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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

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

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

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

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

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

تولیکد ،   به شرایط وجهت 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  اسکت  تجار  و فناور 

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

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون 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 تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند قهعح اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  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 سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

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

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

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

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی 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  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند ستاندارد ایران میسازمان ملی ا

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

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

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

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

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

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

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

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

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی ارداا استاند سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

                                                 
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

 

 مربو  اا  درکمیسیون آن نوی  پیش که« روش آزمون –درجه سفید تعیی   - سیمان سفید» استاندارد

 اجکحس  پانصکد و سکی و چهکارمی    در  و شده تدوی  و تهیهو شهرساز   مسک راه، مرکز تحقیقات توسط 

 .تصکویب شکد   13/3/23مکور    اا  ساختمانی ساختمان و مصالح و فرآوردهمهندسی استاندارد  ملی کمیتۀ

 ایکران،  صکنعتی  تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این 

 .شودمنتشر می رانای ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

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

بنکابرای ،  . گرفکت  خوااکد  قرار توجه مورد مربو  نیف کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خی أمنبع و م

 
UNE 80117:2012, Physical analysis, Determination of Color in Clinker and White Cement - 

Test Method. 
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  روش آزمون –تعیین درجه سفیدي -سیمان سفید 
 

 و دامنه کاربردهدف    4

 

براساس نقطه که  است( 1-9)بند  سفید  سیماندرجه سفید  کلینکر و تعیی   ،اد  از تدوی  ای  استاندارد

 سنج اسپکتروفتومتر یا دستگاه رنگبا استفاده از دستگاه  X, Y, Z 1گانه اا  سه محرک شروع مقادیر

  مربو  را برآورده سازد. دقتمشرو  برآنکه الزامات  آید، دست می به گانه اا  سه محرک

 

 مراجع الزامي   2
 

اا ارجاع داده شده است.  مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

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

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه در صورتی

اا ارجاع داده  مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن تجدیدنظر و اصححیه شده است، امواره آخری 

 

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است :

 .اا و معیاراا  انطباق ویژگی –سیمان سفید ، 1323سا   :9231 استاندارد ملی ایران شماره 2-4

 .اصو  قسمت او : –سنجی رنگ –اا و جحاا  رنگ، 1333: سا  3331 -1 استاندارد ملی ایران شماره 2-2

 :قسکمت دوم  -رنکگ سکنجی    -رنگهکا و جحاکا  ، 1333: سکا   3331 -9 ملکی ایکران شکماره   استاندارد  2-8

 . گیر  رنگ اندازه

 قسکمت سکوم:   –سکنجی  رنکگ  –اکا و جحاکا    رنکگ ، 1333: سا  3331 -3 استاندارد ملی ایران شماره 2-1

 .محاسبه اختح  رنگ
2-5  UNE 80220  Methods of testing cement- Chemical analysis - Determination of moisture.  

2-6 EN 196-2 Methods of testing cement- Part2: Chemical analysis of cement. 

2-7 EN 196-6 Methods of testing Cement- Part 6: Determination of fineness. 

 آزموناصول    8

بازتاب از نمونه و مقایسه آن با پ  از  رتو  نورپدسته تابشی ی  انرژ   گیر  دازهان روش آزمون بر مبنا 

 .مرجع استبازتاب از نمونه استاندارد 

                                                 
1-Tristimulus Values 



9 

طیف مرئی)بی  دانده  تشکی  پرتوگیر  ضریب بازتاب نمونه برا  ار طو  موج  اندازه از انجام آزمون، اد 

امان  گانه مربو  به اا  سه اا مقادیر محرک گیر  ه از ای  اندازهاست. با استفاد ،نانومتر( 339و نانومتر  339

      شود.  رنگ، محاسبه می

 

 سازي نمونه سیمان آماده   1

 سکاز  نمونکه سکیمان بکرا  آزمکون شکیمیایی       مشابه آمکاده  آزمونای  برا   سیمان سفیدنمونه ساز   آماده

 .است، 6-9بند روش ارائه شده در براساس 

 

 ت عمومي آزمونالزاما   5

 استاندارد هاي نمونه   5-4

 اولیه استاندارد   5-4-4

CIEبراساس توصیه سازمان استاندارد اولیه 
انتشاردانده انعکاسی  سنجی(، المللی رنگ )کمیسیون بی  1

اا  یا انعکاسی طیفی برابر واحد برا  تمام طو  موج آ  یکنواخت ایده انتشارداندهعنوان  بهآ  است و  ایده

 .شود عریف میت

 

 نمونه سفید – ثانويه استاندارد  5-4-2

شده فشرده  ، بنابرای  برا  واسنجی از ی  قر  سولفات باریمنباشداستفاده استاندارد اولیه قاب  که  انگامی

، ρ8/d (λ)ای  نمونه باید انعکاس طیفی با  شود. استفاده می عنوان استاندارد ثانویه به سنجی( سفید رنگ نمونه)

گیر  مطلک ،   اا   اندازه اا  مختلف با استفاده از روش ، برا  طو  موج R45/0 (λ) ا ضریب انعکاس طیفی ی

 . شودتعیی  

 نمونه استاندارد برا  تعیی  درجه سفید  باید دارا  سطح امگ ، صا ، تمیز و مات )غیربراق( باشد.

 مورد استفاده )صفحات سرامیکی(  کار دارداستانعنوان  بهتوان برا  واسنجی  ای  نمونه استاندارد را می

 داد. قرار

 

                                                 
1-Commission International de Eelairage (CIE) 
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  دستگاه نمونه استاندارد   5-4-8

نمونه استاندارد تهیه شده توسط تولید کننده دستگاه باید واسنجی شود و یا براساس استاندارد اولیه یا ثانویه 

 9ویترولیتیسرامی  یا  1اپالسن شیشه  اا باید از مواد پایدار و با دوام مانند . ای  نمونهقرار گیردمورد تایید 

 تولید شوند.

 

 سازي نمونه  آماده   5-2

 روش مرجع -متراکم کردن   5-2-4

و  گیرد صورت می ساز  نمونه از طری  متراکم کردن آن با استفاده از دستگاه و یا به صورت دستی آماده

 در حلقه فلز باید یر باشد. نمونه پودر  پودر  تجدیدپی  شود که متراکم کردن نمونه ا  طراحی می گونه به

ا  که سطح آن  گونه و تحت فشار متراکم شود، به قرار داده (یا ظرو  مناسب مطاب  دستورکار دستگاه)

باشد که چگالی نمونه  ا  اندازه فشار اعما  شده باید بهصا ، تمیز و مات )مانند سطح شیشه مات( باشد. 

متر  بر سانتی  گرم 3/1متر مکعب و برا  قر  نمونه سیمان  بر سانتی  گرم 9 قر  سفید سولفات باریم تقریباً

 مکعب باشد.

دست آمده باید دارا   قر  بهقطر دست آمده،  حلقه فلز  در نتایج بهتوسط  منظور پرایز از ایجاد خطا به

گیر ، سطح  دازهامچنی  برا  جلوگیر  از ایجاد خطا  انسنج باشد.  سطحی بزرگتر از داانه دستگاه رنگ

 تراز باشد. ام ،مربو نمونه باید کامحً با سطح حلقه فلز  

 متر نباشد. میلی 3ا  باشد که کدر  الزم را تامی  کند و کمتر از  گونه ضخامت قر  باید به

 193به مدت دوساعت در دما   3-9آن را مطاب  بند سفید باید سیمان گیر  رنگ نمونه کلینکر  برا  اندازه

 .خن  کنید در خشکانه تا رسیدن به دما  محیط آزمایشگاهسپ  و خش  سلسیوس  درجه

متر مربع بر گرم  سانتی 3999به نرمی بیش از  را   سفید، باید آنسیمان پیش از متراکم کردن نمونه کلینکر 

آلودگی را به گونه  ا  باشد که ایچ گونه خردایش باید به دستگاه آسیاب کنید. 3-9مطاب  بند روش بلی (  )به

 نمونه منتق  نکند.

 .شود با میزان نرمی )به روش بلی ( تولید  انجام می 6-9ساز  نمونه سیمان مطاب  بند  آماده -4يادآوري

دستگاه خردایش  کار رفته در بر رو  سفید  کلینکر دارد و فلزات به نامطلوبیاا  خردایشی اثر  دستگاهبرخی  -2يادآوري

 طور کلی غیرفلز  باشد. کند. درای  خصو  آسیاب مناسب باید از جن  عقی ، آلومینا و به ز عم  میسا عنوان عام  رنگ به

 

 جايگزينروش   5-2-2

توان استفاده  ساز  دیگر می ار نوع سامانه آمادهیا ته صا  و  اا  پوشش داده شده با شیشه شفا ، از نمونه

 گیر  را  قدر کافی دستگاه اندازه ایجاد کند و بهرا  یکنواختیکه سطح صا  کامحً  کرد، مشرو  بر آن

                                                 
1- opalescence  کند که از زوایا   اا  موجود در طیف نور  را ایجاد می از خوا  ارزنده سنگ اپا  است. ای  پدیده رنگ ا  پدیده : اپالسن

 شود. صورت گوناگون دیده می مختلف به

9-   vitrolite. شیشه رنگی شده غیرشفا : 
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دست آمده از  ا  باشد که نور نتواند از آن عبور کند و مقادیر مشابه به اندازه پوشش داد و ضخامت آن باید به

 داد.  نشانروش مرجع را 

  

 گیري رنگ دستگاه اندازه   5-8

 دستگاه مرجع – اسپکتروفتومتر  5-8-4

اشکا   و یا به صورت تکفام رنگ و بازتاب آن به تجمعبراساس دستگاای است که تر دستگاه اسپکتروفتوم

 قوس الکتریکی یا  از طری  المپ زنون منبع نور . یا معاد  آن( 9/23یا  d/8)مانند  کند عم  میدیگر 

و سایر ( مرجع)شرایط  o9 1گر مشاادهو  Cاستاندارد   نور منبعتامی  و امکان محاسبات برا  فشار باال 

 (.2-3شود )بند  شرایط فراام می

 

 دستگاه جايگزين –سنجي  دستگاه رنگ  5-8-2

توان مورد  را می یا معاد  آن 9/23یا  d/8شک   گانه نور  به اا  سه براساس محرکسنجی  دستگاه رنگ

)شرایط  o9گر  مشاادهو  C منبع نور  استانداردامکان محاسبات برا  با ای  دستگاه نیز . استفاده قرار داد

 شود. ( و سایر شرایط فراام میمرجع

صحت  ،گانه، الزم است پیش از استفاده از آن اا  سه سنج براساس محرک در صورت استفاده از دستگاه رنگ

 دست آمده از دستگاه مرجع مورد تایید قرار بگیرد.  با مقادیر به ،دست آمده با ای  دستگاه مقادیر معاد  به

 

 هو مشاهد نوردهيمون: شرايط آز   5-1

 منبعاست. از شرایط  o9گر  مشاادهو  C منبع نور  استانداردشرایط مرجع روش آزمون براساس استفاده از 

که نتایج  مشرو  بر آنتوان استفاده کرد  ( میo19و  D65ترتیب  دیگر  )به عنوان مثا  بهگر  مشاادهو نور  

 د.براساس شرایط مرجع باشمده دست آ به

 

 آزمونانجام روش    6

 گیري رنگ سازي آزمونه براي اندازه آماده   6-4

ساز  نمونه سیمان  آماده ساز  کنید. آماده 9-9-3یا  1-9-3سه نمونه سیمان سفید را مطاب  بنداا  

ساز  نمونه استاندارد واسنجی رنگ سفید صورت  آمادهی انجام شود که برا  سفید باید به امان دقت

 گیرد. می

 

  گیري رنگ  واسنجي دستگاه اندازه   6-2

 انعکاسگیر  رنگ باید براساس دستورالعم  تولید کننده باشد و از مقادیر ضریب  واسنجی دستگاه اندازه

 دست آمده از واسنجی نمونه استاندارد سفید استفاده شود. طیفی نمونه کالیبره شده یا مقادیر به

                                                 
1- Observer 
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 گیري رنگ   اندازه   6-8

 ار ی  از  X, Y, Zگانه  اا  سه گاه براساس دستورالعم  تولیدکننده، مقادیر محرکپ  از واسنجی دست

 دست آمده باید میانگی   به  X, Y, Zمقادیر را به دست آورید.  1-6ساز  شده مطاب  بند  سه نمونه آماده

 گیر  باشد. سه اندازه

  

 بیان نتايج   7

شر  زیر بیان  به 2-9و  3-9، 9-9 اا اندارد بندبراساس است CIELAB 1صورت مختصات بهنتایج نهایی 

 شود: می

 رود. کار می ( به*L*  ،a*  ،b) CIE 1236 جا   به CIELABعحمت اختصار   -يادآوري

 .)درجه سفید ( نمونه سطحی : براساس وضو  یا روشنی *Lمختصات  

افزایش (، )-رمز )+( و به سمت سبز)، تا ق*L در ارتبا  با شدت نور 9نابی انحرا  از نقطه فام:  *aمختصات  

 . (دانده شدت نور سبز است دانده شدت نور قرمز و افزایش اعداد منفی نشان اعداد مثبت نشان

دانده شدت نور زرد و افزایش اعداد  افزایش اعداد مثبت نشان، )( یا زرد )+(-: انحرا  از آبی ) *bمختصات  

 . (دانده شدت نور آبی است منفی نشان

 

از فرمو  زیر  X ،Y ،Zگانه  سه اا  محرک مختصاتز ابا توجه به شرایط مرجع  *bو  *L*  ،aتصات مخ

 شود:  محاسبه می
L* = 116 (Y/Yn)

1/3
 – 16 

a* = 500 [X/Xn)
1/3

 – (Y/Yn)
1/3

] 

b* = 200 [Y/Yn)
1/3

 – (Z/Zn)
1/3

] 

 

مقدار سه   Xn  ، Yn، Znآید و  ت میدس به 3-6براساس بند  X ،Y ،Zگانه   اا  سه که در آن مقادیر محرک 

 ارائه شده است. 1گر است که در جدو   و مشااده منبع نوربا توجه به ثابت 

                                                 
1-Coordinates 

2- Chromaticity 
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   Xn   ،Yn ،Znمقادير ثابت  – 4جدول 

 منبع

 نوري

 o 41گر   مشاهده o2 گر   مشاهده

C D65 A F C D65 A F 

Xn 17/33 15/35 35/413 18/413 23/37 34/31 45/444 42/442 

Yn 411 411 411 411 411 411 411 411 

Zn 28/443 33/413 53/85 24/11 41/446 88/417 21/85 73/11 

 .است درجه کلوی  6399مطاب  با نور طبیعی روز در دما  حدود : D65منبع نوري استاندارد

اندازه منبع نور  استاندارد  ع طیفی ای  منبع نور  بهدرجه کلوی  )توزی 2322مطاب  با نور طبیعی روز در دما  حدود : Cمنبع نوري استاندارد

D65 ویژه در منطقه نور فرابنفش، به نور طبیعی روز نزدی  نیست(. به 

 است. درجه کلوی  9336ا  در دما   معر  نور المپ تنگست  و توزیع طیفی آن مطاب  با جسم سیاه ایده: Aمنبع نوري استاندارد

 است.انواع متفاوتی از منابع نور  فلورسنتی معر  : Fمنبع نوري استاندارد

 

 شود. دست آمده تعیی  می به  *bو  *L*  ،aدرجه سفید  کلینکر سیمان سفید از مقادیر مختصات 

 مطل ( نزدی  به صفر باشد. قدر)  *a*  ،bو  199نزدی  به  *Lسیمانی سفیدتر است که 

 

 گزارش آزمون   3

 یر باشد:گزارش آزمون باید شام  اطحعات ز

 ؛ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران   3-4

 ؛امه جزئیات الزم برا  شناسایی نمونه آزمایشگاای  3-2

 ؛در آزموننتایج، روش و شرایط مورد استفاده   3-8

  عنوان اختیار  در نظرگرفته شده است. امه عملیاتی که در ای  استاندارد مشخص نشده، یا به  3-1

 

 دقت آزمون   3

باید به  *Lمختصات  مبنا آزمون مرجع، دقت برحسب ضریب تغییرات تکرارپییر  و تجدیدپییر  بردر 

 شر  زیر باشد:

 100 ≤ 1% *( Sr/ x) = ضریب تغییرات تکرارپییر  

 100 ≤ 2% *( SR/ x)  = ضریب تغییرات تجدیدپییر 

 

 که در آن: 

Sr   انحرا  از استاندارد تکرارپییر ؛ 

SR  تاندارد تجدیدپییر ؛انحرا  از اس 

x   نمونه.متوسط 


