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 خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
ليـدي،  تو به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شودمي منتشر و چاپ
كننـد  مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز حصالذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، صورت در و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط تاندارداس
المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است 3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2 (IEC)الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كندمي فعاليت كشور در 5 (CAC)غذايي 
 .دشومي گيريبهره الملليبين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  مـوازين  رعايت با تواندمي ايران تيصنع تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب
 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللـي  بين بازارهاي حفظ منظور به تواندمي مؤسسه. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 خدمات از كنندگاناستفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد
 مـديريت  و كيفيت مديريت هايسيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و هاسازمان
 مؤسسـات  و هاسازمان گونهاين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز هاآزمايشگاه محيطي،زيست

 هاآن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كنديم ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را
 عيـار  تعيـين  سـنجش،  وسـايل  )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، الملليبين دستگاه ترويج .كندنظارت مي آنها عملكردبر  و اعطا

  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات
  
  
  

                                                 
 نايرا صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  » ايسيليس شيشه:  15قسمت  -هاي آزمونها و روشويژگي -يارهارنگدانه «

  يا نمايندگي/ سمت و   :رئيس 
  حسيني زري، مريم

  )دكتري مهندسي مواد(
  پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ

    :دبير 
  ، فاطمهغفارزاده

  )نس شيميفوق ليسا(
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سازمان

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(  :اعضاء 
  اسماعيل پور، سوسن

  )ليسانس شيمي كاربردي(
  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  باقري، مهناز
  )فوق ليسانس شيمي آلي(

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  و، كوروشجنگج
  )رنگ -فوق ليسانس مهندسي پليمر(

  شركت رنگ شايان

  شجاعي، بهروز
  )رنگ -فوق ليسانس مهندسي پليمر(

  شركت صنعتي و شيميايي رنگين
  

  قيطانچي، سميرا
  )ليسانس شيمي كاربردي(

  شركت توليدي رنگ و رزين پارس الوان
  

  كرامت خواه، فروغ
  )فوق ليسانس شيمي تجزيه(

  فرآيند پودر الوان شركت
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  فهرست مندرجات 

  صفحه  عنوان 
  ب  آشنايي با موسسه استاندارد

  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد
  ه  پيش گفتار 

  1  هدف و دامنه كاربرد     1
  1  مراجع الزامي     2
  2  تعاريفاصطالحات و     3
  2  لزاماتا    4
  3  بردارينمونه    5
  3  ار سيليستعيين مقد    6
  5  گزارش آزمون    7
  5  بنديبسته    8
  5  گذارينشانه    9
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  گفتار پيش
  كه پيش نـويس آن در  » ايسيليس شيشه: 15قسمت  -هاي آزمونها و روشويژگي -يارهارنگدانه«استاندارد 
شـده و در ششصـد و   تهيه و تـدوين   هاي مربوط توسط مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايراننكميسيو

مورد تصويب قـرار گرفتـه    10/12/88خ موري استاندارد شيميايي و پليمر اجالس كميتة ملهفتاد و چهارمين 
اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي     مؤسسـة  قوانين و مقرراتقانون اصالح  3بند يك مادة  اينك به استناداست، 

  . شود تاندارد ملي ايران منتشر ميعنوان اس، به1371ايران، مصوب بهمن ماه 
هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات،     براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظرخواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه بـراي اصـالح و تكميـل    
بنابراين، . نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد

  . هاي ملي استفاده كردبايد همواره از آخرين تجديدنظر استاندارد

  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است
ISO  3262-15: 2000 (E)- Extenders for paints- Specifications and methods of test- Part 15: 
Vitreous silica 
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  1ايشيشه سسيلي : 15قسمت  -هاي آزمونها و روشويژگي -يارهارنگدانه
  

  هدف و دامنه كاربرد       1
گذاري    نشانه  ي و   بند ستههاي آزمون، ب        برداري، روش         ها، روش نمونه       هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي            

  . مورد مصرف در پوشرنگ است ايشيشه سيليس
    
  مراجع الزامي            2

.       ها ارجاع داده شده است           ن اين استاندارد ملي ايران به آن                مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در مت                       
  .شودحسوب ميجزئي از اين استاندارد ملي ايران م ،ترتيب آن مقرراتبدين
نظرهاي بعدي آن       ها و تجديد    ار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه               كه به مدركي با ذكر تاريخ انتش              ورتي  در ص  

اده   ها ارجاع د      كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن                 در مورد مداركي         .  مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست                  
  .است ها مورد نظردي آنهاي بعنظر و اصالحيهشده است، همواره آخرين تجديد

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد ملي الزامي است
ها و  ويژگي    -آزمايشگاه تجزيه       آب مورد مصرف در           ,  1381سال  :  1728شماره    ايران    استاندارد ملي          2-1

  هاي آزمونروش
 -يارها   ها و رنگينه    هاي آزمون عمومي رنگينه           روش    ، 1374سال  :  3063شماره    ايران    استاندارد ملي           2-2

  گيري عدد جذب روغناندازه
  هاي آزمون عموميمعرفي و روش -يارهارنگدانه ،1387سال : 3401شماره  ايراناستاندارد ملي    2-3
 -مون  هاي كلي آز     روش    -يارها   ها و رنگدانه      رنگدانه     ، 1385سال  :  7505  -2شماره    ايران    استاندارد ملي          2-4

            درجه سلسيوس 105تعيين مواد فرار در : قسمت دوم
تعيين مواد محلول در آب           -ها ها و پركننده     رنگدانه     ، 1383سال  :  7505  -3شماره    ايران    استاندارد ملي           2-5
  روش آزمون -)روش استخراج گرم(
 -هاي كلي آزمون       روش    -يارها   انه  ها و رنگد    رنگدانه     ، 1386سال  :  7505  -7شماره    ايران    استاندارد ملي           2-6

  روش شستشوي دستي با آب -تعيين باقيمانده روي الك: قسمت هفتم
يران    استاندارد ملي            2-7 نه     ، 1384سال  :  7505  -9شماره    ا  pHتعيين مقدار      -ها ها و پركننده      رنگدا

  روش آزمون -سوسپانسيون آبي
-هاي كلي آزمون       روش    -يارها   ها و رنگدانه      رنگدانه     ، 1385سال  :  7505  -14شماره    ايران    استاندارد ملي           2-8

  تعيين مقاومت محلول استخراج آبي: قسمت چهاردهم
  بردارينمونه -هاها، جالها و مواد اوليه آنرنگ ،1386سال : 10035شماره  ايراناستاندارد ملي    2-8

                                                 
1- Vitreous silica 
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  اصطالحات و تعاريف      3
:ودرار ميكاصطالح و تعريف زير به  اين استاندارد،در   

  ايسيليس شيشه    3-1
هـاي  يار، به صورت پـودر بـا دانـه   كه به منظور استفاده به عنوان رنگدانه س اصالح شده غير بلوري استسيلي

  .شودبسيار ريز در آورده مي
اي، دو نـوع مختلـف از آن مـورد اسـتفاده قـرار           بر اساس مواد اوليه استفاده شـده در توليـد سـيليس شيشـه    

  :گيردمي
   .شودكه معموالً از بلور سنگ مذاب ساخته مي اييك شكل شفاف از سيليس شيشه): شيشه كوارتز( Aنوع 

. شـود اي كه از ماسه سيليس مذاب ساخته مـي يك شكل مات از سيليس شيشه): سيليس ذوب شده( Bنوع 
 .ده استهاي بسيار كوچك گاز است كه در آن ايجاد شكدر بودن فرآورده به دليل حباب

  لزاماتا      4
  .ذكر شده است 2توافقي آن در جدول  هايو ويژگي 1در جدول  اياساسي سيليس شيشه الزامات

  
 الزامات اساسي  -1جدول 

 روش آزمون
حدود قابل قبول

 نوع B رديف ويژگي يكا
)سيليس ذوب شده(  

A  نوع
)شيشه كوارتز(

6بند   99 5/99  % (m/m) نهمقدار سيليس، كمي  1 

X  پراش اشعه  0/1  5/0  % (m/m) 
 2 مقدار كوارتز، بيشينه

 3 مقدار كريستوباليت، بيشينه
 استاندارد ملي ايران شماره
a 1385سال : 7505 - 2   2/0  % (m/m)  105بيشينه ، ºC مواد فرار در    4 

استاندارد ملي ايران شماره 
1387سال : 3401  

2/0  
b 5/0  

1/0  
b 5/0  % (m/m) ي در اثر سوزاندن، بيشينهافت جرم  5 

استاندارد ملي ايران شماره 
1383سال : 7505 -3  1/0  % (m/m) 6 مواد محلول در آب، بيشينه 

استاندارد ملي ايران شماره 
1384سال : 7505 -9  

7تا  5  
b  5 9 تا سوسپانسيون آبي   -  pH 7 

.بر اين كه نتايج مشابه را به دست دهدتواند مورد موافقت طرفين ذينفع قرار گيرد مشروطروش ديگري مي a   
b اي كه عمليات بر روي سطح آن صورت گرفته، صادق استاين مقادير براي سيليس شيشه. 
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 هاي توافقي ويژگي - 2جدول 

حدود قابل قبول روش آزمون يكا رديف ويژگي
استاندارد ملي ايران شماره 

1386سال : 7505 -7 فعبا توافق طرفين ذين   % (m/m)    45بيشينه ، μm باقيمانده روي الك   1 

aبا توافق طرفين ذينفع % (m/m)  روش دستگاهي(توزيع اندازه ذرات(  2 

استاندارد ملي ايران شماره 
1387سال : 3401  

 با توافق طرفين ذينفع

 3 رنگ -

c با توافق طرفين ذينفع   - b 4 روشني رنگ 

استاندارد ملي ايران شماره 
1385سال : 7505 -14  Ω.m 5 مقاومت محلول استخراج آبي 

استاندارد ملي ايران شماره 
1374سال : 3063  g/100g 6 مقدار جذب روغن 

a نشيني با استفاده از جذب اشعهيك روش تهXه شده استدر استاندارد زير اراي:  
EN 725-5: 1996, Advanced technical ceramics- Methods of test for ceramic powders- Part 5: Determination of the particle 
size distribution. 
 

b Lightness 
c توسط سازمان بين المللي ايزو  روش آزمونISO  در دست تدوين است.  
 

  بردارينمونه       5
نمونه برداشته       انجام دهيد، به نحوي كه            1386سال  :  10035برداري را طبق استاندارد ملي ايران شماره نمونه

  .كل فرآورده مورد آزمون باشد شده نماينده
  
  تعيين مقدار سيليس      6
  يا واكنشگرها/ مواد و    6-1

، تعيين شده در استاندارد ملي ايران شماره                  3اي مشخص و آب حداقل درجه              فقط از مواد با خلوص تجزيه            
  .استفاده كنيد 1381سال : 1728

  )1+1(ق، اسيد سولفوريك رقي   6-1-1
را به آرامي به يك            ) m/m (  96  %  ،g/ml  84 /1 ≈  ρ( حدود    ( يك قسمت حجمي از اسيد سولفوريك غليظ            

  .قسمت حجمي آب اضافه كنيد
  
  m/m( 40 % ،g/ml 13/1≈ ρ(حدود ، اسيد هيدروفلوريك   6-1-2
  



4 
 

  وسايل    6-2
  اهي و وسايل و شيشه آالت معمول آزمايشگ

  بوته پالتيني   6-2-1

    )Cº )25±1000 با قابليت نگهداري دما در، كوره الكتريكي   6-2-2

  روش انجام آزمون    6-3
ز قبل خشك شده در دماي              ) 5بند  (   نمونه   g2حدود     يران    مطابق با استاندارد ملي            (   Cº  105ا شماره            ا

وزن    mg1با تقريب    )  1-2-6بند  (   ده كه به وزن ثابت رسي          درون بوته پالتيني         را   )  1385سال  :  7505  -2
 )m1(   ثابت   تا رسيدن به جرم        ) 25±1000(   Cºدر دماي      )  2-2-6بند  ( آزمونه را درون كوره الكتريكي                   . كنيد 

  . خنك شوديك دسيكاتور حاوي پنتوكسيد فسفر  درون وزانده و اجازه دهيدس
بوته را به آرامي حرارت دهيد تا زماني كه خروج دود                          .  كنيد اضافه    ) 1-1-6بند  ( اسيد سولفوريك      ml1  حدود   

بوته را از كوره          . ادامه دهيد       Cº  900   در دماي      در كوره      min15به مدت     حرارت دادن را           سپس و  متوقف شود   
  ).m2(وزن كنيد  mg1/0 خارج كرده، داخل دسيكاتور قرار دهيد تا خنك شود و با تقريب 

ml15         2-1-6بند  ( اسيد هيدروفلوريك  (  وml1      اسيد سولفوريك )  اضافه   به باقيمانده درون بوته            )  1-1-6بند
طراف   به ا   افت وزني در اثر پاشيده شدن              قب باشيد كه   مرا   لول غليظي به دست آيد،       كرده و تبخير كنيد تا مح        

 ml10سپس .  هاي داخلي آن را با مقدار كمي آب شستشو دهيد                    بوته را خنك كرده و ديواره               .  ايجاد نشود     
حرارت     باقيمانده را روي منبع حرارتي              .  خير كنيد ديگر اسيد هيدروفلوريك اضافه كرده و تا خشك شدن، تب                     

 Cº  900   در دماي      در كوره      min15دهيد تا زماني كه ديگر خروج دود سفيد مشاهده نشود، سپس به مدت                          
   ).   m3(وزن كنيد  mg1/0 و با تقريب  اتور خنك كنيدبوته را از كوره خارج كرده، داخل دسيك. بسوزانيد

  بيان نتايج   6-4
  :محاسبه كنيد 1با استفاده از معادله  SiO2(w(را بر حسب درصد جرمي  مقدار سيليس

w(SiO2) = 100)(
1

32
×

−
m

mm )1(                     

  :كه در آن
m1   بر حسب گرم؛ ،م باقيمانده سوزانده شدهجر  
m2    بر حسب گرم؛ ،بعد از واكنش با اسيد سولفوريك و سوزاندنجرم آزمونه  
m3   بر حسب گرم ،جرم آزمونه بعد از واكنش با اسيد هيدروفلوريك و سوزاندن.  
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  گزارش آزمون     7
  :گزارش آزمون بايد حداقل شامل اطالعات زير باشد

  مشخصات كامل نمونه) الف
  ملي ايران ارجاع به شماره اين استاندارد) ب
  نتايج آزمون و مطابقت يا مغايرت نمونه با حدود تعيين شده) پ
  هر گونه انحراف از روش آزمون تعيين شده) ت
  هاتاريخ انجام آزمون) ث

  بنديبسته      8
  .ت كنددر برابر نفوذ هوا و رطوبت محافظ اي باشد كه آن رااي بايد به گونهبندي سيليس شيشهبسته

  .تواند با توافق طرفين ذينفع تعيين شودبندي ميبستهنوع  -يادآوري

  گذارينشانه     9
  :اي نوشته شودهاي سيليس شيشههاي زير بايد به طور خوانا روي بستهنشانه
  توليدكننده) در صورت وجود(نام و نشاني و عالمت تجاري ) الف
  نام نمونه و مورد مصرف آن) ب
  شماره سري ساخت يا تاريخ توليد) پ
  وزن خالص، به كيلوگرم و رواداري مجاز ) ت
  »ساخت ايران«عبارت ) ث
  

  

  :  ها و يا توصيف گرها كليد واژه
 صفحه   5

سيليس : 15قسمت -هاي آزمونها و روشويژگي-يارهارنگدانه
  ايشيشه

 ICS: 87.060.10 

  

 
 

 


