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خدانامبه
ایرانصنعتیتتحقیقاواستانداردسازمانباآشنایی

و اسـتاندارد سـازمان مقـررات وقـوانین اصـالح قـانون 3مـادة یـک بنـد موجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردسازمان
اسـتانداردهاي  نـشر وتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.ردداعهدهبهراآنایر) رسمی(ملی 
مؤسـسات  ومراکـز نظـران صاحب*کارشناسان سازمانازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
تولیـدي،  به شـرایط توجهباوملیمصالحباهمگامو کوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کننـدگان،  مـصرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منـصفانۀ وانـه آگاهمـشارکت ازکـه اسـت تجاريوفناوري

نـویس  پـیش . شـود مـی حاصلدولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان
از پـس وشـود مـی سـال ارمربـوط فنـی هـاي کمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

ایـران  )رسـمی (ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.میشودمنتشروچاپ
کننـد  مـی تهیـه شـده تعیـین ضـوابط رعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

بـدین ترتیـب،   .شـود مـی منتـشر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بـه تصویب،درصورتوبررسیوطرحملیرکمیتۀد
ملـی  کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملـی استاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی

.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردسازمانکهمربوطاستاندارد
المللـی  بـین کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بـین سـازمان اصـلی اعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردسازمان

کـدکس  کمیـسیون 4رابـط تنهاعنوانبهواست3(OIML)قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو2(IEC)الکتروتکنیک 
هـاي نیازمنـدي وکلـی شرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر5(CAC)غذایی 
.شودمیگیريبهرهالمللیبیناستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،هايپیشرفتآخرینازکشور،خاص

مـصرف ازحمایـت بـراي قـانون، درهشـد بینـی پـیش مـوازین رعایـت باتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردسازمان
ومحیطـی زیـست مالحظـات ومحـصوالت کیفیـت ازاطمینـان حـصول عمـومی، وفـردي ایمنیوسالمتکنندگان، حفظ

شورايتصویبابوارداتی،اقالمیا/ وکشورداخلتولیديمحصوالتبرايراآنایرملیاستانداردهايازاجراي بعضیاقتصادي،
اسـتاندارد اجـراي کشور،محصوالتبرايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیسازمان.نمایداجبارياستاندارد،عالی

سـا خـدمات ازکننـدگان اسـتفاده بـه بخـشیدن اطمینانبرايهمچنین. نمایداجباريراآنبنديو درجهصادراتیکاالهاي
مـدیریت وکیفیـت مـدیریت هايسیستمصدورگواهیوممیزيسی،بازرآموزش،مشاوره،در زمینۀفعالمؤسساتوهازمان

بررامؤسساتوهاسازمانگونهایناستانداردسازمانسنجش،وسایل)واسنجی(واسنجیو مراکزهاآزمایشگاهمحیطی،زیست
اعطاهاآنبهصالحیتییدتأگواهینامۀالزم،شرایطاحرازصورتدروکندمیارزیابیایرانتأیید صالحیتنظامضوابطاساس

فلـزات عیـار تعیـین سـنجش، وسـایل )واسـنجی (واسنجییکاها،المللیبیندستگاهترویج.کندنظارت میآنهاعملکردبرو
.استسازماناینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربرديانجاموگرانبها

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردسازمان *
1- International organization for Standardization
2- International Electro technical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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گفتارپیش

از طریقیابیارز-3قسمت -پراکنشيهامشخصهیابیارزيهاروش-یارهارنگدانهها و رنگدانه" استاندارد
مورد.............دروشدهتدوینوتهیه.......توسط مربوطهايدرکمیسیونآننویسپیشکه"تیبراقرییتغ

واستانداردسازمانمقررات وقوانیناصالحقانون3مادةیکبنداستنادبهاینک،استگرفتهقرارتصویب
.شودمنتشر میایرانملیاستانداردعنوانبه،1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

خـدمات،  وعلـوم صـنایع، زمینـۀ درجهـانی وملیهايپیشرفتوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي
ایـن  تکمیـل واصـالح بـراي کهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدنیازمواقعدرانایرملیاستانداردهاي

بنابراین، باید.تگرفخواهدقرارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظردتجدیهنگامشود،ارائهاستانداردها
.کرداستفادهملیاستانداردهايتجدیدنظرآخرینازهمواره

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینهیۀتبرايکهخذيأبع و ممن
IS0 8781-3:1990 Pigments and extenders - Methods of assessment of dispersion
characteristics - Part 3: Assessment from the change in gloss
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-3قسمت -ي پراکنشهامشخصههاي ارزیابی روش-یارهارنگدانهها و رنگدانه
تغییر براقیتاز طریقارزیابی 

هدف و دامنه کاربرد1
پـراکنش   هايمشخصهبراي   1ايآینهمبتنی بر براقیت    روش ارزیابی   یک  هدف از تدوین این استاندارد تعیین       

13218-2يشمارهملی ایران به    هاياستاندارددر  هاي پراکنش مذکور  از روش  ییکبا  که  است  هایی  رنگدانه
. شوندپراکنده می13218-6تا 

رنگدانـه مرجـع   با هاي مشابه، براي مثال رنگدانه مورد آزمون        براي مقایسه رنگدانه  به طور کلی  این استاندارد   
. کاربرد دارد

. نیز مالحظه شود13218-1شود استاندارد ملی ایران به شماره توصیه می–یادآوري 

مراجع الزامی2
.استشدهدادهارجاعهاآنبهایرانملیاستاندارداینمتندرکهاستمقرراتیحاويزیرالزامیمدارك

.شودمیمحسوبایرانملیاستاندارداینازجزئیمقرراتآنبدین ترتیب

آن بعـدي تجدیـدنظرهاي وهـا اصـالحیه باشـد، شدهدادهارجاعانتشارتاریخذکربامدرکیبهکهصورتیدر
شدهدادهارجاعهاآنبهانتشارتاریخذکربدونکهمدارکیمورددر.نیستایرانملیاستانداردنایموردنظر

.استنظرموردآنهابعديهاياصالحیهوتجدیدنظرآخرینهموارهاست،

:استالزامیاستاندارداینبرايزیرمراجعازاستفاده

هاي غیـر متالیـک   جالها ـ روش تعیین براقیت فیلم رنگ ها ورنگ، 6455شمارة ایرانملیاستاندارد2-1
درجه85و60و20تحت زوایاي

هـاي پـراکنش بـراي ارزیـابی     روش-هـا ها و پرکننـده رنگدانه، 13218-1شمارة ایرانملیاستاندارد2-2
مقدمه-1قسمت-هاي پراکنهویژگی

هـاي پـراکنش بـراي ارزیـابی     روش-هـا ها و پرکنندهرنگدانه، 13218-2شمارة نایراملیاستاندارد2-3
پراکنش با استفاده از یک دستگاه تکان دهنده نوسانی-2قسمت-هاي پراکنهویژگی

هـاي پـراکنش بـراي ارزیـابی     روش-هـا رنگدانه ها و پرکننده، 13218-3شمارة ایرانملیاستاندارد2-4
اي سرعت باالپراکنش با استفاده ازآسیاب پروانه-3قسمت-هاي پراکنهویژگی

1- Specular gloss
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هـاي پـراکنش بـراي ارزیـابی     روش-هـا ها و پرکنندهرنگدانه، 13218-4شمارة ایرانملیاستاندارد2-5
ايآسیاب مهرهپراکنش با استفاده از-4قسمت-هاي پراکنهویژگی

هـاي پـراکنش بـراي ارزیـابی     روش–هـا پرکنندهها ورنگدانه، 13218-5شمارة ایرانملیاستاندارد2-6
پراکنش با استفاده ازآسیاب سایشی خودکار-5قسمت-هاي پراکنهویژگی

هـاي پـراکنش بـراي ارزیـابی     روش-هـا هـا و پرکننـده  رنگدانه، 13218-6شمارة ایرانملیاستاندارد2-7
غلتکیپراکندگی با استفاده از آسیاب سه-6قسمت-هاي پراکنهویژگی

اصول کلی3
در چنـد مرحلـه     تحـت شـرایط مـشخص        ،رنگدانه مرجع مورد توافق   در صورت امکان    رنگدانه مورد آزمون و     

.شوندمورد توافق پراکنده می1یک سیستم پیوندهداخل
از آن ترکیبـی سـاخته      و   برداشـته شـده   خمیـر آسـیاب   از   مقداري،  کاهشیه سازي بعد از هر مرحله پراکند    

. شودمیو سپس خشک روي یک زیر الیه اعمال شود که می
نمودار مقدار .شودمیتعیین 6455شمارة ایرانملیاستانداردمطابق با ،خشک شدههايفیلمايآینهبراقیت 

زمان، تعداد چرخش رنگساب یـا تعـداد        برحسب  براي مثال (سازي هبراقیت به صورت تابعی از مرحله پراکند      
دستیابی براي   مورد نیاز پراکندگیمقدار  ،  روي نمودار از  .شودرسم می  )سه غلتکی  بیک آسیا  داخلعبور از   

. دشومیمورد توافق تعیین ايآینهبراقیت مقدار به

مورد نیازاطالعات تکمیلی 4
. روش آزمون مشخص شده در این استاندارد با اطالعات تکمیلی کامل شود           الزم است   براي هر کاربرد خاص،     

. عات تکمیلی در پیوست الف ارائه شده استاطالموارد

وسایل5
:به همراه وسایل زیرمعمول اي وسایل آزمایشگاهی شیشه

.براي جوهرهاي چاپروغنی و کاغذهاپوشرنگاي برايصفحات شیشه، براي مثال زیرالیه5-1
براي مثال   ،)1-5بند  . (، مناسب براي اعمال یک پوشش با ضخامت یکسان بر روي زیرالیه           کشفیلم5-2
.غلطکیا کشفیلمفنگ اسپري، ت

زاویـه برخـورد و انعکـاس    دارايو 6455شمارة ایرانملیاستاندارد، مطابق با الزامات براقیت سنج5-3
.مورد توافق

.)در صورت نیاز(دارگرمخانه تهویه4- 5

1- Binder system
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روش انجام آزمون6
پراکنش رنگدانه1- 6
پراکنش1- 1- 6

در  مـذکور هـاي   هاي توافق شده با بکارگیري یکی از روش       در غلظت  ودر سیستم پیونده    را  هر نمونه رنگدانه    
.پراکنده کنید13218-6تا 13218-2يهاشمارههاي ملی ایران به استاندارد

کـافی از  مقـدار  در هر یک از مراحل پراکنده سـازي مـورد توافـق     ،  7طبق بند   نمودار براقیت   به منظور رسم    
. گیري براقیت برداریدها جهت اندازهفیلمتهیهبرايرا سیابخمیر آمحتویات

در شرایط پراکنش شود، به عنوان مثـال         ايرات قابل مالحظه  تغییبروز  سبب   ،خمیر آسیاب ها از   برداشتاگر  
خمیـر آسـیاب    یـک   باید براي هر مرحله پـراکنش       آسیاب کننده،    هاي به گوي خمیر آسیاب   تغییر نسبت   با  

. هاي آسیاب باید تحت شرایط یکسان پراکنده شوندخمیره شود و هر یک از این جداگانه ساخت

هاي ملی ایران به استانداردیکی از (مربوطه استاندارد در آن راهنمایی » مرحله پراکنش مورد توافق«با توجه به -یادآوري 
.شودمیداده )13218- 6تا 13218-2يهاشماره

بخمیر آسیاتنظیم ترکیب 2- 1- 6
ضافه باشد مواد مورد نیاز را اداشته نتمطابقپوشش نهایی نظر براي وردرکیب متبا  خمیر آسیاب   اگر ترکیب   

شدت هم زدن . تا ترکیب مورد نظر بدست آید)با یک پروانه سرعت باالبه طور ترجیهی(کنید و به هم بزنید 
افزایش را طوري انتخـاب     دفعاتآزمون و    روش انجام . تاثیر بگذارد خمیر  حالت   روينباید به قدري باشد که    

. شدن خمیر اتفاق نیفتدلخته شدن یا جداکنید که
گیري براقیت ها براي اندازهسازي فیلمآماده2- 6
پوششاعمال2-1- 6

و به   نفع قرار گیرد  ذي طرفینبنابراین باید مورد توافق      .بر روي براقیت دارد    تاثیر قابل توجهی  اعمال،شرایط  
.رعایت شوددقت 

مکن سریع و تحت شرایط   تا حد م  آماده شده،   2-1-6بند   طبقدر صورت لزوم     که راخمیر آسیاب   بخشی از   
. باشدنقصبدونسطح فیلم که مطمئن شوید .کنیداعمالزیر الیه روي،مورد توافق

تغییرهنوز در معرضو غیره دمجدنشدتر،لخته شدناثردر نتیجه براقیت درو پراکنشيدرجهاست ممکن–یادآوري 
يمشخص کنندههمچنیند شوتعیین میاین استانداردهاي مشخص شده دربا روشکه سهولت پراکنش در نتیجه. باشد

. رنگدانه است/ پایداري سیستم پیونده

فراوري در کورهیا کردنخشک 2-2- 6
رد امواز و بنابراین باید باشدیت موثر بر روي براق  ممکن است در کوره   پوشش  شرایط خشک کردن یا فراوري      

. بوده و به طور اکید رعایت شودنفع ذيینطرفبینتوافق 
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تحت شرایط عاري از بخار تحت شرایط مورد توافـق  یا  ) 4-5بند  (درون گرمخانه   زیرالیه پوشش داده شده را      
بایـد  شده در یک سري    هاي پوشش داده  همه زیر الیه  یا فراوري در کوره     در طی خشک کردن     . خشک کنید 

. داشته باشند) عمودي یا افقی(یکسانیگیري جهت
براقیتگیرياندازه3- 6

ایـران ملـی استانداردبا روش شرح داده شده در ،سه بار، راها آزمونههر یک ازبعد از خشک کردن، براقیت
يهـا گیـري ي یک سري اندازه   برا. و میانگین سه نتیجه را محاسبه کنید       گیري کنید اندازه13218-1شمارة  

.)منحنی براقیترسم براي (مشابه شرایط هندسی را ثابت نگه دارید 

شمارةایرانملیاستانداردهر چند این زاویه در (بهتر استدرجه 45زاویه ،هایگیري چاپبراي اندازه-یادآوري
). مشخص نشده است1-13218

عمـل 2-7مطـابق بنـد   حاصل نـشود،  سطح براق مورد نظر   نش مشخص شده  پس از آخرین مرحله پراک    اگر  
. کنید

بیان نتایج7
کاهشیتابعی از مراحل پراکنش صورترا به 3-6نمودار میانگین مقادیر براقیت بدست آمده در بند     7-1
را آمـده    دستنقاط به   بهترین خط راست عبور کننده از       . رسم کنید ) به صورت زمان، تعداد چرخش و غیره      (

بـه عنـوان یـک    . یـد کنمراحل پراکنش رسـم    معکوس  مقادیر براقیت را در برابر      یا اینکه معکوس    . یدکنرسم  
. استقاعده، منحنی به دست آمده با این روش تقریباً خطی 

نتـایج را بـر     . چه کاري باید انجام شود    رسیدن به مقدار براقیت      برايمنحنی تعیین کنید    یابی  دروناز طریق   
. اب و غیره بیان کنیدسزمان آسیاب، تعداد چرخش اتوماتیک رنگ حسب

گیـري شـده در آخـرین مرحلـه         ، مقدار براقیت اندازه   است مورد نظر بدست نیامده    یتاگر سطح براق  7-2
. گزارش کنیدعملیپراکنش را به عنوان باالترین براقیت 

گزارش آزمون8
:باشدزیرگزارش آزمون باید حداقل داراي اطالعات 

همه جزئیات مورد نیاز براي شناسایی محصول مورد آزمون؛8-1
يهـا شـماره هاي ملـی ایـران بـه        اسـتاندارد ي  ارجاع به این استاندارد ملی و قـسمت هـاي مربوطـه           8-2
؛13218-6تا 2-13218
موارد اطالعات تکمیلی که در پیوست الف به آن اشاره شده است؛8-3
دستیابی در صورت عدم مورد نظر یا براقیت  و  ) را ببینید  1-7بند  (پراکنش  م شده براي    انجاعملیات8-4

2-7بنـد  (براي رسیدن به آن مورد نیاز عملیاتبا همراه باايآینهباالترین براقیت ،  نظر موردنهایی  به سطح   
؛)را ببینید
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؛)را ببینید1-7بند (نمودار نشان دهنده براقیت8-5
حراف از روش آزمون مشخص شده؛هرگونه ان8-6
.تاریخ آزمون8-7
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پیوست الف
)الزامی(

اطالعات تکمیلی الزم
. اطالعات تکمیلی ارائه شده در این پیوست باید به شکل مناسب تأمین شود تا روش آزمون قابل انجام باشد

و ممکن اسـت    نفع مورد توافق قرار گیرد      ن طرفین ذي  بیبه طور ترجیهی  اطالعات مورد نیاز،    شود  توصیه می 
المللی یا ملی یا سایر مستندات مرتبط بـا محـصول مـورد آزمـون               از یک استاندارد بین   به طور جزئی یا کلی      

.ده باشندگرفته ش
). را ببینید13218-6تا 13218-1يهاشمارههاي ملی ایران به استاندارد(روش پراکنش -الف
.پیونده و نسبت رنگدانه به سیستم پیوندهخصاتمشنوع و -ب
).را ببینید2-2-6و 1-2-6(زیرالیه، روش اعمال فیلم و شرایط خشک شدن -پ
. در زاویه برخورد و انعکاس مشخص شده) ايآینهمقدار انعکاس (سطح براقیت مورد نظر -ت


