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  و دامنههدف  - 1

براي سنجش تفاوت هاي رنگي  ،روش استفاده از ابزار اندازه گيري رنگ  ISO 10545 اين بخش از
را توضيح ) كه با رنگ ثابت و يكنواختي طراحي شده اند( در كاشي هاي لعاب دار رنگي تخت  ،كوچك
كه تنها وابسته به همسان بودن نمونه ها (ماكزيمم اختالف رنگي قابل قبول  ،در اين بخش . مي دهد

  .تعيين مي شود) نه به تفاوت ماهيتي رنگ  است
  .تفاوت هاي رنگي كه جنبه دكو دارد در اين بخش گنجانيده نمي شود

تنها  در مواردي استفاده مي شود كه تعيين اختالف رنگي جزئي بين كاشي  ، ISO نكته  اين بخش از 
  . هاي لعاب دار تخت حائز اهميت باشد

  
  مراجع اعتباري  2

در زمان . استفاده گرديده است   ISOذيل شامل قرار دادهايي است كه در اين بخش از استانداردهاي
اين استانداردها معتبر بوده اند و هر زمان كه اين استانداردها مورد اصالحيه  ، ISOانتشار اين بخش از 

ت پيوسته در حال حاضر گروههايي به صور. خواهد بود  ISO 10545قرار بگيرند مورد قبول اين بخش از 
. استانداردهاي ذيل را بررسي مي نمايند تا امكان استفاده از ويرايش هاي جديد آنها را فراهم سازند 

  . سندهاي استاندارد بين المللي معتبر را نگهداري مي نمايند IES و   ISOاعضاء 
  .كالريمتري ، CIE .No.15.2:1986نشريه 

ISO 105-J03:1995 ، بخش  - ثبات رنگ تست هايي براي -منسوجاتJ03  :محاسبات اختالفات رنگي.  
  
  تعاريف 3

  .تعاريف ذيل استفاده مي شود ISOبراي اهداف مدنظر اين بخش از 
  )chroma(ما كرو 1-3

  .انحراف از رنگ خاكستري با روشنايي يكسان
  .هر چقدر انحراف از رنگ خاكستري بيشتر باشد كروما باالتر استنكته   

  )lightness(روشنايي 2-3
  .پارامتري كه رنگ را به يك طيف خاكستري پيوسته مابين سياه و سفيد نسبت مي هد

)L* a* b* )CIELAB( )1مقادير  3-3
CIE  1976    

داده  15. 2شماره  CIEكه در نشريه  ،محاسبه شده از منحني انعكاس طيف اندازه گيري شده مقادير 
  .شده است
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(1) Commission internationale de I'Eclairage (international commission on illumination), Central Bureau 
,Kegelgasse 27, A-1030 Vienna, Austria. 

    CMC )2(تفاوت رنگي  4-3
cmcE   

CIELAB )ababمقادير  با استفاده از مجموعه توابع تفاوت رنگي HCL *,**,  ( محاسبه شده بين
شامل همه رنگهايي است كه به طور كه  (بيضي رنگ را  ،نمونه آزمايشي و نمونه مرجع استاندارديك 

  .تعيين مي كند) عيني در مقاسيه با نمونه مرجع استاندارد قابل قبول هستند 
  فاكتور تجاري 5-3
cf  

در همه بخش ها يا بخش هايي كه   ،) cmcE(براي تعيين تفاوت رنگي قابل قبول) cf(تلورانس توافقي 
   .به طور رايج در صنعت سراميك مورد استفاده قرار مي گيرد

  .است cf ، 0.75نكته معموال براي كاشي هاي لعاب دار مقدار 
  
  اصول 4

بر اساس محاسبه اختالف رنگي  كاشي مرجع استاندارد و نمونه آزمايشي  هاي كالريمتريك اندازه گيري
  .ي شده استهمرنگ با آن طراح

با يك مقدار  ،حاصل از نمونه آزمايشي براي تعيين تطابق رنگي قابل قبول ) CMC )cmcE تفاوت رنگي 
  .مقايسه مي شود) استفاده شده در صنعت كاشي cfبا استفاده از يك توافق قبلي روي ( مرجع 

  
اين محاسبات تنها زماني . نه تفاوت ظاهري راكالريمتري ميزان اختالف رنگي را تشريح مي كند    نكته

  .معتبر هستند كه مرجع و نمونه آزمايشي لزوما بافت و شفافيت يكساني داشته باشند
  
  تجهيزات آزمايش 5

وسيله اي كه براي اندازه گيري رنگ استفاده مي شود يا بايد اسپكترفتومتر انعكاسي و يا كالريمتر 
tristimulus تعيين شده (گروه روشنايي و مواضع ديد  4ه بايد مطابق با يكي از هندسه دستگا. باشد

  . هندسه روشنايي/ هندسه ديد: تعيين مي شودندسه هاي دستگاه به صورت توافقي ه .باشد) CIEتوسط 
   ،    normal (45/0)،normal/45 (0/45)/45 : عالمت هاي اختصاري چهار هندسه مجاز بدين شكل است

diffuse/normal  وnormal/diffuse.  
. بايد در اندازه گيري ها لحاظ شود specularجزء  ،استفاده شود) d/0يا  diffuse )d/0اگر يك هندسه 

نمونه و پرتو ديد در هندسه  بردار نرمالو زاويه بين  d/0نمونه و پرتو نور در هندسه  بردار نرمالزاويه بين 
d/0  درجه باشد 10بيشتر از نبايد.  
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(2) color measurement committee , society of Dyers and Colourists , P.O.Box 244, Perkin House , 82 Grattan 
Road , GB-Bradford BD1 2JB , United Kingdom. 

  روش كار 6
  نمونه هاي آزمايشي 1-6
  نمونه مرجع 6- 1- 1

طوري انتخاب  metamersimيك يا جند كاشي را به عنوان نمونه مرجع براي اجتناب از پيچيدگيهاي 
 5حداقل  .را داشته باشد آنيا تركيبي از پيگمنتهاي   با نمونه آزمايشي نماييد كه پيگمنتهاي مشابه

اگر كه در تعداد كاشي ها محدوديت داريد حداكثر تعدادي را كه امكان . در نظر بگيريدكاشي نماينده را 
  .دارد استفاده نماييد

  نمونه آزمايشي 6 - 1- 2
ولي تعداد . از روشهاي آماري استفاده مي شود ،تعيين تعداد نمونه هاي آزمايشي به صورت تصادفيبراي 

  .كاشي باشد 5نمونه ها هرگز نبايد كمتر از 
  آماده سازي 6- 1- 3

آزمايشگاهي غوطه ور بوده است ) isopropanol(سطح نمونه آزمايشي را با پارچه اي كه درون ايزوپرپانول
كم كتان يا دستمال كاغذي كه حاوي عوامل سفيدكن سطح را با يك پارچه خشك   سپس. پاك نماييد 

  .خشك نماييد ،نباشد) FWAs(فلورسنت
  روش آزمايش 2-6

اجازه دهيد دستگاه زمان الزم براي رسيدن به . دستگاه را مطابق با دستورالعمل سازنده راه  بيندازيد
هر نمونه . آماده نماييد 6-1-3مايشي را مطابق با بند نمونه هاي مرجع و آز. حالت پايدار را طي نمايد

براي هر كاشي در سه (مرجع و آزمايشي را به طور متناوب و پيوسته در سه نقطه تحت آزمون قرار دهيد 
ميانگين اين سه عدد . اعداد بدست آمده براي هر كاشي را ثبت نماييد). نقطه اعداد كالريمتر خوانده شود

  .براي محاسبه اختالف رنگي استفاده نماييد ،ر فرموالسيونبراي هر كاشي را د
  
  محاسبات و تفسير نتايج 7
  محاسبات 1-7
   CIELABمقادير 7- 1- 1
براي هر نمونه آزمايشي را با   X,Y,Zاز مقادير   habو  CIELAB L* a* b*,C*abمقادير  1-7- 1- 1

 10و زاويه ديد  روشنايي روز بايد از. محاسبه نماييد  ISO 105-J03استفاده از معادالت داده شده در 
  .درجه استفاده شود

CIELAB، abCbaLاختالفات رنگي  1-7- 1- 2 **,*,*,   وabH * را با استفاده از معادالت  ، 
  .محاسبه نماييد  ISO 105-J03داده شده در 

  CMCاختالفات رنگي  7- 1- 2
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CMC ، cmccmcاختالفات رنگي جزء  CL *,*  abHو   * نمونه هاي مرجع و آزمايشي را مطابق روش   
  .محاسبه نماييد  ISO 105-J03داده شده در 

 cmcEمقادير  7- 1- 3

-ISO 105داده شده در معادله را با استفاده از)  CMC )l:cدر واحدهاي  CMCاختالفات رنگي 

J03:1995,3.3  زمانيكه اختالف رنگي . محاسبه نماييدCMC الزم است تصميم گيري  ،استفاده مي شود
 قابل قبول CMCتعيين شده توسط معادالت  ] chroma ] CMC(l:c)به  lightnessنسبت شود كه آيا 

به طور . را به استفاده كننده مي دهدchroma ( l:c) به  lightnessاجازه تغيير نسبت  CMC. مي باشد
  .استفاده مي شود ( l:c) 1.5:1ونه براي كاشي هاي لعاب دار با سطح صاف و درخشندگي زياد نسبت نم
  تفسير نتايج 2-7

كه مورد قبول براي همه بخش هاي مرتبط ،) cf(به منظور تعيين ميزان قابليت پذيرش بايد يك تلورانس 
است بايد  0.75انس صنعتي نرمال كه تلور ،از قبل يك تلورانس توافق نشده باشد اگر . است انتخاب شود

  .براي كاشي هاي لعاب دار استفاده شود
تلورانس توافقي با زمانيكه  ،محاسبه شده بين يك نمونه آزمايشي و استاندارد مرجع  cmcEمقدار 

 ،داردق قابل قبولي نمونه آزمايشي با نمونه استاندارد تطاب معيارهاي اتخاذ تصميم را كه آيا  ،مقايسه شد
نمونه : نمونه هاي مقايسه شده با نمونه استاندارد مرجع در دو دسته قرار مي گيرند. را فراهم مي آورد
در ) pass(قابل قبول هستند ،آنها كمتر و يا برابر با تلورانس توافقي فوق است cmcEهايي كه مقادير  

  ).fail(غير قابل قبول مي باشند ،آنها بيشتر از تلورانس توافقي فوق است  cmcEحاليكه نمونه هايي كه  
  
  گزارش آزمايش 8

  :گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد
a(  اعالم مرجع اين بخش ازISO 10545 .  
b( توصيف كاشي ها. 

c( جزئيات تجهيزات و شرايط اندازه گيري در نظر گرفته شده. 

d(  مقاديرabCL **,  وabH * . 

e(  تلورانس توافقي)cf.( 

f(  ميانگين اختالف رنگيCMC محاسبه شده بين كاشي هاي آزمايش و استاندارد.  
g(   

  
 


