vertical planes against the sides of 

the washing machine including all 

projections. 

 

Depth c1 = horizontal dimension as 

measured from a vertical rear plane 

against the back of the washing machine 

and the most prominent part of the front 

fascia, with the door/lid closed. For this 

measurement, the door thickness, knobs 

and handles are generally not included in 

the measurement. 

 

Depth c2 = horizontal dimension as 

measured from a vertical rear plane 

against the washing machine and the most 

prominent part of the front, knobs and 

handles also being taken into account, 

with the door/lid open (generally when at 

right angles to the machine front). 

 
 

Drum volume = the volume of a washing 

machine or spin extractor, where required, 

shall be determined in accordance with 

Annex N. 

 

NOTE 1 Dimension c1 is intended to provide an 

indication of the required depth for the washing 
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Дамрын эзлэхүүн нь угаалгын машин 

эсвэл эргэлтээр усыг шахах 

төхөөрөмжийн эзлэхүүнтэй тэнцүү байх 

бөгөөд шаардлагатай үед N хавсралтад 

заасны дагуу тодорхойлох хэрэгтэй. 

1-Р ТАЙЛБАР: Угаалгын машины хянах 

самбарыг зэргэлдээх тавилга эсвэл цахилгаан 

хэрэгсэлтэй нэг түвшинд байрлуулахаар 

төлөвлөсөн бол угаалгын машины 

шаардлагатай   гүнийг заахад c1 хэмжээг 

зориулсан. 

2-Р ТАЙЛБАР: Дээд талаас нь нээдэг угаалгын 

машинд a2 хэмжээг зөвхөн хэрэглэх боломжтой 

бол урд талаас нь нээдэг угаалгын машинд c2 

хэмжээг зөвхөн хэрэглэнэ.  

5 Туршилтын нөхцөл, материал, 

тоног төхөөрөмж болон хэмжих 

хэрэгсэл 

5.1 Ерөнхий зүйл 

Энэ баримт бичгийн параметрүүдэд 

тодорхойлсон, “±” тэмдэглэгээтэй 

хүлцлүүд нь  туршилт эсвэл үр дүнгүүд 

нь хүчингүй болох хязгаараас хэтэрсэн 

үед тогтоосон параметрийн 

өөрчлөлтийн зөвшөөрөх боломжтой 

хязгаарыг заадаг. Тодорхойлсон эдгээр 

параметрийн урьдаас тооцоолсон 

өөрчлөлтийг хүлцлийн үндэслэлд 

зөвшөөрөхгүй. 

Зөвхөн S хавсралтад заасан утгуудыг 

хамгийн ойролцоо бүхэл утгаар авах 

хэрэгтэй. Хэрэв тоог хамгийн ойролцоо 

бүхэл утгаар авах шаардлагатай бол 

ISO 31-0 стандартын B.3-р Зүйлийн  B 

Дүрмийн дагуу ойролцоох тооны бүхэл 

утгаар бичвэл зохино. Хэрэв таслалын 

баруун талын тоог бүхэл утгаар бичих 

бол хассан зайд тэгийг бичихгүй. 

machine where the fascia is intended to be flush 

with adjacent furniture or appliances. 

 
 

NOTE 2 Dimension a2 is generally only applicable 

to top access washing machines while dimension 

c2 is generally only applicable to front access 

washing machines 

5 Test conditions, materials, 

equipment and instrumentation 

 

5.1 General 

The tolerances specified for parameters 

within this document, using the symbol "±", 

indicate the allowable limits of variation 

from the specified parameter outside 

which the test or results shall be invalid. 

The statement of tolerance does not 

permit the deliberate variation of these 

specified parameters. 

 

 

Rounding shall only be applied to reported 

values in Annex S. If numbers have to be 

rounded, they shall be rounded to the 

nearest number according to ISO 31-0, 

Clause B.3 Rule B. If the rounding takes 

place to the right of the comma, the 

omitted places shall not be filled with 

zeros. 

 

Unless otherwise specified, the reference 

machine shall be considered a test 

washing machine with respect to 

conditions, materials and equipment 

specified. 

For measurement of off-mode power and 

left-on mode power, additional 
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Хэрэв өөрөөр тодорхойлоогүй бол 

тогтоосон нөхцөл, материал болон 

тоног төхөөрөмжид хамааруулсан 

туршилтын угаалгын машиныг эталон 

угаалгын машин гэж үзэх хэрэгтэй. 

Унтраасан горимын эрчим хүч болон 

асааж үлдээх горимын эрчим хүчний 

хэмжилд зориулсан нэмэлт 

шаардлагуудыг хэрэглэж болно - IEC 

62301 стандартыг үзнэ үү.  

5.2 Хүрээлэн буй орчны нөхцөл 

5.2.1 Цахилгаан хангамж 

Туршилтын угаалгын машин бүрд өгөх 

хүчдэлийг туршилтын туршид хэвийн 

хүчдэлийн ±2 %-ийн түвшинд барих 

шаардлагатай. Хэрэв хүчдэлийн 

хязгаарыг заасан бол хангамжийн 

хүчдэл нь цахилгаан хэрэгслийг 

хэрэглэхэд зориулсан, тухайн улсын 

нэрлэсэн хүчдэл байвал зохино.  

Туршилтын угаалгын машин бүрд 

хэрэглэх давтамжийг туршилтын 

туршид хэвийн давтамжийн ±1 %-ийн 

түвшинд барих шаардлагатай. Хэрэв 

давтамжийн хязгаарыг заасан бол 

туршилтын давтамж нь цахилгаан 

хэрэгслийг хэрэглэхээр зориулсан, 

тухайн улсын нэрлэсэн давтамж байх 

шаардлагатай. 

ТАЙЛБАР: Туршилтын угаалгын машины 

хэвийн ажиллагаа нь хүчдэлийн хэлбэлзлийн 

хэлбэрийн хэт их хазайлтыг үүсгэхгүй байхаар 

хүчдэл тогтворжуулагчийг бүтээсэн байх 

хэрэгтэй. 

5.2.2 Ус хангамж 

5.2.2.1 Ерөнхий зүйл 

requirements may apply – refer to IEC 

62301. 

 

5.2 Ambient conditions 

5.2.1 Electricity supply 

The supply voltage to each test washing 

machine shall be maintained at the rated 

voltage ±2 % throughout the test. If a 

voltage range is indicated, then the supply 

voltage shall be the nominal voltage of the 

country in which the appliance is intended 

to be used. 

 

The supply frequency to each test washing 

machine shall be maintained at the rated 

frequency ±1 % throughout the test. If a 

frequency range is indicated, the test 

frequency shall be the nominal frequency 

of the country in which the machine is 

intended to be used. 

 
 
 

NOTE Voltage stabilisers should be designed such 

that the normal operation of the test washing 

machine does not cause undue distortion of the 

voltage waveform. 

 

5.2.2 Water supply 

5.2.2.1 General 

The measured total water hardness, water 

temperature and water pressure of water 

supplied to test washing machines shall 

comply with the following requirements 

and shall be reported. This water is 

generally referred to as laboratory supply 

water in this document. 

5.2.2.2 Water hardness 
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Усны хэмжсэн нийт хатуулаг, 

туршилтын угаалгын машинд өгсөн 

усны температур болон даралт дараах 

шаардлагад нийцвэл зохих бөгөөд 

тэмдэглэсэн байх шаардлагатай. Ийм 

усыг энэ баримт бичигт ихэнхдээ 

лабораторийн ус гэж үздэг. 

5.2.2.2 Усны хатуулаг 

Туршилтын цувралын өмнө нэг удаа 

угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг бэлтгэх бүх бэлтгэл болон 

угаалгын машины туршилтын бүх 

явалтад энэ баримт бичигт нийцсэн 

хатуу эсвэл зөөлөн усыг хэрэглэж 

болно. Хатуу ус хэрэглэсэн бол усны 

нийт хатуулаг (2,5 ± 0,2) ммоль/л байх 

хэрэгтэй. Хэрэв зөөлөн ус хэрэглэсэн 

бол усны нийт хатуулаг (0,5 ± 0,2) 

ммоль/л байвал зохино. 

Туршилтын цувралд (6.4.4-т 

тайлбарласан) хэрэглэхээс өмнө нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг стандартад тохируулахдаа 

дараагийн туршилтын цувралд хэрэглэх 

усны нийт хатуулагтай адил хатуулаг 

бүхий лабораторийн усыг байнга 

хэрэглэх шаардлагатай.  

Усны нийт хатуулгийг CaCO3 

эквивалентын ммоль/л нэгжээр 

тодорхойлж, илэрхийлнэ.  

Хэрэв усны нийт хатуулгийг тааруулах 

шаардлагатай бол IEC 60734 

стандартын дагуу усыг бэлтгэвэл 

зохино. 

Туршилтад хэрэглэсэн лабораторийн ус 

хангамжийн усыг төлөөлүүлсэн усыг 

хэрэглэн, усны нийт хатуулгийг хэмжих 

хэрэгтэй. 

For all treatments of the test load prior to a 

test series and all washing machine test 

runs in accordance with this document 

either hard water or soft water may be 

used. If hard water is used it shall have a 

total water hardness of (2,5 ± 0,2) mmol/l. 

If soft water is used it shall   have a total 

water hardness of (0,5 ± 0,2) mmol/l. 

 

 
 

Normalization of a base load prior to use 

in a test series (refer to 6.4.4) shall always 

be done using laboratory supply water with 

the same total water hardness as that 

used for the subsequent test series. 

 
 
 

Total water hardness is determined and 

expressed in mmol/l of CaCO3 equivalent. 

 

If total water hardness needs to be 

adjusted, it shall be prepared according to 

IEC 60734. 

 

Measurements of total water hardness 

shall be undertaken on water that is 

representative of the laboratory supply 

water used for tests. 

5.2.2.3 Water temperature 

The temperature of the laboratory supply 

water to each test washing machine shall 

be measured and recorded to the nearest 

0,1 °C. It shall be: 
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5.2.2.3 Усны температур 

Туршилтын угаалгын машин бүрд өгөх 

лабораторийн ус хангамжийн усны 

температурыг хамгийн  ойролцоо 0,1 °C 

хэм хүртэл нарийвчлалтай хэмжиж, 

тэмдэглэсэн байх шаардлагатай. 

Хэмжил нь: 

- Хөвөн даавуун эдлэлийн 20 °C хэмийг 

үл тооцсон, бүх жишиг программын 

хувьд (15±2) °C хэмийн хүйтэн усны; 

- Хөвөн даавуун эдлэлийн 20 °C хэмийн 

жишиг программыг хэрэглэх үед 

зөвлөмж болгох сонголт нь (20±2) °C 

хэмийн хүйтэн усны хэмжил байна. 

Дотор талд нь халаах хэрэгсэлгүй, 

зөвхөн хүйтэн усны оролттой (хүйтэн 

усаар угаадаг) туршилтын угаалгын 

машинд энэ температурыг зөвлөдөг. 

Энэ тохиолдолд эталон угаалгын 

машинд хүйтэн ус өгөх температур нь 

туршилтын угаалгын машинд өгөх усны 

температуртай адилхан байх 

боломжтой эсвэл дээр зааснаар 15 ºC 

байж болно. 

- халуун усны хувьд хэрэв 

температурын утгыг заагаагүй бол 

үйлдвэрлэгчээс заасан температурын  

±2 K эсвэл (60 ±2) °C байна. 

1-Р ТАЙЛБАР: Эталон угаалгын машинд өгсөн 

усны 15 °C болон 20 °C температур гэсэн үр 

дүнгүүд нь шууд харьцуулах боломжгүй утгууд 

байж болно. 

Хэрэв үйлдвэрлэгчээс халуун усны 

температурын хязгаарыг заахдаа 

(60±2) °C хэмийг багтаасан бол халуун 

усны температурыг (60± 2) °C хэмээр 

тогтоох хэрэгтэй. Хэрэв үйлдвэрлэгчээс 

халуун усны температурын хязгаарыг 

- for cold water (15±2) °C for all reference 

programmes except Cotton 20 °C; 

 
 

- for cold water (20±2) °C is the 

recommended option when using the 

Cotton 20ºC reference programme. This is 

recommended for test washing machine 

programmes with no internal heating and 

cold fill only (cold water wash). The cold 

water supply temperature to the reference 

machine in this case may be the same as 

the test washing machine or it may be 15 

ºC as specified above. 

 

 
 
 

- for hot water the temperature indicated 

by the manufacturer ±2 K, or (60 ±2) °C, if 

no value is given. 

 

NOTE 1 The results for a water supply temperature 

of 15 °C and 20 °C to the reference machine may 

not be directly comparable. 

 

When the manufacturer specifies a hot 

water temperature range, which includes 

(60± 2) °C, the hot water temperature shall 

be set at (60±2) °C. When the 

manufacturer specifies a hot water 

temperature range, which does not include 

(60±2) °C, the hot water temperature shall 

be set at the end of the temperature range 

which is closest to (60±2) °C. When the 

manufacturer specifies a single 

temperature with a tolerance, then that 

temperature shall be used. 
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заахдаа (60± 2) °C хэмийг оруулаагүй 

бол халуун усны температурыг (60±2) 

°C хэмд ойролцоо утгатай, 

температурын хязгаарын сүүлийн 

утгаар тогтоовол зохино. Үйлдвэрлэгч 

температурын хүлцэл бүхий ганц утгыг 

тодорхойлсон бол заасан энэхүү 

температурыг хэрэглэх шаардлагатай.  

Халуун, хүйтэн ус өгөх үеийн усны 

температурыг (хэрэглэх боломжтой 

бол) туршилтын угаалгын машин бүрийг 

лабораторийн ус хангамжид холбох 

цэгийн температурт аль болох 

ойролцоо байдлаар тодорхойлох 

хэрэгтэй. 

2-Р ТАЙЛБАР: Угаалгын машинд ус өгөх цэгээс 

өмнө хэмжсэн байх сүүлийн параметр нь 

температур гэж зөвлөдөг. Жинлэсэн дундаж 

температурыг тодорхойлохын тулд ус дүүргэх 

хугацааны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгт усны 

температур болон эзлэхүүнийг тэмдэглэхийг 8-

р Зүйлд шаардсан. Хүйтэн усны сонгож болох 

өөр температур хэрэглэх талаар судалж байгаа 

болно. 

5.2.2.4 Усны даралт  

Туршилтын угаалгын машин бүрийн 

оролтод өгөх лабораторийн ус 

хангамжийн статик (манометрийн) 

даралтыг ус дүүргэх үйлдлийг 

оруулаад, туршилтын туршид (240±50) 

кПа хэмжээнд барих хэрэгтэй. Эталон 

угаалгын машинд D.1.5.1 эсвэл D.1.6.1-

т  нийцүүлэн (хэрэглэх боломжтой бол) 

ус өгөх шаардлагатай. 

Туршилтын угаалгын машин бүрийг 

лабораторийн ус хангамжид холбох 

цэгийн температурт аль болох 

ойролцоо температуртай байх үед 

халуун, хүйтэн усны даралтыг (хэрэглэх 

боломжтой бол) тодорхойлох хэрэгтэй. 

The hot and cold water inlet supply 

temperature (as applicable) shall be 

determined as close as possible to the 

point of connection of each test washing 

machine to the laboratory water supply 

system. 

 

NOTE 2 It is recommended that temperature be the 

last parameter measured before the supply point to 

the washing machine. Clause 8 requires water 

temperatures and volumes to be recorded on a 

continuous basis during filling in order to determine 

weighted average temperature. The use of 

alternative cold water supply temperatures is under 

consideration. 

 

5.2.2.4 Water pressure 

The static (gauge) pressure of the 

laboratory supply water at the inlet to each 

test washing machine shall be maintained 

at (240±50) kPa throughout the test, 

including during filling operations. The 

water supply to the reference machines 

shall be in accordance with D.1.5.1 or 

D.1.6.1 (as applicable). 

 

The hot and cold water pressure (as 

applicable) shall be determined as close 

as practicable to the point of connection of 

each test washing machine to the 

laboratory water supply system. The 

measured pressure shall be rounded to 

the nearest whole 10 kPa to compare with 

the allowed range. 

 
 

5.2.3 Ambient temperature and 

humidity 

5.2.3.1 Ambient temperature and 

humidity for washing machine testing 
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Зөвшөөрөгдсөн хязгаартай 

харьцуулахын тулд хэмжсэн даралтыг 

10 кПа утга хүртэл хамгийн ойролцоо 

бүхэл утгаар бичвэл зохино.  

5.2.3 Хүрээлэн буй орчны 

температур болон чийглэг 

5.2.3.1 Угаалгын машиныг туршихад 

зориулсан хүрээлэн буй орчны 

температур болон чийглэг 

Угаалгын машиныг турших явцад 

туршилтын өрөөн дэх орчны 

температурыг (23±2) °C хэмд байлгах 

шаардлагатай. Угаалгын машиныг 

турших үед хэмжсэн орчны 

температурыг 0,5 °C хэмийн 

нарийвчлалтай хамгийн ойролцоо 

бүхэл утгад шилжүүлж, тайланд бичих 

хэрэгтэй. 

Угаалгын машиныг турших үеийн 

хүрээлэн буй орчны чийглэгийг 

заагаагүй болно. 

5.2.3.2 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг нөхцөлт аргаар 

сэврээхэд зориулсан орчны 

температур болон харьцангуй 

чийглэг 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг нөхцөлт аргаар сэврээхэд 

зориулан орчныг нь хянаж болох өрөө 

эсвэл камерийг хэрэглэсэн бол дараах 

нөхцөлийг хангавал зохино. Үүнд:  

• хүрээлэн буй орчны температур: 

(20±2) °C, 

• орчны харьцангуй чийглэг:  

(65±5) % байна.  

 
 

The ambient temperature of the test room 

shall be maintained at (23±2) °C 

throughout the washing machine test. The 

measured ambient temperature for 

washing machine testing shall be 

reported, it shall be rounded to the nearest 

0,5 °C. 

 
 

The ambient humidity is not specified for 

washing machine testing. 

 

5.2.3.2 Ambient temperature and 

ambient relative humidity for 

conditioning of base load items 

 

 
 

Where an ambient controlled room or 

chamber is used for conditioning the base 

load, the following conditions shall be 

maintained: 

 

• ambient temperature: (20±2) °C 

 

• ambient relative humidity: (65±5) 

%. 

The measured ambient temperature and 

relative humidity for conditioning base load 

items shall be reported. The ambient 

temperature shall be rounded to the 

nearest 0,5 °C, the ambient relative 

humidity shall be rounded to the nearest 

whole percentage. 
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Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг нөхцөлт 

аргаар сэврээх үед хэмжсэн орчны 

температур болон харьцангуй 

чийглэгийг тайланд бичих хэрэгтэй. 

Орчны температурыг 0,5 °C хэмийн 

нарийвчлалтай хамгийн ойролцоо 

бүхэл утгаар, орчны харьцангуй 

чийглэгийг хамгийн ойролцоо бүхэл 

хувиар бичих шаардлагатай. 

ТАЙЛБАР: Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг нөхцөлт аргаар сэврээхэд тавих 

тусгай шаардлагуудыг 6.4.5.2-р Дэд зүйлд 

тодорхойлсон. Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг нөхцөлт аргаар сэврээхэд 

зориулан орчныг нь хянаж болох өрөө эсвэл 

камерт хэрэглэх өөр нэг сонголтоор бүрэн 

гүйцэд хатаах аргыг ашиглах боломжтой. Энэ 

талаар 6.4.5.3-т тайлбарласан. 

5.3 Туршилтын материал 

5.3.1 Ерөнхий зүйл 

Угаалгын машиныг энэ баримт бичигт 

нийцүүлэн туршихад шаардагдах 

туршилтын дараах материалын 

техникийн үзүүлэлтийг энэ бүлэгт 

бичсэн. Үүнд: 

• нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэл (угаах эдлэлийн 

төрөл зүйлүүд); 

• толботуулах туршилтын тууз; 

• ноосон эдлэлийн агшилтын 

загвар; 

• угаалгын нунтаг орно.  

ТАЙЛБАР: Туршилтын материалын 

тохиромжтой эх сурвалжуудыг U хавсралтад 

бичсэн. 

5.3.2 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэл 

 

NOTE Specific requirements regarding 

conditioning of the base load are specified in 

Subclause 6.4.5.2. As an alternative to using a 

controlled room or chamber for conditioning the 

base load the bone dry method may be used. Refer 

to 6.4.5.3. 

 
 
 

5.3 Test materials 

5.3.1 General 

This section sets out the specifications for 

test materials required for washing 

machine testing to this document, 

including 

 

• base loads (load items); 

 

• stain test strips; 

• wool shrinkage specimens; 

 

• detergent. 

NOTE Suitable sources of test materials are given 

in Annex U. 

 
 

5.3.2 Base loads 

 

5.3.2.1 Cotton base load 

 

Where a cotton load is specified for 

testing, the cotton base load shall consist 

of sheets, pillowcases and towels as 

specified in Annex C. 

 
 

5.3.2.2 Synthetics/blends base load 
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5.3.2.1 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй хөвөн даавуун эдлэл 

Хөвөн даавуун эдлэлийг туршихаар 

заасан бол нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, хөвөн даавуун эдлэлийг C 

хавсралтад тодорхойлсноор орны 

даавуу, дэрний уут болон нүүр гарын 

алчуураар бүрдүүлэх хэрэгтэй. 

5.3.2.2 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэл 

Нийлэг/ холимог материалтай эдлэлийг 

туршихаар заасан бол нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй, нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлийг C хавсралтад 

тодорхойлсноор эрэгтэй цамц болон 

дэрний уутаар бүрдүүлэх хэрэгтэй. 

5.3.2.3 Ноосон эдлэлийн программд 

зориулсан нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, полиэстерэн эдлэл  

Ноосон эдлэлийн программыг 

туршихад зориулсан нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг C 

хавсралтад тодорхойлсноор 

полиэстерэн мяндсыг давхарлаж 

нэхсэн, туршилтын жижиг хэсгүүдээр 

бүрдүүлвэл зохино.  

5.3.3 Толботуулах туршилтын тууз 

Туршилтын угаалгын машины угаах 

үзүүлэлтийг үнэлэхийн тулд 

туршилтаас өмнө нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлд толботуулах 

туршилтын туузыг бэхэлдэг. Угаалтын 

дараах тодорхойломжийг үнэлэхийн 

тулд бохирдолтын янз бүрийн төрлийг 

хэрэглэнэ. Үүнд: 

 

Where a synthetics/blends load is 

specified for testing, the synthetics/blends 

base load shall consist of men’s shirts and 

pillowcases as defined in Annex C. 

 

 

5.3.2.3 Polyester base load for the wool 

programme 

 

For testing the wool programmes the base 

load shall consist of double knitted 

polyester test pieces as defined in Annex 

C. 

 

 
 

5.3.3 Stain test strips 

Stain test strips are attached to the base 

load prior to testing to assess the washing 

performance of a test washing machine. 

Different soil types are used in order to 

assess the following washing 

characteristics: 

 
 
 

- the scouring effect, chiefly due to 

mechanical action, the first test piece used 

being soiled with sebum and the second 

with a mixture of carbon black and mineral 

oil; 

 
 

- the removal of protein pigments, the test 

piece used being soiled with blood; 
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- механик үйлчлэлээс үндсэндээ 

шалтгаалах цэвэрлэх үр дүнг 

харуулахдаа  арьсан эдлэлийн тосоор 

бохирдуулсан туршилтын нэгдүгээр 

хэрчим, нүүрсний хөө болон эрдэс 

тосны холимгоор бохирдуулсан 

хоёрдугаар жижиг хэсгийг хэрэглэсэн; 

- уургийн будагч бодисуудыг 

арилгахдаа цусны толбоор 

бохирдуулсан туршилтын жижиг хэсгийг 

хэрэглэсэн; 

- органик будагч бодисуудыг 

арилгахдаа какаогоор бохирдуулсан 

туршилтын жижиг хэсгийг хэрэглэсэн; 

- цайруулах үр дүнг харуулахдаа улаан 

дарсаар бохирдуулсан туршилтын 

жижиг хэсгийг хэрэглэсэн. 

Толботуулах туршилтын тууз тус бүр нь 

өөр төрлийн бохирдолттой, (120±5) мм 

х (120±5) мм хэмжээтэй квадрат 

хэлбэрийн жижиг хэсгүүдээс бүрдэх 

бөгөөд бохирдолтын төрлүүд бүхий 

хэсгүүдийг дараах дарааллаар хооронд 

нь холбоно. Үүнд: 

- бохирдуулаагүй жижиг хэсэг; 

- арьсан эдлэлийн тос; 

- нүүрсний хөө /эрдэс тос; 

- цусны толбо; 

- какао; 

- улаан дарс байна. 

1-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичгийн 4 дүгээр 

хэвлэлээс өөрчлөгдсөн тодорхой заалт нь 

улаан дарс болно. Арьсан эдлэлийн тос бол 5 

дугаар хэвлэлд шинээр оруулсан толбо юм. 

Толботуулах туршилтын туузын бохирдолт 

бүрд зориулсан квадрат хэлбэртэй жижиг 

- the removal of organic pigments, the test 

piece used being soiled with cocoa; 

 
 

- the bleaching effect, the test piece used 

being soiled with red wine. 

 

Stain test strips consist of square pieces 

with individual soil types measuring 

(120±5) mm х (120±5) mm each which are 

joined together into a strip with the 

different kinds of soil in the following order: 

 
 

- unsoiled piece; 

- sebum; 

- carbon black/mineral oil; 

- blood; 

- cocoa; 

- red wine. 

NOTE 1 The red wine is an altered specification 

from Edition 4 of this document. Sebum is a new 

stain in Edition 5. The size of the square pieces for 

each   soil   type   in   the   stain   test   strip   has   

been   reduced  in   Edition 5. 

 
 
 

 

The specifications of test pieces with 

standardized soiling for each soil type 

which are used to make a stain test strip 

are given in Annex A. 

 
 

NOTE 2 Information about the compliance of stains 

used in stain test strips with respect to importation 

regulations of particular countries can be obtained 

from the supplier. 
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хэсгүүдийн хэмжээг 5 дугаар нийтлэлд 

багасгасан. 

Толботуулах туршилтын туузыг 

бэлтгэхэд хэрэглэдэг бохирдолтын 

төрөл бүрийн стандартчилсан 

бохирдолттой, туршилтын жижиг 

хэсгүүдийн тодорхойлолтыг А 

хавсралтад бичсэн. 

2-Р ТАЙЛБАР: Толботуулах туршилтын туузад 

хэрэглэдэг будагч бодисуудын нийцлийн тухай 

мэдээллийг угаалгын машиныг нийлүүлэгчээс 

тодорхой улсуудын импортын журмын дагуу 

авах боломжтой.  

5.3.4 Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загвар 

Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудын талаар T хавсралтад 

тодорхойлсон.  

Ноосон эдлэлийн агшилтын туршилтад 

зориулсан гурван загварыг хэвийн 

ачааллаас үл хамааруулан хэрэглэдэг. 

Ноосон эдлэлийн агшилтын загвар 

бүрийг ноосон даавууг агшаах 

туршилтын явалт бүрд хэрэглэхийн 

өмнө 10.3.1-д тодорхойлсноор 

бэлтгэсэн байх хэрэгтэй. 

5.3.5 Угаалгын нунтаг 

Угаалгын жишиг А* нунтгийн техникийн 

үзүүлэлтийг IEC 60456 стандартын B 

хавсралтад бичсэн.  

Угаалгын жишиг нунтаг нь гурван 

салангид бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ. 

• үндсэн нунтаг (фермент болон 

хөөсний урвалыг 

удаашруулагчтай); 

• натрийн перборатын 

тетрагидрат; 

 

5.3.4 Wool shrinkage specimens 

 

Wool shrinkage specimens are as 

specified in Annex T. 

 

Three wool shrinkage specimens are 

always used for the wool shrinkage test, 

irrespective of rated capacity.  Each of the 

wool shrinkage specimens shall be 

prepared as specified in 10.3.1 prior to use 

in the wool shrinkage test runs. 

 
 
 

5.3.5 Detergents 

The specification for the IEC 60456 

reference detergent A* is given in Annex 

B. 

The reference detergent is distributed in 

three separate components: 

• base powder (with enzyme and 

foam inhibitor); 

 

• sodium perborate tetrahydrate; 

 

• bleach activator (TAED). 

 

It is recommended that the three 

components shall be stored separately 

and be used within a limited time. The date 

of manufacture for each component shall 

be marked by the supplier on the 

container. The life of each component for 

detergent A* and the storage conditions 

shall be as specified by the manufacturer. 

If no expiry date for the detergent 

components is specified by the 
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• цайруулагчийг идэвхжүүлэгч 

(TAED) байна. 

Гурван бүрэлдэхүүн хэсгийг тус тусад 

нь хадгалж, хязгаартай хугацаанд 

хэрэглэх шаардлагатай гэж зөвлөдөг. 

Бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийг үйлдвэрлэсэн 

огноог үйлдвэрлэгчээс савных нь дээр 

тэмдэглэсэн байвал зохино. Угаалгын 

А* нунтгийн бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийг 

ашиглах хугацаа, хадгалах нөхцөлийг 

үйлдвэрлэгч тодорхойлсон байх 

хэрэгтэй. Хэрэв үйлдвэрлэгч угаалгын 

нунтгийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 

дуусах хугацааг заагаагүй бол дуусах 

хугацаа нь үйлдвэрлэсэн огнооноос 

хойш нэг жил байхаар тооцдог.  

Угаалгын нунтгийн бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн хольц, хэмжээ болон 

угаалгын нунтгийг байрлуулах талаар 

6.3-т заасан. 

ТАЙЛБАР: Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудыг бэлтгэхэд перборат болон 

цайруулагчийг идэвхжүүлэгчийн (TAED) аль 

алийг агуулаагүй үндсэн нунтгийг хэрэглэх 

шаардлагатай. 

5.4 Тоног төхөөрөмж  

5.4.1 Ерөнхий зүйл 

Угаалгын машиныг энэ баримт бичигт 

нийцүүлэн туршихад шаардагдах 

туршилтын дараах нарийвчилсан тоног 

төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтийг 

энэ бүлэгт бичсэн. Үүнд: 

• эталон угаалгын машин 

• спектрофотометр 

• нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг нөхцөлт 

аргаар сэврээхэд зориулсан 

тоног төхөөрөмж 

manufacturer, the expiry date is deemed 

to be one year from the date of 

manufacture. 

 

Mixing of detergent components, dosage 

and placement of detergent is specified in 

6.3. 

 
 

NOTE Base powder with neither perborate nor 

TAED shall be used in the preparation of wool 

shrinkage specimens. 

 

5.4 Equipment 

5.4.1 General 

This section sets out the specifications for 

specialized test equipment required for 

washing machine testing to this document, 

including 

 
 

• reference machine 

• spectrophotometer 

• equipment for conditioning the base 

load 

 

• standard extractor 

• iron 

• titration equipment 

A checklist of other laboratory equipment 

which may be required for washing 

machine testing is provided in 5.4.8. 

 

5.4.2 Reference machine 

A reference machine shall be run in 

parallel with the test washing machine, 

applying the same procedure to both 
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• усыг шахах жишиг төхөөрөмж 

• индүү 

• титрлэх тоног төхөөрөмж орно. 

Угаалгын машиныг туршихад 

шаардагдаж болох лабораторийн бусад 

тоног төхөөрөмжийг шалгах жагсаалтыг 

5.4.8-д бичсэн. 

5.4.2 Эталон угаалгын машин 

Харьцангуй үзүүлэлт болон дахин 

шинэчлэх боломжтой үр дүнгүүдийн 

хэмжлээр хангахын тулд эталон 

угаалгын машин болон туршилтын 

угаалгын машиныг адилхан горимоор 

зэрэгцүүлэн ажиллуулах хэрэгтэй.  

1-Р ТАЙЛБАР: Ноосон даавууг агшаах 

туршилтын хувьд ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудыг агшаах тохируулгад зориулан 

эталон угаалгын машиныг ажиллуулах бөгөөд 

туршилтын угаалгын машинтай ихэнхдээ 

зэрэгцүүлэн ажиллуулдаггүй.  

Эталон угаалгын машины техникийн 

үзүүлэлтүүдийг D хавсралтад бичсэн.  

Энэ баримт бичгийн шаардлагаар 

эталон угаалгын машинд нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

дараах жинг байнга хэрэглэх хэрэгтэй. 

Үүнд: 

• хөвөн даавуун эдлэлийн 

программд 5,0 кг 

• нийлэг / холимог материалтай 

эдлэлийн программд 2,0 кг 

• ноосон эдлэлийн программд 1,0 

кг байна. 

2-Р ТАЙЛБАР: Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн хэмжээг туршилтын 

цуврал хооронд стандартад тохируулахын тулд 

эталон угаалгын машиныг хэрэглэх үед эталон 

угаалгын машинд хэвийн хэмжээтэй гэж 

тогтоосон, угаах хуурай эдлэлийн хамгийн их 

machines to provide a measure of relative 

performance and reproducible results. 

 

NOTE 1 For wool shrinkage tests the reference 

machine is used to calibrate shrinkage of wool 

shrinkage specimens and is not normally operated 

in parallel with the test washing machine. 

 
 

Specifications for the reference machine 

are given in Annex D. 

For the purposes of this document, the test 

load mass used in the reference machine 

shall always be 

 
 

• 5,0 kg for cotton programmes 

 

• 2,0 kg for synthetics/blends 

programmes 

• 1,0 kg for the wool programme. 

 

NOTE 2 When the reference machine is used to 

normalize the base load between test series, the 

maximum mass of dry base load which can be 

normalized in the reference machine is different to 

the test load masses above. Refer to Subclause 

6.4.4. 

 

 

 

5.4.3 Spectrophotometer 

Optical measurements of each of the 

different stain test strip pieces after 

washing are performed using a 

spectrophotometer. The minimum 

instrument specification is provided below: 
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жин нь нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн дээр дурьдсан жингүүдээс ялгаатай 

байдаг. Энэ талаар 6.4.4-р Дэд зүйлд 

тайлбарласан.  

5.4.3 Спектрофотометр 

Толботуулах туршилтын төрөл бүрийн 

тууз тус бүрийг угаасны дараах 

дурангийн хэмжилд 

спектрофотометрийг хэрэглэнэ. Энэ 

хэмжих хэрэгслийн техникийн хамгийн 

бага үзүүлэлтүүдийг жагсаавал: 

Хэмжих хэрэгсэл – 400 нм – 700 нм-ийн 

хооронд 20 нм-ийн мужтай (эсвэл энэ 

хэмжээтэй ойролцоо) байрлуулсан 16 

долгионы уртын тусгалын өгөгдлийг 

хамгийн багадаа хангах 

спектрофотометр, 

Параметр – гурван өнгөний Y утга 

(Гэрэлтүүлгийн олон улсын комиссын 

15.2-р дугаар нийтлэл, 1986), 

Гэрэлтүүлэх хэрэгсэл / ажиглагч - 

ISO/CIE 10526, Өнгө хэмжихэд 

зориулсан гэрэлтүүлэх хэрэгслийн 

стандартын D65 / 10° 

Геометрийн хэмжил - d / 8° 

Хэт ягаан туяаны шүүгч – Хэт ягаан 

туяаны шүүгч нь 400 нм-ийн долгионы 

уртад 0,01-ээс бага буюу тэнцүү 

спектрийн нэвтрүүлэх коэффициент 

болон түүнээс бага спектрийн 

нэвтрүүлэх коэффициент, мөн 450 нм – 

700 нм хүрээнд 0,80-аас их буюу тэнцүү 

спектрийн нэвтрүүлэх коэффициенттой 

байвал зохино.  

Хэмжлийн завсар – хамгийн бага 

диаметр нь 20 мм 

 

Measuring instrument     

spectrophotometer that provides 

reflectance data at a minimum of 16 

wavelengths spaced at 20 nm intervals, or 

closer, between 400 nm and 700 nm 

 

Parameter tristimulus value Y (CIE No 

15.2, 1986)  

 

Illuminant / observer D65 / 10° – 

ISO/CIE 10526 

 
 
 

Measuring geometry d / 8° 

UV-filter The ultraviolet filter shall 

have a spectral transmittance of ≤ 0,01 at 

wavelengths of 400 nm and less, and a 

spectral transmittance of ≥ 0,80 at 

wavelengths in the range 450 nm to 700 

nm  

 
 
 

Measurement aperture minimum 20 mm 

diameter 

NOTE Where a measurement aperture is not 

circular, an aperture area of not less than 314 mm2 

is acceptable. 

 

Gloss / specular excluded, i.e. 

measurement with open gloss / specular 

trap 

 

Calibration The calibration process shall 

be performed at least once a day during 

continuous use or after any restart of the 

device using: 
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ТАЙЛБАР: Хэмжлийн завсар нь тойрог 

хэлбэртэй биш байвал 314 мм2 хэмжээнээс 

багагүй талбайтай завсрыг зөвшөөрөх 

боломжтой.  

Гялгар / ойдог тусгалтай гадаргууг 

хасна, өөрөөр хэлбэл, хаалт хийсэн 

шүүлтүүрийг нээлттэй үед гялгар/ ойдог 

тусгалыг хэмжинэ. 

Шалгалт тохируулга – тасралтгүй 

хэрэглээний явцад өдөрт хамгийн 

багадаа нэг удаа эсвэл доор дурдсан 

нөхцөлийг хэрэглэх үед төхөөрөмжийг 

дахин асаасны дараа шалгалт 

тохируулгын үйлдлийг гүйцэтгэх 

хэрэгтэй. Үүнд:  

• цагаан өнгөний стандарт: барийн 

сульфатын шахмал эсвэл 

чанарын баталгаатай цагаан 

керамик ваар; болон 

• хар өнгөний стандарт: хар өнгийн 

биет эсвэл гэрлийг шингээх эсвэл 

чанарын баталгаатай хар 

керамик ваар; эсвэл 

• хэмжих хэрэгсэл үйлдвэрлэгчээс 

тодорхойлсон горимыг 

хэрэглэнэ. 

Спектрофотометрийг спектрийн 

үзүүлэлт болон хэмжлийн 

нарийвчлалаар нь хамгийн багадаа 

жилд нэг удаа шалгах хэрэгтэй. 

Спектрофотометрийн хэрэглээ, 

шалгалт тохируулга болон ерөнхий 

хяналтыг нийлүүлэгчийн үйл 

ажиллагааны зааварт нийцүүлэх  

шаардлагатай. 

5.4.4 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг нөхцөлт аргаар 

сэврээх тоног төхөөрөмж 

 

 
 

• white standard: barium sulphate 

tablet or certified white ceramic tile; 

and 

 

• black standard: black body or light 

trap or certified black ceramic tile; 

or 

 

• using procedures as specified by 

the instrument manufacturer. 

 

The spectrophotometer shall be checked 

for its spectral performance and 

measurement accuracy at least once a 

year. 

General handling of the 

spectrophotometer and its use and 

calibration shall be in accordance with the 

supplier operating instructions. 

 

5.4.4 Equipment for conditioning the 

base load 

 

This document requires base load items to 

be treated in a controlled manner prior to 

their use in performance tests in order to 

determine their mass under standardised 

ambient conditions. The alternative 

methods of conditioning the base load 

items are as follows: 
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Орчны стандартчилсан нөхцөлд нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийн жинг 

тодорхойлохын тулд үзүүлэлтийн 

туршилтуудад хэрэглэхээс өмнө төрөл 

зүйлүүдийг хяналтын хэлбэрээр 

бэлтгэхийг энэ баримт бичигт 

шаарддаг. Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг 

нөхцөлт аргаар сэврээх өөр аргуудыг 

жагсаавал: 

• төрөл зүйлүүдэд үлдэх 

чийглэгийн хувь хэмжээ нь 

тогтвортой нөхцөлд хүрэх хүртэл 

орчны температур болон 

чийглэгийг (5.2.3.2-ыг үзнэ үү)  

хянаж болох өрөө эсвэл камерт 

нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг орхино. Дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг 6.4.5.2-т 

тайлбарласан; 

• нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг “маш сайн хатсан” 

төлөвт байгааг батлахын тулд нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг 

тодорхойлсон үзүүлэлттэй, 

хувцас хатаагуурт хатаана. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 6.4.5.3-т 

тайлбарласан. Энэ аргад 

хэрэглэдэг дамарт хатаагуурын 

арга, техникийн үзүүлэлтийг G 

хавсралтад бичсэн. 

5.4.5 Усыг шахах жишиг төхөөрөмж 

Усаар зайлах үзүүлэлтийг хэмжих 

шаардлагатай үед тодорхой үзүүлэлтэд 

тавьсан дараах шаардлагыг хангасан, 

• leaving the base load items in a 

room or chamber with a controlled 

ambient temperature and humidity 

(refer to 5.2.3.2) until their 

remaining moisture content is in 

equilibrium. Refer to 6.4.5.2 for 

details; 

 

 

 

• treating the base load items in a 

clothes dryer of specified 

performance to ensure that the 

base load items are in a "bone dry" 

state. Refer to 6.4.5.3 for details. 

Annex G sets out the method and 

the specifications for a tumble dryer 

which is used for this method. 

 
 

 

 

 

5.4.5 Standard extractor 

A standard extractor meeting the following 

specific performance requirements shall 

be used where a rinse performance 

measurement is required (refer to 8.5). 

 

The nominal inner drum diameter and 

nominal spin speed of the standard 

extractor used shall be reported. 

 

 

The standard extractor shall have a G-

force with a water extraction performance 

which results in a remaining moisture 
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усыг шахах жишиг төхөөрөмжийг 

хэрэглэвэл зохино (8.5-д 

тайлбарласан).  

Хэрэглэж байгаа, усыг шахах жишиг 

төхөөрөмжийн дамрын дотор талын 

нэрлэсэн диаметр болон эргэлтийн 

нэрлэсэн хурдыг тайланд бичсэн байх 

хэрэгтэй.  

Усыг шахах жишиг төхөөрөмж нь усыг 

шахан гаргах үзүүлэлт бүхий хүндийн 

хүчний эквивалент хүчтэй (G-force) байх 

шаардлагатай бөгөөд үр дүнд нь 

үлдэгдэл чийглэгийн хувь хэмжээг 8.5-д 

заасны дагуу дараах байдлаар 

тодорхойлно. Үүнд:  

• 10 минутаас ихгүй эргүүлэх 

хугацаагаар ажиллуулах үед нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, 

хөвөн даавуун эдлэлд (39±3) %; 

• 5 минутаас ихгүй эргүүлэх 

хугацаагаар ажиллуулах үед нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, 

нийлэг / холимог материалтай 

эдлэлд (17±3) % байна. 

Усыг шахан гаргах, дээр заасан 

үзүүлэлтийн шаардлагыг хангаж 

чадсаныг харуулсан бол эргэлтээр усыг 

шахах аливаа төхөөрөмжийг усыг 

шахах жишиг төхөөрөмжөөр хэрэглэх 

боломжтой. Угаах эдлэлийн холбогдох 

төрөл болон хэмжээнд зориулан дээр 

тодорхойлсон, үлдэгдэл чийглэгийн 

хувь хэмжээнд хүрэхийн тулд усыг 

шахах хугацаа эсвэл хурдыг тохируулах 

хэрэгтэй. Гэхдээ тохируулах хугацаа нь 

хөвөн даавуун эдлэлийн хувьд 10 мин, 

нийлэг/ холимог материалтай эдлэлийн 

хувьд 5 минутаас хэтрэхгүй байна. Усыг 

шахах нэг удаагийн үйлдлийн дараа нэг 

content determined in accordance with 8.5 

as follows: 

 

• (39±3) % for a cotton base load 

when operated with  a  spinning 

time not more than 10  min; and 

 

• (17±3) % for a synthetic/blend base 

load when operated with a  spinning 

time not more  than 5 min. 

 

 

Any spin extractors may be used as a 

standard extractor if it can be 

demonstrated that they can achieve the 

water extraction performance 

requirements specified above. The 

extraction time or speed shall be adjusted 

to achieve the remaining moisture content 

specified above for the relevant load types 

and sizes, but this time may not exceed 10 

min for cotton or 5 min for 

synthetic/blends. As re-loading of the base 

load after one spin extraction operation is 

not permitted, a pre-test to determine the 

appropriate spin time is required for other 

spin extractors. 

 

 

 
 
 

 

 

Experience has shown that use of a 

standard extractor with an inner drum 

diameter of between 240 mm and 250 mm 

and a spin speed of about 2 800 r/min 

using standard bundles defined in 8.5.2 for 
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удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг дахин ачаалахыг 

зөвшөөрдөггүй учраас тохиромжтой, 

эргүүлэх хугацааг тодорхойлохын тулд 

усыг шахах бусад төхөөрөмжид 

урьдчилсан туршилт хийхийг шаардана. 

8.5.2-т тодорхойлсон жишиг баглааг 

ашиглан, дамрын дотор талын диаметр 

240 мм – 250 мм, эргэлтийн хурд 2800 

эргэлт/мин орчим байх усыг шахах 

жишиг төхөөрөмжийг 10 минутын 

хугацаанд хэрэглэхэд дээр заасан 

техникийн үзүүлэлтэд нийцэхийг 

туршлагаар харуулсан. 

Дээр дурдсан үндсэн үзүүлэлтүүдээс их 

үзүүлэлттэй усыг шахах жишиг 

төхөөрөмжийг хэрэглэсэн бол J 

хавсралтад заасны дагуу тухайн 

төхөөрөмжийг ачаалж, хэрэглэх 

шаардлагатай. Нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй аливаа эдлэлийн 

ачаалах хамгийн их хэмжээг усыг шахах 

жишиг төхөөрөмж дотор байрлуулахад 

үйлдвэрлэгчээс зөвлөсөн хамгийн их 

ачааллаас хэтрүүлж болохгүй.  

1-Р ТАЙЛБАР: Усыг шахах жишиг төхөөрөмж нь 

туршилтын явалтуудын хооронд усыг шахах 

төхөөрөмжид аливаа байдлаар хуримтлагдсан 

усыг хэрэглэгч зайлуулах боломж олгохоор 

хийцтэй байх хэрэгтэй. 

2-Р ТАЙЛБАР: Хамгийн их нь 10 кг-ын 

ачаалалтай, усыг шахах, том хэмжээтэй 

төхөөрөмжийг худалдаж авах боломжтой. 

Үйлдвэрлэгчид зориулсан U хавсралтыг үзнэ үү.  

5.4.6 Угаалтын дараа толботуулах 

туршилтын туузыг бэлтгэхэд 

зориулсан индүү 

Угаалтын дараа толботуулах 

туршилтын туузыг бэлтгэхэд зориулан 

индүү эсвэл индүүдэх цахилгаан 

a period of 10 min will meet the 

specification above. 

 

Where a standard extractor which is larger 

than the primary specification above is 

used, the standard extractor shall be 

loaded and used in accordance with 

Annex J. The maximum load size of any 

base load placed in a standard extractor 

shall not exceed the maximum load 

recommended by the manufacturer. 

 

 
 

NOTE 1 A standard extractor should be of a design 

that allows the user to remove any retained water 

in the extractor between runs. 

 

 

NOTE 2 A large extractor with a capacity of max. 

10 kg is available commercially. See Annex U for 

manufacturer. 

 

5.4.6 Iron for preparation of stain test 

strips after washing 

 

Where an iron or ironing appliance is used 

to prepare stain test strips after washing 

and prior to reflectance readings, it shall 

have a surface temperature between 130 

°C and 150 °C. 

5.4.7 Titration equipment 

The following equipment is required when 

an alkalinity measurement is required 

under 8.5. 

 

All volumetric glassware should meet all 

"Class A" specifications, as defined by the 

American Society for Testing and 
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хэрэгсэл хэрэглэдэг бол энэ нь 130°C – 

150°C хэмийн хооронд гадаргын 

температуртай байх хэрэгтэй. 

5.4.7 Титрлэх тоног төхөөрөмж 

Шүлтлэгийн хэмжлийг 8.5-д нийцүүлэн 

хийх шаардлагатай үед дараах тоног 

төхөөрөмжийг шаардана.  

Хэрэв өөрөөр тодорхойлоогүй (жишээ 

нь, DIN 12691, "Blaubrand") бол 

Америкийн Туршилт болон Материалын 

Нийгэмлэгийн (ASTM) E 287, E 288, 

болон E 969 стандартад тодорхойлсон 

эзлэхүүнтэй бүх шилэн сав нь “А анги”-

д нийцвэл зохино.  

pH-метр: нарийвчлал нь хамгийн 

багадаа ±0,05 pH нэгжтэй байна 

(таслалаас хойш аравтын 1 оронтой) 

Хутгууртай шилэн хэмжүүр: загварын 

гадаргуугаас доош pH-электродыг 

байрлуулахаар хангалттай хэмжээтэй 

байна. 

Титрлэх тоног төхөөрөмж: 

• гар аргаар титрлэх (нэмэлт): 

нарийн хүзүүтэй шил (бюретка)/ 

нарийн хүзүүтэй тогтоогч суурь, 

0,01 мл-ийн алхмаар 

тохируулсан 10 мл бюретка 

болон хаах кран; эсвэл 

• автоматаар титрлэх (нэмэлт): 

микро процессороор удирддаг 

титрлэх төхөөрөмж. Бюреткагийн 

хэмжээ: 0,01 мл алхмаар 

тохируулсан 10 мл-ийг 

тохиромжтой гэж үзнэ. Хамгийн 

бага хурд: 25 μл/мин эсвэл 

түүнээс бага байна. 

Materials (ASTM) Standards E 287, E 288, 

and E 969 unless otherwise stated (e.g. 

DIN 12691, "Blaubrand"). 

pH meter: accuracy least ±0,05 pH units (1 

decimal place) 

 

Glass beaker with stirrer: sufficient size to 

place the pH-electrode below the surface 

of the sample 

 

Titration equipment: 

• manual titration (additional): burette 

/ burette stand, 10 ml burette 

calibrated in 0,01 ml divisions and 

stopcock; or 

 

• automatic titration (additional): 

microprocessor controlled titration 

device. Burette size: preferably 10 

ml calibrated in 0,01 ml divisions. 

Minimum rate: 25 μl / min or less. 

 

 

 

Reagents: all reagents used are ACS 

reagent grade unless otherwise stated 

(e.g. puriss p.a.): 

 

• 0,1 N hydrochloric acid: accurately 

standardised to four decimal 

places; 

• water: wherever "water" is 

applicable, use either reverse 

osmosis (RO), demineralised or 

distilled water. 
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Урвалжууд: хэрэв өөрөөр 

тодорхойлоогүй (жишээ нь, puriss p.a.) 

бол хэрэглэх бүх урвалж нь “ACS” 

урвалжийн зэрэгт хамаарна. Үүнд: 

• 0,1 N давсны хүчил: таслалаас 

хойш аравтын 4 орон хүртэл 

нарийвчлалын хэмжээтэй; 

• ус: хаана ч хэрэглэх боломжтой 

“ус”, эсвэл урвуу осмос (RO), 

давсгүй болгосон эсвэл нэрсэн ус 

хэрэглэнэ.  

 

Тасралтгүй хэрэглээний явцад 

төхөөрөмжийг өдөрт хамгийн багадаа 

нэг удаа эсвэл  дахин асаасны дараа 

pH-метрийн тохируулгыг хийж байвал 

зохино.  

pH-метрийн шалгалт тохируулгыг pH 7 

байхад, дараа нь pH 4 байх үед 

худалдаанд байдаг pH буферийн 

тусламжтайгаар хийх шаардлагатай. 

Шалгалт тохируулга болон хэмжлийн үе 

шат хоорондын температурын 

зөрүүнээс зайлсхийхийн тулд 

урьдчилсан арга хэмжээг авах хэрэгтэй 

(оновчтой нь: 23 °C). Шалгалт 

тохируулга болон хэмжлийн үе шатанд 

хутгах хурдыг жигд байлгах 

шаардлагатай. Шалгалт тохируулгын 

явцад pH-метрийнхээ ашиглалтын 

зааврыг мөрдөнө үү. 

5.4.8 Бусад тоног төхөөрөмж 

Угаалгын машиныг энэ баримт бичгийн 

дагуу туршихад параметрүүдийн 

ангиллын хэмжилд зориулсан тоног 

төхөөрөмж шаардагдана. Эдгээр 

параметрт дараах хэмжигдэхүүнийг 

багтаадаг. Үүнд: 

The pH meter shall be calibrated at least 

once a day during continuous use or after 

any restart of the device. 

 

 

The calibration of the pH meter shall be 

performed at pH 7 and then at pH 4 with 

commercially available pH buffers. 

 

Precautions should be initiated to avoid 

temperature differences between 

calibration and measurement phase 

(optimal: 23 °C). The stirring rate should 

also be kept equal for calibration and 

measurement phase. For calibration follow 

the instruction manual of your pH meter. 

 

 

5.4.8 Other equipment 

Testing of washing machines according to 

this document requires equipment for the 

measurement of a range of parameters. 

These parameters include the following: 

 
 

• mass 

• volume of water and other liquids 

 

• length and dimensions 

• electrical parameters (voltage, 

energy, frequency) 

• temperature of water and air and 

humidity of air 

• water pressure supplied to the 

washing machine 
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• жин 

• ус болон бусад шингэний 

эзлэхүүн 

• уртын хэмжээ болон хэмжээсүүд 

• цахилгааны параметр (хүчдэл, 

эрчим хүч, давтамж) 

• ус болон агаарын температур, 

агаарын чийглэг 

• угаалгын машинд өгсөн усны 

даралт 

• угаалгын машинд өгсөн 

лабораторийн ус хангамжийн 

усны нийт хатуулаг 

• лабораторийн ус хангамжийн ус 

болон туршилтын явцад нэг удаа 

угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлээс шахсан болон угаалгын 

машинаас шавхсан янз бүрийн 

шингэний pH хэмжээ 

• хугацааг оруулна. 

Дараагийн бүлэгт зааснаар хэмжих 

хэрэгслийн нарийвчлалыг олох 

хэрэгтэй гэж бичсэнийг үл тооцвол дээр 

дурдсан хэмжлүүдэд хэрэглэдэг зарим 

хэмжих хэрэгслийн техникийн 

үзүүлэлтийн талаар энэ баримт бичигт 

тодорхой тайлбарлаагүй.  

Угаах эдлэлийн төрөл зүйлүүд болон 

угаах үндсэн бүх эдлэлийн жин, титрлэх 

шингэний жин болон угаалгын нунтгийн 

жинг тодорхойлохын тулд жин 

хэмжихэд зориулсан хэдэн төрлийн 

хэмжих хэрэгсэл шаардагдаж болохыг 

анхаарна уу (5.5.2-т тайлбарласан). 

Ноосон эдлэлийн агшилтыг (10-р Зүйлд 

тайлбарласан) тодорхойлоход дараах 

хэрэгслийг мөн шаардана. Үүнд: 

• total water hardness of the 

laboratory supply water supplied to 

the washing machine 

• pH of the laboratory supply water 

and various liquors extracted from 

the washing machine and the test 

load during the test 

 
 

• time 

For some of the above measurements, the 

specifications of instruments used to take 

these measurements are not explicitly 

defined in this document, except that the 

accuracy of measurement as specified in 

the following section shall be achieved. 

 

Note that several different instruments for 

the measurement of mass are likely to be 

required for determining mass of load 

items and the whole base load, mass of 

titration liquids and mass of detergent 

(refer to 5.5.2). 

 

Determination of wool shrinkage (refer to 

Clause 10) also requires the following 

equipment: 

• tray with flat bottom about 50 cm х 

50 cm and with sides approximately 

5 cm high – for preparation of wool 

shrinkage specimens; 

 

 

• ruler accurate to ±0,5 mm for 

measurement of wool shrinkage 

specimens. 

 

5.5 Instrumentation and accuracy 
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• ноосон эдлэлийн агшилтын 

загварууд бэлтгэхэд зориулан – 

50 см х 50 см орчим хэмжээтэй, 

хажуу талууд нь ойролцоогоор 5 

см өндөртэй, хавтгай ёроолтой 

тэвш; 

• ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудыг хэмжихэд зориулан 

±0,5 мм-ийн нарийвчлалтай 

шугам байна. 

5.5 Хэмжих хэрэгсэл болон 

нарийвчлал 

5.5.1 Ерөнхий зүйл 

Энэ баримт бичгийн дагуу хийсэн 

хэмжил болон хэрэглэсэн хэмжих 

хэрэгслүүд нь техникийн дараах 

үзүүлэлтэд нийцэх шаардлагатай.  

 

5.5.1 General 

Instruments used and measurements 

made for this document shall comply with 

the following specifications. 

 

 

5.5.2 Instruments 

 

Parameter Unit Minimum 
resolution 

Minimum 
accuracy 

Additional 
requirements 

Mass  

Full test load mass or base 
load mass above 3 kg 

g 2 g ± 5 g - 

Individual load items, full test 
load mass or base load 
mass less than or equal to 3 
kg 

g 0,5 g ± 1 g - 

Detergent mass g 0,05 g ± 0,1 g - 

Titration mass g 0,005 g ± 0,01 g - 

Temperature  

Ambient temperature °C 0,1 °C ± 1 K - 

Water temperature °C 0,1 °C ± 0,6 K - 
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Ambient humidity % 
(RH) 

1 % (RH) ± 3 % 
(RH) 

The 
specifications 
shall be met 
over a 
temperature 
range of 15 °C to 
25 °C. 

Water volume (water inlet) L 0,1 L ± 2 % Separate 
metering for hot 
and cold inlets, 
where applicable 

NOTE Devices 
using viscosity 
should be calibrated 
at the actual 
nominal temperature 
± 5 °C, and the 
nominal flow rate. 
Liquid volumes for 
titration are 
covered by the 
specification for 
mass in Sub- 
clause 5.4.1. 

Water pressure kPa 10 kPa ± 5 % - 

Time s 5 s ± 1 % - 

5.5.2 Хэмжих хэрэгслүүд 

 

Параметр  Нэгж Уусгах 
хамгийн 

бага 
хэмжээ 

Хамгийн 
бага 

нарийвчлал 

Нэмэлт 
шаардлага 

Жин   

Нэг удаа угаах туршилтын 
тоо хэмжээтэй эдлэлийн бүх 
жин эсвэл нэг удаа угаах 
үндсэн тоо хэмжээтэй 
эдлэлийн 3 кг-аас дээш жин 

г 2 г ± 5 г - 

Угаах эдлэлийн салангид 
төрөл зүйлүүд, нэг удаа 
угаах туршилтын тоо 
хэмжээтэй эдлэлийн бүх 
жин эсвэл нэг удаа угаах 
үндсэн тоо хэмжээтэй 

г 0,5 г ± 1 г - 
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эдлэлийн 3 кг-тай тэнцүү 
эсвэл 3 кг-аас бага жин 

Угаалгын нунтгийн жин г 0,05 г ± 0,1 г - 

Титрлэх жин г 0,005 г ± 0,01 г - 

Температур  

Хүрээлэн буй орчны 
температур 

°C 0,1 °C ± 1 K - 

Усны температур °C 0,1 °C ± 0,6 K - 

 

Хүрээлэн буй орчны чийглэг 

 

% 
(RH) 

 

1 % (RH) 

 

± 3 % (RH) 

Техникийн 
үзүүлэлтүүд нь 
15 °C – 25 °C 
температурын 
хүрээнд 
нийцвэл 
зохино. 

 

Усны эзлэхүүн (усны оролтын) 

л 0,1 л ± 2 % Хэрэглэх 
боломжтой бол 
халуун, хүйтэн 
усны оролтын 
тоолуур тусдаа 
байна. 

ТАЙЛБАР: Дотоод 
үрэлт хэрэглэдэг 
төхөөрөмжүүдийг 
бодит нэрлэсэн 
температурын 
±5°C болон 
урсгалын нэрлэсэн 
хурдтай үед 
тохируулах 
хэрэгтэй. Титрлэх 
шингэний 
эзлэхүүнийг 5.4.1-р 
Дэд зүйлийн 
жингийн техникийн 
үзүүлэлтэд заасан.  

Усны даралт кПа 10 кПа ± 5 % - 

Хугацаа  с 5 с ± 1 % - 

 

5.5.3 Measurements 
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Parameter Unit Minimum 
accuracy 

Additional 
requirements 

Total water hardness mmol/L ± 2 % - 

Electrical energy  

Programme energy kWh ± 1 % Due to distortion of the 
voltage and current wave 
forms caused by inductive 
devices such as motor 
controls specific require- 
ments for energy meters 
are necessary. See e.g. IEC 
62053- 21 for more 
information. 

Off mode and left on mode 
power 

kWh Measurement instrumentation for off 
mode and left on mode power are 
described in IEC 62301 

pH - ± 0,05 The accuracy requirement 
shall be met over a 
temperature range of 15 °C 
to 25 °C. 

 

5.5.3 Хэмжил 

 

Параметр  Нэгж  Хамгийн 
бага 
нарийвчлал 

Нэмэлт шаардлага 

Усны нийт хатуулаг ммоль/
л 

± 2 % - 

Цахилгаан эрчим хүч  

 

Программын эрчим хүч 

 

кВт/ц 

 

± 1 % 

Хөдөлгүүрийн удирдлага 
зэрэг индукцлэлийн 
төхөөрөмжөөс үүсдэг 
хүчдэл болон гүйдлийн 
хэлбэлзлийн хэлбэрийн 
хазайлтын улмаас эрчим 
хүчний тоолуурт тусгай 
шаардлага тавих хэрэгтэй 
болдог. Нэмэлт мэдээллийг 
IEC 62053- 21 зэрэг 
стандартаас үзнэ үү. 
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Унтраасан горим болон 

асааж үлдээх горимын 

эрчим хүч 

 

кВт/ц Унтраасан горим болон асааж үлдээх  

горимын эрчим хүчийг хэмжих хэрэгслийн 

талаар IEC 62301 стандартад 

тайлбарласан. 

pH - ± 0,05 Нарийвчлалын шаардлагыг  
15 °C - 25 °C температурын 
хүрээнд нийцүүлэх 
хэрэгтэй. 

 

6 Туршилтад бэлтгэх 

6.1 Ерөнхий зүйл 

Туршилт хийхээс өмнө туршилтын 

угаалгын машин болон эталон угаалгын 

машиныг бэлтгэхэд тавих шаардлагыг 

энэ бүлэгт бичсэн. Түүнчлэн туршилтын 

угаалгын машин болон эталон угаалгын 

машинд зориулсан угаах эдлэлийг 

бэлтгэхэд тавих шаардлагыг тус бүлэгт 

тодорхойлсон.  

6.2 Туршилтын угаалгын машин 

болон эталон угаалгын машиныг 

бэлтгэх 

6.2.1 Туршилтын угаалгын машин 

6.2.1.1 Ерөнхий зүйл 

Энэ баримт бичигт тавьсан шаардлагыг 

тооцохгүйгээр үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгааны дагуу суурилуулан, 

хэрэглэж буй шинэ угаалгын машинд 

хэмжлүүдийг ерөнхийдөө хийх 

шаардлагатай. Хэрэв суурилуулах 

нэгээс олон сонголттой бол туршилтад 

зориулан сонгосон суурилуулалтыг 

туршилтын тайланд баримтжуулан 

бичих хэрэгтэй. 

6.2.1.2 Суурилуулалтын дараа 

туршилтын угаалгын машиныг 

бэлтгэх 

Суурилуулалтын дараа туршилтын 

угаалгын машиныг үндсэн угаалтын 

усны хамгийн их түвшний тохиргоотой, 

6 Preparation for testing 

6.1 General 

This section sets out the requirements for 

the preparation of the test washing 

machine and reference machine prior to 

testing. It also specifies the requirements 

for the preparation of test loads for test 

washing machine and the reference 

machine. 

 

6.2 Test washing machine and 

reference machine preparation 

 

6.2.1 Test washing machine 

6.2.1.1 General 

The measurements shall generally be 

carried out on a new washing machine 

which is installed and used in accordance 

with the manufacturer’s instructions, 

except as  required  by  this document. 

Where there is more than one option for 

installation, the option chosen for testing 

shall be documented in the test report. 

 

 

6.2.1.2 Preparation of the test 

washing machine after installation 

 

After installation, the test washing 

machine shall be run for two complete 

cleaning runs on a cotton programme with 
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хөвөн даавуун эдлэлийн программаар 

иж бүрэн хоёр угаалтаар ажиллуулвал 

зохино. Хэрэглэх боломжтой бол эхний 

явалтыг угаах эдлэлгүйгээр угаалгын 50 

г жишиг нунтагтай, хоёр дахь явалтыг 

угаах эдлэлгүйгээр угаалгын нунтаггүй 

ажиллуулна. Туршилтын цувралын 

явцад туршилтын явалтуудын хооронд 

туршилтын угаалгын машиныг ямар ч 

нэмэлт явалт эсвэл аливаа төрлийн 

(ачаалсан эсвэл хоосон) мөчлөгөөр 

ажиллуулахгүй байх хэрэгтэй. 

6.2.1.3 Туршилтын угаалгын 

машиныг туршилтын нэг цувралд 

бэлтгэх 

Туршилтын нэг цувралыг эхлэхээс өмнө 

төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд 

нөлөөлж болох ажлын доголдолгүй 

гэдгийг баталгаажуулахын тулд 

туршилтын угаалгын машиныг 

шалгавал зохино. Халуун болон хүйтэн 

ус өгөхөд зориулсан тусдаа 

оролтуудтай бол оролт бүрийг 

лабораторийн ус хангамжийн 

тохиромжтой системд холбох хэрэгтэй 

(5.2.2-т тайлбарласан).   

Туршилтын цуврал бүрийн өмнө бүх 

шүүгчийг сайтар цэвэрлэх 

шаардлагатай. Туршилтын цувралын 

өмнө хэрэв хэрэглэх боломжтой бол 

угаах эдлэлгүй, угаалгын нунтаггүйгээр 

угаах хамгийн их температурын түвшин 

болон үндсэн угаалтын усны хамгийн их 

түвшний тохиргоотой программаар 

угаалгын машиныг цэвэрлэхийг 

шаардана.  

6.2.1.4 Туршилтын нэг явалтад 

зориулан туршилтын угаалгын 

машиныг бэлтгэх  

the maximum wash temperature set and 

setting maximum main wash water level if 

applicable, the first run without load and 

with 50 g of the reference detergent and 

the second run without load and without 

detergent. No additional runs or cycles of  

any  type (loaded or empty) shall be 

undertaken on the test washing machine 

between test runs within a test series. 

 

 

 

6.2.1.3 Preparation of the test 

washing machine for a test series 

 

Before a test series is commenced the test 

washing machine shall be  checked to  

confirm that it has no operating defects 

that may affect the operation of the unit. 

Where separate inlets are supplied for 

both hot and cold water, they shall each be 

connected to an appropriate laboratory 

water supply system for testing (refer to 

5.2.2). 

 

 

Any filters shall be thoroughly cleaned 

before each test series. Prior to the test 

series (not more than one day in advance) 

a cleaning run shall be undertaken on a 

programme with the maximum wash 

temperature set and setting maximum 

main wash water level if applicable without 

load and without detergent. 

 

 

6.2.1.4 Preparation of the test 

machine for a test run 
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Туршилтын явалт бүрийн өмнө, 

угаалгын нунтгийг нэмэхээс өмнө 

угаалгын нунтгийн аливаа хуваарилагч 

цэвэрхэн, хуурай байвал зохино.  

Туршилтын явалт бүрийг эхлэхэд 

туршилтын угаалгын машин 

лабораторийн орчны температурт байх 

хэрэгтэй. Хэрэв туршилтын угаалгын 

машины дамрын дотор талын 

гадаргуугийн температур хүрээлэн буй 

орчны агаарын температураас 2 °C 

хэмийн хүрээнд байвал эсвэл 

туршилтын угаалгын машиныг нээлттэй 

орхисон, мөн лабораторийн орчны 

тогтвортой температурт 2 цагаас 

багагүй хугацаанд байрлуулсан бол 

дээрх шаардлагад нийцсэн гэж 

зөвшөөрвөл зохино.  

Туршилтын угаалгын машиныг угаах 

үйлдлийн туршид ус шавхагчид усны 

температур тодорхойлох температурыг 

мэдрэгчээр тоноглосон бол энэ 

мэдрэгчээр хэмжсэн температур нь 

дамрын температурыг дүгнэх 

сонголтын өөр температур эсвэл 

туршилтын угаалгын машин хүрээлэн 

буй орчны температурт байгаа эсэхийг  

дүгнэх температур болгон авах 

боломжтой.  

6.2.2 Эталон угаалгын машин 

Эталон угаалгын машиныг туршилтын 

цувралын өмнө E хавсралтын 

шаардлагын дагуу шалгах хэрэгтэй. 

Эталон угаалгын машиныг эхлүүлэх 

программыг туршилтын аливаа явалтыг 

эхлэхээс өмнө түргэн хугацаанд (30 

минутаас ихгүй) ажиллуулах хэрэгтэй 

(E.4-т тайлбарласан).  

Туршилтын явалт бүрийг эхлэхээс өмнө 

эхлүүлэх программыг ажиллуулахын 

Before each test run, any detergent 

dispenser shall be clean and dry prior to 

the addition of detergent. 

 

The test washing machine shall be at 

laboratory ambient temperature at the 

beginning of  each test run. It shall be 

accepted that this requirement has been 

met if the internal surface temperature of 

the test washing machine drum is within 2 

°C of the ambient air temperature,  or if the 

test washing machine has been left open 

and standing at the stable laboratory 

ambient temperature for not less than 2 h. 

 

 

 

 

Where the test washing machine is 

equipped with a temperature sensor to 

determine the water temperature in the 

sump during the wash operation, the 

temperature measured by this sensor may 

be taken as an alternative to the drum 

temperature to assess whether the test 

washing machine is at ambient 

temperature. 

 

 

6.2.2 Reference machine 

The reference machine shall be checked 

in accordance with the requirements of 

Annex E prior to a test series. The 

reference machine start up programme 

shall be run immediately (not more than 30 

min) prior to the commencement of any 

test run (refer to E.4). 

 

The reference machine shall meet the 

requirements of 6.2.1.4 before the start up 
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урьд эталон угаалгын машиныг 6.2.1.4-

ийн шаардлагуудад нийцүүлбэл зохино. 

6.3 Угаалгын нунтаг 

6.3.1 Ерөнхий зүйл 

Туршилтын бүх явалтад хэрэглэдэг 

угаалгын нунтаг 5.3.5-ын 

тодорхойлолтуудад нийцэх хэрэгтэй. 

Зэрэгцүүлэн ажиллуулж байгаа эталон 

угаалгын машин болон туршилтын бүх 

угаалгын машинд туршилтын цувралын 

туршилтын явалт бүрд зориулсан нэг 

багцаас угаалгын нунтгийг хэрэглэх 

шаардлагатай. 

Хэрэв үйлдвэрлэгч угаалгын нунтаг 

хэрэглэхгүй байхыг зөвлөсөн бөгөөд 

ердийн хэрэглээний явцад зарцуулж 

болох бусад материалыг хэрэглэгч 

нэмээгүй бол туршилтын угаалгын 

машинуудад бүх үзүүлэлтийн 

хэмжүүрийг (усаар зайлахыг хасна) 

дүгнэхэд энэ баримт бичгийг мөн 

хэрэглэж болно. Туршилтын ийм 

нөхцөлүүдэд зарцуулж болох 

материалыг (жишээ нь, угаалгын 

нунтаг) нэмэхгүйгээр цахилгааны 

үүсгүүр (5.2.1-д тайлбарласан), мөн 

стандарт лабораторийн ус хангамжийн 

системд туршилтын угаалгын машиныг 

(5.2.2-т тайлбарласан) холбож 

ажиллуулвал зохино.  
1-Р ТАЙЛБАР: Туршилтын угаалгын машинд 

угаалгын нунтаг хийсэн эсвэл хийгээгүйгээс үл 

хамааран, эталон угаалгын машинд бүх 

тохиолдолд 6.3.2-т тодорхойлсон хэмжээгээр 

угаалгын нунтгийг хийж туршина. 

2-Р ТАЙЛБАР: Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудыг бэлтгэхэд перборат болон 

цайруулагчийг идэвхжүүлэгчийн (TAED) аль 

алийг агуулаагүй үндсэн нунтгийг хэрэглэх 

шаардлагатай. Гэхдээ ноосон эдлэлийн 

агшилтын туршилтад угаалгын А* нунтгийг 

дүүртэл хийж хэрэглэдэг.  

programme is started prior to the 

commencement of each test run. 

6.3 Detergent 

6.3.1 General 

The detergent used for all test runs shall 

be as specified  in  5.3.5. The reference 

machine and all test washing machines 

run in parallel shall use detergent from the 

same batch for every test run in the test 

series. 

 

 

 

This document may also be used for 

assessment of all performance measures 

(except rinsing) on test washing machines 

where the manufacturer recommends the 

use of no detergent and where no other 

consumable material is added by the user 

during normal use. In  such cases tests on 

the test washing machine shall be 

performed without the addition of any con- 

sumable material (i.e. detergent) and with 

a connection to an electricity supply (refer 

to 5.2.1) and a standard laboratory water 

supply system (refer 5.2.2). 

 

 

 

 
NOTE 1 In all cases the reference machine is 

tested using the detergent dose specified in 6.3.2 

irrespective of whether detergent is used in the test 

washing machine or not. 

 
 
NOTE 2 Base powder with neither perborate nor 

TAED shall be used in the preparation of wool  

shrinkage specimens. However full detergent A* is 

used for a wool shrinkage test. 
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6.3.2 Угаалгын нунтгийн хэмжээ 

Туршилтын угаалгын машин болон 

эталон угаалгын машинд зориулсан 

угаалгын нунтгийн хэмжээг 1-р 

хүснэгтэд заасны дагуу сонгосон жишиг 

программ болон нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлээс 

тодорхойлох хэрэгтэй.  

 
6.3.2 Detergent dose 

The detergent dose for the test washing 

machine and the reference machine shall 

be determined from the selected reference 

programme and the test load as set out in 

Table 1: 

 

 
Table 1 – Detergent dose 

 
 

 

Load type and 

Reference 

Programme 

Test Washing Machine Reference machine 

Type 1 

Reference machine 

Type 2 

Dose 

Hard Water 

(refer to 

5.2.2.2) 

Dose 

Soft Water 

(refer to 

5.2.2.2) 

Dos

e 

Hard 

Wate

r 

(refer 

to 

5.2.2.2

) 

Dose 

Soft 

Water 

(refer to 

5.2.2.2) 

Dose 

Hard Water 

(refer to 

5.2.2.2) 

Dose 

Soft 

Water 

(refer to 

5.2.2.2) 

Cotton – all 

reference 

programmes 

except Cotton 

20 ºC and 

Cotton 30 ºC 

 

 

54 g + 16 

g/kg 

 

 

36 g + 10,7 

g/kg 

 

 

155 

g 

 

 

100 g 

 

 

180 g 

 

 

120 

g 

Cotton – 

Cotton 20 ºC 

and Cotton 30 

ºC only 

 

54 g + 8 

g/kg 

 

36 g + 5,3 

g/kg 

 

78 g 

 

52 g 

 

78 g 

 

52 g 

Synthetic/Blends 54 g + 16 

g/kg 

36 g + 10,7 

g/kg 

125 

g 

80 g 150 g 100 

g 

Wool 54 g + 16 

g/kg 

36 g + 10,7 

g/kg 

70 g 46,7 g 70 g 46,7 

g 
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1-р хүснэгт – Угаалгын нунтгийн хэмжээ 

 
 

 

Угаах эдлэлийн 

төрөл болон 

жишиг программ 

Туршилтын угаалгын 

машин 

1-р төрлийн эталон 

угаалгын машин 

2-р төрлийн эталон 

угаалгын машин 

Хатуу усанд 

хийх хэмжээ 

(5.2.2.2-т 

тайлбарласа

н) 

Зөөлөн 

усанд хийх 

хэмжээ 

(5.2.2.2- т 

тайлбарлас

ан) 

Хатуу 

усанд хийх 

хэмжээ 

(5.2.2.2- т 

тайлбарла

сан) 

Зөөлөн 

усанд хийх 

хэмжээ 

(5.2.2.2- т 

тайлбарла

сан) 

Хатуу 

усанд хийх 

хэмжээ 

(5.2.2.2- т 

тайлбарла

сан) 

Зөөлөн 

усанд 

хийх 

хэмжээ 

(5.2.2.2- т 

тайлбарл

асан) 

Хөөвөн даавуун 

эдлэл – Хөвөн 

даавуун 

эдлэлийн 20 ºC 

болон хөвөн 

даавуун 

эдлэлийн 30 ºC 

хэмийг хасаад 

жишиг бүх 

программ  

 

 

54 г + 16 г/кг 

 

 

36 г + 10,7 г/кг 

 

 

155 г 

 

 

100 г 

 

 

180 г 

 

 

120 г 

Хөөвөн даавуун 

эдлэл – зөвхөн 

хөвөн даавуун 

эдлэлийн 20 ºC 

болон хөвөн 

даавуун 

эдлэлийн 30 ºC 

хэм 

 

54 г + 8 г/кг 

 

36 г + 5,3 г/кг 

 

78 г 

 

52 г 

 

78 г 

 

52 г 

Нийлэг /холимог 

материалтай 

эдлэл 

54 г + 16 г/кг 36 г + 10,7 г/кг 125 г 80 г 150 г 100 г 

Ноосон эдлэл 54 г + 16 г/кг 36 г + 10,7 г/кг 70 г 46,7 г 70 г 46,7 г 

 

6.3.3 Угаалгын нунтгийг холих 

Туршилтын тусдаа явалт бүрд 

шаардагдах угаалгын нунтгийн хэмжээг 

олохын тулд B хавсралтад 

тодорхойлсон угаалгын нунтгийн 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэмжээг 

жинлэнэ. Хэрэглэхийн өмнө 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хамтад нь 

сайтар холих шаардлагатай. Хольсон 

угаалгын нунтгийг шууд хэрэглэхгүй бол 

6.3.3 Mixing detergent 

Weigh the quantity of detergent 

components specified in Annex B to make 

up the detergent dose required for each 

single test run. The components shall be 

thoroughly mixed together prior to use. 

Mixed detergent shall be stored in a  

sealed container if  not used immediately.  

The maximum storage time prior to use of 

reference detergent after mixing of 
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битүүмжлэлтэй саванд хадгалах 

хэрэгтэй. Угаалгын нунтгийн 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хольсны дараа 

угаалгын жишиг нунтгийг хэрэглэхээс 

өмнө хадгалах хамгийн их хугацаа нь 14 

хоног байдаг. Угаалгын нунтгийн бүх 

бүрэлдэхүүн хэсгийг дуусах 

хугацаанаас нь өмнө хэрэглэсэн байх 

шаардлагатай.  

6.3.4 Угаалгын нунтгийг хийх 

Угаалгын нунтгийн хуваарилагч байгаа 

бол 6.3.2-т тодорхойлсон хэмжээтэй 

угаалгын нунтгийг дараах байдлаар 

хийх хэрэгтэй. Үүнд:  

• бүх угаалгын нунтгийг багтаахаар 

хангалттай том хэмжээний 

хуваарилагчтай бол угаалгын бүх 

нунтгийг хуваарилагчид хийнэ; 

эсвэл 

• хэрэв бүх угаалгын нунтгийг 

багтаахаар хангалттай том 

хэмжээгүй хуваарилагчтай бол 

заасан хамгийн их түвшин хүртэл 

нь хуваарилагчийг дүүргээд, 

угаах эдлэлийг нэмэхээс өмнө 

туршилтын явалтад зориулсан 

угаалгын нунтгийн үлдсэн хэсгийг 

дамрын ёроол руу хийнэ. 

Зөвхөн босоо тэнхлэгтэй угаалгын 

машины тохиолдолд угаалгын машиныг 

эхлүүлэхийг хойшлуулах (жишээ нь, 

угаалгын нунтагт хүрсэн бөс даавуу 

гэмтэхээс зайлсхийхийн тулд) 

сонголтоор угаах үед угаалгын нунтгийг 

хуваарилагчийг хэрэглэх талаар 

үйлдвэрлэгч арга зүйн удирдамжид 

зөвлөсөн бол угаалгын нунтгийг 

дамрын ёроол руу хуваарилагч байхгүй 

мэт хийх шаардлагатай. 

detergent components is fourteen days. 

All detergent components shall be  within 

their expiry date at  the time of use. 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 Detergent placement 

Where a detergent dispenser is present, 

the detergent dose specified in 6.3.2 shall 

be placed  as follows: 

 

• where dispenser is large enough to 

hold the whole dose, place all 

detergent in the dispenser; or 

 

 

• where the dispenser is not large 

enough to hold the whole dose, fill 

the dispenser to the maximum level 

indicated and place any excess 

detergent for the test run into the 

base of the drum before the load is 

added. 

 

 

Only in the case of vertical axis washing 

machines, where the manufacturer 

recommends in the user guide that the 

detergent dispenser only be used when 

using a  delay start option on the machine 

(e.g. to avoid damage to fabrics which are 

in contact  with  the detergent), then  the 

detergent shall be placed in the base of the 

drum as if the dispenser is not present. 
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Угаалгын нунтгийг хуваарилагч байхгүй 

бол угаалгын нунтгийг хийх 

үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааг 

мөрдөнө. Хэрэв ямар ч заавар өгөөгүй 

бол угаах эдлэлийг нэмэхээс өмнө  

угаалгын бүх нунтгийг дамрын ёроол 

руу хийнэ. 

6.4 Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэл 

6.4.1 Ерөнхий зүйл 

Туршилтын угаалгын машин болон 

эталон угаалгын машинд хэрэглэдэг нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг бэлтгэхэд тавих шаардлагын 

талаар энэ бүлэгт бичсэн. Хэвийн 

ачаалалтай үед хийх туршилтуудад нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлд шаардагдах жин болон тавих 

шаардлагуудыг 7-р Зүйлд 

тайлбарласан. Энэ бүлэгт дараах 

хэмжигдэхүүнийг бичсэн. Үүнд: 

• нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинг 

тодорхойлох, 

• туршилтын нэг цувралд 

хэрэглэдэг, нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийн дундаж ашиглалтын 

хугацаанд тавих шаардлага, 

• туршилтад хэрэглэхээс өмнө нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн шинэ төрөл зүйлүүдийг 

урьдчилан бэлтгэх, 

• туршилтын цувралын хооронд 

нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг стандартад 

тохируулах, 

• туршилтын нэг цувралыг 

эхлэхээс өмнө нэг удаа угаах 

Where there is no detergent dispenser, 

follow the manufacturer’s instructions for 

detergent placement. If no instructions are 

given, all of the detergent is added to the 

base of the drum before the load is added. 

 

6.4 Test loads 

 

6.4.1 General 

This section sets out requirements for the 

preparation of the test loads used in the 

test washing machine and the reference 

machine. Refer to Clause 7  regarding the 

selection of the required test load mass 

and requirements for tests at rated 

capacity. This section sets out 

 

 

 

 

• the determination of test load mass, 

 

 

• the average age requirements for 

base load items used in a test 

series, 

 

 

• the pre-treatment of new base load 

items prior to use in testing, 

 

 

• the normalization of the base load 

items between test series, 

 
 
 

• the conditioning of base load items 

to determine the base load mass at 

a known remaining moisture 
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үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

жинг үлдэгдэл чийглэгийн 

мэдэгдэж байгаа хувь хэмжээнд 

тодорхойлохын тулд нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг 

нөхцөлт аргаар сэврээх, 

• туршилтын явалт бүрийн өмнө 

нэг удаа угаах туршилтын 

тохирох тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

бүрдүүлэхийн тулд нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд 

толботуулах туршилтын туузыг 

бэхлэх нь тус тус багтана. 

Туршилтын цуврал дахь туршилтын бүх 

явалтад нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй адилхан эдлэлийг 

хэрэглэсэн байвал зохино. Туршилтын 

цувралын туршилтын явалтуудын 

хооронд стандартад тохируулах явалт 

хийхгүй байх хэрэгтэй. Туршилтын 

цувралын явцад туршилтын 

явалтуудын хооронд нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

хатаагуурт хатаадаг хэдий ч туршилтын 

дараагийн явалтын өмнө нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг нөхцөлт 

аргаар сэврээх шаардлагагүй. 

Туршилтын цувралын туршилтын 

явалтуудын хооронд нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

шалгахад тавих шаардлагыг 8.2.5-р Дэд 

зүйлд тодорхойлсон.  

Туршилтын цувралын өмнө угаах 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг бэлтгэх 

мэдээллийн талаар 1-р зурагт 

харуулсан, схемчилсэн урсгалын 

бүдүүвчид үзүүлсэн. Туршилтын 

цувралын ашиглалтын хугацааны 

шаардлагад нийцэх угаах эдлэлийн 

content prior to the commencement 

of a test series, 

 

 

 

 

• the fixing stain test strips to the 

base load to make up the 

appropriate test load prior to each 

test run. 

 
 

 
 

The same base load shall be used for all 

test runs in a test series. No normalization 

runs shall occur between test runs in a test 

series. The base load  is  dried in a  dryer 

between test runs within a test series but 

the base load does not have to be 

conditioned prior to the next test run. 

Subclause 8.2.5 specifies requirements 

for checking the base load  between  test 

runs in a test series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A schematic flow diagram showing the 

preparation of load items prior to a test 

series is shown  in Figure 1. A schematic 

flow diagram showing the selection of load 

items to meet age requirements for a test 

series is shown in Figure 2. 
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төрөл зүйлүүдийг сонгох тухай 2-р 

зурагт харуулсан, схемчилсэн урсгалын 

бүдүүвчид үзүүлсэн.  

 

Figure 1 – Load item preparation prior to a test series 
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1-р зураг – Туршилтын цувралын өмнө угаах эдлэлийн төрөл зүйлийг 

бэлтгэх 
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Figure 2 – Load composition and age requirements 
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2-р зураг – Угаах эдлэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг болон ашиглалтын хугацаанд 

тавих шаардлага 
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6.4.2 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн шинэ төрөл 

зүйлүүдийг хэрэглэхийн өмнө 

урьдчилан бэлтгэх 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

хөвөн даавуун болон нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлийн шинэ төрөл 

зүйлүүдийг 6.4.5-д тодорхойлсны дагуу 

стандартад тохируулах таван удаагийн 

угаалт хийх эхний хэрэглээнээс өмнө 

урьдчилан бэлтгэсэн байх хэрэгтэй. 

Гэхдээ угаалтуудын завсарт төрөл 

зүйлүүдийг хатаахгүй, угаалгын жишиг 

А* нунтгийг 15 гр/кг хэмжээтэй 

хэрэглэнэ. Угаалтуудын дараа 6.4.4-ийн 

дагуу стандартад тохируулж, 6.4.5-ын 

дагуу нөхцөлт аргаар сэврээнэ. 

Туршилтуудад хэрэглэхийн өмнө нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

полиэстерэн эдлэлд (ноосон эдлэлийн 

программд хэрэглэх) ямар ч 

урьдчилсан бэлтгэл хийх шаардлагагүй. 

6.4.3 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийн ашиглалтын хугацаанд 

хамаарах шаардлага 

6.4.3.1 Ерөнхий зүйл  

Хөвөн даавуун эсвэл нийлэг/холимог 

материалтай нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн аливаа салангид 

төрөл зүйлийг эхний хэрэглээний өмнө 

урьдчилж бэлтгэх явалт (6.4.2-т 

тайлбарласан) болон туршилтын 

цуврал бүрийн хооронд стандартад 

тохируулах явалтыг (6.4.4-т 

тайлбарласан) тооцохгүйгээр 

туршилтын 80-аас олон тооны явалтад 

хэрэглэж болохгүй.  
ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт тодорхойлсон 

ашиглалтын хугацааны шаардлагад 

нийцүүлэхийн тулд угаах эдлэлийн төрөл зүйл 

6.4.2 Pre-treatment of new base load 

items prior to use 

 

 

New cotton and synthetics/blend base 

load items shall be treated before their first 

use by undergoing a normalization wash 

process five times, as defined in 6.4.5 but 

without intermediate drying and using 15 

g/kg of the reference detergent A*. This is 

followed by normalization according to 

6.4.4 and by conditioning according to 

6.4.5. 

 

 

 

 

The polyester base load (for use with wool 

programmes) does not require any 

pretreatment prior to use in tests. 

 

 

6.4.3 Requirements regarding the age 

of base load items 

 

 

6.4.3.1 General 

Any individual cotton or synthetic/blend 

base load item  shall not be  used for more 

than 80  test runs, excluding pre-treatment 

runs prior to initial use (refer to 6.4.2) and 

the normalization runs between each test 

series (refer to 6.4.4). 

 

 

 

 

 
NOTE To meet the age requirements specified in 

this document, a  system of tracking the number of  

test runs for each load item is required. 
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бүрд зориулсан туршилтын явалтуудыг 

тэмдэглэсэн тоо бүхий систем шаардлагатай.  

6.4.3.2 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй хөвөн даавуун эдлэлийн 

ашиглалтын дундаж хугацаанд тавих 

шаардлага 

Ашиглалтын хугацаа нь нэмэгдэж 

байгаа, нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл зүйлүүдийн 

тодорхойломжид гарах өөрчлөлтийн 

нөлөөг багасгахын тулд нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

жинлэсэн дундаж ашиглалтын хугацаа 

нь туршилтын 30-50 явалтын хооронд 

байхаар төрөл зүйлийн өөр төрөл бүрд 

ашиглалтын хугацааг сайн 

хуваарилсан, угаах эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдээс туршилтын явалт бүрд 

зориулсан нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй хөвөн даавуун эдлэлийг 

бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь туршилтын 

цувралыг эхлэхээс өмнө нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

жинлэсэн дундаж ашиглалтын хугацаа 

туршилтын 30-45 явалтын хооронд байх 

шаардлагатай гэсэн үг юм. Төрөл 

зүйлүүдийн тоо эсвэл ашиглалтын 

дундаж хугацааг туршилтын цувралын 

явцад тохируулж болохгүй. 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинлэсэн дундаж 

ашиглалтын хугацааг I хавсралтын 

дагуу тооцоолно. 

6.4.3.3 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлийн ашиглалтын 

дундаж хугацаанд тавих шаардлага 

Ашиглалтын хугацаа нь нэмэгдэж 

байгаа, нэг удаа угаах нийлэг/ холимог 

материалтай үндсэн тоо хэмжээтэй 

 

 

6.4.3.2 Average age requirements for 

cotton base load items 

 

 

To minimise the influence of changes in 

the characteristics of the base load items 

with increasing age, the cotton base load 

for each test run shall consist of load items 

that are well distributed in age for each 

different item type to give a weighted 

average age of  the  base  load between 

30 and 50 test runs. That means the 

weighted average age of the base load 

before starting a test series shall be 

between 30 and 45 test runs. The number 

of items or average age shall not be 

adjusted during a test series. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

The weighted average age of the test load 

is calculated according to Annex I. 

 

 
6.4.3.3 Average age requirements for 

synthetics/blends base load items 

 

 

To minimise the influence of changes in 

the characteristics of the base load items 

with increasing age, half of the 
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эдлэлийн төрөл зүйлүүдийн 

тодорхойломжид гарах өөрчлөлтийн 

нөлөөг багасгахын тулд нэг удаа угаах 

нийлэг/ холимог материалтай үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн хагасыг 

туршилтын 40 хүртэл явалтад 

хэрэглэсэн төрөл зүйлүүдээр, үлдсэн 

хагасыг туршилтын 40-өөс дээш 

явалтад хэрэглэсэн төрөл зүйлүүдээр 

бүрдүүлэх шаардлагатай. Нийлэг 

/холимог материалтай нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

туршилтын 20-60 явалтын хооронд нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жинлэсэн дундаж 

ашиглалтын хугацаатай байхаар 

ашиглалтын хугацаагаар нь сайн 

хуваарилсан цамц болон дэрний 

уутнуудаар бүрдүүлвэл зохино. Энэ нь 

туршилтын цувралыг эхлэхээс өмнө нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жинлэсэн дундаж 

ашиглалтын хугацаа нь туршилтын 20-

55 явалтын хооронд байх 

шаардлагатай гэсэн үг юм. Төрөл 

зүйлүүдийн тоо эсвэл ашиглалтын 

дундаж хугацааг туршилтын цувралын 

явцад тохируулж болохгүй. 

6.4.3.4 Ноосон эдлэлийн программд 

зориулсан нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, полиэстерэн эдлэлийн 

ашиглалтын дундаж хугацаанд тавих 

шаардлага 

Ноосон эдлэлийн программд зориулсан 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, 

полиэстерэн эдлэлийн ашиглалтын 

жинлэсэн дундаж хугацаанд тавих 

шаардлага байхгүй. 

6.4.4 Туршилтын шинэ цувралын 

өмнө нэг удаа угаах үндсэн тоо 

synthetics/blends base load shall consist 

of items used up to 40 test runs and the 

other half more than 40 test runs. The 

synthetics/blends base load shall consist 

of shirts and pillowcases that are well 

distributed in age to give a weighted 

average age of the base load between 20 

and 60 test runs. That means the weighted 

average age  of  the base load before 

starting a test series shall be between 20 

and 55 test runs. The number of items or 

average age shall not be adjusted during 

a test series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3.4 Average age requirements for 

polyester base load items for wool 

programmes 

 

 

There are no weighted average age 

requirements for polyester base load items 

for wool programmes. 

 

 

6.4.4 Normalization of base load items 

before a new test series 
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хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг стандартад тохируулах 

6.4.4.1 Ерөнхий зүйл 

Туршилтын дараагийн цувралыг 

эхлэхээс өмнө нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийг стандартад 

тохируулсан төлөвт буцааж оруулахын 

тулд тодорхойлсон программыг 

хэрэглэсэн эталон угаалгын машинд нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг угаах үйл явцыг стандартад 

тохируулах гэнэ. 

Туршилтын шинэ цувралаас өмнө нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг угаах эдлэлийн төрөл бүрд 

зориулан, доор тодорхойлсны дагуу 

стандартад тохируулах хэрэгтэй. Нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг  стандартад тохируулсны 

дараа туршилтын дараагийн цувралыг 

эхлэхээс өмнө угаах эдлэлийн төрөл 

зүйлийн жинг стандарт төлөвт 

тодорхойлохын тулд  6.4.5-д нийцүүлэн 

нөхцөлт аргаар сэврээнэ. Туршилтын 

цувралд хэрэглэхийн өмнө нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

стандартад тохируулахдаа  туршилтын 

дараагийн цувралд хэрэглэх 

шаардлагатай усны нийт хатуулагтай 

(5.2.2.2-т тайлбарласан) адил хатуулаг 

бүхий лабораторийн ус хангамжийн 

усыг хэрэглэхийг байнга шаардана.  
ТАЙЛБАР: Туршилтын цувралыг дуусгахад нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

стандартад тохируулах, туршилтын дараагийн 

цуврал хүртэл нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг тодорхойлсны дагуу 

нөхцөлт аргаар сэврээх өрөө/камерт 

байрлуулж, хатаах нь лабораторийн нийтлэг 

туршлага болно. Гэхдээ туршилтын дараагийн 

магадлалтай цувралд хэрэглэх магадлалтай 

 

 

6.4.4.1 General 

Normalization is the process of washing 

the base load in the reference machine 

using a specified programme in order to 

bring the base load back into a 

standardized state prior to commencing 

the next test series. 

 

 

 

Before a new test series the base load 

shall be normalized as specified below for 

each load type. Normalization of the base 

load is followed by conditioning according 

to 6.4.5 in order to determine the load item 

mass in a standardized state prior to 

commencement of the next test series. 

Normalization of  a  base load prior to use 

in a  test series shall always be done using 

a laboratory supply water with the same 

total water hardness (refer to 5.2.2.2) as 

that is to be used for the subsequent test 

series. 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE Typical laboratory practice would be to  

normalize the  base  load  at  the  completion of  a  

test series and then dry the base load as specified 

and place it in  a  conditioning room/chamber until 

the next  test series. However, knowledge of the 

water hardness for the next likely test series would 

be useful. 
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усны хатуулаг чанарыг мэдэх нь хэрэгтэй байж 

болно.  

6.4.4.2 Туршилтын шинэ цувралын 

өмнө нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, хөвөн даавуун эдлэлийн 

төрөл зүйлүүдийг стандартад 

тохируулах 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, 

хөвөн даавуун эдлэлийн бүх төрөл 

зүйлийг угаалгын нунтаг хийхгүйгээр, 

хөвөн даавуун эдлэлийн 60 °C хэм 

бүхий жишиг программыг хэрэглэн, 

эталон угаалгын машинд нэг удаа 

угаасан байх хэрэгтэй. Угаах 

программыг дуусахад нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг дамарт хатаагуурт хатаана.  

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг стандартад тохируулсны 

дараа 6.4.5.2-ын дагуу өрөө/камерт 

сэврээх шаардлагатай бол 

хатаагуураас гаргасны дараа үлдэгдэл 

чийглэгийн хувь хэмжээ 0 %-аас бага 

байх ёстой.  

Стандартад тохируулах шаардлагаар 

эталон угаалгын машинд 6,5 кг хүртэл 

эдлэлийг угаах боломжтой. Стандартад 

тохируулах, нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэл 6,5 кг-аас их байвал 

стандартад тохируулахын тулд нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

тэнцүү хоёр хэсэгт (хэсэг тус бүрд төрөл 

зүйлүүдийг боломжоор нь холино) 

хуваах хэрэгтэй.  

6.4.4.3 Туршилтын шинэ цувралын 

өмнө нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, нийлэг /холимог 

материалтай эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг стандартад тохируулах 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, 

нийлэг/холимог материалтай эдлэлийн 

 

 

6.4.4.2 Normalization of cotton 

base load items before a new test 

series 

 

 

All cotton base load items shall be treated 

once in  a  reference machine without 

detergent and using the 60 °C cotton 

reference programme. On completion of 

the programme the base load items shall 

then be dried in a tumble dryer. 

 

 

 

 

If the base load is to be conditioned in a 

room/chamber in accordance with 6.4.5.2 

after normalization, then the remaining 

moisture content on removal from the 

dryer must  be  less  than 0 %. 

 

 

For normalization purposes up to 6,5 kg 

can be washed in the reference machine. 

Where the base load to be normalized is 

more than 6,5 kg, the base load shall be  

split into two even parts (as far as is 

possible, with a mix of items in each part) 

for the normalization process. 

 

 

 

6.4.4.3 Normalization of 

synthetics/blend base load items 

before a new test series 

 

 

All synthetics/blends base load items shall 

be treated in a reference machine without 
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бүх төрөл зүйлийг угаалгын нунтаг 

хийхгүйгээр, хөвөн даавуун эдлэлийн 

60 °C хэм бүхий жишиг программыг 

хэрэглэн, эталон угаалгын машинд нэг 

удаа угаасан байх хэрэгтэй. Угаах 

программыг дууссаны дараа нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

төрөл зүйлүүдийг дамарт хатаагуурт 

хатаана.  

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг стандартад тохируулсны 

дараа 6.4.5.2-ын дагуу өрөө/камерт 

сэврээх шаардлагатай бол 

хатаагуураас гаргасны дараа үлдэгдэл 

чийглэгийн хувь хэмжээ 0 %-аас бага 

байх ёстой.  

Стандартад тохируулах шаардлагаар 4 

кг хүртэл хэмжээтэй эдлэлийг эталон 

угаалгын машинд угаах боломжтой. 

Стандартад тохируулах, нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэл 4 кг-аас их 

байвал стандартад тохируулахын тулд 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг тэнцүү хоёр хэсэгт (хэсэг тус 

бүрд төрөл зүйлүүдийг боломжоор нь 

холино) хуваах хэрэгтэй.  

6.4.4.4 Туршилтын шинэ цувралын 

өмнө ноосон эдлэлийн программд 

зориулсан нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, полиэстерэн эдлэлийн 

төрөл зүйлүүдийг стандартад 

тохируулах 

Туршилтын цувралын дараа нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

полиэстерэн эдлэлийг  стандартад 

тохируулах шаардлага байхгүй. Гэхдээ 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг дамарт 

хатаагуурт хатаавал зохино.  

detergent and using the 60 °C 

synthetics/blends reference programme. 

On completion of the programme the base 

load items shall then be dried in a tumble 

dryer. 

 

 

 

 

If the base load is to be conditioned in a 

room/chamber in accordance with 6.4.5.2 

after normalization, then the remaining 

moisture content on removal from the 

dryer must  be  less  than 0 %. 

 

 

For normalization purposes up to 4 kg can 

be washed in the reference machine. 

Where the base load to be normalized is 

more than 4 kg, the base load shall be split 

into two even parts (as far as is possible, 

with a mix of items in each part) for the 

normalization process. 

 

 

 

6.4.4.4 Normalization of polyester base 

load items for wool programmes before 

a new test series 

 

 

 

The polyester base load does not have to 

be normalized after a  test  series, but the 

base load items shall be dried in a tumble 

dryer. 
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6.4.5 Туршилтын шинэ цувралын 

өмнө нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг нөхцөлт аргаар сэврээх 

6.4.5.1 Ерөнхий зүйл 

Стандартад тохируулсны дараа нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлд үлдэх чийглэгийг тодорхой хувь 

хэмжээнд хүргэх, туршилтын дараагийн 

цувралыг эхлүүлэхээс өмнө угаах 

эдлэлийн төрөл зүйл бүрийн 

стандартад тохируулсан жинг 

шалгахын тулд туршилтын нэг 

цувралыг дуусгаад, нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг хатаах 

үйл явцыг нөхцөлт аргаар сэврээх гэнэ.  

Орчныг нь хянаж болох өрөө/ камерт 

эсвэл бүрэн гүйцэд хатаах аргыг 

хэрэглэн нөхцөлт аргаар сэврээж 

болно. Хэрэглэсэн аргыг тайланд 

бичвэл зохино. 
ТАЙЛБАР: Туршилтын нэг цувралын явцад 

туршилтын явалтуудын хооронд нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг нөхцөлт аргаар 

сэврээх шаардлагагүй. Гэхдээ нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг дамарт 

хатаагуурт хатаах, 8.2.5-д тодорхойлсон 

туршилтын явалтуудын хооронд нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн жинг заримдаа 

шалгах хэрэгтэй. 

6.4.5.2 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг орчныг нь хянаж болох 

өрөө/ камерт нөхцөлт аргаар сэврээх 

Энэ аргад нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг 

салангид төрөл зүйл бүрд үлдэгдэл 

чийглэгийн хувь хэмжээг 0%-аас бага 

болтол нь дамарт хатаагуурт хатаагаад 

дараа нь нөхцөлт аргаар сэврээхийн 

өмнө гараар татах эсвэл тэгшилнэ. 

Дараа нь төрөл зүйлүүдийг 5.2.3.2-т 

6.4.5 Conditioning of base load items 

before a new test series 

 

 

6.4.5.1 General 

Conditioning is the process of bringing the 

base load to reach a known remaining 

moisture content after normalisation and 

drying at the completion of a test series in 

order to check the standardized mass of 

each load item prior to commencing the 

next test series. 

 

 

 

 

Conditioning may be done in an ambient 

controlled room/chamber or using the 

bone dry method. The method used shall 

be reported. 

 
NOTE The base load does not have to be 

conditioned between test runs within a test series. 

However, the base  load is to be dried in a tumble 

dryer and some checks on the base load mass 

between test runs are specified in  8.2.5. 

 

 

 

 

6.4.5.2 Conditioning of base load 

items in an ambient controlled 

room/chamber 

 

In this method, the base load items are 

dried in a tumble dryer to a remaining 

moisture content of each single item of 

less than 0 % and are then stretched or 

flattened by hand before conditioning. 

They are then allowed to reach an 

equilibrium remaining  moisture  content 

when placed in a room/chamber with an 
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нийцэх орчны температур болон 

чийглэгтэй өрөө/ камерт байрлуулах 

үед үлдэгдэл чийглэгийн тогтвортой 

хувь хэмжээнд хүргэж болно. Энэ аргад 

дараах хоёр хувилбарыг хэрэглэх 

боломжтой. Үүнд: 

• угаах эдлэлийн салангид төрөл 

зүйлүүдийн хооронд агаарын 

солилцоог чөлөөтэй 

нэвтрүүлэхийн тулд нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг нэг 

нэгээр нь тусад нь өлгөх 

шаардлагатай. Угаах эдлэлийг 15 

цагаас багагүй хугацаанд орхино; 

• 2 эсвэл түүнээс олон цагийн 

мужтай хийх дараалсан хоёр 

хэмжилд зориулан, нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийн жин 

нь 0,5%-аас багагүйгээр 

өөрчлөгдөх хүртэл нь орхих 

хэрэгтэй. 

6.4.5.3 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг бүрэн гүйцэд хатаах 

аргаар сэврээх  

Энэ аргад нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл зүйлүүдэд 

маш бага чөлөөт чийг үлдээх “бүрэн 

гүйцэд хатаах” нөхцөл гэж нэрлэдэг 

түвшинд үлдэгдэл чийглэгийн хувь 

хэмжээ багасах хүртэл нь тодорхой 

үзүүлэлттэй дамарт хатаагуурт 

тасралтгүй хатаадаг. Угаах эдлэлийн 

төрөл зүйл бүрийн нөхцөлт аргаар 

сэврээсэн үеийн жинг бүрэн гүйцэд 

хатаасан үеийн жингээр 

тодорхойлохдоо хатаагуурын 

ambient temperature and humidity which 

is maintained in accordance with 5.2.3.2. 

Under this method, two options are 

available as follows: 

 

 

• the base load items shall be hung 

singly and separately so that air can 

freely circulate between individual 

load items. The load is left for a 

period of not less than 15 h; 

 

 

 

 

• the base load items shall be left 

until their mass has changed by 

less than 0,5 % for two successive 

measurements which are taken at 

intervals of 2 h or more. 

 

 

 

6.4.5.3 Conditioning of base load 

items using the bone dry method 

 

 

In this method, the base load items are 

dried continually in a tumble dryer of 

known performance until the remaining 

moisture content has been reduced to a 

level that  is  known as  the "bone dry" 

condition, where very little free moisture is 

present. The conditioned mass of each 

load item is then determined by taking the 

bone dry mass and multiplying it by factor  

which is determined by the dryer 

performance characteristics. 
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гүйцэтгэлийн тодорхойломжоор авсан 

коэффициентоор үржүүлнэ. 

Дамарт хатаагуурт хэрэглэсэн 

техникийн үзүүлэлт болон туршилтын 

цувралын өмнө нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийг бүрэн гүйцэд 

хатаахад бэлтгэх, мөн угаах эдлэлийн 

нөхцөлт аргаар сэврээсэн үеийн жинг 

тооцоолох аргыг G хавсралтад 

тодорхойлсон. 

6.4.6 Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг бүрдүүлэх 

6.4.6.1 Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй, хөвөн даавуун эдлэлийн 

эдлэлийг бүрдүүлэх 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэл нь 5.3.2.1-д 

тодорхойлсноор нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэл, мөн 5.3.3-д 

тодорхойлсны дагуу толботуулах 

туршилтын туузаас бүрдэнэ. 

Толботуулах туршилтын туузыг бэхлэх 

талаар 6.4.7-д тодорхойлсон. 

Туршилтын цувралд зориулсан нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

бэлтгэх, үзүүлэлтэд тохируулах болон 

сонгохтой холбоотой шаардлагыг 6.4.2 

– 6.4.5-р Дэд зүйлд тодорхойлсон.  

Туршилтын угаалгын машины 

тодорхойлсон программд зориулан, нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлд шаардагдах жинд нийцүүлэхийн 

тулд нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинг тааруулдаг. 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн янз бүрийн жинд 

шаардагдах нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, хөвөн даавуун эдлэлд 

оруулах орны даавуу, дэрний уут болон 

нүүр гарын алчуурын тоог 2-р хүснэгтэд 

 

 

The specification for the tumble dryer used 

and the method to prepare the base load 

to the bone dry condition prior to a test 

series and the calculation of conditioned 

mass is specified in Annex G. 

 

 

 

6.4.6 Test load composition 

 

6.4.6.1 Cotton test load composition 

 

 

The test load consists of the base load as 

specified in 5.3.2.1 and the stain test strips 

as specified in 5.3.3. Affixing stain test 

strips is specified in 6.4.7. Subclauses 

6.4.2 to 6.4.5 set  out requirements 

regarding the preparation, maintenance 

and selection of a base load for a test 

series. 

 

 

 

 

 

The test load mass is adjusted so that it 

corresponds to the required test load mass 

for the specified programme of the test 

machine. The numbers of sheets, 

pillowcases and towels in the cotton base 

load for various required test load masses 

are specified in Table 2. The number of 

stain test strips are also specified in Table 

2. Final adjustment of the test load  mass, 

which includes the weight of the stain test 

strips, is made by adding or removing 

towels so that the total mass is as close as 
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тодорхойлсон. Толботуулах туршилтын 

туузын тоог мөн  2-р хүснэгтэд  

тодорхойлсон. Толботуулах туршилтын 

туузын жинг нэмсэн, нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

жингийн эцсийн тохируулгыг хийхдээ 

нийт жинг нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн нэрлэсэн 

шаардагдах жингийн хэмжээнд аль 

болох ойролцоо (±60 г) болгохын тулд 

нүүр гарын алчууруудыг нэмж эсвэл 

хасдаг.  

possible (±60 g) to the nominal required 

test load mass. 

 
Table 2 – Number of items in the cotton test load for various test load masses 

 

Required 
test load 

mass 
kg a, b 

 

 

Approximate 
base load 
mass 

kg 
b
 

Number of stain 
test strips 

Number of 
sheets 

Number of 
pillowcases 

 
Number of 

towels c 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

6,5 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

0,96 

1,46 

1,96 

2,44 

2,94 

3,42 

3,92 

4,40 

4,90 

5,38 

5,88 

6,36 

6,86 

7,34 

7,84 

8,32 

8,82 

9,30 

9,80 

10,28 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

6 

6 

8 

8 

10 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

16 

15 

4 

7 

9 

11 

5 

9 

14 

14 

18 

18 

23 

23 

23 

21 

25 

25 

23 

28 

28 

28 
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11 

11,5 

12 

12,5 

13 

13,5 

14 

14,5 

15 

10,78 

11,26 

11,76 

12,24 

12,74 

13,22 

13,72 

14,20 

14,70 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

15 

16 

17 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

32 

35 

30 

35 

37 

39 

44 

39 

42 
a For test load masses to the whole or half kilogram rating which are greater than those specified 

in the table, the number of stain test strips is equal to the nominal test load mass (rounded to 

the nearest kilogram), the number   of sheets is the nominal test load mass divided by (3 х 

0,725) (rounded to the nearest whole sheet) and the number of pillowcases is the nominal test 

load mass divided by (3 х 0,24) (rounded to the nearest whole pillow case). The balance of the 

required nominal test load mass is made up of towels as required. The mass of all base load 

items can be expected to decline slightly with increasing age. 

b Difference between base load mass and test load mass is due to the mass of the test strips, 

see  definitions 3.1.18 / 3.1.19. 

c The actual number of towels may differ from the number indicated above (which is intended to 

be indicative). 

 
2-р хүснэгт – Нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн янз 

бүрийн жинд зориулсан нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй, 
хөвөн даавуун эдлэлийн төрөл зүйлийн тоо 

 

Нэг удаа 
угаах 

туршилтын 
тоо 

хэмжээтэй 
эдлэлд 

шаардагдах 
жин 

кг a, b 

Нэг удаа угаах 
үндсэн тоо 
хэмжээтэй 
эдлэлийн 
ойролцоо жин 

 
кг 

b
 

Толботуулах 
туршилтын 
туузын тоо 

Орны 
даавууны 

тоо 

Дэрний 
уутны тоо 

 
Нүүр гарын 

алчуурын 

тоо 
c
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1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

6,5 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

11,5 

12 

12,5 

13 

13,5 

14 

14,5 

15 

0,96 

1,46 

1,96 

2,44 

2,94 

3,42 

3,92 

4,40 

4,90 

5,38 

5,88 

6,36 

6,86 

7,34 

7,84 

8,32 

8,82 

9,30 

9,80 

10,28 

10,78 

11,26 

11,76 

12,24 

12,74 

13,22 

13,72 

14,20 

14,70 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

2 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

6 

6 

8 

8 

10 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

16 

15 

15 

16 

17 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

4 

7 

9 

11 

5 

9 

14 

14 

18 

18 

23 

23 

23 

21 

25 

25 

23 

28 

28 

28 

32 

35 

30 

35 

37 

39 

44 

39 

42 
a Хүснэгтэд заасан хэмжээнээс бүтэн эсвэл хагас кг хэмжээгээр их байх, нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн жинд зориулсан толботуулах туршилтын туузын тоо нь 

нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн нэрлэсэн жинтэй тэнцүү (кг-ийг хамгийн 

ойролцоо утгын бүхэл тоогоор авсан), орны даавууны тоо нь нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн нэрлэсэн жинг (3 х 0,725) утгад хувааж (орны даавууны хамгийн 

ойролцоо бүхэл тоогоор авсан), дэрний уутны тоо нь нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн нэрлэсэн жинг (3 х 0,24) утгад хуваасан (дэрний уутны хамгийн ойролцоо бүхэл 

тоогоор авсан) тоо байна. Нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн  нэрлэсэн жинг 

тэнцүүлэхдээ нүүр гарын алчуурыг шаардагдах хэмжээгээр нэмнэ. Ашиглалтын хугацааг 

нэмэх тусам нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн бүх төрөл зүйлийн жин бага зэрэг 



MNS IEC 60456:2021 
 

88 
 

буурна гэж тооцож болно. 

b Туршилтын туузнуудын жингийн улмаас нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн  жин 

болон нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн  жингийн хооронд зөрүү гардаг, 

3.1.18 / 3.1.19-р тодорхойлолтыг үзнэ үү. 

 c Нүүр гарын алчуурын бодит тоо дээр заасан тооноос өөр байх боломжтой  (заалт болгох 

зориулалттай). 

 

6.4.6.2 Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй, нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлийг бүрдүүлэх 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэл нь 5.3.2.2-т 

тодорхойлсноор нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэл, мөн 5.3.3-д 

тодорхойлсонд нийцсэн, толботуулах 

туршилтын туузаас бүрдэнэ. 

Толботуулах туршилтын туузыг бэхлэх 

талаар 6.4.7-д тодорхойлсон. 

Туршилтын цувралд зориулсан нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

бэлтгэх, үзүүлэлтэд тохируулах болон 

сонгохтой холбоотой шаардлагыг 6.4.2 

– 6.4.5-р Дэд зүйлд тодорхойлсон. 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинг туршилтын 

угаалгын машины тодорхойлсон 

программд зориулан шаардсан Нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлд шаардагдах жинд нийцүүлэхийн 

тулд тааруулдаг. Нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн янз 

бүрийн жинд шаардагдах нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй, нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлд оруулах дэрний 

уут болон цамцны тоог 3-р хүснэгтэд 

тодорхойлсон. Толботуулах туршилтын 

туузын тоог мөн 3-р хүснэгтэд бичсэн. 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, 

нийлэг/холимог материалтай эдлэлийг 

эхлээд тэнцүү тооны цамц болон 

6.4.6.2 Synthetics/blends test load 

composition 

 

The test load consists of the base load as 

specified in 5.3.2.2 and the stain test strips 

as specified in 5.3.3. Affixing stain test 

strips is specified in 6.4.7. Subclauses 

6.4.2 to 6.4.5 set  out requirements 

regarding the preparation, maintenance 

and selection of a base load for a test 

series. 

 
 

 

 
 
 

The test load mass is adjusted so that it 

corresponds to the required test load mass 

for the specified programme of the test 

machine. The numbers of pillowcases and 

shirts in the synthetics/blends base load 

for various required test load masses are 

specified in Table 3. The number of stain 

test strips are also specified in Table 3. 

The synthetic/blends base load is set up 

first with an equal number of shirts and 

pillowcases. Final adjustment of  the test 

load  mass, which includes the weight of 

the stain test strips, is made by adding or 

subtracting one shirt or one pillowcase, 

whichever brings the test load mass to be 

closest to the nominal required test load 

mass. 
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дэрний уутаар бүрдүүлдэг. 

Толботуулах туршилтын туузын жинг 

нэмсэн, нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинг эцэст нь 

тохируулахдаа нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

шаардагдах нэрлэсэн жингийн 

хэмжээнд аль болох ойр болгохын тулд 

нэг цамц эсвэл нэг дэрний уутыг нэмэх 

эсвэл хасна.   

 
Table 3 – Number of items in the synthetics/blends test load for 

various test load masses 
 

Required test 
load mass 

kg a, b 

Approximate 
base load 

mass 
kg b 

Number of 
stain test 
strips 

 
Number of 

shirts c 

 
Number of 

pillowcases 
c 

1 

1,.5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

0,96 

1,46 

1,96 

2,44 

2,94 

3,42 

3,92 

4,40 

4,90 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

2 

4 

5 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

3 

4 

6 

6 

7 

9 

1
0 

1
2 

1
3 

a For test load masses greater than 5 kg, the number of items is specified as follows: the 

base load consists of an equal number of shirts and pillowcases. Adjustment of  the 

test load mass is  made after adding the stain test strips, by adding or subtracting one 

shirt or one pillowcase whichever adjusts the test  load mass to be closest to the 

required nominal test load  mass.  The number of stain test strips is equal to the 

required nominal test load mass rounded to the nearest whole kilogram. 

b Difference between base load mass and test load mass is due to the mass of the test 

strips, see definitions 3.1.18 / 3.1.19. 

c The actual number of items above are indicative only. The difference between the 

number of shirts and pillowcases for any test load shall be not more than one. The 

mass of all base load items can be expected to decline slightly with increasing age. 
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3-р хүснэгт – Нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн янз бүрийн 

жинд зориулсан нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй, нийлэг /холимог 

материалтай эдлэлийн төрөл зүйлийн тоо 

Нэг удаа угаах 
туршилтын 

тоо хэмжээтэй 
эдлэлд 

шаардагдах 
жин 

кг a, b 

Нэг удаа угаах 
үндсэн тоо 
хэмжээтэй 
эдлэлийн 

ойролцоо жин 
кг 

b
 

Толботуулах 
туршилтын 
туузын тоо 

 
Цамцны 

тоо С 

 
Дэрний 

уутны тоо С 

1 

1,.5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

0,96 

1,46 

1,96 

2,44 

2,94 

3,42 

3,92 

4,40 

4,90 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

2 

4 

5 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

3 

4 

6 

6 

7 

9 

1
0 

1
2 

1
3 

а Нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн жин 5 кг-аас их бол төрөл 

зүйлүүдийн тоог дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд: нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг адил тооны цамц, дэрний уутаар бүрдүүлнэ. Нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийг тааруулахдаа толботуулах туршилтын туузыг 

нэмсний дараа нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн нэрлэсэн 

шаардагдах жинтэй аль болох ойролцоо болгохын тулд нэг цамц эсвэл нэг дэрний 

уутыг нэмж эсвэл хасдаг. Толботуулах туршилтын туузын тоо нь нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн нэрлэсэн жинд хамгийн ойролцоо, бүхэл тоонд 

шилжүүлсэн кг-ын тоотой тэнцүү байна. 

b Туршилтын туузнуудын улмаас нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн  жин 

болон нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн жингийн хооронд зөрүү 

гардаг, 3.1.18 / 3.1.19-р тодорхойлолтыг үзнэ үү. 
c Хүснэгтэд бичсэн төрөл зүйлүүдийн бодит тоог зөвхөн заалт болгоход зориулсан. 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй аливаа эдлэлд зориулсан цамц болон 

дэрний уутны тоо хоорондын ялгаа нэгээс олон байж болохгүй. Ашиглалтын хугацааг 

нэмэх тусам нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн бүх төрөл зүйлийн жин 

бага зэрэг буурна гэж тооцож болно. 
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6.4.6.3 Ноосон эдлэлийн программд 

зориулсан, нэг удаа угаах туршилтын 

тоо хэмжээтэй, полиэстерэн 

эдлэлийн жин 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг 5.3.2.3-т 

тодорхойлсноор нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлээс гадна 5.3.4-т 

тодорхойлсны дагуу ноосон эдлэлийн 

агшилтын гурван загвараас бүрдүүлнэ. 

Ноосон эдлэлийн агшилтын загварыг 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

полиэстерэн эдлэлийн төрөл зүйлүүдэд 

бэхлэхгүй, гэхдээ 10-р Зүйлд 

тодорхойлсноор нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн дотор 

хуваарилна. Туршилтын цувралд 

зориулсан нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг бэлтгэх, 

үзүүлэлтэд тохируулах болон сонгохтой 

холбоотой шаардлагыг 6.4.2 – 6.4.5-р 

Дэд зүйлд тодорхойлсон. 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинг туршилтын 

угаалгын машины тодорхойлсон 

программд зориулан, нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлд 

шаардагдах жинд нийцүүлэхийн тулд 

тааруулдаг. Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлд 

шаардагдах жинд тооцсон тоог 4-р 

хүснэгтэд тодорхойлсон. Нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

нэрлэсэн жинд хамгийн ойр болгохын 

тулд нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг 

нэмж эсвэл хасаж тааруулах 

шаардлагатай. 

6.4.6.3 Polyester test load mass 

for wool programmes 

 

 

The test load consists of the base load as 

specified in 5.3.2.3 and three wool 

shrinkage specimens as specified in 5.3.4. 

Wool shrinkage specimens are not affixed 

to polyester base load items but are 

distributed through the base load as 

specified in Clause 10. Subclauses 6.4.2 

to 6.4.5 set out requirements regarding the 

preparation, maintenance and selection of 

a base load for a test series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The test load mass is adjusted so that it 

corresponds to the required test load mass 

for the specified programme of the test 

machine. The estimated number of base 

load items for various required test load 

masses is specified in Table 4. The test 

load mass shall be adjusted  by adding or 

subtracting base load items to be closest 

to the nominal test load mass. 
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Table 4 – Number of items in the wool programme test load for various 
test load masses 

 

Required test load 
mass 

kg 

Approximate base 
load mass 

kg 

Number of wool 
shrinkage speci- 

mens 

Number of 
polyester base 

load items a 

1 0,95 3 27 

1,5 1,45 3 42 

2 1,95 3 56 

2,5 2,45 3 70 

3 2,95 3 94 

3,5 3,45 3 98 

4 3,95 3 113 

4,5 4,45 3 127 

5 4,95 3 141 

a Number shall be adjusted to make the base load mass as close as possible to the 
required base load mass. The mass of base load items can be expected to decline 
slightly with increasing age. 

 

4-р хүснэгт – Нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

янз бүрийн жинд зориулсан ноосон эдлэлийн программын нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлд байх төрөл зүйлийн 

тоо 

Нэг удаа угаах 
туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлд 
шаардагдах жин 

кг  

Нэг удаа угаах 
үндсэн тоо 
хэмжээтэй 
эдлэлийн 

ойролцоо жин 
 

кг 

Ноосон эдлэлийн 
агшилтын гурван 

загварын тоо 

Нэг удаа угаах 
полиэстерэн 
үндсэн тоо 
хэмжээтэй 
эдлэлийн 

төрөл 
зүйлүүдийн тоо 

a
 

1 0,95 3 27 

1,5 1,45 3 42 

2 1,95 3 56 

2,5 2,45 3 70 

3 2,95 3 94 

3,5 3,45 3 98 

4 3,95 3 113 

4,5 4,45 3 127 

5 4,95 3 141 

a Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд шаардагдах жинтэй аль болох 
ойролцоо байхаар нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн жинг 
бүрдүүлэхийн тулд төрөл зүйлүүдийн тоог тааруулах хэрэгтэй. Нэг удаа угаах 
үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн төрөл зүйлүүдийн жин нь ашиглалтын хугацааг 
нэмэх тусам буурна гэж тооцож болно. 
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6.4.7 Толботуулах туршилтын тууз 

эсвэл ноосон эдлэлийн агшилтын 

загварыг нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлд нэмэх 

6.4.7.1 Ерөнхий зүйл 

Угаах үзүүлэлтийг дүгнэхийн тулд хөвөн 

даавуун болон нийлэг/ холимог 

материалтай, нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлд толботуулах 

туршилтын туузыг 6.4.7.2-т заасны 

дагуу бэхэлдэг. Ноосон эдлэлийн 

агшилтын үзүүлэлтийг дүгнэхийн тулд 

нэг удаа угаах полиэстерэн эдлэлийн 

үндсэн тоо хэмжээнд ноосон эдлэлийн 

агшилтын загваруудыг 6.4.7.3-т заасны 

дагуу хэрэглэнэ. 

6.4.7.2 Хөвөн даавуун болон нийлэг/ 

холимог материалтай нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд 

толботуулах туршилтын туузыг 

бэхлэх 

5.3.3-т тодорхойлсон, толботуулах 

туршилтын туузыг нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийн угаах эдлэлийн төрөл бүрд 

доор зааснаар бэхлэх хэрэгтэй. Үүнд:  

• нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, хөвөн даавуун эдлэл 

– толботуулах туршилтын туузыг 

нүүр гарын алчуурт бэхэлдэг; 

• нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэл – 

толботуулах туршилтын туузыг 

дэрний уутанд бэхэлнэ. 

Туршилтын үзүүлэлтэд зориулан 

хэрэглэсэн толботуулах туршилтын 

туузын тоог нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, хөвөн даавуун эдлэлийн 

(6.4.6.1-д тайлбарласан)  хувьд 2-р 

6.4.7 Addition of stain test strips or 

wool shrinkage specimens to the base 

load 

 

6.4.7.1 General 

Stain test strips are attached to cotton and 

synthetic/blend base loads in order to 

assess washing performance as set out in 

6.4.7.2. Wool shrinkage specimens are 

used with a polyester base load to assess 

wool shrinkage performance as set out in 

6.4.7.3. 

 

 

 

 

6.4.7.2 Attachment of stain test 

strips to cotton and synthetic/blend 

base loads 

 

 

Stain test strips specified in 5.3.3 shall be 

affixed to specified base load items for 

each load type as follows: 

 

 

• cotton base load – stain test strips 

are attached to towels; 

 

 

• synthetics/blends base load – stain 

test strips are attached to 

pillowcases; 

 

 

The number of stain test strips used for a 

performance test shall be as shown in 

Table 2 for a cotton base load (refer to 

6.4.6.1) or Table 3 for a synthetics/blends 

base load (refer to 6.4.6.2). 
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хүснэгтэд эсвэл нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй, нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлийн (6.4.6.2-т 

тайлбарласан) хувьд 3-р хүснэгтэд 

бичсэн. 

Дараагийн бичвэрт тайлбарласан 

чиглэлүүд нь 3-р зурагт харуулсан, нүүр 

гарын алчуур эсвэл дэрний уут болон 

толботуулах туршилтын туузыг дээд 

талаас нь харуулах байдалд хамаарна. 

Угаах үзүүлэлтийн туршилтад зориулан 

толботуулах туршилтын тууз бэхлэх 

нүүр гарын алчуур эсвэл дэрний уутыг 

тууз бэхлэхээс өмнө гараараа дэлгэсэн 

эсвэл индүүдсэн байвал зохино. 

Толботуулах туршилтын туузыг нүүр 

гарын алчуур эсвэл дэрний уутанд доор 

зааснаар бэхэлнэ. Үүнд: 

• 3-р зурагт харуулснаар туузын 

бохирдуулаагүй жижиг хэсгийг 

серийн дугаартай нь эсвэл бусад 

үйлдвэрлэгчийн тэмдгийг 

харуулахын тулд толботуулах 

туршилтын туузыг нүүр гарын 

алчуур эсвэл дэрний уутны дээр 

байрлуулах; 

• туузын баруун талын ирмэгийг 

нүүр гарын алчуур эсвэл дэрний 

уутны давхар нугалаасгүй баруун 

ирмэгт зэрэгцүүлэн, мөн туузыг 

дээд талаас нь төв хэсэгт 

байрлуулахын тулд толботуулах 

туршилтын туузыг шилжүүлэх; 

• нүүр гарын алчуур эсвэл дэрний 

уут болон туузын баруун талын 

ирмэгээс  (10±5) мм зайтай 

шугамын дагуу байрлалд 

толботуулах туршилтын туузын 

баруун талын ирмэг нь нүүр 

гарын алчуур  эсвэл дэрний 

 

 

 

 

 

The orientations described in the following 

text refer to a plan view of the towel or 

pillowcase and stain test strip in Figure 3. 

 

 

Towels or pillowcases to which stain test 

strips are attached for a washing 

performance test shall be flattened by 

hand or iron prior to attachment. Attach the 

stain test strips to towels or pillowcases as 

follows: 

 

 

• place the stain test strip on top of 

the towel or pillowcase so that the 

unsoiled piece of the strip is at the 

top and with serial number or other 

manufacturers marking facing up, 

as shown in Figure 3; 

 

 

• move the stain test strip so that the 

right hand edge of the strip aligns 

with the right hand edge of the 

towel or pillowcase without overlap 

and that the strip is located centrally 

from top to bottom; 

 

• Sew or fasten the right-hand edge 

of the stain test strip onto the right-

hand edge of the towel or 

pillowcase in this position along a 

line that is a distance of (10±5) mm 

from the right-hand edge of towel or 

pillowcase and strip. Where non-
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уутны баруун ирмэгт байхаар оёх 

эсвэл тогтооно. Металл бус 

тогтоогчийг хэрэглэсэн үед 

туузыг уртын дагуу хангалттай 

бэхэлснийг баталгаажуулахын 

тулд хүрэлцээтэй тооны туузыг 

хэрэглэх шаардлагатай. Аливаа 

төрлийн металл тогтоогч 

хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй.  

metallic fasteners are used, a 

sufficient number shall be used to 

ensure that the strip is adequately 

secured along its length. Metallic 

fasteners of any type are not 

permitted. 

 

Figure 3 – Attached test strip 
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3-р зураг – Туршилтын бэхэлсэн тууз 

 

6.4.7.3 Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загвар 

Агшилтын үзүүлэлтэд зориулан ноосон 

эдлэлийн программыг дүгнэх 

тохиолдолд ноосон эдлэлийн агшилтын 

загварыг нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй полиэстерэн эдлэлийн 

төрөл зүйлүүдэд бэхлэхгүй, гэхдээ нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн дотор хаа сайгүй тавина. Нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлээс (6.4.6.3-т тайлбарласан) үл 

хамааран ноосон эдлэлийн агшилтын 

зөвхөн 3 загварыг хэрэглэнэ. Ноосон 

эдлэлийн агшилтын туршилтын 

тодорхой мэдээллийг 9-р Зүйлд 

тайлбарласан.  

7 Үзүүлэлтийг хэмжихэд тавих 

ерөнхий шаардлага 

6.4.7.3 Wool shrinkage specimens 

 

In the case of assessment of wool 

programmes for shrinkage performance, 

wool shrinkage specimens are not 

attached to polyester base load items but 

are placed throughout the base load. Only 

3 wool shrinkage specimens are used, 

irrespective of the test load size (refer to 

6.4.6.3). Refer to Clause 9 for details of the 

wool shrinkage test. 

 

 

 

 

 

 

7 Performance measurements – 

general requirements 
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Энэ баримт бичигт тодорхойлсон 

үзүүлэлтийн туршилтын үндсэн 

аргуудыг энэ бүлэгт бичсэн.  

Үзүүлэлтийн дараах параметрийг 8-р 

Зүйлд заасны дагуу туршилтын нийтлэг 

нэг цувралын тусламжтайгаар 

хэмжихэд зориулсан. Үүнд: 

• угаах үзүүлэлт 

• усыг шахан гаргах үзүүлэлт 

• усаар зайлах үзүүлэлт (усанд 

уусдаг бүрэлдэхүүн хэсгүүд) 

• эрчим хүчний зарцуулалт 

• усны зарцуулалт 

• программын хугацаа байна. 

Хэмжсэн эдгээр параметрийн үнэлгээг 

9-р Зүйлд тодорхойлсон. 

Ноосон эдлэлийн агшилтын 

үзүүлэлтийг хэмжих болон үнэлэх 

талаар 10-р Зүйлд тодорхойлсон. 

Ноосон эдлэлийн агшилтыг дүгнэхэд 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

тусдаа эдлэл болон туршилтын тусдаа 

цувралыг хэрэглэх шаардлагатай.  
1-Р ТАЙЛБАР: Ноосон эдлэлийн агшилтын 

туршилтад зориулсан үзүүлэлтийн бусад 

параметрийг (угаах, усаар зайлах, усыг шахан 

гаргах, эрчим хүч болон усны) тодорхойлохгүй. 

2-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт угаалгын 

нунтаг болон нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн бохирдолтод байгаа, уусах 

боломжтой тунадсыг илрүүлэх заагч болгон, 

нэмэгдүүлсэн шүлтлэгийг хэрэглэдэг. Угаалгын 

нунтгийн уусдаггүй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

усаар зайлах үзүүлэлтийн дүгнэлтэд зориулсан 

аргыг судалж байгаа болно.  

3-Р ТАЙЛБАР: Эрчим хүч бага хэрэглэх горимд 

эрчим хүчний зарцуулалтыг хэмжих талаар L 

хавсралтад бичсэн. Үнэлгээний өөр аргыг O 

хавсралтад бичсэн.  

Туршилтын цувралыг гүйцэтгэхээс өмнө 

дараах параметрийг сонгох хэрэгтэй. 

Үүнд:  

This clause sets out the main performance 

test methods specified in this document. 

 

The following performance parameters are 

intended to be measured using a common 

single test series as set out in Clause 8: 

 

• washing performance 

• water extraction performance 

• rinsing performance (soluble 

components) 

• energy consumption 

• water consumption 

• programme time 

The evaluation of these measured 

parameters is specified in Clause 9. 

The measurement and evaluation of wool 

shrinkage performance is specified in 

Clause 10. The assessment of wool 

performance shrinkage requires the use of 

a separate base load and test series. 

 

 
NOTE 1 Other performance parameters (washing, 

rinsing, water extraction, energy and water) are not 

normally determined for a wool shrinkage test. 

 

NOTE 2 Increased alkalinity is used in this 

document as a tracer to detect soluble residues 

from detergent and soil in the base load. Other 

residues, such as non-soluble or surface active 

components, are not part of this as sessment. A 

method for the assessment of rinse performance 

for insoluble detergent components is under 

consideration. 

NOTE 3 The measurement of energy consumption 

in low power modes are set out in Annex L. 

Alternative evaluation options are set out in Annex 

O. 

Prior to performing a test series, the 

following parameters need to be selected: 
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• угаах эдлэлийн төрөл (жишээ нь, 

хөвөн даавуун, нийлэг/холимог 

материал, ноосон эдлэлийн 

агшилтын туршилтад зориулсан 

полиэстерэн эдлэл) 

• үзүүлэлтэд шаардагдах туршилт 

(угаах үзүүлэлт, усыг шахан 

гаргах үзүүлэлт, усаар зайлах 

үзүүлэлт, ус болон эрчим хүчний 

зарцуулалт, программын 

хугацаа) 

• туршилтын угаалгын машинд 

турших программ болон эталон 

угаалгын машинд нийцэх жишиг 

программ 

• нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жин (хэвийн 

ачаалал эсвэл угаах эдлэлийн 

хэсэг) 

• усны хатуулаг (зөөлөн эсвэл 

хатуу) байна. 

Энэ баримт бичигт тавьсан үндсэн 

шаардлага бол угаах эдлэл бүрийн 

нийцэх төрөл болон туршилтын 

нөхцөлийн бүрдэлд зориулсан хэвийн 

ачаалалд үзүүлэлтийг тодорхойлох 

явдал юм. Нэг удаа угаах эдлэлийн 

хэмжээг заахгүйгээр энэ баримт 

бичгийн үзүүлэлтийн талаар гаргасан 

аливаа нотолгоог хэвийн ачаалалтай 

үед хийсэн туршилтын үндэслэлээр 

тодорхойлсон байвал зохино. Гэхдээ 

нэмэлт туршилтыг өөр ачаалалд 

гүйцэтгэсэн байх боломжтой. Ийм 

туршилтуудын үр дүнд зориулсан 

үзүүлэлтийн аливаа нотолгоог нэг удаа 

угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жинг хэрэглэн тодотгох 

шаардлагатай.  

8 Үзүүлэлтийн туршилт 

• load type (e.g. cotton, 

synthetics/blends, polyester load 

for wool shrinkage tests) 

 

 

• performance tests required 

(washing performance, water 

extraction performance, rinsing 

performance, water and energy 

consumption, programme time) 

 

• programme to be tested on the test 

washing machine and the relevant 

reference programme on the 

reference machine 

• test load mass (rated capacity or 

part load) 

 

 

• water hardness (soft or hard) 

 

The primary requirement of this document 

is for determination performance at rated 

capacity for each relevant load type and 

set of test conditions. Any claim of 

performance to this document without a 

statement of load size shall be determined 

on the basis of tests at rated capacity. 

However, additional tests may be 

conducted at other capacities. Any claims 

of performance for such test results shall 

be qualified with the test load mass used. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Tests for performance 
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8.1 Ерөнхий зүйл 

Нэг удаа угаах хөвөн даавуун эсвэл 

нийлэг/ холимог материалтай эдлэлийн 

дараах параметрийг тодорхойлоход 

зориулсан туршилтын горимын талаар 

энэ бүлэгт бичсэн. Үүнд:  

• угаах үзүүлэлт 

• усыг шахан гаргах үзүүлэлт 

• усаар зайлах үзүүлэлт (усанд 

уусдаг бүрэлдэхүүн хэсгүүд) 

• эрчим хүчний зарцуулалт 

• усны зарцуулалт 

• программын хугацааг оруулна. 

Угаах болон усаар зайлах үзүүлэлтийг 

дүгнэхэд туршилтын угаалгын машины 

үр дүнг зэрэгцүүлэн ажиллуулсан 

эталон угаалгын машины үр дүнтэй 

харьцуулдаг.  
ТАЙЛБАР: Ноосон эдлэлийн агшилтын 

үзүүлэлтийг хэмжих, үнэлэх талаар 10-р Зүйлд 

тодорхойлсон.  

Эталон угаалгын машинтай 

зэрэгцүүлэн ажиллуулсан туршилтын 

нэг угаалгын машиныг дүрслэн, энэ 

баримт бичгийн бичвэрийг бичсэн хэдий 

ч туршилтын явалт эсвэл туршилтын 

цувралын туршид эталон угаалгын 

машинтай зэрэгцүүлэн нэгээс олон 

туршилтын угаалгын машиныг 

ажиллуулж болно.  

8.2 Үзүүлэлтийн туршилтад 

зориулсан горим 

8.2.1 Туршилтын нөхцөл, материал 

болон туршилтад бэлтгэх 

Туршилтын явалт бүрт зориулан эталон 

угаалгын машин болон туршилтын 

угаалгын машиныг дараах нөхцөлд 

ажиллуулах хэрэгтэй. Үүнд: 

• 5.2.1-д тодорхойлсноор 

цахилгаан хангамжид холбоно, 

8.1 General 

This section sets out the test procedure for 

the determination of the following 

parameters for a cotton load or a 

synthetic/blend load: 

 

• washing performance 

• water extraction performance 

• rinsing performance (soluble 

components) 

• energy consumption 

• water consumption 

• programme time 

For the assessment of washing 

performance and rinsing performance the 

result from the test washing machine is 

compared to the result from the reference 

machine which is operated in parallel. 
NOTE The measurement and evaluation of wool 

shrinkage performance is specified in Clause 10. 

 

While the text in this document is written 

from the perspective of a single test 

washing machine operating in parallel with 

the reference machine, more than one test 

washing machine may be operated in 

parallel with the reference machine during 

a test run or test series. 

 

 

8.2 Test procedure for performance 

tests 

8.2.1 Test conditions, materials and 

preparation for testing 

For each test run the reference machine 

and test washing machine shall be 

conducted as follows: 

 

• connected to an electricity supply 

specified in 5.2.1 
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• 5.2.2-т тодорхойлсноор 

лабораторийн ус хангамжийн 

системд холбоно, 

• 5.2.3-т заасантай адил хүрээлэн 

буй орчны нөхцөлд байна, 

• 6.2-т заасны дагуу бэлтгэсэн 

туршилтын угаалгын машин 

болон эталон угаалгын 

машинтай байна, 

• 5.3.2-т тодорхойлсноор нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг хэрэглэх бөгөөд 6.4-ийн 

шаардлагад нийцүүлэн нэг удаа 

угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг бэлтгэсэн байна, 

• 5.3.5-д тодорхойлсноор угаалгын 

нунтгийг хэрэглэх бөгөөд 6.3-т 

зааснаар угаалгын нунтгийн 

хэмжээ, байрлалыг тодорхойлно. 

Туршилтын угаалгын машин болон 

эталон угаалгын машинд хэрэглэсэн 

толботуулах туршилтын тууз болон 

угаалгын нунтгийг (хэрэглэх боломжтой 

бол) туршилтын цувралын туршилтын 

бүх явалтад нэг багцаас хэрэглэсэн 

байх шаардлагатай. Угаах үзүүлэлтийн 

туршилт хийж  байгаа эсэхээс үл 

хамааран, туршилтын явалт бүрд 

зориулан нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлд толботуулах 

туршилтын шинэ туузнуудыг бэхэлсэн 

байх хэрэгтэй. Хэрэв өөрөөр 

тодорхойлоогүй бол үзүүлэлтийн бүх 

туршилтад угаалгын нунтаг хэрэглэх 

шаардлагатай (6.3-т тайлбарласан).   

8.2.2 Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэл болон ачаалах 

Туршилтын цуврал бүрд зориулан угаах 

эдлэлийн төрөл  (5.3.2-т тайлбарласан) 

болон нэг удаа угаах туршилтын тоо 

• connected to a laboratory water 

supply system specified in 5.2.2 

 

• in ambient conditions as specified 

in 5.2.3 

• with the test washing machine and 

the reference machine prepared in 

accordance with 6.2 

 

• using a base load specified in 5.3.2 

and a test load that has been 

prepared in accordance with the 

requirements of 6.4 

 
 

• using the detergent specified in 

5.3.5 and with the detergent dose 

and placement specified in 6.3. 

 

Stain test strips and detergent (as 

applicable) used in the test washing 

machine and the reference machine shall 

be from the same batch for all test runs 

within a test series. Test loads shall have 

new stain test strips attached for each test 

run irrespective of whether a washing 

performance test is being conducted. 

Detergent shall be used in all performance 

tests except where otherwise specified 

(refer to 6.3). 

 

 

 

 

 

8.2.2 Test load and loading 

 

The base load type (refer to 5.3.2) and 

nominal test load mass shall be selected 

for each test series. 
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хэмжээтэй эдлэлийн нэрлэсэн жинг 

сонгох хэрэгтэй.  

Туршилтын нэг цувралын өмнө эталон 

угаалгын машин болон туршилтын 

угаалгын машинд зориулан нэг удаа 

угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн шаардагдах жинг (6.4.6-д 

тайлбарласан)  гаргахын тулд агаарт 

тусад нь сэврээсэн нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

бэлтгэсэн байвал зохино. Туршилтын 

цувралын туршилтын бүх явалтад 

зориулан туршилтын угаалгын машин 

тус бүрд үндсэн тоо хэмжээ нь адилхан 

байх нэг удаа угаах эдлэлийг хэрэглэх 

шаардлагатай.  

Туршилтын угаалгын машин болон 

эталон угаалгын машин тус бүрийг H 

хавсралтын шаардлагын дагуу 

ачаалсан байх хэрэгтэй.  

8.2.3 Программ 

Туршилтын угаалгын машинд сонгосон 

программ болон холбогдох аливаа 

тохиргоо нь үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгаанд нийцсэн байх 

шаардлагатай. Эталон угаалгын 

машинд сонгосон программ нь F 

хавсралтад зөвлөсөн программ байх 

хэрэгтэй.  

Гар ажиллагаатай угаалгын машины 

тохиолдолд угаалгын машины тохиргоо 

болон үйлдэлд хамаарах 

үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааг 

мөрдвөл зохино. Тодорхой 

зааварчилгаа байхгүй бол M 

хавсралтад бичсэн, гар ажиллагаатай 

угаалгын машинд зориулсан туршилтын 

горимыг мөрдөх шаардлагатай. 

Туршилтын угаалгын машин (холбогдох 

аливаа тохиргоотой) болон эталон 

 

 

Prior to a test series, separate conditioned 

base loads to achieve the required test 

load mass (refer 6.4.6) shall be prepared 

for the reference machine and the test 

washing machine. The same base load 

shall be used in each test washing 

machine for all test runs in a test series. 

 

 

 

 

 

 

 

Each test washing machine and the 

reference machine shall be loaded in 

accordance with the requirements of 

Annex H. 

8.2.3 Programme 

The programme selected on the test 

washing machine and any associated 

settings shall be in accordance with the 

manufacturer’s instructions. The 

programme selected for the reference 

machine shall be the one recommended in 

Annex F. 

 

In the case of a manual washing machine, 

the manufacturer’s instructions regarding 

the settings and operation of the washing 

machine shall be followed. Where no 

specific instructions are provided, the test 

procedure for a manual washing machine 

in Annex M shall be followed. 

 

 

The programme selected on the test 

washing machine (with any associated 
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угаалгын машинд сонгосон программыг 

тайланд бичсэн байх хэрэгтэй.  
ТАЙЛБАР: Лабораторийн нөхцөл болон 

туршилтын материалын нөлөөг хамгийн бага 

болгохын тулд туршилтын угаалгын машины 

программтай харьцуулах зорилгоор жишиг 

программыг сонгох шаардлагатай (угаах 

эдлэлийн төрөл, угаахад шаардсан 

температур) – удирдамжийг F хавсралтад 

тайлбарласан. 

8.2.4 Туршилтын горим 

Зэрэгцүүлэн ажиллуулах шаардлагатай 

туршилтын угаалгын машин болон 

эталон угаалгын машинд энэ горимыг 

хэрэглэнэ.  
ТАЙЛБАР: “Зэрэгцүүлэн ажиллуулах” зорилго 

нь  лабораторийн хэвийн нөхцөлд гарах 

өөрчлөлтүүдэд туршилтын угаалгын машиныг 

эталон угаалгын машинтай харьцуулах 

боломжтойгоор туршихыг баталгаажуулахад 

оршино.  

Хэрэглэгчийн сонгосон түр 

зогсолтгүйгээр туршилтын угаалгын 

машин болон эталон угаалгын машиныг 

холбогдох программд зэрэгцүүлэн 

ажиллуулна. Программын гүйцэтгэлийн 

явцад шаардагдах бүх параметрийг 

хянаж, тайланд бичнэ. 

Туршилтын явалтын бодит байдлыг 

дүгнэх үед аливаа анхааруулах 

заагчийг (жишээ нь, анхааруулга эсвэл 

алдаа) тэмдэглэн, анхаарч үзэх 

хэрэгтэй. 

Программыг дууссаны дараа 10 

минутын хугацаанд нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

угаалгын машинаас авна. Толботуулах 

туршилтын туузыг аль болох түргэн 

хугацаанд болгоомжтой салгах 

шаардлагатай. Туршилтын цувралд 

гүйцэтгэж байгаа үзүүлэлтийн туршилт 

бүрийн холбогдох шаардлагыг 

мөрдөнө. Дараагийн хэмжлүүдийг 

settings) and the reference machine shall 

be reported. 
NOTE In order to minimise the influence of 

laboratory conditions and test materials, a 

reference programme should be selected that is 

intended for a similar purpose when compared to 

the programme on the test washing machine (load 

type, claimed wash temperature) – refer to Annex 

F for guidance. 

 

8.2.4 Test procedure 

This procedure applies to the test washing 

machine and the reference machine which 

shall be run in parallel. 

 
NOTE The intent of "parallel" is to ensure that test 

washing machines are subjected to comparable 

variations in normal laboratory conditions as the 

reference machine. 

 

 

Operate the test washing machine and the 

reference machine in parallel on the 

relevant programmes ensuring that no 

user selected delay is incorporated. 

Monitor and record all required 

parameters during the programme. 

 

Any adverse warning indicators (eg. 

warnings or faults) shall be noted and 

considered when assessing test run 

validity. 

 

Within 10 min of the completion of the 

programme, remove the test load. The 

stain test strips shall be carefully removed 

as quickly as possible. Proceed to follow 

the relevant requirements of each of the 

performance tests being performed in the 

test series. Assessment of water 

extraction performance and alkalinity can 

be affected by delays in subsequent 

measurements, so specific requirements 
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удаашруулах нь усыг шахан гаргах 

үзүүлэлт болон шүлтлэгийг дүгнэхэд 

нөлөөлж болно. Тиймээс эдгээр 

туршилтад зориулан программын 

гүйцэтгэл болон хэмжлүүдийн 

хугацааны дараа нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн хэмжилд 

(шаардлагатай үед хадгалалтад) 

хамаарах тусгай шаардлагуудыг 

тодорхойлдог.  

8.2.5 Туршилтын цуврал  

Таван туршилтаас бүрдэх туршилтын 

нэг цувралыг туршилтын болон эталон 

угаалгын машинд зэрэгцүүлэн 

гүйцэтгэнэ. Стандартад тохируулж, 

нөхцөлт аргаар сэврээсэн, нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд 

туршилтын цувралын туршилтын эхний 

явалтыг хийх хэрэгтэй (6.4.4 болон 

6.4.5-д тайлбарласан).  

Туршилтын явалтад зориулсан 

хэмжлүүдийн төгсгөлд нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд үлдэгдэл 

чийглэгийн хувь хэмжээ (0±3) % 

байхаар дамарт хатаагуурт хатаах 

шаардлагатай. Туршилтын цувралын 

явцад төрөл зүйлүүдийн тоо эсвэл 

ашиглалтын дундаж хугацааг тааруулж 

болохгүй. Туршилтын явалтуудын 

хооронд нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг 

хаягдаагүй эсвэл нэмэгдээгүй гэдгийг 

баталгаажуулахын тулд анхаарах 

шаардлагатай. Тиймээс нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн бүх 

төрөл зүйлийг тоолох системийг 

хэрэглэвэл зохино. Туршилтын 

цувралын хамгийн сүүлийн туршилтын 

явалтын дараа нэг удаа угаах үндсэн 

regarding measurement (and where 

necessary, storage) of the base load after 

the completion of the programme and 

timing of measurements are specified for 

these tests. 

 

 

 

 

 

8.2.5 Test series 

A test series of five tests is carried out on 

the test washing machine and the 

reference machine in parallel. The first test 

run in a test series shall be done with a 

normalized and conditioned base load 

(refer 6.4.4 and 6.4.5). 

 

 

 

At the completion of measurements for a 

test run, the base load shall be dried in a 

tumble dryer to a remaining moisture 

content of (0 ± 3) %. Do not adjust number 

of items or average age during a test 

series. Care is required to ensure that no 

base load items are lost or gained between 

test runs, so a system of accounting for all 

base load items should be used. After the 

last test run of a test series the base load 

may be normalized directly without drying 

in between. 
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тоо хэмжээтэй эдлэлийг хатаахгүйгээр 

стандартад шууд тохируулж болно. 

Туршилтын эсвэл эталон угаалгын 

машинд туршилтын таван явалтын аль 

нэг нь хүчингүй болсон нөхцөлд (жишээ 

нь, эрчим хүч тасалдах, туршилтын 

эсвэл эталон угаалгын машин эвдрэх, 

хэмжих хэрэгсэл эсвэл удирдлагын 

механизм доголдох эсвэл эвдрэх) 

адилхан нөхцөлд, туршилтын цувралын 

зургаа дахь туршилтын явалтыг 

туршилтын угаалгын машин(ууд) эсвэл 

эталон угаалгын машинд 

(шаардлагатай бол) гүйцэтгэхийг 

зөвшөөрдөг. Хэрэв нотлох баримттай 

бол хэвийн бус нөхцөлөөс туршилтын 

цувралын туршилтын нэг явалтыг 

туршихад асуудал үүссэн бол 

туршилтын зургаа дахь явалтыг 

адилхан нөхцөлд хийхээр нэмэх 

боломжтой. Туршилтын нэмэлт 

явалтын шалтгааныг тайланд бичих 

хэрэгтэй. Туршилтын алдаатай явалтыг 

дараагийн аливаа үнэлгээнээс 

бүрмөсөн хасдаг. 
ТАЙЛБАР: Туршилтын цувралд таваас олон 

тооны туршилтын явалтыг гүйцэтгэх үеийн үр 

дүнгүүдэд хийх үнэлгээний талаар 9.1-д 

тайлбарласан. Туршилтын цувралаас 

туршилтын явалтыг хассан шалтгааныг 

туршилтын тайланд тайлбарлах хэрэгтэй. 

Хэрэв туршилтын угаалгын машинд туршилтын 

нэмэлт явалтыг гүйцэтгэх шаардлагатай бол 

зөвхөн анхаарал татсан туршилтын угаалгын 

машин болон эталон угаалгын машиныг 

туршилтын зургаа дахь явалтад ажиллуулах 

хэрэгтэй. Хэрэв эталон угаалгын машиныг 

туршилтын явалтаар турших шаардлагатай бол 

туршилтын цувралд зэрэгцүүлэн ажиллуулсан 

эталон угаалгын машин болон туршилтын бүх 

угаалгын машиныг туршилтын зургаа дахь 

явалтаар туршвал зохино. Туршилтын болон 

эталон угаалгын машины аль алины үр 

 

 

In circumstances where one of the five test 

runs on either the test washing machine or 

the reference machine is invalid (e.g. 

power failure, test washing machine or 

reference machine breaks down, 

instrumentation or control gear fault or 

failure), it is permitted to conduct a sixth 

test run on the test washing machine(s) 

and the reference machine (as required) in 

the test series under identical conditions. 

Similarly if evidence is provided that one of 

the test runs in the test series had 

problems due to abnormal conditions, a 

sixth test run may be added under identical 

conditions. The reason for the extra test 

run shall be reported. The incorrect test 

run is eliminated completely from any 

subsequent evaluation. 

 

 

 

 

 
NOTE   Refer to 9.1 regarding evaluation of results 

where more than 5 test runs are undertaken in a 

test series.    The reason for rejection of a test run 

from a test series should be explained in the test 

report. Where an additional test run is required on 

a test washing machine, only the test washing 

machine of interest and the reference machine 

need be operated for a sixth test run. Where an 

additional test run is required on  the  reference 

machine, the reference machine and all test 

washing machines which were operated in parallel 

for the test series  shall be  subjected to  a  sixth 

test run. Only washing performance and rinsing 

performance requires results from both the test 

washing machine and the reference machine. 
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дүнгүүдээс зөвхөн угаах үзүүлэлт болон усаар 

зайлах үзүүлэлтийг шаардана.  

Хэрэв туршилтын цувралд нэгээс олон 

туршилтын явалт хүчингүй болбол 

шалтгаанаас нь үл хамааран 

туршилтын цувралыг бүхэлд нь 

хүчингүйд тооцно. Энэ тохиолдолд 

гүйцэтгэсэн туршилтын явалтуудыг 

угаах эдлэлийн ашиглалтын хугацаанд 

тооцох бөгөөд дараагийн туршилтын 

цувралыг хийхэд зориулан 6.4.4-д 

заасны дагуу угаах эдлэлийг 

стандартад тохируулдаг. 

Туршилтын цувралын схемчилсэн 

дүрслэлийг 4-р зурагт харуулсан.  

 

 

If more than one test run is invalid in a test 

series, then the whole test series is invalid, 

irrespective of the reason. In that case, the 

test runs completed shall be counted on 

load life and then the load is normalised as 

per 6.4.4 for use in the next test series. 

 

 

 

 

 

A schematic representation of a test series 

is set out in Figure 4. 
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Figure 4 – Test series: process and decisions for load mass and age 

 

 

4-р зураг – Туршилтын цуврал: угаах эдлэлийн жин болон ашиглалтын 

хугацааг тогтоох 
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8.3 Угаах үзүүлэлтийг тодорхойлох 

хэмжил 

8.3.1 Ерөнхий зүйл 

Угаах үзүүлэлтийн хэмжилд тавих 

тусгай шаардлагуудыг энэ бүлэгт 

оруулсан. Энэ бүлгийн шаардлагын 

дагуу гүйцэтгэсэн хэмжлүүдийн 

үнэлгээг 9.2-т бичсэн.  

8.3.2 Толботуулах туршилтын туузыг 

авах болон хатаах 

Туршилтын явалт бүрийг 8.2-ын дагуу  

гүйцэтгэсний дараа, программыг 

дуусахад нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлээс толботуулах 

туршилтын туузыг салган авна. 

Тусалтын хэмжлийг (8.3.3) хийхээс 

өмнө туршилтын туузнуудыг хатааж, 

дэлгэх хэрэгтэй. Дараах сонголтуудын 

аль нэгээр хэмжсэнтэй адилхан 

тусалтын үр дүнг өгөх бол хатаах болон 

дэлгэхэд ямар ч арга хэрэглэх 

боломжтой. Үүнд: 

• толботуулах туршилтын нойтон 

туузнуудыг орчны температурт 

харанхуй нөхцөлд татаж дэлгээд 

агаарт хатаах; эсвэл 

• орчны температурт харанхуй 

нөхцөлд агаарт хатаагаад, дараа 

нь индүүдэх; эсвэл  

• толботуулах туршилтын нойтон 

туузнуудыг индүүдэж хатаана. 

Хэрэв цахилгаанаар ажиллах индүү 

хэрэглэх бол 5.4.6-д тавьсан 

шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй бөгөөд 

туршилтын туузын гадаргуу дээр 

гялалзах өнгө үүсгэхгүйгээр  индүүг 

хэрэглэвэл зохино. Ингэж индүүдэхийн 

тулд толботуулах туршилтын тууз 

болон халуун хавтангийн хооронд 

даавууны өөдөс тавина. 

8.3 Measurements to determine 

washing performance 

8.3.1 General 

This clause contains specific requirements 

for the measurement of washing 

performance. Evaluation of the 

measurements performed in this clause 

are set out in 9.2. 

8.3.2 Removal and drying of stain test 

strips 

After completion of each test run in 

accordance with 8.2, the stain test  strips 

are removed from the test load at the 

completion of the programme. 

 

Before taking reflectance measurements 

(8.3.3), the test strips shall be dried and 

flattened.  Any method of drying and 

flattening may be used provided it can be 

shown to produce the  same reflectance 

result as one of the following options: 

 

• air dry and flatten by placing the wet 

stain test strip under tension at 

ambient temperature in the dark; or 

 

• air dry at ambient temperature in 

the dark, then flatten by ironing; or 

 

• dry and flatten by ironing the wet 

stain test strip. 

If an ironing appliance is used it shall 

comply with 5.4.6 and it shall be used  in  

such a  way  that it does not cause a 

surface shine on the test strip. This can be  

achieved by placing  a  piece of fabric 

between the hot plate and the stain test 

strip. 
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Хатаасны дараа тусалтын хэмжил хийх 

хүртэл толботуулах туршилтын 

туузнуудыг хуурай харанхуй газарт 

хадгалж болно (8.3.3-т тайлбарласан).  
ТАЙЛБАР: Толботуулах туршилтын туузнуудад 

үлдсэн чийглэг нь индүүдэх явцад хэт 

халаахтай адилаар хэмжлийн үр дүнд 

нөлөөлнө. Толботуулах туршилтын туузнуудыг 

өдрийн гэрэлд шууд ил тавихыг зөвлөдөггүй.  

8.3.3 Толботуулах туршилтын туузыг 

дүгнэх 

Угаах үзүүлэлтийг дүгнэхийн тулд 

гурван өнгөний Y тусалтын хэмжлийг 

бохирдолтын тусдаа төрөл бүрд болон 

толботуулах туршилтын туузын бүтэц 

болох, бохирдуулаагүй жижиг хэсэг 

бүрд хийдэг. 5.4.3-т тодорхойлсноор  

спектрофотометр хэрэглэн, тусалтын 

хэмжлийг хийх шаардлагатай.  

Туршилтын аливаа иж бүрдэлд 

зориулан, толботуулах туршилтын бүх 

туузын тусгалыг (эталон болон 

туршилтын угаалгын машин) хүрээлэн 

буй орчны адилхан нөхцөлд хэмжвэл 

зохино. Тусалтыг хэмжихээс өмнө 

толботуулах туршилтын туузыг эдгээр 

нөхцөлд тогтвортой байлгах хэрэгтэй. 

Бохирдолтын тухайн төрлийн 

бохирдолтыг нь угаасан дөрвөөс 

цөөнгүй давхаргад хэмжиж буй жижиг 

хэсгийн ар талтай адилаар тусалтын 

хэмжлийг хийнэ. Угаасан жижиг хэсэг 

бүрийг 5-р зурагт заасан байрлалд хоёр 

талаас нь тус бүр хоёр удаа хэмждэг. 

Тусдаа 4 заалт бүрийг тэмдэглэх 

шаардлагатай. Бохирдолтын төрлийн 

дараагийн үнэлгээнд бохирдолт бүрийн 

хувьд дөрвөн заалтын дундаж утгыг 

хэрэглэнэ. 

Once dry, the stain test strips may be 

stored in a dry dark place until the 

reflectance measurement is undertaken 

(refer to 8.3.3). 
NOTE Residual humidity in the stain test strips will 

influence the measurement results, as will 

overheating during ironing. Exposure of the stain 

test strips to direct daylight at any time is not 

advisable. 

8.3.3 Assessment of stain test strips 

 

To assess washing performance, 

tristimulus Y reflectance measurements 

are carried out on each of the individual 

soil types and the unsoiled test piece 

which make up the stain test strip. 

Reflectance measurements shall be taken 

with a spectrophotometer as specified in 

5.4.3. 

For any complete set of tests, the 

reflectance of all stain test strips 

(reference machine and  test machines) 

shall be measured under the same 

ambient conditions. The stain test strips  

shall be allowed to stabilise at these 

conditions before the reflectance 

measurements are undertaken. 

Reflectance measurements are taken with 

not less than four layers of the same 

washed soil type as backing for the piece 

being measured. Every washed piece is 

measured twice on both sides, at the 

positions indicated in Figure 5. Each of the 

4 individual readings shall be recorded. 

The average value of the four readings for 

each soil type is used in the subsequent 

evaluation for that soil type. 
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Figure 5 – Positions for measuring soiled test pieces 

 

5-р зураг – Туршилтад зориулан бохирдуулсан жижиг хэсгүүдийг хэмжихэд 

зориулсан байрлал 

 

8.4 Усыг шахан гаргах үзүүлэлтийг 

тодорхойлох хэмжил 

8.4.1 Ерөнхий зүйл 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлд үлдсэн усыг хэмждэг, усыг 

шахан гаргах дүгнэлтийн тусгай 

шаардлагуудыг энэ бүлэгт оруулсан. 

Энэ бүлгийн шаардлагын дагуу 

гүйцэтгэсэн хэмжлүүдийн үнэлгээг 9.3-т 

бичсэн. 

8.4 Measurements to determine 

water extraction performance 

8.4.1 General 

This clause contains specific requirements 

for the assessment of water extraction 

performance, which is a measure of the 

residual water in the base load. Evaluation 

of the measurements performed in this 

clause are set out in 9.3. 
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Программын төгсгөлд эцсийн эргэлтээр 

усыг шахсаны дараа нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд үлдэх 

чийглэгийг нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, тухайн эдлэлийг нөхцөлт 

аргаар сэврээсэн үеийн жинд 

харьцуулсан чийглэгийн тоо хэмжээгээр 

усыг шахан гаргах үзүүлэлтийг 

илэрхийлдэг. 

Программын гүйцэтгэлд нь эргэлтээр 

усыг шахах үйлдэлтэй автомат 

угаалгын машины дүгнэлтэд энэ аргыг 

зориулсан. Түүнчлэн эргэлтээр усыг 

шахах салангид төхөөрөмж болон 

эргэлтээр усыг шахах тусдаа 

төхөөрөмжтэй, гар ажиллагаатай 

угаалгын машины үзүүлэлтийг үнэлэхэд 

энэ аргыг хэрэглэх зориулалттай.  
ТАЙЛБАР: Эргэлтээр усыг шахах үйлдэлтэй 

(жишээ нь, эргэлтээр усыг шахах тусдаа 

төхөөрөмж бүхий угаах хоёр савтай угаалгын 

машин) гар ажиллагаатай угаалгын машины 

эргэлтээр усыг шахах үзүүлэлтийг энэ аргаар 

дүгнэх боломжтой. Мушгих гар ажиллагаатай 

угаалгын машинд энэ аргыг хэрэглэж болох ч 

ажиллуулах хүний туршлагаас үр дүн нь зарим 

талаараа шалтгаалах учраас зөвлөдөггүй. 

Гэхдээ мушгих гар ажиллагаатай төхөөрөмжийн 

чанарын зарим дүгнэлтийг энэ аргаар өгөх 

боломжтой. 

8.4.2 Угаалгын машин 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг 8.2-т тодорхойлсон 

туршилтын горимын үзүүлэлтээр 

турших хэрэгтэй. 

8.4.1-д бичсэнээр туршилтын 

программыг дуусгаж, туршилтын 

бохирдуулсан туузыг даруй аваад, нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг жинлэж үзнэ. Программыг 

дуусахад нэг удаа угаах үндсэн тоо 

The water extraction performance is 

expressed as the amount of remaining 

moisture in the base load after the final 

spinning operation at the end of the 

programme relative to the conditioned 

mass of the same base load. 

 

 

 

This method is intended for the 

assessment of automatic washing 

machines that have spin operation at the 

completion of the programme. It is also 

intended to be used to assess the 

performance of separate spin extractors 

and manual washing machines that have 

a separate spin extractor. 

 
NOTE The spin extraction of manual washing 

machines with a  spinning operation (including 

washing machines with a separate spinning device 

such as twin tubs) can be assessed using this 

method. While this method  could also be used for 

assessment of hand operated wringing machines, 

this is not generally recommended as the results 

are somewhat dependent on the skill of the 

operator. However, the method could provide 

some qualitative assessment of such a device. 

 

 

8.4.2 Washing machines 

The test load shall be subjected to the 

performance test procedure specified in 

8.2. 

 

At the completion of the test programme 

as set out in 8.4.1, without delay, remove 

the soiled test strips and weigh the base 

load. The mass of  the moist base load at 

the completion of the programme is 

recorded. 
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хэмжээтэй эдлэлийг чийгтэй үед жинг 

тэмдэглэнэ. 
ТАЙЛБАР: Усаар зайлах үзүүлэлтийг үнэлэхийн 

тулд усыг шахах дараагийн аливаа үйлдлээс 

өмнө нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн эцсийн жинг хэмжсэн байвал зохино, 

8.4-ийг үзнэ үү. 

8.4.3  Эргэлтээр усыг шахах 

төхөөрөмж 

Угаах болон усаар зайлах үйлдлийн 

эргэлтээр усыг шахах салангид 

төхөөрөмжийн усыг шахан гаргах 

үзүүлэлтийн хэмжлийг 8.2-т нийцүүлэн 

гүйцэтгэдэг ч эргэлтийн эцсийн 

үйлдэлгүйгээр хэмжинэ. Дахин 

давтагдах нөхцөлийг хангахын тулд 

сонгосон программыг нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд 

тохируулах шаардлагатай. Программыг 

дуусахад нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг даруй жинлэнэ.  

Эргэлтээр усыг шахах төхөөрөмжийн 

дамрын хананы дагуу төрөл зүйлүүдийг 

байрлуулж, нэгэн жигд ачаалах 

хэрэгтэй. Төрөл зүйлүүд дамрын 

хананы өндрийн гуравны нэг орчимд 

хүрэх үед дамрын төвийн хоосон зайг 

дүүргэхийн тулд төрөл зүйлүүдийг 

төвийн тойргийн хүрээнээс түлхэж өгнө. 

Дамрыг дүүргэх явцад төрөл зүйлүүдийг 

нэг эсвэл хоёр удаа түлхэнэ. Эцэст нь 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн дээд талыг сүүлийн эдлэлээр  

бүтээнэ. Ингэж бүтээх зорилгоор төрөл 

зүйлийг давхарлаж нугалдаг.  

Үйлдвэрлэгчийн зөвлөсөн хугацаанд 

эсвэл зааварчилгаа өгөөгүй бол 4 

минутын туршид нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлээс усыг шахаж 

гаргана. 

 

 
NOTE The final mass of the base load has  to  be  

measured prior to  any subsequent water 

extraction to  assess  rinse performance, see 8.4. 

 

 

8.4.3 Spin extractors 

 

For the measurement of water extraction 

performance of separate spin extractors 

the washing and rinsing operations are 

performed in accordance with 8.2 but 

without a final spin operation. The 

programme selected shall be suitable for 

the base load to ensure repeatable 

conditions. At the completion of the 

programme, without delay, weigh the base 

load. 

 

 

The spin extractor shall be loaded evenly, 

with the items placed along the drum wall 

of the  spin extractor. When the items 

reach about one-third of the height of the 

drum, the items are pushed from the 

circumference to the centre so as to fill the 

hollow in the centre of the drum. This is 

repeated once or twice as the drum gets 

filled further. The base load is finally 

covered at the top with the last base load 

item, which is folded over double for this 

purpose. 

 

 

The water is extracted from the base load 

for the time recommended by the 

manufacturer or for 4 min if instructions 

are not given. 
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8.5 Усаар зайлах үзүүлэлтийг 

тодорхойлох хэмжил 

8.5.1 Ерөнхий зүйл  

Эргэлтээр усыг шахаж гаргасны дараа 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлд угаалгын нунтгийн уусмалаас 

үлдсэн шүлтлэгийг хэрэглэсэн 

туршилтын техникийн үзүүлэлтийг 

усаар зайлах үзүүлэлтийн 

хэмжигдэхүүнээр энэ бүлэгт оруулсан. 

Энэ бүлгийн зорилго нь нийтлэг бөс 

даавуун эдлэл усаар хэр сайн 

зайлагдаж байгааг усанд уусах 

боломжтой тунадастай харьцуулан 

үнэлэхэд оршино. Усаар зайлах 

үзүүлэлтийн хэмжилд зориулсан тусгай 

шаардлагуудыг энэ бүлэгт оруулсан. 

Энэ бүлгийн шаардлагын дагуу хийх 

хэмжлийн үнэлгээг 9.4-т бичсэн. 

Энэ туршилтыг 8.2-р Зүйлд заасны 

дагуу хийнэ. Хамгийн багадаа таваас 

цөөнгүй туршилтын иж бүрэн явалтыг 

сонгосон программыг хэрэглэн 

гүйцэтгэх хэрэгтэй (8.2.4-т 

тайлбарласан). 

Программыг дуусгасны дараа 8.5.2-т 

нийцүүлэн эргэлтээр усыг шахаж, дээж 

авна. 

Программын гүйцэтгэлд нь эргэлтээр 

усыг шахах үйлдэлтэй автомат 

угаалгын машинд энэ аргыг зориулсан. 

Эргэлтээр усыг шахах салангид 

төхөөрөмж болон эргэлтээр усыг шахах 

тусдаа төхөөрөмж бүхий гар 

ажиллагаатай угаалгын машины 

үзүүлэлтийг үнэлэхэд энэ аргыг 

зориулаагүй болно.   

8.5.2 Эргэлтээр усыг шахах болон 

дээж авах 

8.5 Measurements to determine 

rinsing performance 

8.5.1 General 

This clause contains specifications for a 

test using the residual alkalinity of the 

detergent solution in a base load after spin 

extraction as a measure of the rinsing 

performance. The purpose is to evaluate 

how well a typical textile load is rinsed as 

regards water-soluble residues. This 

clause contains specific requirements for 

the measurement of rinsing performance. 

Evaluation of the measurements 

performed in this clause are set out in 9.4. 

 

 

 

 

 

This test is conducted in accordance with  

Clause 8.2.  At  least five complete test  

runs shall be carried out using the selected 

programme (refer to 8.2.4). 

 

 

After the completion of the programme, 

the spin extraction and sampling is carried 

out in accordance with 8.5.2. 

This method is intended for automatic 

washing machines that have spin 

operation at the completion of the 

programme. It is  not intended to be used 

to assess separate spin extractors or 

manual washing machines that have a 

separate spin extractor. 

 

 

8.5.2 Spin extraction and sampling 
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Эргэлтээр усыг шахах бүрийн өмнө усыг 

шахах жишиг төхөөрөмжийг (5.4.5-т 

тайлбарласан) лабораторийн ус 

хангамжийн усаар угааж, хазайлгах 

төдийгүй хэрэв боломжтой бол хатааж, 

тодорхой хугацааны туршид 

ажиллуулах байдлаар өмнөх усыг 

шахах үйлдлээс үлдсэн шүлтлэгээс 

сайтар цэвэрлэх шаардлагатай.  
1-Р ТАЙЛБАР: Усыг шахах жишиг төхөөрөмжийг 

хоосон байлгахад анхаарал хандуулах нь нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлээс 

шахсан ус дараа нь муудахаас зайлсхийхэд 

чухал байдаг. 

Туршилтын угаалгын машинд 

хэрэглэсэн, лабораторийн ус 

хангамжийн уснаас 1 л орчим дээж 

авдаг. 

Угаах, усаар зайлах болон эргэлтээр 

усыг шахахыг багтаасан иж бүрэн 

программын дараа угаалгын машинаас 

нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг гаргах хэрэгтэй. 

Дараа нь нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн (толботуулах 

туршилтын бүх туузыг авсан)  жинг 

тодорхойлно (усыг шахах 

коэффициентыг тодорхойлоход нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жин мөн шаардлагатай гэж 

8.4-р Дэд зүйлд бичсэн). 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг тэр даруй баглаануудад 

хуваах хэрэгтэй. Хөвөн даавуун 

эдлэлийн баглаа бүр нь орны нэг 

даавуу, дэрний хоёр уут болон нүүр 

гарын зургаан алчуураас бүрдэнэ. 

Нийлэг/холимог материалтай эдлэлийн 

баглаа бүр нь дэрний дөрвөн уут болон 

дөрвөн цамцнаас бүрддэг. Баглаа 

бүрийн жинг тодорхойлно. 

Before each spin extraction the standard 

extractor (refer to 5.4.5) shall be 

thoroughly cleaned from alkalinity 

remaining from previous spin operations 

by flushing it with laboratory supply water, 

tilting it – if possible – and dried by running 

it for an appropriate time. 

 

 
NOTE 1 Ensuring that the standard extractor is 

empty is critical to avoid  dilution of  the  water  

subsequently extracted from the base load. 

 

 

A sample of approximately 1l is taken from 

the laboratory supply water used for the 

test washing machine. 

 

After a complete programme including 

washing, rinsing and spinning, the test 

load shall be removed from the washing 

machine, then the mass of the base load 

(with any stain test strips removed) is 

determined (noting that the mass of the 

base load is also required for 

determination of the water extraction index 

in Subclause 8.4). 

 

 

 

 

Without delay the base load shall be split 

into bundles. Each bundle of cotton load 

shall contain one sheet, two pillowcases 

and six towels. Each bundle of 

synthetic/blend shall contain four 

pillowcases and four shirts. The mass of 

each bundle is determined. 

 

 

 



MNS IEC 60456:2021 
 

115 
 

Эргэлтээр усыг шахах тусдаа 

төхөөрөмжүүдэд баглаа бүрийг хийж, 

даруйхан эргүүлсэн байвал зохино. 
2-Р ТАЙЛБАР: Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэл ба орчны харилцан үйлчлэл 

нь шүлтлэгийн хэмжилд ноцтой нөлөөлдөг. 

Баглаа бүрийг дараах аргаар бэлтгэх 

шаардлагатай. Үүнд: 

Хөвөн даавуун эдлэлийн баглааг: 

Орны нэг даавууг J.3-т 

тайлбарласантай адил аргаар нугалж, 

усыг шахах жишиг төхөөрөмжийн 

ёроолд дэлгэнэ. Дэрний хоёр уутыг 

(салангид) J.3-т тайлбарласантай адил 

аргаар  нугалж, усыг шахах жишиг 

төхөөрөмжийн ханын дагуу тавина. 

Нүүр гарын таван алчуурыг (салангид) 

J.3-т тайлбарласантай адил аргаар  

нугалж, усыг шахах жишиг 

төхөөрөмжийн ханын дагуу тавина. 

Эцэст нь нүүр гарын нэг алчуурыг 

уртааш нь голоор нугалж, дамрын 

ёроолд тавьсан эдлэлийн дээд талд 

байрлуулна. Баглаа бүрийг усыг шахах 

жишиг төхөөрөмжүүдэд тус тусад нь 10 

минутын турш эсвэл 5.4.5-д 

тодорхойлсон эргүүлэх хугацаагаар 

эргүүлдэг. Усыг шахаад дараа нь 

баглаа бүрийг болон шахсан усыг 

жинлэж үзнэ. 

Хэрэв шаардагдах төрөл зүйлүүдийн 

тооны улмаас баглааг бүрдүүлж 

чадаагүй бол (өөрөөр хэлбэл, 3,5 кг-аас 

бага) дараах байдлаар туршилтыг 

үргэлжлүүлнэ. 

Every bundle shall be spun in separate 

spin extractors immediately. 

 
NOTE 2 The measurement of alkalinity is seriously 

affected by interactions of the base load with the 

atmosphere. 

Each bundle shall be treated in the 

following way: 

For cotton load bundles: Treat one sheet 

in the same way as  described in J.3 and 

place it flat on  the base of  the standard 

extractor. Treat two pillowcases (separate) 

in the same way  as described in J.3 and 

place them along the wall of the standard 

extractor. Treat five towels (separate) in 

the same way as described in J.3 and 

place them along the wall of the standard 

extractor. Finally fold one towel in the 

middle of the longer side and place it flat 

at the  top.  Each bundle is spun separately 

in the standard extractor for 10 min or the 

spin time determined in 5.4.5. Each bundle 

and the extracted water is weighed after 

extraction. 

 

 

 

 

 

 

If no bundle can be formed due to the 

number of items requested (i.e. < 3,5 kg) 

proceed as follows: 

 

Bundle specifications for cotton loads 

Nominal load size (kg) Number of 

sheets 

Number of 

pillowcases 

Number of towels 

Greater than 3,5 kg 1 2 6 
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3,0 kg to 3,5 kg 1 2 up to 6 

Less than 3,0 kg all items 

 

Хөвөн даавуун эдлэлд зориулсан баглааны тодорхойлолт 

Угаах эдлэлийн 

нэрлэсэн хэмжээ (кг) 

Орны даавууны 

тоо 

Дэрний уутны 

тоо 

Нүүр гарын 

алчуурын тоо 

 3,5 кг-аас их 1 2 6 

3,0 кг - 3,5 кг 1 2 6 хүртэл 

  3,0 кг-аас бага бүх төрөл зүйл 

 

Нийлэг/холимог материалтай 

эдлэлийн баглааг: Цамц болон дэрний 

уутнуудыг J.3-т тайлбарласантай адил 

аргаар  нугалж, усыг шахах жишиг 

төхөөрөмжийн ханын дагуу жигд 

хуваарилан тавьж, 5 минутын турш 

эргүүлнэ. Усыг шахаад дараа нь баглаа 

бүрийг болон шахсан усыг жинлэж үзнэ. 

Хэрэв боломжтой бол усыг шахах 

жишиг төхөөрөмжийг ус гаргах суваг руу 

хазайлгаж, сүүлийн баглаануудаас 

шахсан бүх усыг хуримтлуулдаг. 

Хуримтлуулсан усыг сайтар хутгаж, 

дээжийг нь хуурай, цэвэр шилэнд 

хийгээд, дээжийг 1 цагийн дотор 

титрлэхгүй бол сайн таглана. 

Баглаануудад хуваасны дараа үлдсэн 

төрөл зүйлүүдийг жинлэж үздэг. Усыг 

шахах жишиг төхөөрөмжид хөвөн 

даавуун эдлэлийн хувьд төрөл 

зүйлүүдийг 10 минут, нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлийн хувьд 5 минутын 

туршид эсвэл 5.4.5-д тодорхойлсон 

эргүүлэх хугацаагаар тус тусад нь 

эргүүлнэ. Энэ эргэлтээр шахсан усыг 

жинлээд, асгана. Усыг нь шахсаны 

дараа үлдсэн төрөл зүйлүүдийг жинлэж 

үздэг.  

For synthetic/blend load bundles: Treat 

shirts and pillowcases as described in J.3 

and distribute them evenly along the wall 

of the standard extractor and spin it for 5 

min. The bundles and the extracted water 

are weighed after extraction. 

 

 

All the extracted water from the bundles is 

collected, the last amount, if possible, by 

tilting the standard extractor towards the 

outlet. It is thoroughly mixed and a sample 

is transferred into a dry and clean bottle 

and closed tightly if the sample is not 

titrated within 1 h. 

 

Remaining items after the splitting into 

bundles are weighed. They are spun 

separately in the standard extractor for 10 

min for cotton and 5 min for 

synthetic/blends or the spin time 

determined in 5.4.5. The extracted water 

of this spin extraction is weighed and 

rejected. The remaining items are weighed 

after extraction. 
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Хэрэв 5.4.5-д заасан усыг шахах жишиг 

төхөөрөмжид тавих үндсэн шаардлагад 

нийцсэн, усыг шахах өөр төхөөрөмжийг 

хэрэглэвэл эргэлтийн дээр заасан 

бодит хугацааг үлдэгдэл чийглэгийн 

хувь хэмжээнд тавих шаардлагад 

нийцүүлж, 5.4.5-д тодорхойлсноор 

тааруулах (багасгах) шаардлагатай.  

Хэд хэдэн баглааг нэг зэрэг эргүүлэх 

боломж бүхий усыг шахах, том 

хэмжээтэй жишиг төхөөрөмж хэрэглэж 

болно. Усыг шахах, том хэмжээтэй 

жишиг төхөөрөмжийг J хавсралтад 

тайлбарласан горимд нийцүүлэн 

ачаалах хэрэгтэй. Хэрэв угаах 

эдлэлийн хэмжээ нь усыг шахах, том 

хэмжээтэй жишиг төхөөрөмжийн 

ачааллаас хэтэрвэл угаах эдлэлийг 

тэнцүү хоёр хэсэгт хуваах 

шаардлагатай.  
3-Р ТАЙЛБАР: Эргэлтээр усыг шахах үйл явцын 

үндэслэлийг шалгахад тэмдэглэж авсан жинг 

хэрэглэдэг (K хавсралтыг үзнэ үү). 

8.5.3 Шүлтлэг чанарыг хэмжих 

8.5.3.1 Ерөнхий зүйл 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлд үлдсэн шүлтлэгийг нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн кг 

тутмын миллиэквивалент шүлтлэгээр 

тодорхойлдог. Энэ шүлтлэгийг 0,1 Н 

давсны хүчлийг рН 4,5 хүртэл титрлэх 

аргаар тодорхойлно. Лабораторийн ус 

хангамжийн нийцэх утгыг хасдаг. 

Гар ажиллагаа эсвэл автомат гэсэн 

хоёр өөр аргын аль нэгээр титрлэнэ. 

Нарийвчлал болон дахин сэргээгдэх 

байдлын шалтгааны улмаас 

автоматаар титрлэхийг давууд тооцдог. 

8.5.3.2 Шүлтлэг чанарыг хэмжих 

Шахаж гаргасан уснаас авсан хоёр 

дээжийг титрлэх хэрэгтэй. Дээжийн 

If a spin extractor other than one 

complying with the primary standard 

extractor specification in 5.4.5 is used, the 

actual spin time above shall be adjusted 

(reduced) as specified in 5.4.5 to meet the 

specified remaining moisture content 

requirements. 

 

A large standard extractor may be used in 

which several bundles may be spun 

simultaneously. The large standard 

extractor shall be loaded according to the 

procedure described in Annex J. If the load 

size exceeds the capacity of the  large 

standard  extractor the load shall be 

divided into two equal bundles. 

 

 

 

 
NOTE 3 Recorded weights are used to check 

validity of the spin extraction process (see Annex 

K). 

8.5.3 Alkalinity measurements 

8.5.3.1 General 

The residual alkalinity in the base load is 

defined as the milliequivalents alkali per 

kilogram of base load. It is determined by 

titration with 0,1 N hydrochloric acid to a 

pH of 4,5. The corresponding value of the 

laboratory supply water is subtracted. 

 

 

The titration itself is performed by one of 

two alternative methods: manual or 

automatic. Automatic titration is preferred 

for reasons of precision and 

reproducibility. 

8.5.3.2 Alkalinity measurement 

Two samples of the extracted water shall 

be titrated. The temperature of the 
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температур (20 ± 5) °C хэмтэй байвал 

зохино. Хэрэв шүлтлэгийн 

концентрацийн олсон утгууд 2 %-аас 

ихээр ялгаатай байвал гурав дахь 

дээжийг титрлэж, гаргасан утгуудын 

дунджаар авах шаардлагатай. 

8.5.2-т тайлбарласнаар хуримтлуулсан 

лабораторийн ус хангамжийн усны 

дээжийн шүлтлэгийг шахаж гаргасан 

усанд хэрэглэсэнтэй адил аргаар 

турших хэрэгтэй. 

8.5.3.3 Титрлэх 

Шүлтлэг чанарыг доор тайлбарласан 

(A) - (C) хүртэл алхамд зааснаар 

титрлэж, тодорхойлвол зохино. 

(A) алхам: дээжийг хутгасны дараа 50 г-

аас 100 г орчим хэмжээтэй дээжийг 

титрлэх шилэн хэмжүүрт хийж, дээжийн 

нарийвчилсан хэмжээг жинлэх 

хэмжүүрээр жинлэнэ. Дээжийн нэр 

болон жинг тэмдэглэнэ. 
ТАЙЛБАР: Титрлэх хэмжээ нь таамагласан 

шүлтлэг болон боломжит дээжийн эзлэхүүнээс 

шалтгаална; шаардлагатай бол урвуу 

осмостой, нэрсэн эсвэл давсгүй болгосон 100 г 

орчим усыг нэмдэг.  

(B) алхам: тусгай төхөөрөмжид 

шаардагдах хэмжлийн тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгээд, автомат 

хэмжлийг эхэлнэ. Дээжийг хутгах 

явцдаа 0,1N давсны хүчлийг титрлэж, 

эцсийн утга нь pH 4,5 байх тогтвортой 

төлөвт (10 с) байлгана. Эцсийн утгад 

ойртоход дахин тохируулахаас 

зайлсхийхийн тулд титрлэх хурдыг 

хассаныг баталгаажуулна. Автоматаар 

титрлэх тохиолдолд нийцэх хурдыг 

тохируулдаг.  

(C) алхам: титрлэж дуусаад титрлэсэн 

ne эзлэхүүн (шахаж гаргасан усны 

шүлтлэг), ns (лабораторийн ус 

samples shall be  at (20 ± 5) °C. If the 

values of alkalinity concentration found are 

different by more than 2 %, a third sample 

shall be titrated and the average of the 

values obtained. 

 

A sample of the laboratory supply water 

collected as described in 8.5.2 shall be 

tested for alkalinity in the same way as the 

extracted water. 

 

8.5.3.3 Titration 

The alkalinity shall be determined through 

titration as set out in Steps (A) to (C) 

below. 

Step (A): after mixing the sample, put an 

amount of about 50 g to 100 g (see note) 

of the  sample into a titration beaker and 

weigh the exact amount of sample on a 

scale. Record sample name and mass. 

 
NOTE Amount depending on the expected 

alkalinity and on the volume of  sample available; if  

necessary add reverse osmosis, distilled or 

demineralised water up to about 100 g. 

 

Step (B): prepare the measurement 

equipment as needed for your specific  

device  and  start the automatic 

measurement. While stirring the sample 

titrate with HCl 0,1N to a steady (10 s) pH 

4,5 endpoint. Near to the endpoint, ensure 

the titration speed is reduced to avoid 

overshooting. In case of automatic titration 

set speed profile accordingly. 

 

 

 

Step (C): once terminated record all 

further data like titration volume ne 

(alkalinity of extracted water), ns (alkalinity 
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хангамжийн усны шүлтлэг) (таслалаас 

хойш аравтын хоёр орны 

нарийвчлалтай мл-ээр) болон дээж 

бүрийг титрлэсэн хугацаа зэрэг нэмэлт 

бүх өгөгдлийг тэмдэглэнэ. Титрлэх 

ердийн хугацаа нь дээж бүрд 2 мин-аас 

10 мин хүртэл байвал зохино. 

Боломжтой бол тэмдэглэлийг хэвлэж 

нэмнэ. 

8.6 Ус болон эрчим хүчний 

зарцуулалт, мөн программын 

хугацааг тодорхойлох хэмжил 

8.6.1 Ерөнхий зүйл 

Угаах, усаар зайлах, эргэлтээр усыг 

шахах зэрэг нийтлэг үйлдлийн туршид 

ус болон эрчим хүчний зарцуулалтыг 

тодорхойлоход шаардагдах горим 

болон хэмжлийг энэ бүлэгт 

тодорхойлсон. Түүнчлэн  иж бүрэн 

программын үргэлжлэх хугацаа болон 

ус, эрчим хүчний нийт зарцуулалтыг 

тодорхойлох аргыг энэ бүлэгт заасан.  

Хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх нөлөө 

болон ус, эрчим хүчний зарцуулалтад 

суурилсан ашиглалтын зардлын 

тооцоонд зориулан дахин шинэчлэх 

боломжтой өгөгдлийг бэлтгэх нь энэ 

бүлгийн зорилго болно.  

Энэ бүлэгт заасан аргаар гүйцэтгэсэн 

хэмжлийн үнэлгээг 9.5-д бичсэн. 

Унтраасан горим болон асааж үлдээх 

горимд зарцуулах цахилгаан эрчим 

хүчний тодорхойлолтыг L хавсралтад 

бичсэн. 
1-Р ТАЙЛБАР: Эргэлтээр усыг шахах 

төхөөрөмжгүй угаалгын машинд энэ бүлгийн 

аргыг хэрэглэх боломжтой. 

2-Р ТАЙЛБАР: Цахилгаан эрчим хүчийг бага 

зарцуулах өөр горимд угаалгын машины 

зарцуулсан эрчим хүчний тухай мэдээллийг L 

хавсралтад мөн оруулсан. 

of the laboratory supply water) (in ml, two 

decimal places) and titration time for each 

sample. The normal titration time should 

be around 2  min to 10 min per sample.   If 

possible add a record printout. 

 

 

 

 

8.6 Measurements to determine 

water and energy consumption and 

programme time 

8.6.1 General 

This clause specifies the procedure and 

measurements required for the 

determination of water and energy 

consumption during typical operations 

such as washing, rinsing and spin 

extraction. It also specifies the method for 

determination of the duration of the 

complete programme and total water and 

energy consumption. 

The purpose is to obtain reproducible data 

for the calculation of environmental 

impacts and  cost of operation based on 

water and energy consumption. 

 

 

Evaluation of the measurements 

performed in this clause are set out in 9.5. 

Determination of power consumption in off 

mode and left on mode is specified in 

Annex L. 

 
NOTE 1 This clause is applicable also to washing 

machines without spin extraction. 

 

NOTE 2 Information on  other  low power mode 

energy consumption of  washing machines is  also 

contained in Annex L. 
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8.6.2 Горим  

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг 8.2-т тодорхойлсон 

туршилтын горимд турших 

шаардлагатай. Эдгээр туршилтын 

явцад усны эзлэхүүн, усны температур 

болон цахилгаан эрчим хүчний хэмжилд 

шаардагдах параметрүүдийг хэмжих 

хэрэгслээр тэмдэглэвэл зохино. Бүх 

туршилтын туршид бүх параметрт 

зориулсан өгөгдлийг автомат бүртгэгч 

эсвэл компьютер хэрэглэн, хугацааны 

тогтмол мужуудад тэмдэглэхийг 

зөвлөдөг. Өгөгдлийн бүртгэлийг 

программыг эхлүүлэхээс бүр өмнө 

эхэлж, программыг дууссаны дараа 

үргэлжлүүлэн тэмдэглэнэ. 

Программыг эхлүүлсэн үед 

хэмжлүүдийг хийж эхэлдэг 

(хэрэглэгчийн программчилсан аливаа 

түр зогсолтгүй). Программын төгсгөлд 

хэмжлүүдийг зогсооно.  

Сонгосон программыг хэрэглэн, 

туршилтын иж бүрэн таван явалтаас 

бүрдүүлсэн туршилтын цувралыг 

гүйцэтгэх шаардлагатай. 

9 Үзүүлэлтийг дүгнэх 

9.1 Ерөнхий зүйл 

Угаалгын машины үзүүлэлтийг энэ 

баримт бичигт нийцүүлэн дүгнэхэд 

зориулсан үнэлгээний үндсэн аргуудыг 

энэ бүлэгт бичсэн. Эдгээр аргыг 

угаалгын машины харьцуулалтад 

зориулсан гол үндэслэлээр төлөвлөсөн 

хэдий ч хэмжсэн өгөгдлийг үнэлэх өөр 

арга, хандлагын хүрээг  O хавсралтад 

оруулсан. Зарим тохиолдолд O 

хавсралтаас хэрэгтэй мэдээллийг харж 

болно.  

8.6.2 Procedure 

The test load shall be subjected to the 

performance test procedure specified in 

8.2. During these tests instrumentation for 

the measurement of water volume, water 

temperature and electrical energy shall 

record the required parameters. It is 

recommended that data for all parameters 

be recorded at regular intervals throughout 

the test using a data logger or computer. 

Data collection should commence well 

before the programme is  initiated and 

continue after  the end of programme. 

 

 

 

 

Measurements are commenced when the 

programme is initiated (without any user 

programmed delay). They are stopped at 

the end of programme. 

 

A test series consisting of five 

complete test runs shall be carried out 

using the selected programme. 

 

9 Assessment of performance 

9.1 General 

This section sets out the primary 

evaluation methods for the assessment of 

washing machine performance under this 

document. While these methods are 

intended as the main basis for washing 

machine comparisons, a range of other 

methods and approaches for evaluation of 

measured test data are included in Annex 

O which can yield more useful information 

in some cases. 

 

This section includes the evaluation of 
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Энэ бүлэгт дараах үзүүлэлтийн 

үнэлгээний талаар оруулсан. Үүнд: 

• угаах үзүүлэлт 

• усыг шахан гаргах үзүүлэлт 

• усаар зайлах үзүүлэлт (усанд 

уусдаг бүрэлдэхүүн хэсгүүд) 

• эрчим хүчний зарцуулалт 

• усны зарцуулалт 

• программын хугацаа байна. 

Туршилтын угаалгын машины үр дүнг 

зэрэгцүүлэн ажиллуулж байгаа эталон 

угаалгын машины үр дүнтэй харьцуулж, 

угаах үзүүлэлт (9.2) болон усаар зайлах 

үзүүлэлтийг (9.4) дүгнэнэ. Цахилгаан 

эрчим хүчийг бага зарцуулах горимд 

зарцуулсан эрчим хүчний үнэлгээ болон 

мэдээллийг L хавсралтад оруулсан. 

Туршилтын явалтыг гүйцэтгэх 

боломжгүй тохиолдолд (туршилтын 

угаалгын машинд эсвэл эталон 

угаалгын машинд) туршилтын угаалгын 

машинд туршсан туршилтын явалтын 

үр дүн, нийцэх туршилтын явалтын 

эталон угаалгын машины үр дүнгийн 

аль алиныг туршилтын цувралын 

хүрээнд туршилтын угаалгын машины 

аливаа үнэлгээнд хэрэглэж болохгүй. 

9.2 Угаах үзүүлэлтийн үнэлгээ 

8.3.3-т тодорхойлсон, тусалтын 

утгуудын (Y-утгууд) хэмжлийг хийж, 

угаах үзүүлэлтийг доор заасан 

байдлаар үнэлэх хэрэгтэй.  

Туршилтын угаалгын машин болон 

зэрэгцүүлэн ажиллуулсан эталон 

угаалгын машины аль алины үнэлгээг 

доор бичсэн a) – d) хүртэл алхмуудаар 

тооцоолдог. 

a) Туршилтад хэрэглэсэн толботуулах 

туршилтын 𝑛 тууз бүрд зориулсан 

туршилтын явалт тус бүрийн 

 

• washing performance 

• water extraction performance 

• rinsing performance (soluble 

components) 

• energy consumption 

• water consumption 

• programme time 

For the evaluation of washing 

performance (9.2) and rinsing 

performance (9.4) the result from the test 

washing machine is compared to the result 

from the reference machine which is 

operated in parallel. Assessment and 

information about low power mode energy 

consumption are included in Annex L. 

In case of an invalid test run (in either the 

test washing machine or the reference 

machine) neither the test run result in the 

test washing machine nor the 

corresponding test run result from the 

reference machine shall be used for any 

evaluation of that test washing machine 

within the test series. 

 

 

9.2 Evaluation of washing performance 

The washing performance shall be 

evaluated below using the reflectance 

values (Y-values) measurements 

determined in 8.3.3. 

Steps a) to d) below are calculated for both 

the test washing machine and the 

reference machine which have been 

operated in parallel. 

 

a) The average reflectance values �̅�𝑖 i for 

each soil type i is given as the mean value 

per test run of the readings for each of the 



MNS IEC 60456:2021 
 

122 
 

заалтуудын дундаж утгаар 

бохирдолтын 𝑖 төрөл бүрийн тусалтын 

дундаж �̅�𝑖  утгуудыг өгсөн бөгөөд дараах 

томьёогоор тооцоолсон. 

�̅�𝑖 =

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛
 

 

үүнд: 

�̅�𝑖𝑗  – толботуулах туршилтын туузын 5 

төрлийн бохирдолт тус бүрийн 

салангид 4 заалтын тусалтын дундаж 

утга; 

𝑛 – туршилтын явалт бүрийн 

толботуулах туршилтын туузын тоо 
1-Р ТАЙЛБАР: Туршилтын өгөгдсөн явалтад 

бохирдолтын 𝑖 төрөл бүрийн стандарт хазайлт 

буюу 𝑥𝑖𝑗  хэмжигдэхүүнийг дараах томьёогоор 

тооцоолж болно. 

𝑠𝑖 = √∑
(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖)

2

𝑛 − 1

𝑛

𝑗=1

 

 

b) Туршилтын явалт бүрийн тусалтын 

дундаж утгуудын Ck нийлбэрийг дараах 

томьёогоор тооцоолсон. 

Ck = ∑ �̅�𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 

үүнд 

�̅�𝑖  - a) алхамд тооцоолсноор 

бохирдолтын төрөл бүрийн тусалтын 

дундаж утга; 

𝑚 – толботуулах туршилтын тууз 

бүрийн бохирдолтын төрлийн тоо 

болно. 

𝑛 stain test strips used in the test, 

calculated as  follows: 

 

 

�̅�𝑖 =

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛
 

 

where 

�̅�𝑖𝑗 is the average reflectance value of the 

4 individual readings for each of the 5 soil 

types on a stain test strip; 

 

𝑛 is the number of stain test strips per 

test run. 
NOTE 1 The standard deviation si for each soil type 

i, i.e. 𝑥𝑖𝑗 , within a given test run may be calculated 

as 

 

𝑠𝑖 = √∑
(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖)

2

𝑛 − 1

𝑛

𝑗=1

 

 

b) The sum Ck of the average reflectance 

values in each test run is calculated as 

follows: 

Ck = ∑ �̅�𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 

where 

�̅�𝑖  is the average reflectance value for 

each soil type, as calculated in a); 

 

𝑚 is the number of soil types per stain test 

strip. 
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c) Туршилтын бүх явалтад зориулсан 

бохирдолтын таван төрөл тус бүрийн 

тусалтын утгуудын дундаж C̅ 

нийлбэрийг дараах томьёогоор олно. 

C̅ =
∑ 𝐶𝑘

𝑤
𝑘=1

𝑤
 

үүнд: 

Ck – b) алхамд тооцоолсноор 

туршилтын явалт бүрийн тусалтын 

дундаж утгуудын нийлбэр; 

𝑤 – туршилтын цувралд байх 

туршилтын явалтуудын тоо байна. 

d) Ck нийлбэрийн стандарт 𝑠𝐶  

хазайлтыг дараах томьёогоор 

тодорхойлсон. 

𝑠𝐶 = √
∑ (Ck − C̅)2w

k=1

𝑤 − 1
 

 

үүнд: 

Ck – b) алхамд тооцоолсноор 

туршилтын явалт бүрийн тусалтын 

дундаж утгуудын нийлбэр; 

 C ̅– туршилтын цувралд байх 

туршилтын бүх явалтад зориулсан 

бохирдолтын таван төрөл тус бүрийн 

тусалтын утгуудын дундаж нийлбэр. 

Энэ нийлбэрийг c) алхамд тооцоолсон; 

𝑤 – туршилтын явалтуудын тоо болно. 

e) Дундаж нийлбэрийн q харьцааг 

доорх аргаар тооцоолдог. 

q =
C̅test

C̅ref

 

үүнд: 

C̅test – c) алхамд тооцоолсноор 

туршилтын угаалгын машины тусалтын 

утгуудын дундаж нийлбэр; 

c) The average sum C̅ of the reflectance 

values for each of the five types of soil, for 

all test runs, is calculated as follows: 

 

C̅ =
∑ 𝐶𝑘

𝑤
𝑘=1

𝑤
 

where 

Ckis the sum of the average reflectance 

values in each test run, as calculated in b); 

 

𝑤 is the number of test runs in the test 

series. 

d) The standard deviation 𝑠𝐶  of Ck, is 

defined as 

 

𝑠𝐶 = √
∑ (Ck − C̅)2w

k=1

𝑤 − 1
 

 

where 

Ck is the sum of the average reflectance 

values in each test run, as calculated in b); 

 

 C̅ is the average sum of the reflectance 

values in each of the five types of soil, for 

all test runs in the test series. This is 

calculated in c); 

 

𝑤 is the number of test runs. 

e) The ratio q of the average sum is 

calculated as 

q =
C̅test

C̅ref

 

where 

C̅test is the average sum of the reflectance 

values for the test washing machine, as 

calculated in c); 



MNS IEC 60456:2021 
 

124 
 

C̅ref – c) алхамд тооцоолсноор эталон 

угаалгын машины тусалтын утгуудын 

дундаж нийлбэр байна. 

Тооцоолсон q харьцааг  ойролцоогоор 

хамгийн ойролцоо 0,001 бүхэл утгаар 

авах хэрэгтэй. 

f) q харьцааны стандарт sq хазайлтыг 

дараах томьёогоор тодорхойлсон. 

𝑠𝑞 =
√

∑ (
 Ck test

C̅ref
− 𝑞)

2
w
k=1

𝑤 − 1
 

 

үүнд: 

Ck test - b) алхамд тооцоолсноор 

туршилтын угаалгын машины 

туршилтын явалт бүрийн тусалтын 

утгын нийлбэр; 

C̅ref – c) алхамд тооцоолсноор эталон 

угаалгын машины туршилтын явалт 

бүрийн тусалтын утгын дундаж 

нийлбэр; 

q – e) алхамд тооцоолсноор дундаж 

нийлбэрийн харьцаа; 

𝑤 – туршилтын явалтуудын тоо байна. 

g) дундаж нийлбэрийн харьцаанд 

зориулсан итгэлцлийн p мужийг дараах 

томьёогоор тооцоолно. 

 

p = 𝑞 ±
𝑠𝑞

√𝑤
 x 𝑡w−1,   0,05 

үүнд: 

sq– f) алхамд тооцоолсноор q 

харьцааны стандарт хазайлт; 

tw−1,   0,05 - 95%-ийн итгэлцлийн 

түвшинд зориулсан чөлөөний (𝑤 − 1)  

зэргийн “Стьюдент Т” коэффициент 

C̅ref is the average sum of the reflectance 

values for the reference machine, as 

calculated in c). 

The calculated ratio q shall be rounded to 

the nearest 0,001. 

 

f) The standard deviation sq of the 

ratio q, is defined as 

𝑠𝑞 =
√

∑ (
 Ck test

C̅ref
− 𝑞)

2
w
k=1

𝑤 − 1
 

 

where 

Ck test is the sum of the reflectance value 

in each test run of  the test washing 

machine, as calculated in b); 

 

C̅ref  is the average sum of the reflectance 

value in each test run of the reference 

machine, as calculated in c); 

 

q is the ratio of the average sum, as 

calculated in e); 

𝑤 is the number of test runs. 

g) The confidence interval p for the 

ratio of the average sum is defined as 

 

p = 𝑞 ±
𝑠𝑞

√𝑤
 x 𝑡w−1,   0,05 

 

where 

sq is the standard deviation of the ratio 

q, as calculated in f); 

tw−1,   0,05 is the "Student T" factor for  

(𝑤 − 1)  degrees of  freedom for  a  

confidence level of  95 % (i.e. 2,776 for 5 
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(өөрөөр хэлбэл, туршилтын таван 

явалтын 2,776 нь чөлөөний дөрвөн 

зэрэгтэй тэнцүү байна); 

𝑤 – туршилтын явалтуудын тоо болно. 

2-Р ТАЙЛБАР: Хөвөн даавуун эдлэлийн 60°C 

хэмийн жишиг программын 
sC

C̅
 харьцаа нь (c) 

болон d) алхамд тооцоолсон өгөгдөл) 0,0175-
аас их (1,75 %-тай тэнцүү) бол лабораторийн 
нөхцөлийг шалгах хэрэгтэй. Бусад программд 
зориулсан хүлцлийг судалж байгаа болно. 
3-Р ТАЙЛБАР: Томьёонд туршилтын угаалгын 

машин болон эталон угаалгын машиныг 

зэрэгцүүлэн ажиллуулсан гэж таамагласан. 

4-Р ТАЙЛБАР: O хавсралтад зааснаар угаах 

үзүүлэлтийн хэмжлээс нэмэлт мэдээлэл авах 

боломжтой.  

9.3 Усыг шахан гаргах үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

8.4-т тодорхойлсон хэмжлүүдийг хийж, 

доор тайлбарласан аргаар усыг шахан 

гаргах үзүүлэлтийг үнэлэх 

шаардлагатай. 

Үлдэгдэл чийглэгийн RMC хувь хэмжээг 

туршилтын цувралд байх туршилтын 

явалт бүрд тооцоолдог бөгөөд хувиар 

илэрхийлдэг. 

RMC =
M𝑟 − M

M
 

үүнд: 

M – нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг нөхцөлт аргаар 

сэврээсэн үеийн жин; 

Mr – туршилтын явалтын төгсгөлд 

хэмжсэн нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жин болно (жишээ 

нь эргэлтээр усыг шахсаны дараа). 

Усыг шахан гаргах үзүүлэлт нь 

туршилтын цувралд тооцоолсон, 

үлдэгдэл чийглэгийн RMC хувь 

хэмжээний утгуудын дундаж арифметик 

утга юм. Энэ үзүүлэлтийг хувиар 

test runs, which equals 4 degrees of 

freedom); 

 
 

𝑤 is the number of test runs. 

NOTE 2 If for the reference wash programme 

cotton 60 °C the ratio 
sC

C̅
 (data calculated in c) and 

d)) is higher than 0,0175 (= 1,75 %) the laboratory 

conditions should be checked. Tolerances for other 

programmes are under consideration. 

NOTE 3 The equation assumes parallel running of 

the test washing machine and the reference 

machine. 

NOTE 4 Additional information can be obtained 

from the wash performance measurements as set 

out in Annex O. 

9.3 Evaluation of water extraction 

performance 

The water extraction performance shall be 

evaluated below using the measurements 

determined in 8.4. 

 

The remaining moisture content RMC is 

calculated for each test run in the test 

series and   is expressed as a percentage: 

 

RMC =
M𝑟 − M

M
 

where 

M is the mass of the conditioned base 

load; 

 

Mr is the mass of the base load at the end 

of the test run (i.e. after spin extraction). 

 

 

The water extraction performance is the 

arithmetic mean of the RMC values 

obtained in the test series. It is expressed 

as a percentage, rounded to the nearest 

whole percent. 
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илэрхийлж, ойролцоох бүхэл хувьд 

шилжүүлнэ. 

9.4 Усаар зайлах үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

9.4.1 Ерөнхий зүйл 

8.5-д тодорхойлсон хэмжлүүдийг хийж, 

доор тайлбарласан аргаар усаар 

зайлах үзүүлэлтийг үнэлэх 

шаардлагатай. 

9.4.2 Тооцоолол 

Дээж тус бүрийн шүлтлэгийн W (We 

эсвэл Ws)  концентрацийг тухайн 

дээжид хэрэглэсэн HCl давсны хүчлийн 

эзлэхүүний хэмжээгээр (мл-ээр 

хэмжсэн) тооцоолох бөгөөд усны кг 

тутмын meq миллиэквивалентаар 

илэрхийлдэг.  

W =
𝑛HCI  x 0,1

meq
ml

 

𝑚
 

  

үүнд:  

𝑛HCI   – хэрэглэсэн (мл-ээр хэмжсэн) 

HCl давсны хүчлийн хэмжээ (эзлэхүүн); 

𝑚 – дээжийн бодит жин (тооцоололд кг-

аар оруулсан); 

𝑚𝑒 – шахаж гаргасан усны жин; 

𝑚𝑠 – лабораторийн ус хангамжийн усны 

жин болно. 

We  нь баглаануудаас шахаж гаргасан 

усны шүлтлэгийн дундаж концентраци, 

Ws нь лабораторийн ус хангамжийн 

усны шүлтлэгийн дундаж концентраци  

байх шаардлагатай. 

9.4.3 Үнэлгээ 

Лабораторийн ус хангамжийн усны 

шүлтлэгтэй харьцуулахад эргэлтээр 

шахаж гаргасан усны шүлтлэгийн 

 

 

9.4 Evaluation of rinsing 

performance 

9.4.1 General 

The rinsing performance shall be 

evaluated as described below using the 

measurements determined in 8.5. 

 

9.4.2 Calculations 

Alkalinity concentration W (We or W𝑠) of 

each sample is calculated by the volume 

amount (in ml) of used HCl for the sample, 

and is usually expressed as 

milliequivalents meq alkalinity per kg 

water: 

 

W =
𝑛HCI  x 0,1

meq
ml

 

𝑚
 

 

where 

𝑛HCI   is the amount (volume) of HCl used 

(measured in ml); 

m is the actual mass of the sample 

(entered into calculation in kg); 

𝑚𝑒 is the mass of the extracted water; 

𝑚𝑠 is the mass of the laboratory supply 

water. 

We shall be the average for the extracted 

water from the bundles, Ws that for the 

laboratory supply water. 

 

 

9.4.3 Evaluation 

The increased alkalinity concentration of 

spin-extracted water relative to the 

laboratory supply water is calculated as 
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нэмэгдсэн концентрацийг дараах 

аргаар тооцоолдог.  

𝐴r = 𝑊e − 𝑊s [усны кг тутмын 𝑚𝑒𝑞 

миллиэквивалент] 

үүнд: 

𝐴r - шахаж гаргасан усны шүлтлэгийн 

нэмэгдсэн концентраци; 

𝑊e– шахаж гаргасан усны шүлтлэгийн 

дунджаар авсан концентраци; 

𝑊s- лабораторийн ус хангамжийн усны 

шүлтлэгийн дунджаар авсан 

концентраци болно. 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлд үлдсэн шүлтлэгийн хэмжээг нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн кг тутамд дараах томьёогоор 

миллиэквивалент нэгжид тооцоолно. 

𝐴m = 𝐴r

𝑀𝑟 − 𝑀

𝑀
 

үүнд: 

𝐴m - нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлд үлдсэн угаах 

шүлтлэгийн хэмжээ; 

𝐴r – шахаж гаргасан усан дахь 

шүлтлэгийн нэмэгдсэн концентраци; 

𝑀 – нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг нөхцөлт аргаар 

сэврээсэн үеийн жин; 

𝑀𝑟 – туршилтын явалтын төгсгөлд байх 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жин байна. 

Усаар зайлах R  коэффициентыг 

дараах томьёогоор тодорхойлно. 

R =
𝐴m,test

𝐴m,ref
 

 

үүнд: 

 

𝐴r = 𝑊e − 𝑊s  [milliequivalents per kg 

water] 

where 

𝐴r is the increased concentration of 

alkalinity in the extracted water; 

𝑊e is the averaged concentration of 

alkalinity in the extracted water; 

 

𝑊s is the averaged concentration of 

alkalinity in the laboratory supply water. 

 

The amount of alkalinity remaining in the 

base load in milliequivalents per kg of 

base load is calculated by 

 

𝐴m = 𝐴r

𝑀𝑟 − 𝑀

𝑀
 

 

where 

𝐴m is the amount of wash alkali remaining 

in the base load; 

 

𝐴r is the increased concentration of 

alkalinity in extracted water; 

𝑀 is the conditioned mass of the base 

load; 

 

𝑀𝑟 is the mass of base load at the end of 

the test run.  

The rinsing index, R, is determined by 

 

 

R =
𝐴m,test

𝐴m,ref
 

 

where 
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𝐴m,test – туршилтын угаалгын машинд 

хэмжсэн шүлтлэгийн хэмжээ; 

𝐴m,ref – E хавсралтад тайлбарласан 

холбогдох программ бүхий эталон 

угаалгын машинд хэмжсэн шүлтлэгийн 

хэмжээ болно. 
ТАЙЛБАР: Сонгосон программын гүйцэтгэлд 

эргэлтээр усыг шахах үйлдэл байгаа үед 𝐴m, 

болон R индексийн утгыг тодорхойлох 

боломжтой. 

Стандарт хазайлтыг дараах томьёогоор 

тооцоолдог. 

𝑠 = √
∑ (𝑅𝑘 − �̅�)𝑤

𝑘=1  2

𝑤 − 1
 

үүнд: 

𝑅𝑘  – туршилтын нэг явалтын усаар 

зайлах коэффициент; 

�̅� – туршилтын цувралд байх 

туршилтын бүх явалтын усаар зайлах 

заалтуудын дундаж утга; 

𝑤 – тооцоололд хэрэглэсэн туршилтын 

явалтуудын тоо байна. 

9.5 Ус болон эрчим хүчний 

зарцуулалт, мөн программын 

хугацааны үнэлгээ 

9.5.1 Ерөнхий зүйл 

Ус болон эрчим хүчний зарцуулалт,  

мөн программын хугацааг 8.6-д 

тодорхойлсон хэмжлүүдийг хийж, 

үнэлэх шаардлагатай. 

Хэмжсэн утгуудын арифметик дунджийг 

тооцоолно. 

9.5.2 Усны эзлэхүүн 

Усны эзлэхүүнийг литрээр илэрхийлэх 

бөгөөд 0,1 л хүртэл нарийвчлалтай 

хамгийн ойролцоо бүхэл утгаар авна. 

Шаардлагатай бол халуун болон хүйтэн 

усны эзлэхүүнийг ялгаж тэмдэглэх 

𝐴m,test is measured in the test 

washing machine; 

𝐴m,ref is measured in the reference 

machine with the relevant programme as 

described in Annex E. 

 
NOTE It is only possible to determine a value for 

𝐴m, and R  where there is a spin extraction 

operation at the completion of the selected 

programme. 

The standard deviation is calculated as 

 

𝑠 = √
∑ (𝑅𝑘 − �̅�)𝑤

𝑘=1  2

𝑤 − 1
 

where 

𝑅𝑘 is the rinsing index from one test run; 

 

 �̅� is the mean of rinse indices for all test 

runs in the test series; 

𝑤 is the number of test runs used in the 

calculations. 

 
9.5 Evaluation of water and energy 

consumption and programme time 

 

9.5.1 General 

The water and energy consumption and 

programme time shall be evaluated using 

the measurements determined in 8.6. 

 

The arithmetic mean of the measured 

values is calculated. 

9.5.2 Water volumes 

Water volumes are expressed in litres, and 

rounded to the nearest 0,1 l. Separate 

volumes for hot and cold water shall be 

reported, where applicable. Total water 
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хэрэгтэй. Усны нийт зарцуулалтыг 

хамгийн ойролцоо бүхэл утгатай литрт 

шилжүүлж тэмдэглэвэл зохино. 

9.5.3 Программын хугацаа 

Программын хугацаа нь программыг 

эхлэхээс (хэрэглэгчийн 

программчилсан аливаа түр зогсолтыг 

оруулахгүй) программын дуусах хүртэл 

хугацаа юм. Туршилтын цувралын 

туршилтын явалт бүрийн туршид 

хэмжсэн утгуудын дундаж утгаар 

программын хугацааг тодорхойлно. 

Программын хугацааг хамгийн 

ойролцоо минут хүртэлх бүхэл утгад 

шилжүүлнэ. 

9.5.4 Эрчим хүчний зарцуулалт 

Энэ баримт бичигт нийцүүлэн 

тодорхойлсон эрчим хүчний 

зарцуулалтын утга болох программын 

(программын эрчим хүч гэж нэрлэдэг) 

туршид хэрэглэсэн эрчим хүч нь 

цахилгаан эрчим хүчинд  аливаа халуун 

усанд шингэсэн эрчим хүч болон 

аливаа хүйтэн усыг сэлбэсэн эрчим 

хүчийг нэмсэн нийлбэр болно. 

Программын эрчим хүчийг дараах 

томьёогоор тодорхойлно.  

Wtotal = Wet + Wct + Wht 
үүнд: 

Wet – туршилтын явцад хэмжсэн нийт 

цахилгаан эрчим хүч; 

Wct –хүйтэн усны нийт эрчим хүчний 

залруулга бөгөөд тодорхойлолтыг доор 

бичсэн; 

Wht – халуун усны тооцоолсон нийт 

эрчим хүч бөгөөд тодорхойлолтыг доор 

бичсэн болно. 

Программын эрчим хүчинд программын 

туршид зарцуулсан эрчим хүчийг 

зөвхөн оруулна. Эрчим хүчний нэмэлт 

consumption shall be reported rounded to 

the nearest whole litre. 

 

 

9.5.3 Programme time 

Programme time is the time from the 

initiation of the programme (excluding any 

user programmed delay) until the 

completion of the programme. Programme 

time is determined as the average of 

values measured during each test run 

within a  test series. Programme time  is 

rounded to the nearest minute. 

 

 

 

9.5.4 Energy consumption 

The energy consumed over a programme 

(called the programme energy), which is 

the energy consumption value determined 

under this document, is the sum of  the  

electrical energy plus any cold water 

correction plus the energy embodied in 

any hot water. 

 

Programme energy: The programme 

energy is determined as follows: 

Wtotal = Wet + Wct + Wht 
where 

Wet is the total electrical energy 

metered during the test; 

Wct is the total cold water energy 

correction determined below; 

 

Wht is the calculated total hot water 

energy determined below. 

 

Programme energy only includes energy 

consumed during the programme. 

Additional energy consumption may occur 



MNS IEC 60456:2021 
 

130 
 

зарцуулалт программд 

хамааралгүйгээр үүсэж болно. 

Унтраасан горимын эрчим хүч болон 

асааж үлдээх горимын эрчим хүчний 

тодорхойлолтыг L хавсралтад бичсэн. 

Эрчим хүчийг бага зарцуулах угаалгын 

машины өөр горимд зарцуулсан эрчим 

хүчний тухай мэдээллийг мөн L 

хавсралтад оруулсан. 

Цахилгаан эрчим хүчийг 0,01 кВт/ц 

нарийвчлалтай хамгийн ойролцоо 

бүхэл утгад шилжүүлсэн кВт/ц 

хэмжигдэхүүнээр илэрхийлнэ. 

Хүйтэн усанд хэрэглэсэн эрчим хүчний 

залруулах коэффициент: лабораторийн 

ус хангамжийн хүйтэн усыг өгөх үеийн 

температур 15 °C хэмээс гажсан бол 

дотор талд нь халаах хэрэгсэл 

ажиллуулсан болон/эсвэл туршилтын 

угаалгын машин дараах томьёогоор 

олох, халуун усыг гадна талаас 

соруулсан үйлдлүүдэд зориулан хүйтэн 

усанд хэрэглэсэн эрчим хүчний 

залруулах коэффициентыг 

тодорхойлно. Үүнд: 

𝑊C = (𝑉C x (𝑡𝐶 − 15)) 860⁄  

үүнд: 

𝑊C  – үйл ажиллагааны хүйтэн усанд 

хэрэглэсэн эрчим хүчний залруулга 

бөгөөд кВт/ц-аар илэрхийлнэ. Хүйтэн 

усны нийт эрчим хүчний Wct залруулгыг 

олохын тулд хэрэгцээтэй үйл 

ажиллагаа бүрийн 𝑊C  залруулгын утгын 

нийлбэрийг олно; 

𝑡𝐶  – лабораторийн ус хангамжийн 

хүйтэн усыг өгөх үед Цельсийн хэмээр 

хэмжсэн дундаж температур бөгөөд 

үйлдэл бүрд зориулсан усны 

outside the programme. Off mode power 

and left on mode power determination is 

set out in Annex L. Information on other 

low power mode energy consumption of 

washing machines is also contained in 

Annex L. 

 

 

 

Electrical energy is expressed in kWh 

rounded to the nearest 0,01 kWh. 

 

 

Cold water energy correction factor: if the 

inlet temperature of the  cold laboratory 

supply water deviates from 15 °C, the cold 

water energy correction factor shall be 

determined for those operations where the 

internal heater operates and/or where the 

test  washing  machine draws in external 

hot water using the following formula: 

 

 

 

 

𝑊C = (𝑉C x (𝑡𝐶 − 15)) 860⁄  

where 

𝑊C is the cold water energy correction 

in kWh for the operation. The value of 𝑊C 

for each applicable operation shall be 

summed to give total cold water energy 

correction Wct; 

 

 

𝑡𝐶  is the measured average inlet 

temperature of the cold laboratory supply 

water in degrees Celsius averaged on 

volume weighted basis for each operation; 
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эзлэхүүнийг жинлэсэн, үндсэн дундаж 

утгаар авсан; 

𝑉C  – дотор талд нь халаах хэрэгсэл 

ажилласан болон/эсвэл угаалгын 

машин дараах томьёогоор олох, халуун 

усыг гадна талаас соруулсан үйлдлийн 

туршид хэрэглэсэн хүйтэн усны 

эзлэхүүн. Хүйтэн усны 𝑉C  эзлэхүүнийг 

тооцоололд зориулан тэмдэглэснээр 

(0,1 л-ийн нарийвчлалаар) авах 

шаардлагатай.  

1 860⁄ – эрчим хүчний эквивалент утга 

байна. 
1-Р ТАЙЛБАР: Хүйтэн ус хангамжийн усны 

температур 13 °C – 17 °C хэмийн хооронд байх 

үед  залруулгыг хийх хэрэгтэй. Температурын 

энэ хүрээнээс гадна хийсэн туршилт хүчингүй 

болно. 𝑊C залруулгын утга эерэг эсвэл сөрөг 

гарах боломжтой. 

2-Р ТАЙЛБАР: Хүйтэн усны залруулгын 

коэффициентыг тодорхойлоход хэрэглэх 

жигнэсэн дундаж температур, эзлэхүүний 

нарийвчлалтай утгыг олохын тулд үйлдэл 

бүрийн температур болон эзлэхүүний заалтыг 

нэгтгэхийг давууд тооцдог. Үйлдэл бүрийн 

хугацааны тогтмол мужуудад температур болон 

усны эзлэхүүнийг тэмдэглэхэд өгөгдлийн 

автомат бүртгэгч хэрэглэхийг ихэнхдээ 

шаардана. 

Халуун усанд хэрэглэсэн эрчим хүч: 

төхөөрөмжийг гаднаас халуун усаар 

хангах үед халуун усны эрчим хүчийг 

дараах томьёогоор тооцоолно. 

𝑊h = (𝑉h x (𝑡h − 15)) 860⁄  

үүнд: 

𝑊h – үйлдэлд зориулан тооцоолсон 

халуун усанд хэрэглэсэн эрчим хүч 

бөгөөд кВт/ц-аар илэрхийлнэ; 

𝑡h - лабораторийн ус хангамжийн 

халуун усыг өгөх үед Цельсийн хэмээр 

хэмжсэн дундаж температур бөгөөд 

 

 

𝑉C  is the volume of the cold water used 

during an operation where the internal 

heater operates and/or where the machine 

draws in external hot water using the 

following formula. For the calculation the 

volume of cold water 𝑉C  shall be used as 

recorded (accuracy 0,1 l). 

 

 

1 860⁄  is the energy equivalent. 

 
NOTE 1 The  correction should be  done  when  the  

temperature  of  the  cold  water  supply  is  between  

13 °C  and 17 °C. Outside of this temperature range 

the test is invalid. Note the value 𝑊C may be 

positive or negative. 

NOTE 2 It is preferred that readings of temperature 

and volume are integrated over each operation to  

get  an  accurate average weighted temperature 

and volume for use in the determination of the cold 

water correction factor. This normally requires the 

use of a data logger to record temperature and 

water volume data at regular intervals throughout 

each operation. 

 

 

 

Hot water energy: when the unit is 

supplied with an external hot water source, 

the hot water energy shall be calculated 

using the following formula:  

𝑊h = (𝑉h x (𝑡h − 15)) 860⁄  

where 

𝑊h is the calculated hot water energy in 

kWh for the operation; 

 

𝑡h is the measured average inlet 

temperature of the hot laboratory supply 
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үйлдэл бүрд зориулсан усны 

эзлэхүүнийг жинлэсэн, үндсэн дундаж 

утгаар авсан; 

𝑉h – үйлдлийн туршид гаднаас 

хэрэглэсэн халуун усны эзлэхүүн. 

Халуун усны 𝑉h  эзлэхүүнийг 

тооцоололд зориулан тэмдэглэснээр 

(0,1 л-ийн нарийвчлалтай) авах 

хэрэгтэй.  

Халуун усны тооцоолсон нийт Wht 

эрчим хүчийг олохын тулд хэрэглэх 

боломжтой үйлдэл бүрд (программын 

гүйцэтгэлийн дараа үүсэх аливаа 

үйлдлийг оруулсан) зориулсан 𝑊h 

эрчим хүчний утгын нийлбэрийг олох 

шаардлагатай. 
3-Р ТАЙЛБАР: Халуун усанд ашигласан эрчим 

хүчийг тодорхойлоход хэрэглэх жигнэсэн 

дундаж температур, эзлэхүүний нарийвчлалтай 

утгыг олохын тулд үйлдэл бүрийн температур 

болон эзлэхүүний заалтыг нэгтгэхийг давууд 

тооцдог. Үйлдэл бүрийн хугацааны тогтмол 

мужуудад температур болон усны эзлэхүүнийг 

тэмдэглэх өгөгдлийн автомат бүртгэгч 

хэрэглэхийг ихэнхдээ шаардана.  

10 Ноосон эдлэл угаах программын 

явц дахь агшилт 

10.1 Ерөнхий зүйл 

Туршилтын угаалгын машиныг ноосон 

эдлэл угаах программаар ажиллуулах 

үед ноосон эдлэлийн агшилтын зэрэг 

(SR)  болон агшилтын зэргийн 

коэффициентыг (SRI) тодорхойлох 

аргыг энэ бүлэгт оруулсан. 

10.2 Тойм үнэлгээ 

10.2.1 Ерөнхий зүйл  

Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудын эхний хэмжээсийг 

тодорхойлохын тулд тогтоосон нөхцөлд 

угаахын өмнө болгоомжтой бэлтгэдэг. 

Дараа нь ноосон эдлэлийн агшилтын 

water in degrees Celsius averaged on a 

volume weighted basis for each operation; 

 

𝑉h  is the volume of external hot water 

used during the operation. For the 

calculation the volume of hot water 𝑉h  

shall be used as recorded (accuracy 0,1 l). 

 

 

The value of 𝑊h for each applicable 

operation (including any operation that 

occurs after the completion of the 

programme) shall be summed to give the 

calculated total hot water energy, Wht. 

 

 
NOTE 3 It is preferred that readings of temperature 

and volume are integrated over each operation to  

get  an  accurate average weighted temperature 

and volume for use in the determination of the hot 

water energy. This normally requires the use of a 

data logger to record temperature and water 

volume data at regular intervals throughout each 

operation. 

 

10 Shrinkage during the wool wash 

programme 

10.1 General 

This clause contains the test method for 

the determination of the wool shrinkage 

rate (SR) and Shrinkage Rate Index (SRI) 
when a test washing machine is operated 

on a wool wash programme. 

 

10.2 Overview 

10.2.1 General 

Wool shrinkage specimens are carefully 

prepared to determine their initial 

dimension under defined conditions prior 

to washing. The wool shrinkage 

specimens are then washed with the 
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загваруудыг туршиж байгаа ноосон 

эдлэлийн программд туршилтын нийт 

дөрвөн явалтаар (туршилтын нэг 

цувралыг бүрдүүлэх) нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй, заасан эдлэлийн 

хамт угаана. Ноосон эдлэлийн 

агшилтын загваруудыг хатаахгүйгээр 

дараалан туршсан туршилтын дөрвөн 

явалт дуусахад хянасан нөхцөлд 

загваруудын хэмжээсийг дахин 

тодорхойлж, эхний хэмжилтэй 

харьцуулдаг. Хэмжлийн энэ хоёр 

бүрдлийг ноосон эдлэлийн агшилтын 

утгуудыг тодорхойлоход хэрэглэнэ. 

Туршилтын явалтын үр дүнг ноосон 

эдлэлийн агшилтад ашигласан 

загваруудын багцад (10.2.2-т 

тайлбарласан) зориулсан агшилтын 

жишиг түвшний өгөгдлийн дагуу 

туршилтын угаалгын машинд туршсан 

программын агшилтын үзүүлэлтийг 

тодорхойлоход хэрэглэнэ. 

Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудын багц бүрийн агшилтын 

жишиг түвшнийг тогтооход ноосон 

эдлэлийн агшилтын тусгай программыг 

(E хавсралтыг үзнэ үү) хэрэглэх эталон 

угаалгын машиныг ашигладаг.  
ТАЙЛБАР: Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудын багцын агшилтын жишиг түвшнийг 

тогтоох үед эталон угаалгын машиныг 

туршилтын угаалгын машинтай адилаар 

хэрэглэнэ. Эталон угаалгын машины ноосон 

эдлэлийн агшилтын жишиг программ нь 

агшилтын өндөр түвшинтэй бөгөөд агшилтын 

хүлээн зөвшөөрөх түвшний хязгаарыг тогтооход 

ихэнхдээ ашиглана. Ноосон эдлэлийн 

агшилтын жишиг туршилтыг гүйцэтгэх үед 

эталон угаалгын машиныг туршилтын угаалгын 

машинтай зэрэгцүүлэн ажиллуулдаггүй.  

10.2.2 Жишиг агшилтыг тодорхойлох 

 

specified base load for a total of four test 

runs (which make up a single test series) 

on the wool programme under test. At the 

completion of the four test runs, which are 

run sequentially without drying of the wool 

shrinkage specimens, the dimensions of 

the specimens are again determined 

under controlled conditions and these are 

compared to the original measurements. 

These two sets of measurements are used 

to determine the wool shrinkage values. 

The results from the test run, along with 

data on the reference shrinkage level for 

the batch of wool shrinkage specimens 

used (refer to 10.2.2), are used to 

determine the shrinkage performance of 

the programme tested on the test washing 

machine. 

 

 

 

 

The reference machine using a special 

wool shrinkage programme (see Annex E) 

is used to determine the reference 

shrinkage level for each batch of wool 

shrinkage specimens. 

 
NOTE The reference machine is  used in  the same 

way as  a  test washing machine when determining 

the reference shrinkage level for a batch of wool 

shrinkage specimens. The wool shrinkage 

reference programme on the reference machine 

has a high shrinkage level and is typically used to 

define a limit  for  an  acceptable shrinkage level. 

The reference machine is not normally run in 

parallel with a test washing machine when 

performing a reference wool shrinkage test. 

 

 

10.2.2 Determination of reference 

shrinkage 
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Багцаас багцад ашиглах даавуунд 

гарсан өөрчлөлтийг тооцохын тулд 

ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудын багц бүрийг хэрэглэхийн 

өмнө тохируулсан байх хэрэгтэй. Ингэж 

тохируулахдаа 10.3.2-т заасан горимд 

нийцүүлж, E хавсралтад бичсэн ноосон 

эдлэлийн жишиг программаар ажиллах 

эталон угаалгын машинд багцын 

ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудыг угаадаг. Загварыг 

хэрэглэхийн өмнө ноосон эдлэлийн 

агшилтын загварын шинэ багцад 

зориулсан агшилтын жишиг түвшнийг 

тодорхойлвол зохино. Угаалгын 

нунтгийн нэг багц, адилхан чанартай 

усыг туршилтын угаалгын машинд 

хэрэглэж, агшилтын аливаа жишиг 

утгыг тодорхойлох ёстой. 

10.3 Горим 

10.3.1 Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загварыг бэлтгэх 

Ноосон эдлэлийн агшилтын туршилтын 

материалд өргөөш (хучих) чиглэл 

(өргөн) бүхий хайчлаагүй 4 загварыг 

ихэнхдээ хүргэдэг. Туршилтын  

хайчлаагүй материалын өргөн 

ойролцоогоор 140 см байна. 

Материалын хоёр тал нь уртааш (урт) 

чиглэлд 6-р зурагт харуулсан шиг энтэй 

ирмэгтэй байна. Туршилтын 

материалыг туршилтын загваруудад 

хуваахаас өмнө туршилтын загварт 

уртааш (урт) чиглэлийг тодорхой 

тэмдэглэх шаардлагатай.  

Хэвийн ачааллаас үл хамааран, ноосон 

эдлэлийн агшилтын туршилтад 

зориулан гурван загварыг тогтмол 

хэрэглэдэг. Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загвар бүрийг ноосон эдлэлийн 

Prior to use, each batch of  wool shrinkage 

specimens shall be calibrated in  order to  

account for variations in the fabric used 

from batch to batch. This is done by 

washing samples of the wool shrinkage 

specimens from the batch in the reference 

machine using the reference wool 

programme given in Annex E and 

following the procedure specified in 

10.3.2. A reference shrinkage level for 

each new batch of wool shrinkage 

specimens shall be determined prior to 

their use. Any reference shrinkage value 

must be determined with the same 

detergent batch and same water quality as 

used for the test washing machine. 

 

 

 

10.3 Procedure 

10.3.1 Preparation of wool shrinkage 

specimens 

The wool shrinkage test material is 

normally delivered uncut with 4 test 

samples in the weft (filling) direction 

(width). The width of the uncut test 

material as delivered is  about 140  cm. 

Both sides of the material do have a 

selvedge in warp (length) direction, as 

shown in Figure 6. The warp (length) 

direction should be clearly marked on the 

test specimen before cutting the shrinkage 

test material into test samples. 

 

 

Three wool shrinkage specimens are 

always used for the wool shrinkage test, 

irrespective of rated capacity. Each of the 

wool shrinkage specimens shall be 
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агшилтын туршилтын явалтад 

ашиглахаас өмнө доор тодорхойлсноор 

бэлтгэх хэрэгтэй. 

Ноосон эдлэлийн агшилтын загвар 

бүрийн дөрвөн хөвөөг дөрвөн талаас нь 

0,5 см орчим хүртэл сэмрүүлдэг. 

Сэмэрсэн хөвөө нь ирмэгийг дараагийн 

хэмжлүүдийн явцад даавууны 

хэлбэрийг алдагдуулахад хүргэдэг 

эсгийрэхийг багасгана. Хөвөөг нэгэнт 

сэмрүүлсэн бол 7-р зурагт харуулснаар 

даавууны бүх талыг “V” хэлбэрээр 

хайчилдаг.  

prepared as specified below prior to use in 

the wool shrinkage test runs. 

 

The four edges of each wool shrinkage 

specimen are frayed to 0,5 cm around all 

four sides. Fraying the edges reduces 

edge felting, which can cause distortion of 

the fabric during subsequent 

measurements. Once the edges are 

frayed, make "V" cuts into each side of the 

fabric as shown in Figure 7. 

 

Figure 6 – Wool shrinkage specimen, uncut 
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6-р зураг – Ноосон эдлэлийн агшилтын хайчлаагүй загвар 

 

 

Figure 7 – Wool shrinkage specimen, fraying the edges and V-cuts 
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7-р зураг – Ноосон эдлэлийн агшилтын загвар, ирмэгийн сэмрэлт болон “V” 

хэлбэрээр хайчлах 

 

Ноосон эдлэлийн агшилтын загвар нь 

өргөөш болон уртааш чиглэлийн аль 

алиныг тэмдэглэсэн утастай бөгөөд 

эдгээр утас 8-р зурагт харуулсантай 

адил хэмжлийн цэгүүдэд огтлолцоно. 

Загварын уртааш буюу уртын чиглэлийг 

зөв заах шаардлагатай. Хэмжлийн 

цэгүүдийг 8-р зурагт үзүүлснээр 

тэмдэглэсэн байвал зохино. 

The wool shrinkage specimen has marker 

threads in both the weft and warp 

directions and these cross at the 

measurement points, as illustrated in 

Figure 8. The warp or length direction  of 

the specimen needs to be correctly 

identified and the measurement points 

have to  be marked as shown in Figure 8. 
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Figure 8 – Wool shrinkage specimen, marks 

 

8-р зураг – Ноосон эдлэлийн агшилтын загвар, тэмдэглэгээ 
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Лабораторийн ус хангамжийн 40 °C 

хэмийн эхний температуртай, 1,5 л 

усанд угаалгын жишиг А* нунтгийн 

(5.3.5-д тайлбарласан) 3 г үндсэн 

нунтгийг уусгана. Ноосон эдлэлийн 

агшилтын загваруудыг энэ шингэнд 1 

цагийн туршид дэвтээх шаардлагатай. 

Дараа нь загваруудыг лабораторийн ус 

хангамжийн 15 °C хэмийн 

температуртай, 1,5 л-ээс багагүй усаар 

гурван удаа зайлах хэрэгтэй. 

Загваруудыг усаар зайлах бүрдээ 

хөдөлгөж, хутгахгүй (усаар зайлах нийт 

хугацаа 30 мин байна). 
ТАЙЛБАР: Үндсэн нунтаг нь 5.3.5-д 

тодорхойлсон перборат эсвэл цайруулагчийг 

идэвхжүүлэгчгүй (TAED) угаалгын нунтаг юм. 

Усанд дэвтээх болон усаар зайлахад 5.4.8-д 

тодорхойлсонтой адил хавтгай ёроолтой 

тэвшийг ихэнхдээ хэрэглэдэг. 

Лабораторийн ус хангамжийн 15 °C 

хэмийн температуртай усаар 

хэмжүүрийн тэвшийг 1 см гүн хүртэл 

дүүргэнэ. Ноосон эдлэлийн агшилтын 

гурван загварыг тэвшинд жигд 

байрлуулан дэвтээнэ. Даавууны 

хэлбэрийг алдагдуулахгүй эсвэл 

сунгахгүйгээр аливаа хуниас, 

нугалаасыг болгоомжтой тэнийлгэх 

эсвэл хийн бөмбөлгийг гаргана. 

Загваруудыг 15 минутын туршид 

дэвтээж орхисны дараа тэвшинд байгаа 

загвар бүрийн хэмжээсийг 8-р зурагт 

заасан цэгүүдийн хооронд A-B, C-D, E-

F, A-E, G-H болон B-F гэсэн дарааллаар 

тодорхойлно. Ноосон эдлэлийн 

агшилтын загвар бүрийн урт, өргөнийг 

гурван удаа хэмжиж, загвар бүрийн 

дундаж эхний утгыг тодорхойлоход 

хэрэглэвэл зохино. 

Dissolve 3 g of base powder of the 

reference detergent A* (refer to 5.3.5) in 

1,5 l of laboratory supply water at an initial 

temperature of 40 °C. The wool shrinkage 

specimens shall then be immersed in this 

liquid for 1 h. They shall then be rinsed 

three times in not less  than 1,5 l  of the 

laboratory water supply at 15 °C without 

detergent for 10 min without agitation for 

each  rinse (total rinsing time of 30 min). 

 

 

 

 
NOTE Base powder is the detergent specified in 

5.3.5 without perborate or TAED. The immersion 

and  rinsing is usually undertaken in a flat tray as 

specified in 5.4.8. 

 

 

Fill the measuring tray with fresh 

laboratory supply water without detergent 

at 15  °C  to  a  depth of 1 cm. Immerse the 

three wool shrinkage specimens in the tray 

so that they lie flat. Carefully remove any 

creases, folds or air bubbles without 

distorting or stretching the fabric. After 

leaving the specimens submerged for 15 

min, determine the dimensions of each 

specimen while submerged in the tray 

between the points indicated in Figure 8 in 

the order specified: A-B, C-D, E-F, A-E, G-

H then B-F. The three measurements of 

the width and length for each wool 

shrinkage specimen shall then be used to 

determine the average initial values for 

each specimen. 
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Хэмжлүүдийг дуусгаад гурван загварыг 

тэвшнээс авч, гараар маш зөөлөн 

базаж, үлдсэн усыг гадагшлуулна. 

Загварыг уснаас бүхэлд нь гаргаж, дээш 

өргөх үедээ гараараа ивж барих 

шаардлагатай. Учир нь гараараа ивж 

бариагүй загварт байх усны жин 

даавуунд суналт үүсгэж магадгүй.  

10.3.2 Ноосон эдлэлийн программыг 

турших 

Хэрэв туршилтын угаалгын машин нь 

ноосон эдлэл угаахад зориулсан хэдэн 

программ эсвэл тохиргоотой бол 

агшилтыг ихэсгэх магадлалтай бүх 

хувилбарын хамтаар хамгийн өндөр 

температуртай программыг сонгох 

хэрэгтэй (өөрөөр хэлбэл хамгийн их 

агшилт үүсгэх нөхцөл, жишээ нь, 

туршилтад зориулсан аливаа 

урьдчилсан угаалт болон/эсвэл усаар 

зайлах нэмэлт хувилбар).   
1-Р ТАЙЛБАР: Энэ программыг агшилтын 

хамгийн их үр дүнг өгнө гэж таамаглана. Ноосон 

эдлэл угаах өөр программуудыг мөн туршиж 

болно. 

Эхний хэмжлийн дараа тэр даруйд нь 

5.3.2.3-ын дагуу нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй, полиэстерэн эдлэлийн 

хамт ноосон эдлэлийн нойтон загварыг 

туршилтын угаалгын машинд 

туршилтын угаалгын машины хэвийн 

ачаалалд нийцүүлэн болгоомжтой 

хийнэ. Туршилтын угаалгын машинд 

ноосон эдлэлийн загварууд нь нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

төрөл зүйлүүдийн хооронд байхаар 

байрлуулвал зохино. 

Угаалгын нунтгийг 6.3.2-т тодорхойлсон 

хэмжээгээр жинлэж, 6.3.3-т заасны 

дагуу холиод, 6.3.4-т тодорхойлсонтой 

адилаар туршилтын угаалгын машинд 

On completion of measurements, remove 

the three specimens from the tray and 

remove excess water by very gently 

squeezing by hand. The whole specimen 

has to be supported when it is lifted out of 

the water as the weight of water in an 

unsupported specimen may cause 

stretching of the fabric. 

10.3.2 Wool programme test 

 

If the test washing machine has several 

programmes or settings available for 

washing wool, the programme with the 

highest temperature shall be selected with 

all options likely to maximise the shrinkage 

(i.e. the worst case, e.g. any pre-wash 

and/or extra rinse options for the test). 

 

 

 

 
NOTE 1 This programme is expected to give the 

worst shrinkage result. Other  wool  programmes 

may also be  tested. 

 

Immediately after the initial measurement, 

carefully transfer the wet wool specimens  

to  the test washing machine together with 

a polyester base load in accordance with 

5.3.2.3 corresponding to the rated 

capacity of the test washing machine. The 

wool specimens shall be placed in the test 

washing machine between items from the 

base load. 

 

 

 

Weigh out the detergent dose as specified 

in 6.3.2, mix it as specified in 6.3.3 and 

place it as specified in 6.3.4 in the test 
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байрлуулж, сонгосон программыг 

ажиллуулж эхэлнэ. 
2-Р ТАЙЛБАР: Ноосон эдлэлийн агшилтын 

туршилтад хэрэглэсэн угаалгын жишиг нунтаг 

нь бүхэлдээ 5.3.5-д тодорхойлсон, угаалгын А* 

нунтаг (өөрөөр хэлбэл, перборат болон 

цайруулагчийг идэвхжүүлэгч (TAED) нэмсэн 

үндсэн нунтаг) байна. Угаалгын нунтгийг 

урьдчилан уусгаж болохгүй. 

Ноосон эдлэлийг угаах программыг 

дуусахад ноосон эдлэлийн агшилтын 

гурван загварыг дамраас авч болохгүй 

(хэрэв программд эргэлтээр усыг шахах 

үйлдлийг оруулсан бол энэ үйлдлийг 

ажиллуулна, гэхдээ аливаа хатаах 

үйлдлийг хасна). Хэрэв эргэлтээр усыг 

шахах автомат үйлдлийг оруулаагүй 

бол үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааг 

мөрдөнө. Хэрэв тодорхой зааварчилгаа 

өгөөгүй бол, тухайн угаалгын машин 

эргэлтээр усыг шахах “программ”-тай 

байвал энэ программыг боломжоор нь 

ажиллуулах шаардлагатай. Эргэлтээр 

усыг шахах төхөөрөмжгүй бол ноосон 

эдлэлийн агшилтын загваруудыг гараар 

зөөлөн базаад, туршилтын угаалгын 

машинд буцааж хийнэ. 

Туршилтын явалтуудын хооронд 

туршилтад үл нийцэх түр зогсолт 

хийхгүйгээр туршилтын угаалгын 

машинд 6.3.2-т тодорхойлсон 

хэмжээгээр угаалгын нунтгийг нэмж, 

сонгосон программаар туршилтын шинэ 

явалтыг эхлүүлнэ. Сонгосон программд 

туршилтын дөрвөн явалтыг гүйцэтгэж 

дуусах хүртэл энэ үйл явцыг давтах 

шаардлагатай. Туршилтын цувралыг 

ажлын нэг өдрийн дотор гүйцэтгэсэн 

байвал зохино. 
3-Р ТАЙЛБАР: Туршилтын шинэ цуврал бүрийг 

эхлэхэд угаалгын нунтаг хийхгүй алгасах 

магадлалыг бууруулахын тулд шаардагдах 

washing machine and commence the 

selected programme. 
NOTE 2  The reference detergent used for the wool  

wash shrinkage test is the full Detergent A*  (i.e. 

base detergent plus perborate and TAED) as 

specified 5.3.5. The detergent should not be pre-

dissolved. 

 

 

Do not remove the three wool shrinkage 

specimens from the drum on completion of 

the wool wash programme (which includes 

spin extraction where included within the 

programme, but excluding any drying 

operation). If an automatic spin extraction 

is not included, follow the manufacturer's 

instructions. If there are no specific 

instructions and there is a spin extraction 

"programme", this shall be used where 

possible. In the absence of a spin 

extraction facility, remove the wool 

shrinkage specimens and gently squeeze  

by hand then place back  in  the  test 

washing machine. 

 

 

 

Without undue delay between test runs (do 

not allow the base load or the wool 

shrinkage specimens to dry out), add the 

detergent dose specified in 6.3.2 to the 

test washing machine and commence a 

new test run on the selected programme. 

This process shall be repeated until four 

test runs have been completed on the 

selected programme. The test  series shall 

be completed within one working day. 

 

 
NOTE 3 It is recommended that 4 air tight 

containers with the required amount of detergent in 

each are left by the machine during the test series 
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хэмжээгээр угаалгын нунтаг хийсэн, агаар 

орохгүй 4 савыг угаалгын машины дэргэд 

туршилтын цувралын туршид тавихыг зөвлөдөг.  

Туршилтын цувралыг (туршилтын 4 

явалт) дуусгаад ноосон эдлэлийн 

агшилтын загваруудыг авч, хэмжил 

хийх тэвш рүү хийнэ. Лабораторийн ус 

хангамжийн 15 °C хэмийн 

температуртай усаар хэмжүүрийн 

тэвшийг 1 см гүн хүртэл нь дүүргэх 

бөгөөд угаалгын нунтаг хийхгүй. Ноосон 

эдлэлийн агшилтын гурван загварыг 

тэвшинд жигд байрлуулан дэвтээнэ. 

Даавууны хэлбэрийг алдагдуулахгүй 

эсвэл сунгахгүйгээр аливаа хуниас, 

нугалааг болгоомжтой тэнийлгэх эсвэл 

хийн бөмбөлгийг гаргана. Загваруудыг 

15 минутын туршид дэвтээж орхисны 

дараа тэвшинд байгаа загвар бүрийн 

хэмжээсийг 8-р зурагт заасан цэгүүдийн 

хооронд A-B, C-D, E-F, A-E, G-H болон 

B-F гэсэн дарааллаар тодорхойлно. 

Ирмэгээр нь эсгийрснээс даавууны 

хэлбэр алдагдсан бол хэмжлийн өмнө 

“V” хэлбэрээр дахин хайчлана. 

10.3.3 Үнэлгээ 

Угаахаас өмнө болон угаасны дараа 

ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудыг дараах A-B, C-D, E-F, A-E, 

G-H, B-F дарааллаар (8-р зургийг үзнэ 

үү) хэмждэг. 

Доор тайлбарласан тооцооллыг мөн 

хийнэ.  

a) Туршилтын цувралаас өмнө (эхний 

утгууд) болон цувралын дараа загвар 

бүрийн дундаж урт болон өргөн 

Урт, өргөний (өөрөөр хэлбэл, өргөн: A-

B, C-D, E-F болон урт: A-E, G-H, B-F) 

гурван хэмжлийн бүрдэл бүрийн хувьд 

тусдаа 𝑦𝑖  заалтуудын арифметик 𝑦 

дунджийг ноосон эдлэлийн агшилтын 

to reduce the chance that detergent is omitted at 

the start of each new test run. 

 

At the completion of  the test series (4 test 

runs), transfer the wool shrinkage 

specimens to  the measuring tray. Fill the 

measuring tray with fresh laboratory 

supply water without detergent at 15 °C to 

a depth of 1  cm. Immerse the three wool 

shrinkage specimens in the tray so that 

they lie flat. Carefully remove any creases, 

folds or air bubbles without distorting or 

stretching the fabric. After leaving the 

specimens submerged for 15 min, again 

determine the dimensions of each 

specimen in the tray while submerged 

between the points indicated in Figure 8  in  

the order specified: A-B, C-D, E-F, A-E, G-

H then B-F. In the event that the fabric  is 

distorted by felting on the edges, renew 

the "V" cuts prior to measurement. 

 

 

 

 

10.3.3 Evaluation 

The measurements of  the  wool shrinkage 

specimens  are  taken  before  and  after  

washing in the following order (see Figure 

8): A-B, C-D, E-F, A-E, G-H, B-F. 

 

The following calculations are carried out. 

 

a) Average width and length for each 

specimen before (initial values) and after 

the test series 

The arithmetic mean 𝑦 of the individual 

readings 𝑦𝑖  for each set of three 

measurements for width and length (i.e. 

width: A-B, C-D, E-F and length: A-E, G-H, 
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гурван загвар тус бүрд дараах 

томьёогоор тооцоолно.  

�̅� = ∑
𝑦𝑖

3

3

𝑖=1

 

b) Туршилтын цувралын дараа загвар 

бүрийн хувьд шулуун чиглэлд эсгийрэх 

агшилт 

Урт болон өргөний хувьд шулуун 

чиглэлд эсгийрэх агшилтыг дараах 

томьёогоор тооцоолдог. 

𝑊𝑆 or 𝐿𝑆 =
W0 − W𝑘

W0
 

үүнд: 

𝑊𝑆 – агшилтын загвар бүрийн хувьд 

өргөний агшсан хувь; 

𝐿𝑆 - агшилтын загвар бүрийн хувьд 

уртын агшсан хувь; 

W0 – эхний бэлтгэлийн дараа угаахаас 

өмнө (10.3.1-д тайлбарласан) ноосон 

эдлэлийн агшилтад зориулсан эх хувь 

загварын хэмжлийн (хэрэглэх 

боломжтой бол урт эсвэл өргөн) дундаж 

утга; 

W𝑘  – туршилтын цувралыг (10.3.2-т 

тайлбарласан) гүйцэтгэсний дараа 

ноосон эдлэлийн агшилтын угаасан 

загварын хэмжлийн (хэрэглэх 

боломжтой бол урт эсвэл өргөн) дундаж 

утга; 

c) Агшилтын зэрэг (𝑆𝑅) 

Туршилтын цувралын дараа загвар 

бүрийн хувьд агшилтын зэргийг дараах 

томьёогоор тооцоолно. 

𝑆𝑅 = 𝑊𝑆 + 𝐿𝑆 −
𝑊𝑆 x 𝐿𝑆

100
 

Туршилтын цувралд (𝑆𝑅test) хэрэглэсэн 

ноосон эдлэлийн агшилтын гурван 

загварын хувьд туршилтын цувралын 

B-F) is calculated for each of the 3 wool 

shrinkage specimens as follows: 

�̅� = ∑
𝑦𝑖

3

3

𝑖=1

 

b) Linear felting shrinkage for each 

specimen after the test series 

 

The linear felting shrinkage, for width and 

length is calculated: 

 

𝑊𝑆 or 𝐿𝑆 =
W0 − W𝑘

W0
 

where 

𝑊𝑆 is the percentage of the width 

shrinkage for each shrinkage specimen; 

𝐿𝑆 is the percentage of the length 

shrinkage for each shrinkage specimen; 

W0 is the mean measurement (width or 

length as applicable) of the original wool 

shrinkage specimen after initial 

preparation and prior to washing (refer to 

10.3.1); 

 

W𝑘 is the mean measurement (width or 

length as applicable) of the washed wool 

shrinkage specimen, after the completion 

of the test series (refer to 10.3.2). 

 

 

c) Shrinkage Rate (𝑆𝑅) 

The shrinkage rate for each specimen 

after the test series is calculated as 

 

𝑆𝑅 = 𝑊𝑆 + 𝐿𝑆 −
𝑊𝑆 x 𝐿𝑆

100
 

The shrinkage rate for the test series 

(𝑆𝑅test) is calculated as the average 
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агшилтын зэргийг (𝑆𝑅) агшилтын 

дундаж зэргээр тооцоолдог. 

d) Угаахад эсгийрэх мөчлөгийн 

нарийвчлал (CFS) 

Угаахад эсгийрэх мөчлөгийн 

нарийвчлалыг (CFS) туршилтын 

цувралын угаалт бүрийн дундаж 

агшилтаар тооцоолно. 

CFS =
𝑆𝑅test

4
 

e) Агшилтын зэргийн коэффициент 

(SRI) 
Туршилтын угаалгын машины 

агшилтын зэргийн дундаж 

коэффициентыг туршилтын цувралын 

SRtest (10.3.2-т тайлбарласан) 

утгуудаас тодорхойлдог. Ноосон 

эдлэлийн агшилтын загварын нэг 

багцыг (SRref) хэрэглэн, эталон 

угаалгын машинд зориулсан нийцэх 

дундаж утгыг тооцоолно (10.2.2-т 

тайлбарласан). Тухайн багцад 

зориулсан агшилтын зэргийн жишиг 

коэффициентыг (SRref) аливаа 

хугацаанд тодорхойлж болох ч энэ 

утгыг хүчинтэй болгохын тулд 

туршилтын цувралд зориулан 

туршилтын угаалгын машинд угаалгын 

нунтгийн нэг багц, адилхан чанартай ус 

хэрэглэсэн үед тодорхойлох хэрэгтэй. 

Туршилтын угаалгын машинд 

зориулсан агшилтын зэргийн 

коэффициентыг (SRI) дараах 

томьёогоор тооцоолно. 

SRI =
SRtest

SRref
 

ТАЙЛБАР: Дээр тооцоолсон агшилтын зэргийн 

коэффициентын утгыг (SRI) IEC 60456 

стандартын дөрөвдүгээр нийтлэлд 

shrinkage rate (𝑆𝑅)for the 3 wool 

shrinkage specimens used in the test 

series. 

d) Cycle Felting Severity (CFS) 

The CFS is calculated as the average 

shrinkage rate for the test series per wash. 

 

 

CFS =
𝑆𝑅test

4
 

e) Shrinkage rate index (SRI) 
 
 
The mean shrinkage rate index for the test 

washing machine is determined from  the 

values for the test series SRtest (refer to 

10.3.2). The corresponding mean value 

using the same batch of wool shrinkage 

specimens, SRref, is calculated for the 

reference machine (refer to 10.2.2). While 

the reference shrinkage rate index (SRref) 

for the batch may be determined at any 

time, for this value to be valid, it shall be 

determined with the same detergent batch 

and same water quality as used for the test 

series on the test washing machine. 

 

 

 

 

 

The shrinkage rate index, SRI, for the test 

washing machine is calculated as follows: 

 

SRI =
SRtest

SRref
 

 

NOTE  The  value  of SRI  above  is  not  

comparable  to  the  parameter  of  the  same  name  

(SRi)  as   defined  in IEC 60456-Edition 4. 
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тодорхойлсон, агшилтын зэргийн коэффициент 

гэсэн адил нэртэй (SRi)  параметртэй 

харьцуулах боломжгүй.  

11 Тайланд бичих шаардлагатай 

өгөгдөл 

Туршилт бүрийн хувьд тайланд бичих 

шаардлагатай, нийцэх өгөгдлүүдийг S 

хавсралтад жагсаан бичсэн. 

Өгөгдлүүдийг S хавсралтад харуулсан 

форматаар бичихийг зөвлөдөг. 

A хавсралт 

(норматив) 

Стандартчилсан бохирдолттой 

толботуулах туршилтын туузыг 

тодорхойлох 

A.1 Зохиомлоор бохирдуулах 

Ахуйн угаалгын машины угаах үзүүлэлт 

нь механик болон химийн үйлчлэл, энэ 

хоёр үйлчлэлийн нэгдлийн үр дүн юм. 

Бодит бохирдлууд нь тослог бодис, 

уураг мөн түвэгтэй холилдсон органик 

болон органик бус будагч бодисуудыг 

агуулдаг. Бодит бохирдолтын зарим 

төрөл механик үйлчлэл, зарим нь 

исэлдэлт (цайруулах), уусгах чанар 

болон эмульс үүсэх зэрэг химийн 

үйлчлэлийг илүү хүлээж авна. Механик 

болон химийн үйлчлэлийн үр нөлөөг 

өндөр температур нэмэгдүүлдэг. 

Бохирдолтыг арилгах угаалгын машины 

үзүүлэлтийг энэ баримт бичигт 

стандарт зохиомол бохирдлуудын 

дараах өөр төрлийн тусламжтайгаар 

тодорхойлсон. Эдгээр бохирдолт нь 

үндсэн угаалтын параметрүүдийг тус 

бүрд нь дүгнэхэд зориулсан 

толбонуудыг зориуд үүсгэхэд 

суурилсан. Угаах үзүүлэлтийн 

дүгнэлтэд тохиромжтой байхаар 

толбонуудыг тооцсон. 

 

 

 
11 Data to be reported 

 

For each test, the relevant data that shall 

be reported are listed in Annex S. It is 

recommended that the data is presented 

in the format shown in Annex S. 

 

Annex A 

(normative) 

Specification of stain test strips with 

standardized soiling 

 

A.1 Artificial soils 

The washing performance of a household 

washing machine is the result of 

mechanical and chemical action, and a 

combination of both. Natural soils contain 

fatty matter, proteins and organic and 

inorganic pigments in complex mixtures. 

Some kinds of natural soil are more 

sensitive to mechanical action, and some 

to chemical action, such as oxidation 

(bleaching), solubilisation and 

emulsification. High temperatures 

increase the effect of mechanical and 

chemical action. 

In this document soil removal performance 

of a washing machine is determined by 

means of the following different types of 

standard artificial soils. These soils are 

based on specially developed stains that 

are intended to assess each of the main 

washing parameters. They have been 

found to be suitable for the assessment of 

washing performance: 
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- арьсан эдлэлийн тосоор суурилсан 

загвар нь механик болон дулааны 

үйлчлэлээс үндсэндээ хамаарах 

цэвэрлэх үр дүнг хэмжих боломж 

олгоно; 

- нүүрсний хөө /эрдэс тосоор суурилсан 

загвар нь механик болон дулааны 

үйлчлэлээс үндсэндээ хамаарах 

цэвэрлэх үр дүнг хэмжих боломж 

олгоно; 

- цусны толбоор суурилсан загвар нь 

уургийн будагч бодисуудыг арилгах 

хэмжлийг боломжтой болгоно; 

- какаогоор суурилсан загвар нь органик 

будагч бодисуудыг арилгах хэмжлийг 

боломжтой болгоно; 

- улаан дарсаар суурилсан загвар нь 

цайруулах үр дүнгийн хэмжлийг 

боломжтой болгоно.  

A.2 Бохирдолтод зориулан 

бэлтгэсэн даавуу 

A.2.1 Материал 

Бохирдолтын суурь болгон хэрэглэдэг 

даавуу нь цэвэр хөвөн даавуу байдаг. 

A.2.2 Нэхээс 

Бөс даавууны эцсийн тодорхойломж 

(урьдчилсан бэлтгэсний дараа – A.2.3-

ыг үзнэ үү): 

Жин (EN 12127) (200 ± 10) г/м2 

Утасны эрчлээ (ISO 2061) 

  Уртааш (700 ± 100) т/м 

  Өргөөш (450 ± 100) т/м 

Ороомог утасны тоо 

  Уртааш (34 ± 2) давхар утас/см 

  Өргөөш (20 ± 2) утас/см 

Нэхмэлийн утасны тоо (ISO 2060) 

  Уртааш (30 ± 1) текс  

  Өргөөш (20 ± 2) текс (нэхмэлийн   

утасны нягтралыг хэмжихэд хэрэглэдэг 

жингийн нэгж) байна. 

– specimen based on artificial sebum 

enabling the measurement of the scouring 

effect, mainly due to mechanical and 

thermal action; 

 

– specimen based on carbon black 

and mineral oil enabling the measurement 

of the scouring effect, mainly due to 

mechanical and thermal action; 

 

– specimen based on blood enabling 

the measurement of the removal of protein 

pigments; 

– specimen based on cocoa enabling 

the measurement of the removal of 

organic pigments; 

– specimen based on red wine 

enabling the measurement of the 

bleaching effect. 

A.2 Supporting fabric for soil 

 

A.2.1 Material 

The fabric used as support for the soil is of 

pure cotton. 

A.2.2 Weaving 

Final textile characteristics (after pre-

treatment – see A.2.3):  

 

Weight (EN 12127) (200 ± 10) g/m2 

Yarn twist (ISO 2061) 

    Warp (700 ± 100) T/m 

    Weft (450 ± 100) T/m  

Thread count 

   Warp (34 ± 2) double thread /cm 

   Weft  (20 ± 2) thread /cm  

Yarn count (ISO 2060) 

   Warp (30 ±  1) Tex 

   Weft           (50 ±  1) Tex 
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A.2.3 Урьдчилан бэлтгэх 

A.2.3.1 Ерөнхий зүйл 

Урсамтгай шинж чанарын коэффициент 

0,4 Па·с – 0,5 Па·с хооронд байвал 

зохино. Урьдчилсан бэлтгэлд өнгөц 

түлэх, бөс даавууг нэхсэний дараа 

уртааш байрлах үндсэн утаснаас 

наалдуулах бодисыг салган авах, 

цэвэрлэх болон толийлгох явцыг 

оруулдаг. Флюресцентийн болон 

гэрлийн өнгөлөгчийг хэрэглэж болохгүй. 

Бөс даавууг урьдчилан бэлтгэхдээ 

дараах тодорхойломжийг гаргахын тулд 

цайруулдаг. 

A.2.3.2 Тусалт 

Гурван өнгөний Y утга: бохирдуулаагүй 

бөс даавууны хувьд 5.4.3-т 

тодорхойлсон хэмжих хэрэгслээр 

хэмжихэд 86 %-аас их байна. 

A.2.4 Дахин сэргээгдэх байдал 

Бөс даавууг их хэмжээгээр 

үйлдвэрлэдэг, зөвхөн тусгай 

мэргэжлийн үйлдвэрлэгчид нь дахин 

сэргээгдэх хангалттай шинж чанартай 

энэ бөс даавууг нийлүүлж магадгүй.  

A.3 Зохиомлоор бохирдуулах 

A.3.1 Бохирдолтын бүрэлдэхүүн 

хэсэг 

A.3.1.1 Арьсан эдлэлийн тос/ будагч 

бодист суурилсан бохирдолтын 

бүрэлдэхүүн хэсэг  

Арьсан эдлэлийн нийлэг тос: 

    Малын гаралтай өөхөн тос:  32,8 % 

    Ноосны тос:                           18,3 % 

    Чөлөөт өөхний хүчил:           18,0 % 

    Холестерин:                            3,7 % 

    Сквален:                                  8,9 % 

    Кокосын тос:                            3,6 % 

    Хатуу парафин:                       3,1 % 

Будагч бодис:      

A.2.3 Pre-Treatment 

A.2.3.1 General 

The fluidity index shall be between 0,4 

Pa·s and 0,5 Pa·s. The pre-treatment may 

include singeing, desizing, scouring and 

calendering. Fluorescent and optical 

brightener shall not be used. The fabric is 

pre-treated through bleaching to obtain the 

following characteristics. 

 

 

 

 

 

A.2.3.2 Reflectance 

Tristimulus value Y: greater than 86 % for 

unsoiled cloth, measured with an 

instrument specified in 5.4.3. 

 

A.2.4 Reproducibility 

Only specialized manufacturers, 

manufacturing large quantities of textiles, 

are  likely  to  be able to supply this fabric 

with an adequate reproducibility. 

 

A.3 Artificial soil 

A.3.1 Soiling composition 

 

A.3.1.1 Composition of soil based 

on sebum/pigment 

 

Synthetic sebum: 

Cows fat : 32,8 % 

Wool fat : 18,3 % 

Free fatty acid:         18,0 % 

Cholesterol : 3,7 % 

Squalen : 8,9 % 

Coconut oil : 3,6 % 

Hard paraffin : 3,1 % 

Pigment: 
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    Нүүрсний хөө (A.3.1.2-ыг үзнэ үү) 

    Нарийн цагаан шавар 

    Төмрийн исэл (шар болон хар) 

Будагч бодис болон арьсан эдлэлийн 

тосны тоон харьцаа нь A.4.2-т 

тодорхойлсон тусалтыг гаргах 

хэмжээнд байвал зохино. 

A.3.1.2 Нүүрсний хөө болон эрдэс 

тосонд суурилсан бохирдолтын 

бүрэлдэхүүн хэсэг 

Будагч бодис, нүүрсний хөө: 

   Маш жижиг хэсгүүдийн дундаж    

хэмжээ: 295 Å 

   Маш жижиг хэсгүүдийн дундаж 

гадаргуу: 94 м2/гр 

   Нүүрсний агууламж:  96 % 

   Тос, парафины тос: 

   Хувийн жин:                0,885 

   Ноцох температур:    221 °C 

   Хайлах температур:  -26 °C 

Будагч бодис болон тослог материалын 

тоон харьцаа нь A.4.2-т тодорхойлсон 

тусалтыг гаргах хэмжээнд байх 

хэрэгтэй. 

A.3.1.3 Цусны толбоор суурилсан 

бохирдолтын бүрэлдэхүүн хэсэг 

10 г/л аммонийн цитратыг нэмж 

тогтворжуулсан, гахайны шинэхэн цус 

байна. 

A.3.1.4 Сүүтэй шоколадаар 

суурилсан бохирдолтын 

бүрэлдэхүүн хэсэг  

Амт оруулаагүй, элсэн чихэртэй какао 

(20/22 %-ийн тослогтой, 

шүлтжүүлээгүй), үнээний цэвэр сүү 

болон ус байдаг. 

A.3.1.5 Улаан дарсаар суурилсан 

бохирдолтын бүрэлдэхүүн хэсэг 

Халуун агаараар боловсруулсан 

"Alicante" нэрийн улаан дарс байна. 

Carbon black (see A.3.1.2)  

Kaoline 

Iron oxide (yellow and black) 

The proportion of pigments and sebum 

shall be such as to obtain the reflectance 

specified in A.4.2. 

 

A.3.1.2 Composition of soil based 

on carbon black and mineral oil 

 

Pigment, carbon black: 

Average size of grains : 295 Å  

 

Average surface of grains : 94 m2/g  

 

Carbon content : 96,0 % 

Oil, paraffin oil: 

Specific weight : 0,885 

Ignition temperature : 221 °C  

Liquefaction temperature : -26 °C 

The proportion of pigments and fatty 

materials shall be such as to obtain the 

reflectance specified in A.4.2. 

 

A.3.1.3 Composition of soil based 

on blood 

Pig’s blood, fresh and stabilized by the 

addition of 10 g/l ammonium citrate. 

 

A.3.1.4 Composition of soil based 

on chocolate with milk 

 

Unsweetened cocoa (20/22 % fat, not 

alkalised) with sugar, full-cream cow’s milk 

and water. 

 

A.3.1.5 Composition of soil based 

on red wine 

"Alicante" red wine treated with hot air. 
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ТАЙЛБАР: Alicante гэдэг нь худалдааны тэмдэг 

юм. Олон улсын энэхүү стандартыг хэрэглэх 

хэрэглэгчдийн тохиромжтой байдалд зориулан 

энэ мэдээллийг өгсөн бөгөөд ОУЦТК-оос тухайн 

худалдааны тэмдэгт дэмжлэг үзүүлээгүй болно. 

Хэрэв адилхан үр дүн өгөхийг харуулсан бол 

ижил бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх боломжтой. 

A.4 Толботуулах туршилтын тууз 

A.4.1 Бохирдолтыг түрхэх 

Бөс даавууг дэвтээх замаар 

бохирдолтыг түрхэхийг зөвлөдөг. 

Туузнуудыг бэлтгэхэд дараах үйлдлийг 

оруулж болно. Үүнд: 

- дэвтээх; 

- толийлгох; 

- хатаах; 

- шаардлагатай бол дахин дэвтээх; 

- толийлгох; 

- хатаах; 

- хуучруулах нь орно. 

A.4.1 Бохирдолтын давхарга 

үүсгэсний дараа бохирдолтыг 

шалгах 

Үйлдвэрлэгч бохирдолтыг жигд, 

тасралтгүй тараасан эсэхийг нягтлах 

шаардлагатай. 5.4.3-т тодорхойлсон 

хэмжих хэрэгсэл ашиглан, хуурай 

загварт гурван өнгөний Y тусалтыг 

хэмжих бэлтгэл ажлын төгсгөлд 

бохирдолт бүр доор заасан  хүрээнд 

байх хэрэгтэй. Үүнд: 

- арьсан эдлэлийн тос/ будагч бодис: 

(50 ± 3) 

- нүүрсний хөө/ эрдэс тос: (25 ± 3) 

- цусны толбо: (19 ± 3) 

- шоколад/ сүү: (37 ± 3) 

- улаан дарс: (44 ± 3) 

Нүүрэн тал, ар талын хоорондын ялгаа 

тодорхойлсон хязгаарт байвал зохино. 
ТАЙЛБАР: Бохирдуулахаас өмнө 

бохирдуулаагүй материалын тусалтыг A.2.3.12-

т бичсэн. 

NOTE   Alicante is a  trademark. This information 

is given for the convenience of users of this 

International Standard and does not constitute an 

endorsement by IEC of this trademark. Equivalent 

products may be used if it can be shown to produce 

equivalent results. 

 

A.4 Stain test strips 

A.4.1 Application of soil 

The application of soil by immersing the 

textile is recommended. 

The treatment may include the following 

operations: 

– immersion; 

– calendering; 

– drying; 

– new immersion, if necessary; 

– calendering; 

– drying; 

– ageing. 

A.4.2 Soil checking after deposition of 

soil 

 

The manufacturer should make sure that 

soil is evenly and regularly deposited. At 

the end of preparation, the Y tristimulus 

reflectance measurements on a dry 

sample using an instrument specified in 

5.4.3, shall be within the range specified 

below for each soil: 

 

– sebum /pigment: (50 ± 3) 

 

– carbon black/mineral oil: (25 ± 3) 

– blood: (19 ± 3) 

– chocolate/milk: (37 ± 3) 

– red wine: (44 ± 3) 

The difference between front and back 

should be within the defined limits. 
NOTE The unsoiled reflectance prior to soiling is 

given in A.2.3.12. 
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A.4.3 Угаасан үеийн тусалтын утгууд 

Дараах программ тус бүрээс туршилтын 

таван явалтыг эталон угаалгын машинд 

E хавсралтад тайлбарласан 

программуудыг хэрэглэн гүйцэтгэх 

хэрэгтэй. Үүнд: 

- хөвөн даавуун эдлэлийн 60 °C, 180 г 

угаалгын А* нунтаг, 

- хөвөн даавуун эдлэлийн 40 °C, 180 г 

угаалгын А* нунтаг, 

- хөвөн даавуун эдлэлийн 60 °C, 90 г 

угаалгын А* нунтагтай байна. 

Гэрлийн тусалтыг 5.4.3-т тодорхойлсон 

хэмжих хэрэгслийн тусламжтай 

хэмжиж, 9.2-ын дагуу үнэлдэг. 

Өөр программуудын хоорондын 

харьцаа болон хүлцлийг A.1-р 

хүснэгтэд тодорхойлсон бөгөөд 

материал нийлүүлэгчийн чанарын 

баталгаатай байвал зохино. 

A.4.3 Washed reflectance values 

From each of the following programmes, 

five test runs in the reference machine 

using programmes described in Annex E 

shall be carried out: 

 

– cotton 60 °C, 180 g detergent A* 

 

– cotton 40 °C, 180 g detergent A* 

 

– cotton 60 °C, 90 g detergent A* 

 

The optical reflectance is measured using 

an instrument specified in 5.4.3 and 

evaluated in accordance with 9.2. 

The ratios and tolerances between the 

different programmes are defined in Table 

A.1 and  shall be certified by the supplier 

of the material. 

Table A.1 – Ratios and tolerances of standardized soils, 

Reference Machine CLS and MP Lab 

Soil type Ratio cotton 40 °C/  

cotton 60 °C 

Cotton 60 °C  

Ratio: 90 g /180 g 

Sebum/pigment 0,93 ± 0,03 0,98 ± 0,03 

Carbon black/oil 0,88 ± 0,03 0,94 ± 0,03 

Blood 0,91 ± 0,04 0,92 ± 0,05 

Chocolate/milk 0,86 ± 0,04 0,88 ± 0,05 

Red wine 0,86 ± 0,03 0,89 ± 0,03 

Sum (with sebum) 0,89 ± 0,02 0,92 ± 0,02 

A.1-р хүснэгт – Стандартчилсан бохирдолтын харьцаа болон хүлцэл, Эталон 

CLS Машин болон MP Лаборатори 

Бохирдолтын 
төрөл 

Хөвөн даавуун эдлэлийн 
40 °C / хөвөн даавуун 
эдлэлийн 60 °C хэмд 
харьцуулсан харьцаа 

Хөвөн даавуун эдлэлийн 
60 °C  

Харьцаа: 90 г /180 г 

Арьсан эдлэлийн тос/ будагч 
бодис 

0,93 ± 0,03 0,98 ± 0,03 

 Нүүрсний хөө/ тос 0,88 ± 0,03 0,94 ± 0,03 
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Цусны толбо 0,91 ± 0,04 0,92 ± 0,05 

Шоколад/ сүү 0,86 ± 0,04 0,88 ± 0,05 

Улаан дарс 0,86 ± 0,03 0,89 ± 0,03 

Нийлбэр (арьсан эдлэлийн 
тосны хамт) 

0,89 ± 0,02 0,92 ± 0,02 

 

Эдгээр харьцаа нь эталон угаалгын 

машин, нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэл, угаалгын нунтаг, 

толботуулах туршилтын тууз (нэг удаа 

угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг бүрдүүлэх) болон тусалтын 

хэмжлийн туршилтын нийт системийг 

тодорхойлно. Тиймээс харьцаануудыг 

лабораторид байх туршилтын системд 

зориулсан шинж чанарын ерөнхий 

шалгуур үзүүлэлтээр хэрэглэхээс гадна 

лабораториас лабораторийн нэмэлт 

эргэлзээг дүгнэхэд ашиглах боломжтой.  

A.5 Толботуулах туршилтын туузанд 

тэмдэг тавих, өгөгдлийг дагалдуулах 

Толботуулах туршилтын туузнуудын 

багц бүрд багцын дугаар тавьж, дараах 

мэдээллийн хамт хүргэнэ. Үүнд: 

• Үйлдвэрлэсэн огноог шалгах 

боломж бүхий багцын дугаар; 

• Дуусах хугацаа (хамгийн их 

хугацаа нь үйлдвэрлэсэн 

огнооноос нэг жилээс ихгүй байх 

хэрэгтэй); 

• Бохирдуулаагүй бөс даавууны 

тусалтын утга (A.2.3.12-ыг үзнэ 

үү); 

• Бохирдуулсан бөс даавууны 

тусалтын утга (угаагаагүй) (A.4.2-

ыг үзнэ үү); 

• Эталон угаалгын машинд 60 °C 

хэм, 40 °C хэм, мөн 60 °C хэмд 90 

г угаалгын А* нунтагтай угаасны 

дараа бохирдолтын тусдаа 

These ratios define the total test system of 

reference machines, base load, detergent, 

stain test strips (making up a test load)  

and reflectance measurement. Therefore 

ratios may be  used as general 

qualification criteria for the test system 

within a  laboratory, and can be  used  to 

assess the additional uncertainty from 

laboratory to laboratory. 

 

 

 

 

A.5 Marking of stain test strips and 

accompanying data 

Each batch of stain test strips shall be 

marked with a batch number and delivered 

with the following information: 

• Batch number to permit checking 

date of manufacture; 

• expiry date (the maximum period 

should be not more than one year 

from date of manufacture); 

 

• reflectance value of the non-soiled 

fabric (see A.2.3.12); 

 

• reflectance values of the soiled 

fabrics (unwashed) (see A.4.2); 

 

• reflectance values after washing 

consisting of the tristimulus values 

Y  for  the  individual soil types after 

washing in the reference washing 
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төрлүүдийн гурван өнгөний Y 

тусалтын утгуудыг A.4.3-д 

нийцсэн үр дүнгийн харьцааны 

хамт бүрдүүлсэн, угаасны дараах 

тусалтын утгууд байна.  

A.6 Хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөгөө 

Хадгалалт болон тээвэрлэлтэд 

хамаарах үйлдвэрлэгчийн зөвлөгөөг 

дагана уу.  

Хэрэглэгч A.4.2 болон A.4.3-д бичсэн 

тусалтын утгуудыг тодорхой хугацаанд 

шалгаж байхыг зөвлөдөг. 

A.7 Нийлүүлэгч 

Нийлүүлэгчдийн хувьд U хавсралтыг 

үзнэ үү. 

B хавсралт 

(норматив) 

Угаалгын жишиг А* нунтаг 

Угаалгын жишиг А* нунтгийг B.1-р 

хүснэгтэд тодорхойлсон. Угаалгын 

жишиг нунтгийг гурван тусдаа 

бүрэлдэхүүн хэсэгт хуваарилдаг. 

- фермент болон хөөсний урвалыг 

удаашруулагчтай үндсэн нунтаг; 

- натрийн перборатын тетрагидрат;  

- цайруулагчийг идэвхжүүлэгч 

тетраацетилэтилендиамин байна. 

Туршилтад хэрэглэсэн угаалгын жишиг 

нунтгийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тоон 

харьцаа нь: 

- фермент болон хөөсний урвалыг 

удаашруулагчтай 77 %-ийн үндсэн 

нунтаг; 

- 20 %-ийн натрийн перборатын 

тетрагидрат;  

- 3 %-ийн цайруулагчийг идэвхжүүлэгч 

тетраацетилэтилендиамин (TAED) 

байдаг. 

machine at 60 °C and also for 40 °C 

and 60 °C with 90 g detergent A* 

together with the resulting ratios 

according to A.4.3. 

 

A.6 Advice for users 

Follow manufacturer recommendations 

regarding storage and transport. 

 

It is recommended that the user 

periodically check  the  reflectance  

values,  given  in  A.4.2 and A.4.3. 

A.7 Suppliers 

For suppliers, see Annex U. 

 

Annex B 

(normative) 

Reference detergent A* 

Reference detergent A* is defined in Table 

B.1. The  reference detergent is  

distributed as  three separate 

components: 

– base powder with enzyme and 

foam inhibitor; 

– sodium perborate tetrahydrate; 

– bleach activator tetra-

acetylethylenediamine. 

The proportions of components of the 

reference detergent used in tests are as 

follows: 

– 77 % base powder with enzyme 

and foam inhibitor; 

 

– 20 % sodium perborate 

tetrahydrate; 

– 3 % bleach activator tetra-

acetylethylenediamine (TAED). 

 

Table B.1 – Composition of the reference detergent A* 
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Ingredient % Tolerance ( ± ) 

Linear sodium alkyl benzene sulfonate 8,8 0,5 

Ethoxylated fatty alcohol C12/14 (7 EO) 4,7 0,3 

Sodium soap (tallow soap) 3,2 0,2 

Foam inhibitor concentrate (12 % silicon on inorganic carrier) 3,9 0,3 

Sodium aluminium silicate zeolite 4 A (80 % active substance) 28,3 1,0 

Sodium carbonate 11,6 1,0 

Sodium salt of a copolymer from acrylic and maleic acid 
(granulate) 

2,4 0,2 

Sodium silicate (SiO2:Na2O = 3,3:1) 3,0 0,2 

Carboxymethylcellulose 1,2 0,1 

Phosphonate (DEQUEST 2066, 25 % active acid) 2,8 0,2 

Optical whitener for cotton (stilbene type) 0,2 0,02 

Sodium sulfate 6,5 0,5 

Protease (Savinase 8.0) 0,4 0,04 

Sodium perborate tetrahydrate (active oxygen 10,00 % – 
10,40 %) 

20,0  

Tetra-acetylethylenediamine (active content 90,0 % – 94,0 %) 3,0  

NOTE 1 It is recommended that the detergent manufacturer should indicate the pH of the 
product supplied. Further product specifications are under consideration. 
NOTE 2 For suppliers, see Annex U. 

 

B.1-р хүснэгт – Угаалгын жишиг А* нунтгийн найрлага 
 

Найрлага  % Хүлцэл ( ± ) 

Шугаман алкилбензолсульфонат натрия 8,8 0,5 

Этоксилийн тосны спирт C12 / 14 (7 EO) 4,7 0,3 

Натрийн саван (тослог саван) 3,2 0,2 

Хөөсний урвалыг удаашруулагчийн концентраци (органик 
бус зөөвөрлөгчийн цахиур 12 %) 

3,9 0,3 

Хөнгөн цагааны силикатын натрийн цеолит 4 A (80 %-ийн 
идэвхтэй бодис) 

28,3 1,0 

Натрийн карбонат 11,6 1,0 

Акрилийн болон малейны хүчлийн сополимерийн 
натрийн давс (нунтаг) 

2,4 0,2 

Натрийн силикат (SiO2:Na2O = 3,3:1) 3,0 0,2 

Карбоксиметилцеллюлоз 1,2 0,1 

Фосфонат (DEQUEST 2066, 25 %-ийн идэвхэжсэн хүчил) 2,8 0,2 

Хөвөн даавуунд зориулсан гэрлийн цайруулагч 
(стильбений төрөл) 

0,2 0,02 

Натрийн сульфат 6,5 0,5 
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Протеаз (Савинасе 8.0) 0,4 0,04 

Натрийн перборатын тетрагидрат (идэвхэжсэн 

хүчилтөрөгч 10,00 % – 10,40 %) 

20,0  

Тетраацетилэтилендиамин (идэвхтэй бүрэлдэхүүн хэсэг 

нь 90,0 % – 94,0 %) 

3,0  

1-Р ТАЙЛБАР:  Нийлүүлсэн бүтээгдэхүүнийхээ рН хэмжээг заах шаардлагатай гэж угаалгын 
нунтаг үйлдвэрлэгчид зөвлөдөг. Бүтээгдэхүүний техникийн нэмэлт тодорхойлолтыг судалж 
байгаа болно. 
2-Р ТАЙЛБАР:   Нийлүүлэгчид зориулсан бичсэн U хавсралтыг үзнэ үү. 

 

Фермент болон хөөсний урвалыг 

удаашруулагчтай 77 %-ийн үндсэн 

нунтаг нь уусах чанарын дараах 

шаардлагыг хангавал зохино. Үүнд: 

Уусах чанарын тунадас (Доор бичсэн 

тайлбарыг үзнэ үү):  

20 °C хэмд уусах боломжгүй тунадас: 

2 минутын дараа 39 %-аас бага буюу 

тэнцүү, 

5 минутын дараа 37 %-аас бага буюу 

тэнцүү байна. 
ТАЙЛБАР: Дараах горимын тусламжтайгаар 

уусах чанарын тунадсыг тодорхойлдог. Үүнд: 

IEC стандартад тодорхойлсон угаалгын жишиг 

үндсэн А* нунтгийн бага температурт уусах 

чанарыг тодорхойлоход хэрэглэдэг IEC 

стандартад тодорхойлсон A* уусах чанарын 

туршилтыг ажлын энэ горимд хамруулсан. 

Тоног төхөөрөмж: 

• 1000 мл-ийн шилэн хэмжүүр 

• Соронзот хутгуур 

• Хаалт бүхий вакуум насос 

• 9 см диаметртэй 3 хэсгээс бүрдсэн 

Бюхнерийн шилэн юүлүүр 

• Хажуудаа цорготой, пирексийн шилэн 

конус хэлбэрийн 500 мл-ийн колба  

• 9 см диаметртэй дугуй хэлбэрийн 

сүлжмэл хөвөн даавуун, хар өнгийн 

шүүгч материал (жишээ нь, Туршилтын 

материал эсвэл EMPA Testmaterials 

компаниас нийлүүлсэн EW-442 төрлийн 

даавуу байна, U хавсралтыг үзнэ үү. 

EW-442 төрлийн даавуу нь “швейцарь 

пик” нэхээстэй, дугуй хэлбэрийн, 37 текс 

The base powder with enzyme and foam 

inhibitor shall fulfil the following solubility 

requirements: 

 

Solubility residues (see note below): 

 

Insoluble residue at 20 °C: 

≤ 39 % after 2 min 

 

≤ 37 % after 5 min. 

 
NOTE The solubility residues are determined using 

the following procedure: 

This operating procedure covers the IEC-A* 

solubility test which is used to determine the low 

temperature solubility of IEC-A* reference base 

detergent. 

 

Equipment: 

• 1000 ml glass beaker 

• Magnetic stirrer 

• Vacuum pump with trap 

• 3 Piece Glass Buchner funnel 9 cm 

diameter 

• 500 ml Pyrex side arm conical flask 

 

• knitted black cotton filter fabric circles, 9 

cm diameter (e.g. fabric style EW-442 

supplied by wfk Testmaterials or EMPA 

Testmaterials, see Annex U; EW-442 is 

100% cotton, swiss pique knit, circular, 

yarn count 37 tex; dyed direct black 22). 
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нэхмэлийн утасны тоотой, 22 дугаарын 

хар өнгөөр будсан 100 %-ийн хөвөн 

даавуу байна). 

Горим: 

Горимыг 3 удаа давтаад, 3 давталтын дунджаар 

үр дүнг тэмдэглэнэ. 

Шилэн хэмжүүрийг ионжуулаагүй 800 мл усаар 

дүүргэж, температурыг нь 20 °C хэм хүртэл 

тэнцвэржүүлнэ. Шилэн хэмжүүрийг соронзот 

хутгуурт байрлуулж, хутгуурыг 200 эргэлт/мин 

хурдаар тохируулна. IEC стандартад 

тодорхойлсон угаалгын жишиг үндсэн А* 

нунтгийн 10 г орчим дээжээс 2 г-ыг нарийвчлан 

жинлэнэ. Угаалгын нунтгийг шилэн хэмжүүр рүү 

нэмж, секунд хэмжигчийг эхлүүлэн, 

тодорхойлсон хугацааны туршид хутгана (2 

минут эсвэл 5 минут, доор бичсэн уусах 

чанарын тодорхойлолтыг үзнэ үү). Вакуум 

насосыг  конус хэлбэрийн колбад холбож, 

вакуум насосыг залгана.  

Дугуй хэлбэртэй хар өнгийн даавууг жинлэнэ. 

Хар даавууны гөлгөр талыг дээш харуулж, 

Бюхнерийн шилэн юүлүүрт байрлуулна. Шилэн 

хэмжүүрээс уусмалыг хар өнгийн даавуу руу 

юүлж, бүх уусмал даавуунд шингэж, тунадас 

үлдэх хүртэл орхино. Бюхнерийн шилэн 

юүлүүрээс хар өнгийн даавууг авч, даавууг 

хуудас цаасан дээр байрлуулаад, энэ загварт 

тэмдэг тавина. 

Дахиад 2 удаа давтана. 

Хар өнгийн даавууг хатаахаар өрөөний 

температурт 24 цагийн туршид орхино. 

Хатаасан хар өнгийн даавууг дахин жинлэж, 

тунадасны эзлэх %-ийг бичнэ.  

C хавсралт 

(норматив) 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн техникийн үзүүлэлт 

C.1 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, хөвөн даавуун эдлэл 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, 

хөвөн даавуун эдлэлийг C.1-р хүснэгтэд 

өгсөн техникийн үзүүлэлтэд нийцүүлсэн  

орны даавуу, дэрний уут болон нүүр 

гарын алчуураас бүрдүүлэх хэрэгтэй 

((20 ± 2) °C хэмийн температур, (65 ± 5) 

 

 

 

Procedure: 

Carry out 3 replications and record the results as 

an average of the 3 replicates. 

Fill beaker with 800 ml of deionised water and allow 

the temperature to equilibrate to 20 °C. Place 

beaker on the magnetic stirrer and set stirrer speed 

to 200 r/min. Sample IEC-A* base detergent to 

approximately 10 g and accurately weigh out  2  g.  

Add  the product to the beaker, start stopwatch and 

stir for the specified time (2 min or 5 min, see 

solubility specifications below). Connect vacuum 

pump to conical flask and switch on vacuum pump. 

 

 

 

 

 

Weigh the black fabric circle. Place black fabric into 

Buchner funnel smooth side up.  Pour solution from  

the  beaker onto the black fabric, and leave until all 

the solution has been sucked through the fabric 

and the residue remains. Remove black fabric from 

Buchner funnel, place on a sheet of paper and label 

sample. 

 

 

 

Repeat for the remaining 2 replicates. 

Allow black fabric to dry at ambient for 24 h. Re-

weigh dried black fabric circles and record the % 

residue. 

Annex C 

(normative) 

Specifications for base loads 

 

 

C.1 Cotton base load 

 

The cotton base load shall consist of 

sheets, pillowcases and towels 

conforming with the specifications given in 

Table C.1 (measured at (20 ± 2) °C, (65 ± 
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%-ийн харьцангуй чийглэгтэй үед 

хэмжсэн бөгөөд нийлүүлэгчийн 

чанарын баталгаа бүхий). 

5) % relative humidity and certified by the 

supplier). 

 
Table C.1 – Specification of the cotton base load items 

 

Criteria for conditioned 
new items 

Bed sheets Pillowcases Towels 

Substrate Long staple pure cotton  

Yarn Ring spun 

Yarn twist (T/m)   

Warp 600 ±20 610 ± 20 

Weft 500 ±15 490 ± 15 

Yarn Count (tex)   

Warp 33 ± 1 36 ± 1 

Weft 33 ± 1 97 ± 1 

Weave Plain weave linen 1/1      Huckaback 

Pick count (pick/cm)   

Warp 24 ± 1 20 ± 1 

Weft 24 ± 1 12 ± 1 

Mass per unit area (g/m2) 185 ±10 220 + 10 

Dimensions (mm)    

Length 2 400 ± 150 800 ± 50 1 000 ± 50 

Width 1 600 ± 40 800 ± 20 500 ± 30 

Weight per piece (g) 725 ± 15 240 ± 5 110 ± 3 

Finish Desizing, boiling off, singeing, bleaching, no filling or stiffening size 

Water uptake in % a 138 ± 10 138 ± 10 250 ± 15 

Shrinkage b,c warp in %    

After 5th test run as 
compared to new item -5 ± 1 -7 ±  1 -16,5 ± 1 

After 25th test run as 
compared to after 5th test 
run 

-3 ± 1 -3 ± 1 -3 ±  1 

Shrinkage b,c weft in %    

After 5th test run as 
compared to new item 

-5 ± 1 -7 ± 1 -11 ± 1 

After 25th test run as 
compared to after 5th test 
run 

 
-3 ± 1 

 
-3 ± 1 

 
-3 ± 1 

Table C.1 (continued) 

 

Description of preparation of seams and yarns 

SHEETS: Short edges (cut edges) are double hemmed, hem size 10 mm, the long edges (selvedges) 
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are not hemmed. Sewing material is polyester cotton, single seam, lock stitch, distance of seam from 
edge is 9 mm, stitch length 3 mm. 

PILLOW CASES: A piece of 80 cm x 160 cm is folded to 80 cm x 80 cm, the two edges (cut edges) 
next to the closed edge are lock stitched with a distance to the edge of 1 cm. The pillow case is then 
turned inside out and the open edge (selvedges) lock stitched 0,5 cm from the edge.  Sewing material 
is polyester cotton, single seam, lock stitch, stitch length 3 mm. 

TOWELS: All 4 edges are double hemmed, hem size is 5 mm. Sewing material is polyester cotton, 
single seam,  lock stitch, distance of seam from edge is 4 mm, stitch length 3 mm. 

 

a The procedure used (DIN 53923 – see Bibliography) is established for the determination of water 
absorption capacity of textiles with high water absorption capacity. Water absorption capacity is the 
amount of water that a textile fabric, conditioned at (20 ± 2) °C / (65 ± 2) % relative humidity, takes up 

during storage in water of 20°C for 60 s. The sample with the conditioned mass, 𝑚𝑐, is fixed on a sieve 

of stainless steel and dipped into a flat dish with 20 °C water. After 60 s the sample is taken out of the 

water, drop dried for 120 s and then weighed again (m60). The water absorption capacity 𝑤𝑎𝑐 is 

(𝑚60 − 𝑚𝑐)x 100 ÷ 𝑚𝑐. The data are measured af- ter 25 test runs as specified in footnote b. 

b In order to qualify the suitability of the textiles for use to this document the manufacturer of the textiles 
should   carry out test runs on samples from the production batch in the reference machine. The 
following wash test   runs should be carried out in the reference machine: 

• test runs 1 to 5: pre-treatment according to 6.4.2; 

• test runs 6 to 25: perform test runs according to 8.2 in reference machine using the 60 °C 
cotton reference programme (without prewash but including rinsing and spinning) but without 
any normalization between test runs. 

c Determination of shrinkage according to ISO 3759 after the washing process as defined in footnote b. 

 

 
C.1-р хүснэгт – Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй хөвөн даавуун 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийн тодорхойлолт 
 

Нөхцөлт аргаар 
сэврээсэн шинэ төрөл 
зүйлүүдийн шалгуур 

үзүүлэлт 

 Орны 
даавуу 

Дэрний уут Нүүр гарын 
алчуур 

Доод талын гадаргуу Урт үндсэн элементтэй цэвэр даавуу  

Утас                        Гогцоолдож эргүүлсэн 

Утасны  

эрчлээ (т/м) 

  

Уртааш  600 ±20 610 ± 20 

    Өргөөш 500 ±15 490 ± 15 

Утасны  

тоо (текс) 

  

Уртааш 33 ± 1 36 ± 1 

Өргөөш 33 ± 1 97 ± 1 

Нэхмэлийн сүлжээс Энгийн сүлжээстэй зотон 1/1   Ширүүн даавуу 

Цоолох тоо (цоолох/см)   

Уртааш 24 ± 1 20 ± 1 
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Өргөөш 24 ± 1 12 ± 1 

 Нэгж талбай бүрийн жин 
(г/м2) 

185 ±10 220 + 10 

Хэмжээс (мм)    

Урт 2 400 ± 150 800 ± 50 1 000 ± 50 

Өргөн 1 600 ± 40 800 ± 20 500 ± 30 

Ширхэг бүрийн жин (г) 725 ± 15 240 ± 5 110 ± 3 

Дуусгах  Бөс даавууг нэхсэний дараа уртааш байрлах үндсэн утаснаас 
наалдуулах бодисыг салган авах, буцалгах, өнгөц түлэх, 
цайруулах, дүүргэх эсвэл цардах хэмжээгүй 

%-аар авсан ус шингээлт 
a
 138 ± 10 138 ± 10 250 ± 15 

%-аар авсан, уртааш 

агшилт 
b,c

 

   

Туршилтын 5 дахь явалтын  
дараа шинэ төрөл зүйлтэй 
харьцуулсан 

-5 ± 1 

 

-7 ± 1 

 

-16,5 ± 1 

Туршилтын 25 дахь явалтын  
дараа туршилтын 5 дахь 
явалтын дараах хэмжээтэй 
харьцуулсан 

-3 ± 1 -3 ± 1 -3 ±  1 

%-аар авсан, хөндлөн 
агшилт b,c 

   

Туршилтын 5 дахь явалтын  
дараа шинэ төрөл зүйлтэй 
харьцуулсан 

-5 ± 1 -7 ± 1 -11 ± 1 

Туршилтын 25 дахь явалтын  
дараа туршилтын 5 дахь 
явалтын дараах хэмжээтэй 
харьцуулсан 

 
-3 ± 1 

 
-3 ± 1 

 
-3 ± 1 

Оёдол болон нэхмэлийн утсыг бэлтгэх тайлбар 

ОРНЫ ДААВУУ: Богино ирмэгийг (хайчилсан ирмэг) давхар эмхэрдэнэ, эмхэрдэх хэмжээ 10 мм 
бөгөөд хөвөөг (энтэй) эмхэрдэхгүй. Оёх материал нь полиэстерэн даавуу, нэг оёдол, давхар 
нугалж оёхоос гадна ирмэгээс оёх зай нь 9 мм, оёосын урт 3 мм байна. 

ДЭРНИЙ УУТ: 80 см х 160 см хэмжээтэй нэг хэрчим даавууг 80 см х 80 см хэмжээтэй нугална. 
Нугалж битүүлсэн ирмэгийн хажуу талын хоёр ирмэгийг хөвөөнөөс нь 1 см зайд ирмэгийг дотогш 
нугалж оёно. Дараа нь дэрний уутны дотор талыг гадагш эргүүлж, задгай амыг (энтэй) ирмэгээс 
0,5 см зайд ирмэгийг дотогш нугалж оёно. Оёх материал нь полиэстерэн даавуу, нэг оёдол, 
ирмэгийг дотогш нугалж оёно, оёосын урт 3 мм байна. 

НҮҮР ГАРЫН АЛЧУУР: Алчуурын дөрвөн ирмэгийг давхарлаж эмхэрдэнэ. эмхэрдэх хэмжээ 5 
мм байна. Оёх материал нь полиэстерэн даавуу, нэг оёдол, ирмэгийг дотогш нугалж оёхоос 
гадна ирмэгээс оёх зай нь 4 мм, оёосын урт 3 мм байна. 

 

a Ус шингээх өндөр үзүүлэлттэй бөс даавууны ус шингээх үзүүлэлтийг тодорхойлохын тулд (DIN 
53923 – ном зүйг үзнэ үү) хэрэглэх горимыг боловсруулсан. (65 ± 2) %-ийн харьцангуй чийглэгтэй 
үед (20±2) °C хэмд хатаасан бөс даавуу 20 °C хэмийн температуртай усыг 60 секундын туршид 

шингээсэн усны хэмжээ нь ус шингээх үзүүлэлт юм. Нөхцөлт аргаар сэврээсэн үеийн жин (𝑚𝑐) 

бүхий загварыг зэвэрдэггүй ган шүүлтүүр дээр тавьж, 20 °C хэмийн температуртай усыг хавтгай 
тавганд дүрнэ. Загварыг уснаас 60 секундын дараа гаргаж, 120 секундын туршид усыг нь 

дуслуулж сэврээгээд дахин жинлэнэ (m60). Ус шингээсэн 𝑤𝑎𝑐 үзүүлэлтийг дараах томьёогоор 
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(𝑚60 − 𝑚𝑐) x 100 ÷ 𝑚𝑐  олно. b зүүлт тайлбарт тодорхойлсноор туршилтын 25 явалтын 

дараа өгөгдлийг хэмждэг. 

b Энэ баримт бичигт нийцүүлэн хэрэглэх боломжтой бөс даавууны тохиромжтой чанарыг 
тодорхойлохын тулд бөс даавуу үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүний багцын загварыг эталон 
угаалгын машинд туршилтын явалтаар турших шаардлагатай. Үүнд: 

• туршилтын 1-5-р явалт: 6.4.2-ын дагуу урьдчилан бэлтгэнэ; 

• туршилтын 6-25-р явалт: эталон угаалгын машинд хөвөн даавуун эдлэлийн 60 °C хэмийн 
жишиг программаар 8.2-т нийцсэн туршилтын явалтыг гүйцэтгэнэ. 

c  b зүүлт тайлбарт заасан угаах үйл явцын дараа ISO 3759 стандартад нийцүүлэн агшилтыг 
тодорхойлно.  

 

 

C.2 Synthetics / blends base load 

Table C.2 – Specification of the synthetics/blends 
base load items 

 

Criterion for conditioned new 
items 

Men’s shirt Pillowcases 

Substrate  (65 ± 3) % polyester  

 (35 ± 3) % cotton 

 (65 ± 3) % polyester  

 (35 ± 3) % cotton 

Yarn  Ring Spun Ring Spun 

 Yarn twist (T/m) 

Warp 

Weft 

 

450 ± 20 

 

1 050 ±  50 

450 ± 20 1 050 ±  50 

Yarn Count (tex) 

Warp 

Weft 

 

13 ± 1 

 

150 ± 4 

13 ± 1 150 ± 4 

Weave Plain 1/1 Plain 1/1 

Pick count 

(pick/cm) Warp 

Weft 

 

43 ± 2 

 

47 ± 2 

30 ± 2 31 ± 2 

Mass per unit area (g/m2) 105 ± 10 125 ± 10 

Dimensions 

(mm) Length 

Width 

German size 41 

- 

- 

 

800 ± 50 

800 ± 20 

Weight per piece (g) 205 ± 10 165 ± 10 

Finish Bleaching, mercerizing, 
sanforizing 

Desizing, washing, 
bleaching, 
thermofixation 

MEN’S SHIRTS: Buttoned men’s shirt, plastic buttons, no buttons/ holes on sleeves, simple collar,  

no interlining 
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PILLOW CASES: A piece of 80 cm x 160 cm is folded to 80 cm x 80 cm, the two edges (cut edges) 
next to the closed edge are lock stitched with a distance to the edge of 1 cm. The pillow case is 
then turned inside out and the open edge (selvedges) lock stitched 0,5 cm from the edge. Sewing 
material is polyester cotton, single seam, lock stitch, stitch length 3 mm. 

In order to qualify the suitability of the textiles for use to this document the manufacturer of  the 
textiles should carry  out test runs on samples from the production batch in the reference 
machine. 

 

C.2 Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, нийлэг/ холимог материалтай 

эдлэл 

C.2-р хүснэгт – Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлийн төрөл зүйлүүдийн тодорхойлолт 

Нөхцөлт аргаар сэврээсэн 
шинэ төрөл зүйлүүдийн 

шалгуур үзүүлэлт 

Эрэгтэй цамц Дэрний уут 

Доод талын гадаргуу  (65 ± 3) % полиэстер 

 (35 ± 3) % хөвөн даавуу 

 (65 ± 3) % полиэстер 

 (35 ± 3) % хөвөн даавуу 

Утас Гогцоолдож эргүүлсэн  Гогцоолдож эргүүлсэн 

Утасны  

эрчлээ (т/м) 

Уртааш 

Өргөөш   

 

450 ± 20 

 

1 050 ±  50 

450 ± 20 1 050 ±  50 

Утасны тоо (текс)     

Уртааш 

Өргөөш 

 

13 ± 1 

 

150 ± 4 

13 ± 1 150 ± 4 

Нэхмэлийн сүлжээс Энгийн сүлжээстэй 1/1 Энгийн сүлжээстэй 1/1 

Цоолох тоо (цоолох/см) 

    Уртааш 

Өргөөш 

 

43 ± 2 

 

47 ± 2 

 

30 ± 2 

 

31 ± 2 

Нэгж талбай бүрийн жин (г/м2) 105 ± 10 125 ± 10 

Хэмжээс (мм) 

    Урт 

Өргөн 

герман хэмжээс 41 

- 

- 

 

800 ± 50 

800 ± 20 

Ширхэг бүрийн жин (г) 205 ± 10 165 ± 10 

Дуусгах  Цайруулах, торгомсог 
зөөлөн болгох, даавууг 
агшаах 

Бөс даавууг нэхсэний дараа 
уртаас байрлах үндсэн 
утаснаас наалдуулах 
бодисыг салган авах, угаах, 

цайруулах, дулаанаар 
боловсруулах 

ЭРЭГТЭЙ ЦАМЦ: Товчтой цамц, хуванцар товчтой, товчгүй/ ханцуй дээр товчны нүхтэй, энгийн 
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захтай, доторгүй.  

ДЭРНИЙ УУТ: 80 см х 160 см хэмжээтэй нэг хэрчим даавууг 80 см х 80 см хэмжээтэй нугална.  

Нугалж битүүлсэн ирмэгийн хажуу талын хоёр ирмэгийг хөвөөнөөс нь 1 см зайд ирмэгийг дотогш 

нугалж оёно. Дараа нь дэрний уутны дотор талыг гадагш эргүүлж, задгай амыг (энтэй) ирмэгээс 

0,5 см зайд ирмэгийг дотогш нугалж оёно. Оёх материал нь полиэстерэн даавуу, нэг оёдол, 

ирмэгийг дотогш нугалж оёно, оёосын урт 3 мм байна. 

Энэ баримт бичигт нийцүүлэн хэрэглэх боломжтой бөс даавууны тохиромжтой чанарыг 
тодорхойлохын тулд бөс даавуу үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүний багцын загварыг эталон 
угаалгын машинд туршилтын явалтаар турших шаардлагатай. 

 

C.3 Ноосон эдлэлийн программд 

зориулсан полиэстерэн үндсэн 

эдлэл 

Полиэстерэн нэхсэн бөс даавуу 

Жин (35 ± 3) г 

Нэгж талбай тутмын жин (200±25) г/м2 

Хэмжээ (30 ± 3) см х (30 ± 3) см бүх 

дөрвөн ирмэгийн дагуу хоёр давхарлаж 

оёсон. 

Төрөл зүйлүүдийг хүргэхийн өмнө 

тослох процесс хийгээгүй байвал 

зохино. 
ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт нийцүүлэн 

хэрэглэх боломжтой бөс даавууны 

тохиромжтой чанарыг тодорхойлохын тулд 

бөс даавуу үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүний 

багцын загварыг эталон угаалгын машинд 

туршилтын явалтаар турших шаардлагатай.  

D хавсралт 

(норматив) 

Эталон угаалгын машины техникийн 

тодорхойлолт 

D.1 Эталон угаалгын машины 

техникийн тодорхойлолт болон 

хэрэглэх арга 

D.1.1 Ерөнхий зүйл 

Эталон угаалгын машины хоёр төрлийг 

энэ стандартад тодорхойлсон (1-р 

төрөл болон 2-р төрөл). Энэ стандартыг 

нийтлэх үед зөвхөн 1-р төрлийн эталон 

угаалгын машиныг үйлдвэрлэж байсан. 

D.1.2 1-р төрөл 

C.3 Polyester base load for wool 

programme 

 

Knitted polyester textile 

Mass (35 ± 3) g 

Mass per unit area (200 ± 25) g/m2 

Size (30 ± 3) cm х (30 ± 3) cm double 

layer sewn along all four edges.  

 

The items shall be free of process oil prior 

to delivery. 

 
NOTE In order to qualify the suitability of the 

textiles for use  to  this  document the manufacturer 

of  the  textiles  should carry out test runs on 

samples from the production batch in the reference 

machine. 

 

Annex D 

(normative) 

Reference machine specification 

 

D.1 Specification of the reference 

washing machines and method of use 

 

D.1.1 General 

Two types of reference machine are 

specified in this standard (Type 1 and 

Type 2). At  the  time of publication only 

Type 1 machines below are in production. 

 

D.1.2 Type 1 
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"Wascator FOM 71CLS" эталон угаалгын 

машиныг усны оролт дээр мэдэрч болох 

хамгийн бага хэмжээг жинлэх 

мэдрэгчтэй, ус өгөхийг хянах системээр 

тоноглосон. Техникийн тодорхойлолтыг 

D.1-р хүснэгтээс үзнэ үү.  

D.1.3 2-р төрөл 

"FOM 71MP-Lab with flow meter" эталон 

угаалгын машиныг ус өгөх үед мэдэрч 

болох хамгийн бага хэмжээний 

эзлэхүүнийг хэмжихэд зориулсан 

зарцуулалтын хэмжүүрээр тоноглосон. 

Зарцуулалтын хэмжүүрийн дугаар 472 

990298 бөгөөд эталон угаалгын машин 

үйлдвэрлэгч нийлүүлэх шаардлагатай. 

Техникийн тодорхойлолтуудыг D.2-р 

хүснэгтээс үзнэ үү. 

D.1.4 Нэмэлт мэдээлэл 

Эталон угаалгын машинд зориулсан 

горим болон программын мэдээллийг E 

хавсралтаас үзэх боломжтой. 

D.1.5 1-р төрлийн эталон угаалгын 

машин: Хэрэглэх арга 

D.1.5.1 Эталон угаалгын машиныг 

суурилуулах 

1-р төрлийн эталон угаалгын машины 

хувьд ус юүлэх хоолой болон 

лабораторийн ус зайлуулах хоолойн 

хооронд агаарын завсартай байгаа 

эсэхийг баталгаажуулна.  

• Угаалгын машиныг лабораторийн 

хувьсах гүйдлийн хангамжид 

(хангамжийн хүчдэлд)  

үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны 

дагуу зөв холбосон эсэхийг 

баталгаажуулна. 

• Үйлдвэрлэгчийн суурилуулалтын 

зааврын дагуу хяналтын 

түвшнийг тохируулж, жинлэх 

хэмжүүрийн хуваарийг тэг 

Reference "Wascator FOM 71CLS" is 

equipped with a weight sensing water inlet 

control system for very small tolerances on 

the water inlet. See Table D.1 for 

specifications. 

 

D.1.3 Type 2 

Reference "FOM 71MP-Lab with flow 

meter" is equipped with a flow meter for 

volumetric measurement of water giving 

small tolerances. Part number Flowmeter 

is 472 990298, to be supplied by the 

manufacturer of the reference machine. 

See Table D.2 for specifications. 

 

 

 

D.1.4 Further information 

Procedures and programming information 

for the reference machine can  be  found 

in  Annex E. 

D.1.5 Reference machine type 1: 

Method of use 

D.1.5.1 Installation of the reference 

machine 

For type 1 model ensure that there is an 

air gap between the drain hose and the 

laboratory drainage system. 

 

 

• Ensure that the machine is properly 

connected to the laboratory’s mains 

system (supply voltage) according 

to the manufacturer’s instruction. 

 

 

• Calibrate the level control and 

perform a zero calibration of the 

weight scale according to 
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шалгалт тохируулгаар 

тохируулна. 

• Лабораторийн ус хангамжийн 

систем нь эталон угаалгын 

машинд (15 ± 2) литр усыг минут 

тутамд өгөх боломжтой эсэхийг 

баталгаажуулна. 

D.1.5.2 Техникийн ээлжит үйлчилгээ  

Угаалгын машиныг чанарын 

баталгаатай горим эсвэл 

үйлдвэрлэгчийн шалгалт тохируулгын 

зааварчилгааны дагуу жилд нэг удаа 

тохируулна. Хоёр шалгалт тохируулгын 

хооронд эталон угаалгын машинд 

зориулсан программ болон техникийн 

үйлчилгээний гарын авлагын дагуу 

техникийн үйлчилгээний шалгалтыг 

хийдэг. 
ТАЙЛБАР: Эталон угаалгын машинд зориулсан 

техникийн үйлчилгээ болон программын гарын 

авлагыг үйлдвэрлэгчээс эсвэл үйлдвэрлэгчийн 

вебсайтаас авах боломжтой (U хавсралтыг үзнэ 

үү). 

instructions in the manufacturer’s 

installation manual. 

 

• Ensure that the laboratory water 

supply system can deliver (15 ± 2) l 

of water per min into the reference 

machine. 

 

D.1.5.2 Regular maintenance 

Once a year, calibrate the machine 

according to certified procedures or the 

manufacturer’s calibration instructions. 

Once a year midway between two 

calibrations make a maintenance check 

according to maintenance and 

programming manual for reference 

machines. 

 

 
NOTE   Maintenance and  programming manual for 

reference machines can be  obtained from the 

manufacturer or via the manufacturer’s web site 

(see Annex U). 

 

Table D.1 – Description of the reference washing 

machine and method of use type 1 
 

Type 1 
Front loading 
horizontal rotating 
machine 

 Wascator FOM 71 CLS 

 
 
 
 
 

 
Inner drum 

Diameter  (520 ± 1) mm 

Depth  (315 ± 1) mm 

Volume  61 l 

 
 

Lifting vanes 

Number 3 

Height (50 ± 1) mm 

Length Extended the depth of 
the inner drum 

Spacing 120o 

Perforation Diameter 5 mm 

Material  18/8 stainless steel 

 
Outer drum 

Diameter  (554 ± 1) mm 

Material  18/8 stainless steel 

Timer   Programmable 
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Drum speed 

 

Wash speed 

Range Programmable (20-59) 

r/min, step size 1 r/min 

Tolerance at test 
load 5 kg , 26 l of 

water 

± 1 r/min 

 
Water extraction (spin) 

Range Programmable 200 – 
1100 r/min 

Tolerance ± 20 r/min 

 
 
 
Heating system 

Heating power  5,4 kW ± 2 % 

 

 
Thermostat 

Range (4 – 97) ° C 

Accuracy at switch 
off temperature 

± 1 ° C 

Switch on 
temperature 

≤ 4 ºC below switch-off 
temperature 

 

Reversing rhythm 

 
Normal/Gentle ON 
Nor- mal/Gentle 
OFF 

Programmable (0 –  250) s 

(0 –  250) s 

Step size 1 s 

 
 
 
 

 
Water system 

Cold water supply 
At water pressure 
240 kPa 

(20 ± 2) l/min 

 
Level sensing 

Step size ≤3 mm 

Repeatability ± 5 mm (± 1 l) 

 
 
Weight sensing 

 Standard (weight) 

Step size 0,1 kg 

Dosing accuracy ± 0,2 kg 

Weighting accuracy ± 0,1 kg 

Drain system Drain valve > 30 l/min 

D.1-р хүснэгт – Эталон угаалгын машины тодорхойлолт болон 1-р төрлийн 
эталон угаалгын машиныг хэрэглэх арга 

 

1-р төрөл 
Урд талаас 
ачаалах, хэвтээ 
тэнхлэгээр 
эргэлдэх 
угаалгын 
машин 

  

Wascator FOM 71 CLS 

 
 
 
 
 

 
Дотор талын 
дамар 

 Диаметр   (520 ± 1) мм 

Гүн   (315 ± 1) мм 

Эзлэхүүн   61 л 

 
 

Өргөгч ирмэг 

Тоо  3 

Өндөр  (50 ± 1) мм 

Өргөн  Дотор талын дамрын 
гүний өргөтгөсөн хэмжээ 

Мөр хоорондын зай 120o 

Хавтас  Диаметр  5 мм 

Материал   18/8 зэвэрдэггүй ган 

  Диаметр   (554 ± 1) мм 
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Гадна талын 
дамар 

Материал  18/8 зэвэрдэггүй ган 

Хугацаа хэмжигч   Программчлах боломжтой 

 
 
 

Дамрын хурд 

 

Угаах хурд  

Хүрээ  Программчлах 

боломжтой  (20-59) 
эргэлт/ мин, алхмын 

хэмжээ 1 эргэлт/ мин 

Нэг удаа угаах туршилтын 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

хамгийн бага хэмжээ 5 кг, 
26 л ус 

  

± 1 эргэлт/ мин 

 
Усыг шахаж 
гаргах (эргэлтээр) 

Хүрээ  Программчлах 
боломжтой  200 – 1100 
эргэлт/ мин 

Хүлцэл  ± 20 эргэлт/ мин 

 
 
 
Халаах систем 

Халаах чадал   5,4 кВт ± 2 % 

 

 
Дулаан хадгалагч 

 

Хүрээ  (4 – 97) ° C 

Салгах үеийн 
температурын нарийвчлал 

± 1 ° C 

Асаах үеийн температур салгах үеийн 

температураас доош 4 °C 

хэм бага буюу тэнцүү 

 

Буцааж ухраах 
боломжтой 
хэмнэл 

Хэвийн/Зөөлөн 

сонголтыг 
асаасан хэвийн/ 
Зөөлөн сонголтыг 

унтраасан  

Программчлах боломжтой (0 –  250) с 

(0 –  250) с 

 

Алхмын хэмжээ 

1 с 

 
 
 
 

 
Усны систем 

Хүйтэн ус өгөх  
Усны даралт 240 кПа үед (20 ± 2) л/мин 

 
Түвшин мэдрэгч 

Алхмын хэмжээ 3 мм-ээс бага буюу 
тэнцүү 

Дахин давтах чадвар ± 5 мм (± 1 л) 

 
 
Жин мэдрэгч 

 Стандарт (жин) 

Дахин давтах чадвар 0,1 кг 

Хэмжээ тогтоох нарийвчлал ± 0,2 кг 

Жинлэх нарийвчлал ± 0,1 кг 

Ус зайлуулах 
систем 

Ус юүлэх  хавхлаг  30 л/минутаас их 

 

D.1.5.3 Туршилтын цувралын өмнө 

• Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлгүйгээр Хөвөн 

даавуун эдлэлийн 60 °C эсвэл 

Хөвөн даавуун эдлэлийн 40 °C 

хэмийн жишиг программд 

туршилтын нэг явалтыг 

гүйцэтгэнэ. 

D.1.5.3 Before test series 

• Perform a test run on reference 

programme Cotton 60 °C or  Cotton 

40  °C  without test  load. 
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• Туршилтын үр дүнгүүдийг эталон 

угаалгын машинд зориулсан 

техникийн үйлчилгээ болон 

программын гарын авлагад 

бичсэн утгуудтай харьцуулна. 

• Температур, дүүргэлтийн 

эзлэхүүн болон усны нийт тоо 

хэмжээг хэмжсэн утгууд E.2-р 

хүснэгтэд тодорхойлсон 

хязгаараас хэтэрсэн бол шинэ 

шалгалт тохируулга эсвэл 

техникийн үйлчилгээний шалгалт 

хийнэ. 
ТАЙЛБАР: Эталон угаалгын машинд зориулсан 

техникийн үйлчилгээ болон программын гарын 

авлагыг үйлдвэрлэгчээс эсвэл үйлдвэрлэгчийн 

вебсайтаас авч болно (U хавсралтыг үзнэ үү). 

• Эталон угаалгын машинд 

зориулсан программ болон 

техникийн үйлчилгээний авлагын 

дагуу жингийн шалгалт хийж, 

хэрэв угаалгын машины 

техникийн тодорхойлолтоос 

хэтэрсэн байвал хуваарийг дахин 

тохируулна. 

D.1.5.4 Туршилтын цувралын явцад 

1-р төрлийн загваруудын хувьд жинлэх 

дарааллын (дүүргэх дараалал) туршид 

угаалгын машинд аливаа эдлэлийг 

түшүүлж тавьсан эсвэл байрлуулсан 

эсвэл солиогүй гэдгийг баталгаажуулна. 

Туршилтын явалт бүрийн дараа эталон 

угаалгын машин нь E.2-р хүснэгтэд 

тодорхойлсон бүх шаардлагад нийцэж 

байгааг шалгана. 

D.1.6 2-р төрлийн эталон угаалгын 

машин: Хэрэглэх арга 

D.1.6.1 Эталон угаалгын машиныг 

суурилуулах 

• Угаалгын машиныг лабораторийн 

хувьсах гүйдлийн хангамжид 

• Compare the test results obtained 

with values given in Maintenance 

and programming manual for 

reference machines. 

 

• If the measured values for 

temperature, fill volume and total 

water quantity are outside the 

prescribed range in Table E.2 

perform a new calibration or 

maintenance check. 

 

 
NOTE   Maintenance and  programming manual for 

reference machines can be  obtained from the 

manufacturer or    via the manufacturer’s web site 

(see Annex U). 

• Perform a weight check in 

accordance with the maintenance 

and programming manual for 

reference machines and if it is out 

of machine specification recalibrate 

the scale. 

 

 

D.1.5.4 During a test series 

For the type 1 models, be sure not to lean 

or place or  change any items on  the 

machine during the weighing sequence 

(filling sequence). 

 

After each test run verify that the reference 

machine complies with all requirements 

specified in Table E.2. 

 

D.1.6 Reference machine type 2: 

Method of use 

D.1.6.1 Installation of the 

reference machine 

• Ensure that the machine is properly 

connected to the laboratory’s mains 
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(хангамжийн хүчдэлд)  

үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу 

зөв холбосон эсэхийг 

баталгаажуулна. 

• Үйлдвэрлэгчийн суурилуулалтын 

зааврын дагуу хяналтын 

түвшнийг шалгаж тохируулна. 

 

• Зарцуулалтын хэмжүүрийг усны 

даралттай харьцуулан, зааврын 

дагуу тохируулна. 

• Лабораторийн ус хангамжийн 

систем эталон угаалгын машинд 

(15 ± 2) л усыг минут тутамд өгөх 

боломжтой эсэхийг 

баталгаажуулна. 

D.1.6.2 Техникийн ээлжит үйлчилгээ  

Угаалгын машиныг чанарын 

баталгаатай горим эсвэл 

үйлдвэрлэгчийн шалгалт тохируулгын 

зааварчилгааны дагуу жилд нэг удаа 

тохируулна. Хоёр шалгалт тохируулгын 

хооронд эталон угаалгын машинд 

зориулсан программ болон техникийн 

үйлчилгээний гарын авлагын дагуу 

техникийн үйлчилгээний шалгалтыг 

хийдэг. 
ТАЙЛБАР: Эталон угаалгын машинд зориулсан 

техникийн үйлчилгээ болон программын гарын 

авлагыг үйлдвэрлэгчээс эсвэл үйлдвэрлэгчийн 

вебсайтаас авч болно (U хавсралтыг үзнэ үү). 

D.1.6.3 Туршилтын цувралын өмнө 

• Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлгүйгээр Хөвөн 

даавуун эдлэлийн 60 °C эсвэл 

Хөвөн даавуун эдлэлийн 40 °C 

хэмийн жишиг программд 

туршилтын нэг явалтыг 

гүйцэтгэнэ. 

• Туршилтын үр дүнгүүдийг эталон 

угаалгын машинд зориулсан 

system (supply voltage) according 

to the manufacturer’s instruction. 

 

 

• Perform a calibration of the level 

control according to instructions in 

the manufacturer’s installation 

manual. 

• Calibrate the flow meter against the 

water pressure according to the 

flow meter installation manual. 

• Ensure that the laboratory supply 

system can deliver (15 ± 2) l/min of 

water into the reference machine. 

 
 

D.1.6.2 Regular maintenance 

Once a year, calibrate the machine 

according to certified procedures or the 

manufacturer’s calibration instructions. 

Once a year midway between two 

calibrations make a maintenance check 

according to maintenance and 

programming manual for reference 

machines. 

 

 
NOTE   Maintenance and  programming manual for 

reference machines can be  obtained from the 

manufacturer or via the manufacturer’s web site 

(see Annex U). 

D.1.6.3 Before test series 

• Perform a test run on reference 

programme Cotton 60 °C or  Cotton 

40  °C  without test  load. 

 

 

 

• Compare the test results obtained 

with values given in maintenance 
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техникийн үйлчилгээ болон 

программын гарын авлагад 

бичсэн утгуудтай харьцуулна. 

• Температур, дүүргэлтийн 

эзлэхүүн болон усны нийт тоо 

хэмжээг хэмжсэн утгууд E.2-р 

хүснэгтэд тодорхойлсон 

хязгаараас хэтэрсэн бол шинэ 

шалгалт тохируулга эсвэл 

техникийн үйлчилгээний шалгалт 

хийнэ. 

• Эталон угаалгын машинд 

зориулсан программ болон 

техникийн үйлчилгээний авлагын 

дагуу эзлэхүүний шалгалт хийж, 

хэрэв шаардлагатай бол дахин 

тохируулна. 

D.1.6.4 Туршилтын цувралын явцад 

Туршилтын явалтын цэвэрлэх 

гүйцэтгэлийн туршид эталон угаалгын 

машин E.2-р хүснэгтэд тодорхойлсон 

шаардлагуудад нийцэхгүй бол 

туршилтын энэ явалт болон 

зэрэгцүүлэн хийсэн туршилтын бүх 

явалтыг хүчингүй гэж тооцох хэрэгтэй. 

and programming manual for 

reference machines. 

 

• If the measured values for 

temperature, fill volume and total 

water quantity are outside the 

prescribed range in Table E.2, 

perform a new calibration or 

maintenance check. 

 
 

 

• Make a volume check in 

accordance with the maintenance 

and programming manual for 

reference machines and if 

necessary recalibrate. 

 

D.1.6.4 During a test series 

If, during a cleaning performance test run, 

the reference machine does not meet the 

requirements set out in Table E.2, then 

this run and all parallel test runs shall be 

deemed to be invalid. 

Table D.2 – Description of the reference washing 

machine and method of use type 2 
 
 

Type 2 
Front loading 
horizontal rotating 
machine 

 FOM 71 MP-Lab with 
flow- meter 

 
 
 
 
 

 
Inner drum 

Diameter  (515 ± 5) mm 

Depth  (335 ± 5) mm 

Volume  65 l 

 
 

Lifting vanes 

Number 3 

Height (50 ± 5) mm 

Length Extended the depth of 
the inner drum 

Spacing 120o 

Perforation Diameter 5 mm 

Material  18/8 stainless steel 
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Outer drum 

Diameter  (575 ± 5) mm 

Material  18/8 Stainless 
steel/alumina 

Timer   Programmable 

 
 

Drum speed 

 
Wash speed 

Range Fixed 52 r/min 

Tolerance at test 
load 5 kg , 26 l of 
water 

± 1 r/min 

 
Water extraction (spin) 

Nominal speed 500 r/min 

Tolerance ± 20 r/min 

 
 
 
Heating system 

Heating power  5,4 kW ± 2 % 

 

 
Thermostat 

Range (4 – 97) ºC 

Accuracy at switch 
off temperature 

± 1 ºC 

Switch on 
temperature 

≤ 4 ºC below switch-off 

tem- perature 

 

Reversing rhythm 

 
Normal/Gentle ON 
Nor- mal/Gentle 
OFF 

Programmable (0 –  250) s 

(0 –  250) s 

Step size 1 s 

 
 

Water system 

Cold laboratory 
supply water 

At water pressure 
240 kPa 

(16 ± 2) l/min 

 
Level sensing 

Step size ≤3 mm 

Repeatability ± 5 mm (± 1 l) 

Drain system Drain valve > 30 l/min 

 

Flowmeter 
(programmable) 

 

Volume sensing (flow) 

Flow range (0-20) l/min 

Dosing accuracy ≤± 0,3 l 

Step size 1 l 

D.2-р хүснэгт – Эталон угаалгын машины тодорхойлолт болон 2-р төрлийн 
эталон угаалгын машиныг хэрэглэх арга 

 

 2-р төрөл 
Урд талаас 
ачаалах, хэвтээ 
тэнхлэгээр 
эргэлдэх 
угаалгын машин 

 FOM 71 MP-Lab with 
flow- meter 

 
 
 
 
 

 
Дотор талын дамар 

 Диаметр   (515 ± 5) мм 

Гүн   (335 ± 5) мм 

Эзлэхүүн   65 л 

 
 

Өргөгч ирмэг 

Тоо  3 

Өндөр  (50 ± 5) мм 

Урт  Дотор талын дамрын 
гүний өргөтгөсөн 
хэмжээ 

 Мөр хоорондын зай 120o 

Хавтас Диаметр  5 мм 

Материал   18/8 зэвэрдэггүй ган 
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Гадна талын дамар 

Диаметр   (575 ± 5) мм 

Материал   18/8 зэвэрдэггүй ган 
/хөнгөн цагаан 

Хугацаа хэмжигч   Программчлах боломжтой 

 
 

Дамрын хурд  

 
Угаах хурд 

Хүрээ   52 эргэлт/минутад 
тааруулсан 

Нэг удаа угаах 
туршилтын тоо 
хэмжээтэй эдлэлийн 
хамгийн бага хэмжээ 5 кг 
, 26 л ус 

± 1 эргэлт/минут 

 Усыг шахаж гаргах  
(эргэлтээр) 

 Нэрлэсэн хурд 500 эргэлт/минут 

Хүлцэл ± 20 эргэлт/минут 

 
 
 
Халаах систем  

Халаах чадал  5,4 кВт ± 2 % 

 

 
Дулаан хадгалагч 

Хүрээ  (4 – 97) °C 

Салгах үеийн 
температурын 
нарийвчлал 

± 1 °C 

Асаах үеийн температур салгах үеийн 
температураас доош 4 ºC 
хэм бага буюу тэнцүү 

 

Буцааж ухраах 
боломжтой хэмнэл 

Хэвийн/Зөөлөн 
сонголтыг асаасан 
хэвийн/ Зөөлөн 
сонголтыг 
унтраасан 

Программчлах 
боломжтой 

(0 –  250) с 

(0 –  250) с 

Алхмын хэмжээ 1 с 

 
 

Усны систем 

Лабораторийн 
хүйтэн ус өгөх 

Усны даралт 240 кПа 
үед 

(16 ± 2) л/мин 

 
Түвшин мэдрэгч 

Алхмын хэмжээ 3 мм-ээс бага буюу 
тэнцүү 

Дахин давтах чадвар ± 5 мм (± 1 л) 

Ус зайлуулах 
систем 

Ус юүлэх  хавхлаг 30 л/минутаас их 

 

Зарцуулалтын 
хэмжүүр 
(программчлах 
боломжтой) 

 

Эзлэхүүн мэдрэгч 
(зарцуулалт) 

Урсгалын хурд (0-20) л/мин 

Хэмжээ тогтоох 
нарийвчлал 

± 0,3 л-ээс бага буюу 
тэнцүү 

Алхмын хэмжээ 1 л 

 

ТАЙЛБАР: 2-р төрлийн эталон угаалгын 

машиныг дахин үйлдвэрлэхгүй хэдий ч 

хэрэглээнд байж болох юм. 

D.1.6.5 Эзлэхүүний тохиргоог 

программчлах 

Үйлдвэрлэгчийн гарын авлагад бичсэн 

программын зааврын дагуу усны 

зарцуулалтын тогтоосон (оноосон) 

эзлэхүүнийг бичнэ. D.3-р хүснэгтэд 

NOTE The type 2 reference machine is no longer 

in production but may still be used. 

 

D.1.6.5 Programming set volumes 

 

Enter the set (target) water consumption 

volumes according to programme 

instructions in manufacturer’s manual. 

The set values specified in Table D.3 shall 
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тодорхойлсон, тааруулсан утгуудыг 

сонгосон жишиг программ бүрд 

зориулсан эталон угаалгын машины 

зарцуулалтын хэмжүүрт холбосон 

хяналтын төхөөрөмжид бичих 

шаардлагатай. Зарцуулалтын 

хэмжүүрийг зөвхөн хоёр эзлэхүүнд (A1 

болон A2) нэг зэрэг хянаж болох учраас 

өөр жишиг программыг сонгох бүрд 

хадгалсан утгуудыг ямар ч нөхцөлд 

шалгасан байвал зохино.  

be  entered  into control unit connected to 

the flow meter of the reference machine 

for each reference programme selected. 

The flow meter can only handle two 

volumes (A1 and A2) at the same time, so 

the values stored need to be checked 

wherever a different reference programme 

is selected. 

 

Table D.3 – Programmed volume for type 2 reference 
machine 

 

Programme Set value A1 
(litre) 

Set value A2 
(litre) 

Cotton 85 °C 26 18 

Cotton 60 °C 26 18 

Cotton 40 °C 26 18 

Synthetics/blends 60 °C 22 4 

Synthetics/blends 40 °C 22 --a 

Wool 40 °C 26 --a 

Cotton 30 °C 26 18 

Cotton 20 °C 26 18 

a No set value for A2 needed. 

D.3-р хүснэгт  – 2-р төрлийн эталон угаалгын машинд зориулан 
программчилсан эзлэхүүн 

Программ Тогтоосон  A1 
утга (литр) 

Тогтоосон  A2 
утга (литр) 

Хөвөн даавуун эдлэлийн 85 °C 26 18 

Хөвөн даавуун эдлэлийн 60 °C 26 18 

Хөвөн даавуун эдлэлийн 40 °C 26 18 

Нийлэг/холимог материалтай 
эдлэлийн  60 °C 

22 4 

Нийлэг/холимог материалтай 
эдлэлийн 40 °C 

22 --a 

Ноосон эдлэл 40 °C 26 --a 

Хөвөн даавуун эдлэлийн 30 °C 26 18 

Хөвөн даавуун эдлэлийн 20 °C 26 18 

a A2 утгад тогтоосон утга шаардлагагүй. 
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E хавсралт 

(норматив)  

Эталон угаалгын машины 

программын тодорхойлолт 

E.1 Ерөнхий зүйл 

Эталон угаалгын машинд зориулсан янз 

бүрийн программыг энэ бүлэгт 

тайлбарласан. Программуудыг E.1-р 

хүснэгтэд тодорхойлсон. 

ТАЙЛБАР: Эталон угаалгын машинд 

зориулсан техникийн үйлчилгээ болон 

программын гарын авлагыг үйлдвэрлэгчээс 

эсвэл үйлдвэрлэгчийн вебсайтаас авах 

боломжтой (U хавсралтыг үзнэ үү). 

E.2 Программчлах зааварчилгаа 

1-р төрлийн угаалгын машины хувьд (D 

хавсралтад тайлбарласан) эталон 

угаалгын машины үйлдвэрлэгчээс IEC 

60456 стандартын 5-р хэвлэлийн бүх 

программыг багтаасан санах (memory) 

бэлэн картуудыг авч болно. Эдгээр карт 

түгжээтэй бөгөөд агуулгыг өөрчлөх 

эсвэл хувиргах боломжгүй.  

2-р төрлийн угаалгын машины хувьд (D 

хавсралтад тайлбарласан)  

программын тухай бүх нарийвчилсан 

мэдээллийг эталон угаалгын машинд 

зориулсан техникийн үйлчилгээ болон 

программын гарын авлагаас авч болно. 

ТАЙЛБАР: Эталон угаалгын машинд 

зориулсан техникийн үйлчилгээ болон 

программын гарын авлагыг үйлдвэрлэгчээс 

эсвэл үйлдвэрлэгчийн вебсайтаас авах 

боломжтой (U хавсралтыг үзнэ үү). 

E.3 Хүлцэл 

Эталон угаалгын машины 

параметрүүдэд хамаарах зарим үйл 

явцын параметрүүд нь хүлцлийн 

тогтоосон хязгаартай байна. Эдгээр 

хязгаарыг E.2-р хүснэгтэд бичсэн. 

Annex E 

(normative) 

Reference machine programme 

definitions 

E.1 General 

This annex describes the various 

reference programmes for the reference 

machine. The programmes are described 

in Table E.1. 
NOTE   Maintenance and programming manual for 

reference machines can be  obtained from the 

manufacturer or via the manufacturer’s web site 

(see Annex U). 

 
E.2 Programming instructions 

For type 1 machines (refer to Annex D) 

ready made memory cards containing all 

IEC 60456 Edition 5 programs can be 

obtained from the manufacturer of the 

reference machine. These cards are 

locked and the content cannot be 

exchanged or altered. 

 
For type 2 machines (refer to Annex D) full 

programming details are available in the 

maintenance and programming manual for 

reference machines. 

 
 
 
NOTE   Maintenance and programming manual for 

reference machines can be obtained from the 

manufacturer or via the manufacturer’s web site 

(see Annex U). 

 
 

E.3 Tolerances 

Some process parameters related to the 

reference machine parameters have 

prescribed tolerance limits. These limits 

are shown in Table E.2. 
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E.4 Эхлүүлэх программ 

Туршилтын явалт бүрийн өмнө эталон 

угаалгын машины нөхцөлүүдийг 

стандартад тохируулахын тулд хэрэв 

эталон угаалгын машиныг 2 цагаас илүү 

хугацаагаар ажиллуулаагүй бол 

(сүүлийн программын төгсгөлөөс 

туршилтын дараагийн явалтын эхлэл 

хүртэл) эхлүүлэх тусгай программыг 

ажиллуулах (6.2.2-т тайлбарласан) 

хэрэгтэй. Бүх эталон угаалгын машин 

нь үйлдвэрт суурилуулсан эхлүүлэх 

программтай байдаг. Эхлүүлэхэд 

ойролцоогоор 8 минутын хугацааг 

зарцуулах бөгөөд угаах эдлэлгүй, 

угаалгын нунтаггүйгээр үргэлж 

ажиллуулна. 

Эхлүүлэх программ дараах үйлдлээс 

бүрдэнэ. Үүнд: 

1: 130 мм усны түвшинд 2 минутын 

туршид хүйтэн усаар эхний удаа зайлах  

2: ус зайлуулах 

3: 200 мм усны түвшинд 2 минутын 

туршид хүйтэн усаар хоёр дахь удаа 

зайлах 

4: ус зайлуулах 

5: 500 эргэлт/минутаар 30 секундын 

туршид усыг шахан гаргах  

E.4 Start up programme 

In order to normalise the conditions within 

the reference machine prior to each test 

run, a special start up programme shall be 

run (refer to 6.2.2) if the reference machine 

has not  been in use for more than 2  h  

(from the end of  the last programme to the 

start of  the next  test run). All reference 

machines have a factory installed start up 

programme. The start up programme 

takes about 8 min to complete and is 

always run without load and without 

detergent. 

 

 

 

 

The start up programme consists of 

 

1: 1st cold rinse at a water level of 130 mm 

for 2 min  

2: drain 

3: 2nd cold rinse at a water level of 200 

mm for 2 min  

 

4: drain 

5: extraction 500 r/min for 30 s. 
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Table E.1 – Specification of reference washing programmes 
 

 

 
Procedure 

 
Agitation 

during 
heating 
washing 

and rinsinge 

 
Nominal 

Test 
load 
mass 

kg 

 
Maximum 

temperatur
e 

° C 

Washing Rinse 1 Rinse 2 Rinse 3   Rinse 4 Spin 

Water 
quantity 

l 

Wash 

time
j 

min 

 
Cool 
down 

Water 
quantity 

l 

Rins
e 

time 
min 

Water 
quantity 

l 

Rins
e 

time 
min 

Water 
quantity 

l 

Rins
e 

time 
min 

Water 
quantity 

l 

Rinse 
time 
min 

Spin 
time 
min 

Cotton 
85°C 

Normal d 5 85 a 26b 9i No 18 c 3 18 c 3 18 c 2 18 c 2 5 

Cotton 
60°C 

Normal d 5 60 a 26 b 9i No 18 c 3 18 c 3 18 c 2 18 c 2 5 

Cotton 
40°C 

Normal d 5 40 26 b 12i No 18 c 3 18 c 3 18 c 2 18 c 2 5 

Synthetics/
blends 60 
°C 

Normal d 2 60a 22 b 9i Yesf 22 c 3 22 c 3 22 c 2 - - 2 

Synthetics/
blends 40 
°C 

Normal d 2 40 22 b 12i No 22 c 3 22 c 3 22 c 2 - - 2 

Wool 40 
°C 

Gentle g 1 40 26 c 3,5i No 26c 3 26c 3h 26c 2 - - 6 

Cotton 30 
°C 

Normal d 5 30 26 b 18 No 18 c 3 18 c 3 18 c 2 - - 5 

Cotton 20 
°C 

Normal d 5 20 26 b 8 No 18 c 3 18 c 3 18 c 2 - - 5 
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a Heat to 40 ºC, agitate for 15 min before heating to wash temperature. 

b Corresponding to approximately 100 mm  water  level.  

c Corresponding to approximately 130 mm  water  level.  

d Drainage normal action 1 min after washing and all rinses.  

e All fillings are static. 

f Cool down 2 min, normal action, water quantity 4 l. 

g Gentle heat to 20 ºC static heat to 35 ºC, gentle agitation 30 s and static heat to 40 ºC. Drainage gentle action 1 min after  washing and all rinses. 

h 1 min spin time after second rinse. 

i For Type 2 machines the wash time for all cotton and synthetics/blends programmes is 15 min and for wool 40 ºC is 3 min.  

j Reference machine wash time is defined as time of  the main wash after the main wash fill has reached its set temperature (he ating element first 
turns off) until the completion of  drum mechanical action during the main wash operation. Note that this is different to main washing duration (refer to 
3.1.26). 

k For Type 1 machines the flushing of the detergent is made after a pre-fill of 6 l of water into the drum was made. 

l Supply water temperature for the cotton 20 °C programme is different than for the other programmes (refer to 5.2.2.3).  
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E.1-р хүснэгт – Эталон угаалгын машины программын техникийн тодорхойлолт 
 

 

 
Горим  

 
Халаах, 

угаах 
болон 
усаар 

зайлах 
үед 

хутгахe 

 
Нэг удаа 

угаах 
туршилтын 

тоо 
хэмжээтэй 
эдлэлийн 
нэрлэсэн 

жин  
кг 

 
Хамгийн 
их 
темпера
тур 

° C 

Угаах  Усаар эхний 
удаа зайлах 

Усаар хоёр 
дахь удаа 
зайлах 

Усаар гурав 
дахь удаа 
зайлах 

Усаар дөрөв 
дэх удаа 
зайлах 

 
Эргүүлэх 

Усны 
хэмжээ 

л 

 

Угаах 

хугац

аа
j  

 

 мин 

 
Хөргөх  

Усны 
хэмжээ 

л 

Усаар 
зайлах 
хугаца

а  

мин 

Усны 
хэмжээ 

л 

Усаар 
зайла

х 
хугац

аа  

мин 

Усны 
хэмжээ 

л 

Усаар 
зайла

х 
хугац

аа  

мин 

Усны 
хэмжэ
э 

л 

Усаар 
зайла

х 
хугац

аа  

мин 

Эргүүлэх 
хугацаа 

 

мин 

Хөвөн 
даавуу 
85 °C 

 Хэвийнd 5 85 a 26b 9i Үгүй  18 c 3 18 c 3 18 c 2 18 c 2 5 

Хөвөн 
даавуу 
60 °C 

 Хэвийнd 5 60 a 26 b 9i Үгүй 18 c 3 18 c 3 18 c 2 18 c 2 5 

Хөвөн 
даавуу 
40 °C 

 Хэвийнd 5 40 26 b 12i Үгүй 18 c 3 18 c 3 18 c 2 18 c 2 5 

Нийлэг/ 
холимог 
материа
л 60 °C 

 Хэвийнd 2 60a 22 b 9i  Тиймf 22 c 3 22 c 3 22 c 2 - - 2 

Нийлэг/ 
холимог 
материа
л 40 °C 

 Хэвийнd 2 40 22 b 12i Үгүй 22 c 3 22 c 3 22 c 2 - - 2 

Ноосон 
эдлэл   
40 °C 

 Зөөлөнg 1 40 26 c 3,5i Үгүй 26c 3 26c 3h 26c 2 - - 6 

Хөвөн 
даавуу 
30 °C 

 Хэвийнd 5 30 26 b 18 Үгүй 18 c 3 18 c 3 18 c 2 - - 5 
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Хөвөн 
даавуу 
20 °C 

 Хэвийнd 5 20 26 b 8 Үгүй 18 c 3 18 c 3 18 c 2 - - 5 

 a Угаах температур хүртэл халаахын өмнө 40 °C хүртэл халааж, 15 минутын туршид хутгана. 

 b Ойролцоогоор усны 100 мл түвшинд нийцнэ . 

 c Ойролцоогоор усны 130 мл түвшинд нийцнэ . 

 d Угаах болон усаар зайлах бүх үйл явцаас 1 минутын дараа усыг хэвийн юүлэх үйлдлийг гүйцэтгэнэ. 

 e Дүүргэсэн бүх эдлэл хөдөлгөөнгүй байна. 

 f Хэвийн үйлдэлтэй хөргөлт 2 минут бөгөөд усны хэмжээ 4 л байна.  

 g Зөөлнөөр 20 °C хүртэл халаах, тогтвортой 35 °C хүртэл халаах, зөөлнөөр 30 секунд хутгах бөгөөд тогтвортой 40 °C хүртэл халаана. Угаах 
болон усаар зайлах бүх үйл явцаас 1 минутын дараа усыг зөөлнөөр юүлэх үйлдлийг гүйцэтгэнэ. 

 h Усаар хоёр дахь удаа зайлсны дараа 1 минутын хугацаанд эргүүлнэ. 

i 2-р төрлийн угаалгын машины хувьд хөвөн даавуун болон нийлэг/холимог материалтай эдлэлийг угаах хугацаа 15 минут, ноосон эдлэлийг 40  C 
хэмээр угаах хугацаа 3 минут байдаг. 

 j Үндсэн угаалтын үйлдлийн туршид дамрын механик үйлдэл дуусах хүртэл үндсэн угаалтын дүүргэлтийн температур нь тааруулсан 
температурт (халаах элемент эхлээд унтарна) хүрсний дараах үндсэн угаалтын хугацаагаар эталон угаалгын машины угаах хугацааг 
тодорхойлдог. Энэ хугацаа нь үндсэн угаалтын үргэлжлэх хугацаанаас өөр болохыг анхаарна уу (3.1.26-д тайлбарласан). 

 k 1-р төрлийн угаалгын машины хувьд дамрыг 6 л усаар урьдчилан дүүргэсний дараа угаалгын нунтгийг усаар угаана.  

 l Хөвөн даавууны 20 °C хэмийн программд зориулан өгөх усны температур нь бусад программд зориулан өгөх усны температураас ялгаатай  
байдаг. (5.2.2.3-д тайлбарласан). 
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Table E.2 – Tolerances given for some procedure 
parameters 

 

 

Procedure 

Temperat
ure 

tolerance 
at set 

tempera- 
ture 
º C 

Water 
quantity 
tolerance 
per fill for 

each 
operation 

l/fill 

Total 
water 

quantity 
and 

tolerance 
l 

Total con- 
sumed 

energy with 
tolerance 

kWh 

Remaining 
moisture 
con- tent 
with tol- 
erance 

% 

Cotton 85 °C  1  0,5 98  2,5 - 85  4 

Cotton 60 °C  1  0,5 98  2,5 1,8  0,15 85  4 

Cotton 40 °C  1  0,5 98  2,5 0,9  0,15 85  4 

Synthetics/blends 60 
ºC 

 1  0,5 94  2,5 - - 

Synthetics/blends 40 
°C 

 1  0,5 88  2 - - 

Wool 40 °C  1  0,5 104  2 - - 

Cotton 30 °C  1  0,5 80  2 - - 

Cotton 20 °C  1  0,5 80  2 - - 

 

E.2-р хүснэгт – Зарим горимын параметрт 
зориулан тогтоосон хүлцэл 

 

 

Горим  

Өгөгдсөн 
температур 

дахь 
температурын 

хүлцэл 

 
°C 

Үйлдэл бүрд 
зориулан ус 

дүүргэх үеийн 
усны 

хэмжээний 
хүлцэл 

л/дүүргэлт 

Усны нийт 
хэмжээ 
болон 
хүлцэл 

 
л 

Эрчим 
хүчний нийт 
зарцуулалт 
(хүлцэлтэй ) 

 
 

кВт/ц 

Үлдэгдэл 
чийглэгийн 

хувь хэмжээ  

(хүлцэлтэй ) 

 
% 

Хөвөн даавуу    
85 °C 

 1  0,5 98  2,5 - 85  4 

Хөвөн даавуу    
60 °C 

 1  0,5 98  2,5 1,8  0,15 85  4 

Хөвөн даавуу    
40 °C 

 1  0,5 98  2,5 0,9  0,15 85  4 

Нийлэг/ 
холимог 
материал 60 °C 

 1  0,5 94  2,5 - - 

Нийлэг/ 
холимог 
материал 40 °C 

 1  0,5 88  2 - - 

 Ноосон эдлэл 
40 °C 

 1  0,5 104  2 - - 

Хөвөн даавуу    
30 °C 

 1  0,5 80  2 - - 

Хөвөн даавуу    
20 °C 

 1  0,5 80  2 - - 
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1-Р ТАЙЛБАР: Хүснэгтэд бичсэн, температур 

болон усны хүлцлүүд нь эталон угаалгын 

машиныг усаар дүүргэсэн болон усгүй хоосон 

үеийн аль алинд хүчинтэй. Эрчим хүч болон 

үлдэгдэл чийглэгийн хувь хэмжээний хүлцлүүд 

нь ачаалсан угаалгын машинд хамаарна. 

Эталон угаалгын машинд зориулан 

тодорхойлсон, ус өгөх урсгалын хурд (15 

± 2) л/мин байна. 1-р төрлийн угаалгын 

машины хувьд урсгалын энэ хурд нь 127 

с ± 14 с ус дүүргэлтийн хугацаатай  

нэгдүгээр дүүргэлтэд нийцэх бөгөөд 2-р 

төрлийн угаалгын машины хувьд 109 с ± 

14 с ус дүүргэлтийн хугацаатай  

нэгдүгээр дүүргэлтэд нийцнэ. 
2-Р ТАЙЛБАР: Нэгдүгээр дүүргэлтийн хугацааг 

үйлдлийг эхлүүлсэн хугацаанаас (эхлэх товчийг 

дарах) дүүргэлт дуусах хүртэл хугацаагаар 

тодорхойлдог.  

3-Р ТАЙЛБАР: 1 болон 2-р төрлийн угаалгын 

машины ус дүүргэлтийн хугацааны ялгаа нь 

дүүргэх зүй тогтол болон угаалгын нунтгийг угаар 

зайлахаас өмнө урьдчилан дүүргэх хугацаанаас 

шалтгаална.  

F хавсралт 

(норматив)  

Жишиг программ болон угаалгын 

машины харьцуулах боломжтой 

программын жишээнүүд 

Үзүүлэлтийн үнэлгээг 8-р Бүлэгт 

нийцүүлэн хийх үед туршилтын угаалгын 

машинтай зэрэгцүүлэн ажиллуулах 

эталон угаалгын машинд жишиг 

программуудыг сонгоход туршилтын 

лабораторид өгөх удирдамжийг энэ 

хавсралтад оруулсан. Энэ хавсралтад 

тавьсан зорилго нь туршилтын угаалгын 

машинтай харьцуулахад эталон 

угаалгын машиныг сайн, үндсэн жишиг 

үзүүлэлттэй байлгахын тулд эталон 

угаалгын машин болон туршилтын 

угаалгын машины адилхан шаардлагад 

(угаах эдлэлийн төрөл болон угаах 

эрчимжил) зориулсан программыг сонгох 

явдал юм. Жишиг программуудын 

тайлбарыг E хавсралтад бичсэн.  

NOTE 1 The tolerances given in the table for 

temperature and water are valid both for full and 

empty reference machines. The tolerances for 

energy and remaining moisture content refer to 

loaded machine. 

 

Specified supply flow rate for the reference 

machines is (15 ± 2) l/min. For type 1  

machines  this flow rate corresponds to a 

filling time for first fill of 127 s  ±  14 s  and 

for type 2  machines  to a filling time of 109 

s ± 14 s. 

 

 

 
NOTE 2 The first filling time is defined as time from 

start of operation (press of start button) until end of 

filling. 

 

NOTE 3 The difference in filling time between type 1  

and type 2  machines depends on filling logics and 

pre-fill of water before flushing the detergent. 

 

 

Annex F 

(informative) 

Reference programmes and examples 

of comparable washing machine 

programmes 

This annex provides guidance to test 

laboratories on the selection of  reference 

programmes on the reference machine 

which is then run in parallel with the test 

washing machine when performing an 

assessment of performance in accordance 

with Clause 8. The intent is to select a 

programme for a similar purpose (load type 

and wash intensity) in the reference 

machine  and the test washing machine so 

that the reference machine provides a good 

base performance reference for 

comparison with the test washing machine. 

Refer to Annex E for a description of the 

reference programmes. 
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ТАЙЛБАР: Зарим улс болон бүс нутагт эталон 

угаалгын машины программыг туршилтын 

угаалгын машины үзүүлэлтийг үнэлэх үед 

тодорхойлдог. 

NOTE For some regions and countries, the 

reference machine programme is specified when  

assessing  test washing machine performance. 

 

 
Table F.1 – Reference programmes and examples of comparable washing machine 

programmes 
 

Reference programme Programme characteristics Examples of comparable 
household washing 
machine programmes 

Cotton 85 °C Maximum temperature 85 °C 

Main wash and 4 rinses 

Normal 

agitation Spin 

time 5 min 

High temperature White 

washes or Cotton 

programmes in heated 

washing machines 

(European style) 

Cotton 60 °C Maximum temperature 60 °C 

Main wash and 4 rinses 

Normal agitation Spin time 

5 min 

Colourfast washes or Cotton 

programmes in heated 

washing machines (European 

style) 

Cotton 40 °C Maximum temperature 40 

°C Main wash and 4 rinses 

Normal agitation Spin 

time 5 min 

Cotton programmes or pro- 

grammes for blends and 

dark coloured items in 

heated washing machines 

(European style) 

Synthetics/blends 60 °C Maximum temperature 60 

°C Main wash and 3 rinses 

Normal agitation Cool down 

Spin time 2 min 

Synthetic/blend programmes 

or programmes for easy care 

items in heated washing 

machines 

(European style) 

Synthetics/blends 40 °C Maximum temperature 40 °C 

Main wash and 3 rinses 

Normal agitation Spin 

time 2 min 

Synthetic/blend programmes 

or programmes for dark 

coloured easy care items in 

heated washing machines 

(European style) 

Wool 40 °C Maximum temperature 40 

°C Main wash and 3 rinses 

Gentle agitation 

Spin time 6 min 

Wool programmes or 

programmes for delicate 

items 

Cotton 30 °C Maximum temperature 30 

°C Main wash and 3 

rinses 

Normal agitation Spin time 

5 min 

Warm and cold water 

programmes in non-heated 

machines 

Cotton 20 °C Maximum temperature 20 

°C Main wash and 3 

rinses 

Normal agitation Spin 

time 5 min 

Cold water programmes in 

non- heated machines 
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F.1-р хүснэгт – Жишиг программууд болон харьцуулах боломжтой угаалгын 
машины программуудын жишээ 

 

Жишиг программ Программын 

тодорхойломж 

Ахуйн угаалгын машинд 

зориулсан харьцуулах 

боломжтой программын 

жишээ 

 

Хөвөн даавуун эдлэл 85 °C 

85°C хэмийн хамгийн их 

температур, Үндсэн 

угаалт болон усаар 4 

удаа зайлах 

Хэвийн хутгаж, 5 минут 

эргүүлэх 

Халаалт бүхий угаалгын 

машины Цагаан өнгийн 

эсвэл Хөвөн даавуун 

эдлэлийн өндөр 

температурын программ 

(Европ хэв маяг) 

 

Хөвөн даавуун эдлэл 60 °C 

60 °C C хэмийн хамгийн 

их температур, Үндсэн 

угаалт болон усаар 4 удаа 

зайлах 

Хэвийн хутгаж, 5 минут 

эргүүлэх 

Халаалт бүхий угаалгын 

машины Будсан өнгө нь 

алдагдахгүй эсвэл Хөвөн 

даавуун эдлэлийн программ 

(Европ хэв маяг) 

 

Хөвөн даавуун эдлэл 40 °C 

 

40 °C хэмийн хамгийн их 

температур, Үндсэн 

угаалт болон усаар 4 

удаа зайлах 

Хэвийн хутгаж, 5 минут 

эргүүлэх 

Халаалт бүхий угаалгын 

машины Хөвөн даавуун 

эдлэлийн программ эсвэл 

нийлэг материалтай болон 

хар өнгийн төрөл 

зүйлүүдийн программ  

(Европ хэв маяг) 

 

Нийлэг/ холимог материал 

60 °C 

60 °C хэмийн хамгийн их 

температур, Үндсэн 

угаалт болон усаар 3 

удаа зайлах 

Хэвийн хутгаж, хөргөх, 

2 минут эргүүлэх  

 

Халаалт бүхий угаалгын 

машины нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлийн 

программ эсвэл угаахад 

хялбар төрөл зүйлүүдийн 

программ  

(Европ хэв маяг) 

 

Нийлэг/ холимог материал 

40 °C 

40 °C хэмийн хамгийн их 

температур, Үндсэн 

угаалт болон усаар 3 

удаа зайлах 

Хэвийн хутгаж, 2 минут 

эргүүлэх 

Халаалт бүхий угаалгын 

машины нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлийн 

программ эсвэл угаахад 

хялбар, хар өнгийн төрөл 

зүйлүүдийн программ 

(Европ хэв маяг) 

 

Ноосон эдлэл 40 °C 

40 °C хэмийн хамгийн их 

температур, Үндсэн 

угаалт болон усаар 3 

удаа зайлах 

Зөөлөн хутгаж, 6 минут 

эргүүлэх 

Ноосон эдлэлийн 

программ эсвэл нарийн 

хийцтэй, хэврэг 

эдлэлийн программ 

 

Хөвөн даавуун эдлэл 30 °C 

30 °C хэмийн хамгийн их 

температур, Үндсэн угаалт 

болон усаар 3 удаа зайлах 

Хэвийн хутгаж, 5 минут 

эргүүлэх 

Халаалтгүй угаалгын 

машинд бүлээн болон 

хүйтэн усаар угаах 

программ 
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Хөвөн даавуун эдлэл 20 °C 

20 °C хэмийн хамгийн их 

температур, Үндсэн 

угаалт болон усаар 3 удаа 

зайлах 

Хэвийн хутгаж, 2 минут 

эргүүлэх 

Халаалтгүй угаалгын 

машинд хүйтэн усаар 

угаах программ 

 
 

G хавсралт 

(норматив)  

Бүрэн гүйцэд хатаах аргаар сэврээх 

G.1 Ерөнхий зүйл 

Дамарт хатаагуурт болон 6.4.5.3-ын дагуу 

бүрэн гүйцэд хатаах аргаар сэврээх үеийн 

техникийн үзүүлэлтийг энэ хавсралтад 

бичсэн. 

Хатаагуурт хатаах боломжтой, нэг удаа 

угаах хамгийн их хэмжээтэй эдлэлд 

хамаарах тодорхойлсон хязгааруудыг 

бүрэн гүйцэд хатаах аргыг хэрэглэх үед 

заадаг. Бүрэн гүйцэд хатаах аргыг ердийн 

хатаах аргаар хэрэглэх үед гар 

ажиллагаатай эсвэл хугацаа хэмжигчийн 

хяналт бүхий их хүчин чадалтай хатаагуур 

ашиглахыг зөвлөдөг. Электрон хяналт 

эсвэл автоматаар мэдрэх чадвартай 

хатаагуур нь угаасан эдлэл маш сайн 

хатсан төлөвт хүрэхээс өмнө хатаагуурыг 

унтрааж болохоос гадна удирдахад хэцүү 

байж магадгүй учраас энэ шаардлагад 

зөвлөдөггүй.  

G.2 Дамарт хатаагуурын техникийн 

тодорхойлолт  

Бүрэн гүйцэд хатаасан эдлэлийн жинг 

тодорхойлоход хэрэглэдэг дамарт 

хатаагуур дараах шаардлагад нийцэх 

хэрэгтэй. Үүнд:  

Нэг удаа угаах эдлэлтэй адил хатаасан 

төрөл зүйлүүдийг бүрэн гүйцэд хатаасан 

үеийн жин нь дамрын хэвийн эзлэхүүнээр 

хэмжсэн 20 литр тутамд 1 кг-аас ихгүй, 

хэвийн эзлэхүүнийг кг-аар илэрхийлсэн үед 

дамарт хатаагуурын халаах төрөл зүйлийн 

(кВт-аар авсан) зэрэглэлээс 3,3 дахин бага 

байвал зохино.  
ТАЙЛБАР: Хязгаарын нөхцөлийг дээр 

Annex G 

(normative) 

The bone-dry method of conditioning 

G.1 General 

This annex sets out the specification for the 

tumble dryer and the method when the bone 

dry method of conditioning is used under 

6.4.5.3. 

When using the bone dry method, there are 

specified limits regarding the maximum load 

that can be conditioned in a dryer. When the 

bone dry method is the usual method used, a 

large capacity dryer with manual or timer 

control is generally recommended. Dryers 

with electronic controls or that have auto-

sensing capability may cut the power input 

before load has reached  a fully bone dry state 

and can be difficult to control, so are not 

recommended for this purpose. 

 

 

 

 

G.2 Tumble dryer specifications 

 

The tumble dryer used to determine the bone-

dry mass shall comply with the following 

requirements: 

 

The nominal bone-dry mass of the items being  

dried  as  a  single load shall be  not more than 

1 kg for each 20 l of measured rated drum 

volume and, when expressed in kg, shall be 

less  than 3,3 times the heating element rating 

of the tumble dryer (expressed in kW). 

 

 
NOTE The above describes the limit case. If faster 
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тайлбарласан. Хатаах хугацааг илүү хурдан болгох 

шаардлагатай бол төрөл зүйлийг жинд харьцуулсан 

харьцааг нэмэх эсвэл буцааж эргүүлдэг дамарт 

хатаагчийг хэрэглэх эсвэл энэ хоёрын аль алийг 

хэрэглэхийг зөвлөдөг. 

Бүрэн гүйцэд хатаах программын сүүлийн 

10 минутад халаагчийг ямар ч тасалдалгүй 

асаасныг баталгаажуулахын тулд чадал 

хэмжигчийг хэрэглэх шаардлагатай.  

Хэрэглэж байгаа, цахилгаанаар ажилладаг 

дамарт хатаагуурыг орж буй агаарын 

температурыг заах чадвартай 

температурыг мэдрэгчээр тоноглох 

хэрэгтэй. Сүүлийн алхмын туршид 

температурын дундаж заалтыг “Tinletair” 

төхөөрөмжтэй адилаар бичнэ. Орж буй 

агаарын температурыг дамарт агаар шууд 

нэвтрэх хавтгай дахь орох агаарын 

температурын хэмжлээр тодорхойлдог. 

Халуун агаарын оролтод аль болох ойр 

байхаар дамарт бэхэлсэн, гадаргуугийн 

температурын мэдрэгчээр (тогтоох 

боломжтой) хэмжлийг хийх хэрэгтэй.  

Угаасан эдлэлийг бүрэн гүйцэд хатаах 

нөхцөлд хүртэл хатаахад хэрэглэдэг 

цахилгаан хатаагуурын орох агаарын 

дундаж температур нь үйлдлийн сүүлийн 20 

минутын туршид 75 °C хэмээс багагүй 

байвал зохино. 

Хийгээр ажиллах хатаагуурыг зөвшөөрдөг, 

гэхдээ шалгалт тохируулгад нь хамаарах 

тусгай журмыг G.3-р зүйлд бичсэн. 

G.3 Бүрэн гүйцэд хатаах горим – 

Цахилгаан хатаагуур 

Хэрэв шаардлагатай бол нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг хоёроос 

илүүгүй хэсэгт хуваах хэрэгтэй бөгөөд 

хуваасан хэсэг тус бүрд дараах горимыг тус 

тусад нь хэрэглэнэ.  
ТАЙЛБАР: Хэрэв боломжтой бол нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг хуваахгүйгээр, 

хатаагуурт нэг хэсэг шиг бүрэн гүйцэд хатаах 

нөхцөлд хүртэл хатаах шаардлагатай. 

Горимыг жагсаан бичвэл:  

a) Хуурай төрөл зүйлүүдийг дамарт 

хатаагуурт байрлуулж, хамгийн өндөр 

drying times are desired, the  use  of  larger element to  

mass  ratios, or reversing tumble dryers, or both, are 

recommended. 

 

 

A power-meter shall be used to ensure that in 

the last 10 min of the bone-dry-programme the 

heater is turned on without any cut offs. 

 

An electric tumble dryer used shall be 

equipped with a temperature sensor able to 

read the temperature of the inlet air. The 

average temperature reading during the last 

step is recorded as Tinletair. The temperature 

of the inlet air is determined by measurement 

of the inlet air temperature at the plane directly 

where the air enters the drum. The 

measurement shall be made by attachable 

surface temperature sensors attached at the 

drum as near as possible to the entrance of 

the hot air. Electric dryers used to bring a  load 

to the bone dry condition shall have an 

average temperature of the inlet air during the 

final 20 min of operation of not less than 75°C. 

 

 

 

 

 

Gas dryers are permitted, but special rules 

regarding their calibration are set out in G.3. 

 

G.3 Bone dry procedure – Electric 

dryers 

If necessary, the base load shall be divided 

into not more than two portions and the 

procedure below applied separately to each 

portion. 

 
NOTE If possible, the base load should be brought to 

the bone-dry condition as one portion and not divided. 

 

 

The procedure is as follows. 

a) Place the dry items in the tumble dryer 

and operate on the hottest temperature/ 
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температур/программаар 30 минутын 

туршид ажиллуулна. 

b) Ямар ч эдлэл хуйлраагүй эсвэл нөгөө 

төрөл зүйлийн дотор талд орсноос чийглэг 

хадгалаагүй гэдгийг баталгаажуулахын 

тулд 10 минут тутамд төрөл зүйлүүдийн 

байршлыг гараараа солих шаардлагатай. 

Хаалгыг нээж, хаахыг оруулаад энэ үйл 

явцыг хамгийн ихдээ 30 секундэд дуусгавал 

зохино. 

c) Дамарт хатаагуурыг 30 минутын дараа 

зогсоож, төрөл зүйлүүдийг хөрөхөөс өмнө 

жинг нь тодорхойлно. Жинг тодорхойлохын 

тулд төрөл зүйлүүдийг дамарт 

хатаагуураас авах шаардлагатай бол аль 

болох түргэн авах хэрэгтэй. 

d) Дамарт хатаагуурыг 20 минутын туршид 

ажиллуулахыг үл тооцвол дээр бичсэн b) 

болон c) алхмыг давтана. 

e) Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жин нь өмнөх хэмжлийн бага 

хэмжээний 1 % эсвэл 20 граммын дотор 

байвал бүрэн гүйцэд хатаасан үеийн 

жингийн 𝑀𝑏𝑑 утга болон энэ хугацаанд 

“Tinletair” төхөөрөмжөөр заасан, орох 

агаарын дундаж температурыг тэмдэглэнэ. 

f) Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жин 1 %-ийн эсвэл 20 граммын 

хязгаарт биш байвал аль бага хэмжээнээс 

шалтгаалан жинг 1 %-ийн эсвэл 20 грамм 

хүртэл d) болон c) алхмыг давтана. 

g) Хөвөн даавуун эдлэлийн тохиолдолд 

хатаагуурт зориулсан бүрэн гүйцэд хатаах 

коэффициентыг сүүлийн 20 минутын 

туршид орох агаарын дундаж температурт 

суурилсан G.1 тэнцэтгэлээр тодорхойлно. 

Гэхдээ e) алхам биелсэн үед ингэж 

тодорхойлдог. 

e) дээрх алхмууд хүчинтэй үед: 

G.1-р тэнцэтгэлээр бүрэн гүйцэд хатаах 

коэффициентыг олно. 

 

programme for 30 min. 

 

b) Every 10 min the items shall be manually 

reshuffled and checked to ensure that no item  

has rolled up or rolled inside another, thus 

trapping moisture. This process, including 

opening and closing the door, shall be 

completed in 30 s maximum. 

 

 

c) After 30 min, stop the tumble dryer and 

determine the mass of the items before it 

cools down. If the items have to be removed 

from the  tumble dryer to  determine the mass, 

this  is to be done as quickly as possible. 

 

d) Repeat steps b) and c) above, except 

operate the tumble dryer for 20 min only. 

 

e) If the mass of the base load is within 1% or 

20 g whichever is the smaller of the previous 

measurement, record this value as bone-dry 

mass 𝑀𝑏𝑑 and the average temperature of 

the inlet air, Tinletair, over this period. 

 

 

f) If not, repeat steps d) and c) until it is within 

1 % or 20 g whichever is the smaller. 

 

 

 

g) In the case of a cotton load, determine the 

bone dry factor for the dryer run from Equation 

G.1, which is based on the average 

temperature of the inlet air for the final 20 min 

where 

 

 

e) above is valid: 
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𝐵𝑜𝑛𝑒− 𝑑𝑟𝑦− 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1,08 − [1,35 x 
1

Tinletair
] − [6 x 

1

(Tinletair)2
]      (Equation G.1) 

Бүрэн− гүйцэд− хатаах коэффициент = 1,08 − [1,35 x 
1

Tinletair
] − [6 x 

1

(Tinletair)2
]  

(G.1-р тэнцэтгэл) 

h) Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн нөхцөлт аргаар сэврээсэн 

үеийн жинг дараах нөхцөлд нийцүүлэх 

шаардлагатай. Үүнд: 

• нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй хөвөн даавуун эдлэлд 

зориулсан нөхцөлт аргаар 

сэврээсэн үеийн жинг G.1-р 

тэнцэтгэлийн бүрэн гүйцэд 

хатаах коэффициентоор e) 

алхамд тодорхойлсон 𝑀𝑏𝑑 жинг 

үржүүлж олно. G.1-р 

тэнцэтгэлээр тооцоолсон бүрэн 

гүйцэд хатаах коэффициент нь 

1,06-1,08 хүрээнд байх 

хатаагуурт энэ арга хүчинтэй 

болно; 

• нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэлд зориулсан 

нөхцөлт аргаар сэврээсэн үеийн 

жинг бүрэн гүйцэд хатаасан 

үеийн жинг 1,025-аар үржүүлж 

авна.  

i) Бүрэн гүйцэд хатаасан үеийн жинг 

тодорхойлохын тулд нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг хатаасны дараа 

хатаагуурыг ачааллаас салгах 

шаардлагатай. Нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг үзүүлэлтийн туршилтад 

хэрэглэхийн өмнө 30 минутаас багагүй 

h) The conditioned mass of the base 

load shall be as follows: 

 

 

• for a cotton base load, the 

conditioned mass is taken as the 

bone_dry_factor in Equation G.1 

times the bone-dry mass 𝑀𝑏𝑑 

determined in e) above. Only dryers 

which yield  a calculated bone dry 

factor from Equation G.1 in the 

range 1,06 to 1,08 are valid; 

 

 

 

 

 

• for a synthetics/blends base load, 

the conditioned mass is taken as 

1,025 times the bone-dry mass. 

 

 

 

 

i) After drying the base load items to 

determine the bone dry mass the dryer 

shall be unloaded and the base load items 

shall be spread out and left to cool at the 

ambient temperature prior to use in 

performance tests for a period of not less 

than 30 min. 
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хугацаанд орчны температурт 

хөргөөхөөр тарааж тавих хэрэгтэй. 

G.4 Бүрэн гүйцэд хатаах горим – 

Хийн хатаагуур 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг маш сайн хатсан нөхцөлд 

хүртэл хатаахдаа хийн хатаагуурыг мөн 

ашиглаж болно. Хатаах горим нь 

цахилгаан хатаагуурын G.3-т бичсэн a)-

f) хүртэл алхамтай адил байна.  

Гэхдээ хийн шаталтын үр дүнд үүссэн 

бодисууд хатаасан эдлэлээр ихэнхдээ 

дамждаг бөгөөд хийн найрлага 

өөрчлөгдөж магадгүй. Хийн хатаагуурыг 

бүрэн гүйцэд хатаах аргад хэрэглэхэд 

зориулан чанарыг нь тодорхойлохдоо 

хийн хатаагуурын бүрэн гүйцэд хатаах 

коэффициентыг тодорхойлохын тулд 

дараах шалгалт тохируулгын аль нэгийг 

хийх хэрэгтэй. Үүнд:  

• цахилгаан хатаагууртай 

харьцуулах үед нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлд 

ихэнхдээ хэрэглэдэг хэмжээ 

болон төрлийн хүрээнд бүрэн 

гүйцэд хатаах коэффициентыг 

(эсвэл функцийг) тодорхойлох; 

эсвэл 

• 6.4.5-ын дагуу бэлтгэсэн, нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, 

нөхцөлт аргаар сэврээсэн 

эдлэлтэй харьцуулах үед нэг 

удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлд ихэнхдээ хэрэглэдэг 

хэмжээ болон төрлийн хүрээнд 

бүрэн гүйцэд хатаах 

коэффициентыг (эсвэл функцийг) 

тодорхойлно. 

Хийн хангамжийн чанарыг өөрчилсөн 

бол дээрх тохируулгаар тодорхойлсон 

 

 

G.4 Bone dry procedure – Gas dryers 

 

Gas dryers may also be used to bring a 

base load to the bone dry condition. The 

procedure is as set out in a) to f) for electric 

dryers in G.3. 

 

 

However, as the gas combustion products 

normally pass through the load and the 

composition of gas may vary, to qualify a 

gas dryer for use with the bone dry method 

it is necessary to undertake one of the 

following calibrations in order to determine 

the bone dry factor for a gas dryer: 

 

 

 

• determination of a bone dry factor 

(or function) across a range of 

typically used load sizes and load 

types when compared to an electric 

dryer; or 

 

 

 

• determination of a bone dry factor 

(or function) across a range of 

typically used load sizes and load 

types when compared against a 

conditioned base load prepared in 

accordance with 6.4.5. 

 

 

 

 

The bone dry factors determined above 

shall be re-confirmed if the quality of the 
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бүрэн гүйцэд хатаах коэффициентыг 

дахин баталгаажуулах шаардлагатай. 

Хөвөн даавуун эдлэлийн хувьд (дээр 

бичсэнээр) тохируулсан бүрэн гүйцэд 

хатаах коэффициент нь 1,06-1,08 

хүрээнд байх хийн хатаагуур хүчинтэй 

байна. Цахилгаан хатаагуурын G.3-т 

бичсэн h) болон i) алхмыг хийн 

хатаагуурт мөн хэрэглэж болно.  

H хавсралт 

(норматив)  

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг нугалах болон 

ачаалах 

H.1 Ерөнхий зүйл 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг нугалах болон 

туршилтын угаалгын машин болон 

эталон угаалгын машинд хийж ачаалах 

аргын талаар энэ хавсралтад бичсэн. 

Угаалгын машиныг ачаалах арга нь 

гарах үр дүнд ялангуяа угаах 

үзүүлэлттэй холбоотой үр дүнд 

нөлөөлж болохыг туршлагаар 

харуулсан. Тиймээс дахин шинэчлэх 

боломжтой үр дүнгүүдийг гарган авахын 

тулд үзүүлэлтийн бүх туршилтад 

зориулан туршилтын болон эталон 

угаалгын машинд нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн бүх төрөл 

зүйлийг байрлуулах, хуваарилах болон 

угаалгын машиныг ачаалах дарааллыг 

тодорхойлох хэрэгтэй. 

H.2 Угаалгын машиныг ачаалахаас 

өмнө төрөл зүйлүүдийг нугалах 

H.2.1 Ерөнхий зүйл 

Угаах эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг H.3-т 

тодорхойлсноор угаалгын машинд 

байрлуулахын өмнө нугалах талаар энэ 

бүлэгт бичсэн. 

gas supply changes. Only gas dryers 

which yield a calibrated bone dry factor for 

a cotton load (as set out above) in the 

range 1,06 to 1,08 are valid. 

The provisions of h) and i) for electric 

dryers in G.3 also apply to gas dryers. 

 

 

 

Annex H 

(normative) 

Folding and loading the test load 

 

 

H.1 General 

This annex sets out the method for folding 

of the test load and loading it into the test 

washing machine and the reference 

machine. Experience has shown that the 

way that a washing machine is loaded can 

influence the results obtained, especially 

with respect to washing performance. To 

achieve reproducible results it is therefore 

necessary to specify both the loading 

sequence and the position and placement 

of all load items in the test washing 

machine and the reference machine for all 

performance tests. 

 

 

 

 

 

H.2 Folding the items prior to loading 

the washing machine 

H.2.1 General 

This section sets out the folding of load 

items before they are placed into the 

washing machine as specified in H.3. 
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H.2.2 Хөвөн даавуун эдлэл 

H.2.2.1 Толботуулах туршилтын тууз 

бэхэлсэн нүүр гарын алчуур 

Толботуулах туршилтын тууз бэхэлсэн 

нүүр гарын алчуурыг H.1-р зургийн 

дагуу нугалах хэрэгтэй. 

H.2.2 Cotton load 

H.2.2.1 Towel with a stain test strip 

attached 

Towels with a stain test strip attached shall 

be folded in accordance with Figure H.1. 

 

Figure H.1 – Folding towel with a stain test strip attached 

 

H.1-р зураг - Толботуулах туршилтын тууз бэхэлсэн нүүр гарын алчуурыг 

нугалах  
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H.2.2.2 Толботуулах туршилтын тууз 

бэхлээгүй нүүр гарын алчуур 

Толботуулах туршилтын тууз бэхлээгүй 

нүүр гарын алчуурыг H.2-р зургийн 

дагуу нугалах хэрэгтэй. 

H.2.2.2 Towel without a stain test 

strip 

Towels without a stain test strip attached 

shall be folded in accordance with Figure 

H.2. 

 

Figure H.2 – Folding towel without a stain test strip attached 

 

H.2-р зураг – Толботуулах туршилтын тууз бэхлээгүй нүүр гарын алчуурыг 

нугалах 

 

 

H.2.2.3 Дэрний уут 

Дэрний уутыг H.3-р зургийн дагуу 

нугалах шаардлагатай. 

H.2.2.3 Pillowcase 

Pillowcases shall be folded in accordance 

with Figure H.3. 
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Figure H.3 – Folding pillowcases 

 

H.3-р зураг – Дэрний уутыг нугалах 

 

 

 

H.2.2.4 Орны даавуу 

Орны даавууг H.4-р зургийн дагуу "Z" 

үсэг хэлбэрээр гурав хувааж нугалах 

хэрэгтэй 

H.2.2.4 Bed sheets 

Bed sheets shall be folded into thirds to 

form letter "Z" in accordance with Figure 

H.4. 
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Figure H.4 – Folding bed sheets 

 

H.4-р зураг – Орны даавууг нугалах 

 



MNS IEC 60456:2021 
 

192 
 

H.2.3 Нийлэг/ холимог материалтай 

эдлэл 

H.2.3.1 Толботуулах туршилтын тууз 

бэхэлсэн дэрний уут 

Толботуулах туршилтын тууз бэхэлсэн 

дэрний уутыг H.5-р зургийн дагуу 

нугалах хэрэгтэй. 

H.2.3 Synthetics/blends load 

 

H.2.3.1 Pillowcase with a stain test strip 

attached 

Pillowcases with a stain test strip attached 

shall be folded in accordance with Figure 

H.5. 

 

Figure H.5 – Folding pillowcases with a stain test strip attached 

 

H.5-р зураг – Толботуулах туршилтын тууз бэхэлсэн дэрний уутыг нугалах 
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H.2.3.2 Толботуулах туршилтын тууз 

бэхлээгүй дэрний уут 

Толботуулах туршилтын тууз бэхлээгүй 

дэрний уутыг H.6-р зургийн дагуу 

нугалах хэрэгтэй. 

H.2.3.2 Pillowcase without a stain 

test strip attached 

Pillowcases without a stain test strip 

attached shall be folded in accordance 

with Figure H.6. 

 

Figure H.6 – Folding pillowcases without a stain test strip attached 

 

 

H.6-р зураг – Толботуулах туршилтын тууз бэхлээгүй дэрний уутыг нугалах 

 

H.2.3.3 Цамц 

Цамцнуудыг H.7-р зургийн дагуу 

нугалах шаардлагатай. 

H.2.3.3 Shirts 

Shirts shall be folded in accordance with 

Figure H.7. 
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Figure H.7 – Folding shirts 

 

H.7-р зураг – Цамцыг нугалах 

 

H.2.4 Ноосон эдлэлийн программд 

зориулсан полиэстерэн эдлэл 

Ноосон эдлэлийн программд зориулан 

хэрэглэдэг нэг удаа угаах эдлэлийн 

төрөл зүйлүүдийг нугалах шаардлага 

байхгүй. 

H.3 Төрөл зүйлүүдийг угаалгын 

машинд ачаалах – ерөнхий дүрэм 

H.3.1 Машины төрөл 

Ачаалах шаардлагын хувьд угаалгын 

бүх машиныг доор тодорхойлсноор 

хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машин 

эсвэл босоо тэнхлэгтэй угаалгы машин 

гэж ангилах шаардлагатай. 

H.2.4 Polyester load for the wool 

programme 

There is no need to fold the load items 

used for the wool programme. 

 

 

H.3 Loading items into the washing 

machine – general rules 

H.3.1 Machine type 

For the purposes of loading, all washing 

machines shall be classified as either 

horizontal axis washing machine or 

vertical axis washing machines as 

specified below. 
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H.3.1.1 Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын 

машин 

Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машинд 

хэвтээ эсвэл ойролцоогоор хэвтээ 

тэнхлэгийг тойрон эргэх дамарт угаах 

эдлэлийг байрлуулдаг (тодорхойлолтыг 

үзнэ үү). Тэнхлэгийг H.8-р зурагт 

дүрсэлсэн. Ихэнх тохиолдолд угаах 

болон эргүүлэх үйлдлийн хувьд дамар 

энэ тэнхлэгийг тойрон эргэлдэнэ.  

H.3.1.1 Horizontal axis washing 

machines 

In a horizontal axis washing machine the 

load is placed in a drum which rotates 

around an axis which is usually horizontal 

or close to horizontal (see definition). This 

is illustrated in Figure H.8. In most cases, 

the drum rotates around this axis for 

washing and spinning operations. 

 

Figure H.8 – Illustration of horizontal axis washing machine 

 

H.8-р  зураг – Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машины дүрслэл 

H.3.1.2 Босоо тэнхлэгтэй угаалгын 

машин 

Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машинд 

босоо эсвэл ойролцоогоор босоо 

тэнхлэгийг тойрон эргэх дамарт угаах 

эдлэлийг байрлуулдаг (тодорхойлолтыг 

үзнэ үү). Тэнхлэгийг H.9-р зурагт 

дүрсэлсэн. Ихэнх тохиолдолд угаах 

болон эргүүлэх үйлдлийн хувьд дамар 

энэ тэнхлэгийг тойрон эргэлдэнэ. 

Аливаа үйлдлийн хувьд дамар нь 

эргэлдэхгүй (өөрөөр хэлбэл эргүүлэх 

функц байхгүй, угаах явцад эргэлт 

байхгүй) угаалгын машиныг босоо 

H.3.1.2 Vertical axis washing 

machines 

In a vertical axis washing machine the load 

is placed in a  drum which rotates around 

an axis which is usually vertical or close to 

vertical (see definition). This is illustrated 

in Figure H.9.  In cases where the drum 

does not rotate for any operation (i.e. no 

spinning function available and no rotation 

during washing) then the washing 

machine is classified as a vertical axis 

washing machine. 
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тэнхлэгтэй угаалгын машин гэсэн 

ангилалд оруулдаг. 

Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машины 

дамрын дотор талын бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд, ил цухуйсан хэсгүүд эсвэл 

төрөл бүрийн хэв маягийн механик 

төхөөрөмжүүд (жишээ нь, хутгагч, 

далавчит хүрд) нь тайлбарласан 

ачаалах схемд бага зэргийн өөрчлөлт 

үүсгэж болно. Босоо тэнхлэгтэй 

угаалгын машины ачааллын дараалалд 

эдгээр өөрчлөлтийг хамруулсан. 

 

 
Components, protrusions or mechanical 

devices of different style (e.g. agitator, 

impeller) inside the drum in a vertical axis 

washing machine may cause slight 

variations in the loading scheme 

described. These variations are covered in 

the loading sequence for vertical axis 

washing machines. 

 

Figure H.9 – Illustration of vertical axis washing machine 

 

H.9-р зураг – Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машины дүрслэл 

H.3.2 Ачаалах дараалал 

H.3.2.1 Ерөнхий дүрэм 

Ёроолоос нь дээшээ төрөл зүйлээр нь 

давхарласан байдлаар угаалгын 

машиныг үргэлж ачаалдаг. Ачаалахдаа 

хэтэрхий их хүч хэрэглэж болохгүй. Бүх 

H.3.2 Loading sequences 

H.3.2.1 General rules 

Washing machines are always loaded 

item by item in layers from bottom to top. 

Excessive force should not be used. All 
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төрөл зүйлийг доор тайлбарласан 

чиглэлээр дамарт байрлуулах 

шаардлагатай. 

H.3.2.2 Толботуулах туршилтын тууз 

бэхэлсэн төрөл зүйл 

H.3.2.2 Ерөнхий зүйл 

Толботуулах туршилтын тууз бэхэлсэн, 

нэг удаа угаах эдлэлийн төрөл зүйлийг 

(жишээ нь хөвөн даавуун эдлэлд 

зориулсан нүүр гарын алчуур, нийлэг 

/холимог материалтай эдлэлд 

зориулсан дэрний уут) угаалгын 

машинд дэлгэж байрлуулахдаа 

толботуулах туршилтын туузын 5 

төрлийн бохирдолтыг дээш нь 

харуулна. Толботуулах туршилтын тууз 

бэхэлсэн, нэг удаа угаах эдлэлийн 

төрөл зүйлүүдийн нэгийг нь нөгөө дээр 

нь давхарлаж болохгүй. 

H.3.2.2.2 Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын 

машиныг ачаалах 

Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машиныг 

энэ бүлэгт тайлбарласнаар ачаалах 

хэрэгтэй. 

Арьсан эдлэлийн тос/ нүүрсний хөө/ цус 

/ какаоны толбыг дээш нь харуулан, 

толботуулах туршилтын тууз бүхий 

нугалсан нүүр гарын алчуур/ дэрний 

уутыг байрлуулж, нүүр гарын алчуур/ 

дэрний уутны нугалсан битүү талыг 

H.10-р зурагт дүрсэлсэнтэй адилаар 

угаалгын машины дамрын урд тал руу 

харуулна. 

items shall be placed into the drum in the 

orientation described below. 

 

H.3.2.2 Items with attached strip 

 

H.3.2.2.1 General 

Load items which have stain test strips 

attached (e.g. towel for cotton load, 

pillowcase for synthetics/blends load) are 

always laid flat in the washing machine 

with the 5 soils of  the stain test strip facing 

upwards. Load items with stain test strips 

attached should not be placed one top of 

each other. 

 

 

 

 

 

H.3.2.2.2 Loading for horizontal axis 

washing machines 

Horizontal axis washing machine shall be 

loaded as described in this section. 

 

The folded towel/pillowcase with the stain 

test strip is placed in the drum with the 

sebum/carbon black /blood/cocoa stains 

facing upwards and the folded side of the 

towel/pillowcase facing to the front of the 

washing machine drum as illustrated in 

Figure H.10. 
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Figure H.10 – Horizontal axis washing machine: placement of items in the drum 

 

 

H.10-р зураг – Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машин: дамарт төрөл зүйлүүдийг 

байрлуулах 
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H.3.2.2.3 Босоо тэнхлэгтэй угаалгын 

машиныг ачаалах 

Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машиныг 

энэ бүлэгт тайлбарласнаар ачаалах 

хэрэгтэй. 

Арьсан эдлэлийн тос/ нүүрсний хөө/ цус 

/ какаоны толбыг дээш нь харуулан, 

толботуулах туршилтын тууз бүхий 

нугалсан нүүр гарын алчуур/ дэрний 

уутыг байрлуулж, нүүр гарын алчуур/ 

дэрний уутны нугалсан битүү талыг 

H.11-р зурагт дүрсэлсэн шиг дамрын 

хана руу харуулна. 

H.3.2.2.3 Loading for vertical axis 

washing machines 

Vertical axis washing machine shall be 

loaded as described in this section. 

 

The folded towel/pillowcase is placed in 

the drum with the sebum/carbon 

black/blood/cocoa stains facing upwards 

and the folded side of the towel/pillowcase 

facing the drum wall as illustrated in Figure 

H.11. 

 

Figure H.11 – Vertical axis washing machine: placement of items in the drum 
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H.11-р зураг – Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машин: дамарт төрөл зүйлүүдийг 

байрлуулах 

 

 

H.3.2.3 Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй, хөвөн даавуун эдлэл 

Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машинд 

зориулсан H.4-р Зүйл болон босоо 

тэнхлэгтэй угаалгын машинд зориулсан 

H.5-р Зүйлд тайлбарласнаар алхам 

алхмаар ачаалах дарааллыг мөрдөнө. 

Алхам бүрд зориулан тодорхойлсон 

угаах эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг 

хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машины 

хувьд дамрын нэг түвшинд (урд талаас 

харахад) эсвэл босоо тэнхлэгтэй 

угаалгын машины хувьд дамрын 

дөрөвний нэгд (дээд талаас доош 

харахад) жигд хуваарилна. 

H.3.2.4 Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй, нийлэг /холимог 

материалтай эдлэл 

H.3.2.3 Cotton test load 

 

Follow the loading sequence step by step 

as given in Clause H.4 for a horizontal axis 

washing machines and in Clause H.5 for a 

vertical axis washing machines. The load 

items defined for each step are evenly 

distributed in a single level of the drum for 

horizontal axis washing machine (looking 

in from the front) or one quarter of the drum 

for a vertical axis  washing machine 

(looking down in plan view). 

 

 

 

H.3.2.4 Synthetics/blends test 

load 
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Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг угаалгын машинд 

жигд тараах шаардлагатай. 

Цамц болон дэрний уутыг хэвтээ 

тэнхлэгтэй угаалгын машинд ёроолоос 

нь дээшээ дараалуулж, босоо 

тэнхлэгтэй угаалгын машинд нэг төрөл 

зүйлийг дамрын дөрөвний нэг бүрд 

(квадрант) цагийн зүүний дагуу 

байрлуулан ачаална. Дараагийн 

давхарга бүрийг 1 квадрантаар 

индексжүүлэх хэрэгтэй. Жишээг H.1-р 

хүснэгтэд өгсөн. 

Толботуулах туршилтын тууз бэхэлсэн 

дэрний уутыг жишээ нь, хоёр дэрний уут 

бүрийн нэг нь толботуулах туршилтын 

тууз бэхэлсэн уут байхаар жигд 

хуваарилна.  

The test load shall be evenly spread in the 

washing machine. 

 

Shirts and pillowcases are loaded 

alternately for a  horizontal axis washing 

machine from  the bottom to the top, and 

for a vertical axis washing machine, 

clockwise with one item per quarter. Each 

subsequent layer shall be indexed by 1 

quadrant. An example is given in Table 

H.1. 

 

 

Pillowcases which have stain test strips 

attached are evenly distributed, e.g. every 

second pillowcase is one with stain test 

strip attached. 

  

Table H.1 – Vertical axis washing machines, loading sequence 
example for a synthetics/blends load 

 

Quadrant Front Left Back Right 

 
Layer 8 

 
shirt 

pillowcase 
with strip 

 
no item 

 
shirt 

 
Layer 7 

pillowcase 
with strip 

 
no item 

 
shirt 

 
pillowcase 

 
Layer 6 

 
no item 

 
shirt 

 
pillowcase 

 
shirt 

 
Layer 5 

 
pillowcase 

 
shirt 

pillowcase 
with strip 

 
no item 

 
Layer 4 

 
shirt 

pillowcase 
with strip 

 
no item 

 
shirt 

 
Layer 3 

pillowcase 
with strip 

 
no item 

 
shirt 

 
pillowcase 

 
Layer 2 

 
no item 

 
shirt 

 
pillowcase 

 
shirt 

 
Layer 1 

 
shirt 

 
pillowcase 

 
shirt 

pillowcase 
with strip 
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H.1-р хүснэгт – Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машин, нэг удаа угаах үндсэн тоо 
хэмжээтэй нийлэг / холимог материалтай эдлэлийг ачаалах 

дарааллын жишээ 
 

Квадрант Урд тал Зүүн тал Ар тал Баруун тал 

 
 8-р давхарга 

 
цамц 

тууз 
бэхэлсэн 

дэрний уут 

 
төрөл зүйл 

байхгүй 

 
цамц 

 
 7-р давхарга 

тууз 
бэхэлсэн 

дэрний уут 

 
төрөл зүйл 

байхгүй 

 
цамц 

 
дэрний уут 

 
 6-р давхарга 

 
төрөл зүйл 

байхгүй 

 
цамц 

 
дэрний 

уут 

 
цамц 

 
 5-р давхарга 

 
дэрний уут 

 
цамц 

тууз 
бэхэлсэн 

дэрний уут 

 
төрөл зүйл 

байхгүй 

 
 4-р давхарга 

 
цамц 

тууз 
бэхэлсэн 

дэрний уут 

 
төрөл зүйл 

байхгүй 

 
цамц 

 
 3-р давхарга 

тууз 
бэхэлсэн 

дэрний уут 

 
төрөл зүйл 

байхгүй 

 
цамц 

 
дэрний уут 

 
 2-р давхарга 

 
төрөл зүйл 

байхгүй 

 
цамц 

 
дэрний уут 

 
цамц 

 
 1-р давхарга 

 
цамц 

 
дэрний уут 

 
цамц 

тууз бэхэлсэн 
дэрний уут 

 

H.3.2.5 Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй, полиэстерэн эдлэл 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг угаалгын машинд 

жигд тараавал зохино. 

H.4 Хөвөн даавуун эдлэлийг ачаалах 

тусгай шаардлага – Хэвтээ 

тэнхлэгтэй угаалгын машин 

H.4.1 Ачаалах ерөнхий чиглэл 

Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машинд 

эдлэлийг ёроолоос нь дээшээ 

дараалуулан байрлуулж ачаална. 

Алхам алхмаар байрлуулах дарааллыг 

H.2-р хүснэгтэд бичсэн. 

Алхам бүрийг бүрдүүлэх төрөл зүйл: 

H.3.2.5 Polyester test load 

 

The test load shall be evenly spread in the 

washing machine. 

 

H.4 Special loading requirements for 

cotton loads – horizontal axis washing 

machines 

H.4.1 General loading directions 

A horizontal axis washing machine is 

loaded in steps from bottom  to  top. The  

sequence step by step is given in Table 

H.2. 

 

Each step consists of either 
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• орны нэг даавуу, 

• толботуулах тууз бэхэлсэн, нүүр 

гарын нэг алчуур, 

• толботуулах тууз бэхлээгүй, 

нүүр гарын нэг эсвэл хэдэн 

алчуур, 

• нэг эсвэл хэдэн дэрний уут 

байна. 

Хэрэв хэд хэдэн төрөл зүйлтэй бол 

H.12-р зурагт дүрсэлсэн шиг солбисон 

чиглэлээр байрлуулах хэрэгтэй. 

• one sheet, 

• one towel with attached strip, 

 

• one or several towels without strip, 

 

 

• one or several pillowcases. 

 

If there are several items they shall be 

placed with alternating orientation as 

illustrated in Figure H.12. 

 

Figure H.12 – Horizontal axis washing machine: illustration of alternating 

orientation 

 

H.12-р зураг – Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машин: солбисон чиглэлтэй 

дүрслэл 
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Нүүр гарын алчууруудыг дамрын 

тэнхлэгтэй зэрэгцүүлэн, ар талаас нь 

урд тал руу чиглүүлэн байрлуулна. 

Хэрэв хоёр эсвэл түүнээс олон нүүр 

гарын алчуурыг нэг зэрэг хийх 

шаардлагатай бол алчууруудыг нэг 

түвшинд, эсрэг чиглэлээр ээлжлүүлэн, 

зэрэгцүүлж тавих хэрэгтэй. 

Дэрний уутнуудыг дамрын тэнхлэгийн 

хөндлөн чиглэлд зэрэгцүүлж 

байрлуулна. Хэрэв хоёр дэрний уут 

шаардагдвал нэг түвшинд эсрэг 

чиглэлээр тавина.  

"Z" хэлбэрээр нугалсан орны даавууны 

үзүүрийг зүүн тийш харуулж, угаалгын 

машины тэнхлэгт перпендикуляр 

байрлуулна. 

Нэг дарааллын (5 кг) жишээ болон 

зургийг H.4.4-р Дэд зүйлээс үзнэ үү. 

H.4.2 Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын 

машин: алхам алхмаар ачаалах 

Дарааллыг дамрын ёроолоос дээд тал 

хүртэл H.2-р хүснэгтэд тодорхойлсноор 

бүрдүүлвэл зохино. 1-р алхмыг дамрын 

ёроолоос эхлүүлж, 27-р алхам нь 

дамрын дээд талд хүрнэ. Жишээг H.4.4-

р Дэд зүйлд өгсөн. 
ТАЙЛБАР: H.4.4-р Дэд зүйлд өгсөн жишээг H.2-

р хүснэгтэд харуулсан. 

Towels are placed into the drum from back 

to front parallel to the drum axis. If two or 

more towels are called for at the same 

time, they are to be laid alternately in 

opposite directions on the same level, side 

by side. 

 

 

Pillowcases are placed side to side across 

the drum axis. If two pillowcases are 

required, they are laid in opposite 

directions on the same level. 

 

Sheets are placed as a lying "Z" 

perpendicular to the washing machine 

axis with the point to the left. 

 

For an example and pictures for one 

sequence (5 kg), see H.4.4. 

H.4.2 Horizontal axis washing 

machine: loading step by step 

The sequence shall be  from the bottom to 

top of  the drum as set out in Table H.2. 

Step 1 starts at the bottom of the drum, 

step 27 is at the top of the drum. An 

example is  set out in H.4.4. 

 
NOTE For the example in Subclause H.4.4, the 

Table has been transposed relative to Table H.2. 
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Table H.2 – Horizontal axis washing machines, loading sequence 
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H.2-р хүснэгт – Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машин, ачаалах дараалал 

 
Алхам  Хэвтээ 

тэнхлэг  
10.00 9.50 9.00 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 

1 дэрний уут  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 нүүр гарын 
алчуурын 
энэ тоог 
тохируулна 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 дэрний уут 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1          

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          

6 орны 
даавуу  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

7 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1              

8 дэрний уут 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

9 нүүр гарын 
алчуур+ 
тууз 

      1 1 1 1 1 1 1       

10 нүүр гарын 
алчуурын 
энэ тоог 
тохируулна 

3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1  1 1   

11 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1              

12 орны 
даавуу  

1 1 1 1 1 1              

13 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1                  

14 дэрний уут 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1    

15 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

  1 1   1 1   1 1   1 1    

16 нүүр гарын 
алчуурын 
энэ тоог 
тохируулна 

4 4 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1    2 1 1  

17 дэрний уут 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

18 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1                  
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19 орны 
даавуу 

1 1 1                 

20 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1              

21 нүүр гарын 
алчуурын 
энэ тоог 
тохируулна 

3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2   1 1   

22 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

      1 1 1 1 1 1 1       

23 дэрний уут 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

24 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1        1      

25 орны 
даавуу 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

26 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          

27 дэрний уут 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1          

28 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 нүүр гарын 
алчуурын 
энэ тоог 
тохируулна 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 

30 дэрний уут 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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H.4.3 10 кг-аас дээш хэмжээтэй угаах 

эдлэлийг ачаалах 

10 кг-аас дээш жинтэй, нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлд 

зориулсан нэмэлт төрөл зүйлүүдийг 

дараах алхмуудад нэмдэг. Үүнд:  

• Орны даавууг хоёр алхмын 

хооронд нэмэх шаардлагатай: 

• 5 дугаартай орны даавууг 14/15-р 

алхмын хооронд 

• 6 дугаартай орны даавууг 16/17-р 

алхмын хооронд 

• 7 дугаартай орны даавууг 8/9-р 

алхмын хооронд 

• 8 дугаартай орны даавууг 22/23-р 

алхмын хооронд 

• Дэрний уутнуудыг гадна талын 

давхаргаас дотор талын 

давхарга хүртэл дараалуулах 

шаардлагатай бол бүх алхамд 

нэг нэгээр нь нэмнэ: алхам 1 – 30 

– 4 – 27 – 8 – 23 – 14 – 17 байна. 

• Нүүр гарын алчууруудыг дотор 

талын давхаргаас гадна талын 

давхарга хүртэл дараалуулах 

шаардлагатай бол тааруулахаар 

тэмдэглэсэн алхмуудад нэг 

нэгээр нь нэмнэ: алхам 16 – 10 – 

21 – 2 – 29 байна. 

• Толботуулах туршилтын тууз 

бэхэлсэн нүүр гарын алчууруудыг 

жигд хуваарилах хэрэгтэй. 10 кг-

аас дээш багтаамжтай, хэвтээ 

тэнхлэгтэй угаалгын машины 

хувьд дамар нь тууз бэхэлсэн 

нүүр гарын хоёр алчуурыг нэг 

алхамд H13-р зурагт 

харуулснаар нэг нэгэнтэй нь 

зэрэгцүүлэн байрлуулахаар 

хангалттай гүн гэж таамагласан. 

H.4.3 Loading for load sizes above 10 

kg 

Additional items for test loads heavier than 

10 kg are added to the following steps: 

 

 

• Sheets need to be added between 

two steps: 

• Sheet no. 5 between step 14 /  15 

 

• Sheet no. 6 between step 16 /  17 

 

• Sheet no. 7 between step 8 / 9 

 

• Sheet no. 8 between step 22 / 23 

 

• Pillowcases are added to all steps 

one by one as needed in the order 

from the outer to the inner layers: 

step 1 – 30 – 4 – 27 – 8 – 23 – 14 – 

17. 

 

• Towels are added to the steps 

marked for adjustment one by one 

as needed in the order from inner to 

outer layers: step 16 – 10 – 21 – 2 

– 29. 

 
 

• Towels with strips attached needs 

to be distributed evenly. For 

horizontal axis washing machines 

holding more than 10 kg it is 

expected that the drum is  deep 

enough to  have  two towels with 

attached strip placed in one step 

next to each other as shown below 

in Figure H13. 
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• Толботуулах туршилтын тууз 

бэхэлсэн нүүр гарын алчууруудыг 

дотор талын давхаргаас гадна 

талын давхарга хүртэл 

дараалуулах шаардлагатай бол 

бүх алхамд нэг нэгээр нь нэмнэ: 

алхам 13 – 18 – 11 – 20 – 9 – 22 – 

7 – 24 – 5 – 26 – 3 – 28 байна. 

• Хэрэв толботуулах туршилтын 

тууз бэхэлсэн нүүр гарын 

алчуурын тоо сондгой байвал 

тууз бэхэлсэн нүүр гарын 

алчууруудыг зөвхөн 15-р алхамд  

байрлуулна. 

• Towels with strips are added to all 

steps one by one as needed in the 

order from the inner to the outer 

layers: step 13 – 18 – 11 – 20 – 9 – 

22 – 7 – 24 – 5 – 26 – 3 – 28. 

 
 

 

• Towels with strips are only placed 

in step 15 when there is an odd 

number of towels with test strips. 

 

Figure H.13 - Placement of 2 towels with strips in one layer for load sizes larger 

than 10 kg 
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H.13-р зураг – Угаах эдлэлийн хэмжээ 10 кг-аас дээш үед толботуулах 

туршилтын тууз бэхэлсэн, нүүр гарын 2 алчуурыг нэг давхаргад байрлуулах 

 

H.4.4 Жишээ 

Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машинд 5 кг 

угаах эдлэлийг дамрын ёроолоос нь 

дээшээ хэрхэн байрлуулахыг H.3-р 

хүснэгтэд зургаар дүрсэлсэн.  

H.4.4 Example 

Table H.3 illustrates how to place a 5 kg 

load into a horizontal axis washing 

machine from bottom to the top. 
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Table H.3 – Horizontal axis washing machine, loading example (5 kg) 
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H.3-р хүснэгт – Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машин, ачаалах жишээ (5 кг) 

 

H.5 Хөвөн даавуун эдлэлийг ачаалах 

тусгай шаардлага – Босоо тэнхлэгтэй 

угаалгын машин 

H.5.1 Ачаалах ерөнхий чиглэл 

H.5 Special loading requirements for 

cotton loads – Vertical axis washing 

machines 

H.5.1 General loading directions 
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Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машинд 

угаах эдлэлийг ёроолоос нь дээшээ 

бүлгүүдээр байрлуулж ачаална. Алхам 

алхмаар байрлуулах дарааллыг H.4 – 

H.7-р хүснэгтэд бичсэн. 

Нэг удаа угаах эдлэлийг таван бүлэгт 

хувааж, H.4, H.5, H.6 болон H.7-р 

хүснэгтэд бичсэнээр (хэрэглэх 

боломжтой бол) байрлуулна. 1-4-р 

бүлэгт тавих шаардлага нь босоо 

тэнхлэгтэй угаалгын машинд нийт 

ачааллын тэнцвэрийг хангах явдал юм. 

Тиймээс бүлэг бүрд байх төрөл зүйл тус 

бүр нь хэдийгээр дамрын нэг түвшинд 

биш ч дамрын эсрэг квадрантад байгаа 

өөр бүлгийн төрөл зүйлтэй аль 

болохоор адилхан төрөл зүйл байна. 

Угаах эдлэлийн заасан жингийн 

хязгаарт нийцүүлэх шаардлагын улмаас 

энэ зарчимд зарим үгүйсгэл байж болно.  

Шаардагдах жинд хүргэх, тааруулах 

боломжтой болгохын тулд таван 

бүлгийг нэмэлт төрөл зүйлүүдээр 

бүрдүүлнэ.  

Төрөл зүйлүүдийг H.14-р зурагт 

харуулснаар 4 квадрант бүхий 

тэнхлэгийг тойруулан жигд байрлуулна. 

1-р бүлгийн нэгдүгээр төрөл зүйлийг урд 

талын квадрантад, бусад төрөл зүйлийг 

хүснэгтүүдэд бичсэн дарааллаар 

дамрыг тойруулан, цагийн зүүний дагуу 

байрлуулна. 2-р бүлгийн нэгдүгээр 

төрөл зүйлийг дарааллаар нь 

байрлуулсан бусад төрөл зүйлийн хамт 

зүүн талын квадрантад байрлуулна. 3-р 

бүлгийн нэгдүгээр төрөл зүйлийг ар 

талын квадрантад байрлуулах бөгөөд  

ингээд үргэлжлүүлэн байрлуулна.   

Бохирдуулах/толботуулах туршилтын 

тууз бэхэлсэн нүүр гарын алчуур бүрийг 

Vertical axis washing machines are 

loaded in groups from bottom  to  top. The 

sequence  step by step is given in Tables 

H.4 to H.7. 

 

The wash load is divided into five groups 

and placed as set out in Tables H.4, H.5, 

H.6 and H.7 (as applicable). The purpose 

of groups 1 to 4 is to ensure that the total 

load is in balance in a vertical axis 

washing machine. Thus as far as possible 

every item in each group has an 

equivalent item in the opposite quadrant of 

the drum in another group, although not at 

the  same level in the drum. There are 

some exceptions to this principle due to 

the need to remain within the specified 

load weights. 

 

 

Group 5 is composed of additional items 

to make up to the required weight and to 

allow for adjustment thereof. 

 

The items are placed evenly around the 

axis using the 4 quadrants as shown in 

Figure H.14. The first item of group 1 is 

placed in the front quadrant with other 

items placed in a clockwise order around 

the drum according to the order given in 

the tables. The first item of group 2 is 

placed in the left quadrant with remaining 

items placed in succession. The first item 

of  group 3 is placed in the back quadrant 

and so on. 

 

 

Each towel with an attached soil/stain test 

strip is always placed on the top of the 

item loaded  in the preceding step. 
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өмнөх алхамд ачаалсан төрөл зүйлийн 

дээд талд үргэлж байхаар байрлуулна. 

Зарчмын хувьд бохирдуулах/ 

толботуулах туршилтын туузнуудыг 

угаах эдлэлийн гүнд (давхаргуудын 

хооронд) жигд хуваарилж, бүлэг бүрийн 

дотор адилхан тараана (систем дэх 

тойргийн хүрээгээр). 

Ачаалах схем нь орны даавууны 

тооноос дараах байдлаар шалтгаална. 

• Орны дөрвөн даавуу: квадрант 

бүрд нэг даавуу,  

• Орны гурван даавуу: нэгдүгээр 

даавууг урд талын, хоёрдугаар 

даавууг зүүн талаас ар талын 

хэсэгт, гуравдугаар даавууг ар 

талаас баруун талын хэсэгт, 

• Орны хоёр даавуу: нэг даавууг 

баруун талын квадрантад, нэг 

даавууг зүүн талын квадрантад 

байрлуулна. 

Тус бүрийг нь өөр квадрантад 

байрлуулах дөрвөн үндсэн бүлэг 

ерөнхийдөө байна. 

Бүлэг тус бүрийн алхмын тоо зургаагаас 

олонгүй байх боловч угаах эдлэлийн 

хэмжээнээс шалтгаалдаг. Бага 

хэмжээтэй угаах эдлэлийн хувьд 

алхмын цөөн тоог шаардана.  

Төвдөө хутгагчгүй, босоо тэнхлэгтэй 

угаалгын машины хувьд дамрын 

хонхорхойн төвийн эзлэхүүнийг 

ашиглах байдлаар төрөл зүйлүүдийг 

тарааж болно. 

Хэрэв хэд хэдэн төрөл зүйл байвал 

солбисон чиглэлтэй байрлуулах 

хэрэгтэй. 

Нүүр гарын алчууруудыг дамрын 

тэнхлэгийг тойруулан дамар дотор 

байрлуулна. Хэрэв хоёр эсвэл түүнээс 

 

 

In principle, the soil/stain test strips are 

distributed evenly across the depth of the 

load (between layers) and distributed 

evenly within each group (around the 

circumference in the system). 

 

The loading scheme depends on the 

number of sheets as follows. 

• Four sheets: one goes into each 

quadrant 

• Three sheets: first goes to the front, 

second to left-back area, third to 

back-right area 

 

 

• Two sheets: one to the right 

quadrant, one to the left quadrant 

 

 

In general there are four main groups, 

each starting in another quadrant. 

 

The number of steps for each is no more 

than six but depends on load size. For 

smaller loads are fewer steps required. 

 

 

For a vertical axis washing machine 

without a central agitator, items may be 

spread to utilise the volume in the centre 

of the bowl. 

 

If there are several items they shall be 

placed with alternating orientation. 

 

Towels are placed into the drum around 

the drum axis. If two or more towels are 

called for at the same time, they are to be 
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олон нүүр гарын алчуурыг нэг зэрэг хийх 

шаардлагатай бол алчууруудыг нэг 

квадрантад, эсрэг чиглэлтэйгээр 

зэрэгцүүлж тавих хэрэгтэй. 

Дэрний уутнуудыг дамрын тэнхлэгт 

хажуу хажууд нь байрлуулна. Хэрэв 

дэрний хоёр уут хийх шаардлагатай бол 

нэг квадрантад эсрэг чиглэлтэйгээр 

хажуугаар нь зэрэгцүүлэн тавих 

шаардлагатай. 

Орны даавуунуудыг тэмдэглэсэн 

квадрантад дээрээс нь харахад 

даавууны үзүүр цагийн зүүний дагуу 

байхаар байрлуулна.  

Нарийвчилсан мэдээллийг зургуудаас 

харах бөгөөд H.5.4-р Дэд зүйлд бичсэн 

нэг дарааллаас (5 кг) үзнэ үү. 

 

laid in opposite directions alongside each 

other in the same quadrant. 

 

 

Pillowcases are placed side to side the 

drum axis. If two pillowcases are  called 

for,  they are to be laid in opposite 

directions alongside each other in the 

same quadrant. 

 

Sheets are placed in the designated 

quadrant with point towards clockwise 

direction viewed from above. 

 

For more details see the pictures and one 

sequence (5 kg) in Subclause H.5.4. 

 

Figure H.14 – Vertical axis washing machines, four quadrants (plan view) 
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H.14-р зураг – Дөрвөн квадранттай босоо тэнхлэгтэй угаалгын машинууд 

(дээд талаас нь харуулсан) 

 

H.5.2 Босоо тэнхлэгтэй угаалгын 

машин: алхам алхмаар ачаалах 

Дамрын ёроолоос дээд тал хүртэл H.4-

р хүснэгтэд тодорхойлсноор дарааллыг 

бүрдүүлэх хэрэгтэй. 1-р бүлгийг эхлээд 

байрлуулах бөгөөд бусад төрөл зүйлийг 

дамрын ёроолоос дээш байрлуулна. 

Төрөл зүйлүүдийн сүүлийн бүлэг болох 

5-р бүлгийг дээд талд нь байрлуулна. 

H.5.2 Vertical axis washing machine: 

loading step by step 

The sequence shall be from bottom to top 

of the drum as set out in Table H.4. Group 

1 is loaded first and other items go from 

the bottom of the drum; group 5 is the last 

group of items and these are placed on 

top. 
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Table H.4 – Vertical axis washing machines, small loads 
without sheets (1,0 kg to 2,5 kg) 
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H.4-р хүснэгт – Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машин, орны даавуугүйгээр угаах, 

бага хэмжээтэй эдлэл (1,0 кг-аас 2,5 кг хүртэл) 

Алхам  Бүлэг  Босоо 
тэнхлэг  

2,5 2,0 1,5 1,0  

1  
 
1 

дэрний уут  1 1 1 1 урд тал   

2 нүүр гарын 
алчуур  

1 1 1 1 зүүн тал   

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 зүүн тал  

4 дэрний уут      ар тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

    ар тал 

6 орны 
даавуу  

     

1  
 
2 
 

дэрний уут 1 1   зүүн тал  

2 нүүр гарын 
алчуур 

1 1   ар тал 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

    ар тал 

4 дэрний уут     баруун 
тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

    баруун 
тал 

6 орны 
даавуу 

     

1  
 
3 

дэрний уут 1 1 1 1 ар тал 

2 нүүр гарын 
алчуур 

1 1 1 1 баруун 
тал 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 баруун 
тал 

4 дэрний уут     урд тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

    урд тал  

6 орны 
даавуу 

     

1  
 
4 

дэрний уут 1 1   баруун 
тал 

2 нүүр гарын 
алчуур 

1 1   урд тал  

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

    урд тал  

4 дэрний уут     зүүн тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

    зүүн тал  

6 орны 
даавуу 

     

1  
 

5 нэмж 
байгаа 

дэрний уут 1  1  зүүн тал  

2 нүүр гарын 
алчуур 

1    урд тал  

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

    урд тал  

4 дэрний уут     баруун 
тал 
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5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1    ар тал 

6 нүүр гарын 
алчуурын 
энэ тоог 
тохируулна 

3 3 3  хамгийн 
дээр нь 
дэлгэж 
тавих  

 

Table H.5 – Vertical axis washing machines, medium loads with two 
sheets (3,0 kg to 7,0 kg) 
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H.5-р хүснэгт - Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машин, орны хоёр 
даавуутай угаах, дунд хэмжээтэй эдлэл (3,0 кг-аас 7,0 кг хүртэл) 

 
Алхам  Бүлэг  Босоо 

тэнхлэг  
7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 

 
4,5 3,5 3,0   

1  
 
1 

дэрний уут  2 2 1 1 1 1 1 1 1 урд тал   

2 нүүр гарын 
алчуур  

2 2 2 2 2 2 2 1 1 зүүн тал  

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 зүүн тал  

4 дэрний уут  1 1 1 1 1 1    ар тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1    ар тал 

6 орны 
даавуу  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 баруун 

тал 

1  
 
2 
 

дэрний уут 2 1 1 1 1 1 1 1 1 зүүн тал   

2 нүүр гарын 
алчуур 

2 2 2 2 2 2 2 1  ар тал 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1 1 1  ар тал 

4 дэрний уут 1 1 1 1      баруун 

тал 

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1        баруун 

тал 

6 орны 
даавуу 

          

1  
 
3 

дэрний уут 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ар тал 

2 нүүр гарын 
алчуур 

2 2 2 2 2 2 2 1  баруун 

тал 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 баруун 

тал 

4 дэрний уут 1 1 1 1 1 1    баруун 

тал 

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1      баруун 

тал 

6 орны 
даавуу 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 зүүн тал  

1  
 
4 

дэрний уут 2 1 1 1 1 1 1 1 1 баруун 

тал 

2 нүүр гарын 
алчуур 

2 2 2 2 2 2 2 1  урд тал  

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 1 1 1 1 1  урд тал 

4 дэрний уут 1 1 1 1      зүүн тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 
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6 орны 
даавуу 

          

1  
 

5 нэмж 
байгаа 

дэрний уут          зүүн тал  

2 нүүр гарын 
алчуур 

         урд тал 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

         урд тал 

4 дэрний уут          баруун 

тал 

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

        1 ар тал 

6 нүүр гарын 
алчуурыг 
энэ тоог 
тохируулна 

8 8 9 4 5 1 2 1 1 
хамгийн 
дээр нь 
дэлгэж 
тавих  

 
Table H.6 – Vertical axis washing machines, large loads with three 

sheets (7,5 kg to 8,5 kg) 
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H.6-р хүснэгт – Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машин, орны гурван 
даавуутай угаах, их хэмжээтэй эдлэл (7,5 кг-аас 8,5 кг хүртэл) 

 
Алхам  Бүлэг  Босоо тэнхлэг  8,5 8,0 7,5  

1  
 
1 

дэрний уут  1 1 1 урд тал   

2 нүүр гарын алчуур  1 1 1 зүүн тал   

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 зүүн тал  

4 дэрний уут     ар тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

   ар тал 

6 орны даавуу     баруун тал  

1  
 
2 
 

дэрний уут 1 1  зүүн тал  

2 нүүр гарын алчуур 1 1  ар тал 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

   ар тал 

4 дэрний уут    баруун тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

   баруун тал 

6 орны даавуу    зүүн тал   

1  
 
3 

дэрний уут 1 1 1 ар тал 

2 нүүр гарын алчуур 1 1 1 баруун тал 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 баруун тал 

4 дэрний уут    урд тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

   урд тал  

6 орны даавуу    зүүн тал   

1  
 
4 

дэрний уут 1 1  баруун тал 

2 нүүр гарын алчуур 1 1  урд тал  

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

   урд тал  

4 дэрний уут    зүүн тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

   зүүн тал  

6 орны даавуу     

1  
 

5 нэмж 
байгаа 

дэрний уут 1  1 зүүн тал  

2 нүүр гарын алчуур 1   урд тал  

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

   урд тал  

4 дэрний уут    баруун тал 

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1   ар тал 

6 нүүр гарын 
алчуурын энэ тоог 
тохируулна 

3 3 3 хамгийн 
дээр нь 
дэлгэж 
тавих  
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Table H.7 – Vertical axis washing machines, very large loads 
with four sheets (9,0 kg to 10,0 kg) 
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H.7-р хүснэгт – Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машин, орны дөрвөн даавуутай 

угаах, маш их хэмжээтэй эдлэл (9,0 кг-аас 10,0 кг хүртэл) 

Алхам  Бүлэг  Босоо тэнхлэг  10,0 9,5 9,0  

1  
 
1 

дэрний уут  2 2 2 урд тал   

2 нүүр гарын алчуур  3 3 3 зүүн тал   

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 зүүн тал  

4 дэрний уут  1 1 1 ар тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 ар тал 

6 орны даавуу  1 1 1 баруун тал  

1  
 
2 
 

дэрний уут 2 2 2 зүүн тал  

2 нүүр гарын алчуур 3 3 3 ар тал 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 ар тал 

4 дэрний уут 1 1 1 баруун тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 баруун тал 

6 орны даавуу 1 1 1 зүүн тал   

1  
 
3 

дэрний уут 2 2 2 ар тал 

2 нүүр гарын алчуур 3 3 3 баруун тал 

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 баруун тал 

4 дэрний уут 1 1 1 урд тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 урд тал  

6 орны даавуу 1 1 1 зүүн тал   

1  
 
4 

дэрний уут 2 2 2 баруун тал 

2 нүүр гарын алчуур 3 3 3 урд тал  

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 урд тал  

4 дэрний уут 1 1 1 зүүн тал  

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 зүүн тал  

6 орны даавуу 1 1 1  

1  
 

5 нэмж 
байгаа 

дэрний уут 2 1 1 зүүн тал  

2 нүүр гарын алчуур 3 3 1 урд тал  

3 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1 1 урд тал  

4 дэрний уут 2 1 1 баруун тал 

5 нүүр гарын 
алчуур+тууз 

1 1  ар тал 

6 нүүр гарын 
алчуурын энэ тоог 
тохируулна 

3 3 1 хамгийн 
дээр нь 
дэлгэж 
тавих  
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H.5.3 Босоо тэнхлэгтэй угаалгын 

машин: 10 кг-аас дээш хэмжээтэй 

угаах эдлэл 

10 кг-аас дээш хэмжээтэй угаах эдлэлд 

зориулсан нэмэлт төрөл зүйлүүдийг 

дээд талд нь нэмнэ. Таван бүлгийн 

дарааллыг давтана. 

H.5.4 Жишээ 

Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машинд 5 кг 

угаах эдлэлийг хэрхэн байрлуулахыг 

H.8-р хүснэгтэд зургаар дүрсэлсэн. 

H.5.3 Vertical axis washing machine: 

load sizes above 10 kg 

 

Additional items for loads heavier than 10 

kg are added on top. The sequence of the 

five groups is repeated. 

 

H.5.4 Example 

Table H.8 illustrates how to place a 5 kg 

load into a vertical axis washing machine. 
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Table H.8 – Vertical axis washing machine – loading example (5 kg) 
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H.8-р хүснэгт – Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машин,  

угаах эдлэлийн жишээ (5 кг) 

 

I хавсралт 

(норматив)  

Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй, хөвөн даавуун эдлэлийн 

жинлэсэн дундаж ашиглалтын 

хугацааг тооцоолох 

I.1 Жинлэсэн дундаж ашиглалтын 

хугацааг тодорхойлох 

Annex I 

(normative) 

Calculation of weighted average age of 

the cotton base load 

 

 

I.1 Determination of the weighted 

average age 
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Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй, 

хөвөн даавуун эдлэлийн жинлэсэн 

дундаж ашиглалтын хугацааг дараах 

томьёогоор тооцоолно. Үүнд: 

�̅� =
1

∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑤𝑖
∙ ∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑤𝑖  ∙ 𝑎𝑖 

үүнд: 

𝑎𝑖  – төрөл зүйлийн ашиглалтын хугацаа 

(нөхцөлт аргаар сэврээсний дараах); 

𝑛𝑖  – төрөл зүйлийн тоо (нэг төрлийн, 

ашиглалтын адил хугацаатай); 

𝑤𝑖  – C.1-р хүснэгтэд бичсэн жижиг хэсэг 

бүрийн жин; 

�̅� – туршилтын явалтын тоогоор 

илэрхийлсэн, угаах эдлэлийн жинлэсэн 

дундаж ашиглалтын хугацаа байна. 

I.2 Жинлэсэн дундаж ашиглалтын 

хугацаанд тавих шаардлагыг хэрхэн 

тодорхойлох жишээ 

I.2.1 Тойм үнэлгээ 

Туршилтын 30-50 явалтын хооронд 

угаах эдлэлийн жинлэсэн дундаж 

ашиглалтын хугацааг олохын тулд 5 кг 

хөвөн даавуун эдлэлийн хувьд угаах 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг солих 

жишээг I.1-р зурагт харуулсан. 

Төрөл зүйлийн ашиглалтын хугацааг 

өөр өөр өнгөөр ялгаж, бүдүүвч 

байдлаар үзүүлсэн. Туршилтын 

явалтаар 20-оос дээш удаа угаагдсан 

төрөл зүйлүүдийг нэг зураасаар (‘I’) 

тэмдэглэсэн бөгөөд туршилтын 20 

явалт бүрд дахиад нэг зураасыг нэмсэн. 

Туршилтын 20 явалтын дараа төрөл 

зүйлүүдийг солих бүрд стандартад 

тохируулах 5 явалтаар урьдчилан 

бэлтгэсэн төрөл зүйлийг нэмнэ. 

Туршилтын 80 явалтад угаагдсан 

хуучин төрөл зүйлүүдийг хасах ёстой. 

The weighted average age of a cotton 

base load is calculated as follows: 

 

 

�̅� =
1

∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑤𝑖
∙ ∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑤𝑖  ∙ 𝑎𝑖 

 

where 

𝑎𝑖 is the age of item (after conditioning); 

𝑛𝑖  is the number of items (of the same 

type and age); 

𝑤𝑖 is the mass per piece given in Table 

C.1; 

�̅� is the weighted average age of the 

load expressed as the number of test runs. 

 

I.2 Example of how to achieve the 

weighted average age requirements 

 

I.2.1 Overview 

Example for the exchange of load items for 

a 5  kg cotton load to  achieve weighted 

average age of the load between 30 and 

50 test runs is given in Figure I.1. 

 

 

Different cell colours represent different 

item ages. Items that were washed in test 

runs more than 20 times are marked with 

one mark (‘I’), another mark is added for 

each 20 test runs. 

 

 

At each change after 20 test runs, items 

are added which have been pre-treated for 

5 normalization runs. The old items that 

have been washed for 80 test runs must 

be removed. 
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Figure I.1 – Example for the exchange of load items for a 5 kg cotton load 

 

I.1-р зураг – Угаах 5 кг хөвөн даавуун эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг солих 

жишээ 
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Орны даавуу, дэрний уутыг солих энэ 

горимд нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлд нэмдэг, нөхцөлт 

аргаар сэврээсэн төрөл зүйлүүд болох 

нүүр гарын алчуурын жингээс 

шалтгаалан төрөл зүйлүүдийг дэс 

дараагаар сольдог. 

I.2.2 Энэ жишээгээр угаах эдлэлийг 

хэрхэн бүрдүүлэх вэ 

1-р хүснэгтэд заасан төрөл зүйлүүдийн 

тоо бүхий, урьдчилан угаасан (6.4.2-т 

тайлбарласан) төрөл зүйлүүдээр 

бүгдийг нь бүрдүүлсэн, нэг удаа угаах 

үндсэн тоо хэмжээтэй, 4 тэнцүү тусдаа 

эдлэлийг хамтад нь байрлуулна. 

Эдлэлийн нэг хэсгийг 60 удаа угааж, бүх 

төрөл зүйлийг 3 зураасаар тэмдэглэнэ 

(5 мөчлөг тутмын дараа энэ мөчлөгийг 

дахиж тоолохгүйгээр стандартад 

тохируулна). Эдлэлийн өөр нэг хэсгийг 

40 удаа угааж, бүх төрөл зүйлийг 2 

зураасаар тэмдэглэнэ. Эдлэлийн 

дахиад нэг хэсгийг 20 удаа угааж, бүх 

төрөл зүйлийг 1 зураасаар тэмдэглэнэ. 

Эдлэлийн 4 хэсгийн төрөл зүйлүүдээс 

I.1-р зурагт харуулсан ашиглалтын 

хугацаагаар эдлэлүүдийг хольсон 4 

хэсгийг бүрдүүлэх боломжтой байвал 

зохино.  

I.2.3 Угаах эдлэлийг энэ жишээний 

дагуу үзүүлэлтэд тохируулах 

Туршилтын 20 явалтад зориулж, 

ашиглалтын хугацаагаар нь хольсон 

угаах эдлэлийг хэрэглэнэ (урьдчилан 

бэлтгэх эсвэл стандартад тохируулахыг 

тооцохгүй). Гурван зураасаар 

тэмдэглэсэн бүх төрөл зүйлийг 20 

мөчлөгийн дараа туршилтаас хасна. 

Үлдсэн бүх төрөл зүйлд нэг зураас 

нэмнэ. Эцэст нь хассан төрөл зүйл 

In this procedure the change of sheets and 

pillowcases is performed item by item and 

depending on the weight of the towels, 

conditioned balancing items are added to 

the base load. 

 

 

I.2.2 How to build up loads according 

to this example 

Put together 4 equal separate base loads 

all consisting of pre-washed items (refer to 

6.4.2), numbers of items as given in Table 

1 above. Wash one of the loads 60 times, 

mark all items  with 3 marks (perform 

normalization cycle after each 5 cycles, 

again  without  counting it).  Wash another 

load 40 times, mark all items with 2 marks. 

Wash another  load 20 times, mark all 

items with 1 mark. Out of the items of the 

4 loads it should now be possible to build 

up 4 mixed age loads following the age 

compositions as given in Figure I.1 above. 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.3 Load maintenance according to 

this example 

Use a mixed age load for 20 test runs (not 

counting pre-treatment or normalization). 

After the 20 cycles remove all items with 

three marks (they have now been washed 

80 times). Add one mark on all remaining 

items. Finally add one new (pre-washed) 

item for each piece you removed. 
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бүрийн тоогоор нэг шинэ төрөл зүйл 

(урьдчилан бэлтгэсэн) нэмнэ.  

J хавсралт 

(норматив)  

Усыг шахах, том хэмжээтэй жишиг 

төхөөрөмжийг ачаалах (усаар 

зайлах үзүүлэлт) 

J.1 Ерөнхий зүйл 

Хэрэв нэгээс олон багцыг нэг зэрэг 

эргүүлэх боломж бүхий усыг шахах, том 

хэмжээтэй жишиг төхөөрөмж хэрэглэх 

бол (5.4.5-д бичсэн үндсэн үзүүлэлтээс 

өөр) усыг шахах төхөөрөмжийг 

ачаалахдаа энэ хавсралтад заасан 

ачаалах горимыг мөрдөх 

шаардлагатай. 

Эргэлтээр усыг шахах төхөөрөмжийн 

тэнцвэр алдагдах магадлалыг 

бууруулахын тулд угаасан эдлэлийн 

нойтон төрөл зүйлүүдийг дамрын дотор 

талын ханыг тойруулан, хооронд нь аль 

болох ойрхон байрлуулах хэрэгтэй.  

Дараах зургууд нь (J.1-р болон J.2-р 

зураг) 10 кг хүртэл угаасан эдлэлээс 

усыг шахаж гаргах хүчин чадал бүхий 

усыг шахах, том хэмжээтэй жишиг 

төхөөрөмжийн нэг жишээнд хамаарна.  

 

 

Annex J 

(normative) 

Loading a large standard extractor 

(rinsing performance) 

 

J.1 General 

If a large standard extractor is used (other  

than the primary specification  in  5.4.5), 

where  more than one bundle could be 

spun at a time, the loading of the extractor 

shall follow the loading procedure given in 

this annex. 

 

 

Wet load items shall be placed as close 

together as possible in an arrangement 

around the inner wall of the drum so as to 

reduce the chance of the spin extractor 

becoming unbalanced. 

 

The following pictures (Figures J.1 and 

J.2) refer to one example of a large 

standard extractor which is capable of 

extracting water from base loads of up to 

10 kg. 
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Figure J.1 – Example of a large standard extractor 

 

J.1-р зураг – Усыг шахах, том хэмжээтэй жишиг төхөөрөмжийн жишээ 

 

 

 



MNS IEC 60456:2021 
 

233 
 

Figure J.2 – View from the top: loading the large standard extractor 

 

J.2-р зураг – Усыг шахах, том хэмжээтэй жишиг төхөөрөмжийг дээд талаас нь 

харуулсан зураг 

J.2 Ачаалах талбай 

Сайн тэнцвэржүүлсэн төлөвлөлттэй 

байхын тулд дамрын ачаалах талбайг 

гурван цагариг/ тойрогт хуваахыг санал 

болгодог (J.3-р зургийг үзнэ үү). 

J.2 Areas of loading 

To achieve a well balanced arrangement, 

it is proposed to divide the loading area of 

the drum into 3 rings/circles (see Figure 

J.3). 

 

Figure J.3 – Areas for loading 
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J.3-р зураг – Ачаалах талбай 

 

J.3 Төрөл зүйлүүдийг нугалах 

Орны даавуунаас бусад бүх төрөл 

зүйлийг H хавсралтад тайлбарласан 

аргаар нугалсан байвал зохино.  

Орны нойтон даавууг дараах байдлаар 

нугалсан байх хэрэгтэй. Үүнд: 

Орны даавууны төв дундаас барьж, 

даавуу чөлөөтэй унжиж байхаар 

сэгсрэх бөгөөд дамарт тойрог 

хэлбэрээр байрлуулахын өмнө бага 

зэрэг дарна.  

J.3 Folding of items 

All items except the sheet shall be folded 

in the same way as described in Annex H. 

 

The wet sheet shall be folded as follows: 

 

Grasp the bed sheet in the centre, shake 

the bed sheet so that it hangs loosely,  and 

compress the bed sheet slightly before 

placing it circumferentially into the drum. 

 

Figure J.4 – Folding of items 

 

J.4-р зураг – Төрөл зүйлүүдийг нугалах 
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J.4 Төрөл зүйлүүдийг хуваарилах – 

ерөнхий зааварчилгаа  

Орны даавуунуудыг гадна талын 

цагаригийн хана дагуу үргэлж 

байрлуулах бөгөөд тойргийн хүрээний 

дагуу жигд хуваарилна. Сондгой тоотой 

орны даавуу бүхий угаасан эдлэлийн 

тохиолдолд орны нэг даавуунд дэрний 

гурван уутыг ноогдуулж, угаасан 

эдлэлийг тойрог хэлбэрээр 

тэнцвэржүүлсэн байх шаардлагатай. 

Гадна талын цагаригт орны бүх даавуу, 

дэрний бүх уут болон нүүр гарын 8 

хүртэл алчуурыг байрлуулах хэрэгтэй. 

Нүүр гарын үлдсэн бүх алчуурыг дунд 

талын болон дотор талын цагаригт 

байрлуулна. Дамрыг тойруулан сайтар 

тохируулсан цагариг хэлбэр үүсгэж, 

угаасан эдлэлийг тэнцвэржүүлэхийн 

тулд нүүр гарын алчууруудыг жигд 

хуваарилдаг. 

Эргүүлэх үед тэнцвэргүй байдал үүсгэж, 

төрөл зүйлүүдийн байрлал солигдохоос 

зайлсхийхийн тулд угаасан эдлэлийг 

J.5-р зурагт харуулсан шиг хэлбэртэй 

байрлуулж, дамрын хана руу шахах 

хэрэгтэй. 

J.4 Distribution of items – general 

guidelines 

Sheets are always placed next to the wall 

in the outer ring and distributed evenly 

along the circumference. In the case of a 

load containing an odd number of sheets, 

the load shall be balanced 

circumferentially by using three pillow 

cases for one sheet. 

 

 

All sheets, pillow cases and up to 8 towels 

shall be placed in the outer ring. 

 

All the remaining towels are loaded into 

middle and inner ring. Towels evenly 

distributed to balance the load and form a 

well fixed ring around the drum. 

 

 

 

The load needs to be pressed to the wall 

of the drum forming a  shape as shown in 

Figure J.5 to avoid relocating while 

spinning causing unbalance. 
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Figure J.5 – 3 areas of loading 

 

J.5-р зураг – Ачаалах гурван талбай 

J.5 Алхам алхмаар: ачаалах горим 

1) Дамрын хэсэг бүрд орны нэг даавууг 

байрлуулан, нэг давхаргад орны хоёр 

даавуу тавьж, дараагийн даавуунуудыг 

нэгдүгээр давхаргын дээд талд дамрын 

хана руу шахсан байдлаар (J.6 болон 

J.7-р зургийг үзнэ үү) орны бүх 

даавууны усыг шахаж гаргахаар ачаалж 

эхэлнэ.  

J.5 Step by step: loading procedure 

1) Start with loading all sheets, one 

per part of the drum, two per layer, next 

sheets on top of the first layer pressed to 

the wall (see Figure J.6 and Figure J.7). 

 

Figure J.6 – Outer circle, with sheets 

 

J.6-р зураг – Орны даавуунууд байрлуулсан гадна талын тойрог 
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Figure J.7 - Outer circle, with sheets and pillow cases on top 

 

J.7-р зураг - Орны даавуунууд байрлуулж, дээр нь дэрний уутнууд тавьсан 

гадна талын тойрог 

2) Гадна талын тойргийг 

тэнцвэржүүлэн, дэрний бүх уутыг 

дамрыг тойруулаад нэмж тавина (J.6 

болон J.7-р зургийг үзнэ үү). 

3) Дамрыг тойруулаад нүүр гарын 8 

хүртэл тооны алчуурыг байрлуулж, 

цагаригийг дахин тэнцвэржүүлээд гадна 

талын цагаригийг дуусгана. 

4) Гадна талын цагаригийг 

тэнцвэржүүлэх дунд талын цагариг нь 

давхарга бүрдээ нүүр гарын 5 

алчуураас бүрдэнэ. Дунд талын 

цагаригийг нь гадна талын цагаригаас 

арай нам байлгахаар нягталж үзнэ. (J.8-

р зургийг үзнэ үү).  

5) Их хэмжээний эдлэлийг угааж, төрөл 

зүйлүүд үлдсэн бол дотор талын 

цагаригийг дүүргэнэ (J.9-р зургийг үзнэ 

үү). 

6) Угаасан эдлэлийн хэмжээ 10 кг-аас 

дээш бол угаасан эдлэлийг бүтээхийн 

2) Add all pillow cases on top, around 

the drum, stabilizing the ring of the outer 

circle (see Figure J.6 and Figure J.7). 

 

3) Finish the outer ring with placing up 

to 8 towels on top around the drum, again 

stabilizing the ring. 

 

4) The middle ring consists of layers of 

5 towels each, stabilizing the outer ring. 

Make sure to keep the middle ring lower 

than the outer ring (see Figure J.8). 

 

 

 

5) The inner ring is only filled if items 

are left, for large loads (see Figure J.9). 

 

 

6) If the load size is over 10 kg use the 

last two towels to cover the whole load 

(see Figure J.10). 
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тулд нүүр гарын сүүлийн хоёр алчуурыг 

хэрэглэнэ (J.10-р зургийг үзнэ үү). 
ТАЙЛБАР: Усыг шахах төхөөрөмж доторх 

угаасан эдлэлийн хэмжээ нь үйлдвэрлэгчийн 

заасан, ачааллын зөвшөөрөгдөх / хамгийн их 

хэмжээнээс хэтрээгүй болохыг нягталж үзнэ.  

 

 
NOTE Ensure that the load size in the extractor 

does not exceed the capacity/maximum load size 

as given by the manufacturer. 

Figure J.8 – Middle circle 

 

J.8-р зураг – Дунд талын тойрог 

Figure J.9 – Inner circle 

 

J.9-р зураг - Дотор талын тойрог 
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Figure J.10 - Towels covering the load 

 

J.10-р зураг – Угаасан эдлэлийг бүтээх нүүр гарын алчуурын байрлал 

K хавсралт  

(мэдээллийн) 

Лабораторийн дотоод туршилтын 

арга зүйн удирдамж 

K.1 Ерөнхий зүйл 

Энэ баримт бичгийн дагуу угаалгын 

машиныг туршихад их түвэгтэй бөгөөд 

найдвартай, нарийвчлалтай үр дүн 

гаргахын тулд анхааралтай хянах 

хэрэгтэй олон тооны хувьсагч болон 

оролтын өгөгдөл байдаг. Иж бүрдэл 

техникийн багаж хэрэгслээр 

лабораторийг тоноглох, лабораторийн 

шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, 

тохижуулахын тулд цогц системтэй 

байх хэрэгтэй. Туршилтын явалт болон 

туршилтын цувралын явцад 

лабораторийн ажилтнууд олон 

асуудлыг шийдвэрлэх, мөн эталон 

угаалгын машин болон туршилтын 

угаалгын машиныг (хамгийн багадаа 

нэгээс олон удаа) ажиллуулахын тулд 

бэлтгэх  шаардлага гардаг. Тиймээс 

туршилтын лаборатори бүр туршилтын 

Annex K 

(informative) 

Laboratory internal testing guide 

 

K.1 General 

The testing of washing machines to this 

document is highly complex and there are 

a large number of variables and inputs that 

need to be carefully controlled in order to 

get reliable and accurate results. 

Laboratories have to be equipped with 

complex technical instruments and many 

laboratories have complex systems to set 

and maintain the required laboratory 

conditions. Laboratory staff are required to 

deal with many issues during a test run 

and test series, and have to organise 

themselves to deal with the reference 

machine and a test washing machine (at 

least, often more than one). It is therefore 

strongly recommended that each test 

laboratory develop their own specific 

internal test protocol for the testing of 

washing machines which cover the setup 
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угаалгын машины бүтэц, хэмжил, 

өгөгдлийг оруулах тоног төхөөрөмж 

болон лабораторийн системийн 

үйлдлийг хамрах угаалгын машины 

туршилтад зориулсан өөрийн дотоод 

туршилтын протоколыг боловсруулахыг 

зөвлөдөг.  

Дотоод туршилтын протоколыг 

боловсруулах, хэрэглэх нь туршилтын 

явцад аливаа алдаа гарах эрсдэлийг 

хамгийн бага түвшинд хүргэх, 

лабораторийн ажилтнуудын ачааллыг 

бууруулна. Алдааны уршгаар 

туршилтын бүх явалт эсвэл бүр 

туршилтын цувралыг зогсоож болох тул 

алдаа гаргах нь өндөр өртөгтэй тусна.  

Ажилтны туршлага, туршилтын 

лабораторид суурилуулсан тоног 

төхөөрөмжийн төрөлд нийцүүлэн ийм 

протоколыг боловсруулах хэрэгтэй. 

Онолын хувьд дэс дарааллаар 

гүйцэтгэх боломжтой төрөл зүйлүүдийн 

хяналтын хуудас хэлбэрээр протоколыг 

бүрдүүлвэл зохино. 

Албан байгууллагын доторх протоколыг 

өргөн хүрээний дараах хэсгүүдэд 

хуваах боломжтой төдийгүй доор 

бичсэн үндсэн салбаруудын асуудлыг 

шийдвэрлэхээр чиглүүлэх хэрэгтэй. 

Үүнд: 

• Туршилтад бэлтгэх 

• Туршилтыг гүйцэтгэх 

• Үр дүнг бүртгэх болон хянахыг 

оруулна. 

K.2 Байгууллагын доторх туршилтын 

протоколын агуулга 

K.2.1 Ерөнхий зүйл 

Дотоод туршилтын арга зүйн 

удирдамжийн гурван үндсэн бүлгийн 

үндэслэл, мөн санал болгосон агуулгыг 

of test washing machines, operation of 

measurement and data logging equipment 

and laboratory systems. 

 

 

 

 

The development and use of an internal 

test protocol will lower the stress on the 

laboratory personnel and will minimise the 

risk of any errors during the test. Errors are 

costly as  the  whole test run or even test 

series may have to be abandoned as the 

result of an error. 

 

 

Such a protocol should be developed and 

adapted in accordance with the 

experience of the personnel and the kind 

of equipment installed in the test  

laboratory Ideally, it should be  set  out as 

a check list of items which can be 

performed on a step by step basis. 

 

An in-house protocol can be divided into 

the following broad sections and should 

specifically address issues in the following 

main areas. 

 

 

• Preparation for testing 

• Performing the test 

• Recording and checking results 

 

K.2 Elements of an in-house test 

protocol 

K.2.1 General 

The following section sets out the rationale 

and suggested content of the three main 

areas of an internal testing guide. Other 
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дараагийн бүлэгт бичсэн. Бусад 

асуудал нь тухайн тодорхой 

лабораторид хамаарч болно. Арга зүйн 

удирдамжийн зорилго нь лаборатори 

бүр хяналтын хуудас, турших машин, 

тоног төхөөрөмж болон туршилт хийх 

ажилтанд хамаарах үйл ажиллагааны 

дарааллыг бэлтгэх явдал байдаг.  

K.2.2 Туршилтад бэлтгэх 

Туршилтын явалт болон/эсвэл 

туршилтын цувралыг бэлтгэх үед 

дараах асуудлыг авч үзэх 

шаардлагатай. Үүнд:  

• Хүрээлэн буй орчин болон ус 

хангамжийг хянах системүүд 

ажиллаж байгаа, функц нь зөв 

гэдгийг баталгаажуулах. 

• Туршилтын угаалгын машиныг ус 

хангамж, цахилгааны системд 

(бэхэлгээний хэмжээ болон 

төрөл, залгуурын төрөл, халуун 

болон хүйтэн усны гаралт 

шаардагдах эсэх) холбоход 

зориулсан аливаа тусгай 

шаардлага байна уу? 

• Ус болон эрчим хүчийг техникийн 

үзүүлэлтийн дагуу өгч чадах уу? 

(Хангамжийн хамгийн их 

нэрлэсэн гүйдэл нь туршилтын 

угаалгын машины хэвийн 

гүйдлээс их байна уу, 

хангамжийн хүчдэл таарч байна 

уу, усны тодорхойлсон даралтыг 

барьж чадах уу?)  

• Жин, ус (эзлэхүүн, даралт, 

температур, хатуулаг), хүрээлэн 

буй орчны нөхцөл, эрчим хүчийг 

хэмжих бүх тоног төхөөрөмжийг 

тохируулсан уу, зөв ажиллаж 

байна уу? Туршилтын цувралын 

issues may be relevant for your particular 

laboratory. The intent is that each 

laboratory prepare a check list  and 

operating sequence that is  relevant to  

their equipment, machines under test and 

personnel. 

 

 

K.2.2 Preparation for testing 

The following issues should be considered 

when preparing for a test run and/or test 

series. 

 

• Ensure that systems to control 

ambient conditions and water 

supply are in  operation and are 

functioning correctly. 

• Are there any special requirements 

for the connection of the test 

washing machine to the water 

supply and electricity system (size 

and types of fittings, plug types; are 

hot and cold outlets required) ? 

 

 

• Can water and energy be supplied 

according to specifications? (Is the 

maximum current rating of the 

supply greater than the rated 

current of the test washing 

machine, is supply voltage correct, 

can the specified water pressure be 

maintained ?) 

 

• Is all measuring equipment for 

mass, water (volume, pressure, 

temperature, hardness), ambient 

conditions, energy calibrated and 

operating correctly? Are any 

calibration checks required prior to 
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өмнө аливаа тохируулгыг шалгах 

шаардлагатай юу? Хэмжих бүх 

хэрэгслийн шалгалт тохируулгын 

хугацаа хүчинтэй байна уу? 

• Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэл бэлэн үү, 

туршилтын цувралын өмнө 

шаардагдсан техникийн 

үзүүлэлтэд  нийцэхээр бэлтгэсэн 

үү (ашиглалтын дундаж хугацаа, 

стандартад тохируулсан (усны 

зөв хатуулагт) нөхцөлт аргаар 

сэврээсэн)? 

• Тодорхойлсон угаалгын нунтаг 

болон толботуулах туршилтын 

туузнууд бэлэн үү (эдгээрийг зөв 

хадгалсан уу, хугацаа нь 

дуусаагүй юу, эталон угаалгын 

машин, туршилтын бүх угаалгын 

машинд хийх туршилтын 

цувралыг дуусгахын тулд нэг 

багцаас материалуудыг хангахад 

хүрэлцээтэй юү)? 

• Угаалгын нунтгийн бүрэлдэхүүн 

хэсэг бүрийг хэмжих, туршилтын 

явалт бүрд шаардагдах 

хэмжээнд бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийг холих тоног 

төхөөрөмж бэлэн үү? Угаах 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдэд 

толботуулах туршилтын туузыг 

бэхлэх, туузнуудыг салган авах, 

туршилтын явалтын дараа 

хатаах тоног төхөөрөмж бэлэн 

үү? 

•  Эталон угаалгын машин 

техникийн үзүүлэлтийн дагуу 

ажиллаж байна уу? Туршилтын 

цувралыг эхлэхээс дөнгөж өмнө 

программыг эхлүүлсэн үү? 

the test series? Are all instruments 

within their calibration period? 

 
 

• Are base loads available and 

prepared to meet the specifications 

required (average age, normalised 

(in the correct water hardness), 

conditioned prior to test series) ? 

 

 

 

 

• Are the specified detergent and 

stain test strips available (have 

these been stored correctly, are 

they within their expiry dates, is 

there sufficient supply of materials 

from the one batch to complete the 

test series on the reference 

machine and all the test washing 

machines) ? 

 

• Is equipment available to weigh 

each of the detergent components 

and  to mix these into the required 

doses for each test run? Is 

equipment available to attach stain 

test strips to load items and for 

removing them and drying them 

after the test run? 

 
 
 

 
 

• Is the reference machine working 

according to the specifications 

(including ratio data)? Has the start 

up programme been run just prior to 

commencement of the test series? 
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• Спектрофотометр, усыг шахах 

жишиг төхөөрөмж болон титрлэх 

тоног төхөөрөмж байгаа юу, 

алдаагүй ажиллаж байна уу 

(химийн бодисуудыг оруулна)? 

• Туршилтын цувралд зориулсан 

бүх параметрийг сонгосон уу 

(угаах эдлэлийн төрөл, угаалгын 

машиныг туршихад зориулсан 

ачааллын багтаамж, угаалгын 

нунтгийн хэмжээ, усны хатуулаг)? 

K.2.3 Туршилтыг гүйцэтгэх 

Туршилтын явалтыг бэлтгэх болон 

гүйцэтгэхдээ дараах асуудлыг тооцож 

үзэх хэрэгтэй. 

• Угаалгын машинуудыг тэгшхэн, 

тогтвортой байрлуулсан уу, бүх 

тулгуур дээр нь хөдөлгөөнгүй 

тавьсан уу? 

• Туршилтын явалтуудын хооронд 

нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг зөв хатаасан 

уу? Угаах эдлэлийн төрөл 

зүйлүүд дутсан эсэхийг шалгасан 

уу? 

• Ус болон эрчим хүчний 

хангамжийн холболтуудыг зөв 

холбосон уу? 

• Ачаалах, угаалгын нунтаг нэмэх 

(угаалгын нунтгийн хэмжээ), 

программчлах болон туршилтын 

угаалгын машин бүрийг эхлүүлэх 

зааварчилгаа тодорхой байна 

уу? Хамаарах угаалгын машинд 

зааварчилгааг наасан уу? 

• Угаах эдлэлийн нарийвчилсан 

мэдээлэл, толботуулах 

туршилтын тууз болон угаалгын 

нунтгийг туршилтын явалтад 

нэмсэн, мөн ус, эрчим хүч болон 

• Is the spectrophotometer, standard 

extractor and titration equipment 

available and operating correctly 

(including chemicals) ? 

 

• Have all the parameters for the test 

series been selected (load type, 

load capacity for the test washing 

machine, detergent dose, water 

hardness) ? 

 

K.2.3 Performing the test 

The following issues should be considered 

when preparing for and undertaking a test 

run. 

• Are the washing machines level, 

stable and resting on all supports? 

 

 

• Has the base load been dried 

correctly between test runs, is there 

a check that no load items are 

missing? 

 

 

• Are connections for water and 

energy supply working correctly? 

 

• Are guidelines for loading, adding 

detergent (and amount), 

programming and starting each test 

washing machine clear and 

attached to the relevant machine? 

 
 

• Are there check lists on each test 

washing machine to note  that the 

load details, stain  test strips and 

detergent have been added for the 

test run and that water, energy and 
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орчны нөхцөлийн эхлэлийн 

утгууд (шаардлагатай бол 

тэглэсэн) зөв байсныг тэмдэглэх  

хяналтын хуудас туршилтын 

угаалгын машин бүрд байгаа юу? 

• Хяналтын бүх систем алдаагүй 

ажиллаж байна уу, өгөгдлийг 

цуглуулж байна уу? 

• Туршилтын бүх угаалгын 

машиныг эхлүүлэх хугацааг 

тэмдэглэсэн үү, программ бүрийг 

дуусгахад угаах бүх эдлэлийг дэс 

дарааллаар нь (эталон угаалгын 

машиныг оруулаад туршилтын 

угаалгын машин бүрийн 

программын ойролцоо хугацааг 

мэдэх хэрэгтэй) угаасан байхаар 

эхлүүлэх хугацааг төлөвлөсөн 

үү? 

K.2.4 Туршилтын үр дүнг шалгах 

болон тайлан бичих 

Туршилтын явалт бүрийг гүйцэтгэх 

болон дуусгахдаа дараах асуудлыг авч 

үзэх шаардлагатай. 

• Туршилтын угаалгын машины 

нөхцөлүүд стандартад заасан 

нөхцөлд нийцэж байна уу? 

• Туршилтын өгөгдлийг бүртгэсэн 

үү? 

• Үндэслэл болгохоор анхаарал 

татахуйц аливаа тусдаа хэсэг 

байна уу? 

• Өгөгдлийг тус тусад нь шалгасан 

уу? 

K.3 Дотоод туршилтын дэлгэрэнгүй 

протоколын агуулгын жишээ 

K.3.1 Ерөнхий зүйл 

Дотоод туршилтын протоколд 

хамааруулж болох дэлгэрэнгүй 

мэдээллийн зарим жишээг дараах 

ambient conditions have correct 

start values (zeroed where 

required)? 

 

 

• Are all monitoring systems 

operating correctly and is data 

being collected? 

• Have start times of all of the test 

washing machines been noted and 

start times planned so that the 

processing of all  the loads on 

completion of  each programme 

can  be done in  an orderly fashion 

(need to know the approximate 

programme time for each test 

washing machine including the 

reference machine)? 

 

K.2.4 Checking test results and 

reporting 

The following issues should be considered 

during and at the completion of a test run. 

 

• Are the conditions for the test 

washing machines as specified in 

the standard? 

• Have test data been recorded? 

 

• Are there any outliers that warrant 

attention? 

 

• Has the data been independently 

checked? 

K.3 Examples of elements from a 

detailed internal testing protocol 

K.3.1 General 

The following lists are examples of details 

that may be relevant for an  internal testing 

protocol. The key points should be 
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жагсаалтаар харуулсан. Алдааг 

засахын тулд горимын чухал хэсгүүдийг 

шалгах, алхам алхмын горимоор гол 

бүлгүүдийг зохион байгуулсан байвал 

зохино.  

K.3.2 Туршилтад зориулсан эхний 

бэлтгэл 

• Угаалгын нунтгийн тоо хэмжээ, 

хадгалалтын хувьд бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн хугацаа нь дуусаагүй 

байна уу? Туршилтын цувралд 

зориулсан нэг багцын хэмжээ 

хангалттай хүрэх үү? 

• Угаалгын нунтгийн бүрэлдэхүүн 

хэсэг бүрийн орцыг жинлэж, жин 

болон/эсвэл хазайлтыг 

тэмдэглэн, орцуудыг сайтар 

хутгаад таглаж, хадгалах 

хамгийн их хугацаа нь 2 долоо 

хоног байхаар бэлтгэнэ (K.3.7-г 

мөн үзнэ үү). 

• Толботуулах туршилтын 

туузнуудын хугацаа дуусаагүй 

юу, хадгалах нөхцөлийг нь 

хангасан уу, нэг багцын хэмжээ 

нь туршилтын бүтэн цувралын 

(бүх угаалгын машинд) хувьд 

хангалттай юу? 

• Толботуулах туршилтын туузын 

шинэ багцыг авчрах үед 

туршилтуудын харьцааг 

төлөвлөнө (A.1-р хүснэгтэд 

тайлбарласан).  

• Хэрэв шинэ эсвэл сайн 

дадлагажуулсан техникч 

ажиллах бол хангалттай хяналт 

тавьсан эсэхийг баталгаажуулна. 

• Хэмжлийн системийн бүх хэсгийг 

тохируулсан эсэхийг шалгана. 

organised into a step by step operational 

procedure with checks at critical points in 

the procedure to eliminate errors. 

 

 

K.3.2 Initial preparation for testing 

 

• Detergent storage and quantity– 

are the components within expiry 

date ? Is there a sufficient quantity 

from the one batch for the test 

series ? 

 

• Weigh portions of each detergent 

component for the test series and 

record the mass and/or deviations, 

mix the portions thoroughly put a lid 

on, storage maximum time 2 weeks 

(see also K.3.7). 

 

 

• Stain test strips – are these within 

their expiry date, are the storage 

conditions satisfactory, are they 

sufficient from the one batch for the 

whole test series (all machines)? 

 

 

• When a new batch of stain test 

strips is delivered, plan for ratio 

tests (refer to Table A.1). 

 
 

• If there is a new or not fully trained 

technician, ensure there is 

sufficient supervision. 

 

• Check that all parts of the 

measuring system are calibrated. 
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• Туршилтын угаалгын машин 

бүрийн угаах эдлэл болон 

ачаалал, турших шаардлагатай 

ачааллын багтаамжийн 

зааварчилгааг өгч, угаах эдлэл 

бүрийн төрөл зүйлүүдийн тоог 

тэмдэглэн, энэ мэдээллийг 

угаалгын машин бүрд наана. 

• Турших программыг сонгож 

(программын магадлалтай 

хугацааг мөн тэмдэглэнэ), 

туршилтын угаалгын машин 

алдаагүй ажиллаж байгааг 

шалгана. 

• Эталон угаалгын машин болон 

туршилтын угаалгын машинд 

зориулсан нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийг бэлтгэж, 

угаах эдлэлийг агаарт зөв 

сэврээснийг (туршилтын 

дараагийн цувралын усны 

хатуулгийн зөв хэмжээг 

оруулсан) баталгаажуулахаас 

гадна нөхцөлт аргаар сэврээсэн 

үеийн жин болон ашиглалтын 

хугацаагаар нь хуваарилсан 

талаар тэмдэглэнэ. 

• Усаар зайлах туршилтад 

зориулсан шилэн лонх 

бэлтгэхдээ усыг шахах жишиг 

төхөөрөмжөөр шахсан усыг 

цуглуулахын тулд туршилтын 

угаалгын машин бүрд болон 

эталон угаалгын машинд 1 лонх 

байхаар тооцно. Мөн 1 лонхыг 

лабораторийн ус хангамжийн 

усны (тэг шалгалт тохируулга) 

дээжид зориулж бэлтгэнэ. 

Хэрэглэхийн өмнө лонхнууд 

• Provide load and loading 

instructions for each test washing 

machine and load capacity to be 

tested, mark the capacity and the 

number of items for each load, 

attach this information to each 

machine. 

 

• Choose programme to be tested 

(and note the likely programme 

time)  and check  that the test 

washing machine is working 

correctly. 

 

• Base loads – prepare for the 

reference machine and all test 

washing machines, ensure these 

have been conditioned correctly 

(including correct water hardness 

for forthcoming  test series), record 

conditioned mass and age 

distribution details. 

 

 

 

 

 

• Glass bottles for rinse testing – 1 

bottle for each test washing 

machine and the reference 

machine to collect water extracted 

from the load by the standard 

extractor. 1  bottle for a sample of 

the laboratory supply water (zero 

calibration). Ensure these are clean 

and dry prior to use. 
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цэвэрхэн, хуурай болохыг 

баталгажуулна. 

• Туршилтын угаалгын машин 

болон болон эталон угаалгын 

машиныг ус болон цахилгааны 

хангамжид холбосныг шалгана. 

• Хэрэв туршилтын угаалгын 

машиныг дөнгөж суурилуулсан 

бол 6.2.1.2-т нийцүүлэн, 

стандартад тохируулах явалт 

хийнэ. 

• Эталон угаалгын машиныг 6.2.2-

ын дагуу суурилуулсан эсэхийг 

шалгаж, E.2-р хүснэгтэд бичсэн 

шаардлагуудад нийцүүлэн 

шалгана. 

• Туршилтын угаалгын машины 

цувралын дугаар, толботуулах 

туршилтын тууз болон угаалгын 

нунтгийн багцын дугаар, нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн бүртгэл болон багц, 

туршилтыг гүйцэтгэх 

хариуцлагатай техникчийг бичнэ. 

K.3.3 Туршилтын өмнө 

• Угаалгын нунтгийн хуваарилагч 

(хэрэглэх боломжтой бол) болон 

аливаа шүүлтүүрийг цэвэрлэнэ 

(туршилтын цувралын явцад 

туршилтын угаалгын машинаас 

ус юүлдэг хоосон шүүлтүүрийг 

цэвэрлэхгүй). 

• Эталон угаалгын машинд хийх 

туршилтын явалт бүрийн өмнө 

программыг эхлүүлнэ (E.4-т 

тайлбарласан). 

• Лабораторид туршилтын 

ерөнхий шаардлага болон орчны 

нөхцөлийг стандартад бичсэн 

 

 

• Check that the test washing 

machine and reference machine is 

connected to the water and 

electricity supply. 

• If the test washing machine has just 

been installed, conduct 

normalisation runs as per 6.2.1.2. 

 

 

• For the reference machine, check 

that this has been installed in 

accordance with 6.2.2, conduct a 

compliance check with the 

requirements in Table E.2. 

• Record test washing machine serial 

number, batch number of stain test 

strips and detergent, history and 

batch of the base load, technician 

responsible for conducting tests. 

 

 

 

K.3.3 Prior to testing 

• Clean the detergent dispenser 

(where applicable) and any filters 

(do not clean filters that empty the 

sump water from the test washing 

machine during the test series). 

 

 

• Conduct start up programme prior 

to each test run on the reference 

machine (refer to E.4). 

 

• Check that ambient conditions and 

general testing requirements in 

laboratory are in compliance with 

the specifications in the standard. 
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техникийн үзүүлэлтэд 

нийцүүлсэн эсэхийг шалгана.  

• Туршилтын техникийн 

үзүүлэлтэд нийцэх, хангалттай 

хэмжээний ус хангамж байгаа 

эсэхийг баталгаажуулна. 

K.3.4 Туршилтын явцад 

• Лабораторийн ус хангамжийн 

усны хатуулгийг хэмжиж, 

тэмдэглэнэ. 

• Орчны нөхцөлүүдийг хэмжиж, 

тэмдэглэнэ. 

• Хэмжлийн системийг бэлтгэнэ. 

• Бохирдуулсан туузнуудыг 

хөргөгчнөөс гаргаж, хэрэглэх 

шаардлагатай кодуудын тэмдэг 

тавина (эсвэл туузнууд дээр 

байгаа кодыг тэмдэглэнэ). 

Туршилтын явалтад зориулсан 

багцын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

бичнэ. 

• Толботуулах туршилтын 

туузнуудыг нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлд зориулсан 

нүүр гарын алчуур (хөвөн 

даавуун) эсвэл дэрний уутнуудад 

(нийлэг/холимог материал) 

бэхэлнэ. Угаах ямар эдлэлд 

толботуулах туршилтын аль 

туузыг бэхэлснийг бичнэ. 

• Туршилтын угаалгын машин 

болон эталон угаалгын машиныг 

ачаалах зааврын дагуу ачаална 

(төрөл зүйлүүдийн дараалал, 

хэрхэн нугалахыг H хавсралтад 

бичсэнээр тэмдэглэнэ). 

• Урьдчилан хутгасан угаалгын 

нунтгийг 6.3.3-т тодорхойлсноор 

байрлуулна. Угаалгын нунтаг 

хуваарилагч (хэрэв хэрэглэсэн 

 

 

• Ensure that there is adequate water 

supply which meets the 

specification for the tests. 

 

K.3.4 During the test 

• Measure and record water 

hardness of the laboratory water 

supply. 

• Measure and record ambient 

conditions. 

• Prepare the measuring system. 

• Fetch the soiled strips from the 

refrigerator and mark with the code 

to be used (or note the existing 

code on the strips). Record batch 

details for the test run. 

 

 

 

• Attach the stain test strips to the  

towels (cotton) or  pillowcases 

(synthetics/blends) for  each base 

load. Record which stain test strips 

are attached to which base load. 

 

 

 

 

• Load the test washing machine and 

reference machine according to the 

loading instructions (noting order of 

items and folding in Annex H). 

 

 

• Place the pre-mixed detergent as 

specified in 6.3.3.  Ensure that the  

detergent  dispenser (if used) is 

clean and dry. 
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бол) цэвэрхэн, хуурай болохыг 

баталгаажуулна. 

• Хэмжлийн болон бичлэг хийх 

системийг эхлүүлнэ. 

• Туршилтын угаалгын машин(ууд) 

болон эталон угаалгын машиныг 

асааж, угаасан эдлэлүүдийг 

усаар зайлах үзүүлэлтийг 

боломжтой болгох шаталсан 

дарааллаар дуусгахын тулд 

эхлүүлэх хугацааг төлөвлөнө. 

• Хэмжлийн систем ажиллаж 

байгаа эсэхийг шалгана (жишээ 

нь, өгөх усны температур, усны 

эзлэхүүн зэрэг). 

• Туршилтын угаалгын машин(ууд) 

болон эталон угаалгын машиныг 

зогсоох үед хэмжлийн системийг 

зогсооно. 

• Угаалгын машин бүрийн 

программын төгсгөлд машиныг 

ачааллаас аль болох хурдан 

салгаж, нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлээс толботуулах 

туузнуудыг салгана. Угаасан, 

үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

нойтон байхад нь жинлэж, жинг 

тэмдэглэнэ. 

• Усаар зайлах үзүүлэлтийг 

тодорхойлохын тулд усыг шахах 

жишиг төхөөрөмжид дараа нь 

эргүүлэхийн тулд угаасан 

эдлэлийг “тодорхойлсон 

баглаануудад” хуваана (энэ үйл 

явцын дараа үлдээх зарим төрөл 

зүйлийг үлдсэн угаах эдлэл гэж 

нэрлэнэ).  

• Баглаануудыг жинлэж, угаасан 

эдлэлийг шаардагдах 

 

 

• Start the measuring and recording 

system. 

• Start the test washing machine(s) 

and the reference machine – plan 

their start times so that they finish in 

a staggered order which will allow 

the processing of the loads for rinse 

performance. 

 

• Check that the measuring system is 

working (for example, temperature 

of the inlet water, water volume 

etc.). 

• When test washing machine(s) and 

the reference machine stop, stop 

the measuring system. 

 

• At the end of the programme for 

each machine, as quickly as 

possible unload and remove the 

stain test strips from the test load. 

Weigh the wet base load and 

record the mass. 

 
 
 
 

• Divide the load into "specified 

bundles" (some items will be left 

over after this process – called 

remaining load) for further spinning 

in the standard extractor to 

determine rinse performance. 

 

 

 

• Weigh the bundles and immediately 

load them into as many standard 
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хэмжээгээр нь эргэлтээр усыг 

шахах жишиг төхөөрөмжид тэр 

даруй хийнэ. Эргэлтээр усыг 

шахах төхөөрөмжийг усаар 

зайлж, туршилтын явалтуудын 

хооронд хатаасан эсэхийг 

баталгаажуулна. 

• Баглаа бүрээс шахсан усыг тус 

тусад нь жинлэж, туршилтын 

угаалгын машин бүрд зориулсан 

нэг саванд дараа нь нэгтгэнэ. 

Дээжийг авахын өмнө шахсан бүх 

усыг хутгасан эсэхийг 

баталгаажуулна. Хэрэв усыг 

титрлээгүй бол шахсан усны 

дээжийг битүүмжлэлтэй лонхонд 

даруйхан хийж, титрлэх хүртэл нь 

хөргөгчид хадгална.  

• Хоёр баглаа, үлдсэн угаах эдлэл 

болон шахсан усны жинг 

тэмдэглэнэ. 

• Толботуулах туршилтын туузыг 

хатаахад бэлтгэнэ 

(баримтжуулах шаардлагатай 

лабораторийн туршлагын дагуу 

(8.3.2-т тайлбарласан)). 

• Эталон угаалгын машин болон 

туршилтын угаалгын 

машин(ууд)ы үндсэн угаалт, 

усаар зайлах, усны нийт 

зарцуулалт болон эрчим хүчний 

зарцуулалтын утгуудыг шалгана. 

• Усаар зайлсан дээжүүдийг 

титрлэнэ (эсвэл хөргөгчид 

хадгална). 

• Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн бүх хэсгийг 

цуглуулж, хатаагуурт хатаана 

(8.2.5-д тайлбарласан). Жинг нь 

шалгаж, төрөл зүйлүүд дутаагүй 

spin extractors  as  are needed. 

Ensure that the spin extractors are 

rinsed out and dried between runs. 

 

 

 

 

• Weigh the water extracted from 

each bundle individually, then 

combine it in a single container for 

each test washing machine. Ensure 

that all extracted water is mixed 

prior to taking a sample. If titration 

is  not done immediately store the 

sample of  extracted water in  a 

sealed bottle in the refrigerator until 

titration is performed. 

 

• Record the mass of the two bundles 

and of the remaining load and of the 

extracted water. 

• Organise for the stain test strips to 

be dried (according to  laboratory 

practice (refer to  8.3.2) which 

should be documented). 

 

• Check the  values for main wash, 

rinse, total water consumption and 

energy consumption  on the 

reference machine and the test 

washing machine(s). 

 

• Titrate the rinse samples (or store 

in refrigerator). 

 

• Collect all parts of each base load 

and dry in a dryer (refer to 8.2.5). 

Check mass and ensure that no 

items are lost. Store the dried load  
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болохыг баталгаажуулна. 

Туршилтын дараагийн явалтын 

өмнө хатаасан эдлэлийг 

лабораторийн туршлагад 

нийцүүлэн хадгална.  

K.3.5 Туршилтын цувралд байх 

туршилтын явалтуудад анхаарч үзэх 

нэмэлт санаа 

• Туршилтын явалтуудын хооронд 

нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинг 

шалгана. Энэ жин нь нөхцөлт 

аргаар сэврээсэн эдлэлийн 

жингийн ±3 % хэмжээнд байх 

хэрэгтэй. Төрөл зүйлүүд дутаагүй 

эсвэл холилдоогүй болохыг 

шалгана. 

• Туршилтын угаалгын машины 

үндсэн угаалт, усаар зайлах, 

усны нийт зарцуулалт болон 

эрчим хүчний зарцуулалтын 

утгуудыг туршилтын өмнөх 

явалтын утгуудтай харьцуулна. 

K.3.6 Үнэлгээ 

• Эрчим хүчний зарцуулалт, усны 

оролтын температур, температур 

(цахилгаан хэрэгслийн дотор 

талын), эргүүлэх явцын 

эргэлтийн хурд, усны даралт, 

усны хатуулаг, программын 

хугацаа, үндсэн угаалтын 

хугацааг (усны эзлэхүүн (үндсэн 

угаалт, усаар зайлах болон 

нийт)) оруулаад хэмжлийн 

системээр  тэмдэглэсэн, авах 

боломжтой бүх параметрт дүн 

шинжилгээ хийнэ. 

• Эталон угаалгын машины хувьд 

тэмдэглэсэн утгууд нь зорьсон 

утгуудтай нийцсэн эсэхийг 

according to  laboratory practice 

prior  to the next test run. 

 

 

 

K.3.5 Additional points to consider for 

test runs within a test series 

 

• Check the mass of the base load 

between runs. This should be within  

±3 % of the conditioned mass. 

Check that no items have been lost 

or mixed up. 

 

 

 

 

• Compare  values for main wash, 

rinse, total water consumption and 

energy consumption  on the test 

washing machine with the previous 

test run. 

 

K.3.6 Evaluation 

• Analyse all available parameters 

recorded by the measuring system 

including (volume of water (main 

wash, rinses and total), energy 

consumption, temperature at water 

inlet, temperature (inside 

appliance) spin speed during 

spinning, water pressure, water 

hardness, programme time, main 

wash duration. 

 

 

 

• Check that the values recorded for 

the reference machine comply with 

target values. (If not, check 
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шалгана. (Хэрэв нийцээгүй бол 

зарцуулалтын хэмжүүрийг 

шалгана. Шаардлагатай бол 

коэффициентуудыг сольж, 

техникийн үйлчилгээ хийнэ.) 

(Туршилтын цувралын явцад 

эталон угаалгын машинд 

техникийн үйлчилгээ хийх 

шаардлага гарвал туршилтын 

бүх угаалгын машины үр дүнг 

туршилтын бүтэн цувралын үр 

дүнгийн хамт хүчингүй болгохыг 

анхаарна уу.) 

• Толботуулах туршилтын угаасан 

туузнуудын гурван өнгөний Y 

тусалтын утгуудыг хэмжиж, 

эталон угаалгын машинд 

зориулсан харьцааг тооцоолж, үр 

дүнг нь эталон угаалгын машины 

программд зориулсан  баглааны 

чанарын баталгаат утгатай 

харьцуулна (хэрэглэх боломжтой 

бол). 

• Программыг дууссаны дараа, 

усыг шахах жишиг төхөөрөмжид 

усыг нь шахсан нэмэлт горимын 

дараа нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлд үлдэгдэл 

чийглэгийн хувь хэмжээг (RMC) 

тооцоолж, эталон угаалгын 

машин болон туршилтын 

угаалгын машин(ууд)ы аль алины 

хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

хүлцлийн хэмжээнд нийцэж 

байгаа эсэхийг баталгаажуулна. 

• Шүлтлэгийг тооцоолно. 

• Туршилтын цувралын үр 

дүнгүүдийг үнэлж, тооцоолсон үр 

дүнгүүдийг бичихээс гадна үйл 

ажиллагаа болон туршилтын 

flowmeter. If  required, change 

factors and undertake 

maintenance.) (Note that if the 

reference machine requires 

maintenance during the test series, 

the whole test series together with 

results for all test washing 

machines will probably be 

invalidated.) 

 
 

 

 

• Measure Y tristimulus reflectance 

values of the washed stain test 

strips, calculate the ratio with the 

reference machine and compare 

results with the certified value for 

the batch on the reference machine 

programme (where applicable). 

 

 

 

• Calculate remaining moisture 

content (RMC) of the base load 

after the  completion of  the 

programme and after the additional 

treatment in the standard extractor 

and ensure  that these are in line  

with accepted tolerances for both 

the reference machine  and the  test 

washing machine(s). 

 

 

 

• Calculate alkalinity. 

• Evaluate results from the test 

series, record calculated results 

and note any lessons learned in 

terms of operation and testing. 
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хугацаанд сурсан аливаа 

санамжийг тэмдэглэнэ. 

• Туршилтын цувралын төгсгөлд 

туршилтын дараагийн цувралд 

бэлтгэж, нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

стандартад тохируулна. 

• Хадгалах тохиромжтой нөхцөлд 

бэлтгэж, хэрэглэсэн бүх төрөл 

зүйлийг цэвэрлэж, төрлүүдээр нь 

буцааж ялгана. 

K.3.7 Угаалгын нунтагт зориулсан 

тусгай онцлог 

Лабораторид гаргадаг хамгийн нийтлэг 

алдааны нэг нь угаалгын нунтгийг зөв 

жинлэх явдал юм. Тусдаа 3 

бүрэлдэхүүн хэсгийг сайтар холиод 

дараа нь туршилтын нэг явалтыг 

эхлэхийн өмнө угаалгын машин бүрд 

нэмэхийг зөв горимд шаардана. 

Угаалгын нунтгийн бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн аль нэгийг нэмэхээ мартах, 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хоёр удаа 

нэмэх эсвэл туршилтын явалтад 

зориулан угаалгын нунтаг нэмэхээ бүр 

мартах  нийтлэг алдаа байдаг. Эталон 

угаалгын машинд зориулсан угаалгын 

нунтгийн жин нь туршилтын угаалгын 

машинд зориулсан жингээс ялгаатайг 

анхаарна уу. Бүх тохиолдолд хэрэглэх 

угаалгын нунтгийн жинг 1-р хүснэгтэд 

тодорхойлсон.  

Туршилтын таван явалтаас бүрдсэн 

туршилтын цувралыг лабораторид 

хийнэ гэж таамагладаг. Энэ тохиолдолд 

туршилтын таван явалтад шаардагдах 

угаалгын нунтгийг туршилтын цувралын 

эхлэлд  бэлтгэж, хэрэглэх хүртэл нь 

хадгалахыг зөвлөнө. Хольсон угаалгын 

нунтгийг хэрэглэхээсээ өмнө хоёр 

 

 

• At the end of the test series, 

normalise the base load in 

preparation for the next test series. 

 

 

• Clean up and sort back all used 

items into suitable storage 

conditions. 

 

K.3.7 Special issues for detergent 

 

One of the most common mistakes made 

in a laboratory is about the correct weight 

of the detergent. The correct procedure 

requires that once the 3 separate 

components are thoroughly mixed they 

are added to each machine prior to 

commencement of a test run. Common 

mistakes are forgetting to add one of the 

detergent components (e.g. perborate), 

adding components twice or forgetting to 

add the detergent at all for the test run. 

Note that the mass of detergent for the 

reference machine is different from the 

test washing machine. Table 1 sets out the 

mass of detergent for all cases. 

 

 

 

 

It is assumed that laboratories will be 

conducting a  test series of  five test runs. 

In  this case it is recommended that the 

detergent needed for all five test runs be 

prepared at the start of the test series and 

stored until needed. The mixed detergent 

can be stored for up to  two  weeks prior to 

use. After calculating the amount of  each 
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долоо хоног хүртэл хугацаанд хадгалж 

болно. Туршилтын нэг явалтад (усны 

хатуулаг болон угаах эдлэлийн 

хэмжээнээс хамаарсан) хэрэгцээтэй 

угаалгын нунтгийн бүрэлдэхүүн хэсэг 

бүрийн хэмжээг тооцоолсны дараа 

угаалгын нунтгийн бүрэлдэхүүн хэсэг 

бүрийн жинг жинлэж, туршилтын 

угаалгын машин бүрийн туршилтын 

явалт тутамд зориулсан тусдаа саванд 

хамтад нь байрлуулна. Хэмжээний 

зөрүү нь 1 гр-аас бага байвал зохино. 

Бодит утгыг бичих, энэ үйл явцыг 

хянахад зориулан хүснэгтийн 

тооцоолол хэрэглэхийг зөвлөдөг. 

Угаалгын нунтгийн бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийг хэрэглэхийн өмнө сайтар 

холих шаардлагатай. 

Туршилтын цуврал дахь туршилтын 

явалтын тоо болон туршилтын угаалгын 

машиныг ялгаж буй шинж тэмдэгт 

нийцүүлэн савнуудыг дараа нь 

дугаарлаж болно. Энэ нь туршилтын 

явалтад зориулсан бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдээс нэгийг нь алгасах эсвэл хоёр 

удаа хэмжих магадлалыг багасгана. 

Туршилтын явалт бүрийг эхлүүлэх үед 

угаалгын нунтаг нэмэхэд нь 

тэмдэглэхийн тулд туршилтын угаалгын 

машин бүрд болон эталон угаалгын 

машинд наасан байнгын хяналтын 

хуудсыг хэрэглэх боломжтой. Дотоод 

туршилтын протоколд угаалгын 

нунтгийг бэлтгэх болон нэмэхийг тусгай 

алхам шиг тодорхойлох шаардлагатай. 

K.3.8 Усаар зайлахад тусгайлан 

анхаарах  

Шүлтлэгийг тодорхойлоход зориулан 

эргэлтээр усыг шахах, тусдаа үйл 

detergent component needed for a test run 

(which is dependent on the water 

hardness and the load size) the mass of 

each detergent component is weighed and 

these are placed together into an 

individual container for each test run for  

each test washing machine. Differences in 

the dosages should be  less  than 1 g. It is 

recommended that a spreadsheet be used 

to record actual values and to control this 

process. The detergent components 

should be thoroughly mixed prior to use. 

 

 

 

 

 

 

The containers can then be numbered 

according to the test run number within the 

test series and with the test washing 

machine identifier. This minimises the 

possibility that one of the components may 

be missed or dosed twice for a test run. A 

running check sheet attached to each test 

washing machine and the reference 

machine can be used to mark off when 

detergent is added at the start of each test 

run. The preparation and adding of 

detergent should be identified as a specific 

step in the internal testing protocol. 

 

 

 

 

K.3.8 Special considerations for 

rinsing 

Check validity of the separate spin 

extraction process for determination of the 

alkalinity: 
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явцын тохиромжтой байдлыг шалгана. 

Үүнд:  

- усыг нь шахахаас өмнө бүх баглааны  

(үлдсэн төрөл зүйлүүдтэй баглааг 

оруулна) хэмжсэн жингүүдийг нэмж, 

туршилтын угаалгын машин эсвэл 

эталон угаалгын машиныг ачааллаас 

салгах үед, угаах үйл явцын төгсгөлд 

нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жинтэй харьцуулна. 

Жингүүдийн ялгаа 2 %-аас ихгүй байвал 

зохино; 

- усыг нь шахсан баглаануудын (үлдсэн 

төрөл зүйлүүдтэй баглааг оруулна) 

хэмжсэн жин болон шахсан усны жинг 

нэмж, туршилтын угаалгын машин 

эсвэл эталон угаалгын машиныг 

ачааллаас салгах үед, угаах үйл явцын 

төгсгөлд нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинтэй 

харьцуулна. Жингүүдийн ялгаа нь 

шахсан нийт усны 10 %-аас ихгүй байх 

хэрэгтэй; 

- үлдэгдэл чийглэгийн хувь хэмжээг 

баглаа бүрд тооцоолно. Энэ тоо нь 

5.4.5-д тодорхойлсон хязгаарт байх 

шаардлагатай. 

L хавсралт 

(норматив) 

Угаалгын машины эрчим хүчийг бага 

зарцуулах горим дахь эрчим хүчний 

зарцуулалтыг хэмжих 

L.1 Ерөнхий зүйл 

Унтраасан горимын эрчим хүч болон 

асааж үлдээх горимын эрчим хүчийг 

тодорхойлох талаар энэ хавсралтад 

бичсэн. Эдгээр нь тодорхойгүй 

хугацааны туршид хадгалагдаж болох 

тогтсон горимын төлөв юм. Энэ 

горимууд нь энэ баримт бичигт 

 

 

- add the measured weights of all bundles 

(including the bundle with the remaining 

items) before the extraction and compare 

with the weight of the base load at the end 

of the washing process when unloading 

the test washing machine or reference 

washing machine. The differences should 

be not more then 2 %; 

 

 

- add the measured weights of the 

extracted bundles (including the bundle 

with the remaining items) and the weights 

of the extracted water and compare this 

with the weight of the base load at the end 

of the washing process when unloading 

the test washing machine or reference 

washing machine. The difference should 

be not more than 10% of the total 

extracted water; 

 

- calculate the remaining moisture content 

of each bundle. It should be within the 

limits as specified in 5.4.5. 

 

Annex L 

(normative) 

Measurement of energy consumption 

in low power modes of washing 

machines 

L.1 General 

This annex sets out determination of off 

mode power and left on mode power. 

These are steady state modes that can 

persist for an indefinite period. These are 

the only two low power modes specified in 

this document. Other low power modes 

may exist in some products, but for the 
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тодорхойлсон, эрчим хүчийг бага 

зарцуулах ердөө хоёр горим болно. 

Зарим угаалгын машинд эрчим хүчийг 

бага зарцуулах өөр горимууд байж 

болох ч үргэлжлэх хугацаа, эрчим 

хүчний зарцуулалтын хувьд угаалгын 

машинуудын өнөө үеийн хийцэд ондоо 

горимыг чухал гэж тооцдоггүй.  

Түүнчлэн үндсэн функц гүйцэтгээгүй 

үед угаалгын машин эрчим хүчийг бага 

зарцуулах бусад горимын зарим 

ерөнхий мэдээллийг энэ хавсралтад 

оруулсан (L.4-т тайлбарласан). 

L.2 Унтраасан горимын эрчим хүчийг 

тодорхойлох 

Унтраасан горимын Poff эрчим хүчийг 

тодорхойлох бол энэ зүйлийн дагуу 

тодорхойлсон байх хэрэгтэй. 

7-р Зүйл болон 8-р Зүйлд нийцсэн 

үзүүлэлтийн дүгнэлтээр угаалгын 

машиныг ажиллуулах шаардлагатай. 

Угаалгын машины программ дуусахад 

8-р Зүйлд тодорхойлсноор ачааллаас 

салгавал зохино. Энэ горимыг 

тодорхойлохын тулд угаалгын машиныг 

үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу 

унтрааж, эрчим хүчийг бага зарцуулах 

тогтсон горимд угаалгын машин өөрөө 

шилжихээр үлдээх хэрэгтэй. Тэжээлээс 

салгах унтраалга байхгүй бол угаалгын 

машин өөрөө эрчим хүчний 

зарцуулалтын тогтсон горимд 

шилжихээр үлдээвэл зохино. 
1-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт нийцүүлсэн 

туршилтын явалтын үзүүлэлттэй 

холбоотойгоор тухайн горимыг тодорхойлж 

ерөнхийдөө болно. Гэхдээ энэ горимын тусдаа 

хэмжлийг шаардвал ямар нэгэн бодит угаах 

эдлэлийг туршилтын угаалгын машинд 

сонгосон аливаа программаар угаах нь 

алдаагүй үр дүн өгөх магадлалтай. 

current designs of washing machines, 

these are not considered important in 

terms of duration and energy 

consumption. 

 

 

 

 

This annex also provides some general 

information about other low power mode 

energy consumption of washing machines 

when they are not performing their main 

function (refer to L.4). 

L.2 Determination of off mode power 

 

Where off mode power Poff is determined, 

it shall be determined in accordance with 

this clause. 

The washing machine shall be operated 

through a performance assessment in 

accordance with Clause 7 and Clause 8. 

At the completion of the programme the 

washing machine shall be unloaded as 

specified in Clause 8. For determination of 

this mode, the washing machine shall then 

be switched off in accordance with the 

manufacturers’ instructions and left to 

revert to a steady state power 

consumption of its own accord. Where 

there is no power switch, the washing 

machine shall be left to revert to a steady 

state power consumption of its own 

accord. 
NOTE 1 Normally, this mode can be determined in 

conjunction with a performance test run according 

to this document. However, if a separate 

measurement of this mode is required, operating 

the test washing machine through any selected 

programme using any realistic load is likely to 

provide an accurate result. 
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Хэмжлийн туршид дараах нөхцөлийг 

зайлшгүй хадгална гэдгийг 

баталгаажуулна. Үүнд:  

• туршилтын явцад хувьсах 

гүйдлийн хангамжид холбосон; 

• анхааруулах заагч байхгүй (энэ 

горимд гэрэл эсвэл заагч 

ихэнхдээ асахгүй); 

• лабораторийн ус хангамжийг 

тогтоосон даралттай үлдээсэн; 

• угаалгын машинд холбосон 

сүлжээ байхгүй; 

• сүлжээ байхгүй үед тохиргоонд 

хамаарах үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгааг мөрдөнө. 

Үйлдвэрлэгч цахилгаан хэрэгслийг 

хэрэглээгүй үед хаалга/тагийг нь 

хаалттай үлдээхийг зөвлөөгүй бол 

ачааллыг салгаж дуусахад 

хаалга/тагийг нээлттэй үлдээнэ. 

Цахилгаан хэрэгсэл тогтсон горимд 

дөнгөж шилжсэнээс хойш 30 минутаас 

багагүй хугацааны туршид унтраасан 

горимд эрчим хүчийг хэмжих 

шаардлагатай. Хэрэглэгчийн 

хөндлөнгийн оролцоогүйгээр эрчим 

хүчний зарцуулалт нь тогтсон горимын 

нөхцөлд тасралтгүй хугацааны туршид 

хадгалагдах эрчим хүчний түвшинд 

хэмжсэн нь тодорхой тохиолдолд 

унтраасан горимд эрчим хүчний 

хэмжлийг зөвхөн тодорхойлох 

шаардлагатай. Энэ горимд зориулсан 

эрчим хүчний хэмжлийг IEC 62301 

стандартын шаардлагад нийцүүлэх 

хэрэгтэй. 
2-Р ТАЙЛБАР: Унтраасан горим эхэлсний дараа 

эсвэл эрчим хүчний хангамжид эхлээд 

холбосны дараа тодорхой хугацаанд зарим 

угаалгын машин богино хугацаанд үргэлжлэх 

зарим үйлдэлтэй байж болно. Зарим угаалгын 

Ensure that the following conditions 

remain relevant for the duration of the 

measurement: 

• connected to mains power for the 

duration of the test; 

• no adverse warning indicators are 

present (normally no lights or 

indicators  are active in  this mode); 

• laboratory supply water is left on at 

the specified pressure; 

• no network is connected to the 

product; 

• follow manufacturer’s instructions 

regarding configuration where no 

network is present. 

At the completion of unloading, the door/lid 

remains open unless the manufacturer 

recommends that the door/lid remains 

closed when the appliance is not in use. 

Power measurements in off mode shall be 

determined for a period of not less than 30 

min once the appliance has reached a 

steady state condition. Off mode 

measurements shall only be  determined 

where it is certain that the power level 

measured persists in a steady state 

condition for an indefinite period without 

user intervention. Power measurements 

for this mode shall be in accordance with 

the requirements of IEC 62301. 

 

 

 

 

 

 
NOTE 2 In some products, some short term 

duration operations may be present for a period 

after off  mode is  initiated or after the power supply 

is initially connected. The position of the door/lid 

can affect this mode in some products. If the 



MNS IEC 60456:2021 
 

258 
 

машины унтраасан төлөвт хаалга/ тагны 

байрлал нөлөөлөх боломжтой. Үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгаа тодорхой биш байвал хаалга/ 

тагийг нээлттэй болон хаалттай үед заалт авах 

хэрэгтэй. 

Үйлдвэрлэгч эсвэл нийлүүлэгч дээр 

тодорхойлсон аргаас өөр аргаар 

унтраасан горимыг алдаагүй 

тодорхойлох боломж олгохуйц 

угаалгын машиныхаа хийц, үйл 

ажиллагааны талаар мэдээлэлтэй байж 

болно. Саналаа илэрхийлэх зорилгоор 

үйлдвэрлэгч эсвэл нийлүүлэгч дээр 

тодорхойлсон аргатай адилхан үр дүн 

өгөх аливаа аргыг хэрэглэх боломжтой. 

Хяналт тавих шаардлагын хувьд дээр 

тодорхойлсон арга нь аливаа бусад 

тодорхойлолтоос илүү давуу талтай. 

L.3 Асааж үлдээх горимын эрчим 

хүчийг тодорхойлох 

Асааж үлдээх горимын эрчим хүчийг 

тодорхойлох бол энэ зүйлийн дагуу 

тодорхойлсон байх шаардлагатай. 

Угаалгын машиныг 7-р Зүйл болон 8-р 

Зүйлд нийцсэн үзүүлэлтийн үнэлгээтэй 

ажиллуулах хэрэгтэй. Угаалгын 

машины программ дуусахад 8-р Зүйлд 

тодорхойлсны дагуу ачааллаас 

салгана. Энэ горимыг тодорхойлохын 

тулд угаалгын машиныг ачааллаас 

салгасны дараа оператор унтраах 

(унтраасан горимыг эхлэх) үйлдэл 

хийхгүй. Угаалгын машин өөрөө эрчим 

хүчний зарцуулалтын тогтсон горимд 

шилжихээр үлдээх шаардлагатай. 
1-Р ТАЙЛБАР: Тухайн горимыг энэ баримт 

бичигт нийцүүлсэн туршилтын явалтын 

үзүүлэлттэй холбоотойгоор ихэнхдээ 

тодорхойлж болно. Гэхдээ энэ горимын тусдаа 

хэмжлийг шаардвал сонгосон аливаа 

программаар ямар нэгэн угаах бодит эдлэлийг 

туршилтын угаалгын машинаар угаах нь 

manufacturer recommendations are unclear, a 

reading with the door/lid open and closed should 

be taken. 

 

 

Manufacturers or suppliers may have 

information on the design and operation of 

their washing machines which would allow 

an accurate determination of this mode 

through methods other than the method 

specified above. For the purposes of 

declaration, a manufacturer or supplier 

may use any method which gives an 

equivalent result to the method specified 

above. For verification purposes, the 

method specified above has precedence 

over any other determination. 

 

L.3 Determination of left on mode 

power 

Where left on mode power Pon is 

determined, it shall be determined in 

accordance with this clause. 

The washing machine is operated through 

a performance assessment in accordance 

with Clause 7 and Clause 8. At the 

completion of the programme the washing 

machine is unloaded as specified in 

Clause 8. For determination of this mode, 

no action is taken by the operator to switch 

off the washing machine (initiate off mode) 

after it has been unloaded. The washing 

machine is left to revert to a steady state 

power consumption of its own accord. 

 
NOTE 1 Normally, this mode can be determined in 

conjunction with a performance test run according 

to this document. However, if separate 

measurement of this mode is required,  operating  

the  test washing machine through any selected 

programme using any realistic load is likely to 

provide an accurate result. This mode is not 
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алдаагүй үр дүн өгөх магадлалтай. Хэрэв 

хэрэглэгч угаалгын машиныг ачааллаас 

салгахын тулд унтраах хэрэгтэй бол энэ 

горимыг хэрэглэх боломжгүй. 

Хэмжлийн туршид дараах нөхцөл 

зайлшгүй үлдэнэ гэдгийг 

баталгаажуулна. Үүнд:  

• туршилтын явцад хувьсах 

гүйдлийн хангамжид холбосон; 

• анхааруулах заагч байхгүй (энэ 

горимд гэрэл эсвэл заагч 

ихэнхдээ асахгүй); 

• лабораторийн ус хангамжийг 

тогтоосон даралттай үлдээсэн; 

• угаалгын машинд холбосон 

сүлжээ байхгүй; 

• сүлжээ байхгүй үед тохиргоонд 

хамаарах үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгааг мөрдөнө. 

Үйлдвэрлэгч цахилгаан хэрэгслийг 

хэрэглээгүй үед хаалга/тагийг хаалттай 

үлдээхийг зөвлөөгүй бол ачааллыг 

салгаж дуусахад хаалга/тагийг нээлттэй 

үлдээнэ. Цахилгаан хэрэгсэл тогтсон 

горимд дөнгөж шилжсэнээс хойш 30 

минутаас багагүй хугацааны туршид 

асаасан горимд эрчим хүчийг хэмжих 

шаардлагатай. Хэрэглэгчийн 

хөндлөнгийн оролцоогүйгээр эрчим 

хүчний зарцуулалт нь тогтсон горимын 

нөхцөлд тасралтгүй хугацааны туршид 

хадгалагдах эрчим хүчний түвшинд 

хэмжсэн нь тодорхой байх тохиолдолд 

зөвхөн асаасан горимд эрчим хүч 

хэмжихийг тодорхойлох шаардлагатай. 

Энэ горимд зориулсан эрчим хүчний 

хэмжлийг IEC 62301 стандартын 

шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. 
2-Р ТАЙЛБАР: Программ дууссаны дараа зарим 

угаалгын машин богино хугацаанд үргэлжлэх 

зарим үйлдэлтэй байж болно. Зарим угаалгын 

applicable where the user has to turn the product 

off to unload it. 

 

 

Ensure that the following conditions 

remain relevant for the duration of the 

measurement: 

• connected to mains power for the 

duration of the test; 

• no adverse warning indicators are 

present (some lights or indicators 

may be active in this mode); 

• laboratory supply water is left on at 

the specified pressure; 

• no network is connected to the 

product; 

• follow manufacturer’s instructions 

regarding configuration where no 

network is present. 

At the completion of unloading, the door/lid 

remains open unless the manufacturer 

recommends that the door/lid remains 

closed when the appliance is not in use. 

Power measurements in left on mode shall 

be determined for a period of not less than 

30 min once the appliance has reached a 

steady state condition. Left on mode 

measurements shall only be determined 

where it is certain that the power level 

measured persists in a steady state 

condition for an indefinite period without 

user intervention. Power measurements 

for this mode shall be   in accordance with 

the requirements of IEC 62301. 

 

 

 

 
NOTE 2 In some products, some short term 

duration operations may occur after the  

completion  of  the  programme. In some products, 



MNS IEC 60456:2021 
 

260 
 

машинд энэ горим нь унтраасан горимтой 

адилхан горимд шилжүүлж болно (автоматаар 

унтраадаг бол). Хаалга/ тагны байрлал зарим 

угаалгын машины асаасан төлөвт нөлөөлөх 

боломжтой. Үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаа 

тодорхой биш байвал хаалга/ тагийг нээлттэй 

болон хаалттай үед заалт авах хэрэгтэй. 

Үйлдвэрлэгч эсвэл нийлүүлэгч дээр 

тодорхойлсон аргаас өөр аргаар 

угаалгын машиныхаа хийц, үйл 

ажиллагааны талаар унтраасан 

горимыг алдаагүй тодорхойлох боломж 

олгохуйц мэдээлэлтэй байж болно. 

Саналаа илэрхийлэх зорилгоор 

үйлдвэрлэгч эсвэл нийлүүлэгч дээр 

тодорхойлсон аргатай адилхан үр өгөх 

аливаа аргыг хэрэглэх боломжтой. 

Хяналт тавих шаардлагын хувьд дээр 

тодорхойлсон арга нь аливаа бусад 

тодорхойлолтоос илүү давуу талтай. 

L.4 Угаалгын машины эрчим хүчийг 

бага зарцуулах өөр горимын эрчим 

хүчний зарцуулалт  

Сонгосон программыг эхэлснээс тухайн 

программыг дуусах хүртэл программын 

эрчим хүчний зарцуулалтыг 

тодорхойлох хэмжлийн аргыг энэ 

баримт бичгийн үндсэн хэсэгт бичсэн. 

Энэ хэмжил нь угаалгын олон машины 

хувьд эрчим хүчний зарцуулалтын 

ихэнх хэсгийг ерөнхийдөө бүрдүүлдэг 

боловч ус халаахыг оруулсан эсвэл 

сонгосон программыг шаардсан, мөн 

бусад төлөвийн эрчим хүчний 

зарцуулалт байгаа эсэхээс шалтгаална.  

Угаалгын машин эрчим хүчийг зарим 

хэмжээнд зарцуулж болох өөр олон 

төлөв байдаг. Гэхдээ гол төлөв нь L.2 

(унтраасан) болон L.3-т (асаалттай 

орхих) тодорхойлсон төлөвүүд юм. 

Программын хэвийн хугацаанд орохгүй, 

this  mode may revert to a  state which is  

equivalent to off mode (where there is  an auto off). 

The position of the door/lid can affect this mode in  

some products. If the manufacturer’s 

recommendations are unclear, a reading with the 

door/lid open and closed should be taken. 

 

Manufacturers or suppliers may have 

information on the design and operation of 

their washing machines which would allow 

an accurate determination of this mode 

through methods other than the method 

specified above. For the purposes of 

declaration, a manufacturer or supplier 

may use any method which gives an 

equivalent result to the method specified 

above. For verification purposes, the 

method specified above has precedence 

over any other determination. 

 

L.4 Other low power mode energy 

consumption of washing machines 

 

The main body of this document provides 

the method of measurement to determine 

programme energy consumption from the 

commencement of the selected 

programme to the completion of this 

programme. This usually makes up the 

bulk  of  energy consumption for most 

washing machines, although this depends 

on whether water heating is included or 

required for the programme selected and 

the power consumption of other modes. 

 

 

There are a number of other states where 

some energy may be consumed by a 

washing machine. However, the modes 

defined above in L.2 (off mode) and L.3 

(left on mode) are the main ones of 
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богино хугацаанд үргэлжлэх бусад 

горим эсвэл төлөвийн эрчим хүчний 

зарцуулалт ерөнхийдөө ач 

холбогдолгүй байх хэдий ч бүрэн 

дүүрэн тайлбарлахын тулд нийтлэг 

зарим хугацааг тайлбарласан.  

• Хэрэглэгчийн зан чанараас 

шалтгаалах богино хугацааны 

үйл явц: хамгийн нийтлэг нь 

дараах үйл явц болно. Үүнд: 

• эхлүүлэх төлөвийг 

хойшлуулах: эхлүүлэхийг 

хойшлуулах функцтэй 

угаалгын машинд зөвхөн 

хэрэглэх боломжтой 

бөгөөд хэрэглэгч энэ 

функцийг идэвхжүүлсэн 

үед зөвхөн хамаарна. Энэ 

нь хязгаарлагдсан 

хугацааны төлөв юм; 

• нугалаасыг тэнийлгэх 

үйлдэл: программын 

(хэвтээ тэнхлэгтэй зарим 

угаалгын машинд зөвхөн 

байдаг) төгсгөлд энэ 

үйлдэл байх боломжтой 

бөгөөд хэрэглэгч угаасан 

эдлэлээ авах үеийн 

аливаа хугацаанд дуусгаж 

болно. Энэ нь хэрэглэгч 

зарим хугацаанд 

хөндлөнгөөс оролцоогүй 

байгаа үед ч хүртэл богино 

хугацааны төлөв байдаг; 

• мөчлөгийн төгсгөлийн 

тогтсон горимын төлөв: 

энэ төлөв нь унтраасан 

төлөвт автоматаар 

шилжихгүй угаалгын 

машинуудад байж болно. 

interest. The energy consumption of  other 

short duration modes or  states that  are 

outside of  the normal programme period 

are generally negligible, but are described 

here  in general terms for completeness. 

 

• Short duration events that are 

dependent on the behaviour  of  the 

user: the most common of these 

are as follows: 

• delay start mode: only 

applicable to products with a 

delay start function and only 

relevant when this is 

activated by the user – this is 

always a limited duration 

mode; 

 

 

 

• anti-crease operation: this 

can occur at the end of the  

programme (only present  in 

some horizontal axis 

machines) and this can be 

terminated at any time when 

the user accesses the load – 

this is almost always a short 

duration mode even when 

the user does not intervene 

for some time; 

 

 

 

• steady state mode at the end 

of the cycle: this mode can 

exist in washing machines  

that do not automatically 

revert to off mode, but this 

mode only persists until the 
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Гэхдээ хэрэглэгч угаасан 

эдлэлээ (хэрэглэгч угаасан 

эдлэлээ авах цагийг 

тохируулснаар энэ төлөвт 

нөлөөлөх боломжтой) авах 

хүртэл энэ төлөв 

үргэлжилнэ. Энэ нь 

практик утгаараа 

хязгаарлагдсан хугацааны 

төлөв байна (хэрэглэгч 

эцсийн дүнд ирж, угаасан 

эдлэлийг авна). 

• Хэрэглэгчийн зан чанараас 

шалтгаалахгүй богино хугацааны 

үйл явц: программ дөнгөж 

дууссаны дараа эдгээр үйл явц 

үүсдэг. Хамгийн нийтлэг жишээ 

нь угаалгын машины үзүүлэлт 

харагдахыг хянах электрон 

үйлдэл эсвэл хэрэглэгчийн зан 

чанараас шалтгаалахгүйгээр 

программ дууссаны дараа байнга 

үүсэх хэлбэлзэл зэрэг богино 

хугацаанд үргэлжлэх механик 

үйл явц байна. 

M хавсралт 

(норматив) 

Гар ажиллагаатай угаалгын 

машиныг турших горим 

M.1 Ерөнхий зүйл 

Гар ажиллагаатай угаалгын машиныг 

турших горимыг энэ хавсралтад бичсэн. 

Туршилтын угаалгын машиныг 

үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу 

суурилуулсан байх хэрэгтэй. 

Үйлдвэрлэгчээс тодорхой заавар 

өгөөгүй бол энэ хавсралтад бичсэн 

зааврыг хэрэглэх шаардлагатай. 

Бусад бүх тохиолдолд туршилтын 

болон эталон угаалгын машиныг 6-р 

user accesses the load (the 

user can influence the mode 

by the timing of load access) 

– this  is always a limited 

duration mode in a  practical 

sense (the user will 

eventually come  and empty 

the load). 

 

 

 

 

• Short duration events that occur 

irrespective of user behaviour: 

these usually occur just after the 

programme is completed. The most 

common examples are electronic 

activity to monitor aspects of the 

machine performance or short 

duration mechanical events such 

as pumping that always occurs 

after the completion of the 

programme, irrespective of user 

behaviour. 

 

Annex M 

(normative) 

Testing procedure for manual washing 

machines 

M.1 General 

This annex sets out the test method for 

manual washing machines. The test 

washing machine shall be generally 

installed and used in accordance with the 

manufacturer’s  instructions. Where no 

specific instructions  are  provided by the 

manufacturer, the directions set out  in this 

annex shall be applied. 

In all other respects, the test washing 

machine and test load shall be prepared in 
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Зүйлд нийцүүлэн бэлтгэвэл зохино. Энэ 

баримт бичгийн үзүүлэлтээр угаалгын 

машиныг үнэлэх үед 7-р Зүйл болон 8-р 

Зүйлийн шаардлагын дагуу ажиллуулах 

хэрэгтэй. Угаалгын нунтгийн хэмжээ, 

хуваарилалтыг 6.3-д нийцүүлвэл 

зохино.  
ТАЙЛБАР: Туршилтын угаалгын машины энэ 

төрөлд зориулсан эталон угаалгын машины 

зөвлөмж болгосон жишиг программ нь Хөвөн 

даавуун эдлэлийн 30 °C эсвэл Хөвөн даавуун 

эдлэлийн 20 °C байдаг. 

H хавсралтад зааснаар угаах эдлэлийг 

нугалах, ачаалах зорилгоор гар 

ажиллагаатай угаалгын машиныг 

тэнхлэгийн эргэлтийнх нь дагуу H.3.1 

Дэд зүйлд (хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын 

машин эсвэл босоо тэнхлэгтэй угаалгын 

машин) нийцүүлэн ангилна.  

Гар ажиллагаатай угаалгын машины 

хувьд мөчлөгийн хугацаа нь үйлдэл 

бүрийн үргэлжлэх хугацааны нийлбэр 

байж болно. Угаах нэг сав бүхий гар 

ажиллагаатай угаалгын машины хувьд 

үндсэн угаалтын үргэлжлэх хугацаа нь 

мөчлөгийн хугацаатай тэнцүү байдаг. 

M.2 Усны түвшин 

Угаалгын машиныг үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгааны дагуу лабораторийн ус 

хангамжийн халуун болон/эсвэл хүйтэн 

усанд холбох хэрэгтэй. Туршилтын 

угаалгын машин нь усны түвшний 

автомат хяналттай бол энэ хяналтыг 

ажиллуулах шаардлагатай. Туршилтын 

угаалгын машины усыг гараар дүүргэх 

бол турших хэрэгтэй ачааллын 

багтаамжид зориулсан үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгаанд зөвлөмж болгосон 

түвшин хүртэл ус дүүргэвэл зохино. 

Усны түвшинтэй холбоотой 

зааварчилгаа хэрэв байхгүй бол усны 

accordance with Clause 6 and operated in 

accordance with the requirements of 

Clause 7 and Clause  8 when assessing 

performance to  this  document. Detergent 

quantity and placement shall be  in 

accordance with 6.3. 

 
NOTE The recommended reference programme 

on the reference machine for this  type  of  test  

washing  machine is Cotton 30 °C or Cotton 20 °C. 

 

 

Manual washing machines are classified 

under Subclause H.3.1 (horizontal axis 

washing machine or vertical axis washing 

machine) according to their axis of rotation 

for the purposes of folding and loading in 

accordance with Annex H. 

 

For manual washing machines, cycle time 

may be the sum of duration times of each 

operation. For single tub manual washing 

machines, main wash duration is equal to 

cycle time. 

 

 

M.2 Water level 

The washing machine shall be connected 

to hot and/or cold laboratory supply water 

as set out in the manufacturer’s 

instructions. Where the test washing 

machine has an automatic water level 

control, this shall be allowed to operate. 

Where the test washing machine requires 

manual filling, this shall be done to the 

level recommended in the manufacturer’s  

instructions for the load capacity to be 

tested. If there are no instructions 

regarding the water level, the maximum 

automatic water level shall be selected or 

manually filled for testing. 
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автомат хяналтын хамгийн их түвшнийг 

сонгох шаардлагатай эсвэл туршилтад 

зориулсан усыг гараар дүүргэнэ. 

M.3 Программ 

Гар ажиллагаатай хувцас угаах машины 

туршилтад зориулан сонгосон 

программ нь турших шаардлагатай 

угаах эдлэлийн төрөл болон нэг удаа 

угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн нэрлэсэн жингийн хувьд 

үйлдвэрлэгчээс тодорхойлсон 

программ байвал зохино. Хэрэв 

программ байхгүй бол угаах, эргүүлэх 

болон усаар зайлах үйлдэлд зөвлөсөн 

хугацаа нь турших шаардлагатай 

ачааллын багтаамжид зориулан 

үйлдвэрлэгчээс зөвлөсөн 

зааварчилгаанд нийцэх хэрэгтэй. Хэрэв 

угаах, эргүүлэх болон усаар зайлах 

үйлдлийн хугацаанд хамаарах зөвлөмж 

байхгүй бол доор бичсэн өгөгдмөл 

программыг хэрэглэвэл зохино. 

Гар ажиллагаатай угаах төхөөрөмжийн 

хувьд мөчлөгийн хугацаа нь үйлдэл 

бүрийн үргэлжлэх хугацааны нийлбэр 

байж болох юм. Угаах нэг сав бүхий гар 

ажиллагаатай угаах төхөөрөмжийн 

үндсэн угаалтын үргэлжлэх хугацаа нь 

мөчлөгийн хугацаатай тэнцүү байна. 

M.4 Өгөгдмөл программ 

Үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаанд усны 

температурыг тодорхойлоогүй бол 

хүйтэн усаар (лабораторийн ус 

хангамжийн хүйтэн усыг хэрэглэх 

ердийн 20°C хэмийн) угааж, хүйтэн 

усаар (ердийн 20°C хэмийн) зайлах 

хэрэгтэй. Өгөгдмөл программ дараах 

параметртэй байвал зохино. Үүнд: 

a) Гараар асааж, унтраадаг угаалгын 

машины хувьд угаах үйлдэл нь 15 мин ± 

 

 

 

M.3 Programme 

The programme selected for the test of a 

manual clothes washing machine shall be 

as specified by the manufacturer for the 

load type and nominal test load mass to be 

tested. Where there is no programme, the 

recommended times for washing, spinning 

and rinsing operations shall be in 

accordance with the manufacturer’s 

instructions for  the  load capacity  to be 

tested. If there are no instructions 

regarding the times for washing, spinning 

and rinsing operations, the default 

programme below shall be used. 

 

 

 

 

 

For manual washers, the cycle time may 

be the sum of duration times of each 

operation. For single tub manual washers, 

main wash duration is equal to cycle time. 

 

 

 

M.4 Default programme 

Where no water temperatures are 

specified in the manufacturer’s 

instructions, a cold wash  shall be used 

(nominally 20°C using a cold laboratory 

supply water) and a cold rinse (nominally 

20°C). The default programme parameters 

shall be as follows: 

 

a) The wash operation is 15 min ± 0,5 min 

for manually switched washing machines. 



MNS IEC 60456:2021 
 

265 
 

0,5 мин хугацаатай байна. Угаалгын 

машин нь угаах хугацааг хэмжигчтэй 

бол автоматаар зогсох боломжтой 

хамгийн их хугацааг хэрэглэнэ. 

b) Угаах үйлдэл дуусахад угаах савнаас 

усыг гар ажиллагаагаар асгах эсвэл 

усыг автоматаар гоожуулдаг бол савыг 

хоосон болтол асгана. Ус өөрөө 

шавхагдах боломжтой байлгах бөгөөд 

илүүдэл усыг шавхахын тулд угаасан 

эдлэлийг дарж болохгүй.  

c) Хэрэв боломжтой бол угаасан 

эдлэлийг гараар авч, усыг шахах 

төхөөрөмж рүү шилжүүлж хийнэ 

(эргэлтээр усыг шахах төхөөрөмжийн 

ачаалал болон усыг шавхах боломжит 

бусад аргад хамаарах, доор бичсэн 

тайлбарыг үзнэ үү). Усыг шахах 

төхөөрөмж нь туршилтын угаалгын 

машины хэсэг эсвэл туршилтын 

угаалгын машинтай хамт хэрэглэсэн, 

эргэлтээр усыг шахах тусдаа 

төхөөрөмжийн аль аль нь байж болно. 

Эргэлтээр усыг шахах төхөөрөмжид  

угаасан эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг 

жигд хуваарилан, тэнцвэртэй 

байрлуулахын тулд гараараа тараана.  

d) Гараар асааж, унтраадаг угаалгын 

машины хувьд эргэлтээр усыг шахах 

үйлдэл 5 мин ± 0,5 мин байна. Угаалгын 

машин нь эргүүлэх хугацааг хэмжигчтэй 

бол автоматаар зогсох боломжтой 

хамгийн их хугацааг хэрэглэвэл зохино. 

e) Эргэлтээр усыг шахсаны дараа 

угаасан чийгтэй эдлэлийг угаах дамар 

руу шилжүүлэн хийж, a) алхамд 

хэрэглэсэнтэй адил усны түвшин хүртэл 

лабораторийн ус хангамжийн хүйтэн ус 

дүүргэн, усаар зайлна. 5 мин ± 0,5 мин 

хугацаанд усаар зайлна.  

Where there is a washing timer provided 

on the washing machine, the maximum 

time possible with an automatic stop shall 

be used. 

b) At the completion of the wash operation, 

manually drain the wash tub or allow it to 

be drained where there is an automatic 

pump out, until empty. Allow the water to 

drain of its own accord: do not press the 

load to remove excess water. 

 

c) Manually transfer the load to the spin 

extractor, where applicable (see notes 

below regarding the capacity of the spin 

extractor and other possible means of 

removing water). This may be either part 

of the test washing machine or may be a 

stand alone spin extractor used with the 

test washing machine. Manually arrange 

the load items in the spin extractor so they 

are evenly distributed and balanced. 

 

 

 

 

 

 

d) The spin operation is 5 min ± 0,5 min for  

manually switched  spin  extractors. 

Where there is a spinning timer provided 

on the washing machine, the maximum 

time possible with an automatic stop shall 

be used. 

e) Transfer damp load after the spin 

extraction to the wash drum and conduct a 

rinse oper- ation filled with cold laboratory 

supply water to the same level used in a). 

The rinse operation is for 5 min ± 0,5 min. 
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f) Дээр тайлбарласан b), c) болон d) 

алхмыг давтана. 

Эргэлтээр усыг шахах төхөөрөмжийн 

багтаамж нь нэг удаа угаах туршилтын 

тоо хэмжээтэй эдлэлээс бага байвал 

нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийг эргүүлэх үйлдлийн 

d) болон f) алхамд зориулан 2 тэнцүү 

баглаанд (аль болохоор нь) хуваах 

хэрэгтэй. Баглаа бүрийг d) алхамд 

тодорхойлсноор эргүүлнэ. Эргүүлэх 

үйлдлийг дуусахаас өмнө болон 

дууссаны дараа баглаа бүрийг тусдаа 

саванд хадгална. Хэрэв усаар зайлах e) 

алхамд шилжүүлэх бол баглаануудыг 

нэгтгэнэ. 

Эргэлтээр усыг шахах функцгүй (жишээ 

нь, усыг шахах эсвэл гараар мушгихад 

хэрэглэдэг мушгигч) угаалгын машинд 

дээр заасан туршилтуудыг гүйцэтгэхэд 

техникийн хувьд боломжтой хэдий ч 

ийм угаалгын машины үзүүлэлтийн үр 

дүнгүүд бага хэмжээгээр өөрчлөгдөх 

магадлалтай байдаг. 
ТАЙЛБАР: Эргэлтээр усыг шахах функцгүй 

угаалгын машинуудад 9.4-т заасан усаар 

зайлах үзүүлэлт эсвэл 9.3-т заасан усыг шахан 

гаргах үзүүлэлтийг үнэлэх боломжгүй.  

N хавсралт 

(норматив) 

Хэвийн ачааллыг тодорхойлоогүй 

үед нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн хэмжээг 

тодорхойлох горим 

N.1 Ерөнхий зүйл 

Хэвийн ачааллыг тодорхойлоогүй үед 

нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинг тодорхойлох 

хоёр горимыг энэ хавсралтад бичсэн. 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинг тодорхойлох 

f) Repeat b), c) and d) above. 

 

Where the capacity of  the spin extractor is  

less than the test load used, the test load 

shall be split into 2 equal bundles (as far 

as possible) for the spin operation in d) 

and f). Spin each bundle as specified in d). 

Store each of the bundles in a separate 

container before and after their spin 

operation is completed. Combine the 

bundles together if proceeding to the rinse 

operation e). 

 

 

 

 

While it is technically possible to perform 

the above tests on a  washing machine  

without  a spin extraction function (e.g. 

wringer which is used for  water extraction 

or hand wringing),  the performance 

results from such a washing machine are 

likely to be somewhat variable. 

 
NOTE Washing machines without a spin extraction 

function cannot be assessed for rinse performance 

under 9.4 or water extraction performance under 

9.3. 

Annex N 

(normative) 

Procedure to determine test load size 

where rated capacity is not declared 

 

 

N.1 General 

This annex sets out two methods for the 

determination of test load mass when 

rated capacity  is not declared. For the 

purposes of determining the test load 

mass, a manufacturer or supplier may use 
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шаардлагаар хоёр аргын алийг ч 

үйлдвэрлэгч эсвэл нийлүүлэгч хэрэглэх 

боломжтой. Жишиг аргыг N.2-т 

тодорхойлсон. 

N.2 Ширээний теннисний бөмбөг 

хэрэглэн, нэг удаа угаах туршилтын 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн жинг 

тодорхойлох 

Энэ арга нь угаах үйлдлийн туршид 

угаалгын машинд байрлуулах 

боломжтой нэг удаа угаах туршилтын 

тоо хэмжээтэй, хуурай эдлэлийн бүх 

жинг тодорхойлох зорилготой. Горим: 

1) Системийг доошлуулснаас 

эзлэхүүний хэмжилд алдаа гарахаас 

зайлсхийхийн тулд системийг 

тээвэрлэх үеийн түгжээг түгжсэн үед 

угаах хувцас хийх савны амны дээд 

ирмэг нь хэвтээ чиглэлтэй, тэгш 

байрлалд байхаар угаах төхөөрөмжийг 

байрлуулна. 

2) Хувцас хийх саванд хоосон зай 

үлдээхээс зайлсхийх, ширээний 

теннисний бөмбөгнүүдийн хамгийн нягт 

баглааг үүсгэхийн тулд 

санамсаргүйгээр хутгаж, ширээний 

теннисний 40 мм диаметртэй (ITTF T3 

Техникийн жагсаалтад 

тодорхойлсонтой адил) бөмбөгөөр 

дүүргэнэ. 

3) Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машины 

хувьд хувцас хийх савны хаалгыг 

хаахад анхааран, ширээний теннисний 

аль болох олон бөмбөгөөр дүүргэнэ 

(бөмбөгнүүдийг хавчихгүйгээр савны 

хаалгыг хаах боломжтой байх ёстой).  

Босоо тэнхлэгтэй угаалгын машины 

хувьд үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаанд 

нийцүүлэн бөс даавуу дүүргэхэд 

хэрэглэж болохоор хувцас хийх савны 

either method. The method specified in 

N.2 is the reference method. 

 

 

N.2 Determination of test load mass 

using table tennis balls 

 

 

Target is to determine the entire mass of 

dry test load that can be placed in  the 

machine  during washer operation. 

Procedure: 

 

1) Place the clothes washer in such a 

position that the uppermost edge of the 

clothes container opening is levelled 

horizontally, keeping the transport-lock 

system locked to avoid errors in volume 

measurement caused by lowering of the 

system. 

 

2) Fill the clothes container with the table 

tennis balls of 40 mm diameter 

(specification as in ITTF Technical Leaflet 

T3) under incidental stirring to get the 

closest package of the table tennis balls 

and to avoid the appearance of void 

spaces. 

 

 

3) For horizontal axis washing machines 

fill in as much table tennis balls as possible 

respecting the container door closing 

(closing of the door must be possible 

without compressing the balls). 

 

For vertical axis washing machines fill in 

as many table tennis balls as possible to 

the uppermost edge which may be used to 
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дээд ирмэг хүртэл ширээний теннисний 

аль болох олон бөмбөгөөр дүүргэнэ.  

4) Хувцас хийх саванд байгаа ширээний 

теннисний бөмбөгний тоог (y) гаргана. 
1-Р ТАЙЛБАР: Жишээ нь, адил тооны бөмбөг 

багтдаг, тэгш өнцөгт хэлбэр бүхий хавтгай  тэвш 

бэлтгэж, бөмбөг тоолохыг хялбарчилж болно. 

5) 2) – 4)-р алхмыг гурван удаа давтаж, 

ширээний теннисний бөмбөгний тоог 

(𝑦 = (𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3)/3) дунджаар 

тооцоолох бөгөөд нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлийн жинг 

тооцоолоход энэ тоог хэрэглэнэ. 

6) Хувцас хийх савны эзлэхүүнийг (C-г 

литрээр авна.) дараах томьёогоор 

тооцоолно. Үүнд: 

𝐶 =
𝑦 + 41,91

18,802
 

2-Р ТАЙЛБАР: Энэ тэнцэтгэлийг 35-120 литрийн 

хязгаарт байх хүчин чадалтай, хэвтээ 

тэнхлэгтэй системд (угаах төхөөрөмж болон 

хатаагуур) ус хэрэглэх N.3 аргатай харьцуулсан 

туршлагад үндэслэн тодорхойлсон.  

7) Хөвөн даавууны төрөлд зориулан нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жинг дараах аргаар 

тооцоолдог. 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн кг-аар илэрхийлэх 

жин нь (𝐶 15,0⁄  )-тай тэнцүү байна. 

Тооцоолсон жинг 0,5 кг-ийн муж хүртэл 

бүхэл утгад шилжүүлнэ. 

Дээр тайлбарласан аргыг зөвхөн 

туршилтын шаардлагаар нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

жинг тодорхойлоход хэрэглэвэл зохино. 

Энэ баримт бичгийн эшлэлээр 

ачааллыг нотлоход энэхүү аргыг 

хэрэглэж болохгүй. 

Нийлэг/холимог материалтай болон 

ноосон эдлэлийн хэвийн ачааллыг 

fill in cloths respecting manufacturer 

instructions. 

 

4) Count the number (y) of table tennis 

balls in the clothes container. 
NOTE  1   This may be  simplified by preparing e.g. 

a  rectangular flat tray where always the same 

number of balls fits in. 

5) Repeat steps 2) to 4) three times, 

calculate the average of the numbers of  

table tennis balls (𝑦 = (𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3)/

3) and use this number for calculation of 

test load mass. 

6) The clothes container volume (C in 

litres) is calculated as follows: 

 

𝐶 =
𝑦 + 41,91

18,802
 

NOTE 2 Empiric ascertained equation by 

comparison with the method N.3 using water in  

horizontal axis systems (washer and dryer) with 

capacities in the range of 35 l to 120 l. 

 

7) Test load mass for cotton textile 

type is calculated as follows: 

 

 

Test load mass, in kg = (𝐶 15,0⁄ ) 

 

 

and shall be rounded down to 0,5 kg 

rounding intervals. 

The above method shall be used for the 

determination of test load mass for testing 

purposes only; it shall not be used for 

capacity claims with reference to this 

document. 

 

 

If the rated capacity for synthetics/blends 

and wool is not specified by the 
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үйлдвэрлэгч тодорхойлоогүй бол нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жинг хөвөн даавуун эдлэлийн 

40 % болон 20 %-аар тус тус бүрдүүлэх 

шаардлагатай. 

N.3 Ус хэрэглэн, нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн 

жинг тодорхойлох 

Энэ арга нь угаах үйлдлийн туршид 

угаалгын машинд байрлуулах 

боломжтой нэг удаа угаах туршилтын 

тоо хэмжээтэй, хуурай эдлэлийн бүх 

жинг тодорхойлох зорилготой. 

Итгэлцлийн 95 %-ийн түвшинд 1 %-аас 

ихгүй хэмжлийн нийт эргэлзээтэй 

хэмжих хэрэгслээр жинг хэмжвэл 

зохино. Жингийн заалтын нарийвчлал 

болон бичилтийг дараах төрөл 

зүйлүүдэд зориулан тодорхойлох 

шаардлагатай. Үүнд:  

• угаалгын машины нийт жин 

болон усны жингийн хувьд 100 г 

эсвэл түүнээс илүү бага байна.  

Горим: 

1) Системийг доошлуулснаас 

эзлэхүүний хэмжилд алдаа гарахаас 

зайлсхийхийн тулд системийг 

тээвэрлэх үеийн түгжээг түгжсэн үед 

саванд хамгийн их хэмжээтэй ус 

хийхийн тулд хувцас хийх савны амны 

дээд ирмэг нь хэвтээ чиглэлтэй, тэгш 

байрлалд байхаар угаах төхөөрөмжийг 

байрлуулна. 

2) Хувцас хийх савны дотор талд 0,05 

мм зузаантай хуванцар хавтанг тавина. 

Хувцас угаах савны дотор зай эзэлж буй 

болон туршилтын явалтад хэрэглэж 

байгаа угаалгын машины бүх 

бүрэлдэхүүн хэсэг байрандаа байх 

хэрэгтэй бөгөөд аливаа хоосон зайд ус 

manufacturer, the test load mass shall be 

respectively 40 % and 20 % of that for 

cotton. 

 

 

N.3 Determination of test load mass 

using water 

 

Target is to determine the entire mass of 

dry test load that can be placed in the 

machine  during washer operation. 

 

 

Measurements of mass shall be made 

using instruments having an overall 

uncertainty of measurement of not more 

than 1 % at the 95 % confidence level. The 

resolution and recording of mass readings 

shall be as specified for the following 

items: 

• for the complete mass of the 

machine and the weight of water: 

100 g or better.  

Procedure: 

1) Place the clothes washer in such a 

position that the uppermost edge of the 

clothes container opening is levelled 

horizontally, so that the container will hold 

the maximum amount  of water, keeping 

the transport-lock system locked to avoid 

errors in volume measurement by lowering 

of the system. 

 

2) Line the inside of the clothes container 

with 0,05 mm plastic sheet. All clothes 

washer components which occupy space 

within the clothes container and which are 

recommended for use with the test run 

shall be in place and shall be lined with 
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орохоос сэргийлэхийн тулд 0,05 мм 

зузаантай хуванцар хавтангаар 

бүтээнэ. 

3) Ус хийхээс өмнө угаалгын машины 

нийт жинг тэмдэглэнэ. 

4) Үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаанд 

нийцүүлэн, хувцас дүүргэхэд хэрэглэж 

болох дээд талын ирмэг хүртэл нь 

хувцас хийх савыг 10 °C – 25 °C хэмийн 

хооронд температуртай ус дүүргэнэ. 

Хэвтээ тэнхлэгтэй угаалгын машины 

хувьд хаалгыг нь хаах үед агаар 

үлдэхгүй болтол нь ус дүүргэнэ. Усны 

жинг хэмжиж, кг-аар тэмдэглэнэ. 

5) Хувцас хийх савны эзлэхүүнийг (𝐶 

хэмжигдэхүүнийг литрээр авна.) дараах 

томьёогоор тооцоолно.  

𝐶 = 𝑊 𝑑⁄  

үүнд: 

𝐶 – литрээр илэрхийлсэн эзлэхүүн; 

𝑊 – кг-аар илэрхийлсэн усны жин; 

𝑑 – усны нягт (15 °C – 25 °C хэмийн 

хооронд байх усны хувьд 1-тэй тэнцүү) 

6) Хөвөн даавууны төрлийн хувьд нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жинг дараах байдлаар 

тооцоолно. 

Нэг удаа угаах туршилтын тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн кг-аар илэрхийсэн 

жин нь (𝐶 15,0⁄ )-тай тэнцүү байна. 

Дээрх аргыг зөвхөн туршилтын 

шаардлагаар нэг удаа угаах туршилтын 

тоо хэмжээтэй эдлэлийн жинг 

тодорхойлоход хэрэглэвэл зохино. Энэ 

баримт бичгийн эшлэлээр ачааллыг 

нотлоход энэ аргыг хэрэглэж болохгүй. 

Нийлэг/холимог материалтай болон 

ноосон эдлэлийн хэвийн ачааллыг 

үйлдвэрлэгч тодорхойлоогүй бол нэг 

0,05 mm plastic sheet to prevent water 

from entering any void space. 

 

3) Record the total weight of the machine 

before adding water. 

4) Fill the clothes container manually with 

water between 10 °C ad 25 °C to its 

uppermost  edge which may be used to fill 

in clothes, respecting manufacturer 

instructions. For horizontal axis washing 

machines fill until there is no air remaining 

when closing the door. Measure and 

record the weight of water, W, in kg. 

 

5) The clothes container volume (𝐶 in 

litres) is calculated as follows: 

 

𝐶 = 𝑊 𝑑⁄  

where 

𝐶 is the volume in litres; 

𝑊 is the mass of water in kilograms; 

𝑑 is the density of water (= 1 for water in 

range of 15 °C to 25 °C). 

6) Test load mass for cotton textile type is 

calculated as follows: 

 

 

Test load mass, in kg = (𝐶 15,0⁄ ) 

 

 

The above method shall be used for the 

determination of test load mass for testing 

purposes only; it shall not be used for 

capacity claims with reference to this 

document. 

 

If the rated capacity for synthetics/blends 

and wool is not specified by the 

manufacturer, the test load mass shall be 
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удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийн жинг хөвөн даавуун эдлэлийн 

40% болон 20%-аар тус тус бүрдүүлэх 

шаардлагатай. 

O хавсралт 

(мэдээллийн)  

Угаалгын машины үзүүлэлтийн 

нэмэлт үнэлгээ 

O.1 Ерөнхий зүйл 

Угаах үзүүлэлтийн туршилтын явцад 

туршилтын явалт бүрд зориулсан 

толботуулах туршилтын туузын 

бохирдолтын 5 өөр төрөлд өгөгдлийг 

авдаг. 9-р Зүйлд тодорхойлсон 

тооцооллыг хэрэглэн, бохирдолтын 

төрөл бүрд зориулсан өгөгдлийг “угаах 

үзүүлэлт” гэсэн нэг утгад нэгтгэнэ. 

Гэхдээ бохирдолтын төрөл нэг бүрийн 

өгөгдөл нь угаах үйл явцын үр нөлөөг 

эсвэл тусдаа угаах үйл явцын 

өөрчлөгдөх боломжийг илүү 

дэлгэрэнгүй ойлгоход хэрэгцээтэй байж 

болохуйц их мэдээллийг багтаадаг. 

Угаах үзүүлэлтийн дүгнэлтийн (8.3 

болон 9.2-т тайлбарласан) нэг хэсэг шиг 

хэдийнэ хэмжсэн өгөгдлөөс нэмэлт 

мэдээллийг хэрхэн олж авах талаар энэ 

хавсралтад тайлбарласан.  

O.2 Одоогийн схем 

Угаах үзүүлэлтийг дүгнэхэд зориулсан 

туршилтын угаалгын машины үр дүнг 

эталон угаалгын машины үр дүнтэй 

харьцуулна. Эталон угаалгын машиныг 

адилхан нөхцөлд зэрэгцүүлэн 

ажиллуулснаар хэмжлийн үндсэн 

ялгааг арилгах боломжтой таамаглалд 

энэ харьцааг үндэслэсэн. 

Тиймээс туршилтын явалт бүрд 

зориулсан угаах үзүүлэлтийн үр дүнг 

туршилтын угаалгын машин болон 

respectively 40 % and 20 % of that for 

cotton. 

 

 

Annex O 

(informative) 

Additional evaluation of washing 

performance 

O.1 General 

During washing performance tests data 

are taken on 5 different types of soils in a  

stain test  strip for each test run. Using the 

calculations specified in Clause 9 data for 

each of the soil types is combined into a 

single value for "washing performance". 

However, the data for each soil type and 

each run contains more information which 

may be useful in understanding the effect 

of the washing processes in more detail or 

to assess the variability of  individual 

washing processes. This annex describes 

how additional information may be 

extracted from the data which is already 

measured as part of a wash performance 

assessment (refer to 8.3 and 9.2). 

 

 

 

O.2 Present scheme 

For the assessment of wash performance, 

the result from the test washing machine 

is compared to the reference machine. 

This is  based on  the assumption that 

major differences of the measurement can 

be eliminated by running in parallel a 

reference machine under identical 

conditions. 

Therefore for each test run the result of the 

washing performance is evaluated as the 

sum of the reflectance readings for all soils 
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эталон угаалгын машины аль алины 

хувьд бүх бохирдолтын тусалтын 

заалтуудын нийлбэрээр үнэлдэг. 

Туршилтын угаалгын машины дундаж 

утга болон эталон угаалгын машины 

дундаж утгын харьцаагаар угаах 

үзүүлэлтийг тодорхойлно. Угаах 

үзүүлэлтийн нэмэлт тал нь туршилтын 

угаалгын машины туршилтын явалт 

бүрийн утгаас эталон угаалгын машины 

туршилтын цувралын дундаж утгад 

харьцуулан тооцоолсон стандарт 

хазайлт байдаг. 

Энэ горимын дүгнэлтээр туршилтын 

явалт бүрээс (жишээ нь, толботуулах 

туршилтын туузын байрлалаас 

шалтгаалан цэвэрлэгээнд гарсан 

өөрчлөлт) ажиглагдсан бүх өөрчлөлт 

болон эталон угаалгын машины 

туршилтын явалтуудын хоорондын 

хэлбэлзлийг тооцдоггүй. 

O.3 Туршилтын явалт нэг бүрийн 

үнэлгээ 

O.3.1 Ерөнхий зүйл 

Туршилтын явалт тутмаас толбо 

бүрийн  дундаж утгууд болон стандарт 

хазайлтуудын тооцоололд туршилтын 

явалт нэг бүрийн үнэлгээг суурилдаг.  

Туршилтын таван явалтаас бүрдэх 

туршилтын иж бүрэн цувралын хувьд 

дундаж утгуудын дунджийг авдаг 

(одоогийн схем шиг адил үр дүнд хүргэх 

– 9-р Зүйлд тайлбарласан) хэдий ч 

стандарт хазайлтуудын дунджийг мөн 

авч болно. Толботуулах туузнуудын 

стандарт хазайлтын нийлбэрийг 

алдааны тархалтын (нийлбэрийн 

квадратыг ашиглан) дүрэмд нийцүүлэн 

тооцоолдог. Туршилтын угаалгын 

машин болон эталон угаалгын машинд 

together for both the test washing machine 

and the reference machine. The washing 

performance is defined as a ratio of the 

average test washing machine value to the 

average reference machine value. An 

additional aspect of wash performance is 

the standard deviation which is calculated 

from the value for each test run on the test 

washing machine in relation to the 

average of the test series on the reference 

machine. 

 

 

As a consequence of this procedure, all 

variations which are observed within each 

test run  (e.g. variations in cleaning 

depending on the location of the stain test 

strip) and fluctuations in the reference 

machine between test runs are neglected. 

 

 

O.3 Evaluation per test run 

 

O.3.1 General 

Evaluation per test run is based on the 

calculation of averages and standard 

deviations per stain per test run. 

 

For a complete test series consisting of 

five test runs, averages of these averages 

are taken (leading to the same result as 

the present scheme – refer to Clause 9) 

but also the standard deviations are 

averaged. For the sum of the stains the 

standard deviation is calculated following 

rules of error propagation (using squared 

sum). This is done for the test  washing 

machine and the reference machine. 

Finally the ratio is formed and the standard 

deviation is again calculated following 
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энэ тооцооллыг хийнэ. Эцэст нь 

харьцааг гаргаж, алдааны тархалтын 

(харьцангуй алдаануудын нийлбэрийн 

квадратыг ашиглан) дүрэмд нийцүүлэн 

стандарт хазайлтыг дахин тооцоолно. 

Томьёонуудыг доор бичсэн. 

O.3.2 Туршилтын явалт тутамд толбо 

бүрийг тооцоолох 

Туршилтын явалт тутамд толбо бүрийн 

тусалтын �̅�𝑠  дундаж утгыг дараах 

томьёогоор тооцоолно. 

�̅�𝑠 =
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

4
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑛 x 4
 

үүнд:  

𝑥𝑖𝑗  - туршилтад зориулан бохирдуулсан 

жижиг хэсгийн тусдаа заалт бүрийн 

тусалтын утга (туршилтад зориулан 

бохирдуулсан жижиг хэсэг тутамд 4 

заалт); 

𝑛 - туршилтад зориулан бохирдуулсан 

жижиг хэсэг болон туршилтын явалтын 

тоо байна. 

Тусалтын �̅�𝑠  дундаж утгын стандарт 𝑠𝑠  

хазайлтыг дараах томьёогоор 

тооцоолдог. 

𝑠𝑠 = √ ∑
(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑠)

2

4 x 𝑛 − 1

4,𝑛

𝑖=1 𝑗=1

 

үүнд: 

𝑥𝑖𝑗  - туршилтад зориулан бохирдуулсан 

жижиг хэсгийн тусдаа заалт бүрийн 

тусалтын утга (4 дахин авна); 

�̅�𝑠  – туршилтын явалт бүрийн тууз тус 

бүрийн тусалтын дундаж утга; 

𝑛 - туршилтад зориулан бохирдуулсан 

жижиг хэсэг болон туршилтын явалтын 

тоо болно. 

error propagation rules (using squared 

sums of the relative errors). The formulas 

are set out below. 

 

 

 

O.3.2 Calculation for each stain per 

test run 

The average �̅�𝑠 reflectance value for each 

stain (s) in each test run is calculated as 

follows: 

�̅�𝑠 =
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

4
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑛 x 4
 

where 

𝑥𝑖𝑗 is the reflectance value of each single 

reading per soiled test piece (4 readings 

per  soiled test piece); 

 

 

𝑛 is the number of soiled test pieces per 

stain and test run. 

 

The standard deviation 𝑠𝑠 of �̅�𝑠 is 

calculated as follows: 

 

𝑠𝑠 = √ ∑
(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑠)

2

4 x 𝑛 − 1

4,𝑛

𝑖=1 𝑗=1

 

where 

𝑥𝑖𝑗 is the reflectance value of each single 

reading per soiled test piece (4x); 

 

�̅�𝑠 is the average reflectance value for 

each stain in each test run; 

𝑛 is the number of soiled test pieces per 

stain and test run. 
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O.3.3 Туршилтын явалт бүрийг 

тооцоолох 

Туршилтын явалт бүрийн ондоо 

тууз(ууд)ны тусалтын дундаж утгуудын 

𝐶𝐶  нийлбэрийг дараах томьёогоор 

тооцоолно. 

𝐶𝐶 = ∑ �̅�𝑠

𝑚

𝑖=1

 

үүнд: 

�̅�𝑠  - туршилтын явалт бүрийн тууз тус 

бүрийн тусалтын дундаж утга; 

𝑚 – туршилтын явалт нэг бүрийн өөр 

туузнуудын тоо байна. 

Тусалтын дундаж утгуудын 𝐶𝐶  

нийлбэрийн стандарт 𝑠𝐶  хазайлтыг 

дараах томьёогоор тооцоолдог. 

𝑠𝐶 = √∑(𝑠𝑠
2)𝑖

𝑚

𝑖=1

 

үүнд:  

𝑠𝑠  - туршилтын явалт бүрийн тууз тус 

бүрийн тусалтын дундаж �̅�𝑠 утгын 

стандарт хазайлт; 

𝑚 - туршилтын явалт нэг бүрийн өөр 

туузнуудын тоо болно. 

Туршилтын явалт бүрийн тусалтын 

нийлбэрийн 𝑞𝐶  харьцааг дараах 

томьёогоор тооцоолно.  

𝑞𝐶 =
𝐶𝐶 test

𝐶𝐶 ref
 

үүнд:  

𝐶𝐶  – туршилтын явалт бүрийн ондоо 

туузнуудын тусалтын дундаж утгуудын 

нийлбэр байна. 

 

O.3.3 Calculation for each test run 

 

The sum 𝐶𝐶  of the average reflectance 

values of the different stain(s) for each test 

run is calculated as follows: 

 

𝐶𝐶 = ∑ �̅�𝑠

𝑚

𝑖=1

 

where 

�̅�𝑠 is the average reflectance value for 

each stain in each test run; 

𝑚 is the number of different stains per test 

run. 

The standard deviation 𝑠𝐶  of 𝐶𝐶  is 

calculated as follows: 

 

𝑠𝐶 = √∑(𝑠𝑠
2)𝑖

𝑚

𝑖=1

 

where 

𝑠𝑠 is the standard deviation of �̅�𝑠 (average 

reflectance value for each stain in each 

test run); 

𝑚 is the number of different stains per test 

run. 

The ratio 𝑞𝐶  of the sum of reflectance for 

each test run is calculated as follows: 

 

 
where 

𝐶𝐶  is the sum of the average reflectance 

values of the different stains for each test 

run. 
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𝑞𝐶  харьцааны стандарт 𝑠𝑞𝐶 хазайлтыг 

дараах томьёогоор тооцоолно. 

𝑠𝑞𝐶 = √∑ (
𝑠𝐶

2

𝑐𝐶
2 )

𝑘𝑘=test,ref
 

үүнд:  

𝑠𝐶  - туршилтын явалт бүрийн ондоо 

туузнуудын тусалтын дундаж утгуудын 

нийлбэрийн стандарт хазайлт; 

𝐶𝐶  – туршилтын явалт бүрийн ондоо 

туузнуудын тусалтын дундаж утгуудын 

нийлбэр болно. 

O.4 Толбо нэг бүрийн үнэлгээ 

O.4.1 Ерөнхий зүйл 

Дундаж утгууд болон стандарт 

хазайлтуудыг туршилтын цувралд 

зориулсан толбо бүрийн хэмжсэн 

тусалтын бүх утгаар тооцоолно. 

Бүх толбоны нийлбэр болон харьцааг 

дээр тайлбарласнаар тооцоолдог (O.3-

т тайлбарласан). 

O.4.2 Туршилтын цуврал тутмын 

толбо бүрийг тооцоолох 

Туршилтын цувралд толбо(ууд) бүрийн 

тусалтын дундаж �̅�𝑅  утгыг дараах 

томьёогоор тооцоолно. 

�̅�𝑅 =
∑ ∑ ∑ 𝑥ijk

4
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑤
𝑘=1

𝑤 x 𝑛 x 4
  or  �̅�𝑅

=
∑ �̅�𝑆𝑘

𝑤
𝑘=1

𝑤
 

үүнд:  

𝑥ijk – туршилтад зориулан 

бохирдуулсан жижиг хэсгийн тусдаа 

заалт бүрийн тусалтын утга (4 дахин 

авна); 

�̅�𝑠  – туршилтын явалт тутмын тууз тус 

бүрийн тусалтын дундаж утга; 

The standard deviation 𝑠𝑞𝐶  of 𝑞𝐶  is 

calculated as follows: 

𝑠𝑞𝐶 = √∑ (
𝑠𝐶

2

𝑐𝐶
2 )

𝑘𝑘=test,ref
 

where 

𝑠𝐶  is the standard deviation of CC ; 

 

 

𝐶𝐶  is the sum of the average 

reflectance values of the different stains 

for each test run. 

O.4 Evaluation per stain 

O.4.1 General 

Here the averages and standard 

deviations are calculated over all 

measured reflectance values for each 

stain for the test series. 

The sum and ratio is calculated for all 

stains as described above (refer to O.3). 

 

O.4.2 Calculation for each stain per 

test series 

The average �̅�𝑅 reflectance value for each 

stain (s) for the test series is calculated as 

follows: 

�̅�𝑅 =
∑ ∑ ∑ 𝑥ijk

4
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑤
𝑘=1

𝑤 x 𝑛 x 4
  or  �̅�𝑅

=
∑ �̅�𝑆𝑘

𝑤
𝑘=1

𝑤
 

where 

𝑥ijk is the reflectance value of each single 

readings per soiled test piece (4x); 

 

 

�̅�𝑠 is the average reflectance value for 

each stain in each test run; 
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𝑛 – туршилтад зориулан бохирдуулсан 

жижиг хэсэг болон туршилтын явалтын 

тоо; 

𝑤 – туршилтын цувралд байх 

туршилтын явалтуудын тоо байна. 

Тусалтын дундаж �̅�𝑅  утгын стандарт 𝑠𝑅  

хазайлтыг дараах томьёогоор 

тооцоолно. 

𝑠𝑅 = √ ∑
(𝑥𝑖𝑗𝑘 − �̅�𝑅 )

2

4 x 𝑛 x 𝑤 − 1

4,𝑛,𝑤

i=1,j=1,k=1

 

үүнд: 

𝑥𝑖𝑗𝑘  - туршилтад зориулан 

бохирдуулсан жижиг хэсгийн тусдаа 

заалт бүрийн тусалтын утга (4 дахин 

авна); 

�̅�𝑅  – туршилтын цувралд зориулсан 

тууз бүрийн тусалтын дундаж утга; 

𝑛 – толбо бүрийн туршилтын туузын тоо 

болон туршилтын явалтын тоо; 

𝑤 – туршилтын цувралд байх 

туршилтын явалтуудын тоо болно. 

Туршилтын явалтын өөр туузнуудын 

тусалтын дундаж утгын 𝐶𝑅  нийлбэрийг 

дараах томьёогоор тооцоолдог. 

𝐶𝑅 = ∑ �̅�𝑅𝑖

𝑚

𝑖=1

 

үүнд: 

�̅�𝑅  - туршилтын цувралд зориулсан тууз 

бүрийн тусалтын дундаж утга; 

𝑚 - туршилтын явалт нэг бүрийн өөр 

туузнуудын тоо болно. 

 

Туршилтын явалтын өөр туузнуудын 

тусалтын дундаж утгын 𝐶𝑅 нийлбэрийн 

𝑛 is the number of soiled test pieces per 

stain and test run; 

 

𝑤 is the number of test runs in the test 

series. 

The standard deviation 𝑠𝑅 of �̅�𝑅 is 

calculated as follows: 

 

𝑠𝑅 = √ ∑
(𝑥𝑖𝑗𝑘 − �̅�𝑅 )

2

4 x 𝑛 x 𝑤 − 1

4,𝑛,𝑤

i=1,j=1,k=1

 

where 

𝑥𝑖𝑗𝑘  is the reflectance value of each single 

readings per soiled test piece (4x); 

 

 

�̅�𝑅  is the average reflectance value for 

each stain for the test series; 

𝑛 is the number of test strips per stain and 

test run; 

𝑤 is the number of test runs in the test 

series. 

The sum 𝐶𝑅 of the average reflectance 

values of the different stains for the test 

series is calculated as follows: 

𝐶𝑅 = ∑ �̅�𝑅𝑖

𝑚

𝑖=1

 

where 

�̅�𝑅 is the average reflectance value for 

each stain for the test series; 

𝑚 is the number of different stains per 

test run. 

 

The standard deviation 𝑠𝐶𝑅
 of 𝐶𝑅 is 

calculated as follows: 
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стандарт 𝑠𝐶𝑅
 хазайлтыг дараах 

томьёогоор тооцоолдог. 

𝑠𝐶𝑅
= √∑(𝑠𝑅

2)𝑖

𝑚

𝑖=1

 

үүнд: 

𝑠𝑅 – туршилтын цувралд зориулсан тууз 

бүрийн тусалтын дундаж утгын 

стандарт хазайлт; 

𝑚 - туршилтын явалт нэг бүрийн өөр 

туузнуудын тоо байна. 

Туршилтын цувралын тусалтын дундаж 

утгуудын нийлбэрийн 𝑞𝑅  харьцааг 

дараах томьёогоор тооцоолно. 

𝑞𝑅 =
𝐶𝑅test

𝐶𝑅ref

 

үүнд:  

𝐶𝑅 – туршилтын цувралын өөр 

туузнуудын тусалтын дундаж утгын 

нийлбэр болно. 

Туршилтын цувралын тусалтын дундаж 

утгуудын нийлбэрийн 𝑞𝑅  харьцааны 

стандарт 𝑠𝑞𝑅
 хазайлтыг дараах 

томьёогоор тооцоолдог. 

𝑠𝑞𝑅
= √ ∑ (

𝑠𝐶𝑅

𝐶𝑅
)

2

𝑘=test,ref

 

үүнд: 

𝑠𝐶𝑅
 – 𝐶𝑅 нийлбэрийн стандарт хазайлт;  

𝐶𝑅 – туршилтын цувралын өөр 

туузнуудын тусалтын дундаж утгын 

нийлбэр байна.  

P хавсралт 

(мэдээллийн)  

 

 

𝑠𝐶𝑅
= √∑(𝑠𝑅

2)𝑖

𝑚

𝑖=1

 

where 

𝑠𝑅 is the standard deviation of xR 

(average reflectance value for each stain 

for the test series); 

𝑚 is the number of different stains per 

test run. 

The ratio 𝑞𝑅 of the sum of the average 

reflectance values for the test series is 

calculated as follows: 

𝑞𝑅 =
𝐶𝑅test

𝐶𝑅ref

 

where 

𝐶𝑅 is the sum of the average reflectance 

values of the different stains for the test 

series. 

The standard deviation 𝑠𝑞𝑅
 of 𝑞𝑅 is 

calculated as follows: 

 

 

 
where 

𝑠𝐶𝑅
 is the standard deviation of 𝐶𝑅 ; 

𝐶𝑅 is the sum of the average 

reflectance values of the different stains 

for the test series. 

Annex P 

(informative) 
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Зардал болон зардлын 

хязгаарлалтыг багасгах хазайлтыг 

турших  

P.1 Танилцуулга 

IEC 60456 стандартад бичсэн 

туршилтын аргуудыг олон жилийн 

хугацаанд боловсруулсан бөгөөд энэ 

стандартын шаардлага болон 

туршилтын аргуудын хүрээнд ихээхэн 

туршлагыг хуримтлуулсан. Энэ 

стандартын туршилтын аргуудыг 

үндсэн шаардлага шиг дахин давтах 

чадвар болон дахин сэргээгдэх 

байдалтай боловсруулсан болно. 

Дахин сэргээгдэх сайн байдал нь 

туршилтын үр дүнгийн харьцуулалтын 

өндөр түвшинд хүрэхэд чухал байдаг. 

Бүтээгдэхүүнд хийх туршилтуудын үр 

дүнгүүд нь өөр улс орнуудын дунд ч 

лабораториудын хооронд адилхан 

давтагдах боломжтой. Лабораториудын 

дунд бүтээгдэхүүний үр дүнгүүдийг үнэн 

зөв харьцуулах боломжоор хангахын 

тулд энэ стандартад заасан туршилтын 

зарим параметр болон материалын 

тодорхойлолт нь бага зэрэг 

хязгаарлагдмал чанартай байх 

хэрэгтэй. Энэ нь туршилтад тавих 

шаардлагуудын зарим нь түвэгтэй, 

тодорхойлсон тоног төхөөрөмжийн 

зарим нь өндөр өртөгтэй гэсэн үг юм. 

Энэ баримт бичигт тавьсан бүх 

шаардлагад нийцэх туршилт нь 

хэрэглээний программ бүрд эсвэл 

туршилтын программд тохиромжгүй юм 

шиг эхлээд харагдаж магадгүй.  

Тодорхойлсон параметрүүдийг 

хэрэглэн угаалгын машины үзүүлэлтийг 

зориуд харьцуулахын тулд энэ 

стандартыг боловсруулсан гэдгийг 

Testing deviations to reduce costs and 

their limitations 

 

P.1 Introduction 

The test methods in IEC 60456 have been 

developed over many years and within the 

requirements and test methods of this 

standard is embodied  a  great deal  of  

experience. The test methods in this 

standard have been developed with 

repeatability and reproducibility as a 

primary requirement. Good reproducibility 

is essential in achieving the highest level 

of test result comparability – it means that 

the results of tests carried out on products 

can be replicated within and across 

laboratories and even across different 

countries. To achieve the ability to be able 

to confidently compare product results 

between laboratories, this necessarily 

means that some test parameters and 

material specifications given in the 

standard are somewhat restrictive in 

nature, meaning that some of the test 

requirements are onerous and some of the 

equipment specified is expensive. This 

means that to test to the full requirements 

of  this document may at first sight not 

appear to be suitable for every application 

or test programme. 

 

 

 

 

 

 

It should be recognised that this standard 

has been developed to specifically 

compare the performance of washing 

machines using the parameters specified. 
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хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Эдгээр 

параметрийн зарим нь хоорондоо 

харилцан хамааралтай байдаг учраас 

нэг параметрийн өөрчлөлт нөгөө 

параметрийг аяндаа өөрчилнө, тиймээс 

үр дүнгүүд нь найдваргүй байж болохыг 

ойлгох шаардлагатай. 

Угаалгын машинд туршилт хийдэг 

байгууллагууд хийх нь тодорхой байх, 

энэ стандартад бичсэн туршилтын 

горимуудад хэрэглэдэг параметр эсвэл 

материалын хазайлтыг энэ хавсралтад 

бичсэн. Түүнчлэн энэ баримт бичигт 

тавьсан шаардлагуудын шалтгааныг 

тоймлосон төдийгүй  тодорхойлсон 

шаардлагуудыг баримтлах нь 

туршилтын статистик үндэслэлтэй, 

бодит бөгөөд найдвартай үр дүнг 

гаргахад хэзээ, яагаад чухал болохыг 

тайлбарласан.  

Стандартаас хазайх хазайлтад туршилт 

хийдэг байгууллагуудаас бичсэн 

нийтлэг дүгнэлтэд дараах чиглэлийг 

багтаасан. Үүнд:  

• туршилт хийх зардал болон 

нарийвчилсан түвэгтэй байдлыг 

багасгах; 

• шинэ бүтээгдэхүүн болон 

загварыг хөгжүүлэхээр хийдэг 

туршилтуудыг хялбарчлах, эсвэл 

боловсронгуй болгоход 

зориулсан одоогийн 

туршилтуудыг өргөн хүрээнд 

хийх;  

• орон нутгийн хэрэглэгчийн 

хэрэглээг илүү сайн тусгана гэж 

таамагласан материал болон 

нөхцөлийг хэрэглэх;  

 

It should be  understood  that some of 

these parameters are interdependent and 

so altering one parameter may 

inadvertently alter another parameter, and 

so the results may not be reliable. 

 

 

This annex addresses the deviations to 

the parameters or materials used in the 

test procedures laid out in this standard 

that are known to be undertaken by 

organisations testing washing machines 

and outlines the reasoning behind the 

requirements laid out in this document, 

explaining when and why compliance with 

the specified requirements is crucial for 

obtaining statistically sound, relevant and 

reliable test results. 

 

 

Common reasons given by organisations 

carrying out testing for deviations from the 

standard include the following points: 

 

• reduce the cost and complexity of 

testing; 

 

• simplify tests for use in the 

development of new products and 

models, or  to undertake large scale 

ongoing development tests; 

 
 

 

• use materials and conditions that 

are assumed to better reflect local 

consumer use; 
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• дахин сэргээгдэх байдал нь ач 

холбогдол багатай 

бүтээгдэхүүний хувьд харьцуулах 

туршилтыг хэсэгчлэн хийх; 

• тодорхойлогч нэг параметрийн 

өөр үнэлгээг хийх эсвэл хэмжих 

параметрүүдийн тоог цөөрүүлэх 

нь орно. 

Энэ стандартад нийцүүлэн туршилт 

хийсэн бөгөөд баталгаажуулах 

бүтээгдэхүүнүүдийн бүх үр дүн нь IEC 

60456 стандартын норматив бүх 

шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. 

Стандартын аливаа өөрчлөлтийг 

хэрэглэн туршилт хийсэн 

бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд аль нэгэн үр 

дүнд нь энэ стандарт эсвэл энэ 

Хавсралтад нийцсэн туршилт хийсэн 

гэх ямарваа нотолгоог гаргаж болохгүй. 

Туршилтын аливаа цувралыг IEC 60456 

стандартад бүрэн нийцээгүй туршилтын 

ямар нэгэн бусад цувралтай харьцуулж 

болохгүй.   

P.2 ОУЦТК-оос эталон болгосон 

угаалгын машин 

IEC 60456 стандартын Шаардлага: Үр 

дүнгүүдийг дахин давтах чадвар болон 

дахин сэргээгдэх байдлын өндөр 

түвшнийг хангахын тулд    

лабораториудын хооронд болон цаг 

хугацааны хувьд үр дүнгүүдийг 

харьцуулахад зориулсан үндэслэлээр 

үзүүлэлтийн бүрэн түвшнийг хангана 

гэж тодорхой үзүүлэлттэй эталон 

угаалгын машиныг IEC 60456 

стандартад тодорхойлсон. Багцаас 

багцад эсвэл лабораториас 

лабораторид нөлөөлөх боломжтой 

өөрчлөлтийг багасгах, дахин давтах 

чадвар болон дахин сэргээгдэх 

• carry out in-house comparative 

testing of products where 

reproducibility is less important; 

 

• carry out alternative evaluation of a 

key parameter or reduction in the 

number of parameters that are 

measured. 

All results for products that claim to have 

been tested in accordance with this 

standard shall meet all of the normative 

requirements of IEC 60456. Any results for 

products that have been tested using any 

variation to the standard shall not make 

any claims that tests are in accordance 

with this standard or this Annex. Any test 

series shall not be compared to any other 

test series without full compliance to IEC 

60456. 

 

 

 

 

P.2 IEC reference machine 

 

IEC 60456  Requirement:  A  reference  

machine  of known  performance  is  

specified  in  IEC 60456 which provides an 

absolute level of performance as a basis 

for comparison of results in time and 

between laboratories to provide a high 

level of repeatability and reproducibility of 

results. The results of the reference 

machine runs are used by laboratories as 

an internal standard, to reduce the 

possible impact of batch-to-batch or lab-

to-lab variability and to assure the required 

levels of repeatability and reproducibility. 
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байдлын шаардагдах түвшнийг 

хангахын тулд эталон угаалгын машины 

явалтуудын үр дүнг лабораториудад 

дотоод стандартын адилаар 

хэрэглэдэг. 

Тодорхой хувилбарууд: туршилтын 

программын үргэлжлэх хугацааны 

туршид туршилтыг дахин давтах, 

харьцуулах боломжийг хангахын тулд 

тодорхой үзүүлэлт(үүд)тэй угаалгын 

машин(ууд)ыг “байгууллага доторх 

эталон угаалгын машин” шиг 

хэрэглэдэг. Туршилтын программ 

(туршилтын нөхцөлийн үнэлэлтэд 

зориулан) дахь туршилтын цуврал 

болон туршилтын явалтуудын хооронд 

туршилтын материал болон нөхцөлд 

чухал өөрчлөлт үүсгэхгүй байхыг 

баталгаажуулах чанарын итгэмжлэлийн 

хэмжүүрээр хэрэглэх боломжтой 

“байгууллага доторх” жишиг эсвэл 

харьцангуй жишгээр (ОУЦТК-оос жишиг 

болгосон угаалгын машиныг 

хэрэглэдэгтэй адил аргаар туршилтын 

бүх угаалгын машинд зориулсан 

харьцангуй үр дүнгээр хангахын тулд) 

энэ тайлбарыг хэрэглэх боломжтой.  

Үндсэн асуудлууд: IEC 60456 

стандартын туршилтын аргууд нь 

материал, тоног төхөөрөмж болон 

горимын маш түвэгтэй системээс 

бүрддэг. Аливаа тусдаа параметрийн 

аль нэгэн өөрчлөлт нь дахин давтах, 

дахин сэргээгдэх байдалд, бүр аливаа 

туршилтын тохиромжтой байдалд 

санаандгүй нөлөөлөх эрсдэлийг үргэлж 

үүсгэнэ. Эталон угаалгын машиныг 

хэрэглэхгүйгээр хийсэн, угаалгын 

машинуудын үзүүлэлтийг харьцуулах 

 

 

 

 

 

Known variations: washing machine(s) of 

known performance(s) are used as an "in 

house reference" system to ensure 

repeatability and comparability of tests 

throughout the duration of a test 

programme. This reference is used as a  

relative reference (to provide a  relative 

result for all test washing machines, in the 

same way that the IEC reference machine 

is used) or the "in house" reference may 

be used as a quality assurance measure 

to ensure that no significant changes 

occur in test materials and conditions 

between test runs and test  series within a 

test programme (for the validation of the 

test conditions). 

 

 

 

 

 

 

Key issues: the IEC 60456 test methods 

are made up of a highly complex system 

of materials, equipment and procedures. 

Any change to any single parameter 

always carries the risk of an inadvertent 

impact on repeatability, reproducibility and 

even suitability of any tests. A comparative 

test of the performance of washing 

machines, without the use of a reference 

machine should not be considered under 

any circumstances. 
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туршилтыг ямар ч нөхцөл байдалд авч 

үзэж болохгүй. 

Дахин давтагдах үр дүнд хүрэхийн тулд 

дүгнэлт хийх угаалгын машинуудын 

багцад гүйцэтгэдэг, харьцуулах бүх 

туршилтыг туршилтын тодорхойлсон 

программд, бохирдуулсан бөс даавуу, 

угаалгын нунтаг, нэг удаа угаах эдлэл 

болон зарцуулах бусад зүйлийн 

адилхан багцыг хэрэглэн,  нэг зэрэг 

хийх хэрэгтэй. Угаалгын машинуудыг 

туршихаар тодорхойлсон туршилтын 

программын төлөвлөгөөг санамсаргүй 

түүвэрлэхээр боловсруулахад 

анхаарах шаардлагатай. Хэрэв 

тодорхой үзүүлэлт бүхий харьцуулах 

боломжтой эталон угаалгын машиныг 

бусад лабораторид хэрэглээгүй бол 

ийм нөхцөлд угаалгын аль нэг машины 

туршилтын үзүүлэлтийн үр дүнг бусад 

лабораторийн үр дүнтэй харьцуулж 

болохгүй. Өөрөөр хэлбэл, дахин давтах 

байдлын дүн шинжилгээг хийж, тайланд 

бичиж болох ч дахин сэргээгдэх 

байдлын баталгаа гаргах боломжгүй.  

P.3 Угаалгын жишиг нунтаг 

IEC 60456 стандартын Шаардлага: IEC 

60456 стандартад зөвшөөрсөн цорын 

ганц угаалгын нунтаг нь угаалгын жишиг 

А* нунтаг юм. Угаалгын нунтгийн 

хэмжээг усны хатуулаг бүрд болон 

угаах эдлэлийн хэмжээнд тааруулна.  

Тодорхой хувилбарууд: угаалгын 

машины үзүүлэлтийг угаалгын А* нунтаг 

эсвэл энгийн худалдаа буюу 

жижиглэнгийн дэлгүүрүүдээс авах 

боломжтой угаалгын нунтгийг өөр 

хэмжээтэй хэрэглэн туршилт хийдэг. 

Үндсэн асуудлууд: IEC 60456 

стандартын туршилтын аргууд нь 

 

 

In order to achieve a repeatable result, all 

comparative tests on the batch of washing 

machines being assessed should be 

performed concurrently, within a specified 

test programme, using the same batches 

of soil cloth, detergent, loads and other 

consumables. Consideration should be 

given to designing a test programme that 

specifies the testing of the machines in a 

randomised way. Results of performance 

tests for any one washing machine, under 

such conditions, cannot be compared to 

results from other laboratories if a 

comparable reference machine of known 

performance is not used in other labs i.e. 

repeatability may be  analysed  and 

reported but reproducibility cannot be 

assured. 

 

 

 

 

 

P.3 Reference detergent 

IEC 60456 requirement: the only detergent 

permitted in IEC 60456 is reference 

detergent A*. The dose of detergent is 

fixed for each water hardness and load 

size. 

 

Known variations: the performance of 

washing machines is tested using different 

doses of detergent A* or locally available 

detergents which may be  available from  

normal commercial  or retail outlets. 

 

Key issues: IEC 60456 test methods are 

made up of a highly complex system of 
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материал, тоног төхөөрөмж болон 

горимын маш түвэгтэй системээс 

бүрддэг. Аливаа тусдаа параметрийн 

аль нэгэн өөрчлөлт нь дахин давтах, 

дахин сэргээгдэх байдалд, бүр аливаа 

туршилтын тохиромжтой байдалд 

санаандгүй нөлөөлөх эрсдэлийг үргэлж 

үүсгэнэ. Угаалгын нунтгийн хэмжээ 

эсвэл найрлагыг өөрчлөх нь ялангуяа 

мэдрэгч системтэй угаалгын машинд 

буруу эсвэл эндүүрэлд хүргэхээр үр дүн 

дагуулах нь тодорхой байдаг бодит 

байдалд онцгой анхаарвал зохино. 

Тодорхойлсноос өөр угаалгын нунтаг 

хэрэглэх нь эрсдэлтэй бөгөөд угаалгын 

нунтгийн аливаа бусад хэмжээ эсвэл 

найрлагаар харьцуулах туршилтыг 

эхлэхээс өмнө угаалгын бодисын 

салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

шинжээчээс зөвлөгөө авах зөвлөмжийг 

өгдөг. ОУЦТК-оос жишиг болгосон 

угаалгын нунтгаас өөр угаалгын 

нунтгаар солих нь илрүүлэх боломжгүй 

эвдрэлийг угаалгын машинд үүсгэж 

болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ 

стандартад тодорхойлсон туршилтын 

нөхцөлд туршилтын найдвартай бөгөөд 

зайлшгүй үр дүн өгөхөөр угаалгын А* 

нунтгийн найрлагыг тусгайлан 

зохиосон. Жишээ нь, угаалгын А* нунтаг 

нь зах зээлд байдаг угаалгын 

нунтгуудад ихэнхдээ байхгүй, 

хөөсрөлтийн эсрэг харьцангуй маш 

өндөр түвшинтэй болно. Маш их 

бохирдсон угаах эдлэлтэй хэрэглэгчийн 

нөхцөлд үүсэж болох хөөсний түвшин 

хүртэл хязгаарлахад хөөсрөлтийн эсрэг 

энэ түвшин шаардагдана.  

Энэ стандартыг хувцас угаах 

машинуудын үзүүлэлтийг харьцуулах, 

materials, equipment and procedures. Any 

change to any single parameter always 

carries the risk of an inadvertent impact on 

repeatability, reproducibility and even 

suitability of any tests. Special 

consideration should be given to the fact 

that changing detergent dosage or  even 

formulation is known to lead to results that 

may be erroneous or misleading, 

especially in a washing machine with a 

sensor system. Use of  a  detergent other 

than a  defined detergent is  risky and it is 

recommended that advice should be 

sought from recognised experts in the field 

of detergency before commencing 

comparative testing with any other dose or 

formulation of detergent. It is important to 

note that changing to other than IEC 

reference detergent can lead to 

undetected machine malfunctions. 

Detergent Type A* formulation is 

specifically designed to give reliable and 

relevant test results under the test 

conditions specified in this standard. For 

example, Detergent A* has a 

comparatively very high level of anti-foam 

which is typically not found in market 

detergents. This anti-foam level is needed 

to limit the foam level to what can be 

expected to occur under consumer 

conditions with heavier soil loads. 

 

 

 

 

 

 

 

It is critical to note that this standard is 

intended to compare the performance of 
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угаалгын нунтгийн үзүүлэлтийг 

харьцуулахад зориулаагүй гэдгийг 

тэмдэглэх нь чухал юм. Худалдаанд 

байдаг угаалгын нунтгуудын найрлагыг 

цаг хугацааны явцад өөрчлөх 

(үйлдвэрлэгчийн нэр болон төрлийг 

байнга хэвээр нь үлдээхэд хүртэл) 

учраас бүтээгдэхүүний дотоод багцыг 

туршихад угаалгын нунтгийн нийтлэг 

багцыг хэрэглэх нь дутагдалтай байдаг. 

Угаалгын нунтгийн үзүүлэлт цаг 

хугацааны явцад муудаж болох тул 

худалдаанд байдаг угаалгын 

нунтгуудыг хязгаарлагдмал хугацаанд, 

туршилтуудын нэг багцад хэрэглэхээр 

хязгаарлах шаардлагатай. Ганц багцыг 

туршилтын программын туршид 

хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн чанд 

зөвлөмжийг өгдөг. Худалдааны эх 

үүсвэрээс угаалгын нунтгийн олон 

тооны боодол шаардагдвал эдгээр 

боодлыг нэгтгэж, сайтар холиод, 

хэрэглэхийн өмнө агаар орохгүй саванд 

хийх хэрэгтэй.  

Ийм угаалгын нунтаг эсвэл угаалгын 

нунтаг хэрэглэсэн эсвэл ОУЦТК-оос 

тодорхойлсон хэмжээг өөрчилсөн 

үзүүлэлтийн туршилтыг бусад 

лабораторийн үр дүнтэй харьцуулах 

боломжгүй. 

P.4 ОУЦТК-оос тодорхойлсон угаах 

эдлэлийн төрөл зүйлүүд 

IEC 60456 стандартын Шаардлага: IEC 

60456 стандартад угаах эдлэлийн 

төрөл зүйлүүд төдийгүй туршихаар 

зөвшөөрсөн, нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй эдлэлийн жинлэсэн дундаж 

ашиглалтын хугацааны хувьд 

техникийн маш чанд тодорхойлолт 

өгсөн. Дэс дараатай үр дүн, цаг 

clothes washers, not for the comparison of 

detergent performance. Commercially 

available detergents will vary in 

composition over time (even if  brands and 

type appear to remain constant),  so it is 

critical that a common batch of detergent 

be used for internal batch testing of  

products. Detergent performance may 

degrade over time, so commercial 

detergents are necessarily limited to a 

single batch of tests over a limited period. 

It is strongly recommended that a single 

batch should be used throughout the test 

programme – where multiple packets from 

a commercial source are required, these 

should be combined and thoroughly mixed 

beforehand and sealed in airtight 

containers prior to use. 

 

 

 

 

 

 

Tests of performance using such 

detergents or with variations in IEC 

specified detergent dose cannot be 

compared to results from other 

laboratories. 

 

P.4 IEC load items 

 

IEC 60456 requirement: IEC 60456 has a 

very strict specification for  load items as  

well as the weighted average age of the 

base load that is permitted for testing. The 

material specification has been developed 

to ensure consistent results and behaviour 

of load items over time and between 

batches. 
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хугацааны явцад, багцуудын хооронд 

угаах эдлэлийн төрөл зүйлүүдийн шинж 

чанарыг хангахын тулд материалын 

техникийн үзүүлэлтийг боловсруулсан.  

Тодорхой хувилбарууд: ОУЦТК-оос 

тодорхойлсон угаах эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг хэрэглэн, туршилтуудыг 

хийдэг боловч жигнэсэн дундаж 

ачаалалд тавих шаардлагыг 

биелүүлдэггүй. Нэг удаа угаах 

туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийг 

заримдаа орон нутагт нийтлэг олдох 

боломжтой хувцсаар бүрдүүлдэг. 

Үндсэн асуудлууд: IEC 60456 

стандартын туршилтын аргууд нь 

материал, тоног төхөөрөмж болон 

горимын маш түвэгтэй системээс 

бүрддэг. Аливаа тусдаа параметрийн 

аль нэгэн өөрчлөлт нь дахин давтах, 

дахин сэргээгдэх байдалд, бүр аливаа 

туршилтын тохиромжтой байдалд 

санаандгүй нөлөөлөх эрсдэлийг үргэлж 

үүсгэнэ. Эдгээр хүчин зүйл нь угаалгын 

машины үзүүлэлтийн үр дүнд нөлөөлж 

болохыг харуулахын тулд хэрэглэхийн 

өмнө нөхцөлт аргаар сэврээх, 

ашиглалтын хугацааны дагуу 

хуучруулах болон ачаалах зэрэг 

ОУЦТК-оос тодорхойлсон угаах 

эдлэлийн техникийн үзүүлэлтэд 

зориулж, ихээхэн ажлыг хийсэн. Нэг 

удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй 

эдлэлийг бэлтгэхэд зориулан ОУЦТК-

оос тодорхойлсон угаах эдлэлийн 

төрөл зүйлүүд эсвэл хяналтын горимыг 

хэрэглээгүй үед зохистой анхаарал 

хандуулах ёстой. Хөвөн даавуун 

эдлэлийн төрөл зүйлүүд бүхий (ОУЦТК-

оос тодорхойлсон төрөл зүйлүүдийг 

нийтлэг төрөл зүйлээс бүрдүүлсэн 

 

 

 

 

Known variations: tests are undertaken 

using IEC load items but the requirement 

for average weighted load is not applied. 

Test loads are sometimes made up of 

typical locally available garments. 

 

 

 

 

Key issues: IEC 60456 test methods are 

made up of a highly complex system of 

materials, equipment and procedures. Any 

change to any single parameter always 

carries the risk of an inadvertent impact on 

repeatability, reproducibility and even 

suitability of  any  tests.  Much work has  

been done on IEC load specifications, 

conditioning prior to use, ageing and 

loading as it has been shown that these 

factors can influence the performance 

results for the washing machine. 

Appropriate care must be taken when not 

using the IEC load items or control 

procedures for preparation of test loads. 

Extensive testing over the years has 

shown that while the exact composition of 

the load for cotton items (IEC items versus 

a load  made up  of  typical load items) can 

have some influence on the result, in 

general terms the overall impact is not 

substantial. IEC load items are been 

carefully specified to eliminate as far as 

possible the effect of load composition on 

performance. However, there is good 

documentation to demonstrate that the 

age of the load (number  of  previous 



MNS IEC 60456:2021 
 

286 
 

угаах эдлэлтэй харьцуулахад) угаах 

эдлэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь үр дүнд 

зарим нөлөө үзүүлж болох ч ерөнхий 

нөхцөлд бодитой нөлөөлөхгүйг олон 

жилийн туршид хийсэн өргөн 

хэмжээний туршилт харуулсан. Угаах 

эдлэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь 

үзүүлэлтэд нөлөөлөхийг аль болохоор 

багасгахын тулд ОУЦТК-оос 

тодорхойлсон угаах эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдийг нарийвчлан шалгаж 

тодорхойлсон. Гэхдээ угаах эдлэлийн 

(хэрэглэсэн өмнөх мөчлөгийн тоо) 

ашиглалтын хугацаа нь 

параметрүүдийн олон үзүүлэлтэд 

ялангуяа эргүүлэх үзүүлэлтэд хэмжиж 

болохуйц нөлөө үзүүлдгийг харуулах 

сайн баримт байдаг. Тиймээс багцын 

туршилтын программын (ялангуяа бүх 

төрөл зүйлийг ашиглалтын адилхан 

хугацаатай байхаар сонгосон бол) 

туршид угаах эдлэлийн ашиглалтын 

хугацааны өөрчлөлтийг тооцон үзэх нь 

чухал юм. Учир нь туршилтын 

программын эхний үеийн үр дүн нь 

угаах эдлэлийн ашиглалтын хугацаа 

өөрчлөгдсөнөөс программын сүүл 

үеийн үр дүнгээс ялгаатай байж болно. 

Хамгийн чухал өөрчлөлтүүд эхний 20 

мөчлөгт үүсэх нь тодорхой байдаг. 

Туршилтын багцад зориулан сонгосон 

угаах эдлэлийн төрөл зүйлүүдийг 

бүтээгдэхүүний нэг багцаас эсвэл нэг эх 

үүсвэрээс сонгосон байх, багцын 

туршилтын программын гүйцэтгэлд 

хангалттай тоо хэмжээтэй байх 

хэрэгтэй. Туршилтын программын 

туршид төрөл зүйл бүрийн бүртгэлийг 

хөтөлсөн байвал зохино. Угаах 

эдлэлийн төрөл зүйлүүдийн жинлэсэн 

cycles used) has  a  measurable impact on 

a number of performance parameters, 

particularly spinning performance. So it is 

critical that changes in the age of the load 

be taken into account throughout a batch 

test programme (especially if all items 

chosen are of uniform age) as results early 

in the test programme may differ from 

results later in the programme due to 

changes in load aging. The most 

significant changes are known to occur in 

the first 20 cycles. The load items chosen 

for batch testing should be from one 

production batch or single source and 

sufficient quantities should be obtained to 

complete the batch test programme. The 

history of each load item should be tracked 

throughout the test programme and it is 

important to randomise loads and the 

sequence of testing of machines as far as 

possible when the weighted average age 

of load items is not controlled. The folding 

and loading schedule should be specified 

and should be consistent for both the 

reference machine and test washing 

machines if this schedule deviates from 

the IEC method (the method specified in 

this standard should be used wherever 

possible). After each test run it is  

important to rinse (recondition) the load in 

a specific machine chosen for  this 

purpose for this batch of tests, before 

drying the load. Tests of performance 

using non standard load items cannot be 

compared to results from other 

laboratories unless comparable items are 

used. 
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дундаж ашиглалтын хугацааг хянаагүй 

үед угаах эдлэл, угаалгын машины 

дарааллыг аль болохоор санамсаргүй 

түүвэрлэх нь чухал байдаг. Угаах 

эдлэлийг нугалах болон ачаалах 

хуваарийг тодорхойлох шаардлагатай. 

Хэрэв энэ хуваарь нь ОУЦТК-ын аргаас 

(энэ стандартад тодорхойлсон аргыг 

боломжтой газарт нь хэрэглэвэл 

зохино) өөр байвал эталон угаалгын 

машин болон туршилтын угаалгын 

машины аль алинд нийцүүлэх хэрэгтэй. 

Туршилтын явалт бүрийн дараа угаах 

эдлэлийг хатаахаас өмнө угаах 

эдлэлийг туршилтын энэ багцын 

шаардлагад сонгосон тусгай машинд 

усаар зайлах (дахин өөрчлөх) нь чухал 

юм. Хэрэв харьцуулах боломжгүй төрөл 

зүйлүүд ашигласан бол угаах эдлэлийн 

стандарт бус төрөл зүйлүүд хэрэглэсэн 

үзүүлэлтийн туршилтыг бусад 

лабораторийн үр дүнтэй харьцуулж 

болохгүй.  

P.5 ОУЦТК-оос тодорхойлсон 

толботуулах туршилтын туузнууд 

IEC 60456 стандартын Шаардлага: 

угаалгын машины угаах үзүүлэлтийг 

дүгнэхийн тулд 5 толбо бүхий тусгай 

бүрдлийг хэрэглэх талаар IEC 60456 

стандартад тодорхойлсон. Толботуулах 

энэ туузыг олон жилийн явцад 

бэлтгэсэн бөгөөд эдгээр туузын чанар, 

үзүүлэлтийн хяналтыг хангах маш хатуу 

чанд горимууд байдаг.  

Тодорхой хувилбарууд: өргөн хүрээний 

туршилтын зардлыг багасгахын тулд 

ОУЦТК-оос тодорхойлсон толботуулах 

туршилтын туузын бага хэмжээтэй 

хэлбэрүүдийг хэрэглэж, туршилт хийдэг 

боловч энэ хэмжээ нь үзүүлэлтийн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.5 IEC stain strips 

 

IEC 60456 requirement: the IEC standard 

specifies the use of a specific set of 5 

stains to assess the washing performance 

of the washing machine. This stain strip 

has been developed over many years and 

there are very strict procedures to ensure 

the control of the quality and performance 

of these stains. 

 

Known variations: tests are carried out 

using smaller versions of the IEC test 

stains to reduce costs for large scale 

testing but this may impact on the 

accuracy of performance measurements. 

Tests are sometimes done using fewer 
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хэмжлийн нарийвчлалд нөлөөлнө. 

Одоо хэрэглэж байгаа толбонуудын 

заримыг нь хасах эсвэл зардлыг 

багасгахын тулд янз бүрийн толбонууд 

хэрэглэж, угаах эдлэлийг толботуулах 

цөөн туузыг ашигласан туршилтуудыг 

заримдаа хийдэг. Судалгааны 

зорилгоор хэрэглэн, угаах үзүүлэлтийн 

янз бүрийн талыг дүгнэхийн тулд 

ашиглах боломжтой өөр олон зуун мөр 

гаргагч байна.  

Үндсэн асуудлууд: IEC 60456 

стандартын туршилтын аргууд нь 

материал, тоног төхөөрөмж болон 

горимын маш түвэгтэй системээс 

бүрддэг. Аливаа тусдаа параметрийн 

аль нэгэн өөрчлөлт нь дахин давтах, 

дахин сэргээгдэх байдалд, бүр аливаа 

туршилтын тохиромжтой байдалд 

санаандгүй нөлөөлөх эрсдэлийг үргэлж 

үүсгэнэ. Олон жилийн туршид хийсэн 

судалгаа, туршилтууд нь ОУЦТК-оос 

тодорхойлсон толботуулах туршилтын 

туузнууд нь шинж чанарын хувьд 

хиймэл, онцлог мэт санагдаж болох ч 

хэрэглэгчдэд угаах үзүүлэлтийг ойлгох 

нийтлэг сайн заалт өгснийг харуулсан. 

ОУЦТК-оос тодорхойлж буй 

бохирдуулсан туузнуудын цөөн тоо 

эсвэл ОУЦТК-оос тодорхойлсон 

толботуулах туршилтын туузнуудын 

арай бага хэлбэр нь сайн заалттай үр 

дүн өгөх хэдий ч нарийвчлалыг 

багасгахаас гадна үр дүнгүүдийн 

өөрчлөлтийг нэмэгдүүлнэ. Бүх эдлэлийг 

угаасан тэнцүүгүй үзүүлэлтээс үүссэн 

үр дүнд хүргэхээс зайлсхийхийн тулд 

угаах эдлэлийн хэмжээнээс өөрчлөгдөх 

туршилтын бөс даавууны цуглуулгын 

тоо, цуглуулгыг угаах эдлэлд жигд 

stain strips per load, eliminating several of 

the current stains, or using different stains 

to reduce costs. There are literally 

hundreds of possible alternative tracer 

stains that are used for assessing different 

aspects of washing performance which 

are used for research purposes. 

 

 

 

 

Key issues: IEC 60456 test methods are 

made up of a highly complex system of 

materials, equipment and procedures. Any 

change to any single parameter always 

carries the risk of an inadvertent impact on 

repeatability, reproducibility and even 

suitability of any tests. Research and tests 

over the years has indicated that, even 

though the IEC stain strips appear to be 

artificial and specific in nature, it has been 

shown that they provide a good overall 

indication of consumers’ perception of 

wash performance. A reduced number of 

IEC soil strips or smaller versions of the 

IEC stains may give good indicative 

results but will decrease the accuracy and 

increase the variability of the results. To 

avoid misleading results caused by an 

uneven wash performance throughout the 

load, it is essential that the number of test 

swatches varies with  the size of the load, 

they are evenly distributed around the 

load, they are attached to load items and 

a specified loading procedure is followed. 

Where alternative stains are being 

considered, advice should be sought from 

other testing organisations and stain 

suppliers regarding the purpose of the 

particular stains and the likely results 
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хуваарилах, угаах эдлэлийн төрөл 

зүйлүүдэд бэхлэх, ачаалах 

тодорхойлсон горимыг мөрдөх нь чухал 

болно. Толбоны өөр хувилбарыг авч 

үзэхээр тооцсон бол туршилт хийдэг 

өөр байгууллага, туршилтын нөхцөлд 

(жишээ нь, туршиж буй угаалгын 

нунтгийн урвал, усны хатуулаг, 

температур) үр дүн нь тохирох бөгөөд 

өвөрмөц толбоны шаардлагад нийцэх 

будагч бодис нийлүүлэгчид хандах   

хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. Будагч олон 

бодис нь багцаас багцад өөрчлөгдөх 

боломжтой байгалийн материал 

агуулдаг учраас туршилтын программд 

зориулсан нэг багцаас бохирдуулсан 

эсвэл толботуулсан бөс даавууг 

хэрэглэхдээ онцгой анхаарал 

хандуулах шаардлагатай. Туршилтын 

программыг гүйцэтгэхийн тулд 

толботуулсан бөс даавууны цуглуулгын 

тоо хэмжээг хангалттай худалдаж 

авахыг шаарддаг. ОУЦТК-ын 

шаардлагад нийцээгүй бохирдуулсан 

тууз эсвэл туузын тоо хэмжээг 

хэрэглэсэн үзүүлэлт бүхий туршилтыг 

бусад лабораторийн үр дүнтэй 

харьцуулж болохгүй.  

P.6 Тусалтыг хэмжих 

IEC 60456 стандартын Шаардлага: 

Толботуулах туршилтын туузнуудыг 

угаасны дараа тусалтыг нь хэмжихэд 

зориулан, техникийн чанд үзүүлэлтэд 

нийцүүлсэн, хэмжих хэрэгсэл 

хэрэглэхийг IEC 60456 стандартад 

шаарддаг. Гэрлийн эх үүсвэр, бүтэц 

болон хэмжлийн параметрүүдэд 

хамаарах нарийвчилсан шаардлага 

тавина. Эдгээр шаардлагыг олон 

жилийн хугацаанд боловсруулсан 

under the conditions of the test  (e.g. 

reaction to test detergent, water hardness, 

temperature). Many stains contain natural 

materials which can vary from batch to 

batch, and extreme care should be taken 

to use soil or stain cloths from one batch 

for a test programme. Sufficient quantities  

of  stain  swatches should be procured to 

complete the test programme. Tests of 

performance using non IEC complying soil 

strips or quantities cannot be compared to 

results from other laboratories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.6 Measurement of reflectance 

IEC 60456 requirement: IEC 60456 

requires the use of an instrument that 

meets strict specifications for the 

measurement of reflectance of stain strips 

after they have been washed. The 

requirements are specific with regard to 

light source, geometry and measurement 

parameters. These requirements have 

been developed over many years and the 

reproducibility has been proven through a 

number of international ring tests. An 
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бөгөөд дахин сэргээгдэх байдлыг нь 

олон улсын хэмжээнд лабораториудын 

үзүүлэлтийг үнэлэх (ring tests) олон 

удаагийн туршилтаар баталсан. 

Нарийвчлалтай рефлектометрээр 

тусалтыг үнэлэх нь угаах үзүүлэлтийн 

хэмжлийн суурь тулгуур болно. 

Тодорхой хувилбарууд: олон тооны 

заалт заах байнгын шаардлагад 

нийцсэн “Xenon flash” зэрэг өндөр 

хурдаар заалт өгөх чадвартай хэмжих 

хэрэгсэл эсвэл техникийн үзүүлэлт 

багатай реклектометр хэрэглэн 

туршилтуудыг гүйцэтгэдэг. Зарим 

туршилтад геометрийн өөр хэлбэр 

эсвэл гэрлийн өөр эх үүсвэр эсвэл 

хэмжлийн ондоо индексүүдийг 

тусгайлан зааж болно. Угаалтын дараа 

бохирдолтыг харагдах байдлаар 

заримдаа дүгнэдэг хэдий ч угаах 

үзүүлэлтийн зэргийн найдвартай арга 

гэж ерөнхийдөө зөвлөдөггүй. 

Үндсэн асуудлууд: IEC 60456 

стандартын туршилтын аргууд нь 

материал, тоног төхөөрөмж болон 

горимын маш түвэгтэй системээс 

бүрддэг. Аливаа тусдаа параметрийн 

аль нэгэн өөрчлөлт нь дахин давтах, 

дахин сэргээгдэх байдалд, бүр аливаа 

туршилтын тохиромжтой байдалд 

санаандгүй нөлөөлөх эрсдэлийг үргэлж 

үүсгэнэ. Туршилтын программын 

туршид хэмжлийн нэг хэрэгслийг 

хэрэглэсэн, хэмжих хэрэгслийг 

үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу 

шалгалт тохируулга хийх хэрэгтэй. Энэ 

стандартад D65 гэрэлтүүлгийг (хэт 

ягаан туяатай өдрийн гэрэл) 

тодорхойлсон бөгөөд өөр гэрэлтүүлгүүд 

нь өөр заалт үүсгэхээр төстэй (жишээ 

assessment of the reflectance by an 

accurate reflectometer is a cornerstone of 

wash performance measurement. 

 

 

 

 

Known variations: tests are carried out 

using reflectometers of a lower 

specification or an instrument that is 

capable of high speed readings such as 

Xenon flash, e.g. where there is an 

ongoing requirement for large numbers of 

readings. Some tests may specify 

alternative geometries or the use of other 

light sources or measurements indexes. 

Visual assessment of soilings after 

washing is occasionally done, although 

this is generally not recommended as a 

reliable method of grading washing 

performance. 

 

Key issues: IEC 60456 test methods are 

made up of a highly complex system of 

materials, equipment and procedures. Any 

change to any single parameter always 

carries the risk of an inadvertent impact on 

repeatability, reproducibility and even 

suitability of any tests. It is  critical that a 

single instrument should be used 

throughout the test programme and 

calibration of the instrument be regularly 

undertaken in accordance with the 

manufacturer’s instructions. Illuminant 

D65 (daylight with UV) is specified in this 

standard, other illuminants may have 

similar (e.g. Illuminant C) or very different 

(e.g. Illuminant A) spectral power 

distributions which causes different 

readings. The specified d/8 geometry 
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нь, C гэрэлтүүлэг) эсвэл маш их 

ялгаатай (жишээ нь, A гэрэлтүүлэг) 

спектрийн чадлын хуваарилалттай 

байна. Тодорхойлсон d/8 геометр 

(сарних) нь бөс даавуун дээрх гэрлийн 

ойлт болон даавууны зузааны аливаа 

нөлөөг багасгадаг учраас энэ 

стандартад 45/0 геометрийг 

хэрэглэхийг давууд тооцсон. Энэ 

стандартад гурван өнгөний Y тусалтыг 

хэрэглэхээр тодорхойлсны учир нь энэ 

тусалтыг энгийн цагаан өнгөний 

индексээр авч үзэх боломжтой төдийгүй 

хүний нүдний мэдрэхүйтэй ойролцоо 

ойдог. Өнгөний системийн CIE 

лабораторийн L параметрийг хэрэглэх 

нь харьцуулахад маш боломжтой 

ерөнхий үр дүнгүүд өгөхийг харуулж 

болох ч энэ стандартын өмнөх 

нийтлэлүүдэд илүү сайн нийцэх 

шалтгааны улмаас Y тусалтыг 

сонгосон. Гурван өнгөний X эсвэл Z, 

мөн b (энэ гурав нь CIE лабораторийн), 

түүнчлэн E гэсэн бусад утгыг 

хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. Учир нь 

эдгээр утга өнгөний өөрчлөлтөд хариу 

үйлчилдэг бөгөөд эндүүрэлд хүргэхээр 

үр дүн өгч магадгүй. Угаах үзүүлэлтийг 

нүдээр харж дүгнэхийг ихэнхдээ 

зөвлөдөггүй. Гэхдээ зарим 

харьцуулалтын хэсэгчилсэн дүгнэлтийг 

нүдээр харж дүгнэнэ. Нүдээр харах 

дүгнэлтийг хэрэглэх удирдамжийг 

(IEC/TR 61592) дэлгэцийн туршилтад 

зориулсан зааварт бичсэн. Шаардлагад 

нийцээгүй реклектометр хэрэглэсэн 

эсвэл хэмжлийн нөхцөл нь шаардлага 

хангаагүй үзүүлэлтийн дүгнэлтийг 

бусад лабораторийн үр дүнтэй 

харьцуулж болохгүй.  

(diffuse) minimises any effect of texture 

and sheen on the fabric and was therefore 

preferred over 45/0 geometry for use in 

this standard. The standard specifies the 

use of the tristimulus Y scale as this can 

be considered as a simple whiteness 

index and closely reflects human eye 

perceptions. Using parameter L of the CIE 

Lab colour system can be shown to give 

very comparable overall results but Y was 

selected for reasons of better compatibility 

with older versions of the standard. The 

use of other tristimulus values X or Z as 

well as a or b (both from CIE Lab system) 

as well as E are not recommended as 

they respond to colour changes and may 

give misleading results. As a general rule 

the visual assessment of wash 

performance is not recommended. 

However, some comparative in-house 

assessments are known to use visual 

assessment; guidance on the use  of 

visual assessment is given in the 

guidelines for panel testing (IEC/TR 

61592). Assessments of performance 

using non-complying reflectometers or 

non-complying measurement conditions 

cannot be compared to results from other 

laboratories. 
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P.7 Туршилтын стандарт бус өөр 

нөхцөл 

IEC 60456 стандартын Шаардлага: 

угаалгын машины туршилтыг гүйцэтгэх 

үеийн туршилтын стандарт нөхцөлийн 

өргөн хүрээг IEC 60456 стандартад 

тодорхойлсон. Энэ нь үр дүнгийн 

нарийвчлал болон дахин давтах 

байдлыг хангахад шаардлагатай. 

Тодорхой хувилбарууд: энэ стандартад 

заасан эсвэл тодорхойлсон хязгаарт 

хянаагүй, хүйтэн ус өгөх өөр 

температурыг хэрэглэн туршилтуудыг 

хийнэ. Туршилтын бусад нөхцөлийг 

өөрчлөх, үзүүлэлтэд түвэгтэй нөлөөлөх 

хүрээтэй байж болно.  

Үндсэн асуудлууд: IEC 60456 

стандартын туршилтын аргууд нь 

материал, тоног төхөөрөмж болон 

горимын маш түвэгтэй системээс 

бүрддэг. Аливаа тусдаа параметрийн 

аль нэгэн өөрчлөлт нь дахин давтах, 

дахин сэргээгдэх байдалд, бүр аливаа 

туршилтын тохиромжтой байдалд 

санаандгүй нөлөөлөх эрсдэлийг үргэлж 

үүсгэнэ. Ус өгөх температурын 

өөрчлөлтийн нөлөө нь түвэгтэй байдаг. 

Угаалгын машины дотор талд усыг 

халаадаг бол хүйтэн усыг өгөх 

температурын өөрчлөлтийн үндсэн 

нөлөө нь үзүүлэлтийн ихэнх 

параметрийн (усны халаалтгүй эсвэл 

халуун усны зарцуулалтаас бусад 

тохиолдолд) их өөрчлөлтгүй, эрчим 

хүчний зарцуулалтын (арай халуун ус 

өгөх температур нь эрчим хүчний 

зарцуулалтыг бууруулахад нөлөөлнө) 

өөрчлөлт байна. Эрчим хүчний 

зарцуулалтад нөлөөлөх ойролцоо 

хэмжээг 9.5-р Дэд зүйлд тодорхойлсон 

P.7 Other non-standard test 

conditions 

IEC 60456 requirement: IEC 60456 

specifies a wide range of standard test 

conditions when complying washing 

machine tests are undertaken. This is to 

ensure accuracy and repeatability of 

results. 

 

Known variations: Tests are done using 

alternative cold water supply temperatures 

to that specified in the standard, or are not 

controlled within specified limits. Other test 

conditions are varied and may have a 

range of complex impacts on 

performance. 

Key issues: IEC 60456 test methods are 

made up of a highly complex system of 

materials, equipment and procedures. Any 

change to any single parameter always 

carries the risk of an inadvertent impact on 

repeatability, reproducibility and even 

suitability of any tests. The impact of 

changes in water supply temperature are 

complex. Where machines heat water 

internally, the main impact of a variation in 

the cold water supply temperature will be 

a change in energy consumption (warmer 

supply temperatures will result in lower 

energy consumption) without significant 

change in most performance parameters 

(except where there is no water heating or 

hot water consumption). A rough 

indication of the energy impact can be 

calculated using the cold water 

temperature correction equations in 

Subclause 9.5. However, these equations 

only provide an indicative impact of the 

energy consumption change which is likely 

(these equations are intended to provide 
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хүйтэн усны температурын залруулгын 

тэнцэтгэлүүдийг хэрэглэн, тооцоолох 

боломжтой. Гэхдээ эдгээр тэнцэтгэл нь 

эрчим хүчний магадлалтай өөрчлөлтийг 

чиглүүлэх нөлөөг зөвхөн тогтоодог 

(хүйтэн усны температурын багахан 

өөрчлөлтийн эрчим хүчний залруулгыг 

өгөхөд эдгээр тэнцэтгэлийг зориулсан). 

Хэрэв угаалгын машинд халуун болон 

хүйтэн усыг өгдөг (дотор талдаа халаах 

хэрэгсэлгүй) бол нөлөө нь бүр хэцүү 

болно. Халуун, хүйтэн усны харьцааг нь 

даралт болон усны цоргоны 

хаалт/цахилгаан соронзон хаалтны 

тохиргоогоор тодорхойлдог бол хүйтэн 

усны өгөгдсөн температураас арай 

өндөр температур нь угаах үзүүлэлтийг 

бага зэрэг сайжруулахад шаардагдах 

угаалтын арай өндөр температурт 

хүргэнэ (эрчим хүчний нөлөө нь эрчим 

хүчний тооцооллын усны 

температураас таамаглах суурь утгаас 

шалтгаална). Угаалтын 

программчилсан температурыг 

гаргахын тулд халуун, хүйтэн усны 

харьцааг нь тааруулдаг угаалгын 

машинуудын хувьд хүйтэн усны 

өгөгдсөн температураас арай дээш 

температур нь халуун усанд харьцуулах 

хүйтэн усны харьцааг нэмэгдүүлдэг. 

Энэ нь эрчим хүчний зарцуулалтыг 

бууруулж болох ч угаах үзүүлэлтэд 

нөлөөлөхгүй байх хэрэгтэй (зөвхөн 

дотор талд нь ус халаах хэрэгсэлтэй 

машинтай адил). Зөвхөн хүйтэн ус 

хэрэглэдэг бөгөөд ус халаах боломжгүй 

угаалгын машинуудын хувьд хүйтэн 

усны температур үзүүлэлтэд нөлөөлөх 

нь эрчим хүчний мэдэгдэхүйц 

нөлөөлөхгүй, их байж болно. 

energy corrections for small variations in 

cold water temperature). Where cold and 

hot water are drawn into the machine (and 

there is no internal heating), the effects are 

more complex. In machines where the 

ratio of hot and cold water is determined 

by pressure and tap/solenoid settings, a 

warmer cold water temperature will result 

in a higher wash temperature which 

should improve wash performance slightly 

(the energy impact will depend on the 

assumed water temperature base for 

energy calculations). For machines that 

adjust the ratio of hot and cold water to 

achieve a programmed wash temperature, 

a warmer cold water temperature will 

increase the ratio of cold water to hot water 

which will lower energy consumption but 

should have no wash performance impact 

(similar to machines that only heat water 

internally). For machines that use only 

cold water with no heating capability, the 

impact of cold water temperature on 

performance may be significant with no 

significant energy impact. It is critical that 

hot and cold water supply temperatures 

remain as constant as possible throughout 

the test series as small changes in  water  

supply temperature can have noticeable 

energy and/or performance impacts. 
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Туршилтын цувралын явцад халуун, 

хүйтэн ус өгөх температурыг аль 

болохоор тогтвортой байлгах нь чухал 

юм. Учир нь ус өгөх температурын 

багахан өөрчлөлт эрчим хүч 

болон/эсвэл үзүүлэлтэд мэдэгдэхүйц 

нөлөөлж болно.  

Хүрээлэн буй орчны температур болон 

чийглэгийг хянах нь угаалгын машины 

туршилтад ач холбогдол багатай хэдий 

ч туршилтад хэрэглэхийн өмнө 

чийглэгийн хувь хэмжээг стандартад 

тохируулахын тулд угаах эдлэлийг 

нөхцөлт аргаар сэврээхэд чухал 

байдаг. Хүрээлэн буй орчны 

температурын хазайлтуудаас эрчим 

хүчний зарим нөлөө үүсэж болох бөгөөд 

эдгээр хазайлт нь туршилтыг эхлэхээс 

өмнөх угаалгын машины дулааны 

тэлэлтэд нөлөөлнө.  

Энэ стандартад тодорхойлсон зөөлөн 

эсвэл хатуу усны сонголтод хамгийн 

нийтлэг нөхцөлийг хамруулах хэрэгтэй. 

Лабораторийн ус хангамжийн усны 

хатуулгийг туршилтын программын 

туршид аль болохоор тогтмол байлгах 

нь чухал байдаг. Учир нь усны 

хатуулгийн өөрчлөлт үзүүлэлтэд 

мэдэгдэхүйц нөлөөтэй байж болно. 

Туршилтын явцад цахилгаан 

хангамжийн хүчдэл болон давтамжийг 

хянах нь тустай байдаг. Энэ стандартад 

тодорхойлсноос илүү хэмжээтэй 

хазайлтыг хэсэгчилсэн эсвэл ээлжит 

туршилтад хүлээн зөвшөөрөх 

боломжтой. Дотор талд нь халаах 

хэрэгсэл ашигласан болон 

хөдөлгүүрийн гүйдэл, алдагдалд бага 

нөлөөтэй байх угаалгын машинуудын 

программын хугацаанд хүчдэлийн гол 

 

 

 

 

 

 

 

Ambient temperature and humidity control 

is generally less critical whilst testing 

washing machines but are critical for the 

conditioning of the clothes load in order to 

standardise the moisture content prior to 

use in testing. There will be some energy 

impacts from deviations in ambient 

temperature; they affect the thermal mass 

of the machine prior to the 

commencement of testing. 

 

 

 

The soft or hard water options specified in 

this standard should cover most common 

situations. It is important for the hardness 

of the laboratory supply water to remain as 

constant as possible throughout the test 

programme as changes can have 

noticeable performance impacts. 

 

 

While it is desirable to control the voltage 

and frequency of the electricity supply 

during testing, variations which are larger 

than those specified in this standard may 

be acceptable for in-house or routine 

testing. The main impact of voltage will be 

on program time for machines that use 

internal heaters and have a small impact 

on motor currents and losses. However, 

proper functioning of some machines may 

depend on stable and specified voltage 
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нөлөө үүснэ. Ихэнх угаалгын машин 

хүчдэлийн ердийн өөрчлөлтөд 

хангалттай ажилладаг хэдий ч зарим 

угаалгын машины зохистой 

ажиллагаанд тогтвортой бөгөөд 

тодорхойлсон хүчдэл, давтамжаас 

шалтгаалж магадгүй.  

Сүлжээний хангамжийн давтамжийн 

өөрчлөлт нь ихэнхдээ маш бага байдаг 

бөгөөд тодорхойлсон хязгаарт байвал 

туршилтын угаалгын машины 

үзүүлэлтэд нөлөөлөхгүй. 

Бүх тохиолдолд туршилтын нөхцөлийг 

хянаж, туршилтын программын 

үргэлжлэх хугацааны туршид 

тэмдэглэсэн байх шаардлагатай. 

Шаардлагад нийцээгүй туршилтын 

нөхцөл хэрэглэсэн үзүүлэлтийн 

туршилтыг бусад лабораторийн үр 

дүнтэй харьцуулж болохгүй.  

P.8 Туршилтын тоо 

IEC 60456 стандартын Шаардлага: 

нарийвчлалтай, дахин давтах үр 

дүнгүүдийг баталгаажуулахын тулд 5 

туршилтаас бүрдсэн туршилтын 

цувралаар угаалгын машин бүрийг 

турших шаардлагатай гэж IEC 60456 

стандартад тодорхойлсон. Давтаж 

хийдэг эдгээр туршилт нь туршилтын 

аргыг дахин давтах байдал болон 

туршилтын угаалгын машины тусдаа 

үзүүлэлтийн сайн өгөгдлийг хангадаг.  

Тодорхой хувилбарууд: угаалгын 

машин бүрд цөөн тоогоор давтахаар 

туршилтуудыг хийнэ. Нэг загварын 

хүрээнд бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийн 

өгөгдөл мөн шаардлагатай бол загварт 

байх олон төрлийн угаалгын машины 

хүрээнд хийх туршилтуудыг цөөн 

тоогоор туршилтыг хийдэг.  

and frequency, although most machines 

can operate satisfactorily under normal 

variations in supply voltage.  

 

 

 

 

Variations in frequency from main supply 

are normally very small and should not 

affect the performance of test washing 

machines if they remain with the specified 

limits. 

In all cases, the test conditions should be 

monitored and reported throughout the 

duration  of the test programme. Tests of 

performance using non-complying test 

conditions cannot be compared to results 

from other laboratories. 

 

 

P.8 Number of tests 

IEC 60456 requirement: the IEC standard 

specifies that each machine be subject to 

a test series which consists of 5 tests to 

ensure accurate and repeatable results. 

These repeat tests provide good data on 

the repeatability of the test method and the 

individual test washing machine 

performance. 

 

 

 

Known variations: tests are done with 

lower number of repetitions per machine. 

Where data on production variability within 

a model is also required, tests are done 

with a  reduced number of tests on a range 

of different machines within a model. 
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Үндсэн асуудлууд: хувцас угаах зэрэг 

физикийн үйл явц нь мөн чанарын хувьд 

хувирамтгай бөгөөд туршилтын нөхцөл, 

материалыг бүрэн хянасан үеийг хүртэл 

үр дүнгүүд нь туршилтын явалтаас 

явалт хүртэл бага зэрэг өөрчлөгдөнө. 

Туршилтын арга болон параметрүүд нь 

туршилтын явалтаас явалт хүртэл 

хялбархан хувирах учраас эдгээр 

өөрчлөлтийн заримыг үүсгэдэг. 

Туршилт хийж байгаа угаалгын машин 

нь туршилтын явалтаас явалт хүртэл 

тогтвортой байдлаар ажиллахгүй 

учраас мөн дээрх өөрчлөлтийн заримыг 

үүсгэнэ. Угаалгын машин тогтвортой 

ажиллахгүйгээс үүссэн өөрчлөлт нь муу 

хяналт эсвэл загварын (жишээ нь, 

мэдрэгч, даралтын таслуур болон 

дулаан хадгалагч зэрэг бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн дахин давтах чанар) улмаас 

эсвэл тодорхойгүй зүй тогтол эсвэл 

программын сонголтод хариу үйлдэл 

үзүүлдэг, угаах программын 

параметрийг тааруулсан угаалгын 

машины төхөөрөмж эсвэл өгөх усны 

температур, бохирдсон угаах эдлэл, 

даавууны төрлийг мэдрэх эсвэл угаах 

эдлэлийн хэмжээг (дүүргэх эзлэхүүнийг 

тааруулах) хүлээн авах зэрэг 

параметрийн хариу үйлдлээс 

шалтгаална. Туршилтын явалтаас 

явалт хүртэл бий болох зарим өөрчлөлт 

нь тодорхой нөхцөлүүдэд өгөх хариу 

үйлдлээс (жишээ нь, зөвхөн туршилтын 

зарим явалтад үүсэж болох 

“тэнцвэргүй” нөхцөл үүссэн үед зарим 

угаалгын машинд ус дахин дүүргэнэ) 

үүснэ. 

Энэ стандартад зөвхөн нэг угаалгын 

машины өөрөөр хэлбэл тодорхой 

Key issues: a physical process such as the 

washing of clothes  is  inherently variable  

and even where test conditions and 

materials are perfectly controlled there will 

be some variation in results from run to 

run. Some of these variations occur 

because the test method and the 

parameters measured will naturally vary 

from run to run and some of this variation 

occurs because the machine under test 

may not behave in a consistent manner 

from run to run. This latter variation may 

be because of poor control or design (e.g. 

repeatability of components  such as 

sensors, pressure switches and 

thermostats) or it may be because of fuzzy 

logic or learning capability of the machine 

which adjusts the wash programme 

parameters in  response to programme 

selection or in response to parameters 

such as water supply temperatures, 

sensed soil load, fabric type or perceived 

load size (adjustment of fill volume). Other 

variations from run to run may occur in 

response to specific situations (e.g. some 

machines  refill with water where an "out of 

balance" condition occurs, which may only 

occur on some runs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This standard currently only addresses 

performance testing of single machines, 
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загварын нэг дээжийн үзүүлэлтэд 

туршилт хийхийг одоогоор авч үзсэн. 

Бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийг дүгнэх нь 

маш түвэгтэй асуудал бөгөөд энэ 

стандартад хамруулаагүй болно.  

Шаардлагад нийцээгүй туршилтын 

нөхцөл эсвэл давтах тоо хэрэглэсэн 

туршилтыг бусад лабораторийн үр 

дүнтэй харьцуулж болохгүй.  

P.9 Туршилтын тухай мэдээллийн 

бусад чухал эх үүсвэр 

Дараах баримт бичиг нь туршилтын 

асуудалд хэрэгтэй удирдамжаар 

хангана (Ном зүйг үзнэ үү). Үүнд: IEC/TR 

61923, IEC/TR 61592, ISO/IEC 17025, 

ISO/IEC 43-1-р гарын авлага, ISO/IEC 

43-2-р гарын авлага, ISO/IEC 46-р гарын 

авлага, ISO/IEC 58-р гарын авлага, 

ISO/IEC 98-3-р гарын авлага байна.  

Q хавсралт 

(мэдээллийн)  

IEC 60456 стандартад тайлбарласан 

хэмжлийн эргэлзээ 

Q.1 Хэмжлийн эргэлзээ яагаад чухал 

вэ? 

Үр дүнд нь зарим тоо хэмжээг (мөн 

хэмжигдэгч гэж нэрлэдэг) өгөхөөр 

хэмжлийг гүйцэтгэсэн үед бид энэ тоонд 

хэрхэн итгэх вэ гэсэн асуулт гарна. 

Өөрөөр хэлбэл,  

- хэрэв бид хэмжлийг давтвал адилхан 

үр дүн гарах уу? 

- хэрэв ажлын өөр бүлэг эсвэл ондоо 

лаборатори хэмжлийг хийвэл үр 

дүнгүүд нь хэр зэрэг ойролцоо гарна гэж 

найдах вэ? 

Эргэлзээний төсвийн аргаар бид 

эргэлзээний 𝑦 ± 𝑈  мужийг тооцоолж 

болно, үүнд: 𝑦 – хэмжлийн үр дүн, 𝑈 – 

хэмжигдэгчийн 𝑌 бодит утгыг хамрах 

i.e. a single sample of a particular model. 

Assessing production variability is  a  

highly complex matter that  is currently not 

covered in this standard. 

 

Tests using non-complying test conditions 

or number of repetitions cannot be 

compared to results from other 

laboratories. 

P.9 Other important sources of 

information on testing 

The following documents provide useful 

guidance on testing  issues (see  

Bibliography): IEC/TR 61923, IEC/TR 

61592, ISO/IEC 17025, ISO/IEC Guide 

43-1, ISO/IEC Guide 43-2, ISO/IEC Guide 

46, ISO/IEC Guide 58 and ISO/IEC Guide 

98-3. 

 

Annex Q 

(informative) 

Uncertainty of measurements in IEC 

60456 

Q.1 Why is uncertainty important? 

 

When a measurement has been 

performed giving a figure as a result for 

some quantity (also known as the 

measurand) we may ask how sure can we 

be about this figure. In other words, 

– if we repeat the measurement, will 

we then get the same result? 

– if another group or another 

laboratory performs the measurement, 

how close will we expect the results to be? 

 

By means of an uncertainty budget we 

may calculate an uncertainty interval 𝑦 ±

𝑈, where y  is the measurement result and 

U the expanded uncertainty that is  
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өндөр магадлалтай (ихэнхдээ 95%) 

мужийг өгөхийн тулд тооцоо хийсэн, 

өргөтгөсөн эргэлзээ болно. 𝑈 эргэлзээг 

“𝑦” үр дүнтэй холбоотой эргэлзээ гэж 

нэрлэдэг. 

Тиймээс хэмжлийн эргэлзээний муж нь 

хэмжлийг батлах суурь болно. 

Итгэлцлийн илүү нарийн мужийг гаргаж 

авах гэдэг нь өөрөөр хэлбэл хэмжлийн 

арга, хэмжих тоног төхөөрөмж, ажилтны 

сургалт болон адилхан туршилтыг 

давтах тоонд бид илүү анхааралтай 

хандаж, 𝑈 эргэлзээний бүр бага утгыг 

тодорхойлно гэсэн үг юм.  
ТАЙЛБАР: Хэмжлийн эргэлзээний асуудлыг 

аливаа нарийвчилсан мэдээллээр авч үзэх үед 

ISO/IEC 98-3-р гарын авлага, ISO 5725 цуврал 

болон  IEC/TR 61923 техникийн тайланг 

зөвлөмж болгох шаардлагатай. 

Q.2 Эргэлзээг үнэлэх арга 

Q.2.1 Ерөнхий зүйл 

Эргэлзээг тооцоолох зарчмын хувьд 

өгсүүлж болон уруудуулж тооцоолох 

хоёр арга байна. Эргэлзээний төсвийн 

найдвартай тооцоог хийхийн тулд энэ 

хоёр аргыг зэрэгцүүлэн хэрэглэхийг 

ихэнхдээ зөвлөдөг.  

Q.2.2 Өгсүүлж тооцоолох арга 

Энэ аргыг ISO/IEC 98-3-р гарын авлагад 

бичсэн. 

Туршилтын “𝑦” үр дүнг энэ аргад 

оролтын хэмжигдэхүүний функциэр 

илэрхийлдэг. Үр дүнг тооцоолоход 

хэрэглэдэг томьёо нь энэ функц болно. 

Бидний нөхцөлд “𝑦” үр дүн нь усны 

зарцуулалт, эрчим хүчний зарцуулалт, 

угаах үзүүлэлт, эргэлтийн хурд, 

эргэлтээр хатаах үзүүлэлт, программын 

үргэлжлэх хугацаа эсвэл усаар зайлах 

үр дүн зэрэг туршилтын эцсийн үр 

estimated to give the interval a high 

probability (often 95 %) to cover the true 

value, Y, of the measurand. U is said to be 

the uncertainty associated with the result 

y. 

The uncertainty interval of a measurement 

is therefore a basis for qualifying the 

measurement. The more narrow we want 

the confidence interval i.e. the smaller we 

want the value of the uncertainty U, the 

more careful we often have to be about the 

measurement method, the measuring 

equipment, the training of the operators 

and the number of repetitions of the same 

experiment. 
NOTE ISO/IEC GUIDE 98-3, the ISO 5725 series  

and  IEC/TR 61923  should be  consulted  when  

examining the issue of uncertainty of measurement 

in any detail. 

 

Q.2 Ways to access uncertainty 

Q.2.1 General 

There are in principle two ways to estimate 

uncertainty: a bottom up method and a top 

down method. It is generally 

recommended that the two methods be 

used in parallel to achieve a reliable 

estimate of the uncertainty budget. 

Q.2.2 The bottom up method 

This method is set out in ISO/IEC Guide 

98-3. 

In this method the test result y is 

expressed as a function of input quantities. 

This function is often the formula used for 

the calculation of the result. 

In our case the y may be one of the final 

test results like water consumption, energy 

consumption, washing performance, spin 

speed, spin drying performance, program 

duration or rinsing efficiency. The input 
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дүнгүүдийн нэг нь байх боломжтой. 

Оролтын хэмжигдэхүүн нь температур, 

жин, хугацаа, чадал байж болно.  

Оролтын хэмжигдэхүүн тус бүрийн 

эргэлзээнд нөлөөлөх нөлөөллийг 

тооцоолдог. Зөвшөөрөгдөх хамгийн их 

эргэлзээг тоног төхөөрөмжийн 

холбогдох стандартаар ихэнхдээ 

тодорхойлно. Гэхдээ туршилтын явцад 

хэрэглэсэн хэмжлийн бодит эргэлзээг 

тооцох хэрэгтэй. 

Эргэлзээний тархалтын хуулийн дагуу 

(нарийвчилсан мэдээллийг ISO/IEC 98-

3-р арга зүйн удирдамжаас үзнэ үү) 

оролтын хэмжигдэхүүний 

эргэлзээнүүдийг нэгтгэх замаар “𝑦” үр 

дүнгийн эргэлзээг тооцоолох 

боломжтой. 

Энэ тооцооллын тусламжтайгаар 

оролтын хэмжигдэхүүний эргэлзээний 

тодорхой нөлөөлөл эцсийн үр дүнгийн 

нийлмэл эргэлзээнд хэрхэн нөлөөлөх, 

эндээс оролтын хэмжигдэхүүний 

эргэлзээний тус нэмрийг багасгахад 

эцсийн үр дүнгийн нийлмэл эргэлзээнд 

мөн хэрхэн нөлөөлөхийг харж болно. 

Өөр арга эсвэл ондоо тоног төхөөрөмж 

хэрэглэн, илүү олон хэмжлийг оруулж, 

олон тооны арга барилаар эргэлзээг 

багасгаж болох хэдий ч эдгээр арга 

барилыг хэрэглэх нь нэмэлт зардалтай 

холбоотой. Зардлын хамгийн 

хэмнэлттэй аргаар эцсийн үр дүнгийн 

эргэлзээг багасгах талд чармайлт 

гаргахын тулд бид энэ мэдээллийг 

хэрэглэж болно. 

Q.2.3 Уруудуулж тооцоолох арга 

Энэ аргыг IEC/TR 61923 техникийн 

тайланд бичсэн.  

quantities may be temperature, masses, 

times, power etc. 

 

The magnitude of all the uncertainty 

contributions of each input quantity is 

estimated. The maximum permitted 

uncertainty is normally defined in the 

standard. However, the actual uncertainty 

of measurement for the equipment used 

during the test should be used. 

 

By combining the uncertainties of the input 

quantities according to the law of 

propagation of uncertainty (see ISO/IEC 

Guide 98-3 for details), the uncertainty of 

the result y can be calculated. 

 

 

With this calculation it can be seen how a 

specific uncertainty contribution from an 

input quantity influences the combined 

uncertainty of the final result and therefore 

how a reduction in an uncertainty 

contribution from an input quantity will 

influence the combined uncertainty of the 

final result. Uncertainties may usually be 

reduced through a number of strategies 

including making more measurements, 

using other methods or other equipment, 

but these usually have an additional cost 

associated with them. We can use this 

information to put our effort into those 

aspects that reduce the uncertainty of the 

final result in the most cost effective way. 

 

 

Q.2.3 The top down method 

This method is set out in IEC/TR 61923. 
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Дахин сэргээгдэх байдлын стандарт 

хазайлтад адилхан стандарт аргыг энэ 

аргад хэрэглэж, өөр лабораториудад 

хийсэн ижилхэн угаалгын машины 

(эсвэл нэг загварын) туршилтаас 

дүгнэдэг. Энэ туршилтын төрлийг 

ихэнхдээ “лабораториудын үзүүлэлтийг 

үнэлэх туршилт” эсвэл “лаборатори 

хоорондын харьцуулалт” гэж нэрлэнэ. 

Туршилтын үр дүнгүүдийн дахин 

сэргээгдэх байдлын стандарт 

хазайлтыг хэмжлийн эргэлзээний 

салшгүй арга шиг авч үзэх боломжтой 

бөгөөд өөр лабораториудад хийсэн 

ондоо хэмжлүүдийн хооронд  ялгаатай 

байж болох хүрээлэн буй орчин, 

ажилтан болон бусад хүчин зүйлийн 

зөрүү нь энэ аргад нөлөөлж болно. 

Зарчмын хувьд энэ арга нь зөвхөн 

“лабораториудын үзүүлэлтийг үнэлэх 

туршилт”-аар туршсан угаалгын 

машинуудад хүчинтэй боловч үр 

дүнгүүдийг нь угаалгын машинуудын 

адилхан төрлүүдэд  мөн өргөтгөх 

боломжтой. Хэрэв туршилтын явцад 

нарийн түвэгтэй электрон тоног 

төхөөрөмж эсвэл тодорхойгүй зүй 

тогтолтой программ ажиллуулсан бол 

илүү асуудалтай байж болох 

туршилтын угаалгын машины зайлшгүй 

өөрчлөлтийг агуулсан дүгнэлтийн энэ 

төрлийг тэмдэглэх нь чухал юм. Хэт 

ачаалах зэрэг хүчин зүйлс нь үр 

дүнгүүдийн өөрчлөлтийг (эргэлзээг бас 

нэмэгдүүлнэ) мөн нэмэгдүүлж болно. 

Харьцуулахын тулд ондоо 

лабораториудад туршсан өөр угаалгын 

машинуудын хувьд угаалгын машины 

өөрчлөлттэй холбоотойгоор зарим 

In this method the reproducibility standard 

deviation is estimated from testing of the 

same machine (or the same model) in 

different laboratories using the same 

standard method. This type of testing is 

normally called a "ring-test" or "round-

robin test". The reproducibility standard 

deviation of the test results can then be 

seen as the inherent uncertainty of the 

measurement method as it may be 

influenced by remaining differences in the 

ambient, the people and whatever else 

may be different between different 

measurements at different laboratories. In 

principle it is only valid for the machine 

investigated in this ring-test, but results 

may also be extended to similar types of 

machines. It is important to note that this 

type of estimate also includes the inherent 

variability of the test washing machine, 

which can be particularly problematic if 

there are sophisticated electronic controls 

or fuzzy logic programmes in operating 

during tests. Factors such as overloading 

can also increase the variability (and 

increase uncertainty) of the results. Where 

different machines are tested for 

comparison in different laboratories, there 

will also be some differences arising from  

production variability, so  great care needs 

to be exercised. 
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зөрүү үүсэх боломжтой тул маш их 

анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 

Тиймээс эргэлзээний төсвийн 

найдвартай дүгнэлтэд хүрэхэд “өгсүүлж 

тооцоолох” болон “уруудуулж 

тооцоолох” хоёр аргыг зэрэгцүүлэн 

хэрэглэж болно. Гэхдээ энэ хоёр аргын 

аль аль нь загвар эсвэл хэрэглэсэн 

өгөгдлийн үндэслэлтэй байдлаас 

шалтгаалдаг. 

Q.3 IEC 60456 стандартад 

тодорхойлсон хэмжлийн эргэлзээ 

Өөр лабораториудад угаалгын 

машиныг туршсан “лаборатори 

хоорондын харьцуулалтын” бодит үр 

дүнгүүдийг дахин авч үзэх нь 

харьцангуй өргөтгөсөн эргэлзээний 

дүгнэлт хийх боломж олгоно. Энэ 

өгөгдөл нь сонгосон лабораториудад 

энэ стандартыг хэрэглэсэн, хүрэх 

боломжтой хамгийн сайн үр дүнг 

харуулдаг.  

 

 

Therefore the two methods "bottom up" 

and "top down" may be used in parallel to 

achieve a reliable estimate of the 

uncertainty budget. But both methods 

depend on the validity of the model or the 

data used. 

 

 

Q.3 Uncertainty of measurement in 

IEC 60456 

Reviewing actual round-robin test results, 

where machines are tested in different 

laboratories, will allow an estimate of the 

relative expanded uncertainties to be 

made. This data illustrates the best 

achievable result in using this standard in 

selected laboratories. 

 

 

 
Measured property 

Relative expanded 
uncertainty 

of measured value 

(k=2) 

Washing performance  

Energy consumption  

Water consumption 

Final moisture 

Values are reported in 
IEC/TR 62617 

and regularly updated 

Programme time  

Wool shrinkage  
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Хэмжсэн шинж чанар 

 
Хэмжсэн утгын харьцангуй 

өргөтгөсөн эргэлзээ 

(𝒌=2) 

Угаах үзүүлэлт  

Эрчим хүчний зарцуулалт  

Усны зарцуулалт 

Эцсийн чийглэг 

IEC/TR 62617 техникийн тайланд 
утгуудыг бичсэн бөгөөд 

тогтмол шинэчилж байдаг 

Программын хугацаа  

Ноосон эдлэлийн агшилт  

  

 

Энэ стандартыг мөрддөг олон 

лабораторид адилхан угаалгын 

машиныг турших үеийн хэмжлийн 

эргэлзээний түвшнийг IEC/TR 62617 

техникийн тайланд бичсэн утгуудаар 

тодорхойлно. Эдгээр утга нь техникийн 

тайланд дүгнэсэн угаалгын 

машинуудын төрөлд зөвхөн хүчинтэй 

бөгөөд өөр төрлийн угаалгын машин 

ондоо шинж чанартай байж болох тул 

эргэлзээний дээрх утгуудад нөлөөлнө. 

Лабораториуд үр дүнгүүдийн тайлан 

бичих бүрдээ холбогдох стандартуудын 

шаардлагыг биелүүлэх нь чухал байдаг. 

Лаборатори хоорондын харьцуулалтын 

явцад нэмэлт нарийвчилсан 

мэдээллийг тайланд бичих шаардлага 

гарч болно. Боломжтой үед лаборатори 

хоорондын харьцуулалтад оролцох 

замаар лабораториуд өөрийн ажлын 

нийцлийг бусад лабораторитай 

харьцуулан шалгахыг зөвлөдөг.  

Q.4 Эргэлзээний талаар тайланд 

бичих 

Хэмжсэн үр дүнгүүдийн эргэлзээ нь 

товчхондоо хоёр эх сурвалжтай байна. 

Үүнд:  

The values in IEC/TR 62617 define the 

level of  uncertainty of  the measurement 

when the  same machine is tested in a 

number of laboratories which follow this 

standard. They are only valid for those 

type of machines assessed in the 

technical report; other machine types may 

behave differently, also affecting these 

uncertainty values. 

 

 

It is critical that laboratories meet the 

requirements of the relevant standard 

whenever results are reported. Additional 

details may need to be reported during 

round robin tests. Laboratories are 

encouraged to check their alignment with 

other laboratories through participation in 

inter-laboratory testing whenever 

possible. 

 

 

Q.4 Reporting uncertainty 

 

In summary, the uncertainty of measured 

results has two sources: 
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1) доор тайлбарласан аргаар 

тооцоолсон стандарт хазайлтын 

жишээгээр илэрхийлсэн, хэмжиж буй 

хэмжигдэхүүний статистик эргэлзээ нь 

хэмжил хийсэн лабораторийн хэмжлийн 

нарийвчлалыг харуулна (энэ хэмжилд 

мөн угаалгын машины өөрчлөлтийг 

багтаахыг тэмдэглэсэн). Олон 

параметрийн стандарт хазайлтын 

тооцооллыг 9-р Зүйлд бичсэн; 

2) хэмжих аргын өөрийнх нь эргэлзээ. 

Энэхүү эргэлзээг тухайн стандартыг 

мөрдсөн аливаа бусад лабораторид 

хэмжсэн дундаж үр дүнгийн хязгаарт 

орно гэж таамагласан хамгийн бага, 

хамгийн их утгыг өгөх 95%-ийн 

итгэлцлийн мужийн заагийг тогтоох 

үеийн өргөтгөсөн эргэлзээ шиг 

илэрхийлдэг.  

Аливаа параметрийн стандарт 

хазайлтыг дараах томьёогоор 

тодорхойлно.  

𝑠 = √∑
(𝑥𝑖 − �̅�𝑖)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 

үүнд: 

𝑥𝑖 – x параметрийн i дугаар гишүүн; 

�̅�𝑖 – x параметрийн бүх n гишүүний 

дундаж; 

𝑛 – x параметрийн хэмжлүүдийн тоо 

болно. 

Туршилтын үр дүнгүүдийн тайланд 

хэмжсэн үр дүнгийн дундаж хэмжсэн 

утга, стандарт хазайлт (туршилтын бүх 

явалтын туршид) болон өргөтгөсөн 

эргэлзээг гүйцэд үнэлэх боломжтой 

болгохын тулд энэ мэдээллийг бүхэлд 

нь оруулах хэрэгтэй.  

1) the statistical uncertainty of what is 

measured as expressed in the sample 

standard deviation as calculated below, 

showing the accuracy of the measurement 

in the laboratory having done the 

measurement (noting that this 

measurement also includes machine 

variability). The calculation of standard 

deviation for a number of  parameters is  

set out in Clause 9; 

2) the uncertainty of the measuring 

method itself. This is expressed as 

expanded uncertainty, where it is common 

to set the borders at a 95 % confidence 

interval, which gives the minimum and 

maximum value within which the average 

measured result undertaken at any other 

laboratory following this standard could be 

expected to fall. 

Standard deviation of any parameter is set 

out as follows: 

 

𝑠 = √∑
(𝑥𝑖 − �̅�𝑖)2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 

where 

𝑥𝑖 is the ith term of parameter x; 

�̅�𝑖 is the mean of all n terms of 

parameter x; 

𝑛 is the number of measurements of 

parameter x. 

Reporting of test results needs to have all 

of this information to allow a full judgement 

of the measured result: average measured 

value, standard deviation (across all test 

runs) and expanded uncertainty. 
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Жишээ нь, эрчим хүчний зарцуулалтын 

өргөтгөсөн эргэлзээг 10% гэж олсон үед 

өгөгдлийг дараах хэлбэрээр тайланд 

бичвэл зохино. 

Хэмжсэн дундаж эрчим хүч 1,44 кВт/ц 

Хэмжлийн стандарт хазайлт: 0,05 кВт/ц 

 

Өргөтгөсөн эргэлзээ: 1,44 кВт/ц-ийн 10 

% буюу 0,14 кВт/ц 

Тайланд бичих: эрчим хүчний 

зарцуулалт 

Хэмжсэн дундаж утга: 1,44 кВт/ц 

Стандарт хазайлт: ± 0,05 кВт/ц 

Өргөтгөсөн эргэлзээ: ±0,14 кВт/ц 

Тайлбар: нэг угаалгын машиныг энэ 

стандартын дагуу өөр лабораторид 

туршихад таамагласан дундаж утга нь 

(95%-ийн итгэлцэлтэй үед) 1,30 кВт/ц – 

1,58 кВт/ц-ийн хооронд байх 

шаардлагатай. 

R хавсралт 

(мэдээллийн) 

IEC 60456 стандартад тодорхойлсон 

угаалгын машиныг хэрэглэхэд үүсэх 

хүрээлэн буй орчны асуудал 

R.1 Ерөнхий зүйл 

Цахилгаан хэрэгсэл болон тоног 

төхөөрөмжийн хүрээлэн буй орчинд 

нөлөөлөх нөлөөллийн нарийвчилсан 

үндэслэлийг  IEC 109-р гарын авлагад 

бичсэн. Энэ баримт бичигт нийцүүлэн 

турших замаар тоо хэмжээг нь 

тодорхойлж болох, нийцсэн асуудлууд, 

мөн энэ стандартад хамруулаагүй 

эсвэл энэ стандартыг хэрэглэн дүгнэх 

боломжгүй төрөл зүйлүүдийг энэхүү 

хавсралтад анхаарч үзсэн.  

IEC 109-р гарын авлагын шаардлага: 

a) бүтээгдэхүүний стандартын бэлтгэл 

ажил нь хүрээлэн буй орчинд сөрөг 

As an example, where the  expanded  

uncertainty on  energy consumption  was  

found  to  be 10 %, the data should be 

reported in the following form. 

Average energy measured         1,44 kWh 

Standard deviation of measurement: 0,05 

kWh 

Expanded uncertainty:           10 % of 

1,44kWh = 0,14 kWh  

Reporting: energy consumption 

 

Average measured: 1,44 kWh 

Standard deviation: ±  0,05 kWh 

Expanded uncertainty: ±  0,14 kWh 

Interpretation: testing the same machine in 

another laboratory following this standard, 

the expected average value (at 95 % 

confidence) should lie between 1,30 kWh 

and 1,58 kWh. 

 

Annex R 

(informative) 

Environmental aspects of washing 

machine use determined in IEC 60456 

 

R.1 General 

IEC Guide 109 sets out the detailed 

rationale for the consideration of the 

environmental impact of appliances and 

equipment. This annex considers the 

relevant aspects that can be quantified 

through testing to this document and also 

sets out the elements that are not covered 

or cannot be assessed using this 

standard. 

 

 

The purpose of IEC Guide 109 is 

a) to raise awareness that provisions in 

product standards can affect the 
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болон эерэг замаар нөлөөлж болох 

талаар мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх; 

b) бүтээгдэхүүний стандарт болон 

хүрээлэн буй орчны хоорондын 

харилцан уялдааг тоймлон бичих; 

c) бүтээгдэхүүний стандартыг хүрээлэн 

буй орчинд сөргөөр нөлөөлөхөд хүргэж 

болохуйц бэлтгэл ажлаас зайлсхийхэд 

туслах; 

d) бүтээгдэхүүний стандартыг 

хөгжүүлэх явцад хүрээлэн буй орчны 

асуудалд анхаарал хандуулах нь 

түвэгтэй үйл ажиллагаа бөгөөд зэрэгцэн 

үүсэх давуу талуудыг тэнцвэржүүлэх 

шаардлагатайг онцлох; 

e) бүтээгдэхүүний стандартчиллын 

нөхцөлд хүрээлэн буй орчны 

асуудлуудыг анхаарах үед ашиглалтын 

хугацааны мөчлөгийг хэрэглэхийг 

зөвлөх нь тус тус орно. 

IEC 60456 нь угаалгын машины 

үзүүлэлтийг үнэлэх стандарт бөгөөд 

эдгээрээс зөвхөн хязгаарлагдмал 

асуудлыг хамаардаг. 

R.2 IEC 60456 стандартад хамруулсан 

угаалгын машины хүрээлэн буй 

орчны асуудлууд 

R.2.1 Ерөнхий зүйл 

IEC 60456 нь угаалгын машины 

үзүүлэлтийг тодорхойлох стандарт 

бөгөөд угаах (цэвэрлэх), усаар зайлах 

болон усыг шахаж гаргах хугацаанд 

угаах эдлэлийг хэрхэн угаахыг 

тайлбарласан. Хийц болон угаалгын 

машины бүтцийн аливаа шаардлагыг 

энэ стандартад авч үзээгүй. Дээр 

заасан даалгавруудыг гүйцэтгэх үед ус 

болон эрчим хүчний зарцуулалтын 

хэмжлийг энэ стандартад 

тодорхойлсон. Тиймээс IEC 60456 

environment in both negative and positive 

ways; 

b) to outline the relationship between 

product standards and the environment; 

 

c) to help avoid provisions in product 

standards that may lead to adverse 

environmental impacts; 

 

d) to emphasize that addressing 

environmental aspects during the 

development of product standards is a 

complex process and requires balancing 

competing priorities; 

 

e) to recommend the use of life-cycle 

thinking when addressing environmental 

aspects in the context of product 

standardization. 

 

IEC 60456 is a standard for the 

assessment of washing machine 

performance and only covers a limited 

number of these issues. 

R.2 Environmental aspects of 

washing machines covered by IEC 

60456 

R.2.1 General 

IEC 60456 is a standard to determine the 

performance of washing machines – that 

is, how clothes loads are treated in terms 

of washing (cleaning), rinsing and water 

extraction. The standard does not set out 

any requirements for design and 

construction of washing machines. It does 

specify the measurement of water 

consumption and energy when performing 

the above tasks. Therefore, a number of  

measurements  when  testing  in  

accordance  with IEC 60456 can provide 
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стандартад нийцүүлэн туршилт хийх 

үеийн олон хэмжилд угаалгын машиныг 

хэрэглэхэд хүрээлэн буй орчинд 

нөлөөлөх нөлөөг үнэлэх боломжтой. 

Угаалгын машины эрчим хүч болон 

усны зарцуулалтыг харьцуулах 

тохиромжтой үндэслэл болох, мөн 

хүрээлэн буй орчны тэмдэглэгээ, эрчим 

хүчний тэмдэглэгээ, мэдээллийн 

программ болон эдгээр асуудлыг үйл 

ажиллагааны гарын авлагад оруулсан 

өгөгдлийн үндэслэл болох хэмжлүүдийг 

энэ баримт бичигт оруулсан. 

Хамаарах хэмжлүүдийн талаар доор 

тайлбарласан болно.  

R.2.2 Усны зарцуулалт 

Угаалгын машиныг хэрэглэхэд 

байгалийн нөөцөд нөлөөлөх хамгийн 

чухал хүчин зүйлийн нэг нь хувцас угаах 

үйл явцын үр дүн болох усны 

зарцуулалт юм. Усны зарцуулалт нь IEC 

60456 стандартад авч үзсэн 

хэмжлүүдийн нэг бөгөөд энэ 

стандартын дагуу туршилт хийхэд усны 

зарцуулалтын талаар сайн дүгнэлт хийх 

боломжтой.  

Гэхдээ энэ баримт бичигт нийцүүлэн 

тодорхойлсон гэж хэмжсэн эсвэл 

мэдэгдсэн өгөгдлийг хэрэглэхэд зарим 

анхааруулгыг мөрдөх хэрэгтэй. Энэ 

баримт бичигт нийцэхээр хэмжсэн 

эсвэл мэдэгдсэн өгөгдлийн ихэнхийг 

бөс даавууны тодорхой төрлийн хэвийн 

ачаалалд зориулсан байдаг нь гол 

асуудал юм. Энэ нь угаалгын машинд 

угаах боломжтой гэж үйлдвэрлэгчээс 

мэдэгдсэн бөс даавууны хамгийн их 

жин болно. Үнэн хэрэгтээ олон 

хэрэглэгч угаалгын машинаа ердийн 

хэрэглээний явцад хэвийн ачааллаас 

estimates of the environmental impact of 

washing machine use. This document 

provides measurements which could form 

a suitable basis for the comparison of 

energy and water consumption of washing 

machines and as such could form the 

basis of environmental labelling, energy 

labelling, information programmes and 

data included in operation manuals on 

these aspects. 

 

 

 

The measurements of relevance are set 

out below. 

R.2.2 Water consumption 

One of the most important resource 

impacts of washing machine use is the 

consumption of water as a result of the 

process of washing clothes. Water 

consumption is one of the measurements 

taken under IEC 60456 and testing to this 

document can provide good estimates of 

water consumption. 

 

 

However, some caution needs to be 

exercised with using measured or  

declared data  which has been determined 

in accordance with this document. The 

main issue is that much of the measured 

and declared data will be for rated capacity 

for a particular textile type – this is the 

maximum mass of textile that the 

manufacturer declares that the washing 

machine can treat. In reality, it is known 

that many consumers load their washing 

machines at somewhat less than rated 

capacity during normal use; in reality a 

wide distribution of load sizes will occur. 
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бага ачааллаар ажиллуулдаг нь 

тодорхой юм. Угаах эдлэлийн 

хэмжээний хол зайтай хуваарилалт 

бодит байдалд үүснэ. Угаах эдлэлийн 

янз бүрийн хэмжээнээс шалтгаалан 

угаалгын машины (болон хэрэглэгчийн) 

хариу үйлдэл өөрчлөгдөнө: зарим 

угаалгын машины усны түвшнийг гар 

ажиллагаагаар (хэрэглэгч ажиллуулж) 

тааруулдаг бол орчин үеийн олон 

угаалгын машин угаах эдлэлийг мэдрэх 

боломжтой болсноос гадна угаах 

эдлэлийн бодит хэмжээнд усны 

түвшнийг тааруулах хариу үйлдэлтэй 

байдаг. Цөөн тооны угаалгын машин 

угаах эдлэлийн хэмжээний өөрчлөлтөд 

хариу үйлдэл үзүүлэхгүй. Усны 

зарцуулалтад зориулсан хамаарах 

өгөгдлийг шинжлэн судлах, хүрээлэн 

буй орчны нөлөөг дүгнэх үед эдгээр 

хүчин зүйл, мөн угаах эдлэлийн янз 

бүрийн хэмжээг өөр бүсүүдэд 

хуваарилах талаар ойлгох хэрэгтэй.  

R.2.3 Усыг юүлэх 

Усыг хаягдал болгон юүлэх нь хүрээлэн 

буй орчинд нөлөөлөх чухал нөлөө 

боловч энэ баримт бичгийн хүрээнд 

шууд хийх хэмжил биш болно. Гэхдээ 

программ  дуусахад (үлдэгдэл 

чийглэгийн хувь хэмжээ (RMC) эсвэл, 

усыг шахан гаргах үзүүлэлтийг 8.4 

болон 9.3-т тайлбарласан) угаасан 

эдлэлд үлдсэн усыг тооцоолж, ус 

хэрэглэсэн хэмжээнээс юүлсэн усны 

эзлэхүүнийг сайн дүгнэх боломжтой 

(R.2.2-т тайлбарласан).  

Юүлсэн усанд агуулагдсан химийн 

бодисуудын тоо хэмжээг энэ 

стандартаар хэмжихгүй (угаалгын 

The response of different washing 

machines (and consumers) to different 

load sizes varies: some machines have a 

manual (consumer operated) adjustment 

for water level, but many modern washing 

machines will have load sensing capability 

and will adjust the water level in response 

to the actual load size. A few machines will 

not respond significantly to changes in 

load size. These factors, together with the 

distribution of different load sizes in 

different regions needs to be understood 

when analysing the relevant data for water 

consumption and assessing the 

environmental impact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.2.3 Discharge of water 

The discharge of water to waste is an 

important environment impact but is not a 

measurement that is directly made as part 

of this document. However, a good 

estimate of the volume of water 

discharged can be made from the water 

consumed (refer to  R.2.2) less the water  

retained in the load at the completion of  

the programme (remaining moisture 

content or RMC, refer to 8.4 and 9.3 for 

water extraction performance). 

 

This standard does not measure the load 

of chemicals that are contained in the 

discharge water (refer to R.3 for a 

discussion on detergent issues). 



MNS IEC 60456:2021 
 

308 
 

нунтагт хамаарах асуудлыг бичсэн R.3-

т тайлбарласан). 

R.2.4 Эрчим хүчний зарцуулалт 

Угаалгын машиныг хэрэглэхэд 

байгалийн нөөцөд нөлөөлөх нэг нөлөө 

нь  эрчим хүчний зарцуулалт болно. 

Эрчим хүчний зарцуулалт нь IEC 60456 

стандартад авч үзсэн хэмжлүүдийн нэг 

бөгөөд энэ стандартын дагуу туршилт 

хийхэд эрчим хүчний зарцуулалтыг 

сайн дүгнэх боломжтой. IEC 60456 

стандартад тодорхойлсон эрчим хүчний 

хэмжлийн нөхцөлүүдийг чанд 

стандартчилсан бөгөөд угаалгын 

машинуудыг харьцуулахад зориулсан 

тохиромжтой үндэслэлээр хангахад 

зориулсан. Энэ өгөгдөл нь салбарын 

эрчим хүчний зарцуулалтын дүгнэлтийг 

өгч чадах хэдий ч ийм дүгнэлтүүдийг 

хийхэд угаалгын машиныг хэрхэн 

хэрэглэх талаар сайн ойлголт, маш их 

анхаарал болгоомж шаардагдана.  

Усны зарцуулалтын хувьд (R.2.2-т 

тайлбарласан) байгалийн нөөцөд 

нөлөөлөх талаар сайн дүгнэлт хийхийн 

тулд мэдэгдсэн утгуудыг нийтлэг 

хэрэглээний эрчим хүчний 

зарцуулалттай яаж харьцуулахыг 

ойлгох шаардлагатай. Зарцуулсан 

цахилгааныг (насос, хөдөлгүүрт 

шаардагдах, мөн дотор талд нь ус 

халаах хэрэгсэлд шаардах чадал) 

үнэлэх болон угаалгын машинд гаднаас 

соруулсан халуун усанд шингээсэн 

энергийг үнэлэх тухай IEC 60456 

стандартад авч үзсэн.  

Угаалгын машины эрчим хүчний 

зарцуулалтад хамаарах хамгийн чухал 

хүчин зүйл нь угаах температур байдаг. 

Халуун усаар (угаалгын машин дотор 

 

 

R.2.4 Energy consumption 

Energy consumption is also a resource 

impact of washing machine use. Energy 

consumption is one of the measurements 

taken under IEC 60456, and testing to this 

document can provide good estimates of 

energy consumption. The conditions for 

energy measurement in IEC 60456 are 

highly standardised and are intended to 

provide a suitable basis for comparison of 

washing machines. This data can provide 

estimates of energy consumption in the 

field but a good understanding of how 

washing machines are used and great 

care is required to make such estimates. 

 

 

 

 

 

As for water consumption (refer to R.2.2), 

some understanding of how declared 

values compare with typical in-use energy 

consumption is required to make good 

resource impact estimates. IEC 60456 

provides estimates of electricity consumed 

(power required for pumps and motors as 

well as internal water heating) and the 

energy embodied in any external hot water 

drawn into the washing machine. 

 

 

 

 

The most important factor with respect to 

energy consumption of a washing 

machine is wash temperature. For a warm 

wash, more than 80 % of the total energy 
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усыг халаасан эсвэл гаднаас халуун 

усыг авсан) угаахад усыг халаахын тулд 

нийт эрчим хүчний зарцуулалтын 80 

гаруй хувийг шаарддаг. Хүйтэн усаар 

угаахад (угаалгын машин дотор ус 

халаахгүй, мөн гаднаас халуун ус 

авахгүй) угаалгын машинд ихэнхдээ 

бага эрчим хүч зарцуулна. Бүс нутгийн 

хэмжээнд ахуйн өөр орчинд 

хэрэглэгчдийн сонгодог угаах 

температурын хуваарилалт байдаг 

бөгөөд угаах дундаж температур нь бүс 

нутгаас шалтгаалан өөрчлөгдөж болно. 

Эрчим хүчний зарцуулалтад нөлөөлөх 

өөр нэг чухал хүчин зүйл бол 

зарцуулсан усны эзлэхүүн (R.2.2-т 

тайлбарласан) юм. Учир нь угаах үйл 

явцад гаднаас халуун ус хэрэглэсэн 

эсвэл усыг угаалгын машин дотор 

халаасан бол усны зарцуулалт нь 

эрчим хүчний зарцуулалтад нөлөөлдөг. 

Ус халаах аливаа хэрэгсэлтэй (дотор 

эсвэл гадна талд) үед адилхан хүчин 

зүйлс (угаах эдлэлийн хэмжээг 

хуваарилах болон угаах эдлэлийн 

хэмжээнд хэрэглэгч болон угаалгын 

машины үзүүлэх хариу үйлдлийн 

өөрчлөлт) эрчим хүчний зарцуулалтад  

мөн нөлөөлнө.  

Туршилтад зориулан өгөх хүйтэн ус 15 

°C, халуун ус 60 °C хэмтэй байх  тогтмол 

температурыг  IEC 60456 стандартад 

тогтоосон. Хүйтэн усны бодит 

температур бүс нутгаас хамаарах 

төдийгүй жилийн туршид өөрчлөгдөж 

байдаг. Халуун, хүйтэн ус өгөх 

температурын өөрчлөлтийн эрчим 

хүчний нөлөөгөөр эрчим хүчний 

зарцуулалтад (халаахад зориулсан 

хүйтэн усны температурын залруулгын 

consumption is energy required to heat 

water (internally or externally imported hot 

water). For a cold wash (no internal 

heating and no external hot water), the 

energy consumed by the washing 

machine is usually fairly small. There will 

always be a distribution of wash 

temperatures selected by users across 

different households within a region and 

average wash temperatures can vary 

substantially by region. 

 

 

Another important factor that affects the 

energy consumption is the volume of 

water consumed, so water consumption 

(refer to R.2.2) also has an influence on 

energy consumption where external hot 

water is used in the washing process or 

where water is internally heated. The 

same factors (distribution of load sizes and 

response of consumers and machines to 

variations in load size) also affect energy 

where there is any water heating (internal 

or external). 

 

 

 

 

IEC 60456 sets a constant cold water 

supply temperature of 15 °C and a hot 

water temperature of 60 °C for testing. 

Actual cold water temperatures vary by 

region and even throughout  the  year. It is  

possible to make some estimates of the 

energy impact of changes in cold and hot 

water supply temperatures on energy 

consumption (refer to 9.5 for equations to 

correct water temperatures for heated 

operations) but this means that the field 
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тэнцэтгэлүүдийг 9.5-д тайлбарласан) 

зарим дүгнэлт хийх боломжтой ч тухайн 

бүсийн үзүүлэлт нь  лабораторид 

хэмжсэн үзүүлэлтээс бага зэрэг 

ялгаатай байна. Ийм тооцоолол хийхэд 

туршилтын тайлангийн нарийвчилсан 

мэдээлэл шаардагдах бөгөөд нийт 

эрчим хүчний зарцуулалтын тухай 

мэдээлэл нь дээрх дүгнэлт хийхэд 

хангалттай өгөгдөл болж чадахгүй. 

Хэрэв утгууд нь нэлээд их байвал 

унтраасан горим болон асааж үлдээх 

горимд хэрэглэсэн аливаа эрчим хүч нь 

угаалгын машины нийт эрчим хүчний 

зарцуулалтад нөлөөлж болно (L 

хавсралтад тайлбарласан).  

IEC 60456 стандартад эрчим хүчний 

олон үндсэн төрөл зүйлийг 

тодорхойлсон хэдий ч эрчим хүчний 

зарцуулалт, угаалгын машиныг 

хэрэглэхэд хүрээлэн буй орчинд 

нөлөөлөх нөлөөг дүгнэхээр энэ 

өгөгдлийг хэрэглэх үед маш их 

анхаарал, ур чадвар, мөн ердийн 

хэрэглээний тухай сайн ойлголт 

шаардагдана.  

R.3 Угаалгын машин хүрээлэн буй 

орчинд нөлөөлөх, IEC 60456 

стандартад хамруулаагүй асуудлууд 

Угаалгын машин хүрээлэн буй орчинд 

нөлөөлөх бусад асуудалд тавих 

шаардлага эсвэл хэмжлийн аргыг IEC 

60456 стандартад тодорхойлоогүй 

болно. Энэ баримт бичигт хамруулаагүй 

асуудлуудад: 

• бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх үйл 

явцтай холбоотой хэрэглээний 

оролт болон гаралт; 

 

performance will also  be slightly different 

to that measured in a laboratory. Detailed 

test report data would be required to make 

such calculations – total energy 

consumption information would not 

provide sufficient information for making 

such estimates. 

 

 

 

Any energy consumption in off mode and 

left on mode may influence the total 

energy consumption of a washing 

machine if these values are significant 

(refer to Annex L). 

 

In summary, many of the main energy 

elements are determined in IEC 60456, 

but great care and skill, as well as a good 

understanding of normal use, is required 

when using this data to estimate the 

energy consumption and hence the 

environmental impact of washing machine 

use. 

 

 

R.3 Environmental aspects of 

washing machines not covered by IEC 

60456 

IEC 60456 does not define requirements 

or methods of measurement for other 

aspects of the environmental impact of 

washing machines. Aspects which are not 

covered by this document include 

 

• the inputs and outputs associated 

with manufacturing processes of 

the product; 
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• бүтээгдэхүүний баглаа боодол, 

тээвэрлэлт болон түгээлттэй 

холбоотой хэрэглээний оролт 

болон гаралт; 

• бүтээгдэхүүнийг дахин ашиглах, 

мөн задлах, засах болон 

сэргээхэд хялбарчилсан байдлыг 

оруулсан дахин хэрэглэх, сэргээн 

засах сонголт; 

• бүтээгдэхүүнийг хаях болон хог 

хаягдалтай холбоотой 

сонголтууд байна. 

Эдгээр асуудлын заримыг өөр 

стандартуудад хамруулсан байж болно.  

Бүтээгдэхүүний хэмжээсийг энэ 

стандартад тодорхойлсон боловч 

тээвэрлэлтийн шаардлагаар баглаж 

бооход зориулсан хэмжээс биш юм. Энэ 

стандартад бүтээгдэхүүнийг ачих үеийн 

жинг тодорхойлоогүй боловч олон 

үйлдвэрлэгч энэ өгөгдлийг ердийн 

өгөгдөл шиг авч үздэг. 

Угаалгын нунтгийн зарцуулалтыг энэ 

баримт бичигт тодорхойлсон. Гэхдээ 

угаалгын машиныг хэрэглэхэд хүрээлэн 

буй орчинд нөлөөлөх олон шалтгааныг 

дүгнэхэд тохиромжтой үндэслэл гэж 

тооцоогүй. Нийцэх харьцуулалтын үр 

дүнг хангахад энэ баримт бичигт 

тодорхойлсон угаалгын жишиг нунтгийг 

зориулсан. Угаалгын жишиг нунтгийн 

бүрэлдэхүүн хэсэгт худалдаанд байдаг 

угаалгын нунтгуудын хүрээг тусгаагүй 

болно. Дэлхийн өөр бүс нутгуудад 

худалддаг угаалгын нунтгууд ихээхэн 

ялгаатай байдаг. Хугацааны туршид 

бүтээгдэхүүнүүдийг харьцуулахад 

зориулсан тогтвортой үндэслэлээр 

хангахын тулд угаалгын жишиг нунтгийг 

зохиосон бол худалдаанд байдаг 

• the inputs and outputs associated 

with packaging, transportation, 

distribution of the product; 

 

• the options for re-use and recovery, 

including recycling of the product, 

as well as  its  ease of disassembly, 

repair and restoration; 

 

• the options for disposal of the 

product and associated waste. 

 

Some of these aspects may be covered by 

other standards. 

Dimensions of the product are specified in 

this standard, but not of the  packaging  for  

transport purposes. The mass of the 

product as shipped is not specified in this 

standard, although many manufacturers 

provide this data as a matter of course. 

 

 

The consumption of detergent is specified 

in this  document. However, this  is  not 

considered to be  suitable as  the basis for 

estimating the environmental impact of  

washing machines for a number of 

reasons. The reference detergent 

specified in this document is intended to 

provide consistent comparative results 

and its composition may not be reflective 

of the range of commercial detergents 

available – these are known to vary widely 

in different regions of the world. The 

reference detergent is designed to provide 

a stable basis for comparison of products 

over time while commercial detergents are 

continually evolving in response to 

consumer demands and new chemical 

components which become available. The 



MNS IEC 60456:2021 
 

312 
 

угаалгын нунтгуудыг хэрэглэгчийн 

эрэлтээр мөн боломжтой химийн шинэ 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нь байнга 

өөрчилдөг. Өөр нэг асуудал бол 

стандартчилсан нөхцөлийн хүрээнд 

угаалгын машины үзүүлэлтийг 

харьцуулах тогтвортой үндэслэлээр 

хангахын тулд угаах эдлэлийн хэмжээ, 

усны хатуулагт суурилан, энэ 

стандартад тодорхойлсон угаалгын 

нунтгийн хэмжээг тогтоосон. Угаах 

эдлэлийн бодит хэмжээ болон орон 

нутгийн усны чанараас шалтгаалан 

хэрэглэгчдийн хэрэглэдэг угаалгын 

нунтгийн жинхэнэ хэмжээг энэхүү 

хэмжээнд тусгаагүй байж болно.  

Тиймээс угаалгын машинд угаалгын 

нунтаг хэрэглэхэд хүрээлэн буй орчинд 

нөлөөлөх нөлөөг дүгнэх үндэслэлээр 

энэ баримт бичигт тодорхойлсон 

угаалгын нунтгийн зарцуулалтыг 

хэрэглэхгүй байвал зохино. Энэ нөлөөг 

ямар нэгэн нарийвчлалтайгаар дүгнэх 

ганц арга нь ердийн хэрэглээний явцад 

хэрэглэгчийн сонгосон, тухайн газрын 

угаалгын нунтгийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

болон угаалгын нунтгийн нийтлэг 

хэмжээнд дүн шинжилгээ хийх явдал 

юм. Ердийн хэрэглээний угаалгын 

нунтгийн ихэнх хэсэг нь угаалгын 

машинаас юүлсэн усанд уусна гэж 

таамаглаж болно. Гэхдээ хөрс болон 

усны хатуулгийн хариу үйлчлэлээс 

хамааран ихэнх угаалгын нунтаг химийн 

нарийн түвэгтэй өөрчлөлтүүдэд ордог. 

Тиймээс хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх 

нөлөөг дүгнэхдээ эдгээр өөрчлөлтийг 

тооцож үзэх хэрэгтэй. 

Ердийн хэрэглээний явцад угаалгын 

машинууд аливаа хий эсвэл хатуу биет 

other aspect is that the dose of detergent 

specified in this standard is fixed on the 

basis of load size and water hardness to 

provide a consistent basis for comparison 

of washing machine performance across a 

range of standardised conditions. This 

dose may not be reflective of actual dose 

used by consumers in response to actual 

load size and local water quality. 

 

 

 

 

 

 

 

Therefore the detergent consumption 

specified in this document should not be 

used as the  basis for estimating the 

environmental impact of detergent use for 

washing machines. The only way to 

estimate this impact with any accuracy is 

to undertake analysis of local detergent 

compositions and typical detergent doses 

selected by consumers during normal use.  

It could  be assumed that the vast majority 

of detergent used during normal use would 

be dissolved in the water discharged from 

the washing machine. However, most 

detergents undergo complex chemical 

changes in response to soil and water 

hardness so any estimate environmental 

impact would need to take these changes 

into account. 

 

 

 

 

Washing machines are generally not 

considered to have any gas or particulate 
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ялгаруулахгүй гэж ерөнхийдөө үздэг. 

Угаалгын машиныг хэрэглэх үед үүсэх 

ямар нэгэн чичирхийллийг ихээхэн 

хязгаарласан бөгөөд хүрээлэн буй 

орчинд их нөлөө үзүүлнэ гэж тооцоогүй.  

S хавсралт 

(норматив) 

Туршилтын тайлан болон тайланд 

бичих шаардлагатай өгөгдөл 

Эталон угаалгын машин болон 

туршилтын угаалгын машинд 

зориулсан, тайланд бичих 

шаардлагатай өгөгдлийг энэ 

хавсралтад харуулсан. 

S.1 – S.6-р хүснэгтүүдийн загварыг 

хэрэглэхийг зөвлөдөг. Зөвхөн 

туршилтын цувралд хамаарах хүснэгт 

болон параметрийг оруулах хэрэгтэй. 

Гарчиг: “IEC 60456 стандартад нийцсэн 

туршилтын тайлан” (улсын хэвлэл 

болон хэрэглэсэн жил) 

S.1 Туршилтын угаалгын машинд 

зориулсан өгөгдөл 

emissions during normal use. Any 

vibrations from washing machine use are 

highly localised and would not normally be 

considered a significant environmental 

impact. 

Annex S 

(normative) 

Test report – data to be reported 

 

This annex presents the data to be 

reported for the reference machine and 

the test washing machine. 

 

 

The layout of the following Tables from S.1 

to S.6 is recommended. Only the tables 

and parameters that are relevant for the 

test series need be included. 

Title: "Test Report of IEC 60456" (state 

edition and year used) 

 

S.1 Data for test washing machine 

 

Table S.1 – Data for test washing machine 

Brand: Model: 

Country of manufacture (if indicated): 

Product number code: Serial number: 

Source of machine: Internal heater (yes/no): 

Appliance dimension declared: Appliance dimension measured: 

Rated capacity Cotton: Synthetics/blends: Wool: 

Drum volume declared: Drum volume measured: (if required) 

Washer axis (see 3.1.7, 3.1.8 and H.3.1): Washer loading (top/front): 

Water connections (hot, cold, hot & cold): Rated input power: 
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Rated voltage: Test voltage: 

Rated frequency: Test frequency: 

Rated current:  

Additional information: 

S.1-р хүснэгт – Туршилтын угаалгын машинд зориулсан өгөгдөл 

Үйлдвэрлэгчийн нэр: Загвар: 

Үйлдвэрлэсэн улс (хэрэв заасан бол): 

Бүтээгдэхүүний дугаарын код: Цувралын дугаар: 

Угаалгын машины гарал үүслийн бичиг: Дотор талын халаах хэрэгсэл (тийм/үгүй): 

Цахилгаан хэрэгслийн нэрлэсэн хэмжээс: Цахилгаан хэрэгслийн хэмжсэн хэмжээс: 

Хэвийн ачаалал: Хөвөн даавуу: Нийлэг/холимог 
материал: 

Ноосон эдлэл: 

Дамрын нэрлэсэн эзлэхүүн: Дамрын хэмжсэн эзлэхүүн: (хэрэв 
шаардлагатай бол) 

Угаах төхөөрөмжийн тэнхлэг (3.1.7, 3.1.8 
болон H.3.1-ийг үзнэ үү): 

Угаах төхөөрөмжийг ачаалах (дээд тал/урд 
тал): 

Усны холболт (халуун, хүйтэн, халуун болон 
хүйтэн): 

Оролтын хэвийн чадал: 

Хэвийн хүчдэл: Туршилтын хүчдэл: 

Хэвийн давтамж: Туршилтын давтамж: 

Хэвийн гүйдэл:  

Нэмэлт мэдээлэл: 

 

S.2 Туршилтын цувралд зориулсан 

өгөгдөл, параметр болон үр дүн 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

хөвөн даавуун эсвэл нийлэг/холимог 

материалтай эдлэлийг хэрэглэх үед 

туршилтын угаалгын машины 

үзүүлэлтийг тодорхойлоход хийдэг 

туршилтын нэг цувралын хувьд дараах 

өгөгдлийг (S.2a болон S.2b-р хүснэгт) 

тайланд бичих хэрэгтэй. 

S.2 Data, parameters and results for 

the test series 

The following data (Tables S.2a and S.2b) 

shall be reported for a test series used to 

determine the performance of a test 

washing machine when using a cotton or 

synthetics/blends base load. The same 

table may be used for the reference 

machine and the test washing machine. 
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Table S.2 – Data, parameters and performance results, cotton or 

synthetics/blends base loads 

Table S.2a – Data, parameters and results, cotton or synthetics/blends base loads 
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S.2-р хүснэгт – Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй хөвөн даавуун эсвэл 

нийлэг/холимог материалтай эдлэлийн өгөгдөл, параметр болон 

гүйцэтгэлийн үр дүн 

S.2a-р хүснэгт – Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй хөвөн даавуун эсвэл 

нийлэг/ холимог материалтай эдлэлийн өгөгдөл, параметр болон үр дүн 

Лаборатори  

Шалгасан/баталсан 

Дотоод туршилтыг тодорхойлогч 

Угаалгын машины тодорхойлолт 

“Программын төгсгөл”-ийн заалт (3.1.18-г үзнэ үү) 

Сонгосон программ 

Сонгосон тохируулга 

Угаах эдлэлийн төрөл  

Нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн нэрлэсэн шаардагдах жин 

Эталон угаалгын машины программ 

Эталон угаалгын машины туршилтын цувралыг тодорхойлогч 

Туршилтын нэмэлт явалтын шалтгаан (хэрэглэх боломжтой бол) 

 
Туршилтын явалт 

    1 2 3 4 5 

Д
у
н
д

а
ж

  

С
та

н
д

а
р
т 

х
а
за

й
л

т 
 

 Тэмд
эглэг
ээ 

Нэгж  Тэмдэглэсэн  
(n) 
Хэмжсэн (m) 
Тооцоолсон 
(calc) 
 
 

Нарийвчла
л  

       

 3.2-т 
тайл
барл
асан 

          

Туршилтын явалтын огноо   Жил.
сар.ө
дөр  

n -        

Нэг удаа угаах үндсэн тоо 
хэмжээтэй эдлэлийг нөхцөлт 
аргаар сэврээсэн үеийн жин 
(толботуулах туршилтын 

 

М 
 
г  

 
m 

 
1 
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туузгүй) (2-р тайлбарыг үзнэ 
үү) 

Туршилтын явалт бүрийн 
өмнөх нэг удаа угаах үндсэн 
тоо хэмжээтэй эдлэлийн жин 
(2-р тайлбарыг үзнэ үү) 

𝑀dry г m 1        

Хэрэглэсэн угаалгын нунтгийн 
жин 

𝑀det г m 0,1        

Үндсэн угаалгын явцын хүйтэн 
усны зарцуулалт (1-р 
тайлбарыг үзнэ үү) 

 𝑉cm л  m 0,1        

Үндсэн угаалгын явцын 
халуун усны зарцуулалт (1-р 
тайлбарыг үзнэ үү) (холбосон 
бол) 

𝑉hm л  m 0,1        

Үндсэн угаалгын явцын усны 
зарцуулалт (хүйтэн ус, хэрэв 
холбосон бол халуун усны 
нийлбэр) (1-р тайлбарыг үзнэ 
үү) 

𝑉m л  calc 0,1        

Нийт хүйтэн усны зарцуулалт  𝑉ct л  m         

Нийт халуун усны зарцуулалт 
(хэрэв холбосон бол) 

𝑉ht л  m 0,1        

Нийт усны зарцуулалт (хүйтэн 
ус, холбосон бол халуун усны 
нийлбэр) (1-р тайлбарыг үзнэ 
үү)  

𝑉t л calc         

Туршилтын явцад хэмжсэн 
нийт цахилгаан эрчим хүч 

𝑊et кВт  m 0,01        

Туршилтын явцад  
тодорхойлсон нийт хүйтэн 
усанд зарцуулах эрчим 
хүчний залруулга (1-р 
тайлбарыг үзнэ үү) 

𝑊ct кВт calc 0,01        

Туршилтын явцад 
тодорхойлсон нийт халуун 
усанд зарцуулах, тооцоолсон 
эрчим хүч (1-р тайлбарыг үзнэ 
үү) 

𝑊ht кВт  calc 0,01        

Нийт эрчим хүч (программын 
эрчим хүч) 

𝑊total кВт  calc 0,01        

Орчны температур 
(туршилтын өрөө) 

𝑡a С  m 0,5        

Лабораторийн ус хангамжийн 
хүйтэн усны даралт  

𝑝c кПа  m 10        

Лабораторийн ус хангамжийн 
халуун усны даралт (хэрэв 
холбосон бол) 

𝑝h кПа  m 10        

Лабораторийн ус хангамжийн 
хүйтэн усны нийт хатуулаг  

 ммол
ь/л  

m 0,1        

Лабораторийн ус хангамжийн 
халуун усны нийт хатуулаг 

 ммол
ь/л  

m 0,1        

Хүйтэн ус бэлтгэх огноо 
(тохиромжтой бол) 

 жил.
сар.ө
дөр  

n -        
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Халуун ус бэлтгэх огноо 
(тохиромжтой бол) 

 жил.
сар.ө
дөр 

n -        

Лабораторийн ус хангамжийн 
хүйтэн усны оролтын 
температур (1-р тайлбарыг 
үзнэ үү) 

𝑡c С m 0,1        

Лабораторийн ус хангамжийн 
халуун усны оролтын 
температур (1-р тайлбарыг 
үзнэ үү) 

𝑡h С m 0,1        

Үндсэн угаалтын үргэлжлэх 
хугацаа (3-р тайлбарыг үзнэ 
үү) 

𝑡m минут  m 1        

Программын хугацаа  𝑡𝑡 минут  m 1        

Усыг эргэлтээр шахаж 
гаргасны дараах нэг удаа 
угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 
эдлэлийн жин  

𝑀𝑟 г  m 1        

Үлдэгдэл чийглэгийн хувь 
хэмжээ 

RMC % calc 1        

Усыг шахах жишиг 
төхөөрөмжид  эргүүлсний 
дараах нэг удаа угаах үндсэн 
тоо хэмжээтэй бүх эдлэлийн 
жин (усаар зайлах) (4-р 
тайлбарыг үзнэ үү) 

 г  calc 1        

Усыг шахах жишиг 
төхөөрөмжид  эргүүлсний 
дараах үлдэгдэл чийглэгийн 
хувь хэмжээ (4-р тайлбарыг 
үзнэ үү)  

 % calc 1        

Цоргоны усны дээжийг 
титрлэх жин   

𝑚𝑠 г m 0,01        

Цоргоны усны HCI 0,1N 
хүчлийн нийт хэмжээ  

𝑛𝑠 мл  m 0,01        

Шахсан усыг титрлэсэн 
дээжийн жин  

𝑚e г  m 0,01        

Шахсан усны HCI 0,1N 
хүчлийн нийт хэмжээ 

𝑛𝑒 мл m 0,01        

Угаалтын дараах тусгал: 
арьсан эдлэлийн тос 

𝑥𝑖  % m 0,01        

Угаалтын дараах тусгал: 
Нүүрсний хөө/ тос 

𝑥𝑖  % m 0,01        

Угаалтын дараах тусгал: 
Цусны толбо 

𝑥𝑖  % m 0,01        

Угаалтын дараах тусгал: 
Какао 

𝑥𝑖  % m 0,01        

Угаалтын дараах тусгал: 
Улаан дарс  

𝑥𝑖  % m 0,01        

Угаалтын дараах тусгал: Нийт  Ck % calc 0,01        

1-р тайлбар: Нийт хүйтэн усны залруулга болон халуун усанд зарцуулах, тооцоолсон нийт эрчим 
хүчийг олохын тулд хамаарах үйлдэл бүрийн хувьд температур болон усны эзлэхүүнийг нэгтгэх 
хэрэгтэй. 
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2-р тайлбар: Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг (толботуулах туршилтын туузгүй) 
нөхцөлт аргаар сэврээсэн үеийн жинг туршилтын нэг цувралын туршилтын эхний явалтын өмнө 
бичнэ – дараагийн туршилтын явалтын өмнөх утгууд угаах эдлэлийг хатаасны дараах утгууд байна 
(гэхдээ нөхцөлт аргаар сэврээсэн жин байх шаардлагагүй) 

3-р тайлбар: Үндсэн угаалтын үргэлжлэх хугацааг янз бүрээр тодорхойлдог. Үүнд: эталон угаалгын 
машины хувьд E1-р хүснэгтээс, туршилтын угаалгын машины хувьд 3.1.20-ыг үзнэ үү. 

4-р тайлбар: Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийг багцуудад хувааж эргүүлнэ; энд өгсөн 
нийт жинд усыг шахах жишиг төхөөрөмжид усыг шахсаны дараа үлдсэн төрөл зүйлүүд болон бүх 
багцын жинг оруулсан. 
 

 

Table S.2b – Performance results, cotton or synthetics/blends base loads 

 

 

S.2b-р хүснэгт – Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй хөвөн даавуун эсвэл 

нийлэг/холимог материалтай эдлэлийн гүйцэтгэлийн үр дүн 

Лаборатори     

Шалгасан/баталсан    

Дотоод туршилтыг тодорхойлогч    

Угаалгын машины тодорхойлолт    

“Программын төгсгөл”-ийн заалт (3.1.18-г үзнэ үү)    

Сонгосон программ    

Сонгосон тохируулга    

Угаах эдлэлийн төрөл     

Нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн 
нэрлэсэн шаардагдах жин 

   

Эталон угаалгын машины программ    

Эталон угаалгын машины туршилтын цувралыг 
тодорхойлогч 

   

Туршилтын нэмэлт явалтын шалтгаан (хэрэглэх 
боломжтой бол) 

   

Туршилтын явалтын огноо    



MNS IEC 60456:2021 
 

320 
 

 

  тэмдэглэг
ээ 
(3.2-т 
тайлбарл
асан)  

нэгж нарийвч
лал  

дун
даж  

стандарт 
хазайлт  

       

Нийт усны зарцуулалт (хүйтэн ус, холбосон 
бол халуун усны нийлбэр) 

 𝑉t л 1   

Нийт эрчим хүч (программын эрчим хүч)  𝑊total кВт  0,01   

Унтраасан горимын эрчим хүч   Poff кВт 0,01   

Асаалттай үлдээсэн горимын эрчим хүч  Pon кВт 0,01   

Программын хугацаа   𝑡t минут  1   

Үлдэгдэл чийглэгийн хувь хэмжээ  RMC % 1   

Усаар зайлах коэффициент  𝑅  - 0,01   

Угаах үзүүлэлт: Харьцаа  𝑞 - 0,001   

 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй 

полиэстерэн эдлэлийг хэрэглэх үед 

туршилтын угаалгын машины ноосон 

эдлэлийн агшилтын үзүүлэлтийг 

тодорхойлоход хийдэг туршилтын нэг 

цувралын хувьд дараах өгөгдлийг (S.3-

р хүснэгт) тайланд бичих хэрэгтэй. 

The following data (Table S.3) shall be 

reported for a test series used to 

determine the wool shrinkage 

performance of a test washing machine 

when using a polyester base load. 
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Table S.3 – Data, parameters and results – wool shrinkage – polyester base load 
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S.3-р хүснэгт – Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй полиэстерэн эдлэл буюу 

ноосон эдлэлийн агшилтын өгөгдөл, параметр болон үр дүн 

Лаборатори  

Шалгасан/баталсан 

Туршилтын цувралын огноо  

Дотоод туршилтыг тодорхойлогч 

Угаалгын машины тодорхойлолт 

Сонгосон программ 

Сонгосон хувилбар 

Угаах эдлэлийн төрөл  

Нэг удаа угаах туршилтын тоо хэмжээтэй эдлэлийн нэрлэсэн шаардагдах жин 

Эталон угаалгын машины программ 

Эталон угаалгын машины туршилтын цувралыг тодорхойлогч 

Агшилтын жишиг зэрэг  

Агшилтын жишиг зэргийг тодорхойлсон огноо 

Агшилтын жишиг зэрэг 

Ноосон эдлэлийн агшилтын загвар 
(Нийлүүлэгч, Багц, Хүргэлтийн огноо, Хадгалах нөхцөл) 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэлийн жин  

Хэрэглэсэн угаалгын нунтгийн жин  

 
Ноосон эдлэлийн агшилтын эхний хэмжээ  
 
 

 1-р загвар  2-р загвар  3-р загвар  Дундаж  

Өргөн А-В  C-D  E-F  А-В  C-D  E-F  А-В  C-D  E-F   

            

Урт A-E G-H B-F  A-E G-H B-F  A-E G-H B-F   

            

 
Ноос эдлэлийн агшилтын эцсийн хэмжээ  
 

 1-р загвар  2-р загвар  3-р загвар  Дундаж  

Өргөн А-В  C-D  E-F  А-В  C-D  E-F  А-В  C-D  E-F   

            

Урт A-E G-H B-F  A-E G-H B-F  A-E G-H B-F   

            

 

Өргөний агшилтын зэрэг 

(𝑊𝑆): 

   Уртын агшилтын 

зэрэг (𝐿𝑆): 

  

       

Агшилтын зэрэг (SR):       

       

Угаахад эсгийрэх 
мөчлөгийн нарийвчлал 

(CFS): 

      

       

Агшилтын зэргийн 

коэффициент (SRi): 
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S.3 Угаах эдлэлийг ашиглалтын 

хугацаагаар хуваарилах 

S.3.1 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй хөвөн даавуун эдлэл 

Туршилтын цувралын эхлэлд нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй хөвөн 

даавуун эдлэлийн хувьд дараах 

өгөгдлийг (S.4-р хүснэгт) тайланд бичих 

шаардлагатай. Нэг удаа угаах үндсэн 

тоо хэмжээтэй хөвөн даавуун эдлэлийн 

жинлэсэн дундаж ашиглалтын хугацааг 

I.1-р зүйлийн дагуу тооцоолдог. Тавих 

шаардлагын талаар нэмэлт мэдээллийг 

6.4.4.2-д бичсэн. 

S.3 Age distribution of the load 

 

S.3.1 Cotton base load 

 

The following data (Table S.4) for the 

cotton base load shall be reported at the 

start of  the test series. The weighted 

average age of the cotton base load is 

calculated in accordance  with I.1. Refer to 

6.4.4.2 for details of requirements. 

 

Table S.4 – Weighted average age –  cotton load 

 
Number of items in given range of age at the 

start of the test series 

 
Weighted average 

age per type 
 

0 – 19 20 – 39 40 – 59 60 – 80 

Towels 
     

Pillowcases 
     

Sheets 
     

 
Weighted overall average 
age 

 

 

S.4-р хүснэгт – Угаах хөвөн даавуун эдлэлийн жинлэсэн дундаж ашиглалтын 

хугацаа  

 
Туршилтын цувралыг эхлэх үед ашиглалтын 

хугацааны өгөгдсөн хүрээнд байх төрөл 
зүйлүүдийн тоо 

 
Төрөл тутмын 

жинлэсэн дундаж 
ашиглалтын хугацаа 

 
0 – 19 20 – 39 40 – 59 60 – 80 

Нүүр гарын 
алчуур 

     

Дэрний уут 
     

Орны даавуу 
     

 
Жинлэсэн дундаж 
ашиглалтын нийт 
хугацаа 
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S.3.2 Нэг удаа угаах үндсэн тоо 

хэмжээтэй нийлэг/ холимог 

материалтай эдлэл 

Туршилтын цувралын эхлэлд нэг удаа 

угаах үндсэн тоо хэмжээтэй нийлэг/ 

холимог материалтай эдлэлийн хувьд 

дараах өгөгдлийг тайланд бичих 

шаардлагатай. Тавих шаардлагын 

талаар нэмэлт мэдээллийг 6.4.4.3-т 

тайлбарласан. Үүнд: 

- туршилтын 40-өөс илүү явалтад 

угаасан цамцны тоо: 

- туршилтын 40-өөс цөөн буюу тэнцүү 

явалтад угаасан цамцны тоо: 

- туршилтын 40-өөс илүү явалтад 

угаасан дэрний уутны тоо: 

- туршилтын 40-өөс цөөн буюу тэнцүү 

явалтад угаасан дэрний уутны тоо 

байна. 

S.4 Туршилтын цувралд хэрэглэсэн 

материал 

Дараах өгөгдлийг (S.5-р хүснэгт) 

туршилтын тайланд оруулахыг 

зөвлөдөг. 

S.3.2 Synthetics/blends base load 

 

 

The following data for the 

synthetics/blends base load shall be 

reported at the start of the test series. 

Refer to 6.4.4.3 for details of 

requirements: 

 

 

– number of shirts > 40 test runs: 

 

– number of shirts ≤  40 test runs: 

 

– number of pillowcases > 40 test 

runs: 

– number of pillowcases ≤ 40 test 

runs: 

 

S.4 Materials used for the test series 

The following data (Table S.5) is 

recommended for inclusion in the test 

report. 

 

 

Table S.5 – Materials  

Cotton base load Supplier Batch Number of items 
used in this base 
load 

Sheets    

Pillowcases    

Towels    

Conditioning method cotton  

Synthetics/blends base load Supplier Batch Number of items 
used in this base 
load 

Shirts    

Pillowcases    

Conditioning method  
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synthetics/blends 

Wool shrinkage base load Supplier Batch Number of items 
used in this base 
load 

Polyester    

Detergent Supplier Batch Date of 
delivery 

Storage con- 
dition 

Target mass in 
g for this test 
load (nominal 
test load 
mass) 

Base detergent A*      

Perborate      

TAED      

Stain test strips Supplier Batch Date of 
delivery 

Storage con- 
dition 

Identification 
of test strips 
used for this 
test load 

      

      

Water hardness preparation Natural IEC 
60734 
Type A 

IEC 
60734 
Type B 

IEC 
60734 
Type C1 

IEC 
60734 
Type C2 

Other 
(specify) 

       

 

S.5-р хүснэгт – Материал 

 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо 
хэмжээтэй хөвөн даавуун 
эдлэл 

 

Нийлүүлэгч  

 

Багц  

Нэг удаа угаах 
үндсэн тоо 
хэмжээтэй энэ 
эдлэлд 
хэрэглэдэг төрөл 
зүйлийн тоо 

Орны даавуу    

Дэрний уут    

Нүүр гарын алчуур    

Хөвөн даавуун эдлэлийг 
нөхцөлт аргаар сэврээх арга 

 

 

Нэг удаа угаах үндсэн тоо 
хэмжээтэй нийлэг/холимог 
материалтай эдлэл 

 

Нийлүүлэгч 

 

Багц 

Нэг удаа угаах 
үндсэн тоо 
хэмжээтэй энэ 
эдлэлд 
хэрэглэдэг төрөл 
зүйлийн тоо 

Цамц     

Дэрний уут    

Нийлэг/холимог материалтай 
эдлэлийг нөхцөлт аргаар 
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сэврээх арга 

 

Ноосон эдлэлийн агшилтад 
зориулсан нэг удаа угаах 
үндсэн тоо хэмжээтэй эдлэл 

 

Нийлүүлэгч 

 

Багц 

Нэг удаа угаах 
үндсэн тоо 
хэмжээтэй энэ 
эдлэлд 
хэрэглэдэг төрөл 
зүйлийн тоо 

Полиэстер    

 

Угаалгын нунтаг 

 

Нийлүүлэгч 

 

Багц 

 

Хүргэлтийн 
огноо 

 

Хадгалах 
нөхцөл 

Туршилтаар 
угаах энэ эдлэлд 
зориулан гр-аар 
авсан хэмжээг 
(туршилтын 
угаах эдлэлийн 
нэрлэсэн жин) 

Угаалгын үндсэн A* нунтаг      

Перборат      

Цайруулагчийг идэвхжүүлэгч 
(TAED) 

     

Толботуулах туршилтын тууз Нийлүүлэгч Багц Хүргэлтийн 
огноо 

Хадгалах 
нөхцөл 

Туршилтаар 
угаах энэ эдлэлд 
хэрэглэсэн 
толботуулах 
туузыг 
тодорхойлогч 

      

      

Усны хатуулгийг бэлтгэх Ердийн  IEC 
60734 
стандар
тын 
A төрөл 

IEC 60734 
стандарт
ын B 
төрөл 

IEC 
60734 

стандарт
ын C1 
төрөл 

IEC 
60734 
стандарт
ын C2 
төрөл 

 

Бусад  
(тодорхо
й заах) 

       

 

S.5 Туршилтын цувралд хэрэглэсэн 

эталон тоног төхөөрөмж 

Дараах өгөгдлийг (S.6-р хүснэгт) 

туршилтын тайланд оруулахыг 

зөвлөдөг. 

S.5 Standard equipment used for the 

test series 

The following data (Table S.6) is 

recommended for inclusion in the test 

report. 
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Table S.6 – Equipment  

  
Brand 

 
Model 

 
Accuracy 

Laborator
y 

registrati
on No 

Calibrated 
until 

Reference 
washing machine 
/ flow meter 

 
 
 

Spectral 
photometer 

paramet

er: optical 

geometry: 

wavelen
gth 

resolutio
n: 

spectral 

range: 

light 

source: 

 
UV-

filter 

gloss/specul

ar: 

apertur

e: measuring 

time: 

calibration: 

  

Variable voltage 
regulator (test- 
system) 

Energy meter 

Energy meter 
(low power) 

Temperature recorder 

Water meter 

Scale (loads) 

Scale (detergent) 

pH-meter 

Titration equipment 

Moisture meter 

Conditioning 
room / chamber 
details 

Dryer used for 
drying between 
test runs 

Dryer used for 
bone- dry (where 
applicable) 
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Iron (where 
applicable) 

 

S.6-р хүснэгт – Тоног төхөөрөмж 

  
Үйлдвэр- 
лэгчийн 
нэр  

 
Загвар  

 
Нарийвчлал  

Лаборатор
ийн 

бүртгэлийн 
дугаар 

... хүртэл 
тохиру
улсан 

Эталон 
угаалгын машин 
/ зарцуулалтын 
хэмжүүр 

 
 
 

Спектрийн 
фотометр 

параметр: 

оптикийн 

геометр: 

долгионы уртын 

нарийвчлал: 

 спектрийн 

хүрээ:  

гэрлийн эх 

үүсвэр: 

 
UV-шүүлтүүр 

гялгар/ойдог 

тусгалтай 

гадаргуу: 

завсар:  

хэмжих хугацаа: 

шалгалт 
тохируулга: 

  

Хувьсах 
хүчдэлийн 
тохируулагч 
(туршилт- 
систем) 

Эрчим хүчний тоолуур 

Эрчим хүчний 
тоолуур (бага 
чадлын) 

Температур бүртгэгч 

Усны тоолуур 

Жинлэх хэмжүүр (угаах эдлэлийн) 

Жинлэх хэмжүүр (угаалгын нунтгийн) 

pH-хэмжигч 

 Титрлэх тоног төхөөрөмж 

Чийглэг хэмжигч 

Нөхцөлт аргаар сэврээх 
өрөө/камерын нарийвчилсан 
мэдээлэл 
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Туршилтын явалтуудын хооронд 
хатаахад хэрэглэсэн хатаагуур 

Бүрэн гүйцэд хатаахад хэрэглэсэн 
хатаагуур (хэрэглэх боломжтой үед) 

Индүү (хэрэглэх боломжтой үед) 

 

T хавсралт 

(норматив) 

Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загвар 

Ноосон эдлэлийн агшилтын 

загваруудад техникийн дараах 

үзүүлэлтийг  биелүүлэх 

шаардлагатай. Үүнд: 

- ноосны чанар: энгийн сүлжээстэй 

100 %-ийн ноосон нэхмэл даавуу 

- ноосон утасны диаметр: (21,0 ± 0,5) 

микрон 

- уртааш: 10 см-т дуусах (114 ±  10) 

(ISO 7211-3) 

- өргөөш: 10 см-т нүхлэх (118 ±  10) 

(ISO 7211-2) 

- утасны шугаман нягтрал: 2 

нугалсны дүнд 60 текс (ISO 2060) 

- нэг утасны эрчлээ: уртааш/өргөөш 

(475 ± 40) метр тутмын тойролт (Tpm) 

(ISO 2061) 

- нугалсан утасны эрчлээ: уртааш 

/өргөөш (390 ± 30) Tpm (ISO 2061) 

- ноосон эдлэлийн агшилтын 

загварын хэмжээ: захаар нь 

тэмдэглэгээний утаснууд бүхий  (34 х 

35) см (ойролцоогоор) байна. 

Нийлүүлэгчийн тухай U хавсралтаас 

үзнэ үү. 

U хавсралт 

(норматив) 

Материал болон хангамжийн эх 

сурвалж 

Annex T 

(normative) 

Wool shrinkage specimens 

 

The wool shrinkage specimens shall fulfil the 

following specifications: 

 

 

- wool quality: 100 % wool fabric – plain 

weave 

- wool fibre diameter: (21,0 ± 0,5) microns 

 

- warp: (114 ±  10) ends per 10 cm (ISO 7211-

2) 

- weft: (118 ±  10) picks per 10 cm (ISO 7211-

2) 

- yarn linear density: 2 fold resultant 60 tex 

(ISO 2060) 

- single yarn twist: warp/weft (475 ± 40) 

Tours per metre (Tpm) (ISO 2061) 

 

- folded yarn twist: warp/weft (390 ± 30) 

Tpm (ISO 2061) 

- size of wool shrinkage specimens: (34 х 35) 

cm (approximately) with marker threads 

along the edges 

 

For suppliers, see Annex U. 

 

Annex U 

(informative) 

Sources of materials and supplies 
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U.1 Ерөнхий зүйл 
ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичгийг хэрэглэх 

хэрэглэгчдийн тохиромжтой байдалд 

зориулан энэ мэдээллийг өгсөн бөгөөд 

ОУЦТК-оос эдгээр бүтээгдэхүүнд дэмжлэг 

үзүүлээгүй болно. 

U.2 Эталон угаалгын машин болон 

усыг шахах, том хэмжээтэй 

төхөөрөмжийг нийлүүлэгч 

Эталон угаалгын машин, жишиг 

программ, зарцуулалтын хэмжүүр 

болон усыг шахах, том хэмжээтэй 

төхөөрөмжийг нийлүүлэгч нь: 

Шведийн Вант улсын “Electrolux 

Laundry systems” Компани  

S-341 80 Лиунгби 

Утас: +46 372 66100 

Факс: +46 372 13390 

Мэйл хаяг: els.info@electrolux.com 

Вебсайт: 

http://laundrysystems.electrolux.com 

 

D хавсралтад тайлбарласан 

залруулах туршилтыг угаалгын 

машинд хийсний дараа адилхан 

тодорхойломжтой бусад угаалгын 

машиныг хэрэглэх боломжтой. 

U.3 Туршилтын материал 

нийлүүлэгч 

EMPA Testmaterials Mövenstrasse 

CH-9015 Санкт-Галлен Швейцарь 

Утас: +41 71311 8055 

Факс: +41 71311 8057 

Мэйл хаяг: testmat@empa-

testmaterials.ch 

Вебсайт:  

http://www.empa-testmaterials.com  

 

WFK– Testgewebe GmbH Christenfeld 

D-41379 Брюгген Герман 
Утас: +49 2157 871977 

U.1 General 
NOTE The information given is for the convenience of 

users of this document and does not constitute an  

endorsement by IEC of these products. 

 

 

U.2 Suppliers for reference machine 

and large extractor 

 

Suppliers for reference machines, reference 

programmes, flowmeter and large extractor: 

Electrolux Laundry systems Sweden AB 

 

 

 

S-341 80 Ljungby 

Phone +46 372 66100 

Fax +46 372 13390 

E-mail els.info@electrolux.com 

Website    

http://laundrysystems.electrolux.com 

 

Other machines of equivalent characteristics 

may be employed after correlation tests with 

the machines described in Annex D. 

 

 

U.3 Suppliers for test materials 

 

EMPA Testmaterials Mövenstrasse 

CH-9015 St.Gallen Switzerland 

Phone +41 71311 8055 

Fax +41 71311 8057 

E-mail testmat@empa-testmaterials.ch 

 

 

Web site http://www.empa-testmaterials.com 

 

WFK – Testgewebe GmbH Christenfeld 

D-41379 Brüggen Germany 

Phone +49 2157 871977 
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Факс: +49 2157 90667 

Мэйл хаяг: info@testgewebe.de 

Вебсайт:  http://www.testgewebe.de 

 

5.3.4-т заасан тодорхойломжид 

нийцсэн ноосон эдлэлийн агшилтын 

загварт тохиромжтой туршилтын бөс 

даавууг “Wool Mark” Компанийн 

стандарт, туршилтын хэлтэст 

үйлдвэрлэдэг бөгөөд “IWS SM 12” 

гэсэн дугаартай байна. 

Wool Mark Company Valley Drive 

Илкли 

Баруун Йоркшир LS29 8PB Англи 

Утас: +44 1943 601 555 

Факс: +44 1943 601 521 

Вебсайт: http://www.woolmark.com 

 

Адилхан үр дүн өгөхийг нь нотолсон 

бол адилхан бөс даавуу хэрэглэх 

боломжтой.  

Ном зүй 

EN 50229, Хувцас угааж, хатаадаг 

ахуйн хэрэглээний цахилгаан 

угаалгын машин. Үзүүлэлтийг хэмжих 

арга 

IEC 60704-1:1997, Ахуйн болон 

түүнтэй адилтгах цахилгаан хэрэгсэл 

– Агаарт үүссэн акустик шуугианыг 

тодорхойлоход зориулсан 

туршилтын дүрэм – 1-р хэсэг: 

Ерөнхий шаардлага 

IEC 60704-2-4:2001, Ахуйн болон 

түүнтэй адилтгах цахилгаан хэрэгсэл 

– Агаарт үүссэн акустик шуугианыг 

тодорхойлоход зориулсан 

туршилтын дүрэм – 2-4-р хэсэг: 

Угаалгын машин болон эргэлтээр 

усыг шахах төхөөрөмж 

Fax +49 2157 90667 

E-mail info@testgewebe.de 

Web Site http://www.testgewebe.de 

 

A suitable test fabric for the wool shrinkage 

specimens conforming to the characteristics 

specified in 5.3.4 is produced for the 

standards and testing department of the 

Wool Mark Company, and carries the 

reference IWS SM 12. 

 

Wool Mark Company Valley Drive 

Ilkley 

West Yorkshire LS29 8PB England 

Phone +44 1943 601 555 

Fax: +44 1943 601 521 

Web Site http://www.woolmark.com 

 

Equivalent fabrics may be used if they can be 

shown to lead to the same results. 
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General principles 

 

 

ISO/IEC Guide 58, Calibration and testing 

laboratory accreditation systems – General 

requirements for operation and recognition 

 

 

 

ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of 

measurement – Part 3: Guide to the 

expression of uncertainty in measurement 

(GUM:1995) 

 

ISO 3759:2007, Textiles − Preparation, 

marking and measuring of fabric specimens 

and garments in tests for determination of 

dimensional change 

 

ISO 3801, Textiles – Woven fabrics – 

Determination of mass per unit length and 

mass per unit area 

 

 
ISO 4319:1977, Surface active agents – 

Detergents for washing fabrics – Guide for 

comparative testing of performance 

 

 

ISO 5725-1, Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results – Part 1: General principles and 

definitions 
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ISO 5725-2, Хэмжлийн арга болон үр 

дүнгийн нарийвчлал (үнэн зөв 

байдал болон нарийн тохирол) – 2-р 

хэсэг: Хэмжлийн стандарт аргын 

дахин давтах чадвар болон дахин 

сэргээгдэх байдлыг тодорхойлоход 

зориулсан үндсэн арга 

ISO 5725-3, Хэмжлийн арга болон үр 

дүнгийн нарийвчлал (үнэн зөв 

байдал болон нарийн тохирол) – 3-р 

хэсэг: Хэмжлийн стандарт аргын 

нарийн тохирлын дундын хэмжил 

ISO 5725-4, Хэмжлийн арга болон үр 

дүнгийн нарийвчлал (үнэн зөв 

байдал болон нарийн тохирол) – 4-р 

хэсэг: Хэмжлийн стандарт аргын 

үнэн зөв байдлыг тодорхойлоход 

зориулсан үндсэн арга 

ISO 5725-5, Хэмжлийн арга болон үр 

дүнгийн нарийвчлал (үнэн зөв 

байдал болон нарийн тохирол) – 5-р 

хэсэг: Хэмжлийн стандарт аргын 

нарийн тохирлыг тодорхойлох өөр 

арга 

ISO 5725-6, Хэмжлийн арга болон үр 

дүнгийн нарийвчлал (үнэн зөв 

байдал болон нарийн тохирол) – 6-р 

хэсэг: Нарийвчлалтын утгуудыг 

практикт хэрэглэх 

ISO/TR 22971, Хэмжлийн арга болон 

үр дүнгийн нарийвчлал (үнэн зөв 

байдал болон нарийн тохирол) – 

Лаборатори хооронд дахин давтах 

чадвар болон дахин сэргээгдэх 

байдлын үр дүнг төлөвлөх, 

хэрэгжүүлэх болон статистик 

судалгаа хийхэд ISO 5725-2:1994 

ISO 5725-2, Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results – Part 2: Basic method for the 

determination of repeatability and 

reproducibility of a standard measurement 

method 

 
 
ISO 5725-3, Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results – Part 3: Intermediate measures of the 

precision of a standard measurement method 

 

ISO 5725-4, Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results – Part 4: Basic methods for the 

determination of the trueness of a standard 

measurement method 

 

 

ISO 5725-5, Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results – Part 5: Alternative methods for the 

determination of the precision of a standard 

measurement method 

 

ISO 5725-6, Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results – Part 6: Use in practice of accuracy 

values 

 

 
ISO/TR 22971, Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results – Practical guidance for the use of ISO 

5725-2:1994 in designing, implementing and 

statistically analysing interlaboratory 

repeatability and reproducibility results 
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стандартыг хэрэглэх практик 

удирдамж 

DIN 53923, Бөс даавуунд хийх 

туршилт; Бөс даавууны ус 

шингээлтийг тодорхойлох 

CIE No. 15.2:1986, Өнгө хэмжих, 2-р 

нийтлэл (Гэрэлтүүлгийн олон улсын 

комисс) 1) 

ISO/CIE 10526, Өнгө хэмжихэд 

зориулсан Гэрэлтүүлгийн олон улсын 

комиссын стандарт гэрэлтүүлэх 

хэрэгсэл 

Олон улсын ширээний теннисний 

холбоо, ITTF Техникийн Т3 жагсаалт 

(2001 оны тавдугаар сар) (Ширээний 

теннисний бөмбөгөнд зориулсан 

техникийн үзүүлэлт – 40 мм диаметр) 

Мөн 

www.sizes.com/sports/table_tennis.ht

m сайтаас үзнэ үү. 

 

 

 

DIN 53923, Testing of textiles; Determination 

of water absorption of textile fabrics 

 

 

CIE No. 15.2:1986, Colorimetry, 2nd edition 

(International Commission on Illumination) 1) 

 

 

ISO/CIE 10526, CIE standard illuminants for 

colorimetry 

 

 
International Table Tennis Federation, ITTF 

Technical Leaflet T3 (May 2001) (Technical 

specification for table tennis balls – 40mm 

diameter).  

 
See also: 

http://www.sizes.com/sports/table_tennis.ht

m 

 


