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 خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي يرانا ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي انسازم و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است 3 (OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و  2(IEC)الكتروتكنيك
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC) غذايي 
 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و ستانداردا مؤسسة
 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل ليديتو محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب
 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از نـدگان كن اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران ييد صالحيتتأ نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

________________________________________________________________  
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
معرض نور تعيين تغييرات رنگ و اختالف خواص پس از قرار دادن در  -هاپالستيك "

  "هواي طبيعي يا منابع نوري آزمايشگاهيمعمولي در زير شيشه، آب و 
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  محمدصادق ذاكر حميدي،

  )دكتراي شيمي فيزيك(
  

پژوهشكده فيزيك دانشگاه عضو هيات علمي 
  تبريز

    :دبير
  قديمي كلجاهي، فريده

  )كارشناس ارشد شيمي(
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 
  صنعتي آذربايجان شرقي

  
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

  اخياري، شهاب
  )كارشناس ارشد شيمي(
  
  اسميان خجسته، محسنق
  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  كبيري، رويا
  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  نجار، رضا
  )دكتراي شيمي پليمر(

اداره كل استاندارد و  كارشناس مسئول
  تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقي

  
  شركت آذرآوندمسئول كنترل كيفيت 

  
  

  دانشگاه تبريز NMRمسئول آزمايشگاه 
  
  

  اه تبريزدانشگعضو هيات علمي 
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  پيش گفتار
تعيين تغييرات رنگ و اختالف خواص پس از قرار دادن در معرض نور معمولي در  -هاپالستيك "استاندارد 

هاي مربوط كميسيونآن در  نويسپيشكه  " زير شيشه، آب و هواي طبيعي يا منابع نوري آزمايشگاهي

مين شصت و پنجو  ششصد تهيه و تدوين شده و دران توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اير

اينك به ، مورد تصويب قرار گرفته است 19/12/1388 تاريخ شيميايي و پليمر كميته ملي استاندارداجالس 

مصوب بهمن  ،رانياستناد بند يك ماده قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ا

  .رد ملي ايران منتشر مي شودعنوان استانداه ب ،ماه

، هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات   براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

استاندارد هاي ملي ايران در موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميـل  

 .ظر در كميسيون فني مربوطـه مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت      تجديد ن ماين استاندارد ها ارائه شود، هنگا

   .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد ،بنابراين

  :به شرح زير است  مورد استفاده قرار گرفتهمنبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد 

1-  ISO 4582,2007: Plastics — Determination of changes in colour and variations in 

properties after exposure to daylight under glass, natural weathering or laboratory light 

sources 
 

 
 



1 
  

تعيين تغييرات رنگ و اختالف خواص پس از قرار دادن در معرض نور  -هاپالستيك
  آزمايشگاهيمعمولي در زير شيشه، آب و هواي طبيعي يا منابع نوري 

 كاربرد يدامنه و هدف          1

و  ديگر خواص ظاهري ،تعيين تغييرات رنگ برايهاي مورد استفاده روشارائه  ،استاندارد اين تدوين از هدف

 ،پشت شيشهدر معرض نور معمولي در كه است هايي ديگر خواص پالستيكي يااختالف در خواص مكانيكي 

روش به كار رفته براي تجزيه و تحليل . گيرندنوري آزمايشگاهي قرار مي طبيعي يا منابع آب و هوايدر 

  . مواد دارد ژگي تعيين ويها بستگي به مخرب يا غيرمخرب بودن آزمون مورد استفاده براي داده

گذاري انجام درمعرض خاصشده در استانداردهاي  وصيفتحت شرايط ت دادن در برابر شرايط مختلف قرار

  .گيردمي

  

 الزامي مراجع       2

 ترتيب بدين. است شده داده ارجاع آنها به استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

  .شود مي محسوب استاندارد اين از جزئي مقررات آن

ن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آ

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

روش كلي براي تعيين -ثبات رنگ كاالهاي نساجي، 1371ل سا: 175استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  ثبات رنگ منسوجات مختلف

 تعيين خواص خمشي -ها، پالستيك1382سال : 375استاندارد ملي ايران شماره  2-2

هاي آزمون برآورد ميانگين فاصله  تعبير آماري نتيجه، 1370سال : 1340استاندارد ملي ايران شماره  2-3

 اطمينان

شرايط محيطي استاندارد براي رسيدن - پالستيك ها، 1387سال : 2117ايران شماره استاندارد ملي  2-4

 به شرايط تثبيت و آزمون
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رنگها و جالها ـ روش تعيين براقيت فيلم رنگهاي ، 1381سال : 6455استاندارد ملي ايران شماره  2-5

  درجه 85و60و20غير متاليك تحت زواياي 

-  Izodتعيين مقاومت ضربه به روش  - ها، پالستيك1383سال : 6981استاندارد ملي ايران شماره  2-6

 روش آزمون

تعيين دماي نرمي  -مواد گرمانرم -پالستيكها ، 1382سال : 6982استاندارد ملي ايران شماره  2-7

 روش آزمون) VST(وايكات 

-تعيين خواص مكانيكي ديناميكي -پالستيك ها، 1386سال : 9416- 1استاندارد ملي ايران شماره  2-8

 اصول كلي قسمت اول

- تعيين خواص مكانيكي ديناميكي-پالستيك ها،  1386سال : 9416- 3استاندارد ملي ايران شماره  2-9

 روش منحني تشديد-ارتعاش خمشي -قسمت سوم

- تعيين خواص مكانيكي ديناميكي-پالستيك ها،  1386سال : 9416- 5استاندارد ملي ايران شماره  ١٠-٢

 روش غير تشديدي-ارتعاش خمشي - قسمت پنجم

 تعيين مقاومت كششي ضربه اي- پالستيك ها ، 1387سال : 10919تاندارد ملي ايران شماره اس 2-11

2-12  ISO 75 (all parts), Plastics — Determination of temperature of deflection under load 

2-13   ISO 105-A02, Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for 

assessing change in colour 

2-14   ISO 105-A03, Textiles — Tests for colour fastness — Part A03: Grey scale for 

assessing staining 

2-15   ISO 179 (both parts), Plastics — Determination of Charpy impact properties 

2-16   ISO 527 (all parts), Plastics — Determination of tensile properties 

2-17   ISO 2818, Plastics — Preparation of test specimens by machining 

2-18  ISO 4628-6, Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — 

Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance 

— Part 6: Assessment of degree of chalking by tape method 
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2-19   ISO 6603-1, Plastics — Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics 

— Part 1: Noninstrumented impact testing 

2-20   ISO 6603-2, Plastics — Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics 

— Part 2: Instrumented impact testing 

2-21   ISO 7724 (all parts), Paints and varnishes — Colorimetry 

2-22   ISO 13468-1, Plastics — Determination of the total luminous transmittance of 

transparent materials — Part 1:Single-beam instrument 

2-23   ISO 14782, Plastics — Determination of haze for transparent materials 

2-24   CIE Publication No. 15, Colorimetry 

 

 تعاريف و اصطالحات   3

  :رود مي كار به  زيرتعاريف  و اصطالحات استاندارد اين در

1-3 

  كنترل

با زماني برابر شود و به مدت ر مشابه با ماده آزمون، كه براي مقايسه استفاده مياي با تركيب و ساختاماده

  گيردار ميردر معرض نور ق ،ماده آزمون

3-2  

  نمونه بايگاني
 اوليهو براي مقايسه بين حالت شود نگهداري مي ،پايدار باشددر شرايطي كه قسمتي از ماده مورد آزمون كه 

  رودبه كار مي گذاريو حالت پس از در معرض

3-3  

  ناحيه پوشانده شده 

  شودگذاري شده كه توسط پوشاندن از نور محافظت ميدر معرض آزمونهقسمتي از 

  .شودناحيه پوشانده شده از گرما و رطوبت محافظت نمي -يادآوري
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3-4    

  آزمونه

  شودقسمت خاصي از ماده كه آزمون بر روي آن انجام مي

3-5  

  1تكرارهاي نمونه

 تثبيت شرايطدر ، شده گذاريبرابر درمعرضزمان مورد ارزيابي كه همگي به مدت  آزمونهسان از يكت قطعا

  شوندو آزمون ميگيرند قرار مي

  

  ظاهري خواصتعيين تغييرات رنگ و ديگر  4
 تغييرات در رنگ  4-1

  اصول آزمون    4-1-1

  2به بند (گذاري رد درمعرضگذاري شده مطابق با استانداهاي پالستيكي درمعرضهآزمونتغييرات در رنگ 

  :شوندهاي زير تعيين ميبا يكي از روش) مراجعه كنيد175ملي ايران شماره استاندارد 

  روش دستگاهي؛ - الف

  .معيارارزيابي چشمي با استفاده از يك  -ب

به بند (باشد براي تعيين خواص مناسب نيز هاي استاندارد ديگري كامل نيست و ممكن است روش 2فهرست بند  -يادآوري

  ).مراجعه كنيد 5-1

  دستگاه 4-1-2

، مطابق با الزامات مشخص شده در گيري رنگ يا تغييرات رنگدستگاه براي اندازه  1- 4-1-2

-براي نمونه CIE 15شماره  انتشاراتو الزامات مشخص شده در هاي مات براي نمونه  ISO 7724استاندارد 

 .هاي شفاف

________________________________________________________________  
1-Replicate speciemen 
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يا  ISO 105-A02 مطابق با الزامات استاندارد، خاكستري براي ارزيابي تغيير رنگ معيار 2- 4-1-2

ISO 105-A03 )با  5با قويترين حالت تباين و درجه  1در اين حالت درجه ). به پيوست ب نيز مراجعه كنيد

 ).دو نمونه با رنگ يكسان(كند تباين صفر مطابقت مي

قوي يا سايه عميق  نسبتاهاي حوسازي رنگبراي ارزيابي مقدار م ISO 105-A02خاكستري تيره استاندارد  معيار -يادآوري

مانند زرد  1وارنگشبراي ارزيابي  تواندمي ISO 105-A03خاكستري نزديك به سفيد استاندارد  معياراستفاده از . مناسب است

  .هاي سفيد يا نزديك به سفيد بهتر باشدشدگي نمونه

  هامونهآز     4-1-3

گذاري به كار امات استانداردهاي ملي مناسب كه با روش درمعرضهاي كنترل مواد بايد با الزنمونهها و آزمونه

در صورت امكان، يك ). مراجعه كنيد 1- 1-4و يادآوري بند  2به بند (رفته مرتبط است، مطابقت داشته باشد 

مگر در مواردي كه . گذاري استفاده شودماده كنترل با خواص هوازدگي معلوم بايد در آزمون درمعرض

  .گذاري شده بايد استفاده شوداز هر ماده درمعرض تكرارنمونه  3د، حداقل مشخص شده باش

  روش آزمون 4-1-4

 كليات      1- 4-1-4

نفع بايد با توافق كليه طرفين ذي ،گونه تميز كردن سطح ات رنگ و هررتغيي روش مورد استفاده براي ارزيابي

يك استاندارد ملي مناسب بيان تغييرات رنگ را به روشي كه در . ام گيرد و در گزارش آزمون بيان شودجان

  .شده باشد، تعيين كنيد

به منظور ارزيابي سرعت تغيير رنگ  ،گذاريتغييرات رنگ در يك مجموعه از مراحل درمعرض به عنوان مثال،

گذاري درمعرضافزايش در بعضي حاالت، تغييرات رنگ پس از . شوندگذاري تعيين ميناشي از درمعرض

گيري يا ارزيابي چشمي رنگ بهتر است با سرعت هر چه اندازه. شوندده تعيين ميتعيين شپيشاز يا  معين

. هاي تاريك كمينه گرددتا تاثير واكنش ،گذاري انجام گيردهاي درمعرضممكن پس از برداشتن نمونه

در شده،  گذاريدرمعرضهاي مونهآزساعت پس از برداشتن  24مثال همچنين در برخي حاالت، بهتر است 

ها در بسته به اين كه نمونهز برداشتن، اچون خواص ظاهري ارزيابي شده پس ، گيرندتثبيت قرار  ايطشر

  .كند، فرق ميبرداشته شوندخشك در پايان دوره درمعرض گذاري گذاري مرطوب يا پايان دوره درمعرض
________________________________________________________________  

1- Discolouration 
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نگ مواد مختلف زماني انجام گيرد كه مواد گذاري، بهتر است مقايسه تغييرات ربه علت تغيير پذيري نتايج درمعرض -يادآوري

  .گيرديا در محل بيروني يكسان قرار مي گذاريبه طور همزمان در يك دستگاه در معرض

                     ارزيابي دستگاهي        2- 4-1-4

- نگ نمونهر ،در صورت لزوم .گذاري اندازه بگيريدها را قبل و پس از درمعرضمونهآزرنگ كليه در هر مرحله 

گيري به هنگام اندازه. گذاري اندازه بگيريدهاي در معرضگيري رنگ نمونههاي هر ماده را به هنگام اندازه

عمل   ISO 7724 هاي مات با دستگاه به روش تشريح شده در استانداردرنگ و تعيين تغييرات رنگ نمونه

  .به كار بريد CIE 15شماره  اتانتشارهاي تشريح شده در هاي شفاف، روشكنيد و براي نمونه

  .كندگيري رنگ مواد شفاف را تشريح مياندازه  ASTM E 1347استاندارد  -يادآوري

  ارزيابي چشمي  3- 4-1-4
به كار  175ملي ايران شماره  به هنگام تعيين تغيير رنگ با ارزيابي چشمي، روش تشريح شده در استاندارد

كند، برآورده مي ISO 105-A03يا  ISO 105-A02 داردخاكستري كه الزامات استان معياراز يك . بريد
 معيارهاي بايگاني را با استفاده از گذاري شده و نمونههاي در معرضدرجه مقايسه نمونه. استفاده كنيد

خاكستري است كه مقايسه يكساني  معياربر روي اي درجهبندي تغيير رنگ درجه. خاكستري مقايسه كنيد
   .دهدگذاري نشده يك ماده را نشان ميهاي بايگاني درمعرضگذاري شده و نمونههاي درمعرضبين نمونه

  . قابل حصول است  ISO/TC 38/SC1خاكستري از دبيرخانه معياراطالعات اخير درباره تامين كنندگان  -يادآوري

ني آن را بندي مياتوان با درجهخاكستري قرار گيرد، مي معياراگر مقايسه مشاهده شده بين دو درجه 

گذاري ارائه شده داللت بر اين دارد كه در مرحله درمعرض 4- 3بندي براي مثال يك درجه. مشخص كرد

بر   3و كوچكتر از  4گذاري نشده بزرگتر از گذاري شده و نمونه بايگاني درمعرضدرمعرض آزمونهتباين بين 

  .خاكستري است معيارروي 

نوع تغيير رنگ بايد تعيين  ،به عالوه. خاكستري گزارش كنيد معيار هاي درجهرنگ را با عبارتتغيير ماهيت 

، روشني يا تركيب اين تغييرات ، سيريهاي زير براي توصيف تغيير در رنگاز عبارت. شده و گزارش شود

  :استفاده كنيد

  تر يا كمتر آبيآبي - : 1فامبراي تغييرات  - الف

  سبزتر يا كمتر سبز -

________________________________________________________________  
1- Hue 
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 قرمزتر يا كمتر قرمز -

 ر يا كمتر زردزردت -

  كم شدت -:   اشباع براي تغييرات -ب

  رشدت بيشت -                                 

  روشن تر -:  براي تغييرات روشني -پ

  ترتيره -                                  

  :گزارش تغيير رنگ با ارزيابي چشمي به شرح زير است نمونه از يك

  ."2-3خاكستري  معيار   ISO 105-A02/A03تر، كم، روشن سيريزردتر، "

  تغييرات در ساير خواص ظاهري 4-2

گذاري تغيير به عنوان يك نتيجه درمعرض تواندميها خواص ظاهري ديگر پالستيك ،عالوه بر تغيير رنگ

بي اگر روش مورد استفاده براي ارزيا. تغييرات اين خواص را مطابق با استاندارد ملي مربوطه تعيين كنيد. كند

تغيير خواص در يك استاندارد توصيف نشده باشد، توصيف روش به كار رفته را به هنگام گزارش نتايج بيان 

  .نشان داده شده است 1هاي مورد استفاده براي تعيين خواص ظاهري در جدول هايي از آزمونمثال. كنيد

  گيري تغيير در خواص ظاهريهاي مورد استفاده براي اندازهروش -1جدول

  هاي كميداده  استاندارد خاصيت ارزيابي شده
  حفظ براقيت

  شفافيت
  مه گونگي

  ي شدنگچ
  جرم
  ابعاد

  ترك يا ريزترك
  اليه اليه شدگي

  تاب برداشتن
  بينيرشد موجودات ذره

  سطح اجزاء بهمهاجرت 

 a 6455استاندارد ملي 

ISO 13468-1 
ISO 14782 

ISO 4628-6 a 

  بله
  بله
  بله

   b معيار
  بله
  بله
   b يارمع

   b معيار
   b معيار
   b معيار
   b معيار

a  هاها قابل كاربرد براي پالستيكهاي رنگروش  
b مراجعه كنيد2-2-6توصيفي توصيه شده به بند معياربراي. 
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  تعيين تغييرات در خواص مكانيكي و خواص ديگر      5
  اصول آزمون       1- 5

در . باشدمي ترهاي داخليحساس تر از قسمتشي از هوازدگي خواص سطح يك پالستيك به تغييرات نا

گيري خواص سطحي يا خواص ماده كه به طور موثري از خواص سطح هاي سخت، اندازهبررسي پالستيك

هاي با استفاده از آزمون شده ديگر گيريخواص مكانيكي يا خواص اندازه. تواند مفيد باشدميپذيرد، تاثير مي

  :اندتعيين شده آزمونهند مجموعه مخرب بر روي چ

  ؛)تعيين خاصيت اوليه(گذاري معرضهاي انتخاب شده به عنوان نماينده ماده، قبل از درنمونه  - الف

- گذاري شده براي يك دوره انتخابي مطابق با استاندارد ملي مناسب براي در معرضمعرضهاي درنمونه -ب

  ؛خاص گذاري استفاده شده

در (اند گذاري شدههاي متناظر در معرضمونهآزانبار شده در تاريكي به همان مدت كه  يگانيبا هاينمونه -پ

  ).صورت لزوم

هاي آزمون يكسان و شرايط محيطي يكسان ها با استفاده از روشدارد كه همه آزمون زيادي اين نكته اهميت

  .انجام گيرند

در  ،گذاري استفاده شوددرمعرض تاثيراي ارزيابي هاي خاصيت مكانيكي كه ممكن است برهاي از آزمونمثال

در صورت كنند اما مخرب هستند، بنابراين هاي كمي ايجاد ميها دادهاين آزمون. ارائه شده است 2جدول 

- براي هر نمو درمعرض تكرارگذاري، تعداد كافي از قطعات آزمون درمعرض تغييرات در طول نياز، براي ادامه

  .گذاري نياز هستند

قبل از  آزمونهشود كه خاصيت هر گيري شود، توصيه مياگر يك خاصيت با آزمون غيرمخرب اندازه

هاي غيرمخرب شامل جرم، گيري شده با استفاده از آزمونخواص اندازه. گيري شودگذاري اندازهدرمعرض

  .ابعاد، براقيت سطح، شفافيت و تيرگي هستند
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  گذاري بر روي پالستيكاستفاده براي ارزيابي اثر درمعرض هاي خواص مكانيكي موردآزمون - 2جدول
  استاندارد خاصيت ارزيابي شده

  پارگيخواص كششي، كشش در نقطه 
  خواص خمشي
  اياستحكام ضربه

  اي چارپياستحكام ضربه-   
  اي ايزوداستحكام ضربه -  
  آزمون سوراخ كردن غير دستگاهي -   
  آزمون سوراخ كردن دستگاهي -   
  اي كششيآزمون ضربه -   

  وايكتدماي نرم شدن 
  در اثر بار انحرافدماي 
  مكانيكي ديناميك گرماييتجزيه 

 )سنجي مادون قرمزبراي مثال با استفاده از طيف(تغييرات شيميايي 

ISO 527 

 375استاندارد ملي ايران شماره 

 

ISO 179 

 6981استاندارد ملي ايران شماره 

ISO 6603-1 

ISO 6603-2 

 10919ستاندارد ملي ايران شماره ا

 6982استاندارد ملي ايران شماره 

ISO 75 

 9416-5و  9416-3، 9416- 1استانداردهاي ملي به شماره 

  هادستگاه 2- 5

  .نظر بايد با استاندارد ملي مناسب مطابقت داشته باشدمورد  دستگاه ،گيري خاصيت موردبراي اندازه

  هاونهآزم 3- 5

گيري خاصيت مرتبط بايد با استاندارد مناسب ملي كه با روش اندازه آزمونهلخواه، خاصيت د گيريبراي اندازه

هاي غيرمخرب در مواردي كه مشخص شده باشد، به هنگام انجام آزمون جز. است، مطابقت داشته باشد

 5ل از هاي مخرب حداقبه هنگام انجام آزمون .مورد ارزيابي استفاده كنيداز هر ماده  تكرارنمونه  3حداقل 

  .هر ماده استفاده كنيد تكرارنمونه 

-شكل ورق نمونه بهگذاري شده هاي درمعرضهاي مخرب، ممكن است نمونهگيري شده با آزمونبراي خواص اندازه -يادآوري

انجام  هايهايي در نتايج بين آزمونبا اين وجود، ممكن است تفاوت. اي بايد بريده شوندهاي ويژههايي باشند كه با آزمون

از قطعه بزرگتر  تكيهاي مونهآزهايي كه شوند و آزمونگذاري ميبه طور مستقيم درمعرض تكيهاي مونهآزدر آن كه  گرفته

  .شوند، وجود داشته باشدگذاري شده بريده ميدرمعرض
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به . تثبيت قرار گيرند شرايطدر ) مراجعه كنيد  ISO 2818به استاندارد (كاري ها بايد پس از ماشينمونهآز

الزم  تثبيت شرايطها در قرار دادن ورقسازي، كاري براي سهولت آمادهقبل از ماشينممكن است  ،عالوه

  .باشد

  روش آزمون 4- 5

  تعيين خواص اوليه 4-1- 5

ها را قبل از تعيين خواص اوليه در يكي از اتمسفرها و با مونهآزدر مواردي كه مشخص شده باشد،  جز

-ذي يا بر اساس توافق طرفين،  ISO 291 و دوره زماني مشخص شده در استاندارد ه تغييراتبازاستفاده از 

اي خواص حساس به رطوبت هاي مقايسه، آزمونگيرنمهاي براي پالستيك. تثبيت قرار دهيد شرايطدر نفع 

به طور  رفتند،رار گقيكساني ها در رطوبت پس از اين كه نمونهتوانند مي )خواص مكانيكي، الكتريكييعني (

  .، انجام گيرد C º 23و دماي  50% ترجيحي رطوبت نسبي 

نفع تعيين كنيد يا با توافق طرفين ذي ،خاصيت يا خواص مورد ارزيابي را مطابق با استانداردهاي ملي مرتبط

  ).مراجعه كنيد 1-5به بند (

  هاي بايگانينمونه نگهداري 4-2- 5

با استفاده از اتمسفر استاندارد مشخص شده در  ،شگاهي معمول تاريكهاي بايگاني را در شرايط آزماينمونه

مواد حساس به رطوبت را در اتمسفري كه به دليل جذب آب تغييري  .كنيد نگهداري ISO 291استاندارد 

پذير امكانناپذير اين عمل با نگهداري در رطوبت نسبي پايين يا در ظرف رطوبت. كنيدنگهداري ايجاد نكند، 

  .است

  گذاري تعيين خواص پس از درمعرض 4-3- 5

را در شرايط يكسان كه ) مراجعه كنيد 1-5به بند ( راهاي بايگاني گذاري شده و نمونههاي درمعرضمونهآز

يا در شرايط توافق شده بين  ،)مراجعه كنيد 1-4-5به بند (به كار رفته است براي تعيين خواص اوليه 

مورد استفاده براي تعيين تثبيت  شرايطقرار دادن در الفي در روش هيچ گونه اخت. نفع قرار دهيدطرفين ذي

  .وجود داشته باشدگذاري شده نبايد در گزارش آزمون هاي درمعرضخاصيت اوليه و براي نمونه
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در  وگذاري شده گيري يكسان، خاصيت يا خواص مشابه را براي هر مورد درمعرضبا استفاده از روش اندازه

هاي آزمون اوليه تعيين شده بود، تعيين كنيد نمونه برايكه همان گونه هاي بايگاني نمونه براي صورت لزوم

  ).مراجعه كنيد 1-4-5به بند (

هاي خمشي، نتايج در آزمون. شودگذاري ميكه درمعرض دارد آزمونهاي از نتايج بستگي به رويه ،هانوبرخي آزم در -يادآوري

- يا سطح درمعرض گيردنمونه در معرض آزمون كشش قرار مي گذاري شدهسطح درمعرض كه آيا مبتني بر اين است مختلف 

  .آنگذاري نشده 

  

  بيان نتايج       6
  تغييرات در رنگ           6-1

  گيري دستگاهياندازه      1- 6-1

  بقارا مط گيري شده با دستگاه، اختالف رنگ هر نمونه تكراراز مختصات رنگ اندازه با استفاده

 ISO 7724-3  ميانگين را محاسبه كنيد انحراف معيارميانگين اختالف رنگ و . تعيين كنيد.  

  ارزيابي چشمي      2- 6-1

  .تشريح شد، تعيين كنيد 3- 4- 1-4تغييرات در رنگ را مطابق آنچه در بند 

  تغييرات در خواص ظاهري ديگر       6-2

  گيري دستگاهياندازه       6-2-1

هاي روش ،خواص ظاهري مانند براقيت يا شفافيت تعيين ويژگيد استفاده براي روش دستگاهي مور

قبل و پس از نمو  آزمونهخاصيت بر روي تمام  مخرب،هاي غيربه هنگام استفاده از آزمون. غيرمخرب هستند

  .شودگيري ميگذاري اندازهدرمعرض

را براي  انحراف معياري شود، ميانگين و گيراگر تغيير در خاصيت ظاهري با روش دستگاهي غيرمخرب اندازه

براي خواص . تعيين كنيد 1340ملي ايران شماره  تغيير خاصيت مطابق با روش ارائه شده در استاندارد

تغيير خاصيت در  انحراف معيارهاي غيرمخرب، معادله تعيين ميانگين و گيري شده با استفاده از آزموناندازه

  .فاصله اطمينان را براي تغيير در خاصيت محاسبه كنيد 95% صورت لزوم،  در. ارائه شده است 1-بند الف
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 حفظاگر درصد . باشدميمفيد گذاري خاصيت ظاهري پس از درمعرض حفظدر برخي حاالت، تعيين درصد 

را با استفاده از معادله ارائه  انحراف معيارخاصيت با استفاده از يك آزمون غيرمخرب تعيين شود، ميانگين و 

  .شوند، محاسبه كنيدگيري ميكه خواص اندازهگذاري پس از دوره درمعرض ،2-شده در بند الف

  

  ارزيابي چشمي تغيير در خواص ظاهري      6-2-2

ي بر اساس توافق بين معياراند، بايد در تغييرات در ظاهر و خواص سطحي كه به طور كيفي برآورد شده

  :شودوصيه ميزير ت معيار. نفع بيان شوندطرفين ذي

  هيچ -

  رويتبه سختي قابل  -

  جزئي -

  ماليم -

  قابل توجه -

اي شود كه يك راهنماي مرجع مقايسهبه هنگام استفاده از ارزيابي چشمي خواص ظاهري، توصيه مي

  .دهندعيني را نشان مي معياراستفاده شود مانند استانداردهاي تصويري كه 

. شوددر يك زمان ارزيابي مي آزمونههتر است هنگامي مورد استفاده قرار گيرد كه چند اختياري است و ب معياراين  -يادآوري

  .هاي چشمي جداگانه، دقت بيشتري الزم استدر تفسير نتايج از مشاهدات مختلف،  به دليل اختالف مابين ارزيابي

  تغييرات در خواص مكانيكي و خواص ديگر      6-3

تعيين خواص . را مطابق با استاندارد ملي مربوطه تعيين كنيد زمونهآخواص مكانيكي يا خواص ديگر هر 

، نتايج حاصل را هاي مخرببه هنگام استفاده از آزمون. شودهاي مخرب انجام ميمكانيكي اغلب با آزمون

ه اين مقايسه ب. هاي بايگاني مقايسه كنيدگذاري شده با نتايج به دست آمده از نمونههاي درمعرضبراي نمونه

  :پذير استسه شكل امكان

 هايگيريگذاري شده با اندازهدرمعرض تكرارهاي هاي خاصيت مورد نظر بر روي كليه نمونهگيرياندازه - الف

هاي انجام شده گيريگذاري يا با اندازهدرمعرض شده قبل از هاي آزمونآزمونهيك مجموعه  روي خاصيت

  .شوندمقايسه مي ،هامونهبا آزان يكسدر مدت زمان  ،هاي بايگانيروي نمونه
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در مواردي كه مشخص شده باشد،  جز .شودها با استفاده از تجزيه و تحليل واريانس حاصل ميمقايسه داده

گذاري شده و اوليه يا بايگاني بايد هاي درمعرضروي نمونه بر گيري شدهاختالف در ميانگين خاصيت اندازه

براي . قبل از اين كه هر گونه تغييري حائز اهميت در نظر گرفته شود ،دسطح اطمينان متفاوت باش 95% در 

  .استفاده كنيد 1340ملي ايران شماره تجزيه و تحليل واريانس از روش ارائه شده در استاندارد 

گيري هاي حاصل از اندازهگيري شده با استفاده از دادهخاصيت اندازه حفظبراي  انحراف معيارميانگين و  -ب

گيري شده در مقايسه با مقدار ميانگين خاصيت اندازه گذاري شدهدرمعرض تكرار آزمونهام شده روي هر انج

گيري خاصيت با آزمون مخرب براي به هنگام اندازه. شودهاي بايگاني تعيين ميگيري اوليه يا نمونهدر اندازه

استفاده  3- ارائه شده در بند الف از معادالت ،خاصيت حفظدرصد  انحراف معيارتعيين مقدار ميانگين و 

  .كنيد

هاي گيريهاي حاصل از اندازهرا براي تغيير در خاصيت، كه با استفاده از داده انحراف معيارميانگين و  -پ

گيري شده گذاري شده در مقايسه با مقدار ميانگين خاصيت اندازهدرمعرض تكرار آزمونهانجام شده روي هر 

براي  ،گيري خاصيت با آزمون مخرببه هنگام اندازه. شودهاي بايگاني تعيين ميا نمونهگيري اوليه يدر اندازه

استفاده  4-از معادالت ارائه شده در بند الف ،گيريدر خاصيت اندازه انحراف معيارتعيين مقدار ميانگين و 

  .كنيد

گيري غيير در خاصيت اندازهبراي بعضي خواص مانند تغيير در براقيت سطح، جرم يا ابعاد، نتايج به شكل ت

براي تعيين ميانگين و هاي غيرمخرب، هنگام استفاده از آزمون. شوندهاي غيرمخرب بيان ميشده با آزمون

انحراف براي تعيين ميانگين و و ، 1-از معادالت ارائه شده در بند الف خاصيت حفظدرصد  انحراف معيار

  .استفاده كنيد 2- بند الف تغيير خاصيت از معادالت ارائه شده در معيار

 باشد، اما در بيشتر حاالت گسترش قابل توجهميموجي مفيد  انرژيدر برابر زمان يا  ،رسم تغيير در خاصيت

از  ، اگر به اين موضوع توجه نشود، در اين صورتتواند وجود داشته باشدمي هامونهآزنتايج در هر مجموعه از 

محاسبه زمان يا تابش  ،برخي كاربردهادر . شودحاصل مي اشتباههاي گيرينتيجه ،هاي حسابيرسم ميانگين

ها وقتي اين نوع داده. گيري شده استاز خاصيت اندازه مقدار معينيك ايجاد  مستلزمگذاري درمعرض

گذاري بايد با استفاده از گذاري يا تابش درمعرضدرمعرض براي زمان بازه تغييراتگزارش شوند، ميانگين و 

  .تعيين گردد 5-ش تشريح شده در بند الفرو



14 
  

  دقت      7
- هاي آزمون مورد استفاده براي اندازهدقت نتايج گزارش شده بر طبق اين استاندارد، بستگي به دقت روش

بنابراين هيچگونه بياني از دقت ممكن . گذاري داردگيري خواص ارزيابي شده و تغييرپذيري آزمون درمعرض

از دقت نتايج حاصل از گزارش شناختي ، بر آن استشده در اين استاندارد  عينمهاي روش. باشدنمي

  .ارائه دهدبراي كاربر كليه نتايج آزمون را  انحراف معيارميانگين و 

  

  گزارش آزمون       8
  :زير باشد اطالعاتگزارش آزمون بايد شامل 

  ؛ملي ن استاندارداي شماره 8-1

  آزمون شده؛ محصولكليه جزئيات الزم براي شناسايي كامل  8-2

 :گذاري مورد استفاده شامل موارد زيرتوصيف كاملي از آزمون درمعرض 8-3

  :گذاري در منابع نوري آزمايشگاهيبراي در معرض - 1

  منبع نوري و فيلترهاي مورد استفاده، -

گذاري گذاري نور، درمعرضدما، مدت در معرض(گذاري توصيف كاملي از چرخه در معرض -

 ،)رطوبت و غيره گذاريتاريك و درمعرض

 گذاري،طول مدت درمعرض -

 ارجاع به استاندارد ملي مرتبط؛ -

  :طبيعي يا نور معمولي از پشت شيشه آب و هوايگذاري براي در معرض - 2

  گذاري،محل درمعرض -

 گذاري،تاريخ درمعرض -

 گذاري،زمان كل درمعرض -

 شود،گيري در آن انجام ميگذاري و باند عبوري كه اندازهموجي درمعرض انرژي -

 شود،گذاري نصب ميهاي درمعرضتوصيفي از شرايطي كه در آن  نمونه بر روي قفسه -

 استاندارد ملي مرتبط؛ شماره -
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گيري خواص گزارش شده، با ارجاع به استاندارد هاي مورد استفاده براي اندازهتوصيف كاملي از روش 8-4

  ؛صورت نيازملي مرتبط در 

  ؛صورت نيازع به استاندارد ملي مرتبط در مورد استفاده، با ارجا تثبيت شرايط 8-5

 ؛)به يادآوري مراجعه كنيد(در صورت كاربرد  هاآزمونهرفته براي تميز كردن روش به كار  8-6

 گذاري؛هاي دستگاهي يا ارزيابي چشمي، در هر مرحله درمعرضتغيير رنگ، با روش 8-7

 .6ند و يا ب 4- 5نتايج تعيين شده مطابق با بند  انحراف معيارميانگين و  8-8

براي اطالعات بيشتر درباره اثرات . تواند بر ظاهر اثر بگذاردميشده گذاري هاي درمعرضمونهآزتميز كردن سطح  -يادآوري

  .ها قبل از آزمون به پيوست ب مراجعه كنيدمونهآزاحتمالي تميز كردن 
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  پيوست الف
  )الزامي(

و  انحراف معياربراي تعيين ميانگين و   1340ره ملي ايران شما آماري بر پايه استانداردفرمول 
  خاصيت  50%روش تعيين زمان اتالف 

  
هاي غير گيري شده با استفاده از آزمونتغييرات خاصيت اندازه انحراف معيارمحاسبه ميانگين و   1-الف

  مخرب

  :از معادله زير محاسبه كنيد تكراررا براي هر نمونه  icتغيير 

itiic ,,0 χχ −=  

  كه در آن

i,0χ   ،مقدار خاصيت اوليه  

it ,χ    گذاري مقدار خاصيت در مدت زمان درمعرضt است.  

  :ميانگين تغيير در خاصيت را با استفاده از معادله زير تعيين كنيد

  

n

c
c

n

i
i∑

== 1  

  .است تكرارهاي نمونهتعداد  nكه در آن 

− انحراف معيار
c

s ميانگين تغيير در خاصيت را از معادله زير محاسبه كنيد:  

  

1

)(
1

2

−

−
=

∑
=

−

n

cc
s

n

i

c
  

  

هاي گيري شده با استفاده از آزمونخاصيت اندازه حفظدرصد  انحراف معيارمحاسبه ميانگين و    2-الف 

  غير مخرب

  :از معادله زير محاسبه كنيد تكراررا براي هر نمونه  iRخاصيت   حفظ درصد

100
,0

, ×=
i

it
iR

χ
χ  
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  كه در آن

i,0χ   ،مقدار خاصيت اوليه  

it ,χ    گذاري مقدار خاصيت در مدت زمان درمعرضt است.  

  :اده از معادله زير تعيين كنيدخاصيت را با استف حفظميانگين درصد 

  

n

R
R

n

i
i∑

== 1  

  .است تكرارهاي تعداد نمونه nكه در آن 

− انحراف معيار
R

s  خاصيت را از معادله زير محاسبه كنيد حفظدرصد:  

  

1

)(
1

2

−

−
=

∑
=

−

n

RR
s

n

i
i

R
  

  

گيري شده با اندازه براي خواص يتخاص حفظبراي درصد  انحراف معيارمحاسبه ميانگين و    3-الف

  هاي مخرباستفاده از آزمون

هاي بايگاني با استفاده از معادالت زير گيري نمونهگيري شده از تعيين اوليه يا اندازهميانگين خاصيت اندازه

  :شودمحاسبه مي

  گيري خاصيت اوليهبه هنگام استفاده از اندازه

  

n

n

i
i∑

== 1
,0

0

χ
χ  

  كه در آن

i,0χ   ،مقدار خاصيت اوليه  

n    هاي تكرار استتعداد نمونه.  

  هاي بايگانيگيري انجام شده بر روي نمونهبه هنگام استفاده از اندازه

  

 
n

n

i
it

i

∑
== 1

,χ
χ    
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  كه در آن

it ,χ   ،مقدار خاصيت براي هر نمونه بايگاني  

n    است تكرار هاي بايگانيهتعداد نمون.  

  :شودگذاري شده از معادله زير تعيين ميخاصيت براي هر نمونه درمعرض حفظدرصد 

  

100
0

,
, ×=

χ

χ ie
ieR  

  يا

100,
, ×=

f

ie
ieR

χ
χ    

  

گذاري شده يا به عنوان هاي درمعرضبه عنوان درصد مقدار اوليه حاصل براي نمونه حفظبسته به اين كه آيا 

مقدار خاصيت براي هر نمونه ie,χگيرد، هاي بايگاني انجام گيري شده بر روي نمونهد مقدار اندازهدر ص

  .گذاري شده استدرمعرض

  :خاصيت را با استفاده از معادله زير تعيين كنيد حفظميانگين درصد 

  

n

R
R

n

i
ie

e

∑
== 1

,

  

  .است تكرارذاري گهاي درمعرضتعداد نمونه nكه در آن 

) مراجعه كنيد 2-به بند الف(هاي غيرمخرب گيري حاصل از آزمونتوان از اندازهخاصيت را مي حفظميانگين درصد  -يادآوري

  .به دست آورد) به همين بند مراجعه كنيد(هاي مخرب يا آزمون

  :خاصيت از معادله زير استفاده كنيد حفظدرصد  انحراف معياري تعيين ابر

  

1

)(
1

2
,

−

−
=

∑
=

−

n

RR
s

n

i
eie

Re
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هاي با استفاده از آزمونگيري شده تغيير در خاصيت اندازه انحراف معيارمحاسبه ميانگين و    4-الف

، زماني كه تغييرات نسبت به ميانگين مقادير اوليه خاصيت يا نسبت به ميانگين مقادير حاصل از مخرب

  .هاي بايگاني نسبي استنمونه

تشريح شد،  3-هاي بايگاني به روشي كه در بند الفنمونهاصيت يا ميانگين مقدار ميانگين مقدار اوليه خ

  .گرددتعيين مي

iecاز يكي از معادالت زير براي تعيين تغيير در خاصيت    :ها استفاده كنيدمونهآزبراي هر يك از  ,

0,, χχ −= ieiec  

fieiec χχ −= ,,  

  كه در آن

ie,χ  گذاري شده؛مقدار خاصيت براي نمونه درمعرض  

0χ   ميانگين مقادير اوليه خاصيت؛  

fχ   هاي بايگاني استميانگين مقادير حاصل از نمونه.  

iecميانگين تغيير    :معادله زير محاسبه كنيددر خاصيت را با استفاده از  ,

  

n

c
c

n

i
ie

ie

∑
== 1

,

,  

  .گذاري شده استهاي درمعرضتعداد نمونه nكه در آن 

  :ميانگين تغيير درخاصيت از معادله زير استفاده كنيد انحراف معياربراي تعيين 

  

1

)(
1

2
,

, −

−
=

∑
=

n

cc
s

n

i
iei

c ie
  

  

  خاصيت 50%براي اتالف گذاري گذاري يا تابش در معرضمحاسبه زمان در معرض     5-الف

موجي الزم براي توليد تغيير خاصيت تعريف  انرژيگذاري يا ميانگين براي تعيين زمان درمعرض از روش زير

  :متناظر استفاده كنيد بازه تغييراتشده به عالوه 
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هر مجموعه نمونه بايد شامل . آماده كنيد گذاريهاي درمعرضمجموعه جداگانه از نمونه 5حداقل  - الف

  .گذاري باشدنمونه تكرار ماده مورد نظر براي درمعرض 3حداقل 

- مجموعه. گذاري منفرد قرار دهيدهاي نمونه را در مدت يكسان در يك دستگاه درمعرضهمه مجموعه -ب

هاي نمونه را به ترتيب طوري برداريد كه آخرين مجموعه برداشته شده به طور مناسب براي توليد بيش از 

هاي آزمون را در پايان دوره خشك مناسب نمونه. گذاري شوداصيت مورد نظر درمعرضاتالف در خ %50

كنيد تا اين  نگهداري 50% و رطوبت نسبي C º 25تا  C º 20گذاري برداريد و در تاريكي در دماي درمعرض

  .گيري شودخاصيت اندازه

 انحراف معيارشد، ميانگين و گذاري برداشته پس از اين كه هر مجموعه نمونه از دستگاه درمعرض -پ

      .گيري كنيدخاصيت مورد نظر را اندازه

، را ])ميانگين ± 2( ×انحراف معيار[ها، ميانگين، هاي دادهگذاري كامل شد، همه نقطهوقتي درمعرض -ت

گذاري گذاري بر حسب ساعت يا تابش درمعرضبراي هر خاصيت مورد نظر به عنوان تابع زمان درمعرض

  .يدرسم كن

زمان يا تابش  بازه تغييرات، براي تعيين ])ميانگين ± 2( ×انحراف معيار[اي يابي نگارهاز درون -ث

اي از نمونه 1شكل . مقدار تعريف شده استفاده كنيد تعيينگذاري براي خاصيت مورد نظر براي درمعرض

-گذاري با تابش درمعرضدرمعرضبراي زمان  بازه تغييراتكند كه چگونه دهد و بيان ميترسيم را نشان مي

  .شوداتالف در خاصيت تعيين مي 50%گذاري الزم براي توليد 

گذاري براي گذاري يا تابش درمعرضرا براي زمان درمعرض بازه تغييراتتر ميانگين و حدود باالتر و پايين

  .ايجاد تغيير تعريف شده در خاصيت گزارش كنيد

گذاري اضافي زماني كه نتايج حاصل از درمعرض. رودزمايش در يك آزمايشگاه به كار ميهاي آاين روش براي داده -يادآوري

  .گذاري بيشتر خواهد بودهاي درمعرضهاي مختلف مورد توجه قرار گيرند، گستره ممكن زماندر آزمايشگاه
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  :راهنما

X   واحد اختياري(گذاري زمان يا تابش درمعرض(  
Y   واحد اختياري(گيري شده خاصيت اندازه ميزان(  

 گيري خاصيتبراي اندازهجداگانه نتيجه  

  گيري خاصيتيج اندازهبراي نتا 95%فاصله اطمينان بيش از  1
 گيري خاصيتميانگين نتايج اندازه 2

 گيري خاصيتبراي نتايج اندازه 95%فاصله اطمينان كمتر از  3

P     %50 اتالف در خاصيت مورد نظر  
tl    از خاصيت مورد نظر 50% اتالفگذاري براي درمعرضبراي زمان يا تابش  بازه تغييراتتر حد پايين  

tM    از خاصيت مورد نظر 50% اتالفگذاري براي يانگين درمعرضمزمان يا تابش  
tH     از خاصيت مورد نظر 50% اتالفگذاري براي درمعرضبراي زمان يا تابش  بازه تغييراتتر باالحد  
  

گذاري الزم براي ايجاد سطح حساسيت خاصيت براي زمان يا تابش درمعرض بازه تغييراتتعيين  1- شكل الف
  دوام تسريع شدهمطلوب در آزمون 
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  گذاريارزيابي درمعرض بر  اثرات احتمالي تميز كردن سطح
بدون هيچگونه  ،يا آب بدون يون رترجيحا با استفاده از دستمال كاغذي خيس شده با آب مقط ،سطوح

تميز كردن سطوح با اين وجود، . شوندميتميز دهي جال /سايندگي عملكمترين  ازافزودني و با استفاده 

هوازدگي طبيعي اين عمل مخصوصا در حالتي با . گذاردبال بر ظاهر تاثير ااحتم هاآزمونهگذاري شده درمعرض

- گذاري شده خيلي شبيه به آلودگي توسط خاك، موجودات ذرهح درمعرضوافتد، چون سطتفاق مي، اهامونهآز

  .رنگ زيراليه سطوح آزمون مواد مات يا مواد شفاف داردتميز كردن نياز به ارزيابي تغيير . بيني و غيره است

-گيري ايجاد ميافزايش يافته قابل اندازه جاليبر روي سطحي كه تواند يك اثر جالدهندگي ميتميز كردن 

غير محكم  گيهمراه با هرگونه چسبند ،حذف رشد ميكروبيولوژيكي باعثتميز كردن . شود، داشته باشد

به (معروف است  ي شدنان گچوبه طور معمول به عنشود، كه نتيجه مي مادهخراب شده روي  محصوالت

هاي با هوازدگي طبيعي يا بين مقايسه بين محل ،به عنوان يك نتيجه). مراجعه كنيد ISO 4628-8استاندارد 

زدودن  براينيازي به تميز كردن  اخيرمورد . باشدهاي تسريع شده آزمايشگاهي مشكل ميگذاريدر معرض

مانده خاك انباشته شده يا گچي شدن باقي. خاك ندارد، هرچند كه امكان روي دادن گچي شدن وجود دارد

  . گذاري شده اثر محافظتي داشته باشدتواند بر روي سطح درمعرضمي

 ،هاي آزمايشگاهيهاي طبيعي و آزمونشود در آزمونتر اثرات تميز كردن، پيشنهاد ميدقيق بررسيبراي 

گيري، رنگ و گذاري، اندازهدرمعرضمقاصد ها براي مونهآز يكي از. گذاري شونداي دوتايي درمعرضهمونهآز

 .ماندميتميز نشده به صورت  ،هاي زماني تعيين شدههر گونه رشد ميكروارگانيكي در فاصله بيانبراقيت و 

زماني يكسان فواصل و در  شود، سپس به دقت تميز شدهميگيري در شرايط تميز نشده اندازهنمونه ديگر 

 .شودميگيري اندازه

  


