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  به نام خدا  

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور       

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 بدین ترتیب، استاندارداایی .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مربتوط کته   میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیسیون 
3
(CAC) کشتور  در 

پیشترفت   آخترین  از کشور ، خاص اا  نیازمند  و کیی ررایط به توجه ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا 

 و ستالمت  کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

 متی  سازمان نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبتار   را آن بنتد  و درجته  صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند

 آمتوز،،  مشتاوره،  در زمینتۀ  فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید. 

کادیبراستیون   و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  محیطتی، زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی،

 تأییتد صتالحیت   نظتام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کنتد  نظارت متی  آن اا عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فی ات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا 

                                                 
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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 ش گفتاریپ

فییم ارزیابی تخیخل در یک  -اا  محافظ رنگحفاظت از خوردگی توسط سیستم -اا و جالاارنگ "استاندارد 

تهیه و تدوین رده است  ررکت کیفیت آفرینان آذراا  مربوط توسط آن در کمیسیون که پیش نویس " خشک

مورد تصویب  19/19/21مور   ریمیایی و پییمر اجالس کمیته میی استاندارد یک ا ار و پنجاه و سومین و در

و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات قانون اصالح قوانین  3گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  قرار

 رود.، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331مصوب بهمن ماه   صنعتی ایران،

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد 

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 کرد . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده

 

 قرار گرفته به ررح زیر است : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده
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Assessment of porosity in a dry film 
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ارزيابی تخلخل  -حفاظت از خوردگی توسط سیستم هاي محافظ رنگ -رنگ ها و جالها

 در يک فیلم خشک

 دامنه کاربرد هدف و  0

با ار  ،تشخیص وجود تخیخل در یک سیستم رنگ محافظ ی برا اای، تعیین رو،استاندارداین ادف از تدوین 

بر استفاده از  ، مبتنیاا  ارائه رده در این استانداردرو  فوالد یا سایر زیرآینداا  فی   است. رو، ،ضخامت

اا فقط دو نوع مختیف تجهی ات آزمون استند، انتخاب تجهی ات به ضخامت فییم خشک بستگی دارد. این رو،

 اا  نارسانا  ادکتریکی سیستم رنگ کاربرد دارند.متبرا  آزمون قس

 اا  جدید مد نظر استند، اما برا  اا  آزمون مشخص رده به طور عمده برا  استفاده با پورشرو،

، نی  کاربرد دارد. در حادت اخیر، یادآور  این نکته گیرندمیقرار استفاده مورد اایی که برخی مواقع پورش

است پورش تحت تاثیر نفوذ زیرآیند  بارد که در تماس با پورش در حال استفاده  که ممکناامیت دارد 

 است.

 اصطالحات و تعاريف         2

 روند: در این استاندارد، تعاریف و اصطالحات زیر به کار می

 2-0 

 تخلخل

 حضور یک یا چند ناپیوستگی در یک پورش

2-2 

 ناپیوستگی

حفره، گودال، فرورفتگی، ترک خوردگی، دکه، آدودگی یا سایر عیوب در یک پورش که به طور چشمگیر  قدرت 

 د  ادکتریک پورش را کم می کند 

2-9    

 ضخامت اسمی فیلم خشک

 فییم خشک برا  ار پورش یا برا  کل سیستم رنگتعیین رده ضخامت 

2-4    

 میانگین ضخامت فیلم خشک

 اا  تکی فییم خشک در محل بازرسیه ضخامتمیانگین حسابی ام
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2-5    

 محل بازرسی

 محل تعیین رده برا  بازرسی به گونه ا  که در ویژگی تعریف رده است.

 اگر محل اا  بازرسی تعریف نشده بارند، کل ساختار یک محل بازرسی منفرد است.-يادآوري

 اصول آزمون      9

اعمال رده به سطح فی  رسانا یا با آزمون ودتاژ کم به اسفنج مرطوب یا آزمون  تخیخل در سیستم رنگ محافظ

جرقه ودتاژ باال تشخیص داده می رود. آرکارسازاا  کم ودتاژ برا  ادایت جریان ادکتریکی از ار ناپیوستگی در 

درت د  ادکتریک کنند. آزمونگراا  جرقه با ودتاژ زیاد، زمانی که ناپیوستگی قپورش از رطوبت استفاده می

 کنند.کمتر  از سیستم رنگ دارد، یک جرقه در ناپیوستگی ایجاد می

 رود.به وسییه مییه اعمال می DCدر ار دو حادت، دستگاه به وسییه کابل برگشتی به فی  زیرآیند وصل و ودتاژ 

 رود. ودتاژ آزمون به وسییه ضخامت قسمت نارسانا  پورش تعیین می

 تجهیزات آزمون    4

 کاري پايین ولتاژبا  0هولپینآشکارسازهاي     4-0

ودتاژه توانند دو اا میکنند. آنآرکارسازاا  کم ودتاژ، معموال به منظور قابییت حمل، با باطر  کار می   4-0-0

تودید کنند. برا  فراام کردن مسیر رسانا  به یکدیگر قابل تبدییند، که ودت را  29ودت یا  2بارند و ودتاژاا  

 در پورش، یک اسفنج مرطوب رده با آب ریر برا  اعمال ودتاژ به کار  ااناپیوستگی میان امهادکتریکی از 

 رود.می

 ، برا یک کابل با رابط مناسب مجه  به فنر سگیره کوروکودیل  برا  اتصال زیرآیند بدون پورش   4-0-2

 زم است.ال تشکیل یک عالمت

، به یک اخطار دیدار  یا رنیدار  نیاز دارد. برخی تشخیص ناپیوستگی انگامبه آرکارساز کم ودتاژ،    4-0-9

 مدل اا ار دو نوع سیستم اخطار را دارند.

 باالکاري ولتاژ با آزمونگرهاي جرقه     4-2

 kV 39 تا kV1معموال ودتاژ خروجی قابل تنظیمی در گستره  ،باالکار  ودتاژ با آزمونگراا  جرقه   4-2-0

قدرت ادکتریکی کافی برا  عایق بند  زیرآیند را در ودتاژ  ،، مشروط بر این که پورشثابت دارند. ودتاژ خروجی 

ر  کاودتاژ با اا وجود دارند. آزمونگراا  جرقه جایی که ناپیوستگیج  پییرفته رده است، به  ،ثابت دارته بارد

                                                 
1 -Pinhole 
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که ودتاژ آزمون به درستی  حاصل رودتواند تغییر کند، باید ودتاژ  ارائه داد تا اطمینان باال در ودتاژاایی که می

 اعمال رده است.

 کار کنند. پادسی  DCیا  DCتجهی ات باید با   4-2-2

پورش به تشکیل یک کابل با رابط مناسب مجه  به فنر سگیره کوروکودیل  برا  اتصال زیرآیند بدون   4-2-9

 مورد نیاز است. یک عالمت

سپیکر  ارکالالزم است.  رسانا ودتاژ باال، مناسب برا  اعمال ودتاژ به پورش آزمون رونده پروبیک   4-2-4

ا با استفاده از سیم برس، اپروبسطح و مساحت در دسترس استند.  از نظر مختیف اا بند   مختیف با تنوع

روند. اگر خطر آسیب دیدن مواد الستیکی رسانا به رکل ادکتروداا  تماسی ساخته میاا  رسانا یا سیم پیچ

 پورش با ادکترود فی   وجود دارد، بهتر است در ساختن ادکترود ترجیحا از مواد الستیکی رسانا استفاده رود.

ه یک اخطار تجهی ات ب رود،، یعنی این که ناپیوستگی تشخیص داده میزندمیانگامی که جرقه   4-2-5

 دیدار  یا رنیدار  نیاز دارد. برخی مدل اا ار دو نوع سیستم اخطار را دارند.

 روش آزمون     5

 انتخاب روش آزمون   5-0

میانگین ضخامت فییم خشک یا سیستم رنگ باید برا  این که مشخص رود کدام آرکارساز مناسب است، 

رو ، یا اگر رنگ رسانا بارد، به عنوان مثال غنی رده با  اودیهتعیین و به عنوان معیار استفاده رود. اگر پورش 

یا فی ات پارش حرارتی، مقدار میانگین  گرماستفاده رده رو  پورش فی   اعمال رود، مانند فی ات گادوانی ه 

 ضخامت سیستم پورشی باید با کم کردن ضخامت اودیه رسانا یا الیه فی ات غیر فروس تنظیم رود.

است، باید از آرکارسازاا  کم  µm 399 اا بیشتر ازرنگ که میانگین ضخامت فییم خشک آن اا در سیستم

باال برا  سیستم رنگی که میانگین کار  ودتاژ با ودتاژ استفاده رود. با این وجود ممکن است آزمونگر جرقه 

، با توافق بارد کمتر  µm  399سضخامت پورش نباید از میکرومتر است  µm 399 ضخامت فییم خشک کمتر از

 طرفین ذ  نفع به کار رود.  

 با است، باید از رو، آزمونگر جرقه µm 399 اا  رنگ که میانگین ضخامت فییم خشک بیشتر ازدر سیستم

 باال استفاده رود. کار  ودتاژ

 باالکاري ولتاژ با آشکارسازي   5-2

اایی که میانگین برا  فییم V 2 بارد. با این وجود ممکن است از ودتاژ V 29 بایدودتاژ آزمون معموال     5-2-0

 بیشتر بارد، با توافق طرفین ذ  نفع استفاده رود. µm 399 اا ازضخامت فییم خشک آن



2 
 

باید قبل از آزمون مطابق دستورادعمل سازنده  اگر پورش آزمون رونده جدیدا اعمال رده است،   5-2-2

خشک/  ،روز در ررایط با تهویه مناسب 19اا  سازنده، پورش باید حداقل رود. در غیاب توصیه پختخشک/ 

قرار  39 ٪و رطوبت نسبی کمتر از  Cᵒ 13 رود و قبل از آزمون در دمایی برابر با دما  زیرآیند به عالوه پخت

 گیرد.

 اا بارد.سطح پورش آزمون رونده باید خشک و عار  از روغن، گرد و خاک و سایر آدودگی    5-2-9

 کند.قبل از رروع آزمون اطمینان حاصل کنید که آرکارساز خوب عمل می  5-2-4

 کنید. اسفنج را بفشارید تا مازاد آب آن خارج رود و آب از آن نچکد. مرطوباسفنج را با آب   5-2-5

ا  از پورش که ل را به زیرآیند فی   بدون پورش وصل کنید. اطمینان حاصل کنید که ناحیهکاب  5-2-6

 .متصل رود ،رود، از نظر ادکتریکی به نقطه انتخاب رده برا  اتصال کابلآزمون می

 بررسی کرد. ،اسفنج به قسمت دیگر  از فی  بدون پورش زیرآیند دادن با اتصالاین کار را توان می -يادآوري

 رابط به اسفنج آزمایش کنید. تماسعالمت اخطار را با    5-2-7

حرکت داید. اطمینان حاصل کنید  m/s 3/9 تا m/s 1/9 اسفنج را رو  محل آزمون رونده با سرعت  5-2-0

بین اسفنج و سطح حفظ می رود. برا  اف ایش احتمال تشخیص حرکت اسفنج رو  سطح را مرطوب که اتصال 

 دوبرابر کنید.

یک ناپیوستگی از قبل تشخیص مربوط به  که در سراسر سطح پورش ،جریان سرگردانایجاد برا  جیوگیر  از 

 ، قبل از ادامه آزمون ار گونه رطوبت را از ناپیوستگی پاک کنید.است داده رده

 کننده را بردارید. تر پورش، به طور کامل ار گونه عوامل تعمیرقبل از 

 باال کاري ژولتابا آزمون جرقه    5-9

اگر پورش آزمون رونده جدیدا اعمال رده است، باید قبل از آزمون مطابق دستورادعمل سازنده    5-9-0

روز در ررایط با تهویه مناسب  19اا  سازنده، پورش باید حداقل رود. در غیاب توصیه پختخشک/

 ٪و رطوبت نسبی کمتر از  Cᵒ 13 رود و قبل از آزمون در دمایی برابر با دما  زیرآیند به عالوه پختخشک/

 قرار گیرد. 39

 اا بارد.سطح پورش آزمون رونده باید خشک و عار  از روغن، گرد و خاک و سایر آدودگی    5-9-2

 کند.قبل از رروع آزمون اطمینان حاصل کنید که آرکارساز خوب عمل می  5-9-9

مطابق با میانگین ضخامت فییم خشک تعیین رده برا  پورش، ودتاژ آزمون را مطابق مقادیر ارائه رده   5-9-4

 مراجعه کنید . 1-3تنظیم کنید سبه بند  1در جدول 

 کییو ودت بر مییی متر است. 2یک ستون اوا برابر رقدرت د  ادکت -يادآوري
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 ولتاژهاي آزمون جرقه ولتاژ باال-0جدول

  kVسولتاژ آزمون   µmضخامت فیلم خشک )میانگین 

 3/9 399تا 

 2/9 399 <ضخامت  ≤ 699
 3/3 699 <ضخامت  ≤ 399
 9/2 399 <ضخامت  ≤399
 3/2 399 <ضخامت  ≤ 299
 9/3 299 <ضخامت  ≤ 1999
 3/3 1999 <ضخامت  ≤1199
 3/6 1199 <ضخامت  ≤ 1999
 9/3 1999 <ضخامت  ≤ 1399
 3/3 1399 <ضخامت  ≤1299
 9/3 1299 <ضخامت  ≤ 1399
 3/3 1399 <ضخامت  ≤1 699
 9/2 1699 <ضخامت  ≤ 1399
 9/19 1399 <ضخامت  ≤ 1399
 3/19 1399 <ضخامت  ≤ 1299
 9/11 1299 <ضخامت  ≤9999
 3/11 9999 <ضخامت  ≤ 9199
 2/19 9199 <ضخامت  ≤9999
 9/13 9999 <ضخامت  ≤ 9399
 3/13 9399 <ضخامت  ≤ 9299
 9/12 9299 <ضخامت  ≤ 9399
 3/12 9399 <ضخامت  ≤ 9699
 9/13 9699 <ضخامت  ≤9399
 3/13 9399 <ضخامت  ≤ 9399
 9/16 9399 <ضخامت  ≤ 9299

 3/16 9299 <ضخامت  ≤ 3999

 9/13 3999 <ضخامت  ≤3199
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 ادامه-0جدول

 3/13 3199 <ضخامت  ≤ 3999

 9/13 3999 <ضخامت  ≤ 3399

 3/13 3399 <ضخامت  ≤3299

 9/12 3299 <ضخامت  ≤3399

 3/12 3399 <ضخامت  ≤3699

 9/99 3699 <ضخامت  ≤ 3399

 9/91 3399 <ضخامت  ≤ 3399

 3/91 3399 <ضخامت  ≤ 3299

 9/99 3299 <ضخامت  ≤2999

 3/99 2999 <ضخامت  ≤ 2199

 9/93 2199 <ضخامت  ≤2999

 9/92 2999 <ضخامت  ≤2399

 9/93 2399 <ضخامت  ≤2299

 3/93 2299 <ضخامت  ≤ 2399

 2/96 2399 <ضخامت  ≤2699

 3/96 2699 <ضخامت  ≤ 2399

 2/93 2399 <ضخامت  ≤ 2399

 9/93 2399 <ضخامت  ≤2299

 3/93 229 <ضخامت  ≤ 3999

 9/92 3999 <ضخامت  ≤ 3399

 9/39 3399 <ضخامت  ≤ 3999

 

حرکت داید. آزمون را رو  سطح  m/s 3/9 تا m/s 1/9 آزمون رونده با سرعترا رو  محل پروب    5-9-5

 مشابه تکرار نکنید تا از خطر آسیب دیدن پورش جیوگیر  رود.
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یابند، اخطاراا  با ودتاژ باال به سطح جریان می پروباا  کوچک از اا، به ددیل این که جریاندر برخی پورش -يادآوري

  رود.ایجاد مینادرستی 

 بیان نتايج    6

 اا  تشخیص داده رده در محل بازرسی گ ار، کنید.نتایج آزمون را به صورت تعداد ناپیوستگی

 گزارش آزمون    7

 رامل اطالعات زیر بارد:حداقل گ ار، آزمون باید 

 رو، آزمون طبق این استاندارد میی؛    7-0

 امه اطالعات الزم برا  رناسایی محل ایی بازرسی، مانند:   7-2

 نام صاحب کاال،    1

 رناسایی کاال، رامل موقعیت آن،   9

 موقعیت محل بازرسی،  3

 ارگونه اطالعات مرتبط دیگر، 2

 اطالعات الزم برا  رناسایی سیستم رنگ محافظ بازرسی رده مانند:     7-9

 سازنده،   0

 و رناسایی رماره کد سیستم رنگ،نام فراورده   2

 ج ئیات زیرآیند و آماده ساز  سطح  9

 ضخامت اسمی فییم خشک سیستم رنگ،  4

 میانگین ضخامت فییم خشک سیستم رنگ،  5

 مراجعه کنید ، 1-3وجود ارگونه الیه اا  رسانا  پورش سبه بند   6

 رده برا  انتخاب ودتاژ آزمون، میانگین ضخامت استفادهباال،  کار  ودتاژبا در آزمون جرقه   7

 ؛ پختاگر پورش اخیرا اعمال رده بارد، طول زمان و ررایط محیطی استفاده رده در فرایند خشک کردن/   0

 رو، آزمون و ودتاژ استفاده رده؛   7-4

 ج ئیات تجهی ات استفاده رده، مانند:   7-5

 رناسایی تجهی ات، رامل رماره سریال، - 0
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 اا  تاییدیه تجهی ات تایید کننده مناسب بودن آن برا  آزمون؛امه داده  - 2

 استفاده؛مورد کننده  مرطوبج ئیات عامل    7-6

 اا  آرکار رده در محل بازرسی؛تعداد ناپیوستگی   7-7

 ارگونه انحراف از این استاندارد میی؛   7-0

 ار گونه موارد نامعمول مشااده رده در طول بازرسی؛  7-3

 تاریخ انجام بازرسی؛ 7-01

 نام بازرسی کننده و تایید صالحیت کننده بازرسی.   7-00
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