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 ةــالمقدم

الدهان والخاصة بـ" ) 2004/  904رقم ( القياسية اليمنية المواصفة  هذه المواصفة تلغي
وتحل محل المواصفة كما تلغي "، السليلوزي اللماع المواصفات للطالء (الطالء) والورنيش

 ".طالء السيارات الخارجي) والخاصة بـ" 1376/2005القياسية اليمنية رقم (
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 الدهانات النيتروسليلوزية لألسطح المعدنية والخشبية  

 المجــــال -1

ــــدهانات  لمتطلبــــاتبا اليمنيــــة هــــذه المواصــــفة القياســــية تخــــتص الواجــــب توافرهــــا فــــي ال
النيتروسليلوزية لألسطح المعدنية والخشبية و التي تستعمل في دهـان هـذه األسـطح كمـا 

 تشمل طرق الفحص واالختبار.

 

 كميليةالمراجع الت -2

تطبــق الوثــائق التاليــة المشـــار اليهــا لالســتخدام لتطبيــق هـــذه الوثيقــة . بالنســبة للمراجـــع 
المؤرخــة ، يطبــق فقــط النســخة المستشــهد بهــا . بالنســبة للمراجــع غيــر المؤرخــة ، تطبــق 

 النسخة النهائية للوثيقة المراجعة (مشتملة أي تعديل).
2/1 ISO 9117-3 YSMO GSO" السـطحياختبـارات التجفيـف  – شـاتالورنيالـدهانات و– 

 :اختبار جفاف السطح باستخدام كريات بالوتيني".3الجزء 
2/2   ISO 1524 YSMO GSO تقــدير نعومــة  –الطباعــة أحبــار رنيشــات و و " الــدهانات وال     

 الطحن".
2/3  ISO 1522  بجهاز بندليوم" صالدةاختبار ال –" الدهانات والورنيشات 
2/4 ASTM D 5125  " مواصــفة طــرق اختبــار لزوجــة الــدهانات والمــواد المرتبطــة بواســط

 أكواب التدفق الشعري".
2/5  ISO 1514 YSMO GSO  األلواح القياسية لالختبار". –" الدهانات والورنيشات 
2/6  ISO 4618 "  المصطلحات والتعاريف". –الدهانات والورنيشات 
2/7 YSMO ISO 3251تقـدير المـواد الغيـر     –واد البالسـتيكية " الـدهانات والورنيشـات والمـ         

 المتطايرة"
2/8  YSMO 339  اختبار الخدش ". –" الدهانات والورنيشات 
2/9  ASTM D 1544."(مقياس جاردنر اللوني) طريقة قياس اللون للسوائل الشفافة " 
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 التعاريف -3 

 .. 2/6صفة المذكورة في البندض هذه المواصفة تطبق التعاريف المعطاة في الموااغرأل

 التركيب -4
تتكــون هــذه الــدهانات مــن محلــول النيتروســيليلوز والراتنجــات والمــذيبات مــع خلــيط مــن 

 المخضبات المناسبة .
 ويتركب المذيب من المواد اآلتية : 
 %15خالت اإليثيل  - 
   %15خالت البيوتيل  -
 %5بيوتانول  -
 %65ولوين ت -

  يةالمتطلبات القياس -5 

 الفحص الظاهري  5/1
يجب أن تكون الدهانات باللون المطلوب وخالية من الشوائب والمـواد الخشـنة والرواسـب 

  . الصلبة وتكون صالحة للدهان بعد تخفيفها بالمذيبات المناسبة
 اللزوجة :  5/2
ويمكن إجـراء االختبـار بـأي جهـاز  ) .۸ثانية باستخدام كاس فورد رقم ( ۲۰ال تقل عن   

 ناسب أخر .م

 النعومة :  5/3
 .)على مساحيق معدنية ( الميتاليكميكرون ماعدا األلوان التي تحتوي  ۱۰ال تزيد عن  
 الجفاف :  5/4
 ا في مدة ال تزيد عن ساعة .صلديجف الدهان جفافا   
 اللمعة :  5/5
باســتخدام شــريحة مــن  60مقاســة علــى جهــاز قيــاس اللمعــة بزاويــة  )1( 80ال تقــل عــن   

 ساعة. 48ميكرون بعد جفاف لمدة  40الزجاج بسمك فيلم ال يقل عن 
 مالحظة 
 ):1( مالحظة 
يمكـــن أن تؤخـــذ تلـــك القيمـــة فـــي حالـــة الموافقـــة بـــين  80عنـــدما تكـــون اللمعـــة أقـــل مـــن  

األطراف المعنية على مدى معين لقيمة اللمعة وفي هذه الحالة يجب أن يعبـر عـن هـذه 
 )9/10د(نفي الب ط المذكورالقيمة بحسب الشر 
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 رقم اللون (مقياس جاردنر اللوني): 5/6
 .12 علىيجب أال يزيد رقم اللون لألسطح الخشبية  
 الشفافية 5/7
 السطح الخشبي شفافا . دهان يجب أن يكون 
 الصالدة : 5/8
)  Koenig Pendulum tester ذبذبـة مقاسـة علـى جهـاز البنـدول (  ۱۰۰ال تقـل عـن   

ميكرون بعـد جفـاف لمـدة  40يحة من الزجاج بسمك فيلم ال يقل عن وذلك باستخدام شر 
 .ساعة  48

 :  يالثبات الحرار  5/9
االخــتالف فــي  ويحــب أال يزيــد  يجــب عــدم وجــود فقاعــات أو تشــقق فــي ســطح الــدهان  

عند قياسه بالجهاز المناسـب لقيـاس اللـون وذلـك مقارنـة بالعينـة التـي  ۲علىدرجة اللون 
 .لم تتعرض للحرارة 

 المقاومة للماء  5/10
وال تغييـــر للمـــاء أو لـــون الشـــريحة أو مختبـــرة جـــب أال يحـــدث أي تغييـــر للشـــرائح الي  -  

   .) 1/ج  بحسب ماجاء في الملحق (عند اختباره درجة اللمعة 
 المقاومة للماء الساخن  5/11
 10يجـــب أال يحـــدث أي تغييـــر للســـطح الخشـــبي عنـــد غمـــره فـــي المـــاء الســـاخن لمـــدة  

 ).2بحسب ماجاء في الملحق (  ج/ ائق.دق
 )  90المقاومة للجازولين ( بنزين   5/12
عنــد يجـب اال يحــدث تغيــر ملحــوظ فـي اللــون واللمعــة للشــرائح وال يتغيـر لــون الجــازولين   

 .د) الملحقفي(اختباره بحسب ما جاء 
 المقاومة لتأثير الزيوت المعدنية الساخنة  5/13

سـاعة عنــد تعريضـه لتــأثير  48فــيلم الجـاف الــذي تـرك لمــدة ال تظهـر آثـار تغيــر علـى ال
 لمدة ساعة ثم غسله بالكيروسين وتجفيفه.م ْ 50لزيوت المعدنية عند درجة 

يجــب إجــراء هــذا االختبــار للتأكــد مــن مقاومــة الطــالء للزيــوت المعدنيــة الســاخنة وذلــك  
 بالنسبة لألجزاء القريبة من موتور السيارة.

 قوة التخبئة:  5/14
 90عن بالنسبة للون األبيض ال تقل يجب أ -
 80أللوان األخرى المشتقة من األبيض عن بالنسبة لال تقل يجب أ -

 .50األزرق ، األصفر ، األحمر عن  الشفافة أللوانبالنسبة لال تقل يجب أ -  
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 المواد غير المتطايرة 5/15

 .35عن للون األبيض واأللوان المشتقة منه يجب أال تقل بالنسبة 
 .30عن  وبقية األلوان، للون الفضي ، الشفاف يجب أال تقل  بالنسبة  
 المقاومة للخدش 5/16
لم يعنــد تعــرض الفــ وعــدم ظهــور تكشــف الطبقــة المعدنيــة.ش و يظهــر أي خــد الأ يجــب 

  كغ. 1.5للخدش تحت ثقل قدره 
 السمية 5/17
ورة عنـــد إجـــراء يجـــب أال يحتـــوي الطـــالء علـــى أي بنـــزين ومـــذيبات هيدروكربونيـــة مكلـــ 

 (أ) االختبار كما في الملحق
 االحتفاظ بالخواص عند التخزين : 5/18
ـــالخواص الســـابقة   ـــدهانات ب إذا مـــا تركـــت فـــي عبواتهـــا األصـــلية  لمـــدة ســـنة و تحـــتفظ ال

 محكمة الغلق بعيدا عن ضوء الشمس المباشر كما هو مدون على العبوة.

 العينات أخذ -6
هــا والمشــار إليهــا فــي البنــود الســابقة عــن واحــد كيلــو جــرام أو أال تقــل العينــة المتفــق علي 

 واحد لتر ومعها المخفف الخاص بالمنتج .

 طرق االختبار -7                    
 .الفحص الظاهري  7/1
 اللزوجة :  7/2

 2/4 بحسب ما جاء في المواصفة المذكورة في البند
 النعومة :  7/3 

 2/2ورة في البندبحسب ما جاء في المواصفة المذك
 الجفاف :  7/4

 2/1بحسب ما جاء في المواصفة المذكورة في البند
 اللمعة :  7/5

  5/5  بحسب ما جاء في البند
 رقم اللون : 7/6
 5/6 بحسب ما جاء في البند 
   الصالدة : 7/7

 5/8 بحسب ما جاء في البند
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 :  يالثبات الحرار  7/8 
 بحسب ما جاء في الملحق ب 

 للماء :  المقاومة 7/9
   1/جبحسب ما جاء في الملحق 

 المقاومة للماء الساخن  7/10
 2بحسب ما جاء في الملحق ج/

 )  90المقاومة للجازولين ( بنزين   7/11
 دبحسب ما جاء في الملحق 

 قوة التخبئة:  7/12
   بحسب ما جاء في الملحق ه 

المواد غير المتطايرة           7/13  
 2/7فة المذكورة في البند بحسب ما جاء في المواص

المقاومة للخدش         7/14  
   2/8بحسب ما جاء في المواصفة المذكورة في البند

 السمية          7/15
 (أ)بحسب ما جاء في الملحق   

 التعبئة -8
يعبــأ الــدهان فــي عبــوات ال تتــأثر بمكونــات الطــالء وال تــؤثر فيــه وتكــون األوعيــة نظيفــة 

 .من حجم العبوة %90وال يقل حجم الدهان عن سليمة محكمة الغلق 

 البيانات االيضاحية  -9
يجب أن يوضح على كل عبوة من الدهانات باللغة العربية أو باللغتين العربية 

 واإلنجليزية بشكل واضح وبطريقة يصعب إزالتها البيانات التالية :
 اسم المنتج  9/1
 اسم الصانع و/أو عالمته التجارية.   9/2
 كتلة الدهان أو حجمه الصافي بالوحدات الدولية. 9/3
 .  انالده لون 9/4
 بلد المنشأ. 9/5
 .وأي تحذيرات آمنة أخرى طريقة االستخدام  9/6
 .(شهر / سنة) تاريخ اإلنتاج  9/7
 مدة الصالحية 9/8
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 .رقم الدفعة 9/9 
 ).◌◌إلى◌◌) يجب ذكر عبارة (درجة بريق اللمعة 1عند تبني المالحظة ( 9/10

 ق (أ)ــملح
 اختبار السمية

 
 االختبار العام:  1أ/
 ملخص الطريقة:  1/1أ/

يقطـــر الطـــالء بواســـطة البخـــار وتجمـــع المـــذيبات وتختبـــر للكشـــف عـــن وجـــود البنـــزين 
 والهيدروكربونات المكلورة.

 الجهاز:  2أ/
 جهاز التقطير البخاري.  2/1/أ
 مل. 100سعة  -قنينة التقطير    2/2/أ
 ن.بنز مصباح   2/3/أ
 الكواشف:  3/أ
 حمض النتريك.  3/1/أ
 حمض الكبريتيك.  3/2/أ
 مم. 1.2مم إلى  0.9سلك نحاسي قطره يتراوح بين   3/3/أ
 الطريقة:  4/أ
مــل مــن الطـــالء باســتعمال إنــاء مســـتقبل مبــرد بــالثلج، ثـــم  100يقطــر بواســطة البخـــار  4/1/أ

مــاء المقطــر. يهمــل مــاء تفصــل طبقــة المــذيب، وتغســل عــدة مــرات بقــدر حجمهــا مــن ال
الغسيل وتجفف المـذيبات ويعـاد تقطيرهـا وتجمـع ضـمن حـدود درجـات الغليـان المطلوبـة 

 ).4/1/1/ويجرى عليها االختبار كما في البند (أ
 اختبار البنزين:  4/1/1/أ

 تمزج حجوم متساوية من حمض النتريك وحمض الكبريتيك في أنبوبة اختبار وتبرد.
قطـرات مـن المـذيب ويـرج النـاتج ويسـخن إذا  100ا المحلـول مـل مـن هـذ 2يضاف إلى 

ــايتروبنزين التــي تنبعــث بواســطة   % 5كــان ذلــك ضــروريا ويفحــص الكتشــاف رائحــة الن
ثانيـة وتتـرك  30بنزين أو كميات أكبر من التولوين. تغلى المحتويـات لفتـرة ال تقـل عـن 

 مل من الماء. 10لتبرد، ويضاف إليها 
يتروبنــزين التــي يجــب أن تختفــي إذا كــان ص الكتشــاف رائحــة نالمحتويــات وتفحــتمــزج 

 الغليان كافيا.
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يعـــرف مـــن ظهـــور محلـــول أصـــفر وجـــود البنـــزين  تتـــرك األنبوبـــة بعـــض الوقـــت لتركـــد، 
مضـــبب (أغـــبش) أو راســـب متكتـــل يتغيـــر إلـــى شـــكل ابـــر صـــفراء ، وللتأكـــد مـــن ذلـــك، 

ــــى  89كــــون بــــين التــــي يجــــب أن تتفصــــل اإلبــــر الصــــفراء وتعــــين درجــــة انصــــهارها  إل
 س.90°

في حالة عـدم االتفـاق يسـتخدم جهـاز فصـل الغـاز الكروموتـوغرافي للتحـري عـن البنـزين 
 باستعمال بنزين من النوع التحليلي كمعيار.

 اختبار الهيدروكربونات المكلورة:  4/1/2/أ
تشــكل حلقــة صــغيرة مــن ســلك نحاســي وتســخن علــى لهــب مصــباح بنــزن لحــين اختفــاء 

ك لتبــرد وتغمـر فــي محلــول االختبــار وتوضــع بعـد ذلــك مباشــرة علــى الجــزء اللـون ثــم تتــر 
الخـارجي للهـب، وعنـد اختفـاء أول شـعلة براقــة تختبـر الكتشـاف وجـود التلـوين األخضــر 

 الذي نتج بسبب المركبات المكلورة.
 النتيجة : 4/2/أ

ذا لــم تتكــون يتروبنـزين أو إار الســمية إذا لـم تظهــر رائحــة نيعتبـر الطــالء قــد اجتـاز اختبــ
) وال يعطــــي لهبــــا 4/1/1/بلــــورات صــــفراء عنــــد إجــــراء االختبــــار الموضــــح فــــي البنــــد (أ

 ).4/1/2/أخضر عند اختباره وفق البند (أ
 

 )بق (ــملح                    
 يالثبات الحرار اختبار 

ســـاعة فـــي درجـــة  24يـــتم رش شـــريحتين مـــن الصـــفيح المطلـــي بالقصـــدير وتتـــرك لمـــدة   
)" س لمــدة 2±118عاديــة ويــتم وضــع إحــدى العينتــين فــي فــرن درجــة حرارتــه ( الحــرارة ال

سـاعتين ثــم تتـرك خــارج الفــرن فـي درجــة الحــرارة العاديـة لمــدة ســاعة . يجـب عــدم وجــود 
عنـــد  2االخـــتالف فـــي درجـــة اللـــون عـــن وال يزيـــد فقاعـــات أو تشـــقق فـــي ســـطح الـــدهان 

 بالعينة التي لم تتعرض للحرارة .قياسه بالجهاز المناسب لقياس اللون وذلك مقارنة 
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 )جق (ــملح 
 

   المقاومة للماءاختبار  1ج/
يــتم رش ثــالث شــرائح مــن الصــلب وتتــرك لتجــف لمــدة ســاعة ثــم توضــع فــي الفــرن فــي   

س لمــدة نصـف ســاعة ثــم تتـرك لمــدة ثــالث سـاعات عنــد درجــة º) 2±80درجـة حــرارة ( 
( عرض نصف سم ) ثم تغمـر الشـرائح فـي  الحواف بطبقة شمعيةحرارة الغرفة ثم تعزل 

 ساعة عند درجة حرارة الغرفة ثم ترفع وتترك لمدة ساعتين . 18الماء المقطر لمدة 

تجتــاز العينــة االختبــار فــي حالــة عــدم وجــود تجاعيــد أو قشــور أو تشــقق فــي ســطح  -  
 الفيلم . 

المــاء وال يحــدث تغيــر ملحــوظ فــي لــون  تجتــاز الشــريحة االختبــار إذا لــم يتغيــر لــون  -  
 اللمعة . الشريحة ودرجة

   اختبار المقاومة للماء الساخن 2ج/
 األجهزة واألدوات والمواد 2/1ج/
 كأس - 
 ماء غير مؤين - 
 سخان  - 
 أحجار غليان : قطعة صغيرة من البورسلين. - 

 الطريقة   2/2ج/
 نة أصلية (مرجعية).عينات اختبار على أن تكون واحدة منهم عي 3جهز  -

من أحجار الغليان  3أو  2ضع ، مم  80عمق اسكب في كأس ماء غير مؤين ب -                 
 فقاعات صغيرة لكل ثانية.  3أو  2وسخن الكأس من األسفل حتى تحافظ على ظهور 

مم  60بطريقة منفصلة بسلك وأغمرهم إلى حوالي  )1(من عينات االختبار 2علق  - 
 دقائق.  10اء المغلي لمدة داخل الم

أخرج العينات ثم اختبار رقيقة الطالء فورًا بمقارنتهم مع العينة المرجعية األصلية  - 
ساعة إضافية ثم  2عينات االختبار، أتركهم في ظروف قياسية لمدة مياه  تخلص من 

اختبر رقيقة الطالء مرة أخرى. يجب أن تكون مساحة السطح الخارجي ومساحة 
 مم من مستوى السائل مستثناه.  10لرقيقة الطالء ضمن  النطاق

 النتيجة:  2/3ج/
تداخل  وأتشقق  وأأو تبثر اختبار رقيقة الطالء تجعد  عينتيعندما ال يظهر على   

عند المالحظ الظاهرية الفورية بعد إخراجهم، وبعد مرور ساعتين بعدها، وأيضًا عندما 
االحمرار ودرجة تغير اللون غير واضحة بدرجة و الضبابية و  يكون التغير في اللمعان
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كبيرة مقارنة مع العينة االصلية بعد تركهم ساعتين فتكون النتيجة " الغمر في الماء  
 دقائق ال تسبب أضرارًا ".  10الساخن لمدة 

 )1مالحظة(  
مـم أو أكثـر وبالتـالي ال يالمـس الجـدار الـداخلي   25عينتي االختبار تبقيان على مسافة 

 كأس وال يالمسوا بعضهم البعض أيضا .لل
  

 )دق (ــملح 
 )  90المقاومة للجازولين ( بنزين اختبار          
فيمـا عـدا عـزل الحـواف بطبقـة شـمعية ويـتم غمـر  1ج/ للملحـقيتم تجهيز العينات طبقا   

العينــات فــي الجــازولين لمــدة ســاعتين يجــب اال يحــدث تغيــر ملحــوظ فــي اللــون واللمعــة 
 وال يتغير لون الجازولين .للشرائح 

 

 )هق (ــملح
   قوة التخبئة: اختبار 
يــتم تثبيــت  ،باســتثناء األلــوان الميتاليــك واأللــوان الشــفافة طبقــا لمــا هــو مــدون علــى العبــوة  

كــارت التخبئــة علــى قطعــة زجــاج مســتوية ويــتم ســحب عينــة دهــان غيــر مخففــة بســمك 
أفقـــي ويـــتم قيـــاس درجــــة  ســـاعة فـــي وضـــع ٢٤ميكـــرون ثـــم تتـــرك لتجـــف لمـــدة  ۲۰۰

االنعكــاس عنــد األســود واألبــيض فــي كــارت التخبئــة للعينتــين المجهــزتين ويؤخــذ متوســط 
 قراءتين حسب قوة التخبئة من المعادلة اآلتية:

HP = B/W 
 حيث أن :   
  HP  قوة التخبئة : 
  B درجة االنعكاس عند الخلفية السوداء : 

  Wضاء : درجة االنعكاس عند الخلفية البي 
 وتكون العينة قد اجتازت االختبار طبقا لما يلي :   
 90اللون األبيض ال تقل قوة التخبئة عن  -1  
 80األلوان األخرى المشتقة من األبيض ال تقل قوة التخبئة عن  -2  
 50األزرق ، األصفر ، األحمر ال تقل قوة التخبئة عن  الشفافة األلوان -3  
 مكون من صنفين ابيض واسود  ملحوظة : يستخدم كارت -  
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 المصطلحات الفنية
 gloss …………………………………………………………………………………………………لمعة 

 drying time ……………………………………………………………………………… وقت الجفاف

 transparent ………………………………………………………………………………………شفاف 

 hardness ………………….………………………………………………………………………صالدة 

 hiding power ………………………………………………………………………………التخبئة قوة 
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 عـــــــــــــــــــــــالمراج

"الدهانات النيتروسليلوزية لألسطح 981/2008المواصفة القياسية المصرية    -
 المعدنية والخشبية

  المواصفة القياسية اليابانية  -
   - JIS K5531/1992  Nitrocellulose Laquer 

 الهندية القياسيةاصفة المو  -
- IS 5691/1970  Lacquer Cellulose Nitrate , Pigmented, Finishing , 

G+lossy . 
 " طالء السيارات الخارجي".1376/2005المواصفة القياسية اليمنية  -
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