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  به نام خدا 
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  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29عتایی ادار  متور    موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا      نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 
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 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف توییدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دویتی غیر و دویتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و چاپایران  میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بتدین ترتیتب ،     .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  تصتویب ،  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ایمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ایمییی ایکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

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

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند  می فعاییت

  .رودمی گیر بهره ایمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی  پیشرفت اا 

 و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون ، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   اقتصتاد  ،  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  عمتومی ،  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عایی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تویید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور ، محصوتت برا  ایمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 مشتاوره ،  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید . اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمونگتاه  محیطتی ، زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   صتدور گتواای   و ممی   بازرسی ، آموزش ،

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کاییبراسیون س واسنجی  

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم ، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین سنجش ، وسایل کاییبراسیون س واسنجی   یکااا ، ایمییی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 
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3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 خوردگی
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 3 نامه پیوست ب ساطالعاتی  کتاب
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 یش گفتارپ

که پیش نویس آن در "اا  آزمون ای امات و روش -مقاومت به خوردگی -ساختمانی  ق آتت ایر"استاندارد 

اجالس  263اا  مربوط توسط ررکت مهندسی اندیشه فاخر رهرکرد تهیه و تدوین رده است و در  کمیسیون

مورد تصویب  13/11/1329مور  ساختمانی  و فراورده اا   ساختمان و مصایح مهندسیکمیته میی استاندارد

ح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات قانون اصال 3قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

 ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود.1331مصوب بهمن ماه   صنعتی ایران،

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

ظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این استاندارداا  میی ایران در مواقع ی وم تجدید ن

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 

 مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد 
BS EN 1670: 2008,Building hardware - Corrosion resistance - Requirements and test methods. 
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  "هاي آزمون  الزامات و روش -خوردگی بهمقاومت  -ساختمانی  يرآق آالت  "

 

 هدف ودامنه کاربرد 0

اا،  بآتت ساختمانی در خوردگی یراق بهای امات مربوط به مقاومت ادف از تدوین این استاندارد تعیین  1-1

 است. 9ا  و دیوارکشی پرده 1اا ا  پنجره اا، پشت پنجره

 راا د ساختمانی بر اساس عمیکرد آنآتت  بند  کردن مقاومت به خوردگی یراق این استاندارد روش رده 1-9

 کند.   ، فراا  می9-9آزمون پارش نمک خنثیساستاندارد بندس

 ق باباطنمبنا  ابر  و پنج رده مقاومت به خوردگی که دار و بدون پورش پورشاین استاندارد ای امات سطوح 

که  مربوط به ای اماتی است 0امچنین ردهکند.  را مشخص می ،استند 3تا  1اا   رده ررایط کاربرد متفاوت

در این  ، استند،استند 3از موارد رده باتتر که خوردگی   سطوح مقاومت به مربوط به ای امات .اند تعیین نشده

 اا  مورد استفاده نیازمند توافق استند. و در مکان گیرند استاندارد قرار نمی

آتت ساختمانی  اا  فی   مورد نیاز یراق دانده امچنین این استاندارد، در صورت مشخص ردن، برا  اتصال

 .گیرند مورد استفاده قرار میرده ا  تثبیت 

ابق با این استاندارد ، مطابق با آتتی مط محصول یراقامراه  به فروخته رده اایی وبست اا و چفت پیچبهتر است،

   این استاندارد بارند.

کیفیت نسبی یک ماده امراه با محافظت  آیا که ، طرحی برا  بررسی اینروش ررح داده رده در این استاندارد

 داد. را ارئه می یا خیر رود خوردگی یا بدون آن، حفظ می

اا  مشابه، مقایسه  داده رده با پورش اا  پورش نمونهتوان بین  براین، بمنطور ااداف کنترل کیفی می  عالوه

اا از  اا  نسبی تنها در صورتی مناسب استند که پورش اا  پارش نمک بعنوان آزمون انجام داد. اما آزمون

 نظر نوعشان به اندازه کافی مشابه بارند.

اا  خوردگی که در عمل  تنشاا با  اا  خوردگی ایجاد رده در طی این آزمون به دییل تفاوت اساسی بین تنش

پییر نیست که بتوان از نتایج به دست آمده از آزمون پارش نمک، به صورت یک  امکانایجاد می روند، غایباً 

 اا  پورشی متفاوت استفاده کرد.   راانما  نصبی برا  رفتار بیند مدت سیست 
است که در استاندارد ای و استفاده  "رده"است مطابق با اصطالح  که در این استاندارد استفاده رده "رده"اصطالح  -0يادآوري

 است. رده

 

                                                 
1- Shutters 
2- Curtain walling 



9 
 

ردت با ررایط محیطی   اا  محافظ که به بدییل فاکتوراا  متعدد تاثرگیار در پیشرفت خوردگی مانند تشکیل تیه -1يادآوري

یک رابطه مستقی  بین مقاومت در برابر عمل پارش نمک و مقاومت خوردگی در  کند، بندرت روند، تغییر می که با آن مواجه می

توان  اایی که می اا وجود دارد. بنابراین بهتر است که نتایج آزمون مقاومت به خوردگی مواد آزمون رده در تمام محیط سایر محیط

امچنین بهتر است عمیکرد مواد متفاوت در طی از این مواد استفاده کرد، بصورت یک راانما  مستقی  در نظر گرفته نشوند. 

اا در نظر گرفته  آزمون مقاومت به خوردگی، بصورت یک راانما  مستقی  مقاومت به خوردگی این مواد در انگام استفاده از آن

 نشوند.

 

  الزامیمراجع  1

 رجاع داده رده است. مدارک ای امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ا

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ  رود. بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می

استاندارد میی ایران نیست. در  اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد نظر این انتشار ارجاع داده رده بارد،اصالحیه

انتشار به آن اا ارجاع داده رده است، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ 

 اا  بعد  آن اا مورد نظر است.

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ای امی است:

تعیین  -اا  سطح ارزیابی می ان تخریب پورش -اا و جالاا ، رنگ3333-9 شماره ایران میی استاندارد 1-0

 زدگی. قسمت دوم: ارزیابی و تشخیص درجه تاول -ضایعات و ردت تغییرات یکنواخت ظاار   هکمیت و انداز

 .مه نمک  آزمون -اا  مصنوعی اا  خوردگی در محیط ، آزمون9299 رمارهایران  میی استاندارد 1-1

 

 اصطالحات وتعاريف 9

9-0 

 آالت ساختمانی محصوالت يراق

مشخصه مربوط به خود را داردسبا توجه  ،مادهار  جا اردر  که متفاوت   مواد و اج ا انواع محصوتت ساخته رده با

 به مقاومت به خوردگی 
توان با یک ماده مشخص  ا  از اج ا است که در آن یک یا چند ج  را می اغیب یک محصول نهایی رامل مجموعه -يادآوري

 ساخت.
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9-1 

 0سطح برجسته

محصول که موقع نصب محصول در یک اایی از سطح  ، یا قسمتیک محصول سطحاز اا  قابل مشااده  قسمت

 mm قطراا را با یک توپ به  توان آن گیرند و می معرض دید قرار می
 1

9
 mm 99  یمس کرد و امچنین سایر

از ادامه عمیکرد صحیحشان وجود یک مقاوت به خوردگی مشخص رده  کسب اطمینانبرا  سطوحی که 

 ضرور  است.

 

 بندي رده 4

 بند  رود: گیار  زیر، رده آتت ساختمانی باید مطابق با سیست  رده مقاومت به خوردگی محصوتت یراق

 فاقد مقاومت به خوردگی تعریف رده؛ 0رده 

 مقاومت به خوردگی پایین؛ 1رده 

 مقاومت به خوردگی متوسط؛ 9رده 

 مقاومت به خوردگی بات؛ 3رده 

 بسیار بات؛ مقاومت به خوردگی 2رده 

 مقاومت به خوردگی بصورت استثنایی بات. 3رده 

 مشااده رود. ، پیوست ایفمخصو  استفادهبند  و کاربرد آن در ررایط  منظور این رده به

 درمورد محصوتتی که نیاز به یک مقاومت به خوردگی تعریف رده ندارند، قابل کاربرد است. 0رده -يادآوري
 

 الزامات 5

 کلیات 5-0

 نباید بکار برده روند. ،عدم وجود مقاومت به خوردگی تعریف ردهبدییل  0برا  محصوتت نهایی ردهای امات زیر 

 

 الزامات آزمون کلی 5-1

که در بر دارنده ظوابط مورد پییرش استاندارد محصول باید روش مشخص نمودن ای امات مقاومت به خوردگی 

  تند را، فراا  کند.اس 2-3و  3-3مورد نیاز بنداا  مانند موارد  ، 9مربوط به ظاار و قابییت

                                                 
1- Significant surface 
2- Appearance and functionality 



2 
 

استاندارداا  محصول وجود ندارته بارند، توییدکننده مجاز است که برا  قابییت و/یا ظاار  که درجایی

 محصوتت، به انطباق با این استاندارد استناد کند.

د ای امات مشخص مج ا بارند. نیازمن ،مجاز است که برخی استاندارداا  محصول مربوط به ظاار و عمیکرد

 رناخته خوااد رد. ،ول مناسب امات مشخص در قایب استاندار محصای

تحت سایر  اایی که قبالً اا آیا جهت انجام ردن بر رو  نمونه چنین آزمون امچنین باید بیان رود که این

اا    آزمون که پس از آناا اند، استند یا جهت قرار گرفتن در معرض سایر روش اا  آزمون قرار گرفته روش

 . یا خیر گیرند اا  تازه انجام می اا  خوردگی بر رو  نمونه که آزمون استند ویا این

اا     قرار گیرند، رده9-9محصوتت باید در معرض یک آزمون پارش نمک خنثی مطابق با استاندارد بندس

 مقاومت به خوردگی در زیر داده رده است:

          1رده -3-9-1
 1

 9
h  h 92؛ 

 h           9رده-3-9-9
 1

 9
 h 23؛ 

 h           3رده-3-9-3
 1

 9
 h 26؛ 

 h           2رده-3-9-2
 1

 9
 h 929؛ 

 h           3رده-3-9-3
 1

 9
 h 239؛ 

 

 مورد پذيرش  يشرايط عملکرد 5-9

دارته بارد، محصول باید پس از آزمون خوردگی، اگر ررایط مورد نیاز  توسط استاندارد محصول مربوطه وجود 

 .عمل کند مطابق با آن ررایط بتواند بصورت عاد 
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 ي مورد پذيرششرايط ظاهر 5-4

 کلیات 5-4-0

یا بینایی اصالح  1اا  معمویی غیر مسیح چش  که برا  دار ردن یکها  از  سطوح پورش داده نشده نباید نشانه

قابل دیدن است، از خود نشان داند. این رامل زنگار  ،سطح 3اا  ناسازگار یا سیاه رنگی بصورت بی، 9رده

 پییرفته رده نمی رود.   

 

 4گی زده درجه زنگ 5-4-1

، باستثنا  میانگین یک نقطه گیرند داده رده وقتی که برا  مدت زمان مشخص در معرض قرار می سطوح پورش

باید بدون ایجاد  در ارجهت، mm 3/1اا  ب رگتر از  مترمربع از سطح برجسته و بدون نقطه مییی639بر ار 

قابل مشااده است، اا  معمویی غیر مسیح یا بینایی اصالح رده  برا  چش  پایه که  خوردگی در زیرتیه فی 

 د.ندوام بیاور

سطح پرداخت رده آن ارتباه گرفته نشود. در مورد  بهتر است که خوردگی زیرتیه فی   پایه با خوردگی سطحی -يادآوري

اا  آییاژ آیومینی  یا رو  سفید   است. خوردگی زیرتیه 3مایل به سر ا   گی بصورت یک ظاار قهوه زده اا، خوردگی زنگ  زیرتیه

 سب  رنگ است.اا  برنجی یا برن    رنگ و خوردگی زیرتیه

 

    6کردن درجه طبله 5-4-9

  معین رده، نباید 1-9چه که در استاندارد بندس اا مانند آن کردن سطوح و اندازه ار یک از طبیه درجه طبیه

 تجاوز کنند. 3بارند و از اندازه 9بترتیب بیشتر از چگایی

 

 شرايط آزمون 6

 شرايط کلی 6-0

اا   اند و یا در نمونه نیاز باید یا بر رو  محصوتتی که گردآور  رده اا  خوردگی مورد ار یک از آزمون -ایف

 اا  تهیه رده معمویی، انجام رود. مشابه نمونه

زمانی که نمونه تحت آزمون قرار دارد، محصول باید در اتاق آزمون و در جهت معمول مورد استفاده، قرار  -ب

  9-9چه در استاندارد بندس مونه باید مشابه با آنداده رود. اگر نتوان جهت معمویی را تعریف کرد، ن

                                                 
1- Unaided normal 

2- Corrected vision 
3- Blackening or adverse discolouration 

4- Degree of rust 

5- Reddish 

6- Blistering 
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مشخص رده، قرار داده رود. اگر بدییل اندازه یا رکل نمونه قرار دادن محصول مطابق با استاندارد بند    

  ممکن نبارد، نمونه باید بنحو  قرار داده رود که مختل کردن جریان اوا در اتاق آزمون را به 9-9س

 حداقل برساند.

 

 

 

 عملیات در ادامه آزمون خوردگی 6-1

اا  مشخصی وجود ندارته بارد، ادامه فرآیند در استاندارد  اگر در استاندارد محصول مربوطه دستورایعمل

   تعریف رده است.9-9بندس

 

 گذاري نشانه 9

ی مشخص، آتت ساختمان گیار  مربوط به یراق بصورت معمول در نشانهآتت ساختمانی  مقاومت به خوردگی یراق

آتت موجود نبارد، محصول باید بوسییه مشخص کردن رماره این  رود. در جایی که استاندارد یراق معین می

 گیار  رود. استاندارد که امراه با رده بدست آمده است، نشانه

 .1مثال     رماره میی این استاندارد: رده 

یا بوسییه خود  بند  گیار  یا بسته رو  برچسب آتت یا بر اا  مربوط به یراق گیار  باید در نورته نشانه

 ذکر رود.  اا، گیار  محصول و یا بصورت اختیار  در بیش از یکی از این روش نشانه

     
  

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 هاي مختلف مقاومت به خوردگی هايی از شرايط استفاده مناسب براي رده مثال

 

 شرايط استفاده مقاومت به خوردگی

که یک  اایی با مکان بدون ررایط استفاده مشخص، ررایط استفاده : فاقد مقاومت به خوردگی تعریف رده 0رده

 مقاومت به خوردگی تعریف رده، مرتبط نیست 

 اا در اتمسفراا  خشک و گرم اا  داخل خانه استفاده : مقاومت به خوردگی پایین1رده 

 اا در جااایی که امکان چگایش وجود دارد اا  داخل خانه استفاده : مقاومت به خوردگی متوسط9رده 

 1اا  خارج خانه در جااایی که بوسییه بارندگی یا ربن  زدن استفاده : مقاومت به خوردگی بات؛3رده 

 ی  یا موقتی وجود دارد رطوبت دا احتمال

 یط بسیار ردیددر ررااا  خارج خانه  استفاده : مقاومت به خوردگی بسیار بات2رده 

اا  خارج خانه در ررایط ردید استثنایی در جایی که  استفاده بات  : مقاومت به خوردگی بصورت استثنایی3رده 

 محافطت بیند مدت از محصول نیاز است

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Dew 
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 مهنا کتاب

 

  رو  بر سطح آان یا فوتد. کار  اا  آب پورش -اا  فی   پورش ،3322رماره ایران  میی استاندارد [0]

  

کار  ایکتریکی نیکل و کروم رو  سطح مواد  آب -اا  فی   پورش، 3929 رمارهایران  میی استاندارد [1]

 ای امات. -پییمر  پالستیکی

 

آزمون خوردگی به روش  -اا  غیر آیی اا  فی   و دیگر پورش پورش ،2663 رمارهایران  میی استاندارد [9]

 .کرودکوت

  

تعیین  -اا  سطح ارزیابی می ان تخریب پورش -اا و جالاا رنگ ،3333-3 رمارهایران  میی استاندارد [4]

  قسمت سوم: ارزیابی و تشخیص درجه زنگ -کمیت و اندازه ضایعات و ردت تغییرات یکنواخت ظاار 

  گی. زده

 

آزمون خوردگی در  -اا  غیر آیی پورشاا  فی   و دیگر  پورش ،2631 رمارهایران  میی استاندارد [5]

  اکسید گوگرد. محیط مرطوب ارباع محتو  د 
 

اا   نیازمند  -آزمون خوردگی اتمسفر  -خوردگی فی ات و آییاژاا، 3369 رمارهایران  میی استاندارد [6]

 اا  میدانی. عمومی برا  آزمون
 

اا  معدنی بر سطح زیرآبنداا   سایر پورشاا  فی   و  پورش ،3921 رمارهایران  میی استاندارد [9]

 اا  آزمون. روش -اا و قطعات ساخته رده با توجه به آزمون خوردگی بند  آزمونه درجه -فی  
 

اا  فوتد  در برابر خوردگی با  حفاظت سازه -اا و جالاا رنگ، 6322-9 رمارهایران  میی استاندارد [8]

 .بند  ررایط محیطی دوم: طبقه قسمت -اا  محافظ رنگ  استفاده از سیست 
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ISO 1456, Metallic coatings — Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of 

copper plus nickel plus chromium. 

 

[9] 

ISO 1458, Metallic coatings — Electrodeposited coatings of nickel. 

 
[10] 

ISO 4520, Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium coatings. 

 
[11] 

ISO 7599, Anodizing of aluminium and its alloys — General specifications for anodic 

oxide coatings on aluminium. 

 

[12] 

EN ISO 10683, Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings (ISO 

10683). 

 

[13] 

EN 12329, Corrosion protection of metals — Electrodeposited coatings of zinc with 

supplementary treatment on iron or steel. 

 

[14] 

EN 12540, Corrosion protection of metals — Electrodeposited coatings of nickel, nickel 

plus chromium, copper plus nickel and copper plus nickel plus chromium. 

 

[14] 

DIN 50021, Sprühnebelprüfungen mit verschiedenen Natriumchlorid-Lösungen (Spray 

tests with different sodium chloride solutions). 

 

[16] 

DIN 50961, Galvanische Überzüge — Zinküberzüge auf Eisenwerkstoffen — Begriffe, 

Korrosionsprüfung und Korrosionsbeständigkeit (Electroplated coatings — Zinc coatings 

on iron and steel — Terms testing and corrosion resistance) 

[17] 

 


