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  خدا به نام
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسـسة  الزامـات  و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نـشر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كـشور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 
 و مراكـز  نظـران   صـاحب *كارشناسـان مؤسـسه   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

بـه   توجـه  با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،
 توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط
 حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف

 مربـوط  فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي
 عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و مي شود ارسال

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد
 مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين   .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ميتةكنند درك
 در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي ترتيب، استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ملي استاندارد كميتة
المللـي   بين  كميسيون1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كميـسيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و  است3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.كند مي يتفعال كشور در 5(CAC)كدكس غذايي 

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

 مـصرف  از حمايت براي انون،ق در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

 تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،
 كـشور،  محـصوالت  بـراي  المللـي  بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد ياستاندارد، اجبار عالي شوراي
 اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي

 هـاي  سيـستم  صـدورگواهي  و زيممي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات از كنندگان
 مؤسـسة  ،سـنجش  وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   و مراكـز  هـا  آزمايشگاه  محيطي،-زيست مديريت و كيفيت مديريت
 احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد
 يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت دتأيي گواهينامة الزم، شرايط

 سـطح  ارتقـاي  بـراي  تحقيقـات كـاربردي   انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون 
 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي

                                                 
  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 



 

  تانداردكميسيون فني تدوين اس

  " روش آزمون-تشخيص خوردگي تيغه مسي- هاي نفتي فرآورده "
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  پژوهشگاه صنعت نفت 
  
  

  هاي نفتي ايرانشركت ملي پخش فرآورده
  
  

  آزمايشگاه البرز تدبيركاران
  
  

 مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
  
  

  شركت سايپا
  
  

 شركت نفت بهران
  
  

  شركت ساپكو
  
  

  پژوهشگاه صنعت نفت
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  پيش گفتار
 1357 نخستين بار در سـال     "  روش آزمون  -تشخيص خوردگي تيغه مسي   -هاي نفتي   فرآورده "استاندارد  
اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسـط مؤسـسة اسـتاندارد و تحقيقـات                 . تدوين شد 

 بار مورد تجديدنظر قـرار گرفـت و در پانـصدمين    سومينهاي مربوط براي صنعتي ايران و تأييد كميسيون  
اينك اين اسـتاندارد بـه اسـتناد        .  تصويب شد  5/12/86اجالس كميتة ملي استاندارد شيمي و پليمر مورخ         

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مـصوب بهمـن                3بند يك مادة    
  .شودي ايران منتشر مي به عنوان استاندارد مل1371ماه، 

 و خدمات،   هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم       براي حفظ همگاني و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت        
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصـالح و تكميـل                    

. ن فني مربوط مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت            اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيو       
  . بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استاندارد ملي ايران استفاده كرد

 
  .شود مي1377سال: 336اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي شمارة 

  
  :تمنابع و مĤخذي كه براي تهية اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير اس

  
ISO 2160:1998, Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test  

  



 

                           روش آزمون-تشخيص خوردگي تيغه مسي- هاي نفتي فرآورده

  هدف و دامنه كاربرد             1
هاي نفتي مـايع    س در فرآورده  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشي براي تعيين خوردگي م            1-1

در  پاسـكال   كيلـو 124هاي فرّاري كه داراي حداكثر فشار بخار اين روش فرآورده. باشدهاي معين ميو حالل
  .شودباشند را شامل ميسلسيوس مي درجه8/37دماي 

سيوس بايد  سل درجه 8/37 كيلو پاسكال در دماي        124هاي فرّار داراي فشار بخار باالتر از        فرآورده  1-2
ــتاندارد ــابق اس ــادآوري (ISO 6251:1996مط ــن) ي ــتاندارد               و روغ ــابق اس ــد مط ــي باي ــايق الكتريك ــاي ع ه
ISO 5662:1997آزمون شوند  .  

ها به ويژه بنزين طبيعي ممكن است فشار بخار بيشتري نسبت به آنچه خاص اين طبقه است داشته بعضي فرآورده -يادآوري
به همين دليل بايد احتياط زيادي به عمل . سلسيوس باشد درجه8/37 كيلو پاسكال در دماي  124كمتر از باشند، حتي اگر 

 .سلسيوس قرار نگيرد درجه100آيد تا اطمينان حاصل شود كه ظرف تحت فشار كه حاوي برخي مواد است، در حمام دماي 
راي تركاندن ظرف تحت فشار ايجاد و باعث خرابي يا سلسيوس فشار كافي ب درجه100ها ممكن است در دماي برخي نمونه

  .آسيب رساندن شوند

  مراجع الزامي   2
. ها ارجـاع داده شـده اسـت       مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن              

  .شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن     به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشـد، اصـالحيه       كهدر صورتي 

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده             . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست      
  .  هاي بعدي آنها مورد نظر استاست، همواره آخرين ويرايش و اصالحيه

  :ده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي استاستفا
  
  برداريهاي نمونه روش-هاي نفتي، فرآورده1377سال :4189استاندارد ملي ايران شمارة   2-1

2-2       ISO 3171:1988, Petroleum liquids-Automatic pipeline sampling 
2-3       ISO 5662:1997, Petroleum products-Electrical insulating oils-Detection of corrosive 
sulfur 
2-4       ISO 6251:1996, Liquefied petroleum gases-Corrosiveness to copper-Copper strip test 
  

  اصول آزمون  3
 يك تيغه مسي صيقلي را درون حجم معيني از نمونه فرو برده و در مدت و دمايي كه ويژه طبقه مواد مورد

هاي طبيعي در يك ظرف تحت فشار و هاي هواپيمايي و بنزينسوخت. شودباشد، حرارت داده ميآزمون مي
دهي، تيغه مسي در پايان مدت حرارت. شوندآزمون مي) 1-8يادآوري بند (ها در فشار اتمسفر ساير فرآورده

  .شوده ميرا بيرون آورده، پس از شستن رنگ آن با رنگ استانداردهاي خوردگي مقايس



 

  يا واكنشگرها/ومواد   5
  حالل شستشو،  4-1
 درصد حالل مناسبي است، اما هر حالل 75/99با حداقل خلوص ) ايزواكتان( تري متيل پنتان 4- 2- 2

 50هيدروكربني فرار بدون گوگرد كه هنگام آزمون با اين روش استاندارد براي مدت سه ساعت در دماي 
  .باشد ندهد، مناسب ميسلسيوس هيچگونه تيرگي نشاندرجه

  ،)صيقل دهنده(مواد ساينده   4-2
 ميكرومتري 65با درجات زبري مختلف از جمله ، )اربيدسيليكون ك(اي سمباده كاغذي يا پارجه  4-2-1
  )240ريزهسنگ(
 )150مش( ميكرومتر 105 با اندازه پودر سيليكون كاربيد،  4-2-2

  .)پنبه(پنبه جاذب   4-2-3

  .باشد، اما معموالً نوع طبي آن بيشتر در دسترس است مناسب مينوع تجاري -يادآوري

  وسايل  5
  هاي مسي،تيغه  1- 5

 و داراي 2 و به روش الكتروليتي سرد پرداخت شده1كاري سخت شدهتيغه بريده از سطح صاف كه با آب
 الكتريكي عموماً براي اين منظور از منبع جعبه تقسيم.  درصد باشد، مناسب است9/99خلوص باالتر از 

  .شودمستعمل استفاده مي
متر ضخامت داشته  ميلي3متر تا  ميلي5/1متر عرض و ميلي) 5/12±2(متر طول، ميلي) 75±5(ها بايد تيغه

  .باشند
زني از بين برد  ديده شود كه آن ها را نتوان با روش صيقل3هاي عميق يا حفره ريزها خراشوقتي كه در تيغه

  .ها بايستي دور انداخته شوندثر جابجايي تغيير شكل بدهد، تيغهيا وقتي سطحشان در ا
  .1 از جنس فوالد زنگ نزن به ابعاد مندرج در شكل ظرف تحت فشار،  2- 5

  . كيلو پاسكال مقاومت كند700اين ظرف بايد بتواند در برابر آزمون فشار 

به . توان استفاده كردس الستيك مصنوعي مي از جن4ايهاي جايگزين براي سرپوش ظرف و واشر حلقهاز طرح -يادآوري
  . باشند1طوري كه ابعاد  داخل ظرف همان ابعاد موجود در شكل 

                                                 
1- Hard temper 
2- Cold-finished 
3- Pitting 
4- "O" ring 



 

  .مترميلي) 150×25(از جنس شيشه بوروسيليكات و اندازه هاي آزمايش، لوله  3- 5
امت موجود ابعاد داخلي بايد با يك تيغه فلزي كه داراي بيشترين مقدار طول و ميانگين مقادير عرض  و ضخ

شود، سطح آن حداقل پنج   ليتر مايع افزوده  ميلي30به طوري كه . باشد، امتحان شود مي1- 5در بند 
  .متر باالتر از تيغه باشدميلي

  هاي آزمون،حمام  4- 5
  ويژگي  4-1- 5

 دماي  دقيقه به15هاي آزمون بايد داراي توانايي حرارتي كافي براي افزايش دماي حاصله در مدت همه حمام
  . درجه سلسيوس باشند±1آزمون با دقت 

آزمون با  با توانايي نگهداري دماي نمونه در دماي مشخصحمام مايع براي ظرف تحت فشار،   4-2- 5
   درجه سلسيوس ±1دقت 

وري كامل يك يا چندين ظرف تحت حمام بايد از ماده غيرشفاف ساخته شود و داراي عمق كافي براي غوطه
هاي مناسب جهت قرارگيري عمودي ظروف تحت آزمون و همچنين داراي نگهدارندهفشار در طول مدت 
  .وري آن ها باشدفشار در هنگام غوطه

آزمون با دقت  با توانايي نگهداري دماي نمونه در دماي مشخصهاي آزمايش، براي لولهحمام   4-3- 5
   درجه سلسيوس 1±

هاي هاي مناسب جهت نگه داشتن عمودي لولهدارندهحمام بايد از ماده غيرشفاف ساخته شود و داراي نگ
وري هاي جامد نيز بايد داراي همان شرايط دمايي و غوطهحمام. متر باشدميلي) 100±5(آزمايش تا عمق 

هايي كه با در هر طبقه فرآورده، به وسيله آزمون در لوله) انتقال حرارت(گيري دما باشند و بايد براي اندازه
گيري دما نيز  پر شده و مجهز به يك وسيله اندازه1-5نمونه و تيغه مسي با همان ابعاد بند ليتر  ميلي30
 .باشد، مورد بررسي قرار گيرندمي

  .براي نشان دادن دماي آزمونگيري دما،  وسيله اندازه  5- 5
  .بندي يك درجه سلسيوس يا كمتر مناسب استاي با درجهدماسنج شيشه

متر از سطح مايع باالتر  ميلي25مايع فرو رود كه انتهاي ستون جيوه آن بيش از دماسنج بايستي طوري در 
  .نباشد

  .باشندمناسب ميIP 64C  يا ASTM 12Cهاي  دماسنج -يادآوري
  كاري،گيره يا نگهدارنده صيقل  6- 5

  . نشودهاي تيغه آسيبي واردكاري به لبههاي مسي به طوري كه هنگام صيقلبراي محكم نگه داشتن تيغه
  .تيغه بايد محكم نگه داشته شود و سطوح تيغه كه صيقل خواهند شد، بايد باالي سطح گيره قرار گيرند

  . نشان داده شده است2وسايل مناسب در شكل  -يادآوري



 

از جنس شيشه كه عاري از خراش يا عيوب مشابه باشدو با ابعاد مجاز محفظه ويژه مشاهده،   7- 5
  .هاي آزمون شده در هنگام مشاهده از نزديك و يا نكهدارييغهتيغه مسي، براي محافظت ت

در هر دو ) PTFE(اي و جنس فوالد زنگ نزن يا پلي تترا فلورواتيلن  با انتهاي بيلچهها،انبرك  8- 5
  .سر
  .جهت سنجش تغيير رنگ در انتهاي هر آزمون، 1استانداردهاي خوردگي  9- 5

  .جزييات بيشتر درباره تركيبات و نگهداري اين استانداردها در پيوست اطالعاتي الف آمده است
  . ثانيه0/1دستي يا الكترونيكي با دقت گيري زمان، وسيله اندازه  10- 5

  

  برداري نمونه  6
            يا استاندارد         1377سال :4189استاندارد ملي ايران شمارة برداري بايد مطابق نمونه  6-1

  ISO 3171:1988انجام شود مگر اينكه روش ديگري قيد شده باشد.  
هاي   باشند، در بطريهايي كه داراي تغيير رنگ كم روي تيغه مسي ميالزم است تمام نمونه  6-2

. وندآوري شهاي خورندگي مايع ندارند، جمعاي تيره وتميز، يا ساير ظروف مناسب كه تاثيري بر ويژگيشيشه
براي نگهداري . ها، مناسب هستندهاي با فرّاريت پايين به جز بنزينظروف پالستيكي براي برخي فرآورده

ها از به كارگيري ظروف داراي روكش قلع، اجتناب كنيد چرا كه ممكن است به خورندگي نمونه كمك نمونه
  .كنند

دقت كنيد كه . برداري آن را ببنديدمونهظروف را تاحد امكان كامالً پر كنيد و بالفاصله بعد از ن  6-3
آزمون را به سرعت پس از دريافت نمونه و فوراً . نمونه از تابش مستقيم آفتاب يا حتي نور روز محافظت شود

  .بعد از باز كردن در ظرف انجام دهيد
ود، در نمونه آزمون يا در هنگام پر كردن لوله آزمايش مشاهده ش) تيرگي(وقتي ذرات معلق آب   6-4

نمونه را به وسيله صاف كردن حجم كافي آن از طريق كاغذ صافي با درجه متوسط در يك لوله آزمايش 
  .اين عمل را در تاريك خانه يا زير محفظه بدون روشنايي انجام دهيد. خشك و تميز، خشك كنيد

كه گرديده و در تماس تيغه مس با آب، قبل، در حين يا بعد از اتمام مدت آزمون سبب ايجاد ل -يادآوري
  .كندكار بررسي تيغه ايجاد اشكال مي

  هاي آزمونسازي تيغهآماده  7 
  سازي سطحآماده  7-1

 يا حصول نتايج مطلوب تمام لكه هاي موجود در شش وجه تيغه مسي را به وسيله سمباده كاغذي براي
اي اده كاغذي يا پارچهسيليكون كاربيد با درجه زبري مناسب بر طرف كنيد در پايان با سمباي پارچه

                                                 
 ASTM  استانداردهاي-1



 

تيغه مسي را در حالل . هاي سمباده قبلي را از بين ببريد ميكرومتري تمام آثار خراش65سيليكون كاربيد 
  .بالفاصله آن را براي صيقل نهايي يا نگهداري جهت مصرف در آينده به كار ببريد. ور كنيدشستشو غوطه

غذ يا پارچه سمباده را روي سطح صاف قرار دهيد و آن سازي سطح با وسايل دستي، يك ورق كابراي آماده
براي . تيغه مسي را روي كاغذ يا پارچه با حركت چرخشي مالش دهيد. را با حالل شستشو مرطوب كنيد

حالت ديگر اينكه سطح . جلوگيري از تماس انگشتان با تيغه از يك كاغذ صافي بدون خاكستر استفاده كنيد
اي يا كاغذي خشك با كه داراي سمباده پارچه) اربيتال(يل چرخنده موتوردار تيغه مسي را به وسيله وسا

  .بندي مناسب است، آماده كنيددرجه
  صيقل نهايي  7-2

آن را با انگشتان محافظت شده با كاغذ صافي بدون خاكستر نگه داريد، . تيغه را از حالل شستشو خارج كنيد
 ميكرومتري كه به كمك يك 105 با پودر سيليكون كاربيد هاي انتهايي و سپس دو روي آن راابتدا قسمت

اي تميز برداشته شده و با يك قطره حالل شستشو مرطوب شده است، تكه پنبه جاذب از روي ظرف شيشه
هايي از پنبه جاذب به شدت ساييده و پاك كنيد، سپس آن را فقط با انبرك آن را با تكه. صيقل دهيد

تيغه را روي گيره محكم، نگه داريد و سطوح اصلي آن را با پودر . نگشتان لمس نكنيدبرداريد هرگز تيغه را با ا
تيغه مسي را در جهت طولي تا پشت انتهاي تيغه قبل از . سيليكون كاربيد موجود در روي پنبه صيقل دهيد

كنيد، تا هاي پنبه جاذب پاك تمام ذرات فلزي حاصل از سايش شديد تيغه را با تكه. تغيير جهت، بسابيد
  .ور كنيدوقتي تيغه تميز شد، فوراً آن را در نمونه آماده شده غوطه. اينكه پنبه تميز، ديگر كثيف نگردد

ها اگر لبه. دار يكنواخت، اهميت زيادي داردصيقل كاري يكنواخت تيغه براي بدست آوردن يك تيغه لكه
شتري را نسبت به مركز تيغه نشان خواهند احتماالً خوردگي بي) ضخامت آنها كم شود(بيشتر ساييده شوند 

  .استفاده از گيره به يكنواختي صيقل زدن كمك خواهد كرد. داد

  روش اجراي آزمون  8
لذا اين مسؤليت به عهده آزمايشگر . گردددر اين استاندارد همه مسايل ايمني مربوط به استفاده از اين روش ذكر نمي -هشدار

  .ا در نظر بگيرد و كاربرد مقررات الزم را قبل از استفاده مشخص كنداست كه مسايل ايمني و سالمتي ر

  اصول كلي  8-1
هاي معين فرآورده، ممكن است بيش از يك شرط زمان يا دما  شرايط آزمون مختلفي وجود دارد و در طبقه

ا در هسلسيوس و بنزين درجه100هاي هواپيمايي در ظرف تحت فشار در دماي معموالً سوخت. بكار رود
 50هاي مايع بايد در يك لوله آزمايش در دماي ساير فرآورده. شوندسلسيوس آزمون    مي درجه40دماي 
  .سلسيوس يا حتي باالتر آزمون شوند درجه100سلسيوس، درجه

يا موافقت توان با تشخيص گيرند، البته ساير شرايط را نيز ميها مورد استفاده قرار ميشرايط موجود در ويژگي -يادآوري
  .طرفين مورد استفاده قرار داد



 

  روش اجراي آزمون در ظرف تحت فشار  8-2
را در يك لوله ) 4- 6يادآوري بند (ليتر از آزمونه كامالً صاف و عاري از هرگونه آب يا ذرات معلق آب  ميلي30

لوله . نه قرار دهيديك دقيقه پس از اتمام صيقل نهايي تيغه مسي را درون آزمو. آزمايش تميز و خشك بريزيد
ظرف تحت فشار را كامالً . آزمايش را به دقّت درون ظرف تحت فشار گذاشته و سرپوش آن را محكم ببنديد

بعد از . رجه سلسيوس دماي آزمون تنظيم شده، فرو ببريدد ±1كه در دماي ) 2-4-5بند (در حمام مايع 
 حمام مايع خارج كنيد و آن را چند دقيقه در  دقيقه از دوره زماني آزمون، ظرف تحت فشار را از±5گذشت 

ظرف تحت فشار را باز كنيد، لوله آزمايش را بيرون بياوريد و روش اجراي آزمون را مطابق . آب سرد فرو كنيد
  . ادامه دهيد4-8بند 

  لوله آزمايشروش اجراي آزمون در   8-3
را در يك لوله آزمايش تميز و ) 4-6يادآوري بند (ت معلق آب ليتر از آزمونه كامالً صاف و عاري از هرگونه آب يا ذرا ميلي30

دهانه آن را با چوب پنبه . يك دقيقه پس از اتمام صيقل نهايي تيغه را درون آزمونه فرو ببريد. خشك بريزيد
رجه سلسيوس د ±1دار ببنديد و لوله آزمايش را در حمام آزمون كه در دماي دماي آزمون با دقت منفذ

 دقيقه از دوره زماني آزمون، لوله آزمايش را از حمام مايع خارج ±5بعد از گذشت .  قرار دهيدتنظيم شده،
اگر در انتهاي دوره زماني سطح مايع در لوله .  ادامه دهيد4- 8كنيد و روش اجراي آزمون را مطابق بند 

ليتر آزمونه  ميلي35ن را با تر از هر قسمت از تيغه مسي قرار گرفت، ان را دور بيندازيد و آزموآزمايش پايين
  .تكرار كنيد

سلسيوس، هنگام تبخير بيش  درجه8/37 كيلوپاسكال در دماي 80هاي اتومبيل با فشار بخار بيشتر از برخي بنزين -يادآوري
  .يابند درصد حجم خود كاهش مي10از 

  آزمون تيغه  8-4
اجازه دهيد كه . ليتري بلند، خالي كنيد ميلي150محتويات لوله آزمايش را در يك بشر با اندازه مناسب، مثالً 

بالفاصله تيغه را با انبرك بيرون بياوريد و . تيغه مسي به آرامي بدون اينكه بشر را بشكند، به داخل آن بلغزد
با گذاشتن و (فوراً تيغه را بيرون بياوريد و با كاغذ صافي ذكر شده خشك كنيد . در حالل شستشو فرو كنيد

و آن را از نظر تغيير رنگ يا خوردگي با مقايسه با ) ذ صافي روي تيغه نه با ماليدن آنبرداشتن كاغ
تيغه آزمون و استانداردها را طوري نگهداريد كه نور منعكس شده از . استانداردهاي خوردگي بررسي كنيد

  . درجه مشاهده شود45آنها با زاويه تقريبي 

توان آن را در داخل محفظه ويژه دار شدن تيغه در طول مدت بررسي و مقايسه ميدار يا نشانبراي جلوگيري از لكه -يادآوري
  . مشاهده كه دهانه آن با پنبه جاذب بسته شده، قرار داد

  تفسير نتايج  9
   هاي استانداردهاي خوردگي كه در بنديميزان خورندگي آزمونه را مطابق با يكي از طبقه  9-1

  . آمده است، بيان كنيد1جدول 



 

اگر رنگ تيغه را نتوان از رنگ دو تيغه مجاور در صفحه استاندارد تميز داد، تغيير رنگ آن را با   9-2
 b1تري نسبت به تيغه استاندارد اگر تيغه رنگ نارنجي تيره. تر مورد قضاوت قرار دهيدتيغه استاندارد تيره

رصورتي كه هرگونه رنگ قرمز داشته باشد، تيغه مورد مشاهده را هنوز جزء طبقه يك محسوب كنيد و د
  .تعلق دارد 2مشاهده شد، تيغه مورد مشاهده به طبقه 

تري پوشانده شده باشد، در صورتي كه اليه تيغه برنجي رنگ زيري كامالً با رنگ قرمز ارغواني تيره  9-3
 3 طبقه تواند با رنگ قرمز ارغواني روي تيغه برنجي رنگ در مي2تيغه داراي رنگ قرمز شرابي در طبقه 

 2در صورتي كه متعلق به طبقه  را در حالل شستشو فرو ببريد، ،براي تشخيص اين دو تيغه. اشتباه شود،
  .كند تغيير نمي باشد، رنگ آن3ظاهر خواهد شد و چنانچه نتعلق به طبقه تيغه به رنگ نارنجي تيره باشد، 

غه آزمون را در يك لوله آزمايش  تي3 و 2هاي هاي چند رنگي در طبقهبراي تشخيص ميان تيغه  9-4
سلسيوس نگه درجه ) 340±30( دقيقه در دماي 6 تا 4قرار دهيد و دماي آن را روي صفحه داغ به مدت 

در هنگام مشاهده دما را با يك دماسنج تقطير داراي محدوده زياد در يك لوله آزمايش جداگانه، . داريد
باشد، تظاهر رنگ تيغه از نقره اي شروع و سپس طاليي خواهد  تعلق داشته 2اگر تيغه به طبقه . تنظيم كنيد

 شرح داده شده، a4 تعلق داشته باشد، رنگ سياه شفاف همانطور كه در طبقه 3چنانچه تيغه به طبقه . شد
  .ظاهر خواهد شد

تواند در اثر هاي حاصل از هرگونه ذرات يا قطرات آب كه ميدر صورت مشاهده اثر انگشت يا لكه  9-5
  .مس تيغه آزمون در حين بررسي بوجود آمده باشد، آزمون را تكرار كنيدل

بندي آن را باالتر از قسمت هاي تيز در طول سطح تخت تيغه ظاهر شود كه طبقه لبهچنانچه  9-6
  .عمده تيغه نشان دهد، آزمون را تكرار كنيد

  .لي شده باشندها صيقدر اين حالت، احتمال دارد در طول مدت صيقل زدن لبه -يادآوري

  بيان نتايج  10
  .، همراه با زمان و دماي آزمون به شكل زير گزارش كنيد1شماره طبقه را مطابق توضيحات جدول 

  
  Z، طبقه Xh/Y °C)(خوردگي تيغه مسي 

  
 بيان شود، به دليل اينكه در "بيشترين"هاي معين بيشترين سطح تيرگي نبايد با عبارت  ويژگي1در طبقه 
  .بخش قابل گزارش وجود نداردا سطح رضايتهساير طبقه

كه سطوح خوردگي ميانه در آن لحاظ نشده ها فقط جنبه اطالعاتي دارد، به طوريبنديگزارش توضيحي طبقه -يادآوري
  .تواند در يكي از اين توضيحات قرار بگيرندمقادير معين نمي. باشدهاي مشابه مياست و صرفاً براي خوردگي

  دقّت   11
باشد و معموالً روش قابل قبولي براي تعيين دقّت وجود  مي"قبول يا رد"به صورت  اين روش آزمون اساس
  .ندارد



 

  گزارش آزمون  12
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

   شماره اين استاندارد ملي،- الف
   جزييات الزم جهت شناسايي كامل فرآورده مورد آزمون،-ب
  ،)10بند( نتايج آزمون -ج
  از روش آزمون،) توافقي يا غيره( هرگونه انحراف-د
  . تاريخ انجام آزمون-ه
  

  هاي استانداردهاي خوردگيبندي طبقه-1جدول 

  1توضيحات  ويژگي  بنديطبقه

  2-  -  تيغه تازه صيقلي شده

  نارنجي روشن، تقريباً مانند تيغه تازه صيقلي شده)الف  تغيير رنگ كم  1
  نارنجي تيره) ب

  گ متوسطتغيير رن  2

  قرمز شرابي) الف
  ارغواني كم رنگ) ب
  ايچند رنگي با آبي ارغواني يا نقره) ج
  اينقره) د
  برنجي يا طاليي) ه

  قرمز ارغواني تيره روي نوار برنجي رنگ) الف  تغيير رنگ زياد  3
  ولي غيرخاكستري) پرطاووسي(چند رنگي با جلوه قرمز و سبز ) ب

  خوردگي  4
  اي با سبز پرطاووسي با جلوه كمتري تيره يا قهوهسياه شفاف، خاكس) الف
  سياه گرافيتي يا بدون درخشش) ب
  سياه كهربايي يا براق) ج

  .هاي خوردگي استاندارد اقتباس شده استهاي تيغهين توضيحات از ويژگيا -1
امكان باقي ماندن ظاهر آن به صورت . باشدانجام آزمون مي تيغه تازه صيقلي شده در اين رديف فقط براي تشخيص ظاهر تيغه كامالً صيقلي شده قبل از -2

  .باشدپذير نميهاي غيرخورنده امكاناوليه پس از انجام آزمون حتي با نمونه
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  :راهنما

   حلقه جهت بلند كردن-1
   شيار عريض براي كاهش فشار-2
  دار سرپوش كنگره-3
   يا معادل آنNF گانه در هر اينچ شيارهاي دوازده رزوه-4
   شيب داخل سرپوش براي حفظ حلقه الستيكي هنگام بستن ظرف تحت فشار-5
   واشر حلقه از جنس الستيك مصنوعي عاري از گوگرد آزاد-6
   لوله بدون درز-7
  

  فوالد زنگ نزن: جنس
  ساختار جوشكاري شده

   كيلو پاسكال700: بيشترين اندازه فشار آزمون

  ن خوردگي تيغه مسي  ظرف تحت فشار آزمو-1شكل 

 مترابعاد به ميلي



 

  
  

  
  

  :راهنما
  پالستيك:   جنس-1
  برنج:  جنس-2
   پيچ خروسكي-3
  متر يا معادل آن ميلي5 رزوه استاندارد با قطر -4
  
  
  با پيچ) 1

  اي  گيره چند تيغه-2شكل 
 

  

 مترابعاد به ميلي



 

  
  
  

  
  

  :راهنما
   صيقل شده با حرارت-1
  متر ميلي05/1متر تا  ميلي75/0 ضخامت، -2
  

  .دهنداد، كمترين مقادير ممكن براي تيغه مسي را نشان مي ابع-1يادآوري 
  . لوله بايد بدون خش يا عيوب مشابه باشد-2يادآوري 

  
  محفظه ويژه مشاهده -3شكل 

  
  
  
  
  
  
  

 مترابعاد به ميلي



 

  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  استانداردهاي خوردگي

  توضيحات  1-الف
هـا روي صـفحات آلومينيـومي       ين رنگ هاي الزم را دارند كه ا     استانداردهاي خوردگي در اين آزمون تمام رنگ      

هـاي آزمـون نـوعي افـزايش درجـات          اند كه روي تيغه   چاپ شده ) هاي اصلي رنگ(براساس فرآيند چهار رنگ     
طرز استفاده  . شوندهاي پالستيكي قرار داده مي    دهند و جهت حفاظت در جعبه     تيرگي و خوردگي را نشان مي     

  .از آنها در پشت هر صفحه نوشته شده است

  نگهداري  2-فال
براي جلوگيري از رنگ پريدگي، استانداردهاي خوردگي را در جعبـه پالسـتيكي دور از روشـنايي                 1-2-الف

بـا هـم    ) نـو (از نظر رنگ پريدگي دو صفحه مختلف را كه يكي به دقت دور از نور نگهـداري شـده                    . نگه داريد 
اي مـستقيم در    بـار اول از نقطـه     )  معـادل آن   يـا (اين دو صفحه را در روشنايي غيرمتمركز روز         . مقايسه كنيد 

اگر هرگونه دليلي بر رنگ پريـدگي مخـصوصاً در قـسمت            .  درجه قرار دهيد   45باالي آن ها و بار دوم با زاويه         
  .تر را دور بياندازيدشود كه صفحه رنگ پريدهچپ انتهاي صفحه مشاهده شد، توصيه مي

بـاالي  ) نـوار پوشـشي  (متـري   ميلـي 20فحه بايد يك تيغه مـات  به ترتيب، پس از خريد اوليه ص         2-2-الف
به طور متناوب، تيغه مات بايد خارج شود و صفحه از نظـر وجـود هرگونـه رنـگ                   . قسمت رنگي آن قرار دهيد    

شود كه ايـن    اگر هرگونه رنگ پريدگي ايجاد شده باشد، توصيه مي        . هاي روباز بررسي شود   پريدگي در قسمت  
  .تعويض شوداستاندارد خوردگي 

شـود كـه    هاي زيـادي مـشاهده گرديـد، توصـيه مـي          اگر در سطح پوشش پالستيكي خراشيدگي        3-2-الف
  .استانداردهاي خوردگي تعويض شوند

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ICS: 75.080 

  12:  صفحه  

  


