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  كاربرد دامنه موضوع و ۱

 پوشش ي مواد فلز در برابر خوردگي مقاومتيابيارز جهت يپرشات سالت اسيمشخصات مربوط به آزمان مدرک، يدر ا

  . ف شده استيتعرا موقت، يپوشش دائم  بدونا ي دار

  .شودمي ن شده انجام ييمشخصات تعپوشش ها نسبت به  مواد و  كيفيتبمنظور کنترل ن آزمايشيا

شده در طول آزمايش و مقاومت در برابر  يرين مقاومت اندازه گين ارتباط بيي تعيبرا اصوالن آزمايش يحال،  ا نيدر ع

  .نشده است ينيشبي که امکان استفاده مواد ذکر شده در آنها وجود دارد، پي مختلفيط هايدر مح يخوردگ

واکنش ن يهمچن.  رودي بشمار نمآب دريان مواد در برابر يزان مقاومت اي مي بررسي برايله اي وس بهيچوجهن آزمايشيا

 عملكرد محسوب حين در يدر برابر خوردگ آنها يمقاومت نسب نشانهد بعنوان ينبا آزمايش نيمواد مختلف در طول ا

  .شوند

ن ينان از مطابقت اي الزم جهت اطمي هايز بررسيو ن  مربوطهو تجهيزات يف آزمايش خوردگين روش با هدف تعريا

  .ن شده استيآزمايش تدو

  .بکار رود شده از خودروها يا قطعات نمونه برداري قطعات ،گاهي آزمايشينمونه ها تست ي برامي توانن روش ياز ا

   مدارک مرجع ۲

   استاندارد ها۲,۱

A10 0156  : نگارش-گزارش آزمايش   

B15 3320 :آويزه ايا ي يوش فله ا ر–اليه اي يرو از جنس يپوشش ها  

B15 4101 : آويزه اي روش – مربوطه ي هاتكميل كاري و يتي الکتروليروپوشش  

B15 4102 :يفله ا(تناژ  روش – مربوطه ي هاتكميل كاريو  تيالکترول ي رويپوشش ها(   

B15 5050 :ل شده ي تکميها خودرو – رنگ يپوشش ها  

B15 5220 :ي فلزيکيقطعات مکان  يبر رو رنگ يپوشش ها  

B15 5260  :ي مقاومت و شکل ظاهرتائيد روش –چرخ ها رينگ  ي رويپوشش ها   

D24 1312 :يا ساچمه پاشييپاشه ماس مقاومت در برابر –  رنگيپوشش ها   

D25 1075 :کردنيآزمايش شطرنج – رنگ يپوشش ها   

D27 1571 :از رطوبت ي ناشتاول يا تورم – رنگ يپوشش ها )Blistering(  

NF A05-109  :يتي الکترولرسوب با ياژ روي آليش هاپوش – ي خنثيآزمايش سالت اسپر –اژها ي مواد و آليخوردگ 

  ليدون تبدا بي

NF EN ISO 9227  :يشات سالت اسپريآزما – شده يه سازي شبي در هوايشات خوردگيآزما   

NF EN 10338 : يفن شرايط –پوشش ورقه ورقه تحت سرما و تحت گرما از جنس فوالد محصوالت تخت بدون 

  .ليتحو

  ن نامه هاي آئ مقررات ويژه و۲,۲

  بدون موضوع 

  ر مدارکي سا۲,۳

  بدون موضوع



 ۵

   يواژه شناس ۳

 Amont Technico-Industrielمهندسي -يك واژه نامه محتوي اصطالحات فني همراه با تعاريف مربوطه كه مورد استفاده در بخشهاي فني

 . قابل دسترسي ميباشدبوده از طريق واژه نامه داخلي شركت به نشاني 

  في تعار۳,۱

   اختصارات ۳,۲

  :ن استانداردياختصارات بکار رفته در ا

BS :  يسالت اسپر   

CBBS :  يباشگاه سالت اسپر   

TOR :  ون قرمزيداسيزمان اکس  

NaCl :  ميکلر سد  

   اصول و روش آزمايش ۴

  .ن، در شرايط مشخص دما و فشاريب معي با ترکي مصنوعيسالت اسپر جهتش از موقع به يپ يخوردگ عبارتست از يآزمايش سالت اسپر

  : شودين ميير تعيز ي از روش هايکيبا  يدرجه خوردگ

 يظاهر شدن نقاط خوردگ  

 سطحيدرصد خوردگ  

 کاهش وزن 

 کيکروگرافي مي هايتغييرات مشاهده شده با بررس 

 خش يا خراشيدگي از ي ناشيکندگ 

  تاولبه جهت  

  تجهيزات ۵

  . باشندبي اثر يدر برابر سالت اسپرد ي هستند باي با سالت اسپر در تماس کهتجهيزاتل دهنده يمواد تشک

   : شودير مي شامل موارد ز آزمايشتجهيزات

  يپر اتاق اس۵,۱

  . داشته باشدm3 0.4مم برابر با يني ميتيد ظرفين اتاق بايا

 يپر اتاق اسيقسمت فوقان.  باشدباربي  چه دار وع شده، چه محفظه باريتوزکنواخت يد بصورت ي بايپراس بزرگ،  يا محفظه هايدر مورد اتاق ها

دا يپان ي جري  قطعات آزمايشيبر رو شوند، نتوانند ي مي  سطح جاريقطرات جمع شده محلول، که بر روه باشد که  شدي طراحيد طوريبا

  . در تمام محفظه همگن باشنديپر اسيدرجه حرارت و اندازه قطره ها که بگونه اي عايق بندي شده باشدد يپوش باواره ها و دريد. کنند

 2mL/hتا  mL/h 1در محدوده  كلكتورظرف  شده در هر ي مقدار محلول جمع آور باشد کهيد طوريبا يپر اس ي محفظهابعاد و شکل اتاق

مخصوص اندازه كلكتور  يظرف ها.  باشد)متري سانت۱۰ا قطر ي(متر مربع ي سانت۸۰با ي قطره ها تقري جمع آور افقيمساحتدر ارتباط با يك 

  .د قرار داده شونير قطعات آزمايشيدر زد ي هرگز نبايريگ

  .مي گردده ي اتاق تخليمحلول کندانسه در قسمت تحتان

  م دمايش و تنظي دستگاه گرما۵,۲

 يپراس كندانساسيوناز بطور حداكثر  ثابت نگهدارد و C ± 2 °C° 35 درات آنرا ي اتاق آزمايش و محتويد قادر باشد دماين دستگاه بايا

  . دي نمايريجلوگ محفظه ي  جداره هايبر رو

نکار بطور مستمر يکنترل شود، و اكاري د هر روز ي دما دست کم با. از جداره ها انجام شوديمتريلي م۱۰۰مم ينيد در فاصله ميدما با يرياندازه گ

  ).۲ضميمه . (انجام شود



 ۶

  يپردستگاه اس ۵,۳

 Nm3 به ازاي mg 0.2 مجاز روغن يدگ آلومميماکز. ن بروندي از بکامال) روغن، گرد و غبار (يآثار آلودگ شود که فيلتر يد طوري متراکم بايهوا

  .کرون داشته باشدي م۵ بزرگتر از يد اندازه اي نبايچ ذره ايبوده و ههوا 

ع يباعث توز تواند يش فشار ميافزا. خود را ارائه دهد نه پيشنهاداتين زميد در ايسازنده با. باشد bar 1,6  تا  bar 0,8د يفشار با

  .دمناسب هوا در اتاق آزمايش خواهد ش

ا يک ي و يپر محلول اسيک مخزن حاويو پاک، فشار و رطوبت کنترل شده،  تازه و يق هوايک سيستم تزري متشکل است از نمکدر محلول يف

  .يرپاس دستگاهچند 

رود به هوا قبل از و.  شوديريشگيپ يپرر در محلول اس کلي حجمليش چگاي، از افزاانبساطدر زمان  آب اشباع شده تا ازد ي فشرده بايهوا

 (C – 47 °C° 45)با دماي بيشتر از دماي اتاق يا محفظه  آب گرم يدستگاه اشباع کننده محتود با عبور از ي بايپردستگاه اس

با استفاده از آب شدن و ثابت شدن ارتفاع ستون آب پر . امکان اشباع شدن هوا را فراهم کنندد يزات مورد استفاده بايتجه .مرطوب شود

ک يد به ياشباع کننده با . شوديانجام مC ± 2 °C° 20  در دماي  conductivity  :< 20 μS/m انشرس (دمينراليزه

زان رسانش را کنترل ي کرده و ميه تا بتوان از آب موجود نمونه برداريک سوراخ تخليز ي کرده و نيري آب را اندازه گيدمادماسنج مجهز بوده تا 

  .نمود

   .ارد دي بستگيپر نازل اسي هواي به فشار کار و دب (C – 47 °C° 45)ده  اشباع کنني خروجي مطلوب هوايدما

د ياشباع کننده بار کند، يياگر تلرانس آب اشباع کننده تغ.  شوديبررسم با کنترل دائم رسانش آب اشباع کننده ير مستقيد بطور غيهوا بات يفيک

  .بهبود يابدت هوا يفيز شده و کيي تم وهيتخل

  .ثبت نمودکرد محفظه عمل يهفتگک مدرک ثبت ي  ي توان بر روياشباع کننده را منش آب دما و رسا: هيتوص

 حجم ي در تماميپراسکنواخت يع ي باشد که امکان توزيد طوري مجموعه بايطراح. د با محفظه متناسب باشدي بايپر اسي دستگاه هاساختار

زان ي شده با ميت محلول جمع آوريفيدر آن ک است که يه ايد محفظه ناحيمنظور از حجم مف.  وجود داشته باشديپر اس يا محفظهد اتاقيمف

 شده و ي محلول جمع آوري برا۵,۱  مشخص شده در پاراگرافيدر محدوده هان معنا که ي مطابقت داشته باشند، بدي معرض خورگ دريريقرارگ

  .د خواهد بوديحجم بطور کامل مف شده باشد، يطراحاگر محفظه درست .  باشديخوردگ در معرض يريقرارگزان ي مي برا۸ در پاراگراف

د ثابت مانده تا يبا) يپردر داخل اتاق اس(ن مخزن يدر ا، مقدار محلول نمک محلول ي جهت نگهداريک مخزن داخلي مجهز به يدر محفظه ها

  .ر باشديامکانپذ آزمايش در طول يپره منظم اسيا تغذيق يتزر

  يپر اسيکلکتورها ۵,۴

ا يصفحات  کلکتور که در مجاورت ۲د ي هر محفظه دست کم بايبرا. رندي گي مورد استفاده قرار ميساالنه و کنترل هفتگرسي  بريکلکتورها برا

  )۱,۲ضميمه (. در نظر گرفته شودسطوح مبنا قرار دارند 

  لوله يد بر رويبا)  باشدcm2 80 يبيور تقر آنها بطيکه سطح بازشو(ف ها ين قيا. ديکلکتور استفاده کنبعنوان متر ي سانت۱۰ با قطر يف هاياز ق

  . ساخته شده باشند ينرسي از مواد اييايميد بلحاظ شيل دهنده مجموعه کلکتور بايمواد تشک .کار گذاشته شوند مدرج ي آزمايشيها

  نمک محلول ي آماده ساز۶

  .باشد  .C ± 2 °C° 20 ي دمادر  μS/cm 20ا برابر با يد کمتر يرسانش آب با

د فاقد مس و ين بايم همچني سدورکلر. باشدددار يد ينمک اس %0.1 و يناخالصوزني  %0.2ش از ي بيحاو آنيدرهد در حالت يم نباي سدورکلر

  ).در مورد هر دو مورد ذکر شده mg/kg 10کمتر از (کل باشد ين

 % 5مقدار محلول ( حاصل شود  g/L ± 5 g/L 50 برابر با ي حل کرده تا غلظتير آليا غيدم را در آب مقطر ي از کلر سيمقدار الزم

± 0,5 %.(  

  .د کنترل شوندي باpHپس از حل شدن نمک و همگن شدن محلول، غلظت و مقدار بالفاصله 

  . باشد1.040و   1,025ن يد بي شده، بايرياندازه گ  C ± 2 °C° 23 يکه در دما، نمک محلول چگالي

. ن شوديي باال تعييايت قلي مجهز به الکترود با خاصpH يريک دستگاه اندازه گي بکمک  C ± 2 °C° 23 يد در دماي باچگاليمقدار 

  . کردن آن ممنوع استهيتصف يعنيخت يد آنرا دور رير نبوده و باينصورت، استفاده از محلول امکانپذير ايدر غ

ختن در داخل مخزن ي قبل از ررامحلول  در صورت لزوم،؛ )ر مسلحيکنترل با چشم غ(خالص و شفاف باشد د ين محلول بدست آمده بايهمچن

  .ديه نمائيدستگاه تصف

  .هم زدد مدام آنرا ي محلول با و يكنواختيي همگن سازيبرا



 ٧

  ي اصلي با نمونه هاي آزمايشي مطابق نمونه ها۷

صات ن امر، الزم است مشخينان از اي اطميبرا.  مطابقت داشته باشدي اصليد نمونه هاي باي آزمايشياندازه نمونه ها

د در گزارش ي باي آزمايشي انتخاب نمونه هايارهايمع.  قرار داديي تعداد محصوالت مورد آزمايش را مورد شناساياصل

  .ف شده مشخص شودي تعرA10 0156 آن در استاندارد يآزمايش که محتوا

ا ي و PSA  DTI/DPMO/CIMB/IMPM/MMAL ها، با بخش برداريد از نمونه يدر صورت هر گونه ترد

DTI/DITV/PMXP/PEI/ACF شودارائه الزم لعمل هايتماس حاصل کرده تا دستورا .  

  ت خورنده بودن اتاق آزمايش ي و کنترل وضعيبررس ي روش ها۸

ج حاصله از ينتاسه يا مقايک محفظه يج بدست آمده در ي نتاو تكثيرپذيري يريپذ و تکرارضريب اطمينان  کنترل يبرا

  . کرديزان خورنده بودن اتاق آزمايش را بررسيمالزم است  مختلف، يمحفظه ها

  .  گزارش آزمايش درج شوديد بر روي شده بايريمقدار اندازه گ.  شوديري اندازه گ۱د طبق شرايط ضميمه يزان باين ميا

   و قطعات آزمايش نمونه ها ي آماده ساز۹

  ،ا محصول تست شده يپوشش مواد، مطابق با مشخصات د ي و قطعات آزمايش بانمونه ها و ابعاد شكلتعداد، نوع

 . انتخاب شودPSAتوسط 

 B15 3320   ،  

 B15 4101   ،  

 B15 4102   ،  

 B15 5050   ،  

 B15 5220   ،  

 B15 5260   . 

  .نفع باشندي ذيد طرف هايد مورد تائيموارد فوق با به مشخصات ذکر شده در باال، يدر صورت عدم دسترس

 ۳د طبق مشخصات ذکر شده در ضميمه يا هر محصول مشابه آن باي ماستيكپوشش رنگ،  قطعات مجهز به يتمام 

 . دا نکننديپ ي آلودگتماس با دست در اثر يپاکسازپس از  و قطعات آزمايش نمونه ها که بودد مراقب يبا. ه شونديته

 بطور دين شود، مشاهدات باييدر آنها تعا قرمز يد يالزم است مدت زمان ظاهر شدن زنگ سف که يدر مورد قطعات 

 . انجام شود۴روزمره و کنترل مطابق با شرايط ضميمه 

  يد طورين برش بايابرش داده شده باشند،   و پوشش دار ابعاد بزرگتري با قطعاتاز و قطعات آزمايش نمونه هااگر 

 برش خورده يه هايبجز موارد خاص، حاش. ه مجاور برش وارد نشوديپوشش در ناح به يبي آسانجام شده باشد که

 آسيبي  آزمايششرايط در  تامحافظت شده ا نوارچسبيواکس، رنگ  مانند يبا محصوالت مناسب يپوششد با ياب

 .ندينب

  

 



 ٨

   روش اجرا۱۰

   و قطعات آزمايش نمونه ها  و موقعيت قرارگيريدمانيچ ۱۰,۱

  نباشنديرپم اسير مستقيدر مس در اتاق آزمايش قرار داده شوند که يد طوري و قطعات آزمايش بانمونه ها . 

 در اتاق يد طوريا قطعات آزمايش باي ينمونه ها. ت دارديار اهمي بساسپري مي گردد  مورد آزمايش آن سطحتحت که يه ايزاو

  °5 ± °20 برابر با يه اي عمود زاوبا صفحه آنها رو به باال بوده و سطح مورد نظرآزمايش قرار داده شوند که 

که  ي سطح بهارزيابيو ن موارد توجه نموده يبه اد يتا آنجا که مقدور است با نامنظم، شكل در مورد قطعات با. ل دهندي را تشک

نفع ي ذيبخش هاد و موافقت يد مورد تائين موارد باينصورت، اير اي در غ يادگرد شده محدود در موقعيت مربوطه واقع يبدرست

 .باشند

 ان داشته باشديجرها آن بسهولت در يپر در تماس نبوده و اسفظهمحبا  که قرار گيرند يد طوريبا و قطعات آزمايش نمونه ها .

 . نشوندي جاريگري  دي بر رويکي  ازکه ي قرار داد، بشرطيپر توان در سطوح مختلف اتاق اسي را ميقطعات آزمايش

  ي يا مواد نمک لد در برابر محلويبا  بكارمي رونديو قطعات آزمايش كه براي آويزان نمودن نمونه ها  نگهدارندهيهاه يپامواد

 .اسپري بي اثر باشند

  ي شرايط عمل۱۰,۲

 از شود آغيخوردگ برابر محفظه در يريپذبيمطابقت آسه يکنترل اول / يپس از بررسد يآزمايش تنها با. 

 ثابت د در ي باوارهي ديمتري سانت۱۰ شده با فاصله يري نقاط اندازه گي در تمام داخل اتاق آزمايشيدما 

 .اندبم

 ک فضا به ابعاد يدر تر در ساعت ي ليلي تا م۱که ي ثابت بمانند طورد تا آخر آزمايشيا نازل ها باينازل  جهت و يپرفشار اس

واره ي دن نقطه ازي دورتر ويپرن اسيدر فاصله متوسط بک کلکتور يبهتر است دست کم از . حاصل شود cm2 80 يبيتقر

 .استفاده کردمحفظه 

  شود استفادهد مجددا ي شده بايرپاسمحلول آزمايش. 

   زمان آزمايش ۱۰,۳

در صورت عدم . ن شودييتعا محصول تست شده يبخش مواد ) ۹بند  (PSAد مطابق با مشخصات يشات بايزمان انجام آزما

  .نفع باشدي ذي بخش هايد مورد تائدين زمان بايان مشخصات، ي به ايدسترس

 شوند  انجامد بطور روزمرهين شود، مشاهدات باييد و قرمز در آنها تعيهر شدن زنگ سف که الزم است مدت زمان ظايدر مورد قطعات

 در يريد از مدت زمان قرارگي بايشيزمان افزا ساعت، ۱پس از .  ساعت در روز باز باشد۱شتر از يد بي در مجموع نباBS). ۴ضميمه (

  .د کاهش داده شويپرمعرض اس

  .تراکم خشک شوند ميد با هوايقطعات قبل از مشاهده با

  قبل از آزمايش  قطعات و عمليات مربوط به نمونه ها ۱۰,۴

 يبرا. ديپاک کن سطح را با دقت ي رويپررسوبات محلول اس. دي را اتاق آزمايش خارج کنيلوازم و قطعات آزمايش ،آزمايشان يپادر 

پس فورا فرو برده سگراد ي درجه سانت۳۷مم يکز ماي با دمايا در آب جاري را شستشو داده يقطعات آزمايش توان ين منظور ميا

  .دير استفاده کنيک کاغذ رطوبت گيا ي  اثر يبک گاز يا ي فشرده يک منبع هوايد از ي توانيشما م. ديخشک کن

   مالحظات ۱۱

  بدون موضوع



 ٩

  ج يان در نتاي نحوه ب۱۲

 ف شده ي تعر۳در ضميمه  آنشابه ا محصوالت مي يري، خميپوشش رنگج مربوط به قطعات مجهز به يان نتاينحوه ب

 .است

 د بطور ين شود، مشاهدات باييا قرمز در آنها تعيد ي که الزم است مدت زمان ظاهر شدن زنگ سفيدر مورد قطعات

 .ان شوندي ب۴ج مربوطه مطابق با ضميمه يانجام شود، و نتا روزمره

   گزارش آزمايش ۱۳

  .ف شده استيتعر A10 0156 گزارش آزمايش در استاندارد يفرم و محتوا

  :ر باشدي نکات زيد محتوين گزارش بايا

 آزمايش  مورد ا قطعاتي موادف يتعر 

  موادمشخصات (مرجع استاندارد( 

 الزامات درخواست شده در خصوص محصول تست شدهيادآوري  

  و قطعات آزمايشنمونه هاتعداد  

  محفظه آزمايش) يا قابليت ايجاد خوردگي(مالحظات مربوط به ميزان خورنده بودن 

 ندهي آي هايخ بررسي و تاريزان خوردگيمماهانه ا ي ساالنه و ين بررسيآخرخ ي و تاريسالت اسپر ييعنوان شناسا 

 ن کاري در حي احتماليج کنترل هايمدت آزمايش و نتا 

  شات ير منتظره در طول آزمايا حوادث غيموارد 

 از هر محموله يدر مورد مجموعه قطعات آزمايشج بدست آمده يمتوسط نتا 

 در صورت لزوم عكس از قطعات مورد آزمايش 

  ،دي ترازو را مشخص کنيرياختالف اندازه گدر مورد موارد کاهش وزن. 

ز ينشده در روش آزمايش، و ن ينيشبيا پي ياري، اختييات اجراي جزئكليهد عالوه بر نکات فوق، يدر گزارش آزمايش با

  .، مشخص گرددر بگذارنديج تاثير منتظره که قادر باشند بر نتايحوادث غ



 ١٠

  ۱ضميمه 

  ي و کنترل خوردگيروش بررس

  مقدمه

 يپوشش هارد عملك يابيدر اتاق آزمايش، با ارز يجاد خوردگي در ايک محفظه سالت اسپرير يتاثزان ي ميبررسپروتکل ن يهدف از ا

ذکر ت باال يبا اهم CBBSه در چارچوب قات اجرا شديمشخص شده در تحق يپارامترهاپروتکل ن يا  در. باشدي مياز جنس رو

. ف شده استيتعر يدي جديو سطح خوردگپروتکل ذکر شده ن يدر اآن مات يا تنظيمحفظه  شرايط مطابقت نيهمچن. شده اند

  .  گزارش آزمايش اشاره شوديو بر روان شده يحات بيا توضيد در قالب نکته ي بايسطح خوردگ

  :دو روش قابل اجرا هستند

 شات انجام شده بر يگر آزمايد آن و مستقل از دي حجم مفيکارکرد محفظه در تمام با هدف کنترل ، کهيان خوردگزي ميبررس

قابل توجه ر يا تعمي يپس از امور نگهدار(رد يکبار قبل از استفاده صورت بگي يدست کم سالد ي شود، باي انجام م  قطعهيرو

 ).لوازم

 يد دست کم ماهين شده، باي تدويبررسن دو زمان ي محفظه بي کارکردهايريگيپ، که با هدف يزان خوردگيکنترل مرتب م 

 ). توان در طول آزمايش انجام داديرا من روش يا. (کبار انجام شودي

  : نکته

  .ه نشده انديته ين المللير بيعلم اوزان و مقاد بر اساسن روش ياستفاده شده در ا مرجع يصفحه ها

  ي شرايط عمل۱

  .ت شونديد رعاي باين روش آزمايشيان شده در يي تعيپارامترهامجموعه 

   مرجع يصفحه ها ۱,۱

يك   يبر رودست کم (پوشش با   مي باشدNF EN 10338 مطابق با استاندارد DC 04فوالد نوع از جنس   مرجعيصفحه ها

  .ممتدزه گرم در خط يگالوان  بصورتيرو) سطح

 يه براين اليا. پوشش داد از روغن يه نازکي ال توان بايرا محه ها صف ني اي رو.μm ± 1 μm 11  عبارتست ازيضخامت رو

  . شوديمحافظت بهتر صفحه ها بکار برده م

  :ر باشندينامه مطابقت شامل موارد زي گواهيد دارايصفحه ها با

 سازندهييمشخصات شناسا  

 يخته گري قالب ركويتي وشماره : مشخصات محصول 

 ه نگهدارندهيپا فلز يکي و مکانييايميمشخصات ش 

 يه رويضخامت ال 

 مرجع روغن محافظ 

  :سازنده صفحه ها

  ETALONشرکت 

  Beaudelet 77330 Ozoir la Ferrière ابان ي خ۱۷/۱۳

  : تلفن

   fr.wanadoo@2etalon: ليميا

  نمک آماده کردن محلول ۱,۲

  . آماده شود۶ف شده در بند ي تعريد مطابق با روش آزمايشينمک بامحلول 

  

  

  



 ١١

   مرجع يآماده کردن صفحه ها ۱,۳

  :ر برداشته شوندي زروش هايد به ين صفحه ها باي اي موجود رويس هايا گريروغن 

 ک دستمال نرميه با آستون بکمک ي اولييس زدايگر 

 ريبات زينده با ترکيک محلول شويدر  با امواج فراصوت ييس زدايگر: 

      :)NaHCO3(م ي سد و كربناتوژندريکربنات ه

        :)Na2CO3(م يکربنات سد

        ):Na3PO4(ک ي سديفسفات تر

  : )Na2B4O7, 10H2O(دراته يدکاهتترابورات م ي سديد

  تري ل۱ :مقداره  بدمينراليزه آب

  :شرايط استفاده تحت فراصوت

 گرادي درجه سانت+2(گراد ي درجه سانت۴۵ يدما( 

  قهي دق+1. (قهي دق۷زمان.( 

د در ين محلول بايا.  باشدي ماه م۳۶ره ي تيدر بسته بندس و روغن يپاک کننده گرن محلول ياستفاده از اطول عمر 

 سربسته ي هايد در بسته بنديباس و روغن يپاک کننده گر محفظه.  شونديره سازيذخگراد ي درجه سانت۴۰ تا 0 يدما

  . دهدي صفحه را م۵ه ي از محلول امکان تصفتريک لي . شونديدر خارج از ساعات استفاده نگهدار

  د در يپس با اتانول شستشو داده و اجازه ده سياز استفاده از فراصوت، صفحه را خارج کرده و آنرا با آب شهرپس

 .ديز شده را با دستکش حمل کنيي تميصفحه ها. هوا خشک شود

  قسمتهايي كه بايد محافظت شوند ۱,۴

 محافظت havane 100 mm x 38 mm د با نوارچسب از نوعيبا آنهاپشت ز يا و ن  صفحه ه ها يا حاشيه هايلبه

  :شوند

  .۱,۱، طبق نقشه موجود در ضميمه 

   مرجع و کلکتورهايعيت صفحه هاقوم ۱,۵

ه کنترل يصفحه ها را در زاو  توانيه ميپان يبکمک ا.  اثر ساخته شده باشدي بييايمياز مواد شد ينگهدارنده با  هايهيپا

تعداد . باشد يپراس متناسب با ارتفاع دستگاه دي بامرکز صفحه. قرار داد عمود نسبت به صفحه (°5 ±) °20 در شده

  ).۱,۲ضميمه . ( محفظه خواهد بوديعيت صفحه ها طبق آزمايش و طراحقومو 

  دستگاه ن يک دوم و سه چهارم بيک چهارم، يد در فواصل يصفحه ها با.  ساالنهي عدد در هنگام بررس۳دست کم

 آثار د از خودي است بايپر که بطرف دستگاه اسيسطح. قرار داده شوندمحفظه واره ين نقطه از ديو دورتر يپراس

 .  نشان دهديخوردگ

  ن نقطه ي و دورتريپرن دستگاه اسيصفحه را در فاصله متوسط ب. انهي ماهي عدد مطابق با کنترل ها۱دست کم

 .ديواره محصوالت قرار دهيد

  . مرجع قرار داده شونديد در مجاورت صفحه هايباکلکتورها 

  پر کردن محفظه ۱,۶

  . مرجع باشديها صفحه يد محتوي ساالنه، محفظه تنها بايبررسدر هنگام 

د مانع ينباگر ي ديقطعات آزمايش. انجام شود محفظه يپر بودن عاد يد در شرايطي ماهانه، آزمايش بايدر هنگام بررس

  . مرجع شونديصفحه ها



 ١٢

  ي سطح خوردگيري اندازه گ۱,۷

 صفحه يماسک را بر رو. ديک سطح صفاف قرار دهي  ي را بر رو۱,۱ نشان داده شده در ضميمه يريماسک اندازه گ

از (د يريدر نظر بگده يک مربع را بعنوان سطح اکسي  قرمز،ي شدن آثار زنگ زدگيپس از ظاهر بالفاصله .ديمرجع بگذار

  ). شدهي مقدار جاريجمله برا

  . دي ساعت با چشم کنترل کن۲۴ مرطوب را هر يفحه شسته نشده ولص

  .باشدمي  ساعت ۷۲ بر مبنايکنترل 

  . ساعت کنترل شود۷۲ در روز برمبنايقه ي دق۳۰ يزمان باز شدن روز ساالنه، الزم است ي هايدر بررس

  .كسر گرددد ي باز شدن نبازمان. قه باشدي دق۶۰د کمتر از ي ماهانه، هر بار باز بودن محفظه باي هايدر بررس

  ج يان در نتاينحوه ب ۱,۸

ن مرحله از ظاهر شدن آثار ي شده قبل از اوليپرزمان س) زمان ظاهر شدن اکسيداسيون قرمز (TORاز طريق 

    .مشخص مي گردد )ون قرمزيداسيم شده با آثار اکسيمربع ترس  خانه۶ حداقل اي% (۵شتر از يون بيداسياکس

  . مشخص مي گرددD تا Aظه با گريد هاي ميزان خورندگي محف

  

  )ساعت ( زمان اكسيد قرمزTOR   ديگر  مطابق

 A  مطابقنا 
  

 B  مطابق
C 

  ۹۶ تا ۷۳

  ۱۲۰ تا ۹۷

 D  نا مطابق
  

  . باشدCا ي B= د يگرک محفظه مطابقت دارد که ي يزمان

   انجام شدهي هاي گزارش بررس۲

  .د کامل باشدي داده شده است باشي نما۱,۳گزارش آزمايش که نمونه آن در ضميمه 



 ١٣

  ضميمه  ۱,۱

   مرجع ي کنترل صفحه ها يا صفحهماسک: قسمتهاي استتار

  
  

  mm x 90 mm ۱۹۰= زه يصفحه گالوان

  0,78×  تعداد خانه n = يخوردگ%   CM2 1 = ي مربعک از خانه هايسطح هر 

  CM2 128 = ي مورد بررسيسطح کل

  



 ١۴

   ۱,۲ضميمه 

   مرجع يحه ها صفيريعيت قرارگقومنمودار 

  
   خارج از مرکزيپرپس از اسمحفظه 

  

  
   در مرکزيپرپس از اسمحفظه 



 ١۵

   ضميمه ۱,۳

   اتاق آزمايش ي و کنترل آثار خوردگيگزارش آزمايش بررس

  

  

   خارج از مرکزيپربا اسمحفظه 

  کنترل ماهانه       ساالنهيبررس    :نوع آزمايش

  : محفظهييشماره شناسا         :خ شروع آزمايشيتار

  : عنوان محفظه            

  

  اتيکنترل محتو

  ۳ ينمونه آزمايش     ۲ ينمونه آزمايش    ۱ ينمونه آزمايش

  *تر در ساعتي ليليحجم بر حسب م

  )از جمله زمان باز شدن(به زمان کل آزمايش  آزمايش نسبت يک از نمونه هاي هر  يا صفحه پوششماسک*: 

  .ابر است با شماره صفحه آزمايش بريشماره نمونه آزمايش: نکته

  

  يزان خوردگي ميرياندازه گ

    ماسک کنترليمشخص بر رو: % ون قرمزيداسيظاهر شدن آثار اکس

TOR ديگر ۱صفحه   ۲صفحه   ۳صفحه    

     A   ساعت

     B  ساعت۹۶ تا ۷۳

     C  ساعت۱۲۰ تا ۹۷

    D  ساعت۱۴۴ تا ۱۲۱

جهينت  

 
  ي ها و آثار خوردگيجه حاصل از کنترل چگالينت

  عدم مطابقت        پارامترها ي با تماممطابقت

  حات يتوض

  خيتار        مجوز          اپراتور 

   ۲ضميمه 

  نمونه گزارش کنترل روزانه

    ماه

    نام محفظه

    شماره صفحه 

    يدگنخور



 ١۶

  

هفته 

 ۱ يا

  بار

در هر بار 

  باز شدن

در هر 

بار 

آماده 

  کردن

در هر 

بار باز 

  شدن

  

ه يتخل

دستگاه 

اشباع 

  کننده

pH جمع 

 ياور

شدهغلظت 

kg/L 

جمع 

 يآور

  متوسط

 يليم

تر در يل

  ساعت

جمع 

 ياور

قطرات 

۴ 

 يليم

  تريل

جمع 

 ياور

قطرات 

۳ 

 يليم

  تريل

جمع 

 ياور

قطرات 

۲ 

 يليم

  تريل

جمع 

 ياور

قطرات 

۱ 

 يليم

  تريل

رسانش 

  آب

غلظت 

نمک 

sal 
برحسب 

kg/L 

pH 
محلول 

  نمک

فشار 

اشباع 

  کننده

 يدما

اشباع 

  کننده

 يدما

  مخزن

زمان 

 ش آزماي

زمان 

با 

  کنتور

  خيتار

                                ۱  

                                ۲  

                                ۳  

                                ۴  

                                ۵  

                                ۶  

                                ۷  

                                ۸  

                                ۹  

                                ۱۰  

                                ۱۱  

                                ۱۲  

                                ۱۳  

                                ۱۴  

                                ۱۵  

                                ۱۶  

                                ۱۷  

                                ۱۸  

                                ۱۹  

                                ۲۰  

                                ۲۱  

                                ۲۲  

                                ۲۳  

                                ۲۴  

                                ۲۵  

                                ۲۶  

                                ۲۷  

                                ۲۸  

                                ۲۹  

                                ۳۰  

                                ۳۱  



 ١٧

   ۳ضميمه 

   و محصوالت مشابهماستيكرنگ، پوشش 

   يسالت اسپرا قطعات قبل از شروع آزمايش يلوازم  يآماده ساز. ۱

  ،ر ي زيدر زمان ها انجام شود که درجه حرارت آنها ي  قطعاتيد بر روي تنها بايرآزمايش سالت اسپبجز موارد خاص

 : باشد آنها ي و رطوبت نسب

 ۷سفت شودط ي محيکه رنگ در دماي روز در صورت. 

 ۲۴در کوره سفت شودکه رنگ ي ساعت در صورت. 

 را ۹بند (رد يبگ انجام تست شده ي هاپوشش مربوط به يد با الزامات استاندارد هايبا ي آزمايشي نمونه هايآماده ساز

  ).دينيبب

 يپوششد با ياز قطعه رنگ شده با داده شده برش ي آزمايشيا نمونه هاي  شدهصفحات رنگپالك ها يا  لبه هاي 

 .  محافظت شوند كه در شرايط ازمايش در برابر خوردگي مقاوم باشندمانند واکس، رنگ يا نوار چسب مناسب

 ب سن آندره بوده و طول ي صل ضربدر ياد به شکليها باخراش (خراش داده شوندد ي حتما بايگا قطعات رني نمونه ها

ر نشان داده يک ابزار مخصوص که در زياز  استفادهه با يپا يد بر رويارها باين شيا. متر باشدي سانت۱۰ آنها يبيتقر

 :جاد شونديشده است ا

  
  ELCOMETER 1538)  نمونهيشه برايالماس ش (خراشابزار             

  استفادهHRC 65 تا ۶۳ ي با سختيک نوک فلزياز  وجود نداشته باشد، خراشکه امکان استفاده از ابزار يدر صورت

  . باشدMM 3/10د ي باين نوک فلزيقطر ا. دينمائ

  ،مطابق با روش يپاش را از لحاظ دانه ي آزمايشيا نمونه هايلوازم در صورت لزوم ME D24 1312 وارد  قبل از

 .ديتست کن يکردن آنها در داخل محفظه سالت اسپر

   يسالت اسپر آزمايشپس از  يرياندازه گ. ۲

 شسته و بالفاصله خشک ي خارج کرده و با آب جاري را از اتاق سالت اسپري نمونه ها و قطعات آزمايش،آزمايشان يپادر 

  .دي نمائيري ساعت صفحه ها را اندازه گ۴۸تا پس  ساعت منتظر مانده س۱). مثال با کاغذ جذب رطوبت(د يکن

  .ديقرار دهخشکانه ک ي ساعت جدا نشده باشد، آنها را در ۴۸ آزمايش در طول ي نمونه هاپوششاگر : نکته

ا ي ي فلزيه هايپاون قرمز در صورت استفاده از يداسياکس(در سطح کامل صفحه ون يداسياکس ۲,۱

  )ومينيآلوما ي يه از جنس رويپاک يد در صورت استفاده از يون سفيداسياکس

  ).دينير را ببي زيعکس ها(ون انجام شود يداسي درجه اکسيياس اروپايطبق مقد ي با۹ تا 0 يرياندازه گ

  . دهدي نشان ميشي افزايپس از خوردگ را ي رنگيک صفحه فوالديشه بوده که ي کل۱۰اس شامل ين مقيا



 ١٨

  ون درسطح کل صفحه يداسيدرجه اکس يياس اروپايمق

  
  

  
  .ار کاربران قرار خواهد گرفتي فوق در صورت درخواست در اختي عکس هامجموعه



 ١٩

  

  
  .ار کاربران قرار خواهد گرفتي فوق در صورت درخواست در اختيمجموعه عکس ها



 ٢٠

  
  .ار کاربران قرار خواهد گرفتي فوق در صورت درخواست در اختيمجموعه عکس ها

  خراشکنده شدن به جهت  ۲,۲

  .دي رنگ را برداري ها تاولا يرسوبات و  ي جراحيچاقوک يپاک کرده و بکمک ون را يداسيا اکسي زنگ ياضافه ها

ا در ي(متر ي سانت۱۰ تا يد، بعبارتيارها بچسباني از شيکي در طول ME D25 1075نوارچسب را مطابق با الزامات پس س

  ). قطعهيطول واقع

 رنگ بطور ي هاتراشه تکرار کرده تا  نو اسکاچ  نوارچسبکيبا ات را يعملن يا. ديکباره جدا کنيدر ادامه نوار چسب را ب

  .ن برونديکامل از ب

  .ديرا ثبت کن آنها يدگيا عدم کشي يدگيپوشش، کش ي روي ها تاولا يجدا شده  يعرض کل قسمت ها

  تاول ها ۲,۳

  : نسبت به سطح بدون تغيير قطعهتاول دارد  سطحي كهدرصدبراي  ۹ تا 0 نمره دهي

  0 – تاول بدون 

 ۱ – ۱۰ %  داراي تاولاز سطح 

 ۲ – ۲۰ %  داراي تاولاز سطح 

 ۳ – ۳۰ %  داراي تاولاز سطح 

 ۴ – ۴۰ %  داراي تاولاز سطح 

 ۵ – ۵۰ %  داراي تاولاز سطح 

 ۶ – ۶۰ %  داراي تاولاز سطح 

 ۷ – ۷۰ %  داراي تاولاز سطح 

 ۸ – ۸۰ %  داراي تاولاز سطح 

 ۹ – ۹۰ %  ولداراي تااز سطح 



 ٢١

  .ف کردي تعرD27 1571 يروش آزمايشاس ي توان نسبت به مقي ها را م تاول يشکل ظاهر

  ).دينير را ببي زي دهد، کروکي را نشان م تاول درصد از ۲۰ (۲عدد : مثال

  
  يچسبندگ ۲,۴

 را مطابق با استاندارد يک آزمايش چسبدنگي ME D25 1075 ديانجام ده. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢

  ۴ضميمه 

  گزارش آزمايش براي ظاهر شدن زنگ سفيد و قرمز

  ، روي الكتروليتي و اليه اي استفاده مي گردداين گزارش براي پوشش هاي روي 

 
  

IDENTIFICATION  
  شماره محفظه
 نام مشتري

شماره محموله/ سفارش   

 نوع آزمايش
 شماره در خواست  آزمايش

مشخصاتنام يا    

  :نوع پوشش 
 ضخامت درخواست شده 
 ضخامت اندازه گيري شده

  آنترل خورندگي محفظه   مخاطب گزارش
 تاريخ آخرين بررسي   

 تاريخ بررسي بعدي
  پارامترهاي ازمايش  الزامات 

 شمار ه استاندارد 
 اآسيد سفيد 
 اآسيد قرمز

شروع تاريخ   
 تعداد قطعات
  

  نتايج آزمايش
With each observation the number of parts concerned is indicated. The sum of each post corresponds to the full number of parts tested  
0: no oxidizing agent ---- 1: white oxidizing agent < 5% of surface or white veil ----- 2: white oxidizing agent ---- 3: Red oxidation appearance  
  

 
  
 

 
  
  
  



 ٢٣

  


