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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 يرانا 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،  صـرف م 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 ايران ملي استانداردهاي

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

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  سـتاندارد ا 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 عتيصن 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 نضم ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC) غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي 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 استاندارد 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 توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين يبازارها حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  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 تمديري

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت 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

________________________________________________________________  
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

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 

  "هاي قوس زنونالمپ: قسمت دوم - رض منابع نوري آزمايشگاهيهاي قرار دادن در معروش -هاپالستيك "
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  ذاكرحميدي، محمدصادق

  )دكتراي شيمي فيزيك(
  

پزوهشكده فيزيك دانشگاه عضو هيات علمي 
  تبريز

    :دبير
  قديمي كلجاهي، فريده

  )كارشناس ارشد شيمي(
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 
  عتي آذربايجان شرقيصن
  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  اخياري، شهاب

  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  قاسميان خجسته، محسن
  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  كبيري، رويا
  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  نجار، رضا
  )دكتراي شيمي پليمر(

اداره كل استاندارد و كارشناس مسئول  
  شرقيتحقيقات صنعتي آذربايجان 

  
  شركت آذرآوند تيمسئول كنترل كيف

  
  

  دانشگاه تبريز NMRمسئول آزمايشگاه 
  
  

  دانشگاه تبريزعضو هيات علمي 
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  پيش گفتار
هاي المپ: قسمت دوم - هاي قرار دادن در معرض منابع نوري آزمايشگاهيروش -هاپالستيك "استاندارد 
ي مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هاكميسيونآن در  نويسپيشكه  "قوس زنون

 تاريخ شيميايي و پليمر كميته ملي استانداردششمين اجالس  ششصد و شصت و تهيه و تدوين شده و در
اينك به استناد بند يك ماده قانون اصالح قوانين و مقررات ، مورد تصويب قرار گرفته است 19/12/1388

  .عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شوده ب ،مصوب بهمن ماه  ،رانيات صنعتي امؤسسه استاندارد و تحقيق
، هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات   براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

تكميـل   استاندارد هاي ملي ايران در موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا
 .تجديد نظر در كميسيون فني مربوطـه مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت       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 

ISO 4892-2, 2006: Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: 

Xenon-arc lamps 
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هاي المپ: قسمت دوم - هاي قرار دادن در معرض منابع نوري آزمايشگاهيروش - هاپالستيك
  قوس زنون

  

 كاربرد يدامنه و هدف          1

در حضور رطوبت  زنوندر معرض نور قوس  هاهآزمونهاي قرار دادن روشارائه استاندارد،  اين تدوين از هدف

شيشه پشت يا نور  خورشيد در معرض نورعمال  ،هاي واقعياست كه در محيط اثرات هوازدگي ايجادبراي 

  . يرندگپنجره قرار مي

-قرار ميمعرض نور قوس زنون فيلتر شده در ) كردن تردما، رطوبت و يا (ها تحت شرايط كنترل شده مونهآز

- مي و تركيب فيلترهاي مختلف براي برآورده كردن اين الزامات زنونانواع مختلف منابع نوري قوس . دنگير

  .مورد استفاده قرار گيرد توانند

  .است ارائه شده،  خاصبراي مواد در ساير استانداردهاي ملي و ارزيابي نتايج  هاآزمونه سازيآماده

  .ارائه شده است ISO 4892-1استاندارد هاي كلي در يياهنمار

  .توصيف شده است  ISO 11341در استاندارد زنونقرار دادن رنگها و جالها در معرض قوس  -ورييادآ

  مراجع الزامي      2

 تيبتر 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

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

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

  .اره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر استاست، همو
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

تعيين تغييرات رنگ و اختالف خواص پس از قرار  -هاپالستيك، 12267استاندارد ملي ايران شماره   2-1

 يا منابع نوري آزمايشگاهي دادن در معرض نور معمولي در زير شيشه، آب و هواي طبيعي
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2-2   ISO 4892-1, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 1: 

General guidance 

  

  اصول آزمون         3

سازي شود، براي شبيهكه مجهز به فيلترهاي مناسب بوده و به طور صحيح نگهداري مي زنونقوس      1- 3

  .گيردمورد استفاده قرار ميطيف مرئي و ماوراء بنفش، در ناحيه  خورشيد طيفي نور توزيع توان

در ) مراجعه كنيد 4-3به بند (مختلف نور، حرارت، رطوبت نسبي و آب  برابر مقاديرها در نمونه     2- 3

  .گيردشرايط محيطي كنترل شده قرار مي

  زير تفاوت كندشرايط قرارگيري ممكن است با انتخاب موارد      3- 3

  نوري؛) هاي(فيلتر - الف

  شدت تابش؛ ميزان -ب

  دما در مدت قرارگيري در معرض نور؛ -پ

به  ي كه شرايط قرارگيري نيازدر مدت قرارگيري در معرض نور و تاريكي، هنگام ،رطوبت نسبي اتاقك -ت

  رود؛ميكنترل رطوبت دارد، به كار 

  ؛)مراجعه كنيد 4- 3بند  به(شود مي تربا آن  هاهآزمونروشي كه  -ث

  كردن؛ تردماي آب و چرخه  -ح

  .نور و تاريكي يزمان دورهطول نسبي  -خ

ور ، با غوطههاآزمونهيون زدايي شده بر روي /كردن توسط پاشش آب بدون مواد معدني ترمعموال        4- 3

  . گيردانجام مي هاهكردن در آب يا بخار متراكم روي سطوح  آزمون

  .باشد هتابش و شدت تابش در صفحه آزمون هايگيريشامل اندازه ،مكن است روش آزمونم      5- 3

با  هاهآزمون ، مواد مشابه باايتوصيه شده است براي فراهم كردن يك استاندارد براي مقاصد مقايسه      6- 3

  .گذاري شوندبه طور همزمان در معرض) يك كنترل(عملكرد معلوم 
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انجام نگيرد،  هاي مختلف،هاي قرار گرفته در دستگاهايسه داخلي نتايج حاصل از نمونهبهتر است مق      7- 3

شده هاي مورد نظر براي مواد در معرض گذاشته شده برقرار مگر اين كه ارتباط آماري مناسبي بين دستگاه

  .باشد

  

  هادستگاه       4

  منابع نوري آزمايشگاهي      4-1

  كليات     1- 1- 4

در ناحيه  nm 270پوشانده شده با كوارتز كه تابش زير  زنونبايد شامل يك يا چند المپ قوس  منبع نوري

، بايد از خورشيدنور با سازي به منظور شبيه. كند، باشدماوراء بنفش تا طيف مرئي و مادون قرمز نشر مي

). مراجعه كنيد 1 به جدول-روش الف(را حذف كند  UVطول موج كوتاه تابش كه فيلترهايي استفاده كرد 

سازي نور طبيعي براي شبيه nm 310هاي كوتاهتر از تابش در طول موج به حداقل رساندنفيلترها به منظور 

به عالوه، براي جلوگيري از گرم . روندبه كار مي) مراجعه كنيد 2به جدول  -روش ب(پشت شيشه پنجره 

ه تجربگذاري در هواي آزاد د كه در مدت در معرضشوها كه باعث تجزيه حرارتي ميهآزمونواقعي  كردن غير

  . دكرمادون قرمز استفاده توان از فيلترهاي حذف كننده تابش مينشده است، 

. توصيف شده است CIE انتشارات 85شرايط اتمسفري متفاوت در شماره  چندينشدت تابش طيفي خورشيد براي - يادآوري

  .تعريف شده است  CIE انتشارات 1989سال  85شماره  4در جدولمورد استفاده در اين استاندارد  عيارنور م

  با فيلترهاي نوري زنونهاي قوس شدت تابش طيفي المپ 2- 1- 4

 4جدول(شود سازي با نور طبيعي از فيلترها استفاده ميبه منظور شبيه زنونبراي فيلتر كردن نشرهاي قوس 

تابش طيفي نسبي در گستره طول موج  كمينه و بيشينهمقادير . )1989سال  85شماره  CIE انتشارات

  ).به پيوست الف مراجعه كنيد(ارائه شده است  1در جدول  UVناحيه 
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  ) روش الف( a ، bبا فيلترهاي نوري  زنونهاي قوس المپ شدت تابش طيفي نسبي - 1جدول

  باند عبوري
 = طول موج بر حسبnm 

 cكمينه

%  
 85شماره  CIEانتشارات  4جدول 

 d,e 1989سال  

%  

 cبيشينه

%  

290<      15/0  
320≤≤290  6/2  4/5  9/7  
360≤≤320  2/28  2/38  8/39  
400≤≤360  2/54  4/56  5/67  

a     شدت تابش كل در باند عبوري بين  اين جدول، شدت تابش را بر حسب درصدnm 290  وnm 400 بـراي  . دهـد ارايه مي
كنـد يـا خيـر،    ، الزامات جدول را بـرآورده مـي  زنونمپ قوس اي از فيلترها براي التعيين اين كه آيا فيلتر مخصوص يا مجموعه

 nm 250عبوري جمع شده و بـين   شدت تابش كل هر باند. گيري شوداندازه   nm 400تا  nm 250شدت تابش بايد در ناحيه 
  .شودتقسيم مي nm 400و 
b     زنـون هاي قـوس  گيري شدت تابش با المپاندازه 100اند، بر اساس اي كه در اين جدول ارايه شدهحدود كمينه و بيشينه 

هـا در  ابش المـپ هاي مربوط به شـدت تـ  داده. با سري توليد متفاوت و عمرهاي مختلف، مبتني هستندخنك شده با آب و هوا 
هاي شدت تابش، بيشـتر در دسـترس باشـد، تغييـرا ت     براي اين كه داده. باشدهاي سازنده دستگاه ميمدت پيرشدگي، توصيه

  .ها استگيريحدود كمينه و بيشينه حداقل سه زيگما از ميانگين كل اندازه. جزئي در حدود ارايه شده، امكان پذير است
c      هاي مربوط به كمينه و بيشينه نيست، چون نشـان دهنـده كمتـرين و بيشـترين     مجموع ستون شدن 100% ضرورتي به

، درصدهاي محاسـبه شـده بانـدهاي عبـوري ايـن      طيفي منفرد براي شدت تابش. باشندگيري مورد استفاده ميهاي اندازهداده
رصدهاي محاسبه شده در هر بانـد عبـوري،   د با فيلترهاي نوري، زنونقوس براي هر المپ . شودمي  100% جدول، در مجموع 

در  زنـون هاي قوس متفاوت باشد، اگر دستگاهقابل انتظار است كه نتايج آزمون . بايد در گستره كمينه و بيشينه داده شده باشد
 زنون قوسهاي شدت تابش طيفي المپ در مورد داده. دهد، متفاوت باشداي كه رواداري اجازه ميبه اندازه شدت تابش طيفي 

  .تماس بگيريد  زنونقوس  هايبا سازنده دستگاه و فيلترهاي به كار رفته
d     انتشارات 4هاي حاصل از جدول داده CIE  شدت تابش خورشيد بر روي سطح افقـي بـراي جـرم    1989سال  85شماره ،

سازي گـاز در هـوا   يفي خاموشبخار آب و عمق نوري ط cm 42/1در فشار و دماي استاندارد، cm 34/0، ستون ازن 0/1هواي 
  .با فيلترهاي نوري هستند زنونهاي قوس ها مقادير هدف براي المپاين داده. است nm 500در  1/0
e   انتشارات 4براي طيف خورشيدي ارائه شده در جدول CIE   شـدت تـابش    1989سـال   85شـماره ،UV )nm 290   تـاnm 

 است كه بر حسب درصد شدت تابش كـل در ناحيـه   89% برابر ) nm 800ا ت nm 400( و شدت تابش مرئي  11% برابر ) 400
 nm 290  تاnm 800 درصد شدت تابش . شودبيان ميUV قوس  هاي آزموني كه در دستگاهو شدت تابش مرئي بر روي نمونه

  . تواند متفاوت باشدگيرند، به دليل تعداد آنها و خواص انعكاسي آنها ميقرار مي زنون
  

  ي پنجرهبا فيلترهاي شيشه زنونهاي قوس شدت تابش طيفي المپ        4-1-3

-ر مـي وسازي نوري است كه از شيشه پنجره عببه منظور شبيه زنونفيلترهاي مورد استفاده براي نشر المپ 

به پيوست (ارائه شده است  2در جدول  UVكمينه و بيشينه شدت تابش طيفي نسبي در ناحيه  مقادير. كند

  ).اجعه كنيدالف مر
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  ) بروش ( a ، b شيشه پنجرهبا فيلترهاي  زنونهاي قوس المپ شدت تابش طيفي نسبي - 2جدول

  باند عبوري
 = طول موج بر حسبnm 

 cكمينه

%  
به  CIE 1989:85شماره  4جدول 

 d,e عالوه اثر شيشه پنجره
%  

 cبيشينه

%  

300<      29/0  
320≤≤300  1/0  1≤  8/2  
360≤≤320  8/23  1/33  5/35  
400≤≤360  4/62  0/66  2/76  

a      اين جدول، شدت تابش را بر حسب درصد شدت تابش كل در باند عبوري بينnm 290  وnm 400 بـراي  . دهـد ارايه مي
كنـد يـا خيـر،    ، الزامات جدول را بـرآورده مـي  زنونمپ قوس اي از فيلترها براي الاين كه آيا فيلتر مخصوص يا مجموعه تعيين

 nm 250شدت تابش كل هر باند عبوري جمع شده و بـين  . گيري شوداندازه   nm 400تا  nm 250شدت تابش بايد در ناحيه 
  .شودتقسيم مي nm 400و 
b     زنـون هاي قـوس  گيري شدت تابش با المپاندازه 100اند، بر اساس اي كه در اين جدول ارايه شدهيشينهحدود كمينه و ب 

هـا در  هاي مربوط به شـدت تـابش المـپ   داده. خنك شده با آب و هوا با سري توليد متفاوت و عمرهاي مختلف، مبتني هستند
هاي شدت تابش، بيشـتر در دسـترس باشـد، تغييـرا ت     ه دادهبراي اين ك. باشدهاي سازنده دستگاه ميمدت پيرشدگي، توصيه

  .ها استگيريحدود كمينه و بيشينه حداقل سه زيگما از ميانگين كل اندازه. جزئي در حدود ارايه شده، امكان پذير است
c      يشـترين  هاي مربوط به كمينه و بيشينه نيست، چون نشـان دهنـده كمتـرين و ب   شدن مجموع ستون 100% ضرورتي به

براي شدت تابش طيفي منفرد، درصدهاي محاسـبه شـده بانـدهاي عبـوري ايـن      . باشندگيري مورد استفاده ميهاي اندازهداده
با فيلترهاي نوري، درصدهاي محاسبه شده در هر بانـد عبـوري،    زنونبراي هر المپ قوس . شودمي  100% جدول، در مجموع 

در  زنـون هاي قوس قابل انتظار است كه نتايج آزمون متفاوت باشد، اگر دستگاه. ده باشدبايد در گستره كمينه و بيشينه داده ش
 زنونهاي شدت تابش طيفي المپ قوس در مورد داده. دهد، متفاوت باشداي كه رواداري اجازه ميشدت تابش طيفي  به اندازه

  .تماس بگيريد  زنونقوس هايو فيلترهاي به كار رفته با سازنده دستگاه
d     انتشارات 4هاي حاصل از جدول داده CIE  به عالوه اثر شيشه پنجره تعيـين شـده توسـط ضـرب     ، 1989سال  85شماره

بـه  ( mm3اي بـه ضـخامت   در عبور طيفي از شيشـه  1989سال  85شماره  CIE انتشارات 4هاي حاصل از جدول كردن داده
  .هستند ايشيشهبا فيلترهاي  زنونهاي قوس ها مقادير هدف براي المپاين داده .تعيين شد) استاندارد  مراجعه كنيد

e   انتشارات 4براي طيف خورشيدي ارائه شده در جدول CIE   شـدت تـابش    1989سـال   85شـماره ،UV )nm 290   تـاnm 
 ت تـابش كـل در ناحيـه   است كه بر حسب درصد شـد  91% برابر ) nm 800تا  nm 400( و شدت تابش مرئي  9% برابر ) 400

 nm 290  تاnm 800 درصد شدت تابش . شودبيان ميUV هاي آزموني كه در دستگاه قوس و شدت تابش مرئي بر روي نمونه
  . تواند متفاوت باشدگيرند، به دليل تعداد آنها و خواص انعكاسي آنها ميقرار مي زنون

  

  يكنواختي شدت تابش 3- 1- 4

. بيشينه شدت تابش باشد 80%  دست كمبايد  آزمونهبه كار رفته براي شدت تابش در هر موقعيتي در سطح 

ــابي مجــدد دوره  ــالزامــات موقعيــت ي ــزام در اســتاندارد  هاي آزمون ــرآورده نشــدن ايــن ال ــه هنگــام ب   بنــد ب

  .توصيف شده است 2-2 
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ول اطمينان از يكنواختي در معـرض  ها براي حصنهآزمواي دوره سازييگزيناجپذيري زياد، براي برخي مواد با بازتاب -ريآوياد

الزم ندارد،  و جايگزين سازيگذاري، حتي هنگامي كه شدت تابش يكنواخت در محل در معرض گذاري در گستره حدود است 

  .توصيه شده است

  اتاقك آزمون 2- 4

شـدت  عالوه بر اين بـراي  . اثر ساخته شودطرح اتاقك آزمون ممكن است متفاوت باشد، اما آن بايد از مواد بي

هايي كـه بـه كنتـرل    گذاريبراي در معرض. شود آمادهتابش كنترل شده، اتاقك آزمون بايد براي كنترل دما 

 ISO 4892-1 استاندارد الزاماتمطابق با ، اتاقك آزمون بايد شامل تسهيالت كنترل رطوبت دارندرطوبت نياز 

بخار متراكم روي سـطح  اشش آب يا تشكيل ها بايد شامل تسهيالت الزم براي پدر صورت نياز، دستگاه. باشد

 الزامـات  مطـابق  آب مـورد اسـتفاده بـراي پاشـش بايـد     . در آب باشـند ها، آزمونهوري ، يا براي غوطههاآزمونه

  .باشد ISO 4892-1 استاندارد

 1-6بـا بنـد   هـا  آزمونهطوري قرار گيرند كه شدت تابش در سطح ها آزمونهنوري بايد نسبت به  )منابع(منبع 

  .مطابقت كند

هـا روي  در مركز اتاقك قـرار گيـرد، ممكـن اسـت اثـر دوري از مركـز المـپ       ) يك يا چندين المپ(اگر سامانه المپ  -يادآوري

ها چرخش المپ يا هاتعويض موقعيت آزمونهيا  هاآزمونهحمل كننده چرخان با استفاده از چارچوب  گذاريدرمعرضيكنواختي 

  . كاهش يابد

اگـر ازن در  . و كاركنان جدا نگه داشته شـوند  هاآزمونهها بايد از شود، المپازن توليد  ها المپ اگر از كاركرد

  .بخار هوا باشد، بايد مستقيما به بيرون از ساختمان تهويه گردد

  تابش سنج 3- 4

  .باشد ISO 4892-1 استاندارد الزامات مطابق سنج، بايددر صورت استفاده از تابش

  اندارد سياهاست/دماسنج صفحه سياه 4- 4

  .باشد ISO 4892-1  استاندارد الزامات مطابق دماسنج صفحه سياه يا استاندارد سياه به كار رفته بايد
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  تجهيزات مرطوب كننده و كنترل رطوبت 5- 4

 كليات 1- 5- 4

. وري قرار گيرندتراكم، يا به روش غوطهبخار مدر معرض رطوبت به شكل پاشش آب يا توانند ميها آزمونه

، بخار متراكماگر . توصيف شده است 3در جدول  ،آب پاشش گذاري ويژه با استفاده ازرضشرايط در مع

ها در معرض رطوبت مورد استفاده قرار گيرد، جزئيات هاي ديگر براي قرار گرفتن نمونهوري يا روشغوطه

  .گذاري مورد استفاده بايد در گزارش آزمون بيان شودروش و شرايط در معرض

آن به خوبي زماني كه نيازي به كنترل براي كنترل رطوبت نسبي ، را هاقرار دادن نمونهشرايط  3جدول 

  .كندتوصيف مي نيست،

  .روي تخريب پليمرها در اثر نور داشته باشد به سزاييتواند تاثير رطوبت نسبي هوا مي - يادآوري

 تجهيزات كنترل كننده رطوبت نسبي 2- 5- 4

گيري رطوبت محل حسگرهاي مورد استفاده براي اندازهبايد  ،شدكنترل رطوبت نسبي الزم بادر صورتي كه 

 .باشد ISO 4892-1 استاندارد مطابق

 سيستم پاشش 3- 5- 4

هاي پاشش به صورت متناوب به جلو و پشت نمونهبراي  ،ي هدايت آباتاقك آزمون بايد مجهز به وسيله

سيستم پاشش بايد . ها توزيع گرددپاشش بايد به طور يكنواخت بر روي نمونه. باشد معينآزمون در شرايط 

  .از مواد مقاوم به خوردگي ساخته شود كه آب مورد استفاده را آلوده نكند

كه حاوي كمتر از  ،داشته باشد μs/cm 5آب پاشيده شده بر روي سطوح نمونه بايد هدايت الكتريكي كمتر از 

μg/g  1بايد دقت . گذاردنمونه بر جاي نميهاي قابل مشاهده يا رسوب بر روي جامد حل شده است و لكه

توان براي توليد زدايي و اسمز برگشتي مييونروش از تركيب . باشد μg/g 2/0كرد كه مقدار سيليكا كمتر از 

  .آب با كيفيت مطلوب استفاده كرد

  آزمونههاي نگهدارنده 6- 4

، يا يك گيرندقرار ميها آزمونهممكن است به شكل يك چهارچوب باز باشند كه پشت  آزمونههاي نگهدارنده

اثر ساخته شوند كه بر نتايج در معرض ها بايد از مواد بيآن .كنندها فراهم ميمحكم براي نمونه گاهتكيه

برنج، فوالد يا . نزنگذاري تاثيري نداشته باشند، براي مثال از آلياژهاي اكسيد نشونده آلومينيوم يا فوالد زنگ
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تاثير نتايج بر استفاده شده ممكن است  گاهتكيه. مورد استفاده قرار گيردا هآزمونهمس نبايد در نزديكي 

رد ووجود نداشته باشد، مخصوصا در مها آزمونهو  گاهتكيهاي بين ، چون ممكن است هيچ فاصلهگذارد

  .نفع قرار گيردشفاف،  بايد مورد توافق طرفين ذيهاي آزمونه

  هاي ارزيابي تغييرات در خواصدستگاه 7- 4

ورد نياز استانداردهاي مرتبط با تعيين خواص انتخاب شده مورد استفاده قرار م هايدستگاهراي پايش، بايد ب

  ).مراجعه كنيد 12267ملي ايران شماره  استاندارد به(گيرد 

  

  هاآزمونه 5

  .مراجعه كنيد ISO 4892-1 استاندارد به

  

  شرايط در معرض گذاري 6

  تابش   1- 6

. كنترل كنيد 3مشخص شده در جدول  مقاديره باشد، شدت تابش را در در مواردي كه مشخص شد جز

شدت تابش و باند . نفع مورد استفاده قرار گيردشدت تابش با توافق طرفين ذي مقادير ديگرممكن است 

  .گذاري باشدبايد شامل گزارش درمعرض، شودگيري در آن انجام ميعبوري كه اندازه

  دما 2- 6

  ارد سياهاستاند/دماسنج صفحه سياه 1- 2- 6

، ممكن است هاي معموليبراي كار. كنددماهاي استاندارد سياه را مشخص مي 3براي مقاصد داوري، جدول 

بايد در با وجود اين . هاي استاندارد سياه مورد استفاده قرار گيرندهاي صفحه سياه به جاي دماسنجدماسنج

 به(دهند دماهاي متفاوتي نشان مي ،ينظر داشت كه دو نوع دماسنج به دليل اختالف در هدايت حرارت

  ).مراجعه كنيد ISO 4892-1 استاندارد

   تا Cº 3 ،گذاريداده شده در شرايط در معرضاگر دماسنج صفحه سياه مورد استفاده قرار گيرد، دماي نشان  - 1يادآوري

Cº 12 ماسنج استاندارد سياه خواهد بوددتر از دماي نشان داده شده با پايين.  
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اسنج صفحه سياه مورد استفاده قرار گيرد، در اين صورت بايد جنس صفحه، نوع حسگر دمايي و اگر دم

  .در گزارش آزمون قيد گردد) شودنصب مي(گيرد روشي كه حسگر بر روي صفحه قرار مي

مراجعه  3 در جدول 8و   4، 3هاي به چرخه(هاي خاص استفاده شود گذارياگر از دماهاي باال براي درمعرض - 2يادآوري

ممكن است بر نتايج در معرض گذاري تاثير  و اين امريابد افزايش ميها براي متحمل شدن تجزيه حرارتي ، تمايل نمونه)كنيد

  .گذارد

بايد در گزارش  كه نفع ممكن است دماهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد،در صورت توافق بين طرفين ذي

  .آزمون قيد گردد

اگر در مدت پاشش كوتاه . شودده شود، الزامات دما براي پايان دوره خشك اعمال مياگر پاشش آب استفا

و بيشينه دماي  دهمدت آب در چرخه، دماسنج به حالت پايدار نرسد، دما بايد بدون پاشش آب تثبيت ش

  .حاصل شده در مدت مرحله خشك چرخه گزارش شود

  استاندارد سفيد مطابق/ استاندارد سفيد با دماسنج صفحه سفيد/ هاي اضافي دماي صفحه سفيدگيرياندازه - 3يادآوري

ISO 4892-1  دهداند، ارائه ميكه به طرز متفاوتي رنگ شده يهايمونهآزاطالعات مهمي درباره گستره دماهاي سطح.  

  دماي هواي اتاقك 2- 2- 6

يا با دماي هوايي  معين انجام گيرد حدتواند يا با دماي هواي كنترل شده اتاقك در يك گذاري ميدرمعرض

  ).مراجعه كنيد 3به جدول (رسد كه خود به آن حد مي

  رطوبت نسبي هواي اتاقك 3- 6

معين انجام گيرد يا با رطوبت  مقدارتواند يا با رطوبت نسبي هواي كنترل شده اتاقك در گذاري ميدرمعرض

  ).مراجعه كنيد 3به جدول (رسد نسبي هوايي كه خود به آن حد مي

  چرخه پاشش 4- 6

نفع باشد، اما ترجيحا بهتر است مطابق با روش الف خه پاشش مورد استفاده بايد مورد توافق طرفين ذيچر

  .انجام گيرد 3جدول 
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  هاي تاريكهاي با دورهچرخه 5- 6

تر ممكن هاي پيچيدهچرخه. در حضور مداوم انرژي تشعشعي منبع معتبر است 3شرايط ارائه شده در جدول 

تواند شامل رطوبت زياد و يا تشكيل مه و مي بوده،هاي تاريك گيرد كه شامل چرخه رد استفاده قرارواست م

  .ها باشدغليظ بر روي سطوح نمونه

  .هاي بايد همراه با جزئيات كامل شرايط در گزارش آزمون بيان شودچنين برنامه

  گذاريهاي شرايط درمعرضمجموعه 6- 6

و ) روش الف(ي انجام گرفته با فيلترهاي نوري هاگذاريهاي شرايط درمعرضفهرست مجموعه 3جدول 

  .دهدرا ارائه مي) روش ب(ي پنجره هاي انجام گرفته با فيلترهاي شيشهگذاريدرمعرض

  .استفاده كنيد 1اگر هيچ شرايطي مشخص نشود، از چرخه شماره 

  گذاريهاي درمعرضچرخه - 3دولج

  )مصنوعيهوازدگي(وريها با استفاده از فيلترهاي نگذاريدرمعرض - روش الف

شماره 
  چرخه

-دوره درمعرض
  اريذگ

دماي استاندارد  aشدت تابش 
  سياه

ºC 

  دماي اتاقك

ºC  

  رطوبت نسبي

%  
  باند پهن

nm 300  تاnm 400  

W/m2 

  باند باريك

nm 340   

W/(m2.nm) 

1  min 102 خشك  

min 18 پاشش آب  

2 ± 60  

2±60 

02/0 ± 51/0  

02/0±51/0 

3 ±65  

-  

3 ±38  

-  

10  ±50b 

-  

2  min 102 خشك  

min 18 پاشش آب  

2 ± 60  

2±60 

02/0 ± 51/0  

02/0±51/0 

3 ±65  

-  
  كنترل نشده

-  

  كنترل نشده

-  

3  min 102 خشك  
min 18 پاشش آب

2 ± 60  

2±60 

02/0 ± 51/0  

02/0±51/0 

3 ±1  

-  

3 ±65  

-  

10 ±20  

-  

4  min 102 خشك  

min 18 پاشش آب  

2 ± 60  

2±60 

02/0 ± 51/0  

02/0±51/0 

3 ±100  

-  
  كنترل نشده

-  

  كنترل نشده

-  

 ها با استفاده از فيلترهاي شيشه پنجرهگذاريدرمعرض - روش ب
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  گذاريهاي درمعرضچرخه-3ادامه جدول

شماره 
  چرخه

-دوره درمعرض

  اريذگ
دماي استاندارد  aشدت تابش

  سياه

ºC 

  دماي اتاقك

ºC  

  رطوبت نسبي

  باند پهن  %

nm 300  تاnm 400  

W/m2 

  باند باريك

nm 420   

W/(m2.nm) 

 50b±  10  38± 3 65± 3  ١٠/١ ± 02/0  50 ± 2  پيوسته خشك  5

  كنترل نشده  كنترل نشده 65± ١٠/١3 ± 02/0  50 ± 2  پيوسته خشك  6

  20± 10  65± 3  100± ١٠/١3 ± 02/0 50 ± 2  پيوسته خشك  7

  كنترل نشده  كنترل نشده  100± ١٠/١3 ± 02/0 50 ± 2  پيوسته خشك  8

پارامتر مرتبط  ، نوسانات مجاز ارائه شده براي شدت جريان، دماهاي استاندارد سياه و رطوبت نسبي ±هاي رواداري -يادآوري
 منهاي مقدار مشخص/اين بدين معنا نيست كه مقدار داده شده با به عالوه. درباره مقادير ارائه شده تحت شرايط تعادل است

  .كندشده تغيير مي

a  هاي قادر به توليد شدت تابشدر دستگاه. باشدمقادير شدت تابش ارائه شده مقاديري هستند كه هميشه مورد استفاده مي -

 W/m2 180 )nm 300مانند   ي بزرگتر از مقادير بيان شده باشدرهاي زيادتر، شدت تابش واقعي ممكن است به طور چشمگي
 زنونهاي قوس براي المپ) nm 400تا  nm 300( W/m2 162با فيلترهاي نوري يا  زنونهاي قوس پبراي الم) nm 400تا 

  .ايبا فيلترهاي شيشه

b  توصيه شده است)65±10%(براي مواد حساس به رطوبت، استفاده از رطوبت نسبي.  

 

  روش آزمون 7

  كليات 1- 7

ر معرض گذاري شود تا ارزيابي آماري نتايج د ،ارزيابيمورد از هر ماده  آزمونه 3توصيه شده است حداقل 

  .پذير شودامكان
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  هاآزمونه نصب 2- 7

هر . متحمل هيچ تنشي نشوند هادستگاه الصاق كنيد به روشي كه نمونه آزمونههاي را به نگهدارنده هاآزمونه

بعدي مشخص هاي هاي مورد نظر براي آزمونگذاري پاك نشدني مناسب با پرهيز از محلرا با عالمت آزمونه

  .ممكن است ساخت آزمونهاي از موقعيت هاي صفحهتوان ميبه عنوان يك كنترل، . كنيد

هاي مورد استفاده براي تعيين تغيير در رنگ و ظاهر، ممكن است قسمتي از در صورت لزوم، در حالت نمونه

گذاري شده را  اين عمل، يك محل درمعرض. گذاري حفاظت شودبا يك پوشش مات از درمعرض آزمونههر 

گذاري اين عمل براي كنترل پيشرفت درمعرض. دهددرمجاورت محل بدون معرض براي مقايسه ارائه مي

نگهداري شده در تاريكي بايگاني هاي نمونهاي با گزارش شده بايد بر پايه مقايسههاي مفيد است، اما داده

   .باشد

 گذاريدرمعرض 3- 7

كند آزمون، اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه در شرايط مطلوب كار مي در اتاقك هاآزمونهقبل از قرار دادن 

هاي الزم در دستگاه با شرايط انتخاب شده را براي كار پيوسته براي تعداد چرخه). مراجعه كنيد 6به بند (

ري اين شرايط را با نگهداري از هر گونه وقفه در كارب. ريزي كنيدگذاري انتخاب شده برنامهشرايط در معرض

  .گذاري حفظ كنيدزمان، تا پايان درمعرض ترينها در كمدستگاه و بررسي نمونه

- درمعرض براي دوره زماني مشخص شده در صورت استفاده، را گيري شدت تابشو دستگاه اندازه هاآزمونه

 از. گذاري مطلوب بوده و ممكن است الزم باشدها در مدت درمعرضتغيير موقعيت نمونه. گذاري كنيد

  .پيروي كنيد ISO 4892-1هاي راهنمايي

مواظب باشيد به هيچ عنوان با سطحي كه ها برداشتن آنها ضرورت داشته باشد، مونهآزاگر براي بازرسي 

مونه را به نگهدارنده يا محل خود در آز ،پس از بازرسي. گذاري شده است، تماس نداشته باشيددرمعرض

        .گذاشته شده آن در همان جهت قبلي باشدضاتاقك برگردانيد، طوري كه سطح درمعر

 گذاريگيري تابش درمعرضاندازه 4- 7

گذاري شده سنج، آن را طوري نصب كنيد كه شدت تابش را در سطح درمعرضدرصورت استفاده از تابش

  .گيري كنداندازه آزمونه
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ژي ساطع بر واحد سطح گذاري را با عبارت انردرمعرض فواصل زماني ،تابش درمعرض قرار دادن هنگام

يا بر  nm 400تا  nm 300گذاري شده بر حسب ژول بر مترمربع براي گستره طول موج صفحه درمعرض

  .بيان كنيد) nm 340مانند (در طول موج انتخابي  m2)/nm)]  [J.حسب ژول بر مترمربع بر نانومتر

 گذاريتعيين تغييرات در خواص پس از درمعرض 5- 7

  .انجام گيرد 12267ملي ايران به شماره  تاندارداس اين بند بايد مطابق

 

  گذاريگزارش در معرض 8

  .مراجعه كنيد ISO 4892-1  استاندارد به
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  توزيع توان طيفي - زنونتابش فيلتر شده قوس 

  كليات   1-الف

-راي شرايط جوي فراهم ميرا ب طيف خورشيدي شدت تابش هايداده 1989سال  85شماره  CIE انتشارات

تواند به عنوان مبنايي براي مقايسه منابع نوري آزمايشگاهي با نور معمولي مورد ها ميآورد و اين داده

ارائه شده  انتشاراتاين  4در جدول  ،فيلتر شده زنونفاده براي تابش قوس تهاي مورد اسداده. استفاده باشد

  .است

  )UVناحيه ( هاي شدت تابش طيفيويژگي    2-الف

  با فيلترهاي نوري زنونهاي قوس المپ     1-2-الف

) nm 400كمتر از ( UVبراي ناحيه  1989سال  85شماره  CIE انتشارات 4هاي ارائه شده در جدول داده

 عيارهاي م، داده1جدول . دهدبا فيلترهاي نوري نمايش مي زنونهاي قوس براي المپ عيار راشدت تابش م

  .دهدرا ارائه مي1989سال  85شماره  CIE اراتانتش 4جدول 

  اي با فيلترهاي شيشه زنونهاي قوس المپ       2-2-الف

با  ارائه شده است، 2اي كه در جدول با فيلترهاي شيشه زنونهاي قوس براي المپ معيارهاي طيفي داده

 1989سال  85شماره  CIE راتانتشا 4در جدول  كه UVهاي ناحيه داده اصالح پذيرفتن شفافيت شيشه، از

اي به ضخامت شيشه شفافيتمورد استفاده بر اساس پنجره  شيشه شفافيت. اندتعيين شدهارائه شده است، 

mm 3  استاندارد  2-مبتني است، همان طوري كه در جدول بISO 11341 4در جدول . ارائه شده است 

 شفافيتشدت تابش به بش در هر باند عبوري، ، براي تعيين شدت تا1989سال  85شماره  CIE انتشارات

  .استمناسب شيشه ضرب شده 

  هاحدود ويژگي     3-2-الف

هاي شدت تابش طيفي فراهم شده بر داده، مبتني  2و 1ه شده در جداول ئطيفي ارا هاي شدت تابشويژگي

-بوري جمع ميشدت تابش در هر باند ع. هستند Suga 1و تجهيزات آزمايشگاهي  Q-Panel شركت توسط

________________________________________________________________  
1- 3M, Atlas Material Testing Technology. Q-Panel Lab Products, and Suga Test Instruments 
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هاي ارائه شده حدود ويژگي. شودبيان مي nm 400و  nm 290شود و به عنوان درصد كل شدت تابش بين 

با فرض . هاي موجود هستندانحراف استاندارد ميانگين داده 3مبتني بر به عالوه و منهاي  2و  1در جداول 

 اين جمعيت را 99% ستند، اين گستره ه زنونهاي قوس ها نماينده جمعيت دستگاهگيرياين كه اندازه

  .شودشامل مي

  

  

 


