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 چکیده

د و شرایط محیطی با توجه به افزایش روزافزون استفاده از پلیمرها در مصارف گوناگون و در معرض نور خورشید بودن اکثر آنها، بررسی اثر تخریب نور خورشی

، مادون قرمز و .... می باشد. از این محدوده، طول موجهایی UVA) ،UVB،(UVCهمیت است. امواج نور خورشید متشکل از نور مرئی، فرابنفشبسیار حائز ا

توسط  UVB می باشد و امواج با طول موجهای کمتر از محدوده طول موج  UVBو مقدار جزیی  UVAکه اثر تخریبی دارند و به زمین می رسند مربوط به 

که مقدار عمده نور مضر  UVAالیه اوزون جذب شده و به زمین نمی رسند. برای بررسی شبیه سازی میزان تخریب در پالستیک ها، معموال طول موج 

ات فراوانی را در دریافتی خورشید را تشکیل می دهد جهت انجام آزمون مورد استفاده قرار می گیرد. موسسه اندیشه برتر میران در طی چند سال اخیر تحقیق

نوان چالش خصوص روش های مختلف انجام این آزمون و همچنین جمع آوری اطالعات اقلیمی و .... انجام داده است که در طی این تحقیقات مواردی را به ع

اندازه  کالیبراسون سنسورهای -2 ،ازی واحدهای شدت تابش نور خورشیدیافتن روش یا استانداردی جهت معادل س -1جهت بررسی می توان در نظر گرفت: 

مطابق شرایط عنوان شده در استاندارد با مدت زمان  UVتطابق مدت زمان الزم برای قرارگیری محصول تحت تابش نور  -3، گیری شدت تابش و المپ ها

 های مورد نیاز جهت بررسی تغییرات خواص آنها می باشد.دوام محصول در برابر نور طبیعی خورشید و آزمون

 محدوده طول موج  ،امواج فرابنفش ،شدت تابش های کلیدی : اژهو
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 مقدمه -1

باشد. مناطق مختلف به مدت طوالنی میکیفیت آنها به منظور استفاده در  تضمینها از موارد بسیار مهم در های دوام پالستیکآزمون

سازی میزان تخریب نور خورشید است. محدوده طول موج طیف انجام آن شبیهباشد که هدف از ها، آزمون دوام نور مییکی از این آزمون

، UVAباشد که نور فرابنفش عامل مخرب در این طیف بوده و به مرئی، مادون قرمز و.. می، 1تابشی نور خورشید شامل نور فرابنفش

UVB   وUVC طیف فقط شود که از این سه تقسیم بندی میUVA باشد به سطح نانومتر می 033تا  333در حدود  که طول موج آن

های مربوط به این آزمون را که در این مقاله چالش رسند.گردد و دو طیف دیگر تقریبا به سطح زمین نمیزمین رسیده و موجب تخریب می

و  ی دستگاههات تابش المپهای آزمایشگاهی، عدم توانایی کالیبراسیون شدمتشکل از اختالف در محاسبات مقدار شدت تابش دستگاه

آن با مدت زمان قرارگیری در  یافتن رابطههمچنین عدم توانایی تعیین مدت زمان الزم برای قرارگیری در معرض المپ آزمایشگاهی و 

 دهیم.مورد بررسی قرار می ،باشدمعرض نور خورشید به منظور تضمین کیفیت محصوالت پلیمری در مناطق مختلف از نظر شدت تابش می

 هاپالستیکهای آزمون دوام نوری چالش  -2

-سازی روش انجام آزمون توسط آزمایشگاهیکسان های آزمون دوام نوری را در سه بخش که شاملدر این مقاله در نظر داریم که چالش

تجهیز و المپ و در نهایت تطبیق مدت زمان قرارگیری در معرض نور آزمایشگاهی با مدت زمان قرارگیری در معرض نور  ها، کالیبراسیون

 باشد را بیان کنیم.خورشید می

 هاانجام آزمون به روش یکسان در آزمایشگاه -2-1

شدت تابش در بیانگر که  (1جدول) شده است ذکر 3وات بر مترمربع بر نانومتر در برخی از استانداردها برحسب نور 2میزان شدت تابش

 .ASTM G154)، (6,9: 2016، ASTM D4329)، (2: 2013 است (1شکل) مشخصی از طیف تابش 0طول موج

 
  UVA340 [1]ورشید و المپطیف تابش نور خ -1شکل
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   [1]در معرض قرارگیریشرایط تعدادی از -1جدول

 

-می UVAمنظور مقدار تابش طیفی در تمام طول موج مربوط به کنند که می ذکردر برخی دیگر از استانداردها مقدار چگالی تابش را 

 ،(EN12224آیدگیری برروی طیف تابشی در محدوده طول موج بدست میکه از انتگرال باشدمی 5این کمیت وات بر مترمربع دواح باشد و

(4:2000  ،ASTM G177)، (3: 2008. 

  UVAطیف شدت تابش نور المپ  -2جدول

 

های مختلف متفاوت بوده و در های ساخته شده توسط شرکتپس از بررسی چندین آزمایشگاه مشخص گردید که تنظیمات دستگاه

و بر  ندارندها قابلیت تنظیم بر حسب واحد وات بر مترمربع را تر برخی دستگاهبیان روشنننتیجه خروجی آنها نیز متفاوت خواهد بود. به 

)محدوده طول موج(  ل دستگاه عدد وات بر مترمربع بر نانومتر را در پهنای باندوند و مسئوشتنظیم می حسب وات بر مترمربع بر نانومتر

قابل مشاهده هم  (1)برسد که این روش کامال اشتباه است بدلیل اینکه طیف تابشی که در شکل  مترمربع کند تا به مقدار وات برضرب می

 .باشدمیولی اینگونه محاسبه مربوط به طیف مستطیلی  بودهاست، طیفی گوسی 
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 هاکالیبراسیون رادیومتر و المپ -2-2

آزمون دوام یرگذار در ثکند از عوامل بسیار مهم و تاگیری میها و رادیومتری که شدت تابش را اندازهلکرد المپصحت عم ینان ازاطم

 .ASTM G151)، (4: 2010باشدها مینوری پالستیک

باشد که توسط تولید کننده مورد اول مدت زمان طول عمر المپ میمورد باید مورد توجه قرار گیرد.  دو هاپبرای صحت عملکرد الم

ه باید مطابق باشد کبایست تعویض گردد. مورد دوم بررسی طیف تابشی المپ میگردد و پس از گذشت زمان اعالم شده المپ میاعالم می

محاسبه بر حسب وات بر مترمربع بر نانومتر با استاندارد اعالم شده باشد و از روی آن بتوان مقدار شدت تابش در طول موج مشخصی را 

-فت المپ قابل اندازهباشد و در نتیجه میزان ادر کشور ایران موجود نمی این طیف را تولید کند اسپکترومتری که بتواند دستگاه ونمود 

 گیری نخواهد بود.

بر نانومتر را بررسی و  مترمربعوات بر بر حسب  یومتردار حسگر گیریحت اندازهنیز دستگاهی که بتواند ص عملکرد رادیومتر در مورد

 رد بررسی عملکرد رادیومتر نیز به مشکل برخواهیم خورد.در نتیجه در مو باشدکالیبره کند موجود نمی

ا مدت زمان قرارگیری در معرض نور آزمایشگاهی و تطابق آن ب UVA مدت زمان قرارگیری در معرض نور المپ -2-3

 به منظور تضمین کیفیت محصول  خورشید

با مدت  آن یافتن رابطهکنیم تعیین مدت زمان قرارگیری در معرض المپ آزمایشگاهی و عنوان می که در این مقاله چالشیمهمترین 

رای مدت زمان زمان قرارگیری در معرض نور خورشید در مناطق مختلف جغرافیایی است که از نتایج آن بتوان کیفیت محصول را ب

توان به ثبت مطالعات بسیار زیادی توسط کارشناسان موسسه اندیشه برتر میران در این مورد صورت پذیرفت که می تضمین نمود.مشخصی 

از  سایر شهرهای ایران خورشید به مدت یکسال در محدوده جاده مخصوص کرج و دریافت اطالعات تابشد خورشی نور اطالعات تابش

-ینسازمان هواشناسی و ... اشاره کرد. با مقایسه نتایج بدست آمده از این اطالعات و همچنین مقایسه با مقادیر ذکر شده در استانداردهای ب

ارتفاع از ، اییموقعیت جغرافیها از نظر این مکان اختالفباشند، مشخص گردید بدلیل ر آمریکا میالملی که اغلب مربوط به شهرهای کشو

شدت تابش  توانتابش، نمی شدتمیانگین مقدار در و در نتیجه تفاوت  ، مدت زمان حضور نور خورشید و ...تغییرات دمایی، سطح دریا، 

نیاز به روابط  خاص منطقهکیفیت محصول پالستیکی در یک  برای تضمین در نتیجه. برای همه آنها در نظر گرفتمشخص و یکسانی 

نور خورشید را مدت زمان الزم برای قرارگیری در معرض نور المپ آزمایشگاهی و تسریع تخریب  داریم که بتوان با استفاده از آنمحاسباتی 

 .(ASTM G177)، 2008تخمین زد 

باشند، مدت زمان قرارگیری در معرض نور المپ آزمایشگاهی و معادل سازی آن با داردها که مربوط به محصول میاستان البته در برخی 

ای برای بدست آمدن این زمان در بیان شده است که رابطه و تضمین حفظ کیفیت محصول زمان قرارگیری در معرض نور خورشید

دارد نمطابق استاباید و هر محصول  متفاوت بوده ،کر است که این زمان برای محصوالت مختلف. شایان ذذکر نشده استمربوطه استاندارد 

  .EN12224)، (5: 2000 به آن آزمون شود. مربوط

 



 

 
 

 گیرینتیجه

خصوص آزمون تسریع نور خورشید توسط المپ فرابنفش آزمایشگاهی و همچنین های صورت گرفته در پس از مطالعات و بررسی

در کشور ایران وجود  هاالمپ و هاتوان گفت که امکان انجام کالیبراسیون دستگاههای مختلف، میدر آزمایشگاه آزموناین های انجام دستگاه

گردد. عالوه بر این موضوعی که تا به حال در هیچ استانداردی به آن مر باعث بوجود آمدن اختالف در نتایج نهایی آزمون میندارد که این ا

زمان باشد، تطابق زمان قرارگیری در معرض نور المپ و اشاره نگردیده و از موارد مهم در تضمین کیفیت محصوالت پالستیکی می

و مستلزم  بودهباشد که از موارد حائز اهمیت در صنعت خودرو، قطعات تزیینی، و.... ر مناطق مختلف میقرارگیری در معرض نور خورشید د

 باشد.ای منطقی و فراگیر مییافتن رابطه
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