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  به نام خدا 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   صکح  ا 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   92/6/29ورا  عالی ادار  مکور   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه ش نام

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  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  اسکت  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  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ن ایکرا  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 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 سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  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 تصاد  ،اق 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  بنددرجه

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

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

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از ایران 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

 

 که " وش آزمونر-در معرض گیار  و ارزیابی -اااوازدگی طبیعی پوشش -اا و جحاارنگ "استاندارد 

 در و شده تدوی  و تهیه  ) توسط )شرکت بازرسی مهندسی ایران مربو  اا  درکمیسیون آن نویس پیش

 قرار تصویب مورد 3/2/23 مور  شیمی وپلیمراستاندارد ملی کمیتۀ اجحس یکهزار و صد و چه  و سومی 

 تحقیقات و استاندارد قررات مؤسسۀم و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ، است گرفته

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی
خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

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

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

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته ارقر استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

 

 
ISO2810:2004 (E),Paints and varnishes — Natural weathering of coatings —Exposure and 

assessment 
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 روش آزمون– در معرض گذاري و ارزيابي -هاهوازدگي طبیعي پوشش -ها و جالهارنگ

 هدف و دامنه کاربرد 6

طی است که در انتخاب نوع و روش آزمون اثر عوام  جو  طبیعی اد  از تدوی  ای  استاندارد تعیی  شرای

اا به )در معرض گیار  مستقی  یا در معرض گیار  از پشت شیشه( باید در نظر گرفته شوند. ای  آزمون

 اا  پوششی مورد استفاده قرار می گیرند.اا یا سامانهمنظور تعیی  مقاومت پوشش

اا  پوششی )که در ای  استاندارد یا سامانه اا  تعیی  مقاومت پوششاا  اثر عوام  جو  طبیعی براآزمون

 گیرند.جهت سادگی از واژه پوشش استفاده می شود( در مقاب  تابش خورشید و اتمسفر انجام می

 ای  استاندارد برا  اثرات جو  خا  مانند آلودگی اا  صنعتی کاربرد ندارد.

 مراجع الزامي 2

مقرراتی است که در مت  استاندارد ملی ایران به آن ارجاع داده شده است. بدی  مدارك الزامی زیر حاو  

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

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

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

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

 استفاده از مرجع الزامی زیر برا  ای  استاندارد الزامی است.

 ندازه گیر  ضخامت فیل اا و جحاا ارنگ: 3319استاندارد ملی ایران به شماره  2-6

اا  غیر متالی  روش تعیی  براقیت فیل  رنگ -اا و جحاارنگ:6233استاندارد ملی ایران به شماره 2-2

 درجه 33و69و99تحت زوایا  

اا  سطح  ارزیابی میزان تخریب پوشش –اا و جحاا  رنگ: 1 -3333استاندارد ملی ایران به شماره  2-1

 یص و شدت تغییرات یکنواخت ظاار  قسمت او : مقدمه کلی و روش تعیی کمیت و اندازه نقا تعیی 

اا  سطح  ارزیابی میزان تخریب پوشش –اا و جحاا  رنگ :9 -3333استاندارد ملی ایران به شماره  2-4

تاو   کمیت و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاار  قسمت دوم: ارزیابی و تشخیص درجه تعیی 

 زدگی

اا  سطح  ارزیابی میزان تخریب پوشش –اا و جحاا  رنگ :3 -3333تاندارد ملی ایران به شماره اس 2-8

 کمیت و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظااریقسمت سوم:ارزیابی و تشخیص درجه زنگ تعیی 

 زدگی
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اا  سطح  پوشش ارزیابی میزان تخریب –اا و جحاا  رنگ :2 -3333استاندارد ملی ایران به شماره  2-1

 کمیت و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاار  قسمت چهارم: ارزیابی و تشخیص درجه تعیی 

 زنگ زدگی

اا  سطح  ارزیابی میزان تخریب پوشش –اا و جحاا  رنگ :3 -3333استاندارد ملی ایران به شماره  2-7

 قسمت پنج : ارزیابی و تشخیص درجهکمیت و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاار   تعیی 

 پوسته شدن

اا  سطح  ارزیابی میزان تخریب پوشش –اا و جحاا  رنگ :6 -3333استاندارد ملی ایران به شماره  2-5

 کمیت و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاار  قسمت شش : تعیی  درجه گچی شدن روش تعیی 

 نوارچسب

ارزیابی میزان تخریب پوشش اا  سطح تعیی  -رنگها و جحاا :3 -3333شماره استاندارد ملی ایران به  2-3

 ارزیابی و تشخیص درجه گچی-قسمت افت  -و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاار  کمیت

 شدن روش پارچه مخم 

تعیی  -ا ارزیابی میزان تخریب پوشش ا-رنگ اا و جحاا  :3 -3333استاندارد ملی ایران به شماره  2-61

 ارزیابی درجه پوسته پوسته شدن و -3واندازه عیوب و شدت تغییرات یکنواختی ظاار  قسمت  کمیت

 خوردگی اطرا  ی  شیار

ارزیابی میزان تخریب پوشش اا  سطح -رنگها و جحاا :19 -3333استاندارد ملی ایران به شماره  2-66

ارزیابی و تشخیص درجه -قسمت دا  -اار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظ تعیی  کمیت

 رشته ا  خوردگی

 قسمت او : اصو  -رنگ سنجی  -اا و جحاارنگ: 1 -3331استاندارد ملی ایران به شماره 2-62

 قسمت دوم: اندازه گیر  رنگ-رنگ سنجی-اا و جحاارنگ :9 -3331استاندارد ملی ایران به شماره  2-61

قسمت سوم: محاسبه  -رنگ سنجی  -اا و جحاارنگ :3 -3331شماره استاندارد ملی ایران به  2-64

 اختح  رنگ

 -آزمون خوردگی اتمسفر   -خوردگی فلزات و آلیاژاا  :3369استاندارد ملی ایران به شماره  2-68

 نیازمند  اا  عمومی برا  آزمونها  میدانی

فاظت سازه اا  فوالد  در برابر خوردگی ح-اا و جحاارنگ: 9-6322استاندارد ملی ایران به شماره  2-61

 محاف  قسمت دوم: طبقه بند  شرایط محیطی با استفاده از سیست  رنگها 

 ویژگیها و روشها  آزمون-مورد مصر  در آزمایشگاه تجزیه -آب :1393ملی ایران شماره استاندارد  2-67

2-18 ISO 1514, Paints and varnishes — Standard panels for testing 

2-19 ISO 3668, Paints and varnishes — Visual comparison of the colour of paints 
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2-20 EN 13523-19, Coil coated metals — Test methods — Part 19: Panel design and method 

of atmosphericexposure testing 

2-21 SAE J1976:2002, Outdoor weathering of exterior materials 

2-22 WMO, Guide to meteorological instruments and methods of observation, WMO 

Publication No. 8, sixth edition,World Meteorological Organization, Geneva, 1996 

 

 اصطالحات و تعاريف 1

 اصطححات و تعاریف زیر در ای  استاندارد کاربرد دارند:

1-6   

 دوام  

 عبارت است از میزان مقاومت پوشش در مقاب  اثرات مضر محیطی.

1-2  

 زمان ترشدن

 عبارت است از مدت زمانی که در طی آن بر رو  سطح پوشش آب به صورت آشکار وجود دارد.

 اصول کلي   4

و زمانی بستگی دارد که پوشش  یمکان ی  پوشش حی  آزمون اوازدگی طبیعی به چگونگی قرارگیر دوام 

اوازده می شود. بنابرای  انگام در معرض گیاشت  پوشش پارامتراا  ذکر شده و امچنی  استفاده نهایی 

 در نظر گرفته شده برا  پوشش را باید مد نظر قرار داد.

 بایست در نظر گرفت: ویژه پارامتراا  ذی  را میبه

اایی که به (.در انتخاب مح ..موقعیت مح  در معرض گیار )برا  مثا  محیط اا  صنعتی، دریایی الف(

طور قاب  توجهی متفاوت از شرایط معمو  می باشند می بایست اجتناب کرد، لحاظ نوع و میزان آلودگی به

 ش تحت آزمون مناسب باشند.مگر آنکه با توجه به استفاده نهایی مورد نظر برا  پوش

گیار .ای  عوام  میزان تاثیر تشکی  شبن ، سرما زدگی درمعرض1گیر  قفسهزاویه و جهت ارتفاع، ب(

 وآالینده اا  جو  را بر رو  آزمونه تعیی  می کنند.

طبیعت زمینی که قفسه بر رو  آن ساخته می شود)برا  مثا  بت ،چم ، ش (.ای  عام  ممک  است بر  پ(

ایط آب و اوایی اطرا  آزمونه مورد آزمون تاثیر بگیارد.در عم  انتخاب ی  زمی  ایده آ  به سختی شر

ممک  است،اما اثر چنی  تغییراتی را می توان بوسیله اطمینان از اینکه آزمونه به اندازه کافی باال  سطح 

 مراجعه کنید(. 3زمی  قرار گرفته است به حداق  رساند )به بند 

 در سطح پشتی آزمونه مطلوب است یا در سطح رویی آن. پوششعملکرد  ت( اینکه

                                                 
1-rack 



2 

 

-برا  مثا  تشکی  زنگ و یا کپ  زدن در نواحی محفوظ قطعات آزمونه بیشتر اتفاق می برخی از خرابی اا،

 افتند.

شام  زیرآیند و اینکه آیا پوشش قرار است در شرایط کار  مورد  ث( استفاده نهایی که از پوشش می شود،

 قرار گیرد یا خیر. ستشو یا صیق  کار ش

طور دقی  تنها برا  محیطی قاب  استفاده است که نتایج در نتایج آزمون رو  ی  قفسه در معرض گیار  به

 آن بدست آمده است.

درصورتیکه شرایط آزمون برا  استفاده نهایی مورد نظر مناسب باشد، عملکرد نسبی تعداد  از پوششها که 

گردد ار توصیه می اند ما را قادر می سازد تا به ی  استدال  معتبر برسی .زمون قرار گرفتهامزمان مورد آ

 اایی با کارایی معلوم باشند تا به عنوان استاندارداا  مرجع عم  نمایند.اا شام  پوششسر  از آزمونه

ام می شود تغییر کند. نتایج آزمون اوازدگی طبیعی ممک  است بسته به اینکه آزمون چه زمانی از سا  انج

در صورتی که دوره در معرض گیار  به اندازه کافی بلند باشد اثر ای  تغییرات کااش خواادیافت. زمان در 

معرض گیار  باید حداق  ی  سا  یا مضربی از ی  سا  باشد. اگر دوره در معرض گیار  امواره در زمان 

 جدیدپییر  بهتر  برخوردار خوااند بود.خاصی از سا  )ترجیحاً بهار( شروع شود، نتایج از ت

تعیی  مدت  ،در بیشتر موارد آزمون اوازدگی طبیعی معموال در مدت زمان ثابتی انجام می شود. اگرچه

میزان تابشی خورشید که آزمونه در معرض  تعیی  مدت زمانیا  زمانیکه ی  درجه تخریب خا  بدست آید

می تواند اثر برخی از دگرگونی  ارجحیت دارد.استفاده از روش اخیر مراجعه کنید( 6آن قرار می گیرد )به بند 

 اا  فصلی را کااش داد ولی ای  عوام  را به طور کام  حی  نخوااد کرد.

اا در طو  گیر  اندازه گیر را می توان بوسیله اندازه گیر  تابش و انتگرا  1گیار میزان تابش در معرض

 دوره در معرض گیار  بدست آورد.

شده و امراه با سایر شرایط اوازدگی در ی  مدرك کام  گزارش  9شرایط آب و اوایی می بایست کنتر 

 شود.

( برا  مثا  چوب یا فوالد،دقت 3اا از زیرآیندیی با خوا  متنوع )ناامسانگردباید در انتخاب آزمونه

 تکرار شوند.اا داشت.برا  جلوگیر  از به دست آمدن نتایج گمراه کننده الزم است آزمون

گیار  ممک  است بر رو   دوام پوشش تأثیر بگیارند. بنابرای  ای  حی  در معرض2شستشو و صیق  کار 

 فرآینداا باید در گزارش آزمون ذکر شوند.

 

 

 
 

                                                 
1-radiant exposure 

2-monitor 

3-anisotropic 

4-polishing 
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 گذاريقفسه هاي در معرض 8

یی آزمونه در صورتی که تواف  دیگر  صورت نگرفته باشد، از قفسه اایی استفاده کنید که در آنها سطح رو

به سمت خط استوا باشد.آزمونه اا باید توسط اتصاالتی از جنس فوالد ضد زنگ یا دیگر مواد مقاوم در برابر 

 خوردگی به گونه ا  بر رو  قفسه اا محک  شده باشند که تنش مکانیکی وارده بر آنها حداق  باشد.
د ناا آزادانه با اوا  اتمسفر در تماس باشها  باشد که آزمونگیار  باید به گونهاا  در معرضساختار قفسه

و ریزش آب از رو  ی  آزمونه بر رو  آزمونه دیگر اتفاق نیافتد. عحوه بر ای  قفسه اا باید به گونه ا  

اا پوشانده شوند تا بتوان از آنها برا  مقایسه بی  ناحیه در معرض طراحی شده باشند که تعداد  از آزمونه

ا  که در معرض نبوده است استفاده کرد. با استفاده از وسای  خا  می توان شرایط  گیاشته شده و ناحیه

 SAE J1976مطاب  استاندارد  1خاصی را شبیه ساز  کرد، برا  مثا  می توان با استفاده از جعبه سیاه

یا دیگر  9آزمون با تخته چند الیه صفحهشرایط مربو  به اتومبی ، یا با استفاده از پوشاندن قسمت پشتی 

 مواد عای ، دیواره اا  کنار  ساختمان یا پشت بام را شبیه ساز  کرد. 

گیار  با فلزات تماس اا  خوردگی، زیرآینداا  فلز  نباید حی  دوره در معرضجهت انجام آزمون

الکتریکی داشته باشند و اچنی  تا حد امکان نباید در تماس مستقی  با چوب یا دیگر مواد متخلخ  

گیرند، برا  جلوگیر  از تجمع آب باید منافی خروج اا در شیاراا جا  میرند.در صورتی که آزمونهقرارگی

  آب مناسب ایجاد شده باشند.

ااحداق  ا  ساخته شده باشند که تمام آزمونهاا باید به گونهدر صورتی که الزام دیگر  مطر  نباشد،قفسه

ا  قرار گیرند که با گیااان رو  سطح زمی  در یا به گونهباال  سطح زمی  قرار گیرند  cm 23در فاصله 

 تماس نباشند تا از آسیب در امان باشند.

ا  از امان ناحیه آب اا باید دارا  بازتابش کمی باشند و نوع پوشش زمی  نمونهناحیه پایی  و اطرا  قفسه

عتد  باید بر رو  علف اا  کوتاه و اوایی باشد. در مناط  کویر  قفسه اا باید بر رو  ش ، و در مناط  م

 قرار داده شوند.

نسبت به اف  قرار می گیرند. بسته به استفاده نهایی پوشش، زوایا  دیگر نیز  23˚اا بازاویه  صفحهمعموالً 

برا  قطعات اتومبی  یا پوشش اا  بام، یا قرارگیر   3˚ممک  است مورد تواف  قرار گیرند، برا  مثا  

ا  اا به گونهاا. برا  انجام آزمون اا  خوردگی مناسب است آزمونهارا  بافت دیوارهعمود  برا  پوشش د

نسبت به خط استوا )به  3˚یا  23˚قرارگیرند که به صورت عمود  پشت آزمونه به خط استوا و با شیب

اایی که سطح رویی آنها به سمت استوا نیست مدت مراجعه کنید(باشد. آزمونه EN 13523-19استاندارد 

-اایی است که به سمت استوا قرار میطوالنی تر  تر می مانند زیرا سرعت خش  شدن آنها کمتر از آزمونه

 گیرند.ای  امر احتما  خوردگی را افزایش می داد.

-ااسایهتر است، بر رو  آزمونهیا بیش 99˚ا  قرار گیرند که انگامی که ارتفاع خورشید اا باید به گونهقفسه

 ا  نیافتد.

                                                 
1-black box 

2-plywood 
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اایی قرار می گیرند که از درون اایی که استفاده داخلی دارند و در معرض تابشانگام آزمون دوام پوشش

اا باید دارا  قاب پنجره باشند. از آنجایی که بسته به کیفیت شیشه، میزان اند، قفسهشیشه پنجره عبور کرده

ش متفاوت خوااد بود، نوع شیشه باید بی  طرفی  ذ  نفع مورد تواف  قرار گیرد. )به عبور اشعه ماوراء بنف

 مراجعه کنید( 2بند 

 دستگاه اندازه گیري عوامل جوي 1

 اندازه گیري تابش خورشیدي 1-6

 6پیرانومتر ها 1-6-6

واحد زمان و بر  که بر ی  سطح تابیده است را بر 9پیرانومتر ی  رادیومتر است که مقدار ک  انرژ  تابشی

 واحد سطح اندازه گیر  می کند.

-زمینه میانرژ  اندازه گیر  شده شام  انرژ  تابشی مستقی  و پراکنده و امچنی  انرژ  بازتابیده از پس

 باشد.

که توسط سازمان جهانی اواشناسی تأیید شده است را  93پیرانومتراا باید حداق  الزامات ابزاراا  گروه 

عحوه بر آن، پیرانومتراا باید حداق  به صورت ساالنه کالیبره شوند و ضریب کالیبراسیون آنها  برآورده سازند.

WRRاز
 )مرجع جهانی رادیومتر ( قاب  استعحم باشد.2

 8گرماسنج هاي خورشیدي 1-6-2

( بر 3مستقی  خورشید  )شعاع نور  6گرماسنج خورشید  نوعی رادیومتر است که برا  اندازه گیر  تابش

 اا  خورشید قرار گرفته اند، استفاده می شود.و  ی  سطح که به صورت عمود بر اشعهر

 باشد.زمینه نمیگیر  شده شام  انرژ  تابشی پراکنده و امچنی  انرژ  بازتابیده شده از پسانرژ  اندازه

تأیید شده  که توسط سازمان جهانی اواشناسی 13گرماسنج خورشید  باید حداق  الزامات ابزاراا  گروه 

است را برآورده سازند. عحوه بر آن، گرماسنج اا  خورشید  باید حداق  به صورت ساالنه کالیبره شوند و 

WRRضریب کالیبراسیون آنها از 
 )مرجع جهانی رادیومتر ( قاب  استعحم باشد. 2

 61راديومترهاي ماوراء بنفش کل 1-6-1

                                                 
1-Pyranometers 

2-radiant 

3-Second Class 

4-The World Radiometric Reference 

5-Pyrheliometers 

6-irradiance 

7-Beam 

8-First Class 

9-The World Radiometric Reference 
10

total-ultraviolet radiometers 



3 

 

باشند که پییرش تابش در   1تراا باید دارا  باند عبور انگام تعیی  مراح  در معرض گیار ، ای  رادیوم

nm 399  تاnm 299 ،nm 923  تاnm 333  یا ار ناحیه طو  موج دیگر که استفاده از آن رایج است را به

 تا تابش فرابنفش آسمان را شام  شوند. 9حداکثر برساند و ای  نواحی باید کسینوسی تصحیح شوند

اوراء بنفش ک  که به صورت تجار  در دسترس استند در محدوده عرض در صورتی که رادیومتراا  م

جنوب قرار گرفته باشند، باید به صورت ساالنه کالیبره شوند. خارج از ای   29˚شما  و  29˚جغرافیایی 

 تواند مطلوب باشد.کردن ساالنه الزامی نیست اما میاا  جغرافیایی کالیبرهعرض

 1فش با باند باريکراديومترهاي ماوراء بن 1-6-4

اا  طبیعی با گیار گیار ، اینگونه رادیومتراا در صورتی که برا  درمعرضانگام تعیی  مراح  در معرض

ا  مورد استفاده قرار می گیرند، باید کسینوسی تصحیح شوند. ای  دستگاه اا باید زاویه ثابت یا فیلتر شیشه

 طب  دستورالعم  سازنده کالیبره شوند.

 گیري عوامل جوير ابزارهاي اندازهديگ 1-2

دستگاه اا  مورد نیاز جهت اندازه گیر  دما  اوا، دما  سطح آزمونه، رطوبت نسبی، بارندگی، زمان تر 

گیار  مورد استفاده بوده و مورد تواف  طرفی  شدن، و ساعت اا  آفتابی باید متناسب با روش در معرض

 ذ  نفع قرار گیرند.

 هاآزمونه 7

اما در صورت انجام آزمون بر رو   ری  و پرکاربردتری  آزمونه ی  ورقه مسطح با زیرآیند مناسب است،ساده ت

ای  نکته به خصو  در مورد سازه اا  چوبی از قبی   تواند به دست آید.اطحعات مفید بیشتر  می اا،سازه

صحیح است.خصوصیات طراحی اا )که در آنها عملکرد پوشش در نقا  اتصا  اامیت دارد(چهار چوب پنجره

که منجر به محبوس شدن و تجمع آب می شوند ممک  است باعث خرابی زودرس پوشش شوند. بنابرای  

 ا  باشند که شام  چنی  خصوصیاتی باشند.آزمونه اا باید ترجیحا به گونه

را  ISO 1514اندارد آزمون استاندارد که الزامات است صفحهدر صورتی که الزام دیگر  بیان نشده باشد،از ی  

9 تحت ایچ شرایطی نباید سطح قطعه مساحتی کمتر از  بر آورده می سازد استفاده کنید.
m 93/9  و اندازه

 باشد. mm  199اری  از اضحع کمتر از

پوشش را مطاب   اا را با محصو  )یا محصوالت( تحت آزمون با روش مناسب پوشش داید و ارسطح ورقه

 کنید. 2مدت مشخص خش  کنید )یا در کوره قرار داید( و در صورت لزوم پیرساز روش تعیی  شده برا  

اا را با محصو  مورد آزمون بپوشانید مگر آنکه در عم  محصو  به اینصورت استفاده دو رویه و لبه اا  ورقه

پوشش به عنوان جایگزی  می توان کناره اا و پشت قطعه را با ی  پوشرنگ محاف  با کیفیت خوب  نشود.

 مراجعه کنید(. ت قسمت 2 داید )به بند

                                                 
1-passband 

2-cosine-corrected 

3-narrow-band ultraviolet radiometers 

4-ageing 
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اا  مربو  به خوردگی،ترجیحا با استفاده ازیکی از روش اا  زیر در صورت لزوم به خصو  برا  آزمون

 نقاطی بدون پوشش بر رو  آزمونه ایجاد کنید:

گیار ، اا در قفسه در معرضالف( پس از مدت زمان معی  خش  شدن و درست قب  از قرار دادن آزمونه

تا سطح زیرآیند ایجاد کنید. برا  ایجاد خراش از ی  وسیله که دارا  نوکی سخت است  در پوشش خراشی

 mm1تا  mm 9/9در صورتی که تواف  دیگر  صورت نگرفته باشد، عرض ای  خراش باید بی   استفاده کنید.

اش ایجاد می شود بستگی دارد، باشد. از آنجایی که نتیجه آزمون به عم  خراش و وسیله ا  که با آن خر

 جزئیات مربو  به چگونگی ایجاد خراش باید در گزارش آزمون ذکر شود.

1از خطو  عمود  یا افقی استفاده می شود. در صورت تواف  می توان از خطو  متقاطع معموالً -يادآوري
St.Andrew 

دیگر را قطع می کنند پوشش اعما  شده پوسته استفاده کرد. اگرچه در ای  صورت ممک  است در قسمت اایی که خطو  یک

 پوسته شود که ارزیابی )برا  مثا  آنالیز تصویر( را مشک  می سازد.

، ی  چسب نوار  حساس به فشار با اندازه و مح  قرار ا  محصو  )یا محصوالت( تحت آزمونب( قب  از اعم

و  پوشش داید.یا به طور مستقی  بعد آزمون را به روش معمصفحه گیر  تواف  شده بر رو  آن بچسبانید. 

یا درست قب  از قرار دادن آزمونه در قفسه،با دقت نوار چسب را جدا کنید.با استفاده از ی   از اعما  پوشش

 اثر است باقیمانده چسب را کامحً از رو  آزمونه پاك کنید.حح  مناسب که بر رو  پوشش بی

استاندارد ملی اا  غیر مخرب ذکر شده در ده از یکی از روشضخامت فیل  را بر حسب میکرومتر با استفا

اا در گیار  کنید که عحمتاا را به طور مناسب به گونه ا  عحمتآزمونه تعیی  کنید. 3319ایران شماره 

 مقاب  اوازدگی طبیعی مقاوم باشند.

 اا به موارد زیر بستگی دارد:تعداد آزمونه

 اا  مورد نیاز برا  ار روش آزمونو تعداد آزمونه تعداد خوا  مختلف مورد بررسی -

 تعداد دفعات انجام ار روش آزمون قب ، در حی  و بعد از اوازدگی -

 اا نباید از سه عدد کمتر باشد.در صورتی که تواف  دیگر  صورت نگرفته باشد، تعداد آزمونه

اا  تحت آزمون استفاده ی مشابه آزمونهشود از آزمونه اا  مرجع با میزان دوام معلوم و باترکیبتوصیه می

 شود.

 انجام آزمونروش  5

 اا را بر رو  قفسه برا  مدت زمان معی آزمونه ساز  یا پیرساز ،پس از طی مدت زمان معی  جهت آماده

 گیار  مشخص یا میزان تخریب معی  حاص  شود. قرار داید تا میزان تابش در معرض

اگر قرار است فقط  ه یا ک  آن را در فواص  زمانی الزام شده شستشو داید.قسمتی از آزمون در صورت لزوم،

قسمتی از آزمونه شستشو داده شود، شستشو  باریکه سمت چپ یا راست آزمونه نسبت به شستشو   

امچنی  ممک  است تعیی  قسمت خاصی از آزمونه جهت  باریکه باالیی یا پایینی آزمونه ارجحیت دارد.

استفاده از آبی که  در صورتی که روش خاصی برا  شستشو تعیی  نشده باشد، شته باشد.شستشو ضرورت دا

                                                 
1
St.Andrew criss-cross 
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اضافه  مناسب1می سازد و به آن عام  تر کننده هدرا برآور 1393شماره ایران ملی استاندارد  3 درجهالزامات 

مو  نرم یا ی  محلو  شستشو را با استفاده از ی  قل   شده است، به عنوان مایع شستشو مناسب می باشد.

به طور کام  شستشو داید.  3درجه اسفنج نرم اعما  کنید و به دنبا  آن سطح را به صورت کام  با آب 

 انگام شستشو مراقب باشید به سطح آسیب فیزیکی نرسد.

  یا  قسمتی از ار آزمونه را در فواص  زمانی الزام شده شستشو وصیق  کار  )پولیش ک در صورت لزوم،

 د.کار ( کنی

اا را در فواص  زمانی معی  مورد بازرسی قرار داید و به طور جداگانه مقاومت پوشش بر رو  سطح آزمونه

اا باید با تناوب بازرسی لبه اا یا مقاومت نواحی بدون پوشش را مورد بررسی قرار داید. سطح پشتی، رویی،

اا  خوردگی زیرآیند( ایش نشانهو پید )برا  مثا  تغییر رنگ، کااش براقیت، تاو  زدگی نر  تخریب

و عحئ   پوشش اا و سایر نواقصتاو  اا،برابر وجود ترك 19در صورت لزوم، با بزرگنمایی  متناسب باشد.

استاندارد ملی مطاب  روش شر  داده شده در  اا  گچی شدن رانشانه خوردگی زیرآیند را بررسی کنید.

ی  پارچه مخملی)که رنگ آن با رنگ پوشش در تضاد  دنبا فشاردادن و چرخان 3 -3333ایران شماره 

 سطح آزمونه بررسی کنید. بر رو  است(

بازرسی نهایی را بر رو  پوشش انجام داید. در صورت لزوم  گیار ،پس از اتمام مدت زمان در معرض

 پوشش را با استفاده از روش مناسب بردارید. بازرسی زیرآیند،

 شرايط تکمیلي آزمون 3

عحوه بر اطحعات  ور استفاده از روش آزمون ذکر شده در ای  استاندارد ملی، برا  کاربرداا  خا به منظ

 ذکر شده در بنداا  قبلی ممک  است جزئیات بیشتر  الزم باشد.

 اا، شرایط آزمون زیر به تناسب آزمون در حا  انجام باید مشخص شوند:به منظور انجام آزمون

 ساز  زیرآیندجنس، ضخامت و آماده  -الف

 روش اعما  پوشش تحت آزمون بر رو  زیرآیند -ب

مدت زمان و شرایط خش  کردن )در آون قرار دادن( و پیرساز  در صورت نیاز، فواص  زمانی بی   -پ

 گیار اا و آماده ساز  قب  از در معرضاعما  پوشش

استاندارد ملی ر مطاب  ضخامت پوشش خش  شده بر حسب میکرومتر و روش اندازه گیر  ای  مقدا -ت

 ا  بودنو نوع پوشش از لحاظ ت  الیه ا  یا چند الیه 3319ایران شماره 

اا و امچنی  اندازه، مح  و روش ایجاد ای  وجود یا عدم وجود نواحی بدون پوشش بر رو  آزمونه -ث

 نواحی

 ض گیار  انجام پییردجزئیات مربو  به شستشو یا صیق  کار  دوره ا  که قرار است در حی  در معر -ج

 ارگونه الزام خا  مربو  به مکان در معرض گیار   -چ

 مدت زمان آزمون - 

                                                 
1
wetting agent 
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گیار  بررسی شوند و استاندارداا  بایست قب ، حی  یا پس از در معرضاایی از پوشش که میویژگی-د

 مربوطه

 روش برداشت  پوشش از زیرآیند در صورت لزوم -ذ

 صورت استفاده از آنمقدار عبور طیفی شیشه در  -ر

شرایط آزمون فوق الیکر باید ترجیحاً مورد تواف  طرفی  ذ  نفع قرار گیرند و می توان کلیه ای  شرایط یا 

اا را از استاندارداا  ملی و بی  المللی یا سایراسناد مربو  به محصو  مورد آزمون استخراج بخشی از آن

 کرد.

 ارزيابي خواص 61

استاندارد ف  شده مربو  به پوشش را قب ، حی  و بعد از در معرض گیار  مطاب  خوا  تعیی  شده یا توا

 اا  و استاندارد ملی ایران شماره 19 -3333و یا  3-3333تا  1-3333،  6233اا  ملی ایران شماره اا  

 اندازه گیر  کنید. ISO3668و  3 -3331تا  3331-1

 دقت 66

-رد حاضر قاب  تعریف نیست. اگرچه تجربه نشان داده است که میتجدیدپییر  و تکرار پییر  برا  استاندا

اا  یکسان به ی  رتبه بند  جهت مقایسه اا در شرایط آزمون یکسان و در مکانتوان با قرار دادن آزمونه

 محصوالت مختلف دست یافت.

 گزارش آزمون 62

 حداق  شام  اطحعات زیر باشد: گزارش آزمون باید

ضرور  جهت شناسایی کام  محصو  مورد آزمون )برا  مثا  سازنده، نام تجار ،  تمامی اطحعات 62-6

 و غیره( 1سر  ساخت

 ذکر روش آزمون مطاب  استاندارد ملی فوق  62-2

 به آن اشاره شده است 2شرایط تکمیلی آزمون که در بند   62-1

ا ار مدرك دیگر  که اطحعات ارجاع به استاندارداا  ملی یا بی  المللی، برگه مشخصات محصو ، ی 62-4

 از آن استخراج شده اند. 3-19بند 

 روش در معرض گیار  )معرض گیار  مستقی  یا در معرض گیار  از پشت شیشه(  62-8

 جزئیات آزمون:   62-1

 (9گیر  سمت نجومیگیار  )شیب و جهتمنظر در معرض-

جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا،  گیار  )طو  جغرافیایی، عرضموقعیت و جزئیات مح  در معرض -

 النه(امشخصات آب و اوایی س

 طبقه و نوع آب و اوایی )به پیوست ب مراجعه کنید( -

                                                 
1- Batch number 

2-azimuth orientation 
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 و متعلقات 3، نگهدارنده9گاه، تکیه1درصورت استفاده، نوع پوشاندن-

 گیار  استفاده شده است.روشی که برا  تعیی  مراح  در معرض-

 گیار  شام :مراح  در معرض-

 زمان شروع -

 زمان سپر  شده -

گیار  خورشید  بر حسب ژو  بر متر مربع، امراه با روش اندازه گیر  ای  مقدار )در ک  تابش درمعرض -

 مراجعه کنید. 1-6صورت اندازه گیر (، به بند 

 مراجعه کنید( 3جزئیات مربو  به روش شستشو در صورت لزوم )به بند  62-7

 یجاد آن، و روش استفاده شده در ایجاد آنجزئیات خراش در صورت ا 62-5

 شام : 19نتایج آزمون مطاب  بند  62-3

 فواص  زمانی برداشت  آزمونه از درون قفسه و اندازه گیر  خوا  -

 داده اا  آب و اوایی ) به پیوست الف مراجعه کنید( -

 ارگونه تواف  صورت گرفته بی  طرفی  ذ  نفع -د

   آزمون تعیی  شده.ارگونه انحرا  از روش اا -ذ

 ارگونه خصوصیت غیر معمو  )غیر متعار ( مشااده شده در حی  آزمون -ر

 تاریخ آزمون -ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1-masking 

2-backing 

3-support 
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 پیوست الف

 )الزامي(

 محیط و آب و هوا

 بندي محیط و آب و هواطبقه 6-الف

 محیط 6-6-الف

استاندارد ملی ایران به والد  در طبقه بند  محیط اا به منظور تشریح تأثیرات محیطی بر رو  سازه اا  ف

می باشد. برا  الزامات کلی مربو  به  ISO 9223آورده شده است که بر اساس استاندارد  9-6322شماره 

 مراجعه کنید. 3369استاندارد ملی ایران به شماره آزمون اا  خوردگی شام  الزامات کنترلی به 

بر رو  شرایط آب و اوایی ی  منطقه داشته باشد. ای  عوام  صنعتی و دریایی ممک  است تأثیر به سزایی 

شرایط خا  به عنوان خرده اقلی  مح  آزمون در نظر گرفته می شود. در مناط  ساحلی که اوا ممک  است 

اا تابش خورشید  بیشتر  دریافت دارا  مقادیر جزئی نم  بوده و غیر از آن کامحً تمیز می باشد، آزمونه

 سایش سریعتر  نسبت به مناط  غیر ساحلی می باشند.کنند و مستعد فرمی

 برخی پوشش اا در مناط  کویر  سریعتر از مناط  ساحلی دچار فرسایش می شود. -يادآوري

اا  خورشید  را اا، اثر تابشدر مناط  صنعتی آلودگی اا  صنعتی و مواد اضافی باقیمانده بر رو  آزمونه

 و مواد اضافی ممک  است اثرات رطوبتی را افزایش داند. ااداند. اگرچه ای  آلودگیکااش می

 آب و هوا 2-6-الف

آب و اوا اا به چندی  گروه تقسی  می شوند که ار گروه دارا  چند نوع می باشد. پیوست ب جزئیات 

-هبند  به گونبند  را که در سراسر دنیا از آن استفاده می شود ارائه می داد. ای  طبقهمربو  به ای  طبقه

اا دارند، اا از لحاظ تأثیر  که بر رو  رفتار آب و اوایی پوشرنگا  بی  گروهاا  عمدها  است که تفاوت

 وجود دارد.

 ديگر مالحظات مربوط به آب و هوا 2-الف

گیار  بر اساس گروه، نوع و شرایط خا  مححظات جزئی تر باید به تعریف کلی آب و اوا در مح  درمعرض

 رد:زیر را اضافه ک

 دما

 میانگی  مااانه حداکثر دما  روزانه -الف

 میانگی  مااانه حداق  دما  روزانه -ب

 حداکثر و حداق  دما  مااانه -پ
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 رطوبت نسبی

 میانگی  مااانه حداکثر رطوبت نسبی روزانه -الف

 میانگی  مااانه حداق  رطوبت نسبی روزانه -ب

 حداکثر و حداق  رطوبت نسبی مااانه -پ

 ارندگیمیزان ب

 میزان بارندگی کلی بر حسب میلی متر -الف

 مدت زمان تر شدن کلی ماایانه ناشی از میعان بر حسب ساعت -ب

 مدت زمان تر شدن کلی ماایانه ناشی از بارندگی بر حسب ساعت -پ

 زمان تر شدن

 میانگی  ماایانه درصد زمان تر شدن روزانه -الف

 ماایانه درصد تر شدن روزانه گستره -ب

 ديگر مالحظات 1-لفا

ارگونه آلودگی جو ، ک  انرژ  گرمایی تابش  ماایتدیگر مححظات شام  سرعت و جهت باد، وقوع و 

 فرابنفش )در صورت اندازه گیر ( و ارگونه خصوصیت مربو  به مح  آزمون را می توان ثبت نمود.
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 پیوست ب

 )اطالعاتي(

 طبقه بندي آب و هوا

بند  شناخته شده در زیر ارائه شده است که ی  طبقه بند  کلی را ارائه می داد. ار ی  سیست  طبقه 

گروه از آب و اوا به انواعی از آب و اوا با جزئیات بیشتر )که حرو  اختصار  آنها ذکر شده است( تقسی  

 می شود.

 استخراج شده است. ISO 877:1994ای  طبقه بند  از استاندارد  -يادآوري

 هواي باراني استوايي آب و -الف

 Af, Am -( جنگ  بارانی استوایی1

 Aw -1(استوایی گرمدشت9

 آب و هواي خشک -ب

   Bs-9( جلگه1

  Bsh - 3جلگه استوایی و شبه استوایی -

 Bsk -جلگه عرض جغرافیایی میانی  -

 BW -( کویر 9

 Bwh -کویر استوایی و شبه استوایی  -

 Bwk -کویر عرض جغرافیایی میانی  -

 آب و هواي مرطوب نیمه گرم -پ

 Cs-ا  خش / شبه استوایی ( تابستان مدیترانه1

 Ca -ا  گرم/ شبه استوایی ( تابستان مدیترانه9

 Caw -زمستان خش   -

 Caf -بدون فص  خش   -

 Cc, Cb -تابستان سرد / دریایی  -

 آب و هواي مرطوب کم گرما -ت

 Da -( تابستان مرطوب گرم / قاره ا  1

 Db -ابستان مرطوب خن  / قاره ا  ( ت9

                                                 
1
savanna 

2
steppe 

3
subtropical 
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 Dc, Dcl -( شبه قطب شما  3

 H -آب و هواي کوهستاني غیر متمايز  -ث

 آب و هواي قطبي -ج

 ET - 1( تندرا1

 EF - 9( پهنه یخ )کحا  یخی(9

 ارائه شده است. 9-6322ملی شماره بند  آب و اوا در استاندارد دیگر سامانه رایج جهت طبقه

                                                 
1
Tundra 

2
Ice cap 


