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  ITS/MP01/01 استاندارد تاریخچۀ مختصري در خصوص شکل گیري

ي قدرت و توزیع ها تورآغاز گردید و با بررسی و بازدید وضعیت رنگ ترانسفورما 1383مقدمات تهیه این استاندارد از سال 
یتًا مطالعه و تحقیق و ارتباط با هاي مشتریان و همچنین خط رنگ تولید در کارخانه ایران ترانسفو و نها مستقر در سایت

 صفحه تدوین و توسط 36 در (07-2006) 1385ي بزرگ خارجی و داخلی سازنده رنگ تهیه گردیده است و در سال ها شرکت
  .ماتور ایران انتشار یافتموسسۀ تحقیقات ترانسفور

 مهندس باقري به این امر باشد که با همکاري آقایان مهندس علیوردیلو و  میتهیه کننده این استاندارد آقاي مهندس باکري 
 در مدت دو ماه جلسات متعدد با حضور مسئولین با تجربه ذیربط کارخانه ایران ترانسفو 1386ر سال هادر ب. اند ه اقدام نمود

 آقاي مهندس عسگري رئیس آزمایشگاه ، مهندس بیگدلی رئیس کنترل قدرت،ن مرغوبیتمیان مهندس خارزي رئیس تضآقای
مواد به همراه خانم مهندس بختیاري و از واحد بازرگانی کارشناس محترم آقاي طوسی و همچنین آقایان باکري، علیوردیلو و 

  .صورت گرفت و مجدداً انتشار یافت revision 2007-06 ستانداردباقري از مؤسسۀ تحقیقات، اولین بازنگري جامع این ا
  
  

  لیست اعضاي کمیته رنگ و روغن و مواد شیمیایی
خانم افشاري  
خانم بختیاري  
خانم قاسملو  
آقاي حاج نایبی  
آقاي باقري  
آقاي باکري  
آقاي شریفیان  
آقاي طوسی  
آقاي معمارزاده  
آقاي نجفی  
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  دامنه کاربرد1
در . باشد می  و رادیاتورترانسفورماتورمناسب براي   سیستم پوششیائهیی براي ارها   دستورالعملتدویندف از این استاندارد ه

ي ها ، نحوه عملکرد قسمت یي پوششها ي موردنیاز براي برگزاري مناقصه، ارزیابی سیستم ها  دستورالعمل  کلی،این استاندارد
 نحوه همچنین. ورماتور و قطعات جانبی آن و چگونگی فرآیند اعمال رنگ بحث شده است ترانسفآمیزيمرتبط با بحث رنگ 

  .شده است ارائه وششیي پها اقتصادي سیستم بررسی 

تعاریف2

(Durability)دوام 2-1

ات تعمیرجام شدن شود که سیستم پوششی، در صورت ان میبه مدت زمانی گفته  "دوام"، ISO 12944 part 3طبق استاندارد 
ی یات جزتعمیربدیهی است در صورتی که در این مدت .  کلی احتیاج پیدا خواهد کردتعمیراز طی شدن آن به ی، پس یجز

طبق استاندارد . ات کلی احتیاج خواهد شدتعمیر به "دوام"عبارت  انجام نشود در مدت زمان کمتري از زمان ارائه شده توسط
ISO 12944 part 3  شود یمتعریف  "دوام"سه گروه براي:  

 سال5تر از کم(Low Durability) دوام کوتاه مدت.1
   سال15 تا 5 نبی(Medium Durability)  مدتمیاندوام .2
 سال15شتر از بی  (High Durability) دوام بلند مدت.3

مناسب  ) مدتمیاندوام ( 2بایستی حداقل براي گروه  سیستم پوششی انتخاب شده ،ها با توجه به شرایط کاربري ترانسفورماتور
  . باشد

  تقسیم بندي مناطق آب و هوایی2-2
بدیهی . شوند می ي مختلف تقسیم بنديها  خورندگی به دسته میزانحسب   مناطق برISO 12944 part 2طبق استاندارد 

  .  خورندگی محیط بیشتر باشد سیستم پوششی انتخابی بایستی مقاومت بیشتري داشته باشدمیزاناست هر چه 
  :باشد می تقسیم بندي بر حسب مناطق به شرح ذیل در این استاندارد

  :گروه الف
ي ها استان (و سواحل جنوبی )  گلستان- مازندران -ي گیالن ها استان (مناطق با خوردگی جوي باال شامل سواحل شمالی 

و  میتروشی پ- نفت -ي گاز ها شرکت  و نیز کلیه سفارشات)  هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان- بوشهر -خوزستان 
  ).ي تابعه وزارت نفتها شرکت (ي نفتی ها پاالیش و بخش فرآورده 

  :گروه ب
   کشورمناطقسایر 

  :تبصره
 یکی از ،تقسیم بندي ذکرشده محصوالت صادراتی با توجه به شرایط آب و هوایی کشور هدف و مقایسه آن با دهی پوششبراي 

  .شود می گروه مذکور انتخاب دو
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عمال رنگي اها فرآیند2-3

  (Spray Coating) اعمال پاششی2-3-1
Air) رنگ تحت فشار هوا ،در این روش Spray)  و یا فشار مکانیکی(Airless Spray) به صورت ذرات ریز ،از نازل خارج شده 

  . گردد میدرصدي از حالل در حین انتقال از نازل به سطح تبخیر . نشیند میبر روي قطعه 

  (Flow Coating) اعمال بارشی2-3-2
رنگ توسط نیروي . شود می رنگ از حوضچه توسط پمپ به باالي قطعه موردنظر منتقل شده بر روي قطعه ریخته ،ر این روشد

رنگ اضافی از روي قطعه به داخل حوضچه ریخته دوباره . نماید میرا ایجاد  میوزن خود به پایین حرکت کرده بر روي قطعه فیل
  .گیرد میمورداستفاده قرار 

  (Brush Coating) ک قلم مواعمال به کم2-3-3
  .گردد می از قلم مو استفاده آمیزيدر این روش رنگ 

  (Roller Coating) اعمال به کمک غلتک2-3-4
  .گردد می از غلتک استفاده آمیزيدر این روش رنگ 

ي زیرسازيها روش 2-4

  (Blasting) ستینگبال2-4-1
. دننمای میرخورد کرده قسمتی از سطح قطعه را جدا  اثر فشار هوا بر روي سطح قطعه بفلزي یا غیرفلزي بردر این روش ذرات 

قطعه بالست شده . این فرآیند براي پاك نمودن سطح قطعه از ذرات خارجی و ضایعات بجامانده از خوردگی ضروري است
  .پوشش دهی گردد) ک ساعت پس از بالست شدنیحداکثر ( بایستی سریعًاً

  شست و شو با حالل2-4-2
سطح قطعه پس از شست و شو بایستی . گردد می طعه با حالل مناسب شستهق ،ه از چربیبه منظور پاك نمودن سطح قطع

  .عاري از ذرات چربی باشد

  چربی گیري2-4-3
سطح قطعه پس از شست و شو بایستی . گردد میبه منظور پاك نمودن سطح قطعه از چربی، قطعه با چربی گیر مناسب شسته 

  .عاري از ذرات چربی باشد

  فسفاته کاري2-4-4
الیه موردنظر سطح قطعه  تا بر روي گردد می مناسب شستهمحلول فسفاته ، قطعه با  قطعهور ایجاد الیه فسفاته بر رويبه منظ

  .تشکیل گردد

  پوشش2-5
ي متعدد تشکیل شده ها ي مختلف با الیه ها  از رنگ باشد که معموالً میه بر روي قطعه به معناي الیه محافظ ایجادشدپوشش 

  .است
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  رنگ2-6
  .باشد میرنگ مورداستفاده براي اعمال یک الیه بر روي قطعه به معنی رنگ 

  :توجه
 تنها پلی اوره تان باشد به عبارت دیگر واپوکسی بر پایه رنگ مورداستفاده براي پوشش دهی در شرکت ایران ترانسفو بایستی 

  .توان در پوشش دهی قطعات بکار برد میاین دو نوع رنگ را 

  رنگ آماده اعمال2-7
  . ویسکوزیته آن به حد موردنظر رسیده است،ردنر و تینر با هم مخلوط شدهها یر ظ ن   شود که تمام اجزا میه به رنگی گفت

  نکات مهم3

  قابلیت دسترسی3-1
د که تمام سطوح خارجی قابلیت دسترسی داشته باشند تا بتوان آماده نقطعات ترانسفورماتور باید طوري طراحی و ساخته شو

 قابلیت دسترسی به کلیه سطوح خارجی ترانسفورماتور به همچنین. نواخت رنگ را انجام دادسازي سطح و اعمال الیه یک
  .ات بر روي پوشش ترانسفورماتور ضروري استتعمیرمنظور بازرسی و انجام 

  عدم تجمع آلودگی3-2
  .دي خورنده بر روي آن به حداقل خود برسها طراحی ترانسفورماتور باید طوري باشد که تجمع آب و آلودگی 

   و آماده سازي سطوحها جوش 3-3
ي جوشکاري ها براده . گرفته اند بایستی آماده سازي گردند  و مناطقی که تحت تأثیر حرارت ناشی از آن قرارها تمام جوش 

  .روي سطوح پاك گردنداز بایستی 

  ها پوشش 3-4
 گیرند بایستی محل استفاده هر یک در صورتی که چند نوع پوشش بر روي ترانسفورماتور و قطعات جانبی مورد استفاده قرار

  .ي اعمال شده بر روي هر پوشش بایستی مشخص باشد و بر حسب درخواست توسط سازنده ارائه گرددها تست . مشخص گردد

قبل از ارسال ترانسفورماتور (Touch up) ترمیمعملیات 3-5
. را در مناطق موردنیاز انجام داد ترمیمعملیات توان  میدر مواقعی که الزم باشد و قبل از ارسال ترانسفورماتور به محل استفاده 

 ترمیم را انجام داد به شرطی که کارآیی منطقه ترمیمتوان عملیات  میدر مناطقی که یکپارچگی پوشش تخریب شده باشد 
  .شده به اندازه کارآیی سایر مناطق باشد

  ستینگ بالدرجه3-6
 برخوردار اهمیت سطوح قطعات در خط رنگ از ینگستجه بالبررسی در.  باشدSA 2.5 قطعات بایستی ینگستدرجه بال

 جهت .پوشش دهی گردد) حداکثر یک ساعت پس از بالست شدن (قطعه بالست شده بایستی سریعاًهمچنین . باشد می
  . با آن مقایسه شوندها یک نمونه شاهد تهیه و تمامی کارمقایسه درجۀ بالستینگ بایستی 

  



ITS-MP01-01  8  2008-04

  )ها نقاط جوش، نوك تیز و لبه ( مناطق خاص (Strip Coat) اولیه پوشش دهی3-7
ت رنگ م حرکت کرده باعث نازك شدن ضخا لبهيها  رنگ اعمال شده در این مناطق به کناره ،به دلیل شکل خاص این مناطق

  و نقاط نوك تیز قبل ازها لذا به منظور ایجاد پوشش یکنواخت بر روي قطعه ضروري است که لبه . گردد میاین مناطق  در
این عمل باعث . اط انجام دادقتوان با اعمال یک الیه اسپري رنگ بر روي این ن میاین کار را . اعمال رنگ پوشش دهی گردند

  .یی رنگ، ضخامت رنگ در کلیه مناطق یکسان گرددنهااعمال  خشک شدن نسبی این الیه و شود که پس از می

  فام رنگ3-8
د ارائه شده نسبت به تهیه رنگ اقدام نها و سازنده رنگ بایستی مطابق با پیشددگر می تعیین ران ترانسفوای توسط ها فام رنگ 

ي مشابه خودداري گردد تا تشخیص نقاط ها  رنگ دقت گردد و از انتخاب فام يها ضروري است تا در انتخاب فام الیه . نماید
  .د باشمطابق سفارش مشتريستی یی باینهاه ی فام ال. نشده آسان تر گرددآمیزيرنگ 

   با یکدیگرها سازگاري رنگ 3-9
یی ها با یکدیگر سازگاري داشته باشند تا از ایجاد پدیده ترانسفورماتور  آمیزيي مورداستفاده در رنگ ها ضروري است رنگ 

  .جلوگیري گردد.. . و، عدم چسبندگی، تاول زدگی(Lamination)پوسته شدن نظیر 

  مشخصات فرآیند اعمال رنگ3-10
به عنوان مثال . د رنگ اقدام نمایدنهاایران ترانسفو نسبت به پیش با درنظرگرفتن فرآیند اعمال رنگ  است سازنده رنگضروري

و قطعات جانبی ترانسفورماتور  در سفارش رنگ مناسب براي اعمال بر روي Airless sprayدرنظرگرفتن مشخصات دستگاه 
  .ضروري است) بغیر از رادیاتور(

   شدهآمیزيشرایط سطح رنگ 3-11
 رنگ خریداري شده بر روي .رنگ بر روي چه سطحی اعمال خواهد شد بایستی اطالع داده شودزنده رنگ از این بابت که به سا

  .گردد میسطح آهنی شات بالست شده و یا سطح گالوانیزه اعمال 

  (Induction Time) زمان انتظار قبل از اعمال3-12
ي ها رنگ فرصت داده شود تا واکنش این زمان به به اندازه  ،ل رنگو قبل از اعماردنر ها الزم است پس از مخلوط کردن رنگ و 

  .جلوگیري شودآن شدن  دد تا از دوفاز مخلوط گر در طی این مدت بایستی رنگ کامًال.اولیه رنگ شروع گردد

 سیستم پوششی ترانسفورماتور اعالم در واحد مهندسی و طراحینحوه عملکرد 4
  و ملحقات آن

به واحد مهندسی  مشتري را جهت هرگونه بررسی فنی Specقبل از عقد قرارداد طبق روال   ترانسفوفروش شرکت ایرانواحد 
  واحد مطالعات رنگ و مواد شیمیائیباشد را به  که مربوط به رنگ میSpecاین واحد بخشی از . نماید  ارائه میو طراحی

الف گروه رماتور و بر حسب دسته بندي مناطق ذیل، پس از بررسی مکان نصب ترانسفومتخصص رنگ  .دارد کارخانه ارسال می
 تفاوت گروه تنهاالزم به ذکر است که . نماید  می اعالم IZV جهت درج در  و طراحینموده و به واحد مهندسیرا انتخاب یا ب 

  .باشد و در بقیه موارد یکسان هستند میالف و ب در رادیاتور گالوانیزه 

  باالمناطق با خوردگی جوي ) گروه الف
هرمزگان و  - بوشهر - ي خوزستانها استان (و سواحل جنوبی )  گلستان- مازنداران -ي گیالن ها استان (شامل سواحل شمالی 

ي نفتی ها و پاالیش و بخش فرآورده   می پتروشی-نفت  - ي گازها و نیز کلیه سفارشات شرکت ) جنوب سیستان و بلوچستان
).ي تابعه وزارت نفتها شرکت (
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  : گروه الفآمیزي تم رنگسیس
  ½ Sa 2  :آماده سازي سطح
  رنگ  :بدنه و ملحقات آن

  رنگ+ گالوانیزه   :رادیاتور
  

  :پوشش اعمالینوع و ضخامت 
 باشد به عبارت تان پلی اوره اپوکسی و  بر پایه مورداستفاده براي پوشش دهی در شرکت ایران ترانسفو بایستیهاي  رنگ

  .توان در پوشش دهی قطعات بکار برد میدیگر تنها این دو نوع رنگ را 
اعالم سازندة رنگ به آزمایشگاه و اعالم ( گیرد  می انجام 2-6 ضخامت رنگ اعمالی در کارگاه با توجه به توضیحات بند مقدار

  .) و کنترلآمیزيآزمایشگاه به کارگاه رنگ 

   مناطق کشورسایر) گروه ب

  : گروه بآمیزي سیستم رنگ
Sa  :آماده سازي سطح 2 ½  
  رنگ  : شامل رادیاتوربدنه و ملحقات آن

   مطابق گروه الف :ضخامت پوشش اعمالی

  :توجه
 و باشد  می RAL 7038  شرکت ایران ترانسفو بانرمال يها   روشي الف و ب،ها  ي ارائه شده در گروهها سیستمدر حال حاضر 

  :باشد  مینرمال به شرح ذیل  غیرروش
 درخواستی در رنگسیستم Specدر صورتیکه . باید مطابق آن باشدآمیزي تري، که در اینصورت سیستم رنگ مش 

ي ها  مطابق نیازمندي پوششضخامت پوشش در درخواست مشتري ذکر نشده باشد، در اینصورت الزم است ضخامت 
  .توسط سازندة رنگ اعالم شوداین استاندارد 

  IZVنحوة اعالم در 
نیاز نسبت به سفارش رنگ مورد آورده و IZVدر شرح ذیل به  را ي الف و بها  ه گرو نحوه پوشش دهیواحد مهندسی و طراحی

  :مثال. نماید اقدام می
ITS/MP01/01 – گروه الف – RAL 7038

  در موارد غیر نرمال
نحوة امکانات و  پس از بررسیمطالعات رنگ کارخانه  واحد ،) مشتريSpec(  غیرنرمالدر موارد استفاده از سیستم پوششی

 ،اعالم  کارخانهریزي و سفارشات به واحد برنامهمقدار و نوع رنگ مورد نیاز را  واحد مهندسی و طراحی با هماهنگی ش دهیپوش
 این موضوع به واحد ، در صورت عدم امکان اعمال سیستم پوششی درخواستی مشتري.دن اقدام نمایآننسبت به سفارش تا 

  .تغییر و اصالح آن اقدام گرددفروش اعالم شده تا با توافق مشتري نسبت به 

  تبصره
براي پوشش دهی محصوالت صادراتی با توجه به شرایط آب و هوایی کشور هدف و مقایسه آن با تقسیم بندي ذکرشده، یکی از 

  .شود میدو گروه مذکور انتخاب 
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  بازرگانی واحد عملکردنحوه 5

   مناقصه و انتخاب بهترین گزینه برگزاري5-1
 مذکور در 2 و 1ي شمارة ها العمل ست تا مشخصات فنی مندرج در دستوره خرید رنگ بازرگانی موظف ابراي برگزاري مناقص

به همراه مشخصات فنی تجهیزات اعمال رنگ موجود در شرکت  باشد ي رنگ میها  که شامل نیازمنديرا 15 و 14ي ها بخش
ملزم به ارائه سیستم پوششی در قالب دهد و سازندگان رنگ ي موردتأیید و ارزیابی شده قرار ها در اختیار شرکت ایران ترانسفو 

سیستم مخصوص رنگ مورد استفاده در  (1سازندة رنگ بایستی جدول شماره . شندي این دو دستورالعمل می باها معیار
وده و تکمیل نم نیاز استرا که بیانگر خواص مورد) سیستم بارشیرنگ مورد استفاده در مخصوص  (2و جدول شمارة  )پاششی

  .همراه مدارك مناقصه تحویل نماید
 6 و 4 ول شمارهاو جد) سیستم پاششیاستفاده  مخصوص رنگ مورد( 5 و 3 ول شمارهاجد سازنده رنگ بایستی همچنین

 نموده میلز است براي هر نمونه رنگ ارسالی تککه بیانگر دیگر خواص موردنیا) سیستم بارشیمخصوص رنگ مورداستفاده در (
  .مدارك مناقصه تحویل نمایدهمراه به 

الزم به ذکر است واحد بازرگانی موظف است شش ماه قبل از زمان احتمالی خرید رنگ نسبت به هماهنگی ارسال 
  .ي ارزیابی شده اقدام نمایدها  نمونه به آزمایشگاه از شرکت

رنگ دریافت نموده و  شش را از سازنده جداول تکمیل شده یک تا و ها  ، مشخصات فنی رنگ رنگيها  واحد بازرگانی نیز نمونه
 به آنهاي موردتایید را به همراه امتیاز کلی ها  نیاز، نمونهآزمایشگاه پس از انجام آزمایشات مورد .نماید تحویل آزمایشگاه می
نموده و مراتب را به ، برنده مناقصه را اعالم ها  واحد بازرگانی نیز بر اساس امتیاز کل سازنده. دارد  میواحد بازرگانی اعالم 

وق را تکمیل برنده مناقصه به همراه هر محموله بایستی جداول مورد اشاره فکه الزم به ذکر است  .دارد  میآزمایشگاه اعالم 
  .نموده و ارسال نماید و واحد بازرگانی موظف است این جداول را تحویل آزمایشگاه نماید

  در زمان خرید محموله5-2
 نتواند آزمایشات کیفی را پشت سر گذارد و یا مشخصات نمونه با مشخصات نمونه ارسال وله ارسالی محمدر صورتی که نمونه

  . برگشت داده شودتوسط واحد بازرگانی محموله خریداري شده الزم است شده به مناقصه برابر نباشد 
 و واحد گردد میایشگاه تعیین آزمسفارشات با هماهنگی یی که بایستی خریداري شوند از طرف ها همچنین نسبت بین رنگ 

ي اعالم شده اقدام به خرید رنگ نماید تا انباشت یک رنگ و کمبود رنگ دیگر در انبار اتفاق ها بازرگانی بایستی طبق نسبت 
  . نیفتد

  1 نکته
ن مثال به عنوا.  از یک شرکت خریداري گرددیی که قرار است یک سیستم پوششی را تشکیل دهندها الزم است که تمام رنگ 

  . باشد می مجاز نB و خرید رنگ الیه دوم پوشش از شرکت Aخرید رنگ الیه اول پوشش از شرکت 

  2نکته 
ي برنده مناقصه کوتاه مدت نباشد تا از ایجاد مشکل در خط رنگ و آزمایشگاه ها  قرارداد خرید رنگ با شرکت گردد میتوصیه 

ی از آزمایشگاه معتبر ثالث توسط بازرگانی اخذ گردد و در قرارداد همچنین در خصوص محصول ارسالی گواه. جلوگیري گردد
  .توسط این آزمایشگاه در نظر گرفته شودتست اتفاقی محصول 

  3نکته 
 براي ها  ي معتبر برگزار گردد تا بررسی شرکتها ، اعالم مناقصه خرید رنگ در بین تعداد محدودي از شرکت گردد میتوصیه 

  . آزمایشگاه آسان تر گردد
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  رنگ سازنده يها  شرکت بین مناقصه برگزاري نحوه :نمودار
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي سازنده رنگ موردتایید و ارزیابی شده ایران ترانسفو اعالم برگزاري مناقصه از طرف واحد بازرگانی به شرکت 
)هاي موردتایید محدود باشد بهتر است تعداد شرکت : توصیه(

)2 و 1دستورالعمل شماره (هاي سازنده رنگ  خصات فنی رنگ به شرکت اعالم مش

و قیمت رنگ) جداول تکمیل شده یک تا شش(هاي سازنده به همراه مشخصات فنی  دریافت نمونه از شرکت 

هاي رنگ به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات موردنیاز ارسال نمونه 

جواب آزمایشگاه

  محاسبۀ قیمت پوشش هر متر مربع
اعمال مالحظات فنی توسط آزمایشگاه

 شرکت سازندهعدم تایید رنگ ارسالی از طرف

از طرف  6-1مطابق دستورالعمل ارائه شده در بند هاي ارسالی  ارسال رتبه بندي نمونه 
آزمایشگاه به واحد بازرگانی

 توسط واحد بازرگانیبرندة مناقصهانتخاب 

خرید رنگ و  به آزمایشگاهبرندة مناقصهاعالم 

OK

NOT OK
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  نحوه عملکرد آزمایشگاه 6

   تعیین امتیاز کلی تولیدکننده رنگ- در زمان برگزاري مناقصه6-1
ي ها  ي رنگ ارسالی از طرف شرکتها در زمان برگزاري مناقصه از طرف واحد بازرگانی، آزمایشگاه موظف به دریافت نمونه 

یت نها، تکمیل جداول یک تا شش و در 2 و 1ي شماره ها  طبق اطالعات مندرج در دستورالعمل آنهاسازنده رنگ و آزمایش 
  .باشد  میتعیین امتیاز کلی هر تولیدکننده رنگ 

اقتصادي، امتیاز ارزیابی پیمانکاران و امتیاز براي تعیین امتیاز کلی تولیدکننده، آزمایشگاه موظف است امتیاز فنی، امتیاز 
  .مالحظات تولید را تعیین نماید

  نکته
 تعیین شده سپس در تعیین 100ي فنی، اقتصادي، ارزیابی پیمانکاران و مالحظات تولید باید بر اساس درصدي از ها امتیاز

  . امتیاز کل مورد استفاده قرار گیرند

  :گردد  می زیر تعیین امتیاز کل هر تولیدکننده از رابطه
  

  امتیاز کل =15/0× امتیاز فنی + 5/0× امتیاز اقتصادي + 25/0× امتیاز ارزیابی پیمانکاران + 1/0×  تولید مالحظاتامتیاز 
  

گانه فوق الذکر و امتیاز کل، جدول زیر را پر کرده آن را به واحد بازرگانی اعالم می چهاري ها  پس از تعیین امتیازآزمایشگاه
  .ددار
  

شرکت تولیدکننده   ردیف
  رنگ

امتیاز 
  فنی

امتیاز 
  اقتصادي

امتیاز ارزیابی 
  پیمانکاران

امتیاز مالحظات 
  تولید

امتیاز 
  کل

              
              

  رنگتعیین امتیاز فنی نمونه6-1-1
  :در جدول شماره یک، موارد

  زمان خشک شدن سطحی، زمان الزم براي اعمال الیه بعدي،
  براي حمل و نقل،خشک شدن / خشک شدن عمقی 

  خاصیت ضدشره رنگ، خاصیت ضدحباب رنگ و نقطه اشتعال
  . نمایدائهخواصی هستند که رنگ بایستی این خواص را ار

  :گیرد  میي زیر انجام ها امتیاز فنی هر نمونه رنگ بر اساس درصد
  

  %22  مه نمکی
  %0  چسبندگی

  %23  رطوبت
  %10  ضربه

  %5  مقاومت روغن
  %20  بشرطوبت به همراه تا

QUV/SCAB20%  
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  . به صورت نسبی تعیین شده به عنوان امتیاز فنی اعالم خواهد شدآنهاي رنگ، امتیاز ها پس از تعیین امتیاز فنی نمونه 
 صفر قلمداد کرد و چون مقایسه نسبی است تأثیر آن ها  توان امتیاز آنرا براي همه نمونه  میدر صورتی که آزمایشی انجام نشود 

  . یکسان استها   نمونهبر کلیۀ
. ي در یک آزمایش فراتر از مقدار استاندارد عمل نماید بدیهی است که تأثیر مثبت در امتیاز کلی فنی خواهد داشتا هاگر نمون

 ئهي رنگ ملزم هستند که در تمام آزمایشات حداقل مقدار مورد نیاز استاندارد را اراها  البته بایستی توجه داشت که نمونه
  .نمایند

  : موارد،در جدول شمارة دو
خشک شدن / زمان خشک شدن سطحی، زمان الزم براي آعمال الیه بعدي، خشک شدن عمقی

، خاصیت ضدشره رنگ، خاصیت ضدحباب رنگ، رسوب Pot lifeبراي حمل و نقل، زمان 
  گذاري رنگ و نقطۀ اشتعال

  .  نمایدارائهخواصی هستند که رنگ بایستی این خواص را 
  

  :گیرد  میي زیر انجام ها نی هر نمونه رنگ بر اساس درصدامتیاز ف
  %22  مه نمکی

  %0  چسبندگی
  %23  رطوبت

  %10  ضربه
  %5  مقاومت روغن

  %20  رطوبت به همراه تابش
QUV/SCAB20%  

  
  .الم خواهد شد به عنوان امتیاز فنی اعگردیده و به صورت نسبی تعیین آنهاي رنگ، امتیاز ها پس از تعیین امتیاز فنی نمونه 

 صفر قلمداد کرد و چون مقایسه نسبی است تأثیر آن ها  توان امتیاز آنرا براي همه نمونه  میدر صورتی که آزمایشی انجام نشود 
  . یکسان استها  بر کلیۀ نمونه

. لی فنی خواهد داشتي در یک آزمایش فراتر از مقدار استاندارد عمل نماید بدیهی است که تأثیر مثبت در امتیاز کا هاگر نمون
 ارائهي رنگ ملزم هستند که در تمام آزمایشات حداقل مقدار مورد نیاز استاندارد را ها  البته بایستی توجه داشت که نمونه

  .نمایند

   رنگتعیین امتیاز اقتصادي نمونه6-1-2
ي رنگ تعیین نموده به ها  ، قیمت پوشش به ازاي یک متر مربع را براي نمونه10آزمایشگاه طبق روابط ارائه شده در بخش 

نماید  مینماید به عبارت دیگر پایین ترین قیمت بیشترین امتیاز را دریافت   میصورت نسبی امتیاز اقتصادي هر نمونه را تعیین 
  .ها   ترتیب سایر نمونههمینو به 

  تعیین امتیاز منتج از ارزیابی پیمانکاران6-1-3
ي موجود انجام داده امتیازي به هر شرکت ها مانکاران را بر اساس دستورالعمل ي فرآیند ارزیابی پیها آزمایشگاه به صورت دور

  .امتیازدهی در این قسمت به صورت نسبی خواهد بود. سازنده رنگ در این رابطه تعلق گرفته است

  تعیین امتیاز مالحظات تولید6-1-4
یابد و سرعت خط رنگ   میرنگ کاهش کمتر باشد زمان اعمال براي پوشش دهی کامل  آمیزيي رنگ ها هر چه تعداد پاس 

   .شود میبیشتر 
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سه پاس رنگ آمیزي براي پوشش دهی کامل به عنوان مالك امتیازدهی انتخاب شده بر این اساس امتیازدهی صورت خواهد 
  .هرچه تعداد پاس رنگ آمیزي بیشتر باشد امتیاز نمونه رنگ در این قسمت کمتر خواهد بود. گرفت

  . در این قسمت به صورت نسبی خواهد بودامتیازدهی به نمونه

 اعمال و کنترل ضخامت رنگ در – زاري مناقصه و انتخاب شرکت برترپس از برگ6-2
  کارگاه

 مشخصات فنی رنگ منتخب را به عنوان گاهپس از انتخاب سازنده برتر به عنوان برنده مناقصه از طرف قسمت بازرگانی، آزمایش
 آزمایشگاه ).جداول یک تا شش(دهد  میی از طرف شرکت سازنده مورد استفاده قرار ي ارسالها مرجع در بررسی محموله 

 به غیر از 2 و 1ي ها ي ارسالی از طرف سازندة رنگ، کلیه آزمایشات مندرج در دستورالعملها  موظف است براي کلیۀ محموله
 را با مشخصات نمونۀ اولیه آنها تطابق را انجام دهد و SCAB و QUVآزمایشات مه نمکی، رطوبت، رطوبت به همراه تابش، 

ي مه نمکی، رطوبت، ها تست. گردد  میارسالی از طرف سازندة رنگ کنترل نماید و در صورت عدم تطابق، محموله مرجوع 
ي ارسالی باید انجام شود و در صورت عدم تطابق با ها   براي حداقل ده درصد از محمولهSCAB و QUVرطوبت به همراه تابش، 

 اقدامات الزم در خصوص چگونگی ها  در صورت مرجوع شدن محموله. گردد  میصات نمونۀ اولیۀ ارسالی، محموله مرجوع مشخ
  . گیري خواهد شدتصمیمادامه کار با شرکت سازنده 

 و پاششی آمیزيرنگ ي تولید و کنترل ها واحدبه  5  شماره مشخصات فنی اعمال رنگ مندرج در جدولهمچنین
 ،گردد تا مطابق با اطالعات مندرج در آن  می اعالم بارشی آمیزيرنگ ي تولید و کنترل ها واحد به 6جدول شماره 
  . صورت پذیردآمیزيفرآیند رنگ 

  .گردد می ذکر آنها شده و مدت زمان اعتبار این جداول نیز در تکمیلاین جداول توسط آزمایشگاه 
نماید تا   می ارائه واحد سفارشاتي مختلف را به ها  بت بین رنگنسالزم جهت تعیین  يها  راهنمایی آزمایشگاه همچنین

به عنوان مثال در صورتی که پوشش از سه الیه رنگ تشکیل یافته باشد و نسبت وزنی سه الیه . براساس آن خرید صورت پذیرد
نباشت رنگ دیگر در انبار اساس این نسبت باشد تا کمبود یک رنگ و ا   باشد خرید رنگ نیز بایستی بر2 :2 :5/1به ترتیب 

  . اتفاق نیفتد
 از اي نمونه پس از تأیید کامل از نظر آزمایشگاهی الزم استبه منظور پیشگیري از مشکالت و هماهنگی جهت اعمال رنگ  

  . گردد عملیرنگ در خط تولید نیز تست
ی با نتایج آزمایشات نمونه اولیه ارسالی به ي ارسالی به شرکت ایران ترانسفو بایستها الزم بذکر است نتایج آزمایشات محموله 

بر اساس نتایج رنگ  ةي سازندها شرکت ایران ترانسفو در زمان برگزاري مناقصه یکسان باشد زیرا ارزیابی و امتیازدهی شرکت 
  .ي ارسالی صورت می گیردها آزمایشات انجام شده بر روي نمونه 
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  ان ترانسفوایرفرآیند اعمال رنگ در کارخانه 7

  فرآیند اعمال رنگ در کارخانه قدرت7-1
  :باشد میبه شرح زیر در کارخانه قدرت ي اعمال رنگ ها فرآیند

   و ملحقات آن بغیر از رادیاتورفورماتوربدنه ترانس7-1-1
جهت چربی زداییشوشست 
خشک کردن
شات بالست
غیر آبی (حالل شویی(
خشک کردن
که از طرف آزمایشگاه ارائه 5ا مشخصات ارائه شده در جدول شماره پوشش دهی به روش اسپري بدون هوا مطابق ب 

) پوشش دهی کامل. (گردد می

  پوشش دهی کامل
 است بعد از سرهم کردن ترانسفورماتور و انجام یهیبد. باشد می قطعه ي رنگ موردنظر بر رويها ه یال می اعمال تمايبه معنا

ن ی اترمیمات ی با انجام عملیستیت باینهادن پوشش وجود دارد که در یه دا صدمیف شدن و ی، امکان کثیکیشات الکتریآزما
. مرتفع گرددها صه ینق

و انجام آزمایشات الکتریکیفورماتورسرهم کردن ترانس 
ترمیم

گالوانیزهي غیرها رادیاتور7-1-2
شستشو جهت چربی زدایی
خشک کردن
شات بالست
غیر آبی (حالل شویی(
خشک کردن
 گردد می که از طرف آزمایشگاه ارائه 6 مطابق با مشخصات ارائه شده در جدول شماره یبارشپوشش دهی به روش.

ي گالوانیزه شدهها رادیاتور7-1-3
 3بر اساس دستورالعمل شماره .) ..ون زائده ودت، شره، پوشش دهی کامل، نبماخین ضینظیر تع(بازرسی بصري
واش پرایمر (حالل شویی(
خشک کردن
گردد می از طرف آزمایشگاه ارائه  که6 مطابق با مشخصات ارائه شده در جدول شماره یرشپوشش دهی به روش با

فرآیند اعمال رنگ در کارخانه توزیع7-2
  :باشد میارخانه توزیع به شرح زیر ي اعمال رنگ در کها فرآیند
يا ه  قطعات بجز بدنۀ کنگرشات بالست
چربی گیري و فسفاته کاري مخزن
در صورت امکان(دایی شده شست و شو با آب یون ز(
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خشک کردن
 که از طرف آزمایشگاه ارائه 6 و 5 ولابارشی مطابق با مشخصات ارائه شده در جدپاششی و پوشش دهی به روش 

) پوشش دهی کامل. (گردد می

  پوشش دهی کامل
 کردن ترانسفورماتور و انجام بدیهی است بعد از سرهم. باشد میي رنگ موردنظر بر روي قطعه ها الیه  میبه معناي اعمال تما

 این ترمیمیت بایستی با انجام عملیات نهاآزمایشات الکتریکی، امکان کثیف شدن و یا صدمه دیدن پوشش وجود دارد که در 
. مرتفع گرددها نقیصه 
سرهم کردن ترانسفورماتور
ترمیم

  ي حین اعمال رنگ ها تست 8

  ویسکوزیته رنگ8-1
. گیرد می تحت آزمایش قرار ،در این آزمایش رنگ آماده اعمال بر روي قطعه. شود میم انجا ASTM D1200طبق استاندارد 

 .تنظیم گرددمجدداً در صورت تخطی از مقدار مناسب تا مقدار ویسکوزیته هر یک ساعت بایستی مورد آزمایش قرار گیرد 
 5 شماره ولا مقدار مناسب از جد.یم در روش پاششی محدودیت ندارلی ثانیه بوده و24داکثر مقدار آن در روش بارشی ح
و ) Airless sprayبه روش ) بغیر از رادیاتور( ترانسفورماتور و ملحقات آمیزي مخصوص رنگ ،مشخصات فنی اعمال رنگ(

  .گردد میاستخراج ) Flow رادیاتور به روش آمیزي مخصوص رنگ ،مشخصات فنی اعمال رنگ (6شماره 

  ضخامت فیلم تر رنگ8-2
کمتر از در نقطه اي  تا در صورتی که ضخامت رنگ گردد میخامت فیلم تر بر روي نقاط مختلف قطعه انجام آزمایش تعیین ض

مقدار موردنیاز . گردد میضخامت کم فیلم تر منجر به ضخامت کم فیلم خشک . با اعمال رنگ جبران گرددبود مقدار موردنیاز 
بغیر از ( ترانسفورماتور و ملحقات آمیزي مخصوص رنگ ،ال رنگمشخصات فنی اعم (5جداول شماره تر از فیلم براي ضخامت 

) Flow رادیاتور به روش آمیزي مخصوص رنگ ،مشخصات فنی اعمال رنگ (6و شماره ) Airless sprayبه روش ) رادیاتور
  .گردد میاستخراج 

  ارزیابی بصري8-3
باشد از جمله اعمال پوشش در تمام  میوشش نان از عدم وجود نقص در پمیبه معنی بازدید از نقاط مختلف قطعه براي اط

  .... ونقاط، عدم وجود شره

  نکات مهم
  :بایست به موارد ذیل دقت نمود می) قدرت، توزیع و رادیاتور (آمیزيي انتقال داده شده به کارگاه رنگ ها در مورد رنگ 

گردد، مشاهده شود میایع حل نبعد از بازنمودن درب قوطی، نبایستی در رنگ، رسوبی که با همزدن مجدد در فاز م.  
 بر اثر واکنش ایجاد گاز نماید(رنگ نبایستی دچار تورم شده باشد.(  
وجود نداشته .. .شدن و از رویه بستن، ژله شدن، دوفاز  میهنگام بازکردن درب ظرف، رنگ یکنواخت باشد و عالئ

.باشد
 شفاف باشد(ردنر رنگ نبایستی رنگ کدر داشته باشد ها.(
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  ) تست محصول( آمیزياتمام فرآیند رنگ ي بعد از ها تست 9
 مشاهده هر گونه اشکال در پوشش، قبل از اینکه پذیرد تا در صورت  میي زیر پس از خشک شدن پوشش انجام ها تست 

  . آن صورت پذیردتعمیر اقدام به ،محصول از کارگاه خارج گردد

  ارزیابی بصري9-1
 نیی مانند وجود نقاط پوشش دهی نشده، کنده شدها  از عدم وجود نقص اطمیناني براقطعه به معنی بازدید از نقاط مختلف 

 . باشد میدر پوشش .. .رنگ به صورت موضعی و

  آزمایش چسبندگی9-2
نباید هیچگونه جداشدگی پوشش از روي قطعه . پذیرد میبر روي پوشش محصول صورت  ASTM D3359طبق استاندارد 

.اتفاق افتد

  وششنحوه محاسبه قیمت پ10
.. .محاسبه قیمت پوشش بایستی توجه داشت که پوشش از چند الیه تشکیل یافته است و هر الیه ضخامت، قیمت و در

 پارامتر ،از آنجایی که هزینه اعمال. ي هر الیه بایستی مورد توجه قرار گیردها  بنابراین مجموع هزینه . داردرا مخصوص به خود
در محاسبه قیمت تعاریف زیر مورد استفاده قرار . گیرد می مختلف مورد بررسی قرار نيها ثابتی است در مقایسه نمونه رنگ 

 رنگی که عالوه بر ، به عبارت دیگر.گردند میالزم به ذکر است که تعاریف زیر براي رنگ آماده اعمال به قطعه تعریف . گیرند می
  .باشد می قطعه ردنر، تینر نیز به آن افزوده شده و آماده اعمال بهها افزوده شدن 

:PViمواد جامد رنگ آماده براي اعمال )دانسیته حجمی جامد( می مقدار حج i (liter/liter)

:Pmi رنگ آماده براي اعمال ) دانسیته وزنی مواد جامد( مقدار وزنی مواد جامدi (kg/liter)   
Coi :پوشانندگی رنگ آماده براي اعمال میزان iدي سازنده رنگنها در ضخامت پیش) m2/kg(  
Ci : هزینه رنگ آماده براي اعمالi (Rls/kg)

ti : میکرون(ضخامت الیه رنگ(  
n: ي رنگها  تعداد الیه  

  :توان هزینه پوشش را به ازاي واحد سطح بدست آورد میبه دو روش 

  استفاده از ترم پوشانندگی رنگ -  روش اول
  :آید میهزینه پوشش به ازاي واحد سطح از رابطه زیر بدست 





n

i i

i

Co
CCost

1

    2m
Rls

  مثال
  .هزینه پوشش به ازاي هر مترمربع را محاسبه کنید. د داده استنهاسازنده اي سیستم رنگی مطابق شرح زیر پیش

رنگ : الیه اولA1 میکرون 80 به ضخامت ،CoA1 = 6 میکرون 40 مترمربع به ازاي هر کیلوگرم در ضخامت ،CA1  =20000 
  ریال به ازاي هر کیلوگرم

رنگ : الیه دومA2 میکرون 80 به ضخامت ،CoA2 = 4 میکرون 80 مترمربع به ازاي هر کیلوگرم در ضخامت ،CA2  =40000 
  ریال به ازاي هر کیلوگرم

رنگ : الیه سومA3 میکرون 40 به ضخامت ،CoA3 = 8 میکرون 40 مترمربع به ازاي هر کیلوگرم در ضخامت ،CA3  =30000 
ریال به ازاي هر کیلوگرم
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  محاسبه
 میکرون 80دي سازنده براي الیه اول نها ارائه شده است ولی ضخامت پیشمیکرون 40براي ضخامت  CoA1از آنجایی که 

. دي سازنده محاسبه گرددنها نمود تا پوشانندگی رنگ براساس ضخامت پیش2را تقسیم بر  CoA1باشد بنابراین بایستی  می
  :واهیم داشتبنابراین خ

Cost = 20000/3 + 40000/4 + 30000/8 = 20416.7 Rls/m2

  و وزنی مواد جامد رنگ آماده براي اعمال  می استفاده از درصد حج- روش دوم 
  :  به ازاي هر لیتر رنگ برابر است باtiدر ضخامت  i پوشانندگی رنگ آماده براي اعمال میزان

i

Vi

t
P310

)
liter
m(

2

  :  به ازاي هر کیلوگرم رنگ برابر است باti در ضخامت i  پوشانندگی رنگ آماده براي اعمالمیزان

mii

Vi

Pt
P


310

  )
kg
m(

2

  :بنابراین خواهیم داشت


 




n
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imii

P
CPtCost
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310

  
2m

Rls

 مقدار PViمقدار وزنی مواد جامد رنگ آماده براي اعمال،  Pmi، )د سازندهنهاطبق پیش(گ  ضخامت هر الیه رنtiکه در این رابطه 
  .باشد می قیمت رنگ آماده براي اعمال Ciمواد جامد رنگ آماده براي اعمال و  میحج

  داري و انباری، برچسب زنتحویل، بسته بندي11

  تحویل 11-1
ظروف باید کامالً آب بندي شده باشند. گردد می اندازه ظروف رنگ و حالل بین خریدار و سازنده رنگ توافق .
عالمت خطر بایستی بر روي ظرف حاوي حالل نصب گردد .
نسبت اختالط حالل و رنگ بایستی همراه هر محموله ارسال گردد .  
 و یا اجزاي الزم دیگر را همراه رنگ به مقدار کافی ارسال داردردنرها سازنده رنگ موظف است حالل و یا .  
 بایستی براي مصرف هر گالن رنگ در ظرف مخصوص به مقدار الزم ارسال گرددردنر ها.  
 لیتري کامالً آب بندي شده ارسال گردد200ي ها حالل بایستی در بشکه .  
 نوشته شودردنر ها اطالعات زیر به طور خوانا روي ظرف:  

 کیلوگرممقدار بر حسب  
 مواد آتش زاعالمت استاندارد  
نسبت ترکیب  
نقطه اشتعال  
نام تولیدکننده  
مشخصات رنگ همراه  
شرایط نگهداري  

  .داد قید گردد در قرارهر گونه تغییر در موارد مشخصات فنی بایستی: توضیح

  بسته بندي 11-2
 محموله بایستی بر روي پالت . محافظت شود) نظیر بارش باران(محموله بایستی در مقابل ضربات مکانیکی و رطوبت

. مل و نقل آن بایستی توسط لیفتراك امکان پذیر باشدقرار داده شود و ح
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ي مکانیکی حین حمل و نقل را تحمل نمایندها ظروف بایستی بتوانند فشار .  
ز و خشک بسته بندي شودمیرنگ در ظروف ت.  
ظروف بسته بندي در مقابل حمل و نقل و ضربات مقاوم باشد.  
ایستی طوري باشد که مانع از تبخیر مواد فرار رنگ گردد و بندي ظروف رنگ ب آب. درب ظروف کامال آب بندي شود

.از کاهش وزن رنگ جلوگیري نماید
باشد کیلوگرم25 درب ظرف گشاد و حداکثر ظرفیت آن .  

  برچسب زنی روي ظروف 11-3
: شدن حاوي اطالعات زیر نصب شود بایستی برچسبی غیرقابل جدا) ظروف(بر روي هر محموله 

 یمي اسها اندازه (ابعاد (
 رزین پایه(نوع رنگ(
نوع حالل موردنیاز
بخش مربوطهرخواست مشتري به همراه شماره د
کد ساخت مشتري و دستورالعمل رنگ آمیزي
 اتوررادی/بدنه(محل مورد استفاده(
فام رنگ  
اطالعات زیر به طور خوانا بر روي ظروف نوشته شود:

 نام تولیدکننده و عالمت اختصاري کاال و فام رنگ(RAL).
 تاریخ انقضاي مصرف" و "تاریخ تولید" و "شماره تولید"مشخصات تولید از قبیل"
کیلوگرموزن کل و وزن خالص بر حسب 
زمان انبارداري
 با نسبت ترکیب الزم) یا اجزاي دیگر (ردنرها نام حالل و
شرایط نگهداري

  داريانبار11-4
 اثر واکنش ایجاد گاز نمایدبر(در زمان انبارداري نبایستی ظرف رنگ دچار تورم گردد .(  
 ماه مصرف رنگ را داشته باشد6انبار بایستی فضاي کافی براي ذخیره .
مطابق دستورالعمل سازنده ماي باال یا پایین رنگ موجود در انبار بایستی از تابش نور خورشید، بارش باران، د

.دنمحافظت گرد
بطور منظم کنترل شودبندي ظروف  زمان انقضاء استفاده از رنگ و وضعیت آب.  

   پوشش تعمیر12
 ارزیابی بصري بر روي آن انجام شده و در صورت وجود هر گونه نقص در پوشش، ، به محل نصبفورماتورقبل از ارسال ترانس

  . رود می پوشش بکار تعمیردستورالعمل ذیل به منظور 
 شود میپوشش تخریب شده برداشته.
 گردد میمحل موردنظر سنباده کاري .
گردد مینظر با حالل مناسب شسته شده خشک  حل موردم .
سیستم کامل (. گردد میاستفاده، پوشش دهی   مو و مطابق با سیستم پوششی موردنظر به کمک قلم محل مورد

 ....)ی ومیانپوششی شامل پرایمر، 
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(Test Certificate)گواهی آزمایش 13

ارائه خواهد شد که از طرف شرکت سازندة رنگ  2 و 1ي شماره ها عمل به همراه هر محموله گواهی آزمایش بر مبناي دستورال
  . خواهد بود2 و 1شامل موارد مندرج در جدول شماره 

1دستورالعمل شماره 14

(Airless Spray Coating)  به روش اسپري بدون هواي بررسی سیستم پوششی جهت اعمالها معیار

   (Sampling)نمونه برداري14-1
 انجام DIN EN ISO 15528  نمونه برداري مطابق استاندارد :نمونه برداري محصوالت مایع یا پودري شکل، ها  و ورنیها  رنگ
    . شود می

  ها آزمایش14-2

  (Salt Spray)آزمایش مه نمکی 14-2-1
 خراش داده شوند و مطابق استاندارد ASTM D1654بایستی طبق استاندارد ) 1مطابق شکل ( شده آمیزيسه پلیت رنگ 
ASTM B117 ساعت تحت آزمایش قرار گیرند1500 درصد به مدت 5با محلول نمکی  و .  

 )ASTM D1654, Procedure A , Method 2( به منظور بررسی مقاومت رنگ و مطابق استاندارد ها خراش برروي پلیت 
. رد بررسی قرار گیرد اینچ تقسیم گردد و بدترین نقطه در هر منطقه مو4/1خراش بایستی به مناطقی به ابعاد . گردد میاعمال 

  مقدار بدست آمده براي هر پلیت بایستی مطابق استاندارد14متوسط  )یی خط خراشانتها اینچ ابتدایی و 4/1 غیر ازبه (
ASTM D1654-92, Table 1 قرار گیردمورد ارزیابی.  

مناطق دور از .  باشد6 از پس از محاسبه رتبه هر یک از سه پلیت، رتبه متوسط سه پلیت محاسبه شده که نبایستی کمتر
  . باشد(blister)خراش نبایستی داراي تاول زدگی 

   (Cross cut) چسبندگیآزمایش14-2-2
 و تا رسیدن به سطح فلز خراش داده ASTM D3359 شده و سپس مطابق استاندارد آمیزي رنگ 2یک پلیت مطابق شکل 

  .شود می
ي با ها فیلم   براي Bو روش ) کرونمی 25 برابر میلهر  (میل 5 ي با ضخامت بیشتر ازها  این استاندارد براي فیلم Aروش 

  .گردد می استفاده میل 5ضخامت کمتر و یا مساوي 
ASTM استاندارد طبق.  درصد باشد100 و چسبندگی رنگ به سطح فلز بایستی ها  چسبندگی بین الیه میزان D3359 و براي 
  .باشد می موردنیاز 5B رتبه B و براي روش 5A رتبه Aروش 

  (Condensation test)آزمایش رطوبت 14-2-3
 ساعت تحت آزمایش 1000  به مدت،C 1±45° و در دماي ASTM D4585مطابق ، 2 شده مطابق شکل آمیزيدو پلیت رنگ 

:گیرند میي زیر قرار ها  تحت ارزیابی ها پس از اتمام آزمایش، پلیت . گیرند میقرار 
نبایستی . گیرند می دقیقه مورد ارزیابی قرار 15بین و پس از گذشت مدت زمان  بعد از خروج از کاها پلیت : تاول زدگی

  .  مشاهده گرددها هیچگونه تاول زدگی در سطح پلیت 
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. شوند تا خشک گردند می ساعت در دماي اتاق قرار داده 24±1 به مدت ها  از کابین، پلیت ها بعد از خروج پلیت : نرم شدگی
 تغییر سختی نبایستی میزانمورد ارزیابی قرار گرفته و  ASTM D3363  مطابق(Pencil Hardness) سختی پوشش میزان

  .تغییر در فام پوشش نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد .باشدواحد بیشتر از یک 

(Impact Test)تست ضربه 14-2-4

 تحت ASTM D2794 رد در دماي اتاق و بر روي یک سطح بتنی و مطابق استاندا2 شده مطابق شکل آمیزي یک پلیت رنگ
  گیرد میآزمایش ضربه قرار 

 تحت ASTM B117  ساعت مطابق استاندارد24پلیت پس از اعمال ضربه به مدت . باشد می in-lb 80 ضربه وارده شده میزان
قابل مشاهده در اطراف محل  (red rust) خطوط زنگ زدگی پس از اتمام آزمایش نبایستی. گیرد میآزمایش مه نمکی قرار 

  .ربه وجود داشته باشدض

  (Oil Resistance)مقاومت نسبت به روغن 14-2-5
 ساعت در روغن با 72قسمتی از پلیت به مدت . گیرد می تحت آزمایش روغن قرار 2 شده مطابق شکل آمیزيیک پلیت رنگ 

طابق م(پس از اتمام آزمایش قسمت غوطه ور در روغن، تحت آزمایش چسبندگی . شود می فرو برده C105-100°دماي 
ASTM D3359 ( نبایستی هیچگونه تاول زدگی و همچنین. گیرد و نبایستی تغییري در چسبندگی پوشش ایجاد گردد میقرار 

مطابق ( پوشش )H )Pencil Hardnessبا مداد  ی سخت تغییر درمیزان.  در پوشش ایجاد گردد(streaking)ورقه شدگی 
ASTM D3363 (غییر در فام پوشش نیز بایستی مورد توجه قرار گیردت. نبایستی بیشتر از یک واحد باشد.  

  (UV + Condensation test)آزمایش رطوبت به همراه تابش 14-2-6
 قرار ASTM G53 مطابق ، و رطوبتUV ساعت تحت آزمایش 500 به مدت 2 شده مطابق شکل آمیزيدو پلیت رنگ 

  :باشد می آزمایش به صورت زیر سیکل. گیرد می انجام FS-40 (bulb) توسط المپ UVآزمایش . گیرند می
           مطابق(تغییر براقیت پوشش . C50°  ساعت آزمایش رطوبت در دمايC60، 4° در دماي UV ساعت آزمایش 4

ASTM D523 ( درصد مقدار اولیه باشد و نبایستی هیچگونه شکست 50نبایستی بیشتر از (Cracking) یا ترك خوردگی 
(Crazing)شم غیرمسلح دیده شود در سطح پوشش با چ.  

  SCAB و QUVي ها تست 14-2-7
به منظور ارزیابی، بر روي . گیرند می آماده شده و مطابق روش زیر مورد آزمایش قرار 1 شده مطابق شکل آمیزيسه پلیت رنگ 

  .گردد می خراش ایجاد )ASTM D1654, Procedure A, Method 2(  مطابق استانداردها پلیت 

، خراش به مناطقی با ابعاد SCAB زمایش سیکل آ15بعد از اتمام 
4
 و بدترین نقطه در هر منطقه با گردد می اینچ تقسیم 1

.)یی خط خراشانتهااینچ ابتدایی و  4/1 به غیر از (گیرد می خزش در طول خط خراش مورد ارزیابی قرار میزاندرنظرگرفتن 
سپس رتبه متوسط سه پلیت با . گردند میبندي  رتبه )ASTM D1654, Table 1( مقدار خوانده شده مطابق 14متوسط 

مناطق دور از خراش نبایستی هیچگونه تاول زدگی . آید که نبایستی کمتر از شش باشد میاستفاده از رتبه هر پلیت بدست 
  .داشته باشند

  :روش آزمایش
a( سه پلیت مطابقASTM G53 آزمایش . رندگی می ساعت مورد آزمایش قرار 504 به مدتUV توسط المپ FS-40 

ساعت  C2±60 ،4° در دماي UV ساعت آزمایش 4: گیرد میسیکل آزمایش بصورت زیر انجام . پذیرد میانجام 
  .گیرد می انجام نها  در این مرحله ارزیابی بر روي پلیت .C2±50°آزمایش رطوبت در دماي 

b( مطابقASTM D1654 دگرد می خراش ایجاد ها  بر روي پلیت)  1شکل مطابق.(  
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c( در یک قفسه ها پلیت (rack) سطح .گیرند طوري که خراش در حالت عمودي قرار گیرد می پالستیکی یا چوبی قرار 
 نسبت به حالت عمودي قرار 15° را در زاویه اي ها قفسه بایستی پلیت . خراش داده شده بایستی به طرف باال باشد

  .ستی با یکدیگر تماس داشته باشندقفسه نبایي موجود در هرها پلیت . دهد
d( ه معادل یک سیکل خواهد بودهر هفت. گیرند میسیکل آزمایش قرار تعداد مشخصی  به شرح زیر تحت ها پلیت.  
  : شنبه)1
 یک ساعت در گرمکن در دماي°C2±60.  
30 دقیقه در فریزر در دماي °C 2±23-. ایستی انجام گیرد از گرمکن به فریزر در عرض یک دقیقه بها  انتقال پلیت.  
 دماي محلول دماي . شوند مینمک طعام فرو برده % 5 دقیقه در محلول 15 از فریزر خارج شده و به مدت ها پلیت

  . کمتر از یک دقیقه بایستی انجام گیردمدتانتقال از فریزر به محلول نمک طعام در . باشد میاطاق 
 آویزان  دقیقه 15به مدت یک ساعت و تاق و رطوبت محیط دماي ا از محلول نمک طعام خارج شده و در ها پلیت

  .گردد می
 دماي کابین . شوند می ساعت قرار داده 21 در کابین آزمایش رطوبت به مدت ها پلیت°C2±60 و رطوبت نسبی آن 

  . باشد می درصد 85 ± 3
  شنبه چهاریکشنبه تا )2
 باشد میدماي محلول دماي اتاق . شوند یم درصد قرار داده 5 دقیقه در محلول نمک 15 به مدت ها پلیت.  
 رطوبت و دماي اتاق(شوند  می دقیقه در شرایط اتاق قرار داده 15 به مدت ها پلیت.(  
 دماي کابین. شوند می دقیقه در کابین آزمایش رطوبت قرار داده 30 ساعت و 22 به مدت ها پلیت °C2±60 و 

  . باشد می درصد 85 ± 3رطوبت نسبی آن 
  و جمعه پنجشنبه )3

  . باشد می 85% و رطوبت نسبی آن C2±60° دماي کابین. شوند می در کابین آزمایش رطوبت قرار داده ها پلیت 

(Visual Inspection)ارزیابی بصري 14-2-8

وضعیت ظاهري رنگ بایستی بدون رسوب و یا ذرات و فاقد . گیرد میمورد ارزیابی قرار  شده يداریخربا چشم غیرمسلح، رنگ 
  . درویه باش

   (Dust-free Time)زمان خشک شدن سطحی14-2-9
ي ها رنگ  حداکثر مدت زمان خشک شدن سطحی براي. شود می انجام ASTM D1640این آزمایش تحت استاندارد 

  . باشد مییک ساعت  (Airless Spray) روش اعمال پاششی مورداستفاده در
. باشد می آمیزيرنگ براي اعمال رنگ در هر پاس رنگ دي سازنده نها ضخامت پیش، رنگ براي انجام آزمایش ترضخامت فیلم

  .باشد می  کارگاهیمحیطط یشرا آزمایش طیشرا

  (Recoatable Time)زمان الزم براي اعمال الیه بعدي 14-2-10
ي ها  رنگ حداکثر مدت زمان براي اعمال الیه بعدي براي .شود می انجام ASTM D1640 استاندارد طبقاین آزمایش 

  .باشد می سه ساعت (Airless Spray)ش اعمال پاششی مورداستفاده در رو
. باشد می آمیزيدي سازنده رنگ براي اعمال رنگ در هر پاس رنگ نها ضخامت پیش، رنگ براي انجام آزمایش ترضخامت فیلم

  .باشد میکارگاه  یمحیطط یشراآزمایش ط یشرا

(Dry to handle / Dry through)خشک شدن براي حمل و نقل / خشک شدن عمقی 14-2-11

ي ها  رنگ حداکثر مدت زمان خشک شدن عمقی براي. شود می انجام ASTM D1640 استاندارد طبقاین آزمایش 
   .باشد می  ساعت6 (Airless Spray)مورداستفاده در روش اعمال پاششی 
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. باشد می آمیزيدي سازنده رنگ براي اعمال رنگ در هر پاس رنگ نها ضخامت پیش،رنگ براي انجام آزمایشتر ضخامت فیلم 
  .باشد میکارگاه  یمحیطط یشراآزمایش ط یشرا

  (Anti - Sagging Properties)خاصیت ضدشره رنگ 14-2-12
 انجام ASTM D4400  استانداردطبقباشد و  میي ایجادشده در حین اعمال رنگ ها بیانگر توانایی رنگ براي غلبه بر ناهمواري 

د سازنده رنگ براي اعمال رنگ در هر نهامطابق با پیش.... ته، درصد جامد وویسکوزیبراي آزمایش نظیر مشخصات رنگ . شود می
  .باشد میکارگاه  یمحیطط یشراآزمایش ط یشرا. باشد می آمیزيپاس رنگ 

(Anti - Bubbling Property)خاصیت ضدحباب رنگ 14-2-13

 انجام FTMS#141 Method 2112  استانداردطبقباشد و  میبیانگر توانایی رنگ براي غلبه بر حباب تشکیل شده در رنگ 
 در د سازنده رنگ براي اعمال رنگنهامطابق با پیش.... مشخصات رنگ براي آزمایش نظیر ویسکوزیته، درصد جامد و. پذیرد می

  .باشد میکارگاه  یمحیطط یشراآزمایش ط یشرا. باشد می آمیزيهر پاس رنگ 

  (Flash Point)نقطه اشتعال 14-2-14
مشخصات . شود می انجام DIN EN ISO 1523 و طبق استاندارد گردد می اثر جرقه مشتعل بیانگر دمایی است که رنگ در

 آمیزيد سازنده رنگ براي اعمال رنگ در هر پاس رنگ نهامطابق با پیش.... رنگ براي آزمایش نظیر ویسکوزیته، درصد جامد و
  .درجه سانتیگراد باشد 24 حداقل دماي نقطه اشتعال بایستی. باشد می

(Density)ته دانسی14-2-15

 ASTM D1475  استانداردطبقاین آزمایش . شود می اندازه گیري  کارگاهباشد و در دماي محیط میبیانگر وزن واحد حجم 
  . پذیرد میانجام 

(Viscosity)ویسکوزیته 14-2-16

 طبقش این آزمای. گردد می اندازه گیري  کارگاهباشد و در دماي محیط می مقاومت رنگ در مقابل حرکت میزانبیانگر 
 اعمال رنگ به پاسسازنده رنگ موظف است ویسکوزیته موردنیاز براي اینکه در هر . پذیرد میانجام  ASTM D1200 استاندارد

 باشد و در نظر است که میکرون 80دي نهابه عنوان مثال در صورتی که ضخامت پیش. دي برسیم را اعالم نمایدنهاضخامت پیش
خامت خشک بر روي قطعه ایجاد گردد سازنده بایستی ویسکوزیته موردنیاز براي اینکه در  ضمیکرون 40در هر بار اعمال رنگ 

  . برسیم را ارائه نمایدمیکرون 40 اعمال رنگ به ضخامت خشک پاسهر 

  (%Solid Content, wt)  درصد وزنی مواد جامد14-2-17
این . پذیرد می انجام ASTM D2369 د استاندارطبقاین آزمایش . باشد می وزنی مواد جامد موجود در رنگ میزانبیانگر 

  . شود میآزمایش بر روي رنگ آماده اعمال انجام 

  (%Solid Content, vol)مواد جامد  میدرصد حج14-2-18
این . پذیرد میانجام  ASTM D2697 این آزمایش تحت استاندارد. باشد میمواد جامد موجود در رنگ   می حجمیزانبیانگر 

  . شود می  انجامآزمایش بر روي رنگ آماده اعمال
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(Coverage) پوشش دهی میزان14-2-19

این آزمایش تحت . (m²/kg) باشد می پوشش تشکیل شده رنگ در ضخامت مشخص به ازاي واحد وزن رنگ میزانبیانگر 
  . پذیرد میانجام ) 3-2-3 بند  TUN 901157(استاندارد 

به عنوان مثال در صورتی که سازنده رنگ . یه باشددي سازنده رنگ براي هر النهابایستی برابر ضخامت پیشضخامت فیلم رنگ 
 پوشش دهی در میزان . ارائه داده استمیکرون 80د داده است و ضخامت الیه اول را نهاپیش) سه نوع رنگ(سه الیه   میسیست

  . شود میاین آزمایش بر روي رنگ آماده اعمال انجام .  بایستی ارائه گرددمیکرون 80ضخامت 

  2 دستورالعمل شماره15
  (Flow Coating) ه روش بارشیي بررسی سیستم پوششی جهت اعمال بها معیار

  توجه
  .باشد می (Flow coating)روش اعمال رنگ در این قسمت به صورت بارشی 

   (Sampling)نمونه برداري15-1
انجام   DIN EN ISO 15528 نمونه برداري مطابق استاندارد: ، نمونه برداري محصوالت مایع یا پودري شکلها  و ورنی ها رنگ 

  .شود می

  ها آزمایش15-2

  (Salt spray)آزمایش مه نمکی 15-2-1
 خراش داده شوند و مطابق استاندارد ASTM D1654بایستی طبق استاندارد ) 1مطابق شکل ( شده آمیزيسه پلیت رنگ 
ASTM B117 ساعت تحت آزمایش قرار گیرند1500 درصد به مدت 5 و با محلول نمکی .  

 )ASTM D1654, Procedure A , Method 2( به منظور بررسی مقاومت رنگ و مطابق استاندارد ها خراش برروي پلیت 
.  اینچ تقسیم گردد و بدترین نقطه در هر منطقه مورد بررسی قرار گیرد4/1خراش بایستی به مناطقی به ابعاد . گردد میاعمال 

 قدار بدست آمده براي هر پلیت بایستی مطابق استاندارد م14متوسط ) یی خط خراشانتها اینچ ابتدایی و 4/1 به غیر از(
)ASTM D1654, Table 1(قرار گیرد مورد ارزیابی.  

مناطق دور از .  باشد6پس از محاسبه رتبه هر یک از سه پلیت، رتبه متوسط سه پلیت محاسبه شده که نبایستی کمتر از 
  . باشد(blister)خراش نبایستی داراي تاول زدگی 

   (Cross Cut)سبندگیآزمایش چ15-2-2
 و تا رسیدن به سطح فلز خراش داده ASTM D3359 شده و سپس مطابق استاندارد آمیزي رنگ 2یک پلیت مطابق شکل 

  .شود می
ي با ها  براي  فیلمBو روش ) کرونمی 25 برابر میلهر  (میل 5ي با ضخامت بیشتر از ها  این استاندارد براي فیلم Aروش 

  .گردد می استفاده میل 5ي ضخامت کمتر و یا مساو
 و براي ASTM D3359 طبق استاندارد.  درصد باشد100 و چسبندگی رنگ به سطح فلز بایستی ها  چسبندگی بین الیه میزان
  .باشد می موردنیاز 5B رتبه B و براي روش 5A رتبه Aروش 
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  (Condensation test)آزمایش رطوبت 15-2-3
 ساعت تحت آزمایش 1000  به مدت،C 1±45° و در دمايASTM D4585ق ، مطاب2 شده مطابق شکل آمیزيدو پلیت رنگ 

:گیرند میي زیر قرار ها  تحت ارزیابی ها پس از اتمام آزمایش، پلیت . گیرند میقرار 
نبایستی . گیرند می دقیقه مورد ارزیابی قرار 15 بعد از خروج از کابین و پس از گذشت مدت زمان ها پلیت : تاول زدگی
  .  مشاهده گرددها اول زدگی در سطح پلیت هیچگونه ت
. شوند تا خشک گردند می ساعت در دماي اتاق قرار داده  24 ±1 به مدت ها  از کابین، پلیت ها بعد از خروج پلیت : نرم شدگی

 تغییر سختی نبایستی میزان مورد ارزیابی قرار گرفته و ASTM D3363 مطابق (Pencil hardness) سختی پوشش میزان
  .تغییر در فام پوشش نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. یشتر از یک واحد باشدب

  (Impact Test)تست ضربه 15-2-4
 تحت  ASTM D2794  در دماي اتاق و بر روي یک سطح بتنی و مطابق استاندارد2 شده مطابق شکل آمیزيیک پلیت رنگ 

  گیرد میآزمایش ضربه قرار 
 تحت ASTM B117  ساعت مطابق استاندارد24پلیت پس از اعمال ضربه به مدت . اشدب می in-lb 80 ضربه وارده شده میزان

 قابل مشاهده در اطراف محل (red rust)پس از اتمام آزمایش نبایستی خطوط زنگ زدگی . گیرد میآزمایش مه نمکی قرار 
  .ضربه وجود داشته باشد

  (Oil Resistance)مقاومت نسبت به روغن 15-2-5
 ساعت در روغن با 72قسمتی از پلیت به مدت . گیرد می تحت آزمایش روغن قرار 2ده مطابق شکل  شآمیزيیک پلیت رنگ 

مطابق (پس از اتمام آزمایش قسمت غوطه ور در روغن، تحت آزمایش چسبندگی . شود میفرو برده  C105-100°دماي 
ASTM D3359 ( ز نبایستی هیچگونه تاول زدگی و ورقه نی. گیرد و نبایستی تغییري در چسبندگی پوشش ایجاد گردد میقرار

) ASTM D3363مطابق ( پوشش (pencil hardness)  تغییر در سختیمیزان.  در پوشش ایجاد گردد(streaking)شدگی 
  .تغییر در فام پوشش نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. نبایستی بیشتر از یک واحد باشد

  (UV + Condensation test)آزمایش رطوبت به همراه تابش 15-2-6
 قرار ASTM G53 و رطوبت، مطابق UV ساعت تحت آزمایش 500 به مدت 2 شده مطابق شکل آمیزيدو پلیت رنگ 

  :باشد میسیکل آزمایش به صورت زیر . گیرد می انجام FS-40 (bulb) توسط المپ UVآزمایش . گیرند می
 ASTMمطابق (تغییر براقیت پوشش . C°50 ساعت آزمایش رطوبت در دماي C ،4°60 در دماي UV ساعت آزمایش 4

D523 ( درصد مقدار اولیه باشد و نبایستی هیچگونه شکست 50نبایستی بیشتر از (Cracking) یا ترك خوردگی (Crazing) 
  .در سطح پوشش با چشم غیرمسلح دیده شود

  SCAB و QUVي ها تست 15-2-7
به منظور ارزیابی، بر روي . گیرند می مورد آزمایش قرار  آماده شده و مطابق روش زیر1 شده مطابق شکل آمیزيسه پلیت رنگ 

  .گردد میخراش ایجاد ) ASTM D1654, Procedure A, Method 2(  مطابق استانداردها پلیت 
 و بدترین نقطه در هر منطقه با گردد می اینچ تقسیم 4/1، خراش به مناطقی با ابعاد SCAB سیکل آزمایش 15بعد از اتمام 
).یی خط خراشانتها اینچ ابتدایی و 4/1 به غیر از(گیرد  می خزش در طول خط خراش مورد ارزیابی قرار یزانمدرنظرگرفتن 

سپس رتبه متوسط سه پلیت با . گردند میرتبه بندي  )ASTM D1654, Table 1 ( مقدار خوانده شده مطابق14متوسط 
مناطق دور از خراش نبایستی هیچگونه تاول زدگی . باشدآید که نبایستی کمتر از شش  میاستفاده از رتبه هر پلیت بدست 

  .داشته باشند
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  :روش آزمایش
a( سه پلیت مطابقASTM G53 آزمایش . گیرند می ساعت مورد آزمایش قرار 504 به مدتUV توسط المپ FS-40 

ساعت  4 ؛C°2±60 در دماي UV ساعت آزمایش 4: گیرد میسیکل آزمایش بصورت زیر انجام . پذیرد میانجام 
  .گیرد می انجام نها در این مرحله ارزیابی بر روي پلیت . C°2 ±50آزمایش رطوبت در دماي 

b( مطابقASTM D1654 گردد می خراش ایجاد ها  بر روي پلیت)  1مطابق شکل.(  
c( در یک قفسه ها پلیت (rack) سطح . گیرند طوري که خراش در حالت عمودي قرار گیرد می پالستیکی یا چوبی قرار

 نسبت به حالت عمودي قرار 15° را در زاویه اي ها قفسه بایستی پلیت . راش داده شده بایستی به طرف باال باشدخ
  . قفسه نبایستی با یکدیگر تماس داشته باشندي موجود در هرها پلیت . دهد

d( خواهد بودهر هفته معادل یک سیکل . گیرند می به شرح زیر تحت تعداد مشخصی سیکل آزمایش قرار ها پلیت .  
  : شنبه)1

 یک ساعت در گرمکن در دمايC°2±60.  
30 دقیقه در فریزر در دماي °C2±23-. از گرمکن به فریزر در عرض یک دقیقه بایستی انجام گیردها  انتقال پلیت .  
 دماي محلول دماي . شوند مینمک طعام فرو برده % 5 دقیقه در محلول 15 از فریزر خارج شده و به مدت ها پلیت

  .انتقال از فریزر به محلول نمک طعام در مدت کمتر از یک دقیقه بایستی انجام گیرد. باشد میاطاق 
 دقیقه آویزان 15 از محلول نمک طعام خارج شده و در دماي اتاق و رطوبت محیط به مدت یک ساعت و ها پلیت 

  .گردد می
 دماي کابین . شوند می ساعت قرار داده 21 در کابین آزمایش رطوبت به مدت ها پلیت°C2±60 و رطوبت نسبی آن 

  . باشد می درصد 85 ± 3
  شنبه چهاریکشنبه تا )2

 باشد میدماي محلول دماي اتاق . شوند می درصد قرار داده 5 دقیقه در محلول نمک 15 به مدت ها پلیت.  
 رطوبت و دماي اتاق(شوند  می دقیقه در شرایط اتاق قرار داده 15 به مدت ها پلیت.(  
دماي کابین . شوند می دقیقه در کابین آزمایش رطوبت قرار داده 30 ساعت و 22 به مدت ها یت پل°C2±60 و 

  . باشد می درصد 85 ± 3رطوبت نسبی آن 
  پنجشنبه و جمعه )3

  . باشد می% 85 و رطوبت نسبی آن C2 ±60°دماي کابین . شوند می در کابین آزمایش رطوبت قرار داده ها پلیت 

(Visual inspection)ي ارزیابی بصر15-2-8

سوب و یا ذرات و فاقد وضعیت ظاهري رنگ بایستی بدون ر. گیرد میبا چشم غیرمسلح، رنگ خریداري شده مورد ارزیابی قرار 
  .رویه باشد

15-2-9Pot life  
ي ها  براي رنگحداقل زمان موردنیاز . شود میو بر روي رنگ آماده اعمال انجام  ISO 9514این آزمایش مطابق استاندارد 

  .باشد می ساعت 8 (Flow)مورداستفاده در روش اعمال بارشی 

   (Dust-free time)زمان خشک شدن سطحی15-2-10
ي ها  رنگ حداکثر مدت زمان خشک شدن سطحی براي. شود می انجام ASTM D1640این آزمایش تحت استاندارد 

  . باشد مییک ساعت  (Flow)مورداستفاده در روش اعمال بارشی 
. باشد می آمیزيدي سازنده رنگ براي اعمال رنگ در هر پاس رنگ نها ضخامت پیش، براي انجام آزمایشضخامت فیلم رنگ

  .باشد می  کارگاهشرایط آزمایش شرایط محیطی
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(Recoatable time)زمان الزم براي اعمال الیه بعدي 15-2-11

ي ها   رنگ الیه بعدي برايزمان براي اعمالمدت حداکثر . شود می انجام ASTM D1640این آزمایش تحت استاندارد 
  .باشد می ساعت 12 (Flow)مورداستفاده در روش اعمال بارشی 

. باشد می آمیزيدي سازنده رنگ براي اعمال رنگ در هر پاس رنگ نها ضخامت پیش،ضخامت فیلم رنگ براي انجام آزمایش
  .باشد می  کارگاهشرایط آزمایش شرایط محیطی 

(Dry to handle / Dry through)ل و نقل خشک شدن براي حم/ خشک شدن عمقی 15-2-12

ي ها رنگ حداکثر مدت زمان خشک شدن عمقی براي . شود می انجام ASTM D1640این آزمایش تحت استاندارد 
  . باشد می ساعت 24 (Flow)مورداستفاده در روش اعمال بارشی 

. باشد می آمیزيل رنگ در هر پاس رنگ دي سازنده رنگ براي اعمانها ضخامت پیش،ضخامت فیلم رنگ براي انجام آزمایش
  .باشد می کارگاهشرایط آزمایش شرایط محیطی 

(Anti - Sagging properties)خاصیت ضدشره رنگ 15-2-13

 ASTM D4400 باشد و تحت استاندارد میي ایجادشده در حین اعمال رنگ ها بیانگر توانایی رنگ براي غلبه بر ناهمواري 
د سازنده رنگ براي اعمال رنگ نهامطابق با پیش.... ویسکوزیته، درصد جامد و آزمایش نظیر مشخصات رنگ براي. شود میانجام 

  .باشد می کارگاه  شرایط آزمایش شرایط محیطی.باشد می آمیزيدر هر پاس رنگ 

(Anti - Bubbling property)خاصیت ضدحباب رنگ 15-2-14

 2112Method#141FTMS شد و تحت استانداردبا میبراي غلبه بر حباب تشکیل شده در رنگ  بیانگر توانایی رنگ
د سازنده رنگ براي اعمال نهامطابق با پیش.... مشخصات رنگ براي آزمایش نظیر ویسکوزیته، درصد جامد و. پذیرد میانجام 
  .باشد می کارگاهشرایط آزمایش شرایط محیطی . باشد می آمیزيدر هر پاس رنگ رنگ 

  رسوب گذاري رنگ 15-2-15
باشد بدین معنی که ذرات  می) روش بارشی(در عدم ایجاد رسوب حین اقامت در حوضچه رنگ آماده اعمال ی رنگ بیانگر توانای

مشخصات رنگ براي . شود می  انجامASTM D869این آزمایش تحت استاندارد . نمایند میموجود در رنگ ایجاد رسوب ن
 آمیزيزنده رنگ براي اعمال به روش بارشی در هر پاس رنگ د سانهامطابق با پیش.... آزمایش نظیر ویسکوزیته، درصد جامد و

  .باشد می کارگاهشرایط آزمایش شرایط محیطی . باشد می

(Flash Point)نقطه اشتعال 15-2-16

مشخصات . شود می انجام DIN EN ISO 1523 و طبق استاندارد گردد میبیانگر دمایی است که رنگ در اثر جرقه مشتعل 
 آمیزيد سازنده رنگ براي اعمال رنگ در هر پاس رنگ نهامطابق با پیش.... کوزیته، درصد جامد ورنگ براي آزمایش نظیر ویس

  .درجه سانتیگراد باشد 24 حداقل دماي نقطه اشتعال بایستی. باشد می

(Density)دانسیته 15-2-17

 ASTM D1475 اندارداین آزمایش تحت است. شود میاندازه گیري  کارگاهباشد و در دماي محیط  میبیانگر وزن واحد حجم 
  . پذیرد میانجام 
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(Viscosity)ویسکوزیته 15-2-18

این آزمایش تحت . گردد میاندازه گیري  کارگاهباشد و در دماي محیط  می مقاومت رنگ در مقابل حرکت میزانبیانگر 
 اعمال رنگ به سپاسازنده رنگ موظف است ویسکوزیته موردنیاز براي اینکه در هر . پذیرد میانجام  ASTM D1200استاندارد 

 باشد و در نظر است که میکرون 80دي نهابه عنوان مثال در صورتی که ضخامت پیش. دي برسیم را اعالم نمایدنهاضخامت پیش
زیته موردنیاز براي اینکه در  ضخامت خشک بر روي قطعه ایجاد گردد سازنده بایستی ویسکومیکرون 40در هر بار اعمال رنگ 

  . برسیم را ارائه نمایدمیکرون 40امت خشک  اعمال رنگ به ضخهر پاس
  . ثانیه بیشتر باشد24تواند از  میویسکوزیته رنگ آماده براي اعمال ن: توجه

  (%Solid content, wt) درصد وزنی مواد جامد15-2-19
ن ای. پذیرد میانجام  ASTM D2369  استانداردطبقاین آزمایش . باشد می وزنی مواد جامد موجود در رنگ میزانبیانگر 

  .شود می آزمایش بر روي رنگ آماده اعمال انجام

  (%Solid content, vol) مواد جامد میدرصد حج15-2-20
این . پذیرد میانجام  ASTM D2697  استانداردطبقاین آزمایش . باشد میواد جامد موجود در رنگ م می حجمیزانبیانگر 

  .شود می آزمایش بر روي رنگ آماده اعمال انجام

(Coverage) پوشش دهی میزان15-2-21

 طبق این آزمایش .)m2/kg( باشد میرنگ   پوشش تشکیل شده رنگ در ضخامت مشخص به ازاي واحد وزنمیزانبیانگر 
  .پذیرد میانجام  )3-2-3  بند TUN 901157(استاندارد 

 صورتی که به عنوان مثال در.  باشد)الیه(  پاسدي سازنده رنگ براي هرنهاضخامت فیلم رنگ نیز بایستی برابر ضخامت پیش
 میزان ارائه داده است میکرون 80د داده است و ضخامت الیه اول را نهاپیش) سه نوع رنگ(سه الیه   میسازنده رنگ سیست

  . شود میاین آزمایش بر روي رنگ آماده اعمال انجام .  بایستی ارائه گرددمیکرون 80پوشش دهی در ضخامت 

  3دستورالعمل شماره 16

  گالوانیزه گرمي ارزیابی پوشش ها معیار

  (DIN 50978) ي گالوانیزه گرمها  چسبندگی پوشش -ي فلزيها آزمایش پوشش 16-1

  دامنه کاربرد
این روش . نماید میص ي گالوانیزه گرم را به وسیله تست ضربه مشخها این استاندارد روش تست کیفی چسبندگی پوشش 

  . مناسب استمیکرون 150ا ضخامت تي ها  بخصوص براي پوشش

  Visual Inspectionظاهري  وضعیت 16-2
  .)ISO 1461(طبق استاندارد ي آزمایش ها  مشخصات و روش ،پوشش گالوانیزه گرم روي محصوالت آهنی و فوالدي

  خواص پوشش
 پوشش، چسبندگی و معیار مقبولیت نکاتی ارائه تعمیردر این قسمت در مورد خواص مربوط به پوشش از قبیل ظاهر، ضخامت، 

.شده است
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  پیوست جداول 17
استفاده و همچنین مشخصات فنی جهت اعمال به مورد ي ها خواص سیستم پوشش، مشخصات رنگاین جداول شامل 

  :گردد ي اسپري بدون هوا و بارشی به شرح ذیل میها روش
  

  1جدول شماره 
  جهت اعمال  خواص سیستم پوششی 

(Airless Spray Coating)به روش اسپري بدون هوا 

  گیري سازنده نتایج اندازه  الزممقادیر  الیهشمارة  نوع آزمایش
-  آزمایش مه نمکی  ساعت1500

1st layer to metal   آزمایش چسبندگی 100%
Layer to layer 100%

آزمایش رطوبت -  ساعت1000
تست ضربه - 80  in-lb

-  مقاومت نسبت به روغن
ساعت72

105- 100  °C

-  شآزمایش رطوبت به همراه تاب 500
QUV / SCAB  - ≥ 6

1st paint حداکثر یک ساعت
2nd paint حداکثر یک ساعت
3rd paint   زمان خشک شدن سطحیحداکثر یک ساعت

4th paint حداکثر یک ساعت
1st paint حداکثر سه ساعت
2nd paint حداکثر سه ساعت
3rd paint   زمان الزم براي اعمال الیه بعديداکثر سه ساعتح

4th paint حداکثر سه ساعت
1st paint حداکثر شش ساعت
2nd paint حداکثر شش ساعت
3rd paint حداکثر شش ساعت

  /خشک شدن عمقی 
  خشک شدن براي حمل و نقل

4th paint حداکثر شش ساعت
1st paint ok
2nd paint ok
3rd paint ok

  خاصیت ضدشره رنگ
4th paint ok
1st paint ok
2nd paint ok
3rd paint ok

  خاصیت ضدحباب رنگ
4th paint ok

1st paint 24حداقل 
2nd paint 24حداقل 
3rd paint   نقطه اشتعال24حداقل 

4th paint 24حداقل 
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  2جدول شماره 
  (Flow Coating)خواص سیستم پوششی جهت اعمال به روش بارشی 

شمارة الیه  نوع آزمایش   گیري سازنده نتایج اندازه  مقادیر الزم
-  آزمایش مه نمکی  ساعت1500

1st layer to metal   آزمایش چسبندگی100%
Layer to layer 100%

آزمایش رطوبت -  ساعت1000
تست ضربه - 80 in-lb

-  مقاومت نسبت به روغن
 ساعت72

100-105 °C

-  آزمایش رطوبت به همراه تابش  ساعت500
QUV / SCAB  - ≥ 6

1st paint حداقل هشت ساعت
2nd paint حداقل هشت ساعت
3rd paint   Pot lifeحداقل هشت ساعت

4th paint حداقل هشت ساعت
1st paint حداکثر یک ساعت
2nd paint حداکثر یک ساعت
3rd paint   زمان خشک شدن سطحیحداکثر یک ساعت

4th paint حداکثر یک ساعت
1st paint  ساعت12حداکثر 
2nd paint  ساعت12حداکثر 
3rd paint   زمان الزم براي اعمال الیه بعدي ساعت12حداکثر 

4th paint  ساعت12حداکثر 
1st paint عت سا24حداکثر 
2nd paint  ساعت24حداکثر 
3rd paint  ساعت24حداکثر 

  /خشک شدن عمقی 
  خشک شدن براي حمل و نقل

4th paint  ساعت24حداکثر 
1st paint ok
2nd paint ok
3rd paint ok

  خاصیت ضدشره رنگ
4th paint ok
1st paint ok
2nd paint ok
3rd paint ok

  خاصیت ضدحباب رنگ
4th paint ok
1st paint ok
2nd paint ok
3rd paint ok

  ري رنگرسوب گذا
4th paint ok

1st paint 24حداقل 
2nd paint 24حداقل 
3rd paint   نقطه اشتعال24حداقل 

4th paint 24حداقل 
  
  
  
  
  
  



ITS-MP01-01  31  2008-04

  3جدول شماره ٭

  ي مورداستفاده جهت اعمال ها مشخصات رنگ 
  (Airless Spray Coating)به روش اسپري بدون هوا 

Paint type: …………

Value  Test method  Material  Property  
gr/cm3  ASTM D1475Paint
gr/cm3ASTM D1475Hardener  
gr/cm3  ASTM D1475Thinner  
gr/cm3  ASTM D1475Ready to coat paint (1)  

Density  

secASTM D1200Paint  
secASTM D1200Hardener  
secASTM D1200Thinner  
sec  ASTM D1200Ready to coat paint (1)  

Viscosity

wt%  ASTM D2369  Ready to coat paint (1)  Solid content  
vol%  ASTM D2697  Ready to coat paint (1)  Solid content  

m²/kg at µ = … secTUN 901157  Ready to coat paint (1)  Coverage  
wt or vol  -  Ready to coat paint (2)  Paint / hardener ratio  
wt or vol-  Ready to coat paint (3)  Paint / thinner ratio  

1st paint
2nd paint
3rd paint
4th paint

ارزیابی بصري

به عنوان مثال در صورتی که . د و ارسال گردتکمیلدي نهاي پیشها  این جدول بایستی توسط سازنده رنگ و براي تمام رنگ ٭
 و تکمیلدي خود در نظر گرفته است این جدول براي هر سه نمونه رنگ بایستی نهاسازنده رنگ سه نوع رنگ در سیستم پیش

  .ارسال گردد
ردنر به رنگ افزوده شده و سپس با افزودن مقدار مشخصی از یک تینر ها شود که  میرنگ آماده اعمال به رنگی گفته ): 1(

ویسکوزیته رنگ آماده اعمال باید طوري باشد که پس از اعمال آن بر .  ویسکوزیته آن به حد مطلوب رسانیده شده است،مناسب
ایجاد ) ضخامت تر و ضخامت خشک( پوششی با ضخامت اعالم شده از طرف سازنده رنگ Airless sprayروي قطعه با روش 

دي نهاسکوزیته موردنیاز براي اینکه در هر بار اعمال رنگ به ضخامت پیشبه عبارت دیگر سازنده رنگ موظف است وی. نماید
 باشد و در نظر است که در هر بار اعمال میکرون 80دي نهابه عنوان مثال در صورتی که ضخامت پیش. برسیم را اعالم نماید

براي اینکه در هر بار اعمال  ضخامت خشک بر روي قطعه ایجاد گردد سازنده بایستی ویسکوزیته موردنیاز میکرون 40رنگ 
  . برسیم را ارائه نمایدمیکرون 40رنگ به ضخامت خشک 

  .باشد میردنر در رنگ آماده اعمال ها بیانگر نسبت بین رنگ و ): 2(
  .باشد میردنر و تینر در رنگ آماده اعمال ها + بیانگر نسبت بین مخلوط رنگ ): 3(
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  4جدول شماره ٭
  مورداستفاده ي ها مشخصات رنگ 

  (Flow Coating)جهت اعمال به روش بارشی 
Paint type: …………

Value  Test method  Material  Property  
gr/cm3  ASTM D1475Paint
gr/cm3  ASTM D1475Hardener  
gr/cm3  ASTM D1475Thinner  
gr/cm3  ASTM D1475Ready to coat paint (1)  

Density  

secASTM D1200Paint  
secASTM D1200Hardener
secASTM D1200Thinner  
sec  ASTM D1200Ready to coat paint (1)  

Viscosity

wt%  ASTM D2369  Ready to coat paint (1)  Solid content  
vol%  ASTM D2697  Ready to coat paint (1)  Solid content  

m²/kg at µ = … sec  TUN 901157  Ready to coat paint (1)  Coverage  
wt or vol  -  Ready to coat paint (2)  Paint / hardener ratio

wt or vol-  Ready to coat paint (3)  Paint / thinner ratio  
1st paint
2nd paint
3rd paint
4th paint

ارزیابی بصري

به عنوان مثال در صورتی که .  و ارسال گرددتکمیلدي نهاي پیشها گ این جدول بایستی توسط سازنده رنگ و براي تمام رن ٭
 و تکمیل این جدول براي هر سه نمونه رنگ بایستی .دي خود در نظر گرفته استنهاسازنده رنگ سه نوع رنگ در سیستم پیش

  .ارسال گردد
 با افزودن مقدار مشخصی از یک تینر ردنر به رنگ افزوده شده و سپسها شود که  میرنگ آماده اعمال به رنگی گفته ): 1(

ویسکوزیته رنگ آماده اعمال باید طوري باشد که پس از اعمال آن بر .  ویسکوزیته آن به حد مطلوب رسانیده شده است،مناسب
ضخامت تر و ضخامت ( پوششی با ضخامت اعالم شده از طرف سازنده رنگ (Flow coating)روي قطعه با روش بارشی 

به عبارت دیگر سازنده رنگ موظف است ویسکوزیته موردنیاز براي اینکه در هر بار اعمال رنگ به ضخامت . ایدایجاد نم) خشک
 باشد و در نظر است که در هر میکرون 80دي نهابه عنوان مثال در صورتی که ضخامت پیش. دي برسیم را اعالم نمایدنهاپیش

اد گردد سازنده بایستی ویسکوزیته موردنیاز براي اینکه در هر بار  ضخامت خشک بر روي قطعه ایجمیکرون 40بار اعمال رنگ 
  . برسیم را ارائه نمایدمیکرون 40اعمال رنگ به ضخامت خشک 

  .باشد میردنر در رنگ آماده اعمال ها بیانگر نسبت بین رنگ و ): 2(
  .باشد میردنر و تینر در رنگ آماده اعمال ها + بیانگر نسبت بین مخلوط رنگ ): 3(
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  5 شماره جدول٭
  ي مورداستفاده در ها  رنگ  براياعمالمشخصات فنی 

  (Airless Spray Coating)روش اعمال اسپري بدون هوا 
items

Layers

Paint 
Viscosity

(sec)

Wet thickness 
( m )

Dry thickness 
( m )

No. of application 
(pass)

First layer
Second layer
Third layer
Comments:
1) Paint preparation methods (such as paint to hardener ratio or solvents contents …) shall 

be delivered by paint producer to IranTransfo.
2) Any other requirements in paint preparation or paint application shall be delivered by paint 

producer to IranTransfo.

  .گردد می  ارسال پس از تأیید آزمایشگاه به تولید و کنترل کیفیت وتکمیل این جدول توسط سازنده رنگ ٭
  
  
  
  

  6جدول شماره ٭
  ي ها  فنی اعمال براي رنگ مشخصات

  (Flow Coating) در روش اعمال بارشی مورداستفاده
items 

Layers 

Paint 
Viscosity

(sec)

Wet thickness 
( m )

Dry thickness 
( m )

No. of application 
(pass)

First layer
Second layer
Third layer
Comments: 
1) Paint preparation methods (such as paint to hardener ratio or solvents contents …) shall 

be delivered by paint producer to IranTransfo.
2) Any other requirements in paint preparation or paint application shall be delivered by paint 

producer to IranTransfo.

  .گردد می  ارسالید آزمایشگاه به تولید و کنترل کیفیت پس از تأی وتکمیلاین جدول توسط سازنده رنگ  ٭
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  ي آزمایشها پلیت ه ینحوه ته: مهمیض18

  ي آزمایشها پلیت 
ي آزمایش از لحاظ اندازه و نوع ها پلیت .  از جنس فلز مورداستفاده در ساخت ترانسفورماتور باشدیستیي آزمایش باها پلیت 

زکاري، توسط سیستم پوشش دهی مورداستفاده در خط می پس از تها تمام پلیت . اشندب 2 و 1 يها بایستی مطابق شکل 
 به مدت حداقل یک هفته در شرایط دمایی و رطوبتی اتاق قرار داده ها سپس پلیت . شود میتولید، پوشش دهی و پخت داده 

  .شوند تا آماده براي انجام آزمایشات گردند می

  1نکته 
ي با ابعاد کوچک سوراخ در ها در پلیت . به منظور تسهیل در رنگ آمیزي پلیت تعبیه شده استسوراخ ایجادشده در پلیت 

 اینچ 16/9حداکثر قطر سوراخ . گردد می اینچ از لبه ایجاد 8/1ي با ابعاد بزرگ به فاصله ها شود و در پلیت  میمرکز ایجاد 
  .باشد می

  2نکته 
  . اینچ ارتفاع داشته باشد4/1 اینج پهنا و 4/1 بایستی منطقه جوش. جنس جوش بایستی از جنس پلیت باشد

  3نکته 
  .باشد می اینچ 4 تقریبًا و طول آن گردد می و از بین منطقه جوش ایجاد ASTM D1654خراش مطابق 

  :1شکل 

  :2شکل 
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