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  بسمه تعالي

امروزه استانداردها مفاهيم گسترده اي يافتـه انـد و از كـارائي مطلـوبي برخـوردار مـي                   
  .باشند

ب، تجـارت سـالم و      بدون ترديد مباني وزير ساخت هاي علمي و فنـي يـك توليـد خـو               
مصرف مطمئن مستلزم رعايت استانداردها مي باشد بنحويكه كشورهاي توسـعه يافتـه،             

خوشـبختانه  .موفقيت و پيشرفت هاي خويش را مديون نظام استاندارد سازي مي داننـد            
  .تعاليم غني اسالمي نيز حكايت از اهميت و حساسيت مقوله استاندارد دارد

   در قرآن كريم آمده است
   " جعلَ اهللاُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدراً  دقَ"

  .براستي كه خداوند براي هر چيز حد و اندازه نهاده است
و اين امر در سوره هاي مختلفي از قرآن كريم به اشكال مختلف مورد تأكيد قرار گرفته                 

پيشوايان دين ما نيز بر اين معنا توجه ويژه اي داشته انـد تـا آنجـا كـه از پيـامبر       . است
  :نقل شده است) ص(گرامي اسالم 

"                  ـنَعص ـفقولـون كَيـل يب ،نَعص ه، فَاِنَّ الناس الَيشائونَ كَمنْعالً، فاَتْقِنْ صمع لْتماِذا ع
  )غررالحكم و دررالكلم("

وقتي كاري را انجام دادي آن را نيكو و استوار انجام بده به درستي كه مردم نمي پرسند        
  .انجام دادي) با چه كيفيتي(كه مي گويند چگونه چقدر كار كردي بل

به عنوان پيشواي مسلمين جهان نيز در ساعات پاياني حيات پربركتش مـي             ) ع(و علي   
  :فرمايد

  "اوصيكم به تقوي اهللا و نظم امركم"
قدر مسلم فرهنگ غني ديني و سابقه درخشان تمدن در ايران، دستيابي به جديـدترين               

ن به عنوان عامل مؤثر در عرصه رقابت پيچيده اقتصادي سـهل و             استانداردها و رعايت آ   
  .آسان خواهد نمود گرچه انجام اين مهم نيازمند اراده و عزم ملي مي باشد

  ):ساتصا(آشنائي با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، طبق قانون تنها مرجع رسمي كـشور بـراي              

از طرفي با توجه به عضويت در سازمان بين المللـي   . تدوين استانداردهاي ملي مي باشد    
و سـازمان بـين المللـي       ) IEC(، كميسيون بين المللي الكتروتكنيـك       ) ISO(استاندارد  

در تدوين استانداردهاي بين المللـي مـشاركت و نقـش           ) OIML(اندازه شناسي قانوني    
  .در كشور فعاليت مي كند) CAC(سيون كدكس غذائي دارد و به عنوان تنها رابط كمي

شـبه  (براي اينكـه واحـدهاي توليـدي و خـدماتي بتواننـد اسـتانداردهاي خـاص خـود           
  .را داشته باشند آنها را راهنمائي مي كند) استاندارد



 براي تدوين استانداردها از افراد ذينفع و ذيربط اعم از حقيقي و حقوقي كمك               "ساتصا"
 نظرات خبرگان در بخش صنعت، خدمات و تجارت اسـتفاده مـي كنـد و                مي گيرد و از   

همچنين از نظرات متخصصين، صاحب نظران و اساتيد دانشگاه بهره مند مي شود و در               
  : اين راستا تالش مي نمايد تا

عملكردي متعهدانه و سازمان يافته در مواجهه با چالش هاي اقتصادي در عرضه              -
  .اشدرقابت ملي و جهاني داشته ب

  .استانداردهاي ملي ايران عادالنه، مسئوالنه و كارآمد تدوين شود -

در آموزش، ترويج و اجراي استانداردهاي ملـي و فعاليـت هـاي بهينـه ارزيـابي                  -
 .انطباق از هيچ كوششي دريغ ننمايد

 .با نظارت بر هماهنگي فعاليت ها از اعتبار نام و نشان ساتصا صيانت كند -

 صـورت فراگيـر در گـستره صـنعت، خـدمات، تجـارت،              به تدوين استاندارد بـه     -
 .مديريت و حوزه انساني توجه نمايد

 .از مشركت ذينفعان در فعاليت هاي استاندارد سازي اطمينان حاصل نمايد -

شكوفائي اقتصادي و رفاه ملـي از طريـق ارتقـاء كيفيـت             : و در مجموع ميتوان گفت    
گ اسـتاندارد در سـطح كـشور مـي          محصوالت ايراني از آرمان هاي بلند خانواده بزر       

 .باشد
 تالش مي نمايد با تأييد صـالحيت شـركت هـاي بازرسـي فنـي، مـشاوره اي،        "ساتصا"

مميزي، آزمايشگاهها و مراكز آموزشي، از ظرفيت هاي علمي، فني و اجرائي كشور براي              
انجام بهينه مأموريت هاي خود، گـسترش و تعميـق اسـتاندارد سـازي در سـطح ملـي                   

 نمايد و از انجمن ها و تشكل هاي ايجاد شده براي سازماندهي و نهادينه كردن                استفاده
  .فرهنگ استاندارد سازي حمايت كند
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
   »هاي آزمون ها و روش  ويژگي -كائولن كلسينه شده -رنگدانه يارها «

  
  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  ميرحبيبي، افتخار السادات 
  ) ليسانس شيمي تجزيه فوق(

  عضو هئيت علمي دانشگاه الزهرا

    
    : دبير

  پور، سوسن اسماعيل
  )ليسانس شيمي(

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  
  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

  

  اردشيري، شيما
  )ليسانس شيمي(

  شركت رنگ الوان

    
  اعرابي ، اميرمسعود

  )فوق ليسانس مهندسي مواد(
  پژوهشكده صنايع رنگ

    
  بزرگي، علي

  )فوق ليسانس مهندسي رنگ(
  )مترا(حقيقات رنگ اميركبير مركز ت

    
  جنگجو، كوروش

  )فوق ليسانس مهندسي رنگ(
  شركت رنگ شايان

    
  زماني ، فرانك

  )فوق ليسانس شيمي تجزيه(
  صنايع خاك چيني ايران

    
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  ساالروند ، زهره

    )فوق ليسانس شيمي معدني(
    

  زاده، محمد موسي عليجان
  )ليسانس شيمي(

  شركت اميا پارس

    
  فضل الهي ، حسين

  )فوق ليسانس مهندسي رنگ(
  شركت رنگ هاويلوكس

    
  كرامت خواه، فروغ

  )فوق ليسانس شيمي تجزيه(
  شركت فرايند پودر الوان

    
  محمدي ، پرويز

  )ليسانس شيمي(
  شركت رنگ و رزين يشم

 ه



  

  گفتار پيش
كـه پـيش نـويس آن در        »  ويژگي ها و روش هاي آزمون      –کلسينه شده ولن   كائ –رنگدانه يارها   « استاندارد  

كميسيون هـاي مربـوط توسـط مؤسـسه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران تهيـه و تـدوين شـده و                          
مـورد تـصويب قـرار      5/12/1386 مـورخ  شـيميايي وپليمـر   اجالس كميتة ملي استاندارد   پانصدوچهارمين  در

 قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقـات           3يك ماده   گرفته است ، اينك به استناد بند        
  . شود ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات،            براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت        
ر مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصـالح و تكميـل                 استانداردهاي ملي ايران د   

. اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت                  
  . بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  : اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استمنبع و مĤخذي كه براي تهيه 
ISO 3262-9 : 1999 , Extenders for paints – Specification and methods of test – Part 9 : 
Calcined clay. 
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  مقدمه
اصلي تـشكيل دهنـده     كاني  .  است 6/2كائولن يك پودر نرم سفيد رنگ با ساختار اليه اي و چگالي حدود              

OH.SiO.OAlآن كائولينيت از گروه آلومينوسـيليكاتهاي آبـدار بـا فرمـول شـيميايي                2232  و سيـستم    22
  .تبلورتري كلينك است

يا فلـزات  / ناخالصي هايي مانند مواد آلي و. برخي از كاني هاي همراه آن عبارتند از كوراتز، ميكا و فلدسپار 
  .ئولن وجود داشته باشدسنگين نيز ممكن است در كا

 نيز معروف است زيرا اولين بار در منطقه اي بـه نـام   (China clay)اين ماده معدني به نام خاك چيني 
 در چين، كشف شده و چيني هاي باستان از آن بـراي سـاختن ظـروف غـذاخوري                   (Kao-lin)لين  -كائو

. وري تـا امـروز نيـز ادامـه يافتـه اسـت            استفاده از كائولن براي ساختن ظروف غذاخ      . استفاده مي كرده اند   
انواع مختلف كائولن داراي ويژگي هـاي       . مصارف متعدد امروزين آن مربوط به بعد از قرن بيستم مي باشد           

مقدار كاني كائولينيت بر    . فيزيكي متفاوتي هستند كه به نوبه خود منجر به مصارف گوناگون آنها مي شود             
كـائولن  . ش دهي، ويسكوزيته و مقاومت فيلم، تـأثير مـي گـذارد           روي خواصي مانند براقيت، سفيدي، پوش     

، ازنظر شيميايي بي اثـر بـاقي مـي مانـد و     pHيك ماده صنعتي ويژه است كه در گستره نسبتاً وسيعي از   
هنگامي كه به عنوان پركننده، رنگدانه يا رنگدانه يار در پوشش ها استفاده مي شود، به پشت پوشي بهتـر                    

  .به عالوه بسيار نرم و غيره ساينده است و هدايت الكتريكي و حرارتي كمي دارد. ندپوشرنگ كمك مي ك
  ظـروف غـذاخوري،    (كائولن مصارف متنـوعي در صـنايع مختلـف دارد از جملـه صـنايع كاغـذ، سـراميك                    

پوشرنگ، الستيك، پالستيك، فايبرگالس، آرايشي،     ...) سرويس هاي بهداشتي، موزائيك، كاشي، نسوزها و        
  .البته عمده ترين مصرف آن در كاغذسازي و سراميك سازي است... شتي، دارويي و بهدا

كائولن آن را براي مصرف گسترده بـه عنـوان پركننـده، رنگدانـه و               ) شكل پذيري (سفيدي و پالستيسيته    
كائولن، طبيعي يـا كلـسينه شـده، مـي توانـد باعـث بهبـود خـواص نـوري،                    . رنگدانه يار مناسب مي سازد    

به كارگيري آن در پوشرنگ هاي بدنه خودرو موجب سمباده خـوري            .  و رئولوژيكي پوشرنگ شود    مكانيكي
  .و باال بردن مقاومت در برابر مواد شيميايي و خوردگي مي شود

  
  
  

 

  

  

  

  



  

    كلسينه شدهكائولن -ه يارهانادگنر
   آزمونهاي و روشها   ويژگي

 
  هدف  1

بنـدي و     هـاي آزمـون، بـسته      بـرداري، روش    هـا، روش نمونـه      ندارد، تعيين ويژگـي   هدف از تدوين اين استا    
  . استكلسينه شده كائولن گذاري  نشانه

  
  دامنه كاربرد 2

مورد مصرف در صنعت پوشرنگ كاربرد دارد و براي صنايع ديگـر            كلسينه شده   كائولن  اين استاندارد براي    
  . كاربرد ندارد..... و دارويي ، و آرايشيهداشتيب پالستيك، ،الستيكسراميك، كاغذ، صنايع مانند 

  
  مراجع الزامي  3

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندرد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده اسـت                     
در صورتي كه بـه مـداركي بـا         . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشود           

ريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي آن مورد نظر اين اسـتاندارد    ذكر تا 
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار بـه آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت، همـواره                     . ملي ايران نيست    

  .آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر است 
  : براي اين استانداردها الزامي استاستفاده از مراجع زير

هـا و    ويژگـي -، آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه     1381سال  : 1728استاندارد ملي ايران شماره        3-1
  .هاي آزمون روش

 تعيـين   - قسمت دوم  -ها و رنگدانه يارها     ، رنگدانه 1386سال  : 7505-2استاندارد ملي ايران شماره        3-2
  .oC105 مواد فرار در 

 تعيين مواد محلول در     -ها  ها و پر كننده     ، رنگدانه 1384سال  : 7505 -3استاندارد ملي ايران شماره       3-3
   روش آزمون -)روش استخراج گرم(آب 

 pH تعيـين مقـدار      -هـا   هـا و پركننـده      ، رنگدانـه  1384سال  : 7505-9استاندارد ملي ايران شماره        3-4
  . روش آزمون-سوسپانسيون آبي

 روشـهاي كلـي     -ها و رنگدانـه يارهـا       ، رنگدانه 1386سال  : 7505 -14ارد ملي ايران شماره     استاند 3-5
عنوان صحيح تعيين مقاومت محلول اسـتخراج       ( تعيين مقاومت آب استخراجي      - قسمت چهاردهم  -آزمون

  ). آبي است
3-6 ISO 787-7: 1981, General methods of test for pigments and extenders- part 7:  
 Determination of residue on sieve- water method- Mechanical flushing procedure. 
3-7 ISO 3262-1: 1997, Extenders for paints- specifications and methods of test- part 1:  

Introduction and general test methods.  
3-8 ISO 15528: 2000, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes-  

sampling. 



  

  تعاريف و اصطالحات   4
  : رود در اين استاندارد اصطالح و تعريف زير به كار مي

4-1  
  1 كلسينه شدهكائولن

  درپراش اشعه ايكس به طورعمده ساختار بي شكلاي كه اليه Al2O3.2SiO2) (سيليكات آلومينيم
   ماليتشامل مقدارجزيي بلورهاي.باآب زدايي حرارتي ازكائولن طبيعي تهيه مي شود.دارد)آمورف(

(3Al2O3.2SiO2)است . 
  
  بندي طبقه  5

 C و A ، Bنـوع  سـه  بـه  سـيليكات آلومينيـوم   براسـاس مقـدار   كلـسينه شـده    كـائولن در اين استاندارد   
  . شود بندي مي طبقه

  
  الزامات  6

  .است 1مورد مصرف در پوشرنگ طبق جدول كلسينه شده كائولن الزامات 
  

  د مصرف در پوشرنگموركلسينه شده كائولن  الزامات -1جدول 
  حدود قابل قبول

يف
رد

  

 Cنوع  Bنوع  Aنوع   يكا  ويژگي
  روش آزمون

  2-8بند   90 (m/m)%   ، كمينهAl2O3.2SiO2مقدار  1
  3-8بند   02/0  05/0  1/0 (m/m)%  ه ، بيشينμm45مواد باقيمانده روي الك   2
  1-8بند   90  70  40 (m/m)%  ، بيشينهμm2توزيع اندازه ذرات كوچكتراز   3
  4-8بند   5/0  (m/m)%  ، بيشينه0C105مواد فرار در   4
  5-8بند   1 (m/m)%  افت جرمي در اثر سوزاندن  5
  6-8بند   2/0 (m/m)%  مواد محلول در آب ، بيشينه  6
7  pH7-8بند   9تا 5     سوسپانسيون آبي  
  10-8د بن (m/m)%  توزيع اندازه ذرات به روش دستگاهي  8
  8-8بند    رنگ  9
  با توافق طرفين   )1(روشني رنگ  10
 Ω.m  مقاومت محلول استخراج آبي  11

  نفع بنا به توافق طرفين ذي

  9-8بند 
1 – Lightness 

 
  برداري نمونه  7

  .   انجام شودISO 15528:2000برداري بايد طبق استاندارد  نمونه
  

                                           
1 - calcined clay 



  

  هاي آزمون روش  8
  μm2تعيين توزيع اندازه ذرات كوچكتر از   8-1
   كليات  8-1-1

البتـه  .  به دليل سادگي و تجديدپذيري خوب، به عنوان يك روش مرجع ارايـه شـده اسـت                 1روش اندرسن 
در اين مـوارد بايـد در مـورد حـدود     . ممكن است روش هاي ديگري، با توافق طرفين ذينفع، استفاده شود        

  .قابل قبول توافق حاصل شود
   روشصول ا  8-1-2

قـانون  (در يـك سـيال، بـا مجـذور قطـر آن هـا متناسـب اسـت           سرعت سقوط ذرات كروي، پخش شـده        
روش اندرسن با استفاده از اين رابطه، توزيع انـدازه ذرات را برحـسب توزيـع ذرات كـروي بـا             . 2 )استوكس

سوسپانسيوني از ماده تهيه مي شود و غلظت مواد جامـد در يـك         . سرعت ته نشيني يكسان، بيان مي كند      
   در فواصل انتخابي مربوط بـه يـك سـري ذرات بـا قطرهـاي معـين، تعيـين                   فاصله ثابت در زير سطح آن،     

  .مي شود
  يا واكنشگرها/ مواد و  8-1-3

 1381سـال   : 1728 استاندارد ملـي ايـران شـماره    3فقط از مواد با خلوص تجزيه اي و آب حداقل درجه  
  .استفاده كنيد

  3   عامل پراكنش8-1-3-1
g2/0 كربنات سديم و g1/0را در  سديمفسفات متا  هگزا ml750آب حل كنيد .  
  ) مراجعه كنيد1به شكل ( وسايل   8-1-4

  وسايل و شيشه آالت معمول آزمايشگاهي و 
، mm200 تـا    mm0، بـا تقـسيم بنـدي        mm56شيشه اي با قطر داخلي        ظرف ته نشيني ،      8-1-4-1

گنجايش ظرف  . ته باشد  از قسمت داخلي ته ظرف فاصله داش       mm25محل قرارگرفتن صفر نبايد كمتر از       
  . باشدml620 و ml550 بايد بين mm200تا خط 

  .مجهز به يك شير دو طرفه و يك لوله تخليه جانبي  پي پت ،  8-1-4-2
  

  . استmm10 گنجايش پي پت تا خط نشانه –يادآوري 
  

 به  قسمت گنبدي شكل سمباده اي كه در دهانه ظرف ته نشيني كامالً جفت شود بايد از طريق ذوب                 يك  
انتهاي بدنه پي پـت بايـد       . پي پت جوش خورده باشد و يك منفذ كوچك خروجي در آن تعبيه شده باشد              

بدنه پي پـت از حبـاب تـا انتهـا، بايـد از لولـه             . باشد) 1-4-1-8بند  (هم سطح خط صفر ظرف ته نشيني        
  . باشدmm5/4 و mm4 بوده و قطر لوله باالي حباب بايد بين mm3/1 تا mm1موئين با قطر بين 

                                           
1 -Andreasen method 
2 - Stokes' law 
3 - Dispersing agent 



  

داراي ديواره هاي ).oc)5/0±23 و قابل تنظيم در دماي l15 با گنجايش حمام با دماي ثابت ،    8-1-4-3
حمام بايد دور از منابع لـرزش       .  درون آن فرو برده شود     mm200شفاف كه ظرف ته نشيني بتواند تا خط         

  .قرار بگيرد و جريان گردش آب نبايد در آن لرزش ايجاد كند
  معمـوالً [ بـا قابليـت چـرخش بـا سـرعت مناسـب بـراي پـراكنش كامـل                     ، هم زن مكانيكي     8-1-4-4
1-min)10±1000 (هم زن نبايد جريان گردابي ايجاد كند. ]مناسب است.  
  

 و چهار پره با فواصـل مـساوي سـاخته شـده             mm40يك همزن مناسب مي تواند از يك صفحه برنجي با قطر             –يادآوري  
  . نسبت به افق به طرف باال چرخش كندo30ك زاوية باشد كه بخش پره ها با ي

  
   .ml1000 با ابعاد مناسب، مثالً بطري شيشه اي با گنجايش ظرف پراكنش ،   8-1-4-5
  mg1/0 با تفكيك پذيري ترازوي آزمايشگاهي ،   8-1-4-6
  .راي آبب) oc)2±105 با قابليت تنظيم دما براي تبخير مايع سوسپانسيون، مثالً آون ،   8-1-4-7
  . نباشدml20 مناسب براي تبخير كه گنجايش آنها كمتر از بطري هاي توزين دهانه گشاد ،   8-1-4-8
  ).كرنومتر(زمان سنج    8-1-4-9
  
  
  

  حباب             
  

  شير دوطرفه     
  لوله تخليه        

  
  

  قسمت گنبدي شكل           
  

  پي پت
  
  

  
  ظرف ته نشيني

  
  
  
  
  
  

   نشيني و پي پت ظرف ته-1شكل 



  

      آماده سازي براي آزمون8-1-5
     كاليبراسيون پي پت8-1-5-1

شير . را با آب تقريباً پركنيد    ) 1-4-1-8بند  (ظرف ته نشيني    . را كامالً تميز كنيد   ) 2-4-1-8بند  (پي پت   
ه، آب درون   را در موقعيت نمونه برداري قرار داده و با استفاده از يك لوله مكنده الستيكي، تـا خـط نـشان                    

كـه از   ) 8-4-1-8بنـد   (شير را به موقعيت تخليه برگردانيد وآب را داخل يك بطري توزين             . حباب بكشيد 
با اعمال فشار از طريق لوله مكنده السـتيكي آب باقيمانـده داخـل              . قبل به وزن ثابت رسيده، تخليه كنيد      

 وزن كنيـد و     mg1وي آب را با تقريب      بطري توزين حا  . حباب و لوله تخليه را نيز وارد بطري توزين كنيد         
با استفاده از اختالف جرم به دست آمده از جرم ظرف محتوي آب و ظرف خالي، حجـم داخلـي پـي پـت                        

(VP)را محاسبه كنيد .  
      كاليبراسيون ظرف ته نشيني8-1-5-2

كـه  ) 2-4-1-8بنـد   (را كامالً تميز و خشك كنيد و آن را همراه پي پت             ) 1-4-1-8بند  (ظرف ته نشيني    
تا خـط   ) oc)5/0±23سپس آن را با آب در دماي        .  وزن كنيد  g1/0در جاي خودش قرار گرفته، با تقريب        

mm200      با استفاده از اختالف جرم به دست آمده از دو توزين فوق جرم آب              .  پر كرده و مجدداً وزن كنيد
  . را محاسبه كنيد(VS)و سپس حجم داخلي ظرف 

      روش انجام آزمون8-1-6
  .اندازه گيري را دو بار انجام دهيد

      تهيه آزمونه8-1-6-1
ريختـه و بـا    ) 5-4-1-8بنـد   (آن را درون ظرف پـراكنش       .  وزن كنيد  mg1 نمونه را با تقريب      g12حدود  

 برسـانيد و بـه مـدت        ml500حجم را بـه     ) 5/0±23(ocدر دماي   ) 1-3-1-8بند  (افزودن عامل پراكنش    
min15      بالفاصـله كـل   . به هم بزنيد تـا سوسپانـسيون تـشكيل شـود        ) 4-4-1-8 ندب( با هم زن مكانيكي

 mm200بريزيد و با آب، حجم نهايي را به ارتفاع          ) 1-4-1-8بند  (سوسپانسيون را درون ظرف ته نشيني       
  .منتقل كنيد) 5/0±23(ocبا دماي ) 3-4-1-8بند (ظرف محتوي سوسپانسيون را به حمام . برسانيد

  ي    ته نشين8-1-6-2
پـس از   . درون حمام بماند تا دماي آن به دماي حمـام برسـد           ) mm200تا خط   (بگذاريد ظرف ته نشيني     

برقراري تعادل دمايي، با قرار دادن انگشت روي منفذ خروجي و چند بار سر و ته كردن ظـرف، محتويـات                     
) 9-4-1-8بند(نومتربالفاصله پس از به هم زدن، ظرف را سرجايش قرار داده وكر           . آن را خوب به هم بزنيد     

  .را به كار بيندازيد
 يك سري نمونه بـا حجـم   قرار گرفته، )2-4-1-8بند (به كمك لوله مكنده الستيكي كه در دهانه پي پت         

VP، در عمق هاي hn، در فواصل زماني پس از هم زدن سوسپانسيون ، به يكي از دو روش زير برداريد :  
)  محاسـبه شـده اسـت      3-6-1-8كه طبـق بنـد       (μm20ت حدود   ، مربوط به اندازه ذرا    1t در زمان    –الف  

12نمونه هاي بعدي را طوري برداريد كه اندازه قطر ذرات با روند             . اولين نمونه را برداريد    .  تغييـر كنـد    :
  .برابر نمونه دوم باشد، و به همين ترتيب تا آخر2يعني قطر نمونه اول 



  

 ، نمونه ها را برداشته و قطـر دقيـق ذرات مربـوط بـه هـر              2:1 در زمان هاي مناسب، با روند تقريبي         –ب  
يعني زمان برداشت دوم، دو برابر زمان برداشت اول باشد، و           .  محاسبه كنيد  3-6-1-8برداشت را طبق بند     

  .به همين ترتيب تا آخر
  . باشدs20زمان پر كردن پي پت بايد حدود 

س پ. كه به وزن ثابت رسيده، بريزيد     ) 8-4-1-8بند  (ا از درون پي پت، داخل بطري توزين         سوسپانسيون ر 
 آب  ml7 تا   ml5از تخليه حباب پي پت، لوله مكنده الستيكي را برداريد و به وسيله يك پي پت معمولي                  

بدنه . ندداخل حباب بريزيد تا كليه ذراتي كه به سطح آن چسبيده اند، شسته شده و وارد ظرف توزين شو                  
  .پي پت در قسمت پايين تر از حباب بايد پر از سوسپانسيون باشد

 خشك كنيد، خشك كردن و تـوزين را آنقـدر ادامـه دهيـد تـا                 oc105محتويات ظرف توزين را در دماي       
  . نباشدmg1/0تفاوت دو توزين متوالي بيشتر از 

با همان روشي كه    ) 1-3-1-8بند   (شاكنبراي انجام آزمون شاهد، با حذف نمونه و صرفاً با حضور عامل پر            
با استفاده از تفاضل جرم هاي به دست آمده بـراي نمونـه و              . براي نمونه استفاده شد، آزمون را تكرار كنيد       

  . را محاسبه كنيد(mn)ام nشاهد، جرم جزء 
  

  . ف از آن استفاده كردچنانچه روش شيميايي مناسبي وجود داشته باشد، مي توان براي تعيين جزءهاي مختل -١يادآوري 
  

كاهش دقيـق  . پس از برداشتن هر جزء، عمقي از سوسپانسيون كه پي پت در آن فرو رفته كاهش مي يابد               
  .عمق را به تجربه به دست آورده و از آن در محاسبات بعدي استفاده كنيد

  
.  بـوده اسـت    mm200 اوليه    باشد و عمق   mm4براي مثال، فرض كنيد كاهش عمق به ازاء برداشت هر جزء             -٢يادآوري  

 محاسـبه قطـر اوليـه مربـوط بـه           كه براي ) 1h( خواهد بود و عمق ميانگين       mm196پس عمق، بعد از برداشت اولين جزء        
 خواهد بود و بـه همـين        2h (mm194(عمق ميانگين براي دومين جزء      .  خواهد بود  mm198اولين جزء استفاده مي شود      

  .ترتيب الي آخر
  
  ه زمان برداشت    محاسب8-1-6-3

  :ام را برحسب ثانيه، با استفاده از معادله زير محاسبه كنيد nزمان برداشت نمونه 
6

2
12

1018
×

ρ−ρ
η

=
n

n
n dg)(

ht  

  :كه در آن 
η  ويسكوزيته مطلق سوسپانسيون ، به نيوتن ثانيه بر مجذور متر ؛  
hn   عمق ميانگين كه نمونهnه ميلي متر ؛ام از آن برداشت شده ، ب  

1ρ  چگالي سوسپانسيون ، به گرم بر سانتي متر مكعب ؛  
2ρ  چگالي ذره ، به گرم بر سانتي متر مكعب ؛  
g شتاب جاذبه ، به متر بر مجذور ثانيه ؛  

dn   مربوط به نمونه 1حد باالي استوكسقطر nام برداشت شده ، به ميكرومتر.  
                                           

1 - Limiting stokes diameter 



  

  محاسبه    8-1-7
 رابـا اسـتفاده از      (tn) در فاصـله زمـاني       (dn)درصد جرمي تجمي ذرات كوچك تر از حد باالي اسـتوكس            

  :معادله زير محاسبه كنيد 
100×

×
×

=
ps

sn
n vm

VmP  

  :كه در آن 
mn          جرم ماده ته نشيني شده در جزءn                ام ، كه با كم كردن جرم نمك هاي سـديم موجـود در عامـل

  اصالح شده ، به گرم ؛) 1-3-1-8 بند(پراكنش 
ms  جرم آزمونه ، به گرم ؛  
Vp   به ميلي ليتر ؛) 1-5-1-8بند (حجم پي پت ،  
Vs   به ميلي ليتر) 2-5-1-8بند (حجم ظرف ته نشيني ،.  

      پذيرش مقادير حاصل از آزمون8-1-8
ر از قطرهاي يكسان، تنهـا      براي درصد جرمي ذرات كوچكت    ) از دو بار اندازه گيري    (دو مقدار به دست آمده      

  .اختالف نداشته باشند% 4در صورتي قابل قبول هستند كه بيش از 
      بيان نتايج8-1-9

برحسب ميكرومتر، روي محور افقـي  ) 8-1-8بند (با استفاده از اندازه ذرات مربوط به مقادير پذيرش شده          
نحني رسـم كنيـد و از روي آن         و درصد ذرات كوچك تر از حد باالي استوكس، روي محور عمودي يك م             

  .درصدهاي تجمعي مربوط به سري هاي مورد نياز را انتخاب كنيد
  .گزارش كنيد% 1نتايج را با تقريب 

  سيليكات آلومينيوم   8-2
  .تعيين شود 1(XRf)اشعه ايكس فلورسانس بايد به روش Al2O3.SiO2مقدار 

  μm45    مواد باقيمانده روي الك 8-3
  . اندازه گيري كنيدISO 787-18 : 1983 را طبق استاندارد μm45انده روي الك مقدار مواد باقيم

  oc105    مواد فرار در 8-4
  . اندازه گيري كنيد1386سال  : 7505-2 را طبق استاندارد ملي ايران شماره oc105مقدار مواد فرار در 

  .می تواند استفاده شودg١٠مقدار آزمونه غيراز باتوافق طرفين ذينفع 
      افت جرمي در اثر سوزاندن8-5

  . اندازه گيري كنيدISO 3262-1 : 1997مقدار افت جرمي در اثر سوزاندن را طبق استاندارد 
      مواد محلول در آب8-6

  . اندازه گيري كنيد1384سال  : 7505-3مقدار مواد محلول در آب را طبق استاندارد ملي ايران شماره 
8-7    pHسوسپانسيون آبي   
 انـدازه گيـري     1384سـال    : 7505-9 سوسپانسيون آبي را طبق استاندارد ملي ايـران شـماره            pHدار  مق

  .كنيد
                                           

1 - X-ray diffraction 



  

      رنگ8-8
  . انجام دهيدISO 3262-1 : 1997مقايسه رنگ را طبق استاندارد 

      مقاومت محلول استخراج آبي8-9
   1386سـال    : 7505-14مقدار مقاومـت محلـول اسـتخراج آبـي را طبـق اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره                     

  .اندازه گيري كنيد
      توزيع اندازه ذرات به روش دستگاهي8-10

  .، با توافق طرفين ذي نفع، تعيين شود1توزيع اندازه ذرات بايد به وسيله يكي از دستگاههاي متداول
      گزارش آزمون8-11

  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد 
  همشخصات كامل نمون    8-11-1
  ارجاع به شماره اين استاندارد ملي    8-11-2
  نتايج آزمون و مطابقت يا مغايرت آن با حدود قابل قبول    8-11-3
  هرگونه انحراف از روش هاي آزمون ارايه شده    8-11-4
  تاريخ انجام آزمون ها    8-11-5
  
  بسته بندي  9

اشد كه آن را در برابـر نفـوذ هـوا و رطوبـت             بسته بندي كائولن مورد مصرف در پوشرنگ بايد به گونه اي ب           
  .محافظت كند

  
  .نوع بسته بندي مي تواند با توافق طرفين ذي نفع باشد -يادآوري

  
  نشانه گذاري  10

  .نشانه هاي زير بايد به طور خوانا ، به زبان فارسي، روي بسته ها نوشته شود
  نندهتوليد ك) در صورت وجود(نام و نشاني و عالمت تجاري     10-1
  نام و نوع نمونه و مورد مصرف آن    10-2
  شماره سري ساخت يا تاريخ توليد    10-3
  ) %±5(وزن خالص ، به كيلوگرم با رواداري     10-4
  »ساخت ايران«عبارت     10-5

                                           
  : مي توان از استاندارد زير استفاده كرد x براي تعيين توزيع اندازه ذرات به وسيله اشعه -1

EN 725-5 : 1996 , Advance technical ceramics – Methods of test for ceramic powders – Determination of 
particle size distribution. 
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