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Plastics — Methods for marine exposure
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود  .پیش نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود  .بکدی ترتیکب ،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قکانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
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سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایکت از مصکر کننکدگان  ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گکواای سیسکت اکا مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی ،
آزمایشگاه اا و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا
اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،تعیکی
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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كمیسیون فني تدوين استاندارد
« پالستیکها -روشهايي براي قرار دادن در معرض محیط دريايي »
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استاندارد” پحستی اا -روشاایی برا قرار دادن در معرض محیط دریایی “که پیش نویس آن توسط
سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون مربو تهیه و تدوی شده و در یکهزار و یکصد و اشتاد و نهمی
اجحسیه کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر مور  1329/19/1مورد تصویب قرار گرفته است،
این به استناد بند ی ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مصوب بهم ماه  1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینه صنایع  ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ارگونه پیشنهاد که برا اصح یا تکمی
ای استاندارداا ارائه شود در انگام تجدیدنظر درکمیسیون فنی مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای برا
مراجعه به استاندارداا ایران باید امواره از آخری تجدیدنظر آنها استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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ISO 15314: 2004, Plastics — Methods for marine exposure

ه

 0مقدمه

om

.c

er

m

y
ol

p
ch

ite

پحستی اا اغلب در کاربرداا بیرونی که به طور کام یا قسمتی در آب فرو برده شدهاند ،استفاده
میشوند .در برخی موارد ،مواد ساخته شده از پحستی اا طور طراحی شدهاند که رو آب شناور بمانند.
در بقیه موارد ،مواد پحستیکی در نهایت به عنوان زبالهاا شناور دور انداخته میشوند .عحوه بر اثرات نور
خورشید و حرارت ،پلیمراا پحستیکی یا محصوالت در معرض محیطاا دریایی ،ممک است در حضور
ایدرولیز جیب آب ،استخراج تثبیت کنندهاا ،فرسایش بوسیله عملکرد موجی ،خوردگی بوسیله نم و یا
حمله میکروارگانیس اا دریایی قرار گیرند .ای تنشاا ،مشابه با قرارگیر در معرض آب و اوا معمولی
نیست که مطاب با استاندارد  ISO 877ارائه شدهاند .بنابرای  ،ی استاندارد جداگانه برا تعریف کردن
روشاا اجرایی ضرور است که به طور مداوم و واقع بینانه ،مواد پحستیکی را در امان شرایطی که برا
محصوالت استفاده شده یا دور انداخته شده ،در محیطاا آبی تحت تنش قرار داد .ای استاندارد ملی سه
روش اجرایی برا درمعرضگیار مواد پحستیکی به امان رویه که در محیطاا آبی استفاده شده ،توصیف
میکند.
چهار دلی اصلی وجود دارد که علت سرعت متفاوت تخریب پحستی اا تحت تماس با آب دریا را در
مقایسه با امان پحستی اا در معرض خشکی بیان میکند:
 1-0درمعرض محیط مرطوب قرار گرفت به عنوان تسریع کننده در تخریب برخی پلیمراا شناخته شده
است .مقادیر کمی از آب جیب شده ممک است به عنوان روان کننده عم کند که امکان دسترسی
ماتریس 1به اکسیژن را افزایش داد یا مواد افزودنیاا تثبیت کننده را به شوید.
 3-0تفاوتاا در تغییرات تدریجی حرارت ،9بی پحستی اا قرار گرفته در آب یا رو آب در مقایسه با
پحستی اایی که در معرض خشکی قرار گرفتهاند.
 7-0ممک است عملکرد میکروارگانسی اا 3پحستی اا را از تابش  2UVمحافظت کند یا ممک است
فرآیند تخریب زیستی آناا را افرایش داد.
 1-0عملکرد تهنشینی ماکروارگانیس اا که میتواند باعث بد شکلی سطو شود.
تعیی روشاا مناسب درمعرضگیار  ،به منظور درستی ارزیابی عملکرد پحستی اا استفاده شده در
محیطاا آبی و برا بررسی مدت زمان مقاومت در برابر محیطاا دریایی پحستی اایی که به عنوان
زباله دور انداخته میشوند ،ضرور است.

1-Matrix
2-Heat built-up
3-Microorganisms
4- Ultra vioulet
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پالستیکها -روشهايي براي قرار دادن در معرض محیط دريايي
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اد از تدوی ای استاندارد ملی ،تعیی سه روش برا در معرض قرار دادن پحستی اا در معرض محیط
دریایی میباشد .روش  ،Aدرمعرضگیار آزمونهاا شناور رو آب ،روش ،Bدرمعرضگیار آزمونهاا به
طور جزئی فرو رفته در آب و روش  ،Cدرمعرضگیار آزمونهاا به طور کام در آب فرو رفته را پوشش می-
داد .اگرچه ،قرار گرفت در معرض محیط دریایی آب شور در نظر گرفته شده است ،ای روش ممک است
عحوه بر آب شور محیط بیرونی ،برا محیطاا آب شیری نیز استفاده شود .فرسایش مستقی پحستی اا در
خشکی در استاندارد  ISO 877توضیح داده شده است.
روش  Aمنحصرا برا پحستی اایی با قابلیت تخریبپییر باال بکار میرود ،جاییکه انتظار میرود تخریب
محیطی آناا تحت شناورساز در محیط آبی نسبت به مواد پحستیکی متداو تسریع شود.
ای استاندارد الزامات کلی برا دستگاهاا مورد نیاز را مشخص میکند و روشاا اجرایی را برا استفاده از
روشاا آزمون شر میداد.
ای استاندارد ،ویژگیاایی را که ممک است برا ارزیابی تغییرات در پحستی اا که در معرض آب استفاده
شوند ،را ارائه مینماید .اطحعات بیشتر در مورد روشاا تعیی تغییرات در ویژگی پحستی اا در معرض و
گزارشاا ای نتایج در استاندارد ملی شماره  19963ارائه شده است.
 3مراجع الزامي
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مدارك الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد به آناا ارجاع داده شده است .بدی ترتیب آن
مقررات جزیی از ای استاندارد محسوب میشود.
در مورد مراجع دارا تاریخ چاپ و یا تجدید نظر ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعکد ایک مکدارك مکورد نظکر
نیست .معهیا بهتر است کاربران ذ نفع ای استاندارد ،امکان کاربرد آخری اصححیهاا و تجدیدنظراا مدارك
الزامی زیر را مورد بررسی قرار داند .در مورد مراجع بدون چاپ ویا تجدید نظر ،آخری چاپ ویا تجدید نظر آن
مدارك الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد ای استاندارد الزامی است:
اا -شرایط محیطی استاندارد برا رسیدن به

 1-3استاندارد ملی ایران شماره  :9113سا  ،1333پحستی
شرایط تثبیت وآزمون.
 3-3استاندارد ملی ایران شماره  :9993سا  ،1332پحستی اا  -قالب ریز فشار برا آزمونه اا مواد
ترموپحستیکی.
 7-3استاندارد ملی ایران شماره  :9992-1سا  ،1321پحستی اا  -قالبریز تزریقی آزمونهاا مورد آزمون
مواد گرمانرم  -قسمت :1اصو کلی و قالبریز آزمونهاا مورد آزمون چند منظوره و شمشی.
1
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 1-3استاندارد ملی ایران شماره  :9992-9سا  ،1329پحستی اا -قالبگیر تزریقی آزمونهاا آزمون مواد
گرمانرم قسمت  :9نواراا کوچ برا آزمون کشش.
 5-3استاندارد ملی ایران شماره  :9992-3سا  ،1329پحستی اا -قالبگیر تزریقی آزمونهاا آزمون مواد
گرمانرم قسمت  :3صفحات کوچ .
 6-3استاندارد ملی ایران شماره  :19963سا  ،1333پحستی اا  -تعیی تغییرات رنگ و اختح خوا پس
از قراردادن در معرض نور معمولی در زیر شیشه ،آب و اوا طبیعی یا منابع نور آزمایشگاای.
2-7 ISO 295, Plastics — Compression moulding of test specimens of thermosetting materials.
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2-8 ISO 877, Plastics — Methods of exposure to direct weathering, to weathering using glassfiltered daylight, and to intensified weathering by daylight using Fresnel mirrors.

2-9 ISO 2818, Plastics — Preparation of test specimens by machining.
2-10 ISO 3167, Plastics — Multipurpose test specimens.
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اصطالحات و تعاريف

در ای استاندارد ،اصطححات و تعاریف زیر به کار میرود.
1-7
كنترل

m

(فرسایش تحت اثر اوا) ی ماده که ترکیب و ساخت آن مشابه مواد آزمون میباشد و به منظور مقایسه با ماده
آزمون ،مدت زمان درمعرضقرارگیر آن مشابه با ماده آزمون میباشد.
مورد ،ماده کنتر پحستی

3-7

ساخته شده با فرمو اصلی خوااد بود .
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آزمونه بايگاني

1

er

يادآوري -مثالی برا کاربرد ماده کنتر زمانی است که از تفاوت فرموالسیون به طور متداو برا ارزیابی استفاده شود .در ای
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قسمتی از ماده آزمون شده تحت شرایطی که در آن پایدار میباشد ،انبار شده و برا مقایسه با حالت اصلی و
حالت در معرض ،استفاده میشود.
1

1-1

اصول آزمون
كلیات

آزمونهاا با اندازه و شک مناسب را به صورت شناور در سطح آب ،به صورت جزئی فرورفته در آب و به صورت
کام فرورفته در آب ،به طور چند باره قرار داید .پس از طی مدت زمانی درمعرضقرارگیر شر داده شده،
1-File specimen
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آزمونهاا از آب خارج میشوند و برا بررسی تغییرات شیمیایی ،فیزیکی و یا تغییرات ظاار مورد آزمون قرار
میگیرند .به عحوه ،آزمونهاا برا تعیی نوع و شدت رشد میکروبی یا رسوب زیستی ،ممک است مورد آزمون
قرار گیرد .به غیر از موارد ذکر شده ،آزمونهاا در ی حالت بدون آلودگی ،در معرض قرار میگیرند.
فواص زمانی درمعرضقرارگیر که در آن آزمونهاا آزمون میشوند ،به طور معمو به صورت ی بازه زمانی
معی تعریف میشود .به ارحا در برخی از موارد ،فاصله زمانی درمعرضقرارگیر  ،ممک است بر حسب میزان
تابش ک نورخورشید یا میزان تابش فرا بنفش خورشید بیان شود .شرایط آب و اوایی درطو در
معرضقرارگیر بررسی و با دیگر شرایط آن گزارش میشود.
 3-1اهمیت

om

.c

er

m

y
ol

p
ch

ماندگار نسبی مواد در معرض محیط دریایی به علت وابستگی به شرایط ،از جمله تفاوتاا در تابش فرا بنفش،
دما اوا محیط ،دما آب ،میکروارگانیس اا ،عم جزر و مد و آلودگیاا آب ،میتواند تغییر کند .بنابرای ،
نتایج حاص از درمعرضقرارگیر در ی شرایط مشخص ،نمیتواند در تعیی ماندگار نسبی آن در شرایط
دیگر مورد استفاده واقع شود .درمعرضقرارگیر در مکاناا متعدد که ی محدوده وسیعی از شرایط خدمات
پیش بینی شده را نشان میداد ،پیشنهاد میشود.
درمعرضقرارگیر مواد مشابه در زمان مشخص مشابه در مکاناا متفاوت دریایی ،نتایج تخریب یکسانی را
ارائه نمیداد .ای مطلب ،امچنی در مورد مکان یکسان درمعرضقرارگیر ولی طی فص اا مختلف و یا در
سا اا مختلف نیز صادق میباشد .لیا ،مدت زمان درمعرضقرارگیر  ،فقط ی مشخصه کلی در ای حوزه
میباشد و باید شرایط مح نیز در نظر گرفته شود .به خاطر تفاوت اا آب و اوایی سا به سا  ،نتایج حاص
از ی آزمون نمیتواند برا پیش بینی سرعت مطل درجه تخریب مواد در معرض محیط دریایی ،استفاده
شود .تکرار درمعرضقرارگیر چندی ساله برا بدست آوردن نتیجه میانگی آزمون برا مکان معی  ،الزم
است.
پیشنهاد میشود که دست ک ی ماده کنتر به عنوان بخشی از ار ارزیابی قرارگیر در معرض محیط
دریایی ،وجود داشته باشد .بهتر است دو ماده کنتر استفاده شود ،یکی با ماندگار نسبی خوب و دیگر با
ماندگار نسبی ضعیف.
ای استاندارد ملی مواد پحستیکی به شک فیل  ،صفحه ،ورقه ،ت رشته ،فیبر ،ریسمان یا حالت شبکها را
دربر میگیرد و نیز شام  ،فیل اا بسته بند  ،لوازم ماای گیر  ،فیبراا ت رشتها و ریسماناا میشود
اما محدود به آناا نمیباشد.
زمانی که فیلماناا ،فیبراا ،ریسماناا و شبکهاا در معرض قرار میگیرند ،شاید به کارگیر فشار یا استفاده از
وزنه مناسب باشد تا ی تخمی واقع بینانهتر از عملکرد در شرایط واقعی ارائه کند.
زمانی که برا بررسی ماده پحستیکی با قابلیت تخریبپییر باال ،از قرارگیر در معرض محیط دریایی
استفاده میشود ،ممک است ی ماده قاب مقایسه فرموله نشده برا تخریب پییر باالبه کار گرفته شود.
سپس میتوان از نتایج آزمون برا بدست آوردن سرعت تخریب ماده با قابلیت تخریبپییر باال نسبت به مواد
دیگر ،استفاده کرد .برا بیشتر مواد با قابلیت تخریبپییر باال و به طور مشخص برا مواد با قابلیت تخریب
پییر نور باال ،زمان شکنندگی (کااش قابلیت انبسا نهایی به کمتر از  9%و در نهایت شکست مواد) فقط
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چند ماای که در معرض قرار دارد میباشد .بنابرای  ،نتایج آزمون به شدت وابسته به زمان سا در معرض قرار
دای ،میباشد.
برا مواد که با قابلیت تخریبپییر باال در نظر گرفته میشوند ،ارزیابی مواد تخریب شده پس از در معرض-
قرارگیر مه میباشد تا مشخص شود زیست تخریب پییر استند یا نه .
نتایج آزمون صرفا وابسته به مکان جغرافیایی محلی است که آزمون در آن انجام میگیرد .مکان آزمون در
معرض فرسایش دریایی ،باید بر اساس مکان جغرافیایی باشد که در آن محصوالت پحستیکی استفاده میشوند.
انتخاب مکانی با سطح تابش خورشید باال و دما محیطی مناسب برا حالتی که سرعت باال شکست در
مطالعات مقایسها چندی مواد مختلف مطلوب است ،پیشنهاد میشود.
در مورد مواد پحستیکی که انتظار میرود دست خوش زیست تخریب پییر باال شوند (از ار گونه از اجزاء آن)،
انتخاب مکان آزمونی که تمام طو سا امکان حضور میکروارگانیس اا و گونهاا رسوب یافته زیستی باالست،
ممک است مه باشد .ای مورد اجازه میداد درمعرضقرارگیر  ،در زمان نسبتا کوتاه کام شود.
 5الزامات دستگاهها
 1-5الزامات كلي
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بهغیر از موارد ذکر شده ،مکان آزمون انتخاب شده باید عار از آلودگیاا روغنی ،بدون ایچ گونه
درخشندگی قاب مشااده مواد نفتی رو سطح آب ،و عار از ار گونه ورود مواد شیمیایی از منبع زمینی
آلودگی باشد .دک در معرض قرار گرفته باید در مکانی که عم آن دست ک  1mپایی تر از جزر و مد ک می-
باشد ،قرار گیرد .اطمینان حاص کنید که ایچ سایها از ساختاراا نزدی یا اشیاء دیگر رو دک در معرض
قرار گرفته و یا مکاناا نگهدارنده آزمونه نیافتد.
يادآوري -مکاناا آلوده ممک است برا سنجش اثر آلودگیاا مشخص و یا محیطی بررسی شود.
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مواد مورد استفاده برا ساخت دک و قفسهاا در معرض قرار گرفته ،باید در مقاب خوردگی مقاوم باشند و
نباید با مواد در معرض ،دارا برا کنش داشته باشند یا آناا را آلوده کنند .به غیرازموارد ذکر شده،از بست-
اا غیرفلز برا متص کردن آزمونهاا به دک یا قفسهاا در معرض قرارگرفته ،استفاده کنید .استفاده از
اجزاء لولها پحستیکی برا ساختار دک و قفسه در معرض قرارگرفته ،پیشنهاد میشود.
 3-5الزامات براي روش  ،Aدرمعرضقرارگیري به صورت شناورسازي
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قفسه شناور شده باید از مواد لولها پحستیکی که برا شرایط سخت بکار گرفته شده ،ساخته شود که حساس
به حمله میکروبی نبوده و با مقدار کافی از مواد شناور اطمینان حاص شود که قفسه غرق نمیشود .بطور ایم
قفسه شناور را با لنگر ،ثابت نگه دارید و از اینکه آزمونهاا شناور بدون در نظر گرفت حرکات جزر و مد آب
امیشه در معرض سطح آب قرار خوااند گرفت ،اطمینان حاص کنید .قفسه شناور را در مکانی قرار داید که
عم آب کمینه  1mدر جزر و مد ک می باشد .اجزاء ساختار قفسه ،نباید برا مواد در معرض ،پشتیبان یا
نگه دارنده فراا کند .شک  1دیاگرام نشان دانده قفسه شناور نوعی میباشد که برا روش  Aاستفاده شده
است و از لولهاا پحستیکی با ابعاد  13mmتا  93mmساخته شده است.
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ابعاد برحسب متر

راهنما:

m

 1اتصاالت  Tشک برا لولهاا پحستیکی ]استفاده از پیچ و مهرهاا زنگ نزن (برنج یا استی زنگ نزن) به اضافه چسب برا اتصاالت پیشنهاد می-
شود[.
 2لولهاا پحستیکی برا شرایط سخت با ابعاد  13mmتا .93mm
 3شناور از جنس فوم متص به چهار چوب با استفاده از لولهاا پحستیکی ،که از سراسر کف عبور میکند ( استفاده از سه شناور یا بیشتر برا  2mقفسه
پیشنهاد میشود).
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شکل  -1دياگرام نوعي قفسه آزمون استفاده شده براي در معرض قرار گرفتن به حالت شناور ،مطابق با روش A

 7-5الزامات روش  ،Bدرمعرضقرارگیري بهطورفرورفتگي جزئي
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قفسه آزمون را به ی دک شناور متص به لنگر ایم  ،ضمیمه کنید تا موقعیت مناسب در آب را حف کند.
ی مقدار کمینه از پوشش رو دک استفاده کنید تا بیشینه درمعرضقرارگیر با نور خورشید از سطح
آزمونهاا حاص شود .قفسه در معرض قرار گرفته باید امکان نصب عمود آزمونهاا را فراا کرده و باید طور
قرار گیرد که اغلب جریان جزر و مد موجود به صورت مواز با سطح آزمونهاا حرکت کند .قفسهاا را برا
تنظی ارتفاع نصب کنید تا مطمئ شوید که تقریبا نصف ار آزمونه در آب فرو رفته باشد و نصف دیگر آن باال
سطح آب قرار گیرد .بیشینه انحرا از حالت عمود پایی تری آزمونه میتواند  99°باشد .کمینه فاصله بی
ردیفاا آزمونهاا مجاور که از سطح آزمونهاا اندازهگیر شده است ،باید  39cmباشد .کمینه فاصله بی
لبهاا آزمونهاا مجاور باید  13mmباشد .شک  9دیاگرام ی قفسه نوعی را نشان میداد که در روش B
استفاده شده است .ای قفسه به ی دک شناور در فاصله دستک  9/3mاز عناصر ساختار دک متص خوااد
شد.
3

يادآوري -با جا گیر قفسه مطاب با روشاا  Bو  Cبرا جریان جزر و مد موجود و با صفحه در معرض قرار داده شده
آزمونه در جهت متمای به خط استوا ،بیشینه درمعرضقرارگیر با نور خورشید را تضمی خوااد کرد.
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ابعاد برحسب متر

راهنما

 1لولهاا پحستیکی برا شرایط سخت با ابعاد  13mmتا  39mmامراه با ی
 2سطح آب
 3لولهاا پحستیکی برا شرایط سخت با ابعاد  13mmتا  39mmبا ی سر سورا اا معی نزدی
تنظی عم مناسب فرو رفتگی آزمونهاا

سر سورا اا معی برا نگهدار آزمونهاا

m

باال سطح برا اتصا به دک شناور و برا

er

شکل  -3دياگرام نوعي قفسه آزمون استفاده شده براي درمعرض قرارگرفتن به حالت فرورفتگي جزيي ،مطابق با
روش B

 1-5الزامات براي روش  ،Cقرار گرفتن در معرض فرو رفتگي سطحي

om

.c

برا حف موقعیت درست در آب ،قفسه آزمونه را به دک شناور با لنگر ایم متص کنید .قفسه درمعرض
قرارگرفته ،باید امکان نصب عمود آزمونهاا را فراا کرده و باید طور قرار گیرد که جریاناا جزر و مد
موجود به صورت مواز با سطح آزمونهاا حرکت کند .اگر قفسه درمعرضقرارگرفته شده از جنس فلز باشد،
آزمونهاا باید از لحاظ الکتریکی از قفسه جدا باشند .قفسه درمعرضقرارگرفته ،باید به آزمونهاا اجازه فرو رفت
در عم دستک 9/3mتا بیشینه  3mرا بداد .کمینه فاصله بی صفحه جلویی آزمونه تا پشت نزدی تری
آزمونه باید  69mmباشد .کمینه فاصله بی لبهاا آزمونهاا مجاور باید  13mmباشد .شک  3دیاگرام قفسه
نوعی استفاده شده در روش  Cرا نشان میداد .ای مثا امکان انجام آزمون برا دو ردیف از آزمونه را فراا
میکند.
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آزمونهها

 1-6تشکیل و آماده سازي
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روشاا استفاده شده برا آمادهساز آزمونهاا تاثیر مهمی رو دوام ظاار آنها دارد .لیا ،روش استفاده
شده برا آمادهساز آزمونهاا باید اماانگ با ویژگیاا مورد نظر باشد و باید ترجیحا ارتبا نزدیکی با
روشاا معمو استفاده شده برا فرآور مواد در کاربرداا متداو داشته باشد .شر کام روش استفاده
شده برا تهیه آزمونهاا باید شام گزارش آزمون باشد.
ابعاد آزمونهاا به طور معمو در روش آزمون مناسب برا ویژگی یا ویژگیاایی که بعد از تماس اندازهگیر
می شوند ،مشخص میشود .در موارد که رفتار نوع مشخصی از ماده قرار است تعیی شود ،ماده ار وقت که
ممک باشد ،باید در معرض قرار گیرد.
امه آزمونهاا را با کداا تعیی اویت برچسب بزنید .پیشنهاد میشود که ای برچسب اا رو آزمونه ح
شده یا برجسته شوند .نوشت رو آزمونه میتواند در اثر درمعرضقرارگیر پاك شود و لیا برا شناسایی
آزمونه بعد از درمعرضقرارگیر مفید نخوااد بود .اگر آزمونهاا برا حکاکی یا برجستهساز خیلی کوچ یا
شکننده باشند ،برچسب جداگانها نوشته و آن را رو آزمونه به روشی بچسبانید که برا کنشی با آزمونه
نداشته باشد و از درمعرضقرارگیر محافظت شود.
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ابعاد برحسب متر
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راهنما:

 1لولهاا پحستیکی برا شرایط سخت با ابعاد  13mmتا  39mmامراه با ی
 2سطح آب
 3لولهاا پحستیکی شرایط سخت با ابعاد  13mmتا  39mmبا ی سر سورا اا معی  ،نزدی باال سطح برا اتصا به دک شناور و تنظی
آزمونهاا تا عم فرورفتگی مناسب (ردیفاا زیاد برا اتصا آزمونهاا تا زمانی که عم فرورفتگی مطاب با الزامات روش  Cرا برآورده سازد ،میتواند
وجود داشته باشد)

m

سر سورا اا معی برا نگهدار آزمونهاا

er

شکل  -7دياگرام قفسه نوعي استفاده شده ،براي قرار گرفتن در معرض فرورفتگي كم به روش C
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اگر ماده مورد آزمون ی پلیمر با درجه قالبگیر شده یا روزنرانی شده در شک گرانو  ،تراشهاا ،قر و یا
دیگر شک خام آن باشد ،آزمونهاا درمعرضقرارگرفته ،از ی ورقها که بوسیله ی روش مناسب بریده
شده ،تهیه میشوند .ابعاد و شک دقی آزمونهاا توسط روش آزمون مشخصی که مورد استفاده برا اندازهگیر
ویژگی مورد نظر است ،تعیی میشود .روش استفاده شده برا ماشی کار و برش دادن ت ت آزمونهاا از
ی قطعه یا ورقهاا بزرگ ،ممک است نتایج اندازهگیر ویژگیاا و از ای رو دوام ظاار آزمونهاا را تحت
تاثیر قرار داد .برا تهیه آزمونهاا روشاا شر داده شده در استاندارد ملی شماره  ، 9993استاندارد ملی
شماره  ،9992-1استاندارد ملی شماره  ،9992-9استاندارد ملی شماره  ،9992-3استاندارد  ISO 295و
استاندارد  ISO 3167میتواند رضایت بخش واقع شود.
به غیر از موارد ذکر شده ،آزمونهاا منفرد استفاده شده در اندازهگیر ویژگیاا ،نباید از قطعات بزرگتر که
درمعرضقرارگرفتهاند ،بریده شوند .اگر چه ،در موارد که آزمونهاا فیل پحستیکی برا اندازهگیر ویژگی
اا کششی در نظر گرفته میشوند ،آزمونهاا ( نوار اا و یا دمب اا ) باید بعد از درمعرضگیار  ،بریده شوند.
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رسوب رو لبهاا آزمونهاا قبح برش یافته در طی در معرضگیار با آب ،ممک است باعث خطا در اندازه
گیر کشش نهایی در چنی آزمونه اایی شود .به ارحا  ،اثرات ار گونه عم برش و یا ماشی کار رو
ویژگیاا آزمونهاا منفرد ،ممک است بیشتر از زمانی باشد که آزمونهاا بعد از در معرضگیار از ی قطعه
بزرگ بریده شوند .ای مورد بخصو برا مواد که انگام درمعرضگیار شکننده باشند ،صحت دارد .روش-
اا اجرایی شر داده شده برا آمادهساز آزمونهاا بوسیله ماشی کار را در استاندارد  ISO 2818دنبا
کنید.
زمانی که آزمونهاا از ی قطعه یا ورقه بزرگ درمعرضقرارگرفته ،بریده شوند ،آزمونهاا باید از ناحیها برداشته
شوند که حداق  99mmاز وسای نگهدارنده ماده یا از لبهاا آزمونه در معرض قرار گرفته فاصله داشته باشد.
در ایچ شرایطی نباید مادها از سطح درمعرضقرارگرفته در طی آمادهساز آزمونه حی شود.
زمانی که مواد در آزمون درمعرضقرارگیر مقایسه میشوند ،از آزمونهاایی که از نظر اندازه و ناحیه در معرض-
قرارگیر  ،مشابه استند استفاده کنید.
زمانی که آزمونهاا نازك یا شکننده در معرض گرفته در روش  Bیا  Cاستفاده شود ،آزمونهاا را بی دو نیمه
چارچوب محک کنید و چار چوب را به قفسه آزمایشی متص کنید .شک  2طرحی برا ی نوع چارچوب
معمو نگهدارنده میباشد .از مواد زنگ نزن برا ساخت چار چوب استفاده کنید و بستاا زنگ نزن برا
محک کردن نیمه دو چار چوب به ا استفاده کنید .مواد برا چار چوب و بستاا انتخاب کنید که با
آزمونهاا برا کنشی نداشته باشند .ضخامت مواد استفاده شده برا نیمهاا چار چوب به طور معمو 3mm
تا  3 mmمیباشد.
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ابعاد برحسب سانتیمتر

راهنما

m

 1سورا اا جا گیار شده معی برا بست دو نیمه چار چوب به ا به منظور قف کردن آزمونهاا در مح خود(از بستاا زنگ نزن ساخته شده از
جنس برنج برا بست نیمهاا چارچوب به ا استفاده شود)
 aمقادیر نوعی

er

شکل  -1مقطع چار چوب نوعي استفاده شده براي بستن آزمونههاي شکننده به منظور ضمیمه كردن به قفسه
استفاده شده در روشهاي درمعرضقرارگیري  Bو C

.c

 3-6تعداد آزمونهها
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تعداد آزمونهاا برا ار مجموعه از شرایط آزمون یا دوره درمعرضقرارگیر  ،باید با روش آزمون مناسب برا
ویژگی یا ویژگیاایی که بعد از درمعرضقرارگیر اندازهگیر میشود ،مشخص شود.
يادآوري -برا

تعیی ویژگیاا

مکانیکی ،پیشنهاد میشود که تعداد آزمونهاایی که درمعرضقرارمیگیرند ،دو برابر مقدار

ضرور ذکر شده توسط استاندارد مربوطه باشد( .به علت انحرا از استاندارد بزرگ ر داده در اندازهگیر ویژگیاا مکانیکی
مواد فرسایش یافته).

اگر روش استاندارد استفاده شده برا اندازهگیر ویژگی ،تعداد آزمونهاا در معرض تماس قرارگیر  ،را
مشخص نکند ،پیشنهاد میشود که کمینه سه آزمونه تکرار از ار ماده برا ار مرحله از آزمون آماده شود.
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 7-6ذخیره و تثبیت شرايط
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زمانی که آزموناا مخرب برا تعیی خوا اندازهگیر شده استفاده میشود ،تعداد ک آزمونهاا مورد
نیاز ،با تعداد دورهاا درمعرضقرارگیر بهکار رفته و ای که آیا مجموعه آزمونهاا غیر در معرض در امان
زمان ،مانند آزمونهاا درمعرض ،آزمون شدهاند ،تعیی میشود.
مواد کنتر که مشابه در ترکیب و ساختار میباشند و از نظر دوام شناخته شده استند ،باید ترجیحا در ار
آزمون در نظر گرفته شوند .پیشنهاد میشود که مواد کنتر با دوام نسبتا ضعیف و با دوام نسبتا مناسب که
شناخته شدهاند ،استفاده شوند .مواد کنتر به منظور مقایسه عملکرد آزمون با مواد کنتر کننده استفاده
میشوند .قب ازمقایسهاا بی آزمایشگاای ،الزم است مواد کنتر با تمام ویژگیاا مورد نظر مطابقت داده
شوند .تعداد آزمونهاا مواد کنتر باید با تعداد آزمونهاا مواد آزمون مورد استفاده برابر باشد.
ی منبع آزمونهاا بایگانی درمعرضقرارنگرفته از مواد ارزیابی شده را نگه دارید.
زمانی که آزموناا تخریب کننده انجام میشوند ،اطمینان حاص کنید که آزمونهاا کافی بایگانی ،نگهدار
شدهاند ،طور که ویژگی مورد نظر را بتوان رو آزمونهاا بایگانی درمعرضقرارنگرفته در ار زمانی که مواد
ارزیابی میشوند ،اندازهگیر کرد.
1
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اگر آزمونه یا آزمونهاا کنتر از قطعهاا بزرگتر ،ماشی کار یا بریده شوند ،باید بعد از آمادهساز مطاب
استاندارد ملی شماره  ،9113تثبیت شرایط شوند .در برخی شرایط تثبیت شرایط اولیه ورقهاا قب از برش یا
ماشی کار برا کم به آمادهساز آزمونهاا ،ممک است ضرور باشد.
زمانی که آزموناا مورد استفاده برا شناسایی ویژگیاا مکانیکی مواد درمعرضقرارگرفته شده ،بکار
می روند ،قب از اندازهگیر امه ویژگیاا آزمونهاا بطور مناسب تثبیت شرایط میشوند .از شرایط توصیف
در استاندارد ملی شماره  9113استفاده کنید .ویژگیاا برخی از پحستی اا خیلی به رطوبت محتو
حساس می باشد و لیا زمان بیشتر از تثبیت شرایط نسبت به زمان شر داده شده در استاندارد ملی شماره
 9113نیاز میباشد ،به ویژه زمانی که آزمونهاا در معرض شرایط آب و اوایی سختی باشند.
آزمونهاا بایگانی باید در تاریکی تحت شرایط معمو آزمایشگاای ،ترجیحا در یکی از اتمسفراا استاندارد
ارایه شده در استاندارد ملی شماره  ،9113ذخیره شوند .
برخی مواد در طو زمان ذخیرهساز در تاریکی به ویژه بعد از فرسایش در اثر اوا تغییر رنگ میداند،
بنابرای ضرور است اندازهگیر رنگ یا مقایسه چشمی در اسرع وقت بعد از درمعرضقرارگیر  ،زمانی که
سطح خش شده است انجام گیرد.
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شرایط و روش درمعرضقرارگیر به روش مشخص انتخاب شده ،وابسته میباشد .مستقیما به دستورالعم اا
مشخص شده برا روش  B ،Aو ،Cامانگونه که مناسب می باشد ،مراجعه کنید.
آزمونهاا را به قفسها که در معرض قرار میگیرد ،مطاب با روش انجام مشخص شده برا روش مورد استفاده،
متص کنید .مکان ار آزمونه را رو دیاگرام و .تاریخ شروع درمعرض قرارگیر را ثبت کنید.
بسته به مواد که ارزیابی میشوند ،طو فواص زمانی که آزمونهاا از درمعرض قرارگیر  ،جدا شده و برا
تخریب آزمون میشوند ،ممک است برحسب روزاا ،افتهاا ،ماهاا و یا سا اا تعیی شود .در مورد در معرض
قرارگیر اایی که کمتر از ی سا طو میکشد ،مشخص کردن زمان آغاز تماس نسبتا مه میباشد .در مورد
درمعرضقرارگیر اایی که چندی سا طو می کشد ،از اثرات فصلی میانگی گیر میشود .ارچند که ،نتایج
آزمون در مورد درمعرضقرارگیر ک مدتتر وابسته به فص درمعرضقرارگیر میباشد.
در روش  Aو  ،Bتابش نورخورشید عام اصلی تخریب مواد محسوب میشود .در صورت نیاز ،ک تابش
نورخورشید یا  UVمطاب با روشاا شر داده شده در استاندارد  ISO 877را اندازه گرفته و تابش
نورخورشید ارائه شده بر حسب ژو بر متر مربع و نوار عبور که بیش از تابش ثبت شده میباشدرا گزارش
کنید .زمانی که تابش نورخورشید ارائه شده گزارش شد ،جهت گیر تشعشع سنج مورد استفاده برا اندازه
گیر نیز باید گزارش شود .بهغیر از موارد که الزم باشد ،تابش نورخورشید استفاده شده برا تغییرات در
مواد مث فیبراا و پلیمراا را تخمی نزنید.

m

 3-3روش اجراي خاص براي روش  ،Aدرمعرض قرارگیري به صورت شناور در محیط دريايي
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برا آزمونهاا سب وزن مث شبکهاا پلیمر فیل اا یا ورقهاا ،ی انتها آزمونه را در سراسر اجزا
ساختار دک بسته و از محک شدن آن در جا خود توسط ی یا تعداد زیاد گرهاا کابلی پحستیکی مقاوم
به  ،UVاطمینان حاص کنید .آزمونهاا را از طر ی لبه به اجزا دک متص کنید ،طور که آزادانه رو
آب شناور شوند .در آزمونهاا سنگی  ،از گرهاا کابلی پحستیکی مقاوم به  ،UVدر متص کردن ی یا
مجموعها از آزمونهاا شناور آزاد به دک درمعرضقرارگرفته شده ،استفاده کنید .به جز حالت گزارش شده
در باال ،اجزا ساختار دک به ایچ وجه نباید از آزمونهاا درمعرضقرارگرفته رو دک پشتیبانی کند.
برا آزمونهاا تکه تکه ( به عنوان مثا مواد فوم آبدوست ) در طو درمعرضقرارگیر  ،ار آزمونه را در ی
کیسه ساخته شده از شبکه گرمانرم قرار داید .کیسه به مقدار کافی بزرگ باشد تا بدون محدود کردن آن در
ار شرایط ،حاو آزمونه کامح متورم و آزمونه آزادانه قادر به حرکت در کیسه باشد .طو و عرض کیسه باید
 39%از آزمونه اا متورم در آب ،بزرگتر باشد .اندازه سورا اا تور استفاده شده باید دست ک 99mm
باشد .زمانی که آزمونهاا در کیسهاا شبکها قرار میگیرند کیسه را به دک متص کنید و عحمت شناسایی
را به جا قرار دادن رو آزمونه رو کیسه قرار داید .به صورت دورها  ،کیسه را در مورد رسوب شبکه
امتحان کنید که ممک است حرکت آزاد جریان آب را در سراسر کیسه محدود کند .اگر خود کیسه اا قب از
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تکمی درمعرضقرارگیر رسوب کنند ،آنها را جا گزی کنید و یا به دقت تمیز کنید .دقت کنید که آزمونهاا
آسیب نبینند.
دک شناور را حداق ار افته بررسی کنید و ار گونه آشغا گیر کرده به دک را تمیز کنید .دقت کنید که
آزمونهاا پاك یا مخت نشوند .اجازه نداید آزمونهاا به ار علت ممک خش شوند.
زمانی که آزمونهاا از دک شناور خارج شدند ،در مدت زمان تعیی شده ،آنها را به دقت در کاغی و یا پحستی
ببندید و تا زمان آزمایش دور از نور ذخیره کنید .زمانی که تجزیه یا شمارش ارگانیس اا رسوب یافته بعد از
تکمی درمعرضقرارگیر  ،پیش بینی شوند ،آزمونهاا را به امان صورت استفاده شده برا در معرض
قرارگیر  ،در ظر بزرگی از آب تازه قرار داید .اگر قرار دادن آزمونهاا در ظر آب بعد از برداشت از در
معرض قرارگیر ممک نباشد ،آنها را در چندی الیه از حوله کاغی خیس شده با امان آب مورد استفاده
برا در معرض قرارگیر ببندید .اگر شمارش کلنی 1را نتوان در طی  92hبعد از خارج کردن آزمونهاا انجام
داد ،آزمونهاا بسته شده را در کیسه پحستیکی قرار داده و در یخچا انبار کنید.
 7-3روش اجراي خاص براي روش  ،Bقرارگیري در معرض غوطه وري جزئي
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آزمونهاا را به قفسه در معرض قرارگرفته با دستک 13mmفاصله بی ار آزمونه ،متص کنید .امه بستاا
استفاده شده برا متص کردن آزمونهاا به قفسه باید عای باشد .تسمهاا کابلی گرها برا ای کار مفید
میباشد.
برا مواد شکننده مث فیل اا نازك ،آزمونهاا را بی دو چهارچوب ،به علت شر داده شده در بند 1-6
ببندید و چار چوب را به قفسه آزمون متص کنید.
قفسه در معرض با آزمونهاا متص شده به قفسه شناور را نصب کنید ،طور که کمینه  29%از ار آزمونه
باال سطح آب قرار گیرد.
 1-3روش اجراي خاص براي روش  ،Cقرارگیري در معرض غوطه وري سطحي
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آزمونهاا را به قفسه درمعرضقرارگرفته در معرض تماس با حداق  13mmفاصله بی ار آزمونه متص کنید.
آزمونهاا را فقط به ی سمت ار دک در معرض متص کنید .امه بستاایی که برا متص کردن آزمونهاا
به قفسه استفاده میشوند باید عای باشند .تسمهاا بستهبند سیمی برا ای کار مفید می باشند.
برا آزمونهاا شکننده مث فیل اا نازك ،آزمونهاا را بی دو چار چوب ،امانطور که در بند  1-6شر
داده شده ،محک ببندید.
قفسه در معرض قراگرفته با آزمونهاا متص شده را نصب کنید به طور که امه آزمونهاا کمینه ،9/3m
بیشینه  ،3mزیر سطح آب فرو روند.

1-Colony
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 5-3ارزيابي آزمونهها پس از درمعرضقرارگیري
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ظاار و یا عکس آزمونهاا درمعرضقرارگرفته را ثبت کنید تا اندازه رسوب رو سطح آزمونه بر اساس برداشت
آناا از ذخیرهساز یا ازمعرضقرارگیر نشان داده شود.
اگر آزمونهاا به علت درمعرضقرارگیر تکه تکه شوند ،به ویژه آن اایی که در کیسه مطاب روش  Aدر معرض
قرار گرفتهاند ،قطعهاا کوچ آزمونه را میتوان برا تجزیه استفاده کرد.
ویژگیاا مربوطه شیمیایی ،فیزیکی و مکانیکی مواد درمعرضقرارگرفته را برا ارزیابی میزان تخریب اندازه-
گیر کنید .ویژگیاا نوعی برا اادافی مث اندازهگیر جرم مولکولی میانگی  ،اندازهگیر ویژگی اا
کششی ،اسپکتروسکوپی فروسر و اندازهگیر وزن ویژه آزمونهاا رسوب یافته برا سنجش درجه رسوب،
استفاده شده میشود.
اگر مشخص شده باشد ،به طور کمی ،ترکیب کلنی رسوب یافته رو سطح آزمونه را مطاب با استاندارداا
مربوطه تعیی کنید.
برا اندازهگیر ویژگیاا آزمونهاا قب و بعد از درمعرضقرارگیر تغییر در ویژگیاا در اثر درمعرض
قرارگیر را بیان کنید .روش اجرا شر داده شده در استاندارد ملی شماره  1996را دنبا کنید برا اندازه
گیر ویژگیاا خا آزمونهاا ،به استاندارد بی الملی مربوطه مراجعه کنید.
اگر آزموناا غیر مخرب برا اندازهگیر ویژگی مادها که سنجش میشود استفاده شود ،ویژگی باید قب از
آغاز درمعرضقرارگیر اندازهگیر شود ،سپس امان ویژگی بعد از ار دوره درمعرضقرارگیر اندازهگیر
میشود .برا اندازهگیر ویژگی بعد از ار دوره درمعرضقرارگیر در موقعیت مشابه رو آزمونه باید دقت
شود.

m

يادآوري -برا نشان دادن پاسخ دستگاه استفاده شده برا اندازهگیر خاصیت مطلوب ،فرد میتواند ی

آزمونه شااد یا کالیبره

شده را در زمان استفاده از دستگاه آزمون به کار برد.
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اگر آزمون تخریب کننده برا اندازهگیر ویژگی مادها که سنجش میشود استفاده شود ،مجموعه آزمونه
اا جدا شده برا ار دوره درمعرضقرارگیر نیاز خوااد بود .ویژگی مورد نظر رو ار مجموعه از آزمونهاا
درمعرضقرارگرفته اندازهگیر میشود .مقدار ویژگی بعد از درمعرضقرارگیر ممک است با مقدار بدست
آمده قب از درمعرضقرارگیر مقایسه شود .به طور پی در پی ،ویژگی میتوان رو مجموعه جداگانه از آزمونه
سابقه اندازه گیر کرد ،به طور امزمان رو آزمونه اا درمعرضقرارگیر اندازهگیر کرد .سپس نتایج ای
آزمونهاا بایگانی و درمعرضقرارگرفته گزارش می شود.
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 8گزارش آزمون
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نتایج آزمون باید حاو اطحعات زیر باشد:
 1-8شر کام آزمونهاا و آزمونهاا کنتر  ،شام ترکیب و روش آمادهساز با ارجاع به استاندارداا
مربوطه؛
 3-8تعیی موقعیت مکان درمعرضقرارگرفته؛
 7-8نوع آب ،در مکان درمعرض قرارگرفته ( آب شور ،آب بدمزه و آب شیری )؛
 1-8شور آب ،در صورت نیاز؛
 pH 5-8آب ،در صورت نیاز؛
 6-8روش درمعرض قرارگیر استفاده شده؛
 3-8تاریخ شروع درمعرضقرارگیر و تاریخ تکمی آن؛
 8-8قرارگیر در معرض تابش خورشید  ،شام طو موجی که انرژ تابش اندازهگیر میشود ،در صورت
نیاز؛
 9-8میانگی دما آب ،در مح در معرض قرار گرفته؛
 10-8برا درمعرضقرارگیر به مدت  69روز یا کمتر از آن ،میانگی دما آب روزمره؛
 11-8برا درمعرضقرارگیر به مدت بیشتر از  69روز ،میانگی دما آب روزمره برا ار افته ،که در
معرضقرارگیر انجام می گیرد؛
 13-8بیشتری و کمتری دما اوا محیط ،در صورت نیاز؛
 17-8بارش ک در طی دوره درمعرضقرارگیر  ،در صورت نیاز؛
 11-8نتایج اندازه گیر اا خوا امه آزمونهاا  ،شام ارجاع به استاندارداا مربوطه یا شر کام روش
استفاده شده برا تعیی خوا ؛
 15-8توصیف ظواار کلی ،بخصو رسوب ،برا امه آزمونهاا (استفاده از طر اا  ،تصاویر  ،ویدئواا برا
مستند دادن رسوب  ،آسیب یا تکه تکه شدن توصیه می شود)؛
 16-8سرعت تشکی ار گونه رسوب زیستی ،که مطاب با استاندارداا مربوطه تعیی می شود؛
 13-8شر ار گونه روزنه ایجاد شده به وسیله حمله میکروارگانیس اا محیط دریایی و مکان ای روزنه اا
ایجاد شده (زمانی که آزمونه اا برا اندازه گیر ویژگی کششی آنها آماده ساز می شوند ،باید از وجود ای
روزنه اا جلوگیر به عم آید)؛
 18-8وزن مخصو آزمونه اا رسوب یافته تا ای که آیا از آب دریا چگا تر شدهاند مشخص شود .به عنوان
مثا  ،شناور شدن معکوس تحت شرایط شناور ساز آزادانه ،در صورت نیاز؛
 19-8نام و نام خانوادگی و امضا آزمون کننده؛
 30-8تاریخ انجام آزمون.
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