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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ تمقررا و قوانین اصالح قانون 3مادۀ کی بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملتی ررستمی     نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29خ دومتین جلسته رتورای عتادی اداری متور      و نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناسان  از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تودیتدی،   بته رترایط   توجته  بتا  و ملتی  مصادح با همگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تودیدی پژوهشی، علمی،

 کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملی نویس استانداردهای پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و

 پیشتنهادها  و نظرها از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

 .درو می منتشر و ایران چاپ رسمی ر ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضوابط رعایت با نی  صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  ملتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصویب درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران ملی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تلقی ملی استانداردهایی

 .بارد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9ادمللی ادکتروتکنیک  بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3قانونی  رناسی اندازه ادمللی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   هتای  نیازمنتدی  و کلتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیریبهره ادمللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی های پیشرفت

 سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برای ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجترای بعضتی   ، اقتصتادی  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصول ، عمومی و فردی ایمنی و

نماید.  استاندارد، اجباری عادی رورای تصویب با وارداتی، اقالم ای /و کشور داخل تودیدی محصوتت برای را ایران ملی استانداردهای

 آن بندیو درجه صادراتی کاتهای استاندارد اجرای ، کشور محصوتت برای ادمللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشاوره در زمینۀ فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین . یدنما اجباری را

 و مراکت   هتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  هتای  سیستم گواهی صدور و ممی ی ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این دارد ایرانسازمان ملی استان ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون ر

 هتا  آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فلت ات  عیار تعیین ، نجشس وسایل   واسنجی کادیبراسیون ر ، کاهای ادمللی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی

                                                 
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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 پيش گفتار

نخستین بار در  "، روش آزمونهای آدی وسایل نقلیهاثر بر روی پورش -مایعات خنک کننده موتور"استاندارد 

 توسط سازمان ملی استاندارد ایران و بررسی . این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیدهتدوین رد 1322سال

 ه ار و دویست و سی و هشتمیننظر قرار گرفت و در  بار مورد تجدید اودین و تایید کمسیون های مربوطه برای

قانون  3تصویب رد. اینک به استناد بند یک ماده  3/9/23ر در مورخ مکمیته ملی استاندارد ریمیایی و پلی

، به عنوان استاندارد 1331ت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه اصالح قوانین و اد اما

 رود. ملی ایران منتشر می

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی هایپیشرفت و تحوتت با هماهنگی و همگامی حفظ برای 

این  تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی ره و رد خواهد نظر تجدید د وم مواقع در ایران ملی استانداردهای

 بنابراین، باید .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام رود، ارائه استانداردها

  .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره

 است 1339: سال 1392این استاندارد جایگ ین استاندارد ملی ایران رماره 

 . 

 :است زیر ررح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برای که بع و ماخییمن

 
ASTM D 1882: 1996 (2012)- Standard Test Method for Effect of Cooling System Chemical 

Solutions on Organic Finishes for Automotive Vehicles 
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 روش آزمون -هاي آلي وسايل نقليهاثر بر روي پوشش -کننده موتورمايعات خنک

 نه کاربرد هدف و دام 9

 آدی هایپورش بر موتور خنک کنندهمایعات اثر  آزمون بررسیهدف از تدوین این استاندارد تعیین روش 

تمی   ،زدگی مواد بازدارنده زنگیا و/ رامل ضدیخ  موتورکننده خنک مایعات. استنقلیه  یلوسا استفاده رده در

 .استگیر  نشت اف ودنید مواو  کنندهخنک هایسیستم یمواد رستشو یاو/ ها  کننده

در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهدارتی نورته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئودیت برقراری  -هشدار

 ی کاربر این استاندارد است.ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرای آن بر عهده

 

 مراجع الزامي 3

ها ارجاع داده رده است.  که در متن این استاندارد ملی ایران به آنمدارک اد امی زیر حاوی مقرراتی است 

 رود. ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می بدین

نظرهای بعدی آن مورد  ها و تجدیدکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد، اصالحیه در صورتی

ها ارجاع داده رده است،  ان نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آننظر این استاندارد ملی ایر

 ها مورد نظر است. های بعدی آن نظر و اصالحیه همواره آخرین تجدید

 استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد اد امی است:

  

-کنندههای آبی خنکسازی محلولمادهبرداری و آنمونه ،1329سال  :1339استاندارد ملی ایران رماره  3-9

 های موتور، روش آزمونها یا ضدزنگ

ها و ویژگی -آب مورد مصرف در آزمایشگاه تج یه ،1331سال  :1393 استاندارد ملی ایران رماره 3-3

 های آزمونروش

 کننده موتور، واژه نامهمایعات خنک -1332سال  :3322استاندارد ملی ایران رماره  9-3
4-3  ASTM D609: 2012, Practice for Preparation of Cold-Rolled Steel Panels for Testing Paint, 

Varnish, Conversion Coatings, and Related Coating Products 
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 اهميت و کاربرد 2

خنک این روش تغییرات ظاهری سطح پورش نهایی رپورش آدی  در وسایل نقلیه را در اثر تماس با مایعات 

این تغییرات ممکن است با زایل ردن رنگ، از دست دادن جال، نرم ردن، تورم یا  کند. کننده موتور بیان می

 . های مخصو  دیگری ظاهر رود پدیده

 بردارينمونه 4

 انجام رود. 1339برداری از مایعات خنک کننده موتور باید طبق استاندارد ملی ایران رماره نمونه

 روش آزمون 5

  صول آزمونا 5-9

به کار آدی در دمای محیط در تماس با مواد  h 1مایعات خنک کننده غلیظ یا محلول رقیق رده آن به مدت 

 طوره آدی ب پورش . سپس هرگونه تغییر بر روی سطحرودقرار داده مینقلیه  پورش نهایی وسایلدر  رفته

 رود. بررسی می چشمی

 

 وسايل  5-3

-آماده D609 ASTMطبق استاندارد  ، صفحات باید cm 13× cm 19رد ابعابه  ،صفحات فوالدي 5-3-9

این  زبر رود.  939/9-3/9ر  mتا حدودباده ب نید نسآدی ش پوراعمال سطح صفحات را قبل از  .سازی روند

پورش رفاف یا غیررفاف و با مانند یورتان گرماسخت  پورش نهاییصفحات باید با مواد آدی استفاده رده در 

 استفاده رود. خریدارمطابق توافق بین فرورنده و  تواندمیدیگر مواد د. نپورش داده روک یورتان آکریلی

 

 آزمون محلول مورد 5-2

درجه با مقدار کافی آب  1339ملی رماره از استاندارد  3طبق بند را کننده غلیظ یا رقیق مایعات خنک 5-2-9

باید  آزمونمورد  محلول. دکنیرقیق  کسر حجمی 39% غلظت تا 1393 رماره استاندارد ملی ذکر رده در 3

 جامد یا مایع جدا رده از نمونه بارد. واددربردارنده م
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 د.نرو مونآز ،بندیبسته در رده ذکرخنک کننده باید بدون رقیق کردن و در غلظت  مایعاتسایر  3-3-9

 نه بارد.جامد یا مایع جدا رده از نمو موادباید دربردارنده  مونمورد آز محلول

 

 روش انجام آزمون    5-4

 بدون کنترل رطوبت انجام دهید.  93±3ر  Cرا در دمای ونآزم  5-4-9

را روی  مورد آزمونمقدار کافی از محلول  انتخاب کنید. 1-9-3آماده رده طبق بند  ونصفحه آزم  5-4-3

 صفحهتمام سطح  h1 ز گیرت تشکیل دهد. پس ا mm  93قطره که قطراتی بای به گونهبری ید  ونصفحه آزم

اثر فی یکی مشهود از محلول را  کنید. خشکنرم  سپس سطح آنرا با یک پارچه .را با یک پارچه خیس پاک کنید

با مایع تمی  به آرامی را  ونآزم صفحهسطح  .بررسی کنید ونآزم صفحهبر روی ذکر رده است  1-3که در بند 

های با قسمتقرار داده رده بر روی آن  محلول مورد آزمونطره جال دهید. قسمتی که ق مخصو  خودرو کننده

 مقایسه کنید. دیگر

نور  h 92 تا h 3برابر مثال در ر ناپدید رود سریعممکن است در معرض هوا  ی حاصل از اثر محلول مورد آزمونها دکه يادآوري  ـ 

 . نیست تشخیص ها از نظر بعضی از افراد قابل آفتاب این دکه

 

    آزمون گزارش 6

 زیر بارد: اطالعاترامل حداقل گ ارش باید  6-1

 .نوع فراورده و غلظت مورد آزمون 6-9-9

 .کار برده ردهه پورش ب نوع 6-9-3

 .آزمونصفحه وجود آمده در ه ذکر نوع و ظاهر اثر ب 6-9-2

  .خورریددهنده و نور  جال مواد روی سطح در اثر استفاده ازایجاد رده هرگونه تغییر  ذکر 6-9-4
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 دقت و اريبي 7

 دقت    7-9

 پییر نیست.تعیین دقت برای این روش امکان ،به مشاهدات رخصی بستگی داردبددیل این که نتایج آزمون 

 اريبي  7-3

 اریبی تعیین نشده است. ،از آنجایی که ماده مرجع قابل قبودی برای تعیین اریبی این روش وجود ندارد 

 

 

 
 


