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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، یفهوظ که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    نام

 اجرا ابحغ شده است .  جهت  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  تاسک  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  یونکمیس اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده عیی ت ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب ،     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی زمان ملی استاندارد ایران تشکی سا مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان ، حفک    مصکر   از حمایکت  برا  قانون ، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی اقتصاد  ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی ، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور ،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید . اجبار  را آن بند درجه

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، نۀدر زمی

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( یکااا ، المللی بی  دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن اا عملکرد بر و اعطا

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از رانای ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 پیش گفتار

 

شرکت اا  مربو  توسط که پیش نویس آن در کمیسیون "ااویژگی -سا تر   رنگدانه میکا " استاندارد

اجحس کمیته ملی و چهاردامی   ازار و صدی  تهیه و تدوی  شده است و در پرشیا پژواش شریف

استناد بند ی  ، این  به مورد تصویب قرار گرفته است 93/2/1329مور   صنایع شیمیایی و پلیمر استاندارد

، به 1331مصوب بهم  ماه   ،استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانقانون اصح  قوانی  و مقررات موسسه  3ماده 

 شود.عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می
برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا  ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، 

  ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  ای  استاندارداا

 استاندارداا ارائه شود ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت . بنابرای  ، 

 باید امواره از آخری  تجدید نظر استاندارداا  ملی استفاده کرد .

 

 ماخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است :منبع و 

ASTM D 607 : 2012, Standard Specification for Wet Ground Mica Pigments 
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 هاويژگی -سايي تر میکا رنگدانه

 و دامنه کاربرد هدف   0

عنوان  شناخته شده بهنرم تجار   موسکویتمیکا  وع دو ن اا ویژگیتعیی   ،استاندارداد  از تدوی  ای  

 .باشدمیاا  محاف  مناسب برا  استفاده در ساخت پوشش ،1سا میکا  تر 

 دارد. د، کاربرسا میکا  تر  اا  رنگدانهتعیی  ویژگیای  استاندارد برا  

 مراجع الزامی         1

 اا ارجاع داده شده است. تاندارد ملی ایران به آنمدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  اس

 شود.بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیهدر صورتی

اا ارجاع داده رد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنمورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مو

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آنشده است، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه

 : استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است

2-1  ASTM D 185, Test Methods for Coarse Particles in Pigments
2
 

2-2  ASTM D 280, Test Methods for Hygroscopic Moisture (and Other Matter Volatile Under 

the Test Conditions) in Pigments 

2-3  ASTM D 716, Test Methods for Evaluating Mica Pigment 

2-4  ASTM D 1208, Test Methods for Common Properties of Certain Pigments 

 هاترکیب و ويژگی   9

 د.باش 1دو  جباید مطاب  با الزامات  دست آید وبهمیکا  موسکویت  سایش ترباید از  رنگدانه

 رنگ باید در محدوده مورد تواف  با ی  استاندارد قاب  قبو  خریدار و فروشنده باشد.   9-1

 بردارينمونه          4

 یا ار واحد 2، بسته روزانه3اا  مختلف از ار بهر، دستهبند طور تصادفی از بستهدو نمونه باید به

که ایچ عحمت متمایز  میان واحداا  تولید  دیده امیتولید  دیگر از ی  محموله برداشته شوند. انگ

   جز به ،دو نمونه، انتخاب شوند kg 3999اا  متفاوت، به ازا  ار بند اا باید از بستهنشود، نمونه

اا فقط باید دو نمونه برداشته شود. با استند که در ای  نوع محموله kg 2333تر از اایی که ک محموله

                                                 
1- Wet ground  

 بهره بردار  موجود است.جهت  3393-3استاندارد ملی ایران شماره  -9
3- Batch  
4- Dayʼ s pack  

javascript:goRefDoc('D185')
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اایی که صورت جداگانه یا بعد از مخلو  کردن مقادیر مساو  از نمونهاا ممک  است بهنمونه انتخاب خریدار

 اند، آزمون شوند.از واحداا  تولید  یکسان برا  تشکی  ی  نمونه مختلط برداشته شده

 

 رنگدانه میکاي موسکويتهاي ويژگی -0جدول

 روش آزمون حدود قابل قبول ويژگی

A 

 M 325درجه منظم 

B 
 درجه نرم

g/cm، ظاار  چگالی حداکثر
3 9/9 9/9 ASTM D 716 

 ASTM D 280 3/9 3/9 وزنیدرصد ، مواد فرار سایرحداکثر رطوبت و 

 ASTM D 716 3/9 3/9 وزنیدرصد ، ناخالصیذرات حداکثر 

داشته شده مانده نگهحداکثر ذرات درشت )ک  باقی

 (، درصد وزنی(mµ 196)129رو  ال  شماره 

1/9 91/9 ASTM D 185 

داشته شده مانده نگهحداکثر ذرات درشت )ک  باقی

 (، درصد وزنی(mµ 23)393شماره رو  ال  

9/19 9/3 ASTM D 185 

اشتعا  بر اساس ماده جرم در اثر حداکثر کااش 

  وزنیدرصد خش ، 

9/3 9/3 ASTM D 1208 

 
 


