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ج   

 خدا نام به

 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 مراكـز  نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 ليـدي، تو شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام كوششي و 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  پـيش  .شـود  مـي  حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز واردكنندگان، و صادركنندگان

 دريافت از پس و شود مي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و چاپ ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها

  .شود مي منتشر

 در كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصـويب،  درصـورت  و بررسي و طرح ملي كميتة

 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 دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ندارداستا

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

(IEC) الكتروتكنيك
(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2

4رابـط  اتنه عنوان به و است 3
 كـدكس  كميسـيون  

(CAC) غذايي
 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  مـوازين  رعايت با تواند مي راناي صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

 عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي، ماقال يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي

 كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه .نمايد اجباري استاندارد،

 و سـازمانها  خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين .نمايد اجباري را آن بندي درجه و صادراتي

 مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صـدورگواهي  و مميـزي  بازرسـي،  آمـوزش،  مشـاوره،  زمينـة  در فعـال  سـات مؤس

 مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي، زيست

 ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را

 عيـار  تعيـين  سـنجش،  وسـايل  )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات

  

  

                                                
 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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د   

  استانداردتدوين كميسيون فني 

  زايي مهتعيين خصوصيات  - هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك  پارچه«

  »روش آزمون -تزئينات داخل اتومبيل 

  

  نمايندگييا / سمت و  :رئيس

  نژاد، مهرداد قاضي

  )ليسانس پليمر فوق(

  

  واحد ماهشهرايران دانشگاه آزاد اسالمي 

    :بيرد

  عقيلي، ميترا

  )ليسانس مهندسي نساجي(

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان 

  قزوين

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا

  اسالم، عبدالعظيم

  )ليسانس پليمر فوق(

  

  شركت مهركام پارس

  افتخاري، محمدرضا

  )ليسانس مهندسي شيمي(

  

  كارخانجات توليدي تهران

  يمجليليان، مر

  )ليسانس مهندسي شيمي(

  

  شركت بوشهر چرم

  پور، حميد حجتي

  )ليسانس مهندسي نساجي(

  

  )كوثر( آزمايشگاه نساجي مركز خريد سپاه

  عليرضا، نايبي حسن

  )مهندسي مكانيكليسانس (

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان 

  قزوين

  رجبي دهكي، حسن

  )ليسانس شيمي نساجي فوق(

  

استاندارد و تحقيقات صنعتي استان  اداره كل

  قزوين

  سمسارها، مريم

  )ليسانس شيمي فوق(

  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  شاملو، فاطمه

  )ليسانس شيمي(

  كارخانجات توليدي تهران
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ه   

  

  فر، مهدي صميمي

  )نساجيليسانس مهندسي (

  

  تكس شركت مشاورين نيك

  مياب، رضا كمالي

  )ساجينليسانس مهندسي (

  

  )كوثر( آزمايشگاه نساجي مركز خريد سپاه

  ها، ابوطالب كياني

  )نساجيليسانس  فوق(

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان 

  قزوين

  همايونفر، فرحناز

  )بيولوژيليسانس (

  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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و   

  فهرست مندرجات

  

 صفحه عنوان

 ج استاندارد مؤسسة با شناييآ

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ز  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد        1

  1  مراجع الزامي        2

  2  اصول آزمون        3

  2  مواد        4

  2  وسايل        5

  4  هاي آزمون ها و نمونه آزمونه        6

  5  سازي آماده        7

  6  روش انجام آزمون        8

  6  تميز كردن     1- 8

  6  كليات  1-1- 8

  6  تميز كردن با ماشين ظرفشويي  1-2- 8

  6  هاي شاهد آزمون      2- 8

  7  هاي مورد آزمون ها و نمونه ترتيب قرارگيري آزمونه      3- 8

  7  زايي گيري قبل از آزمون مه اندازه      4- 8

  7  زايي آزمون مه      5- 8

  7  تنظيمات   5-1- 8

  8  زايي تعيين ميزان مه   5-2- 8

  8  تعيين جرم مه ايجاد شده   5-3- 8

  9  بيان نتايج           9

  9  دقت         10

  9  گزارش آزمون         11

  11  سنجي دقت -) اطالعاتي(پيوست الف 

  12  سنجي نتايج راهنماي استفاده از دقت -) اطالعاتي(پيوست ب 
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ز   

  پيش گفتار

زايـي تزئينـات داخـل     تعيـين خصوصـيات مـه    -هاي روكش شده با الستيك يـا پالسـتيك   پارچه" استاندارد

تحقيقـات   و اسـتاندارد  توسـط مؤسسـة   مربـوط  هاي دركميسيون آن نويس پيش كه" روش آزمون -اتومبيل

وشـاك و  پ اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجالس دويست و بيست و سومين در و شده تدوين و تهيه ايران صنعتي

 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 03/09/87 مورخ هاي نساجي و الياف فرآورده

 عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون

  .شود منتشر مي ايران ملي استاندارد

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با گيهماهن و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد تجديدنظر لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

ن، بنـابراي . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در تجديدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م

  
ISO 6452: 2007, Rubber - or plastics - Coated fabrics - Determination of fogging 

characteristics of trim materials in the interior of automobiles. 
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تزئينات  1زايي تعيين خصوصيات مه -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه

  روش آزمون -داخل اتومبيل

  و دامنه كاربردهدف   1

هاي روكش شده با الستيك  زايي پارچه گيري خصوصيات مه ، تعيين روش اندازهاستانداردهدف از تدوين اين 

  .شود باشد كه به عنوان تزئينات داخلي اتومبيل استفاده مي تيك مييا پالس

كاربرد  ،اين استاندارد در مورد مواد جامد خام يا پودر، خمير و سيال كه پايه تزئينات داخل اتومبيل هستند

  .رود به كار ميبراي مواد ديگر و محصوالت تكميل شده نيز  و دارد

رود  اي در محدوده شرايط آزمون به كار مي شده بر روي سطوح شيشهگيري مه ايجاد  اين روش جهت اندازه

  :هاي زير ارائه نمايد در حالترا تواند نتايج آزمون درستي  ولي نمي

كه كشش سطحي ميعان به قدري پائين است كه منجر به پيوستگي زود هنگام شده و تشكيل  زماني - الف

  .دهد يك فيلم شفاف نازك را مي

باشد كه قطرات كوچك به هم پيوسته و تشكيل يك فيلم روغني ضخيم و  اي زياد مي ازهميعان به اند -ب

سنجي  هايي، روش وزن در چنين حالت). گردد گيري اشتباه مي اين فيلم ضخيم سبب اندازه(دهد  را مي شفاف

  .شود ترجيح داده مي

در اين استاندارد به كليه مسائل . آشنايي داشته باشند كاربران اين استاندارد بهتر است با كارهاي متداول آزمايشگاهي،: هشدار

لذا به كارگيري روش مناسب براي حفظ سالمت و ايمني براساس موازين متداول حاكم، برعهده . ايمني اشاره نشده است

  .باشد آزمايش كننده مي

  مراجع الزامي  2

. ارجاع داده شده است ها آنبه  ايرانملي  زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد  مدارك الزامي

  .شود  حسوب ميمملي ايران بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد 

آن هاي بعدي   ها و تجديدنظر اصالحيهصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، در 

ها ارجاع داده  بدون ذكر تاريخ انتشار به آن مداركي كهدر مورد . استاندارد ملي ايران نيستاين مورد نظر 

  .مورد نظر استها  هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :است   استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي
2-1 ISO/TR 9272 : 2005, Rubber and rubber products- Determination of precision for test 

method standards. 

                                                
1- fogging 
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  2

  آزموناصول   3

اجزاء فرار بر روي يك صفحه از جنس شيشه يا  واي گرم  نمونه مورد آزمون در يك بشر آزمايشگاهي شيشه

  .شود فويل آلومينيوم سرد شده و تبديل به مايع مي

از همان اي مه گرفته به مقدار انعكاس  از خارج قسمت مقدار انعكاس براي صفحه شيشه (F)زايي  مقدار مه

  .گردد اي بدون مه، برحسب درصد محاسبه مي صفحه شيشه

  .شود از اختالف بين جرم صفحه فويل با مه و بدون مه محاسبه مي (G) 1پذير عانيجرم اجزاء م

  مواد  4

  .)1-5طبق بند (، براي حمام داراي ترموستات سيال انتقال دهنده حرارت  4-1

سيال . تر، بهتر است قابل حل در آب باشد پاك شدن آسان سيال بايد ثبات حرارتي داشته و به منظور

  .باشد هيدريك اصالح شده مي يك الكل آليفاتيك پلي ،مناسب

  شوينده غير قليايي  4-2

 (DIDP)دي ايزو دسيل فتاالت   4-3

  وسايل  5

را داشته  C˚ 130مجهز به ترموستات و به طوري طراحي شده كه قابليت عملكرد تا دماي  ،حمام  1- 5

سيستم . وسايل ايمني بايد جهت جلوگيري از گرم شدن بيش از اندازه در حمام نصب شده باشد. اشدب

در داخل  C˚ 5/0±، گنجايش حمام و سيستم گرمايي بايد طوري باشد كه دما با حد رواداري سيال گردش

  .بهم زدن حمام بايد با سرعت يكنواخت و به آرامي انجام شود. حمام ثابت نگه داشته شود

تواند در نتايج آزمون تاثير  ، ميC ˚5/0دقيق نگه داشتن دما بسيار مهم است به طوري كه حتي اختالف دماي  - 1يادآوري 

  .بگذارد

باشند كه سبب  هاي گردش سيال داراي يك پمپ سانتريفوژ در قسمت كف مي ها يا سيستم بعضي از گرم كننده - 2يادآوري 

باعث ) 3-5طبق بند (هاي مختلف از ميان بشرها  عبور مايعات با سرعت. راف حمام پمپ شودبا سرعت زياد در اط شود مايع مي

  .شود ها مي اختالف دما در آن

افت  C ˚5در آن، دما بيش از ) 3-5طبق بند (حمام بايد طوري طراحي شود كه بعد از قرار دادن بشرها 

حداقل فاصله بين بشرها و  .قبلي برسد دقيقه دوباره به مقدار 20نكند و دماي آزمون پس از حداكثر 

  .باشد mm 60 و بين كف حمام و بشرها mm 30 هاي حمام بايد ديواره

             اي و سطح پائيني صفحه شيشه حمام نشانگر فاصله، بين سطح سيال وسيله حمام بايد به يك

  .باشد) 2±60( mm مجهز بوده و اين فاصله بايد) 6- 5طبق بند (

ها  جهت خنك نگه داشتن آن) 6-5طبق بند (اي  ، كه بر روي صفحات شيشهخنك كنندهسيستم   2- 5

  .اند طراحي شده

                                                
1- Condense 
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سيستم خنك كننده بايد توخالي و از فلز مقاوم به خوردگي تهيه شده باشد به طوري كه سمت روي صفحه 

ده باشند نك كننآب خ) ورودي و خروجي(بايد داراي دو اتصال  سيستم. اي از جنس آلومينيوم باشد شيشه

اي  سطح تماس با صفحه شيشه .به طوري كه آب خنك شده در تمام فضاي داخل سيستم، جريان پيدا كند

جرم سيستم خنك كننده پر شده با آب بايد حداقل يك كيلوگرم باشد تا از شناور شدن بشر . بايد صاف باشد

براي هر . بر روي بشر قرار داشته باشدتمام وزن سيستم خنك كننده بايد . در داخل حمام جلوگيري نمايد

سيستم خنك كننده و ترموستات آب بايد طوري . بشر بايد يك سيستم خنك كننده جداگانه استفاده شود

  .باشد C˚ 1و اختالف دما بين ورودي و خروجي حداكثر  C˚ 21طراحي شوند كه ميانگين دماي آب 

با ابعاد نشان داده  g 400 گرما و حداقل جرم، از جنس شيشه مقاوم در برابر بشرهاي ته صاف  3- 5

  .1شده در شكل 

) g )1±55 و جرم mm 10 ، ارتفاعmm 74 ، قطر داخليmm 80 ، با قطر خارجيهاي فلزي حلقه  4- 5

  .از جنس فوالد ضد خوردگي جهت صاف نگه داشتن آزمونه

يا دايره، با  Lبه شكل  الستيك فلوئوره، با سطح مقطعي، از جنس سيليكون يا بندي واشرهاي آب  5- 5

  .IRHD70تا  IRHD50و سختي  mm 4 تا mm 2 ، ضخامتmm 95 تا mm 90 قطر داخلي

هاي ساختماني و يا اتومبيل براي مايع كردن مه، با  با كيفيت شيشه ،Floatاي  ات شيشهصفح  6- 5

  .mm 103 طراي شكل با ق يا دايره) mm110mm×110( حداقل ابعادمربع شكل با  ،)mm)2/0±3  ضخامت

صفحات با سطوح پوشش . باشد ±2% مقادير انعكاس تمامي صفحات استفاده شده بايد يكسان با حد رواداري

  .داده شده با قلع و بدون قلع بايد مشخص شوند

تواند به وسيله مشاهده سطوح در يك اتاق  اي با سطوح پوشش داده شده با قلع و بدون قلع مي صفحات شيشه -يادآوري 

 UVكه در معرض نور  سطح با پوشش قلع، زماني. از همديگر تشخيص داده شوند nm 254 در طول موج UVزير نور  تاريك

  .درخشد گيرد، مي قرار مي

  .گرم بر مترمربع 90و جرم در واحد سطح  mm 110 ، با قطركاغذ صافي  7- 5

  .)mm )1±103 و قطر mm 03/0 ، با ضخامتاي فويل آلومينيم صفحات دايره  8- 5

قرار دهيد تا از آلودگي و جذب ) 14-5طبق بند (از قبل صفحات فويل آلومينيوم آماده شده را در دسيكاتور 

  .رطوبت بر روي آن جلوگيري به عمل آيد

  .60˚و زاويه پرتو بازتابش  60˚، با زاويه پرتو تابش سنج انعكاس  9- 5

اي در طي  شده بر روي صفحه شيشه ، به صورتي طراحي شده تا از تماس با مه مايع1ليصفحه حا  10- 5

اي مناسب مانند كاغذ يا پالستيك با سوراخي  ل از مادهيصفحه حا. هاي انعكاس، جلوگيري كند گيري اندازه

باشد ) mm )02/0±1/0 ل بايديضخامت صفحه حا. گيري، ساخته شده است مدور يا چهارگوش براي اندازه

  ).2طبق شكل (

  .C ˚80 زدايي شده با قابليت عملكرد در متصل به منبع آب يون ، ترجيحاًماشين ظرفشويي  11- 5

                                                
1- Spacer 
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  .mg 01/0 بندي ، با درجهترازو  12- 5

  .اتيلن دستكش پلي  13- 5

  .، با مواد خشك كننده مناسبدسيكاتور  14- 5

  

  
  اي بشر شيشه – 1شكل 

  هاي آزمون ها و نمونه آزمونه  6

          اي شكل با قطر دايره يهاي شود، آزمونه بر روي محصوالت تكميل شده انجام در صورتي كه آزمون

mm )1±80 (ها بايد حداكثر ضخامت آزمونه. از نمونه ببريد mm 10 ضخامت كاالهاي ضخيم را از . باشد

  .كاهش دهيد mm 10 تا رسيدن به ضخامت) قسمت غير قابل ديدن در اتومبيل(قسمت پشت آزمونه 

itechpolym .باشد متر مي ابعاد برحسب ميلي
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هاي محصوالت ذكر شود يا  مورد نياز باشد، ممكن است در ويژگيدر صورتي كه آزمونه با قطرهاي ديگري 

  .طبق توافق طرفين قرارداد عمل شود

نمونه يا دو دو . برداريد) g )1/0±10 اي به جرم در صورتي كه مواد به صورت پودر، خمير يا سيال باشد، نمونه

گيري جرم مه ايجاد شده  را براي اندازه دو آزمونهدو نمونه يا و  (F)زايي  گيري مقدار مه آزمونه براي اندازه

(G) برداريد.  

  
  صفحه حايل – 2شكل 

  سازي آماده  7

 C˚ 23هاي مورد آزمون را در دماي  ها و نمونه در صورتي كه شرايط ديگري مشخص نشده باشد، همه آزمونه

اي روكش شده ه مواد فوم شده و پارچه. سازي كنيد ساعت آماده 16حداقل به مدت  50% و رطوبت نسبي

روي يك ) يا سيليكاژل(در دسيكاتور حاوي پنتواكسيد فسفر  1بايد طبق شرايط ذكر شده در جدول 

  .سازي شوند خشك و آماده ،نگهدارنده و بدون استفاده از خالء
  

  زمان خشك كردن – 1جدول 

  مواد
  زمان خشك كردن

  )روز(

  1 مواد فوم شده

  2  هاي روكش شده پارچه

  7  )چرم: به طور مثال( آب باال مواد با مقدار

 .باشد متر مي ابعاد برحسب ميلي
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  روش انجام آزمون  8

  تميز كردن  8-1

  كليات  1- 8-1

هاي   يا حلقه) 6- 5طبق بند (اي  صفحات شيشه. را لمس كنيد) 3-5طبق بند (فقط سطح بيروني بشرها 

 .استفاده كنيد) پنس(يا انبر ) 13- 5طبق بند (را با دست لمس نكنيد و از دستكش ) 4- 5طبق بند (فلزي 

اي، به طور چشمي كنترل كنيدكه ظروف، عاري از خراش يا  پس از تميز و خشك شدن صفحات شيشه

  .ها را كنار بگذاريد عيوب ديگر باشند و در صورتي كه معيوب بودند آن

در محيطي بدون ذرات گرد تا زمان انجام آزمون ) بشرها را به سمت پائين(بعد از تميز كردن، تمامي اجزاء را 

  .در دماي اتاق قرار دهيدو غبار 

  تميز كردن با ماشين ظرفشويي  2- 8-1

          هاي فلزي را دو بار در يك ماشين ظرفشويي  ، بشرها و حلقه)5-5طبق بند (بندي  واشرهاي آب

زدايي شده متصل  آب يون اگر ظرفشويي به منبع . بشوئيد) 2-4طبق بند (با شوينده ) 11-5طبق بند (

  .كشي كنيد زدايي شده، آب تميز شده را در آب يونباشد، وسايل  نمي

، تميز شويندهبا استفاده از  C˚80را دو بار در ظرفشويي در دماي  اي قبل از هر بار استفاده، صفحات شيشه

اي تميز شده را در آب  باشد، صفحات شيشه زدايي شده متصل نمي اگر ظرفشويي به منبع آب يون. كنيد

  .دنها را به طور عمودي گذاشته تا خشك شو كشي كنيد و سپس آن اتاق آبزدايي شده در دماي  يون

هاي ميكروسكوپي ممكن  اي بيشتر از چند بار استفاده نشود زيرا خراش شود كه صفحات شيشه توصيه مي

اي كه داراي  از هر صفحه شيشه. است بر روي نرخ نشستن بخار و توانايي تجديدپذيري آزمون اثر بگذارد

  .استفاده نكنيد ،باشد يده يا سائيده ميسطح خراش

دهند كه استفاده از شوينده اسيدي يا خنثي بسيار مهم است زيرا شوينده قليايي بر روي سطح  ها نشان مي آزمون -يادآوري 

  .شود گذارد و موجب افزايش مقادير انعكاس مي شيشه اثر مي

  هاي شاهد آزمون  8-2

. انجام دهيد DIDPمايع مرجع  )F(زايي  ون شاهد جهت تعيين مقدار مهزايي، يك آزم به موازات هر آزمون مه

مراقب باشيد كه ديواره داخلي بشر آغشته به . را به بشر اضافه كنيد DIDPاز  )g )1/0±10 به اين منظور،

DIDP بشر حاوي . نشودDIDP  بعد از گذشت زمان آزمون . قرار دهيد) هاي مختلف در موقعيت(را در حمام

min )3±180( در حمامي با دماي C˚ )5/0±100(واحد مقدار بيان شده روي  ±3%زايي بايد  ، مقدار مه

  .سازي را كنترل كنيد در غير اين صورت، شرايط آماده. باشد DIDPبرچسب بطري 

بعد از گذشت . انجام دهيد )G(گيري جرم مه ايجاد شده  در هنگام اندازه DIDPمشابه همين روش را با 

مقدار  mg 25/0± ، جرم مه ايجاد شده بايد) 5/0±100( ˚C در حمامي با دماي) h )2/0±16 ونزمان آزم

  .سازي را كنترل كنيد در غير اين صورت، شرايط آماده. بيان شده بر روي برچسب بطري باشد
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  هاي مورد آزمون ها و نمونه ترتيب قرارگيري آزمونه  8-3

ها را  آزمونه .ها را بدون دستكش برنداريد نآ. قرار دهيد) در هر بشريك آزمونه (ها را در داخل بشرها  آزمونه

براي . به سمت باال باشد، قرار دهيد) يعني سمت روي تزئينات داخل اتومبيل(به طوري كه سمت قابل ديد 

در صورتي كه مواد مورد آزمون . جلوگيري از پيچيده و تا شدن آزمونه، يك حلقه فلزي روي هر يك بگذاريد

از نمونه را برداريد و به صورت يكنواخت در كف ) g )1/0±10 صورت پودر، خمير يا سيال باشد به ميزان به

  .بشر پخش كنيد

  زايي هاي قبل از آزمون مه گيري اندازه  8-4

 .را مطابق با دستورالعمل سازنده كاليبره كنيد) 9- 5طبق بند (سنج  هنگام تعيين مقادير انعكاس، انعكاس

اي بدون پوشش قلع را پشت فيلتر كاغذي سفيد مات قرار دهيد و  ظور، سمت روي صفحه شيشهبراي اين من

 را سنج هاي انعكاس ل، مقابل لبهيبر روي صفحه حا. اي بگذاريد ل را بر روي صفحه شيشهيصفحه حا

  .ا در مقابل اين عالئم قرار دهيدسنج ر انعكاس. گذاري كنيد عالمت

را  R04تا  R01گيري  چهار اندازه. اي باشد از مركز صفحه شيشه )mm )5±25 اصلهگيري بايد در ف قاط اندازهن

انجام ) اي باشند يا مماس با لبه صفحات در صورتي كه صفحات دايره(با لبه صفحات  سنج موازي با انعكاس

  .درجه بچرخانيد 90سنج را  گيري، انعكاس داده و بعد از هر اندازه

زايي به صورت دوتايي به هم مرتبط  گيري شده قبل و بعد از آزمون مه اندازه از آنجايي كه مقادير انعكاس

اي بايد طوري  بنابراين صفحات شيشه. گيري بايد در وضعيت هندسي يكساني باشد هستند، اندازه

  .زايي، قرار گيرند گذاري شوند كه بتوانند دقيقاً در همان مكان قبل و بعد از آزمون مه عالمت

از . اي شكل آلومينيومي استفاده كنيد شود، از صفحات دايره گيري مي مه ايجاد شده اندازه زماني كه جرم

مراقب باشيدكه صفحات چروك . صفحات استفاده كنيد) جابجايي(اتيلن براي حمل و نقل  هاي پلي دستكش

آلومينيوم و كاغذ  با پانچ كردن چندين اليه فويلها را  سازي صفحات، آن شود براي آماده پيشنهاد مي. نخورد

. ها آلوده نشوند مراقب باشيد كه در هنگام بريدن صفحات، آن. اند، تهيه كنيد كه يك در ميان قرار گرفته

جرم هر . باشد بندي واشر موثر مي خميدگي ايجاد شده در لبه صفحات در اثر عمليات پانچ، در بهبود آب

  .گيري كنيد اندازه mg 02/0± را با دقت) G0(صفحه 

  زايي آزمون مه  8-5

  تنظيمات  1- 8-5

، يك صفحه )F(زايي  براي تعيين مقدار مه. بندي، باالي هر بشر حاوي آزمونه قرار دهيد يك واشر آب

كه روي آن به به طوري (باشد  مشخص مي R0اي تميز كه سطح بدون پوشش قلع آن با مقدار انعكاس  شيشه

، يك صفحه آلومينيوم وزن )G(راي تعيين جرم مه ايجاد شده ب. روي بشر قرار دهيد را بر )باشد سمت پائين 

اي  بندي كه بر روي يك صفحه شيشه بر روي واشر آب )سمت براق آن رو به پائين( را) 8-5طبق بند ( شده 

  .قرار دهيد) C˚ )5/0±100 بشرهاي آماده شده در اين وضعيت را در حمام با دماي .تميز قرار گرفته، بگذاريد

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد دماهاي ديگري نيز با توافق بين طرفين ذينفع مي -  1 يادآوري
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اي  را روي هر صفحه شيشه) 7- 5طبق بند (اي، كاغذ صافي  جهت جلوگيري از خراشيده شدن صفحه شيشه

م تنظي) C˚ )1±21 دماي آب خنك كننده را در. قرار دهيد و سيستم خنك كننده را بر روي آن قرار دهيد

  .كنيد

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد دماهاي ديگري نيز با توافق بين طرفين ذينفع مي -  2يادآوري 

 در دماي آزمون، اي كه فاصله بين سطح سيال حمام و سطح پائين هر صفحه شيشه اطمينان حاصل نمائيد

mm )2±60 (باشد.  

  .يابد نماييد زيرا حجم سيال، متناسب با دما تغيير مي در زمان تغيير دماي آزمون، سطح سيال را كنترل - 3يادآوري 

  )F(زايي  تعيين ميزان مه  2- 8-5

  .قرار دهيد) min )3±180 بشرها را در حمام مجهز به ترموستات براي مدت زمان

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد هاي ديگري نيز با توافق بين طرفين ذينفع مي زمان -  1يادآوري 

اي را بدون لمس كردن مه ايجاد شده، برداشته و در وضعيت افقي در حالتي كه مه  سپس صفحات شيشه

و ) C˚ )2±23 ايجاد شده به سمت باال قرار گرفته در شرايط جوي بدون جريان هوا و گرد و غبار در دماي

) 6±60( min هاي انعكاس را بعد از مدت زمان نگهداري گيري اندازه. ، نگه داريد)50±5(%رطوبت نسبي 

  .انجام دهيد

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد هاي ديگري نيز با توافق بين طرفين ذينفع مي زمان -  2يادآوري 

سنج، به طور چشمي كنترل نماييد كه مه ايجاد شده  گيري ميزان مه ايجاد شده با انعكاس قبل از اندازه

مقادير انعكاس . ساختارهاي ديگر نباشد هاي مشخص يا شامل قطرات كوچك و يا فيلم پيوسته و يا كريستال

هايي  در صورتي كه چنين مه. گيري نكنيد شود، اندازه ها را به دليل اينكه سبب خطا در نتايج مي اين گونه مه

  .تشكيل شد، در گزارش آزمون ذكر كنيد و در صورت لزوم آزمون را تكرار كنيد

اي را روي پشت كاغذ صافي سفيد و صفحه حايل را  سنج را مجدداً كاليبره كنيد سپس صفحه شيشه انعكاس

 و R11 ،R12 ،R13سنج را باالي عالئم راهنما قرار دهيد و چهار مقدار  انعكاس. اي قرار دهيد روي صفحه شيشه

R14 با مقدار  10%زايي بيش از  مقادير مهاگر . گيري كنيد مقادير انعكاس را براي دو آزمونه اندازه. را بخوانيد

تفاوت داشته باشد، دو آزمونه ديگر را مورد آزمون قرار دهيد و مقدار ميانگين مقاديري را محاسبه  ميانگين

  .اند ميانگين قرار گرفته ±10%كنيد كه در محدوده 

  )G(تعيين جرم مه ايجاد شده   3- 8-5

از گذشت اين بعد . باقي بمانند) h )1/0±16 رها در حمام مجهز به ترموستات براي مدت زماناجازه دهيد بش

ها را در حالتي كه  بندي بيرون آوريد و سپس آن زمان، با دقت صفحات آلومينيومي را از روي واشرهاي آب

دسيكاتور را بيش . قرار دهيد h 4 تا h 5/3 جهت سمت مه گرفته رو به باالست در دسيكاتور براي مدت زمان

هر صفحه مه ) G1(جرم . دسيكاتور قرار ندهيد صفحات را در معرض مستقيم نور خورشيد در. از حد پر نكنيد

هاي  اگر جرم مه. ها را بر روي دو آزمونه انجام دهيد گيري اندازه. تعيين كنيد mg 01/0 گرفته شده را با دقت
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با مقدار ميانگين، تفاوت داشته باشد، دو آزمونه ديگر را مورد آزمون قرار دهيد و  10%ايجاد شده بيش از 

  .نتايج حاصله را براي چهار آزمونه محاسبه كنيدمقدار ميانگين 

  بيان نتايج  9

اي با استفاده از معادله زير  را براي هر صفحه شيشه) Fj(، ابتدا مقدار مه )F(زايي  براي محاسبه مقدار مه

  .محاسبه كنيد

4

100
× ]

R

R
+

R

R
+

R

R
+

R

R
[= F

04

14

03

13

02

12

01

11
j  

  :كه در آن

Fj  مقدار مه برj ؛امين صفحه بر حسب درصد  

R11  تاR14 ؛سنج براي صفحات مه گرفته بر حسب درصد مقادير خوانده شده از انعكاس  

R01  تاR04 سنج براي صفحاتي كه مه نگرفته بر حسب درصد مقادير خوانده شده از انعكاس.  

را به نزديكترين عدد كامل، گرد  Fمقدار . باشد مي Fjبر حسب درصد، ميانگين مقادير ) F(زايي  مقدار مه

  .كنيدنموده و گزارش 

روي هر صفحه آلومينيومي را با استفاده ) Gj(، ابتدا جرم مه ايجاد شده )G(براي محاسبه جرم مه ايجاد شده 

  :از معادله زير محاسبه كنيد

01j  - GG  =G  

  :كه در آن

Gj  مه ايجاد شده بر رويj ؛گرم امين صفحه بر حسب ميلي  

G0 ؛رمگ جرم صفحه قبل از آزمون بر حسب ميلي  

G1 گرم جرم صفحه بعد از آزمون بر حسب ميلي.  

 mg 1/0 را با تقريب Gمقدار . باشد مي Gjگرم، ميانگين جرم مقادير  ، بر حسب ميلي)G(جرم مه ايجاد شده 

  .گزارش كنيد

  دقت  10

ه در پيوست ب داده شد كه دقت نتايج حاصله با استفاده از پيوست الف و راهنمايي براي استفاده از نتايج

  .آيد ، به دست مياست

  گزارش آزمون  11

  :هاي زير باشد گزارش آزمون بايد حاوي آگاهي

  ؛ 1387سال  11010شماره مطابق با استاندارد ملي ايران  روش آزمون  11-1

  ؛)G(يا جرم مه ايجاد شده ) F(زايي  گيري شده يعني مقدار مه اندازه پارامترهاي  11-2

  ؛شناسايي نمونههرگونه جزئيات الزم براي   11-3

9 
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  ؛هاي مورد استفاده در آزمون دما و زمان  11-4

ها، مقدار  ، تعداد آزمونهF، ميانگين حسابي Fjزايي شامل مقادير جداگانه  نتايج آزمون يعني مقدار مه  11-5

ها، مقدار شاهد  ، تعداد آزمونهG، ميانگين حسابي Gjيا مه ايجاد شده شامل مقادير جداگانه  DIDPشاهد 

DIDP؛  

گيري نيست  تشريح هرگونه مشاهدات خاص به طور مثال جزئيات مه معيان يافته كه قابل اندازه  11-6

  ؛مانند قطرات بزرگ، تشكيل فيلم، تشكيل كريستال يا اجزاء معيان يافته جاري

  ؛ذكر هرگونه انحراف از اين روش آزمون  11-7

  .تاريخ انجام آزمون  11-8
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  ت الفپيوس

  )اطالعاتي(

  ت نتايجدق

  كليات  1- الف

انجام  ISO/TR 9272:2005محاسبات دقت نتايج جهت بيان تكرارپذيري و تجديدپذيري مطابق با استاندارد 

پيوست ب نيز . از اين استاندارد براي مفاهيم دقت و نامگذاري اصطالحات استفاده كنيد. گرفته است

  .دهد ارپذيري و تجديدپذيري را ارائه ميراهنمايي براي استفاده از نتايج تكر

  جزئيات دقت  2- الف

چهار كاال به وسيله هفت . در امريكا انجام شده است 1989در سال يك برنامه آزمون بين آزمايشگاهي 

  .آزمايشگاه مورد آزمون قرار گرفته است

در هر آزمايشگاه به طور جداگانه ها  ها به وسيله يك منبع واحد تهيه شدند اما آزمونه براي هر كاال، همه نمونه

گيري جداگانه بود و هر آزمايشگاه سه نتيجه آزمون براي هر  هر نتيجه آزمون ميانگين سه اندازه. آماده شدند

  .كاال به دست آورد

  ت نتايجدق  3- الف

نجي، س براي راهنمايي استفاده از دقت. داده شده است 1- ها در جدول الف سنجي نتايج براي همه آزمون دقت

  .پيوست ب را ببينيد

  

  سنجي نتايج دقت - 1- جدول الف

  مواد
  داخل آزمايشگاه

(r) 

  يآزمايشگاه بين

(R) 

)1( DIDP 14/11  88/19  

  39/60  90/18  پارچه خاكستري

)2( DIDP  53/7  64/17  

  72/69  48/18  اي وينيل قهوه

  90/41  00/14  ميانگين

)r (شود ميانگين براي كاال بيان ميباشد كه برحسب درصدي از  تكرارپذيري مي.  

)R (شود باشد كه برحسب درصدي از ميانگين براي كاال بيان مي تجديدپذيري مي.  
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  بپيوست 

  )اطالعاتي(

  سنجي نتايج راهنماي استفاده از دقت

21عالمت : سنجي نتايج به شرح زير است روش كلي استفاده از دقت  1-ب x-x ك اختالف نمايانگر ي

  .است) بدون در نظر گرفتن عالمت(گيري  مثبت براي هر دو مقدار اندازه

در يك مقدار متوسط ) باشد براي هر پارامتر آزمون كه مورد نظر مي(سنجي مناسب  در جدول دقت  2-ب

يا  r( ،R( ،rنزديكترين مقدار به ميانگين داده آزمون مورد نظر را وارد كنيد و ) گيري شده از پارامتر اندازه(

)R (گيري را به دست آوريد براي استفاده در فرآيند تصميم ،كاربردي.  

  .گيرد گيري، مورد استفاده قرار مي ، تكرارپذيري براي تصميم)r(و  rبا اين مقادير   3-ب

  :براي هر قدر مطلق اختالف  1- 3-ب

21اختالف  x-x ها از نظر ظاهري يكسان  يل دهنده نمونه آنبين دو مقدار متوسط آزمون، كه مواد تشك

پذيري  مواقع از مقدار متوسط تكرار 20/1 بوده و تحت روش آزمون نرمال و صحيح حاصل شده است تنها در

  .شود بيشتر مي) r(ارائه شده در جدول 

  :براي تفاوت درصد بين ميانگين نتايج آزمون  2- 3-ب

[×100                                                                                        درصد اختالف
2x+x

x-x
[

21

21  

ها از نظر ظاهري يكسان بوده و تحت روش آزمون نرمال و  بين دو مقدار آزمون، كه مواد تشكيل دهنده آن

بيشتر ) r(ل مواقع از مقدار متوسط تكرارپذيري ارائه شده در جدو 20/1صحيح حاصل شده است تنها در 

 .شود مي

  .گيرد گيري، مورد استفاده قرار مي ، تجديدپذيري براي تصميم)R(و  Rبا مقادير   4-ب

  :براي هر قدر مطلق اختالف  1- 4-ب

21اختالف  x-x اند، در دو آزمايشگاه  گيري شده بين دو مقدار متوسط آزمون، كه به طور يكسان اندازه

ها از نظر ظاهري يكسان بوده و تحت روش آزمون نرمال و  هاي آن كيل دهنده نمونهمتفاوت كه مواد تش

  .تفاوت دارد Rپذيري ارائه شده در جدول  مواقع با مقدار تجديد 20/1صحيح حاصل شده است تنها در 

  :براي تفاوت درصد بين ميانگين نتايج آزمون  2- 4-ب

[×100                                                      درصد اختالف                                  
2x+x

x-x
[

21

21  

گيري يكسان حاصل شده است در دو آزمايشگاه مختلف كه مواد  متوسط كه در دو اندازهبين دو مقدار 

 حاصل شده استها از نظر ظاهري يكسان بوده و تحت آزمون نرمال و صحيح  هاي آن تشكيل دهنده نمونه

  .شود بيشتر مي) R(پذيري ارائه شده در جدول جديدمقدار ت بامواقع  20/1 تنها در
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ICS: 43.040.60 ; 59.080.40 

  12:  صفحه  
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