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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است.
تدوین استاندارد در حوزهاا مختیف در کمیسیوناا فنی مرکب از کاررناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات عیمی،
پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میرود و کورشی امگام با مصادح میی و با توجه به رترایط تودیتد  ،فنتاور و
تجار است که از مشارکت آگااانه و منصتفانۀ صتاحبان حت و نفتع ،رتام تودیدکننتدگان ،مصتر کننتدگان ،صتادرکنندگان و
واردکنندگان ،مراکز عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دودتی و غیر دودتی حاص میرود .پیشنویس استاندارداا میی ایران
برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ
میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر میرود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عالقمند و ذ صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین رده تهیه میکنند درکمیتۀ
میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد میی ایران چاپ و منتشر میرود .بدین ترتیب ،استاندارداایی میی تیقی
میروند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد مربوط کته ستازمان میتی
استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیک ( میی و بتین
ادمییی) و سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر
کشور فعادیت میکند .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجه به رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور ،از آخترین
پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود.
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ ستالمت و
ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از استاندارداا
میی ایران را برا محصوالت تودید داخ کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استتاندارد ،اجبتار نمایتد .ستازمان
میتواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجهبند آن را اجبار
نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسستات فعتال در زمینتۀ مشتاوره ،آمتوز،،
بازرسی ،ممیز و صدور گواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاهاا و مراکز کادیبراسیون سواسنجی
وسای سنجش ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازماناا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیتابی
میکند و در صورت احراز ررایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آناا اعطا و بر عمیکرد آناا نظارت می کنتد .تتروی دستتگاه
بینادمییی یکااا ،کادیبراسیون سواسنجی وسای سنجش ،تعیین عیار فیزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقتا ستطح
استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد "ماژولاا فتوودتاییک س – PVآزمون خوردگی با آمونیاک" که پیش نویس آن در کمیسیون اا
مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در افتصد و چه و پنجمین اجالسیه
کمیته میی استاندارد برق و ادکترونیک مور  29/19/12مورد تصویب قرار گرفته است  ،اینک به استناد بند یک
ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهمن ماه  ،1331به
عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات ،
استاندارداا میی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمی این
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 .
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :
IEC 62716:2013, Photovoltaic(PV) modules- Ammonia corrosion testing

و

ماژولهاي فتوولتايیک ( – )PVآزمون خوردگی با آمونیاک
1

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوین این استاندارد ،تعیین مراح آزمون مشخص کننده میزان استقامت ماژولاا فتوودتاییک در
برابر آمونیاکس NH3میبارد .آزموناا مراح مختیف ،به جز آزمون کیفیت عمیکرد دیود کنارگیر ،1در
استاندارد اا میی به رماره  61626 ،11331و  61339-9بطور کام ررح داده رده است .این آزموناا در
این استاندارد ترکیب ردهاند تا امکانی فراام گردد که بتوان خطااا احتمادی در ماژولاا فتوودتاییک را که
بواسطه عمیکرد آنها در محیطاا مرطوب با غیظت باال آمونیاک محیول ایجاد میروند ،ارزیابی کنیم .
این استاندارد در ماژولاا فتوودتاییک با صفحه تخت کاربرد دارد .سبک و ساختار این استاندارد بطور نزدیکی
از استاندارد میی ایران به رماره  11933تبعیت میکند.
ماژولاا فتوودتاییکس PVتجهیزات ادکتریکی استند که برا پرتوگیر پیوسته در فضا باز در طول
عمرران بکار میروند .محیط مرطوب بسیار خورنده ،امانند آنچه که در کارخانجات کشاورز و دامپرور مانند
مجتمعاا پرور ،دام و طیور و مجتمعاا تودید کود حیوانی وجود دارد ،نهایتا میتواند کیفیت بعضی از
اجزا ماژول فتوودتاییک را کااش داد س مانند خوردگی اجزا فیز  ،از بین رفتن خوا بعضی مواد غیر فیز
مانند روکشاا و پالستیکاا حفاظتی بددی جیب آمونیاک که باعث آسیب اا دائمی رده و میتواند
کارکرد ایمن آنها را به مخاطره اندازد.
1

مراجع الزامی

مدارک ادزامی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی به آن اا ارجاع داده رده است .بدین
ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن مورد
نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده است،
امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مراجع ادزامی زیر برا این استاندارد ادزامی است:
 1-9استاندارد میی ایران  :11331سال  1333سچاپ اول ماژول اا
کریستادی -احراز ررایط طراحی و تائید نوع

فتوودتاییک ) (pvزمینی سیییکون

 9-9استاندارد میی ایران  :61626سال  1329سچاپ اول ماژول اا
صالحیت طرح و تائید نوع

فتوودتاییک ) (pvزمینی الیه نازک-

1- Bypass diode

1

 3-9استاندارد میی ایران  :61339-9سال  1329سچاپ اول صالحیت ایمنی ماژول فتوودتائیک ) (PVقسمت
-9ادزامات آزمون
 2-9استاندارد میی ایران  :13993سال  1336سچاپ دوم تجدید نظر اول ادزامات عمومی برا احراز صالحیت
آزمایشگاه اا آزمون و کادیبراسیون
 3-9استاندارد میی ایران  :2631سال  1333سچاپ اول پورشاا فیز و دیگر پورشاا غیر آدی  -آزمون
خوردگی در محیط مرطوب ارباع محتو د اکسید گوگرد
9

نمونهها

بسته به فناور ماژول فتوودتاییک مورد نظر ،بطور مثال سیییکون کریستادی یا الیه نازک ،باید در ار یک از
مراح آزمون که به ترتیب در رک  1یا رک  9نشان داده رده است ،سه نمونه یکسان از مدل یا از مدل مورد
عالقه از ماژولفتوودتاییک ،تحت آزمون قرار بگیرند .امانطور که رک اا نیز نشان میداد یکی از نمونه اا بهتر
است به عنوان کنترل استفاده رود .توصیه میرود ار وقت نمونهاا برا ارزیابی اثر در معرض آمونیاک قرار
گرفتن ،سنجیده میروند ،نمونه کنتردی به عنوان نمونه رااد 1بکار رود .
اگر یک نمونه با ابعاد کام  ،آنقدر بزرگ بارد که در اتاقک محیطی که مورد نیاز آزمون قرارگیر در معرض
آمونیاک است ،جا نگیرد ،آنگاه مجاز است که یک نمونه کوچکتر که معر نمونه بزرگتر است بطور مخصو
برا این آزمون طراحی و ساخته رود .بهتر است نمونه معر  9چنان با دقت طراحی رود که بتواند امان
سازوکاراا  3ایجاد نقص در اجزا و ساختمان نمونه با ابعاد کام را نشان داد ،امچنین توصیه میرود رو،
و فرایند ساخت نمونه معر تا آنجا که امکان دارد با رو ،ساخت نمونه با ابعاد کام یکی بارد .استفاده از
نمونه معر به جا نمونه با ابعاد کام باید در گزار ،آزمون اراره و ذکر رود سبه بخش "چ" در بند 11
مراجعه رود .
چنانچه ماژولاا فتوودتاییک امراه با تجهیزاتی برا اتصال به زمین بارند ،این وسای نیز به عنوان بخشی از
نمونه آزمون خوااند آمد.
نتای آزمون فقط به ساختار نمونه آزمون رده مربوط میرود .اگر سازنده ماژول فتوودتاییک برا اجزا و قطعات
ماژول از چندین منبع استفاده میکند ،نمونهاا آزمون بیشتر مورد نیاز است .نمونهاا باید بگونها انتخاب
روند که اجزا تشکی دانده ماژول که کپسوده ردهاند 2و ار عنصر که در رک دادن سطح بیرونی
محصول بکار رفته ،نمایش داده روند.

check
Representative sample
mechanisms
Encapsulation material
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1234-

 3عدد ماژو ل

آماده ساز
 MST 01بازرسی چشمی
 9 -19تعیین توان بیشینه
MST 16

آزمون استقامت د ادکتریک

 13 -19آزمون جریان نشتی در رطوبت
MST 13

آزمون اتصال و پیوستگی زمین
دو عدد ماژو ل
یک ماژو ل

آزمون پایدار در برابر آمونیاک که امان ررایط استاندارد میی ایران 2631
است فقط در آن بجا سودفور د اکسید از آمونیاک استفاده میرود
پاک کردن و بازیابی

1

MST 01

بازرسی چشمی

 9 -19تعیین توان بیشینه
کنترل

MST 16

آزمون استقامت د ادکتریک

 13 -19آزمون جریان نشتی در رطوبت
MST 13

آزمون پیوستگی اتصال ادکتریکی زمین
آزمون عمیکرد دیود کنارگیر

شکل  – 1مراحل آزمون ايستادگی در برابر آمونیاک براي ماژولهاي فتوولتايیک کريستالی
يادآوري  : 1آماده ساز

و آزموناا

 9-19و  13-19از استاندارد میی ایران 11331و آزموناا

 MST 01و  MST 13و

 MST16از استاندارد میی ایران  61339-9گرفته رده است.
ياد آوري : 1بهتر است ار زمان که ماژولاا آزمون برا ارزیابی اثر آزمون قرار گیر در معرض آمونیاک اندازه گیر میروند،
ماژول کنتردی به عنوان نمونه رااد استفاده رود .
1- recovery

3

 3عدد ماژو ل

آماده ساز
MST 01

بازرسی چشمی
9 -19
تعیین توان بیشینه
MST 16

آزمون استقامت د ادکتریک
13 -19
آزمون جریان نشتی در رطوبت
MST 13

آزمون اتصال و پیوستگی زمین
دو عدد ماژو ل

آزمون پایدار در برابر آمونیاک که امان ررایط استاندارد میی ایران 2631
است فقط در آن بجا سودفور د اکسید از آمونیاک استفاده میرود

یک ماژو ل

پاک کردن و بازیابی
MST 01

بازرسی چشمی
MST 16

آزمون استقامت د ادکتریک
کنترل

13 -19
آزمون جریان نشتی در رطوبت
MST 13

آزمون پیوستگی اتصال ادکتریکی زمین
زمین
آزمون عمیکرد دیود کنارگیر
 12-19قرار گرفتن در معرض تابش ردید نور
9

1

3

 6-19کارایی و عمیکرد در ررایط استاندارد آزمون سنه در ررایط NOCT

شکل  – 1مراحل آزمون ايستادگی در برابر آمونیاک براي ماژولهاي فتوولتايیک اليه نازک

2

Light soaking
)STC(Standard Test Condition
Nominal Operation Condition Temprature

123-

يادآوري  : 1آزموناا

12-19، 6-19 9-19و  13-19از استاندارد میی ایران  61626و آزموناا

 MST 01و  MST 13و

 MST16از استاندارد میی ایران  61339-9گرفته رده است.
ياد آوري : 1بهتر است ار زمان که ماژولاا آزمون برا ارزیابی اثر آزمون قرار گیر در معرض آمونیاک اندازه گیر میروند،
ماژول کنتردی به عنوان نمونه رااد استفاده رود .
يادآوري  : 9براساس آزمون  9-19ازاستاندارد میی ایران  61626برا مقاصد تشخیص و عیب یابی ،بعد از آزمون قرار گیر در
معرض آمونیاک ،آزمون تعیین توان بیشینه را اضافه کرد .
ياد آوري : 4آزمون  6-19به عنوان بخشی از ادزامات ،امانند آزمون  12-19که در استاندارد میی ایران  61626ررح داده رده
است ،انجام میرود .برا مابقی ادزامات از آزمون  MST 01بجا آزمون  1-19و  MST 16بجا آزمون  13-19استفاده کنید .

4

روند آزمون

1-4

کلیات

تمامی آزموناایی که در رک اا  1یا  9آمده است ،بجز آزمون کیفیت عمیکرد دیود کنارگیر ،بطور
کام سرام اد  ،تجهیزات ،رو ،و ادزامات در استاندارد اایی که این آزموناا از آنجا گرفته رده ،ررح داده
ردهاندس یادآور رک اا را مالحظه بفرمایید  .آزموناا ذکر رده در رک اا  1و  9باید به امان ترتیب
مشخص رده انجام رود .امانطور که در بند  11بخش "ز" میزم رده است ،ارگونه تغییر و انحرافی باید با
جزئیات ،ثبت و گزار ،رود .
1-4
1-1-4

آزمون عملکرد ديود کنارگذر
هدف

اد از این آزمون این است که بررسی کند بعد از قرار گرفتن نمونهاا در معرض آمونیاک ،دیوداا کنارگیر در
نمونه اا وظیفه خود را انجام میداند .در موارد که ماژولاا فاقد این دیود استند ،میتوان از این آزمون
صر نظر کرد.
1-1-4

تجهیزات

ادف منبع توان  D.Cکه قادر به اعمال جریانی تا  1/93برابر جریان اتصال کوتاه نمونه مورد آزمون در ررایط
استاندارد ،بارد و وسییه ا برا پایش جریان عبور نمونه در طول مدت آزمون
ب تجهیز برا اندازه گیر افت ودتاژ در نمونه با دقت  ±9/3%مقدار خوانده رده
پ تجهیز برا اندازه گیر جریان آزمون با دقت  ±9/3%مقدار خوانده رده

3

9-1-4

روند

این روند آزمون میتواند در ار محیطی با دما ◦Cس 93±19انجام پییرد .در طول آزمون ،نمونه اا نباید در
معرض نور قرار بگیرند .
ادف دیود اا مسدود کننده در نمونهاا آزمون را بصورت ادکتریکی اتصال کوتاه کنید.
ب جریان اتصال کوتاه اسمی نمونه در ررایط استاندارد را از رو برچسب نمونه یا دفترچه راانما آن
مشخص کنید.
پ خروجی مثبت منبع توان  D.Cرا به سر منفی نمونه و خروجی منفی منبع را به سر مثبت نمونه ،بوسییه
سیماایی با کمینه قطر توصیه رده توسط سازنده ،وص کنید .توصیه اا سازنده در رابطه با قسمت سیم کشی
را رعایت کنید .با چنین آرایشی ،جریان باید در سیول اا در جهت عکس و در دیوداا در جهت مستقیم بگیرد.
در خصو ماژولاایی که دارا دیوداا کنارگیر امپورانی رده 1استند ،ممکن است نیاز بارد برا آنکه
9
اطمینان حاص رود تمام جریان از یک دیود کنارگیر میگیرد ،کاب پ کننده نصب روند.
ت جریانی معادل  1/93برابر سبا روادار  ±3%جریان اتصال کوتاه در ررایط استاندارد نمونه تحت آزمون به
مدت یک ساعت اعمال کنید .
4-1-4

الزامات

بعد از گیرت یک ساعت از اعمال جریان ،بررسی کنید که دیوداا کار کنند  .یک رو ،ممکن آنست که دوباره
یک جریان مستقیم بواسطه گیر جریان معکوس از سیولاا ،بگیرانیم و دما دیوداا را به کمک دوربین حرارتی
مادون قرمز پایش کنید .قب از اعمال این روند ،دیوداا باید به تعادل حرارتی با محیط بعد از مرحیه "ت"
رسیده بارند .گزینه دیگر آنست که یک سیول خوررید محافظت رده توسط ار دیود در ماژول فتوودتاییک را
بپورانیم سیکی در ار ررته ،قدم به قدم و مشخصات منحنی ودتاژ-جریان بدست آمده را بررسی کردهسدر نور
نزدیک به ررایط استاندارد آزمون تا ببینید که دیود کار میکند یا خیر .
5

آماده سازي

تمامی نمونهاا آزمون باید بوسییه چه تابش کیی و چه تابش مستقیم عمود خوررید سطبیعی یا ربیه ساز
رده آماده ساز روند ،که این روند بر اساس مشخصات داده رده در استاندارداا قاب اجرا میی و بین
ادمییی مربوط به برآورد کیفیت طراحی و نوع ،وجود دارد ،که برا فناور مورد نظر ماژول فتوودتاییک قاب
استفاده استند  .بطور مثال استاندارد میی ایران 11331برا سیییکون کریستادی و استاندارد میی ایران 61626
برا نوع الیه نازک قاب استفاده است .در زمان تدوین این استاندارد ایچ آماده ساز برا فناور الیه نازک در
استاندارد میی ایران  61626مشخص نشده است.
1- Overlapping bypass diod circuits
2- Jumper cable

6

6

اندازه گیريهاي اولیه

1-6

کلیات

بسته به نوع فناور ماژول فتوودتاییک که مورد ارزیابی قرار میگیرد ،اندازه گیر اا اودیه زیر باید رو نمونه-
اا انتخاب رده صورت پییرد .
1-6

سیلیکون کريستالی

مراح آزمون در رک  1نشان داده رده است .
 آزموناا براساس استاندارد میی ایران :11331ادف  :9-19تعیین توان بیشینه
ب  :13-19آزمون جریان نشتی در رطوبت
 آزموناا براساس استاندارد میی ایران : 61339-9پ  : MST 01بازرسی چشمی
ت  : MST 13آزمون پیوستگی اتصال ادکتریکی زمین
ث  : MST 16آزمون استقامت د ادکتریک
9-6

فناوري اليه نازک

مراح آزمون در رک  9نشان داده رده است .
 آزموناا براساس استاندارد میی ایران : 61626ادف  :9-19تعیین توان بیشینه
يادآوري :1تنها اد این آزمون این است که اطمینان حاص رود ماژول فتوودتاییک قب از اینکه وارد آزموناا بعد رود،
دارا کارکرد مناسب بوده و قاب استفاده میبارد.

ب  :13-19آزمون جریان نشتی در رطوبت
 آزموناا براساس استاندارد میی ایران :61339-9پ  : MST 01بازرسی چشمی
ت  : MST 13آزمون اتصال و پیوستگی زمین
ث  : MST 16آزمون تحم د ادکتریک
يادآوري :1مرجع قب ار آزمون متناظر با مشخصه آن در استاندارد میی و بین ادمییی مربوطه است.

3

روند آزمون پايداري در برابر آمونیاک

8

امکانات و مواد آزمون

1-8

مانند آنچه که در بند  3از استاندارد میی ایران  2631ررح داده رده است .
1-8

اجرا و شرايط آزمون

ررایط آزمون در جدول  1مشخص رده است .
جدول– 1شرايط آزمون
مدت زمان
بخش یک آزمون

دوره اا

بخش دو آزمون

مدت زمان

 3hکه رام گرم ردن نیز میرود
1

غیظت آمونیاکسNH3

6 663 ppm

دما

 ˚Cس69±3

رطوبت نسبی

ارباع در حدود 199%
سربنم بررو نمونهاا بنشیند

مدت زمان

 16hکه رام سرد ردن نیز میرود
ساتاقک آزمون باز و/یا تهویه میرود

غیظت آمونیاکسNH3

 ppmصفر

دما

 13 ˚Cتا 93 ˚C

رطوبت نسبی

حداکثر 33%

 99دورهس239h
1

 -1غیظت بستگی به حجم اتاقک آزمون دارد که معادل مقدار پایه آب دو دیتر برا یک اتاقک با حجم سیصد دیتر است .سطح غیظت
از استاندارد  DIN 50018جدول  1گرفته رده است .

در حین آزمون باید ریب عمود سطح ماژولسمیزان انحرا از حادت عمود سطح ماژول فتوودتاییک که در
اتاقک آزمون بطور طبیعی در معرض تابش خوررید قرار گرفته ،بین  13°تا  39°بارد .دو نمونه باید به گونها
نصب روند که در جهات عکس ام قرار بگیرند .بطوریکه در یک نمونه صفحه رویی به سمت دیوار بیرونی اتاقک
بارد و در نمونه دیگر صفحه عقبی به سمت دیوار بیرونی اتاقک بارد .

7

پاک کردن و بازيابی

بعد از آزمون استقامت در برابر آمونیاک ،باید امه نمونهاا برا زدودن آمونیاک چسبیده رده ،ادبته با فشار
معمودی ریر آبسنه با فشار ساختگی برا بیشینه زمان پن دقیقه برا ار متر مربع از سطح نمونه ،رسته
روند .یکبار که رستو رو تمام رد ،باید نمونهاا با آب مقطر یا آب بدون مواد معدنی رسته روند که بعد از
1- Ground quantity

3

آن ،فرآیند خشک ردن کام در دما اتاق است .برا سرعت بخشیدن به مرحیه خشک ردن ،میتوانید نمونه-
اا را با دست تکان داده یا از دمیدن اوا به کمک یک فن استفاده کنید .دما آب مورد استفاده برا رستشو
نباید از  33°Cبیشتر بارد .در حین تمیز کردن و خشک کردن باید از کاربرد ارگونه پارچه ،و ارچیز بافته رده
اجتناب کرد و ایچگونه خراری مجاز نیست  .بعد از خشک ردن ،تا آنجا که امکان دارد زمان بازیابی باید کااش
یافته و بقیه مراح آزمون انجام پییرد تا از آسیب اا بعد ایجاد رده توسط ته نشینی کیرید آمونیوم
جیوگیر رود.

اندازهگیري نهايی

3

کلیات

1-3

بسته به نوع فناور ماژول فتوودتاییک ،باید نمونهاا
آزموناا زیر قرار بگیرند .
1-3

آزمون بعد از قرار گرفتن در معرض آمونیاک ،تحت

سیلیکون کريستالی

مراح آزمون در رک  1نشان داده رده است .
 آزموناا براساس استاندارد میی ایران :11331ادف  :9-19تعیین توان بیشینه
ب  :13-19آزمون جریان نشتی در رطوبت
 آزموناا براساس استاندارد میی ایران :61339-9پ  : MST 01بازرسی چشمی
ت  : MST 13آزمون پیوستگی اتصال ادکتریکی زمین
ث  : MST 16آزمون استقامت د ادکتریک
يادآوري :مرجع قب ار آزمون متناظر با مشخصه آن در استادارد میی و بین ادمییی مربوطه است.

 آزمون براساس این استاندارد:ج آزمون عمیکرد دیود کنارگیر
9-3

فناوري اليه نازک

مراح آزمون در رک  9نشان داده رده است .
 آزموناا براساس استاندارد میی ایران : 616261
ادف  :6-19کارایی و عمیکرد در ررایط استاندارد آزمون سنه در ررایط NOCT
 -1دما کارکرد نامی سیول سNominal Operating Cell Temperature

2

ب  :13-19آزمون جریان نشتی در رطوبت
پ  :12-19قرار گرفتن در معرض تابش ردید نور
 آزموناا براساس استاندارد میی ایران :61339-9ت  : MST 01بازرسی چشمی
ث  : MST 13آزمون پیوستگی اتصال ادکتریکی زمین
ج  : MST 16آزمون تحم د ادکتریک
يادآوري :مرجع قب ار آزمون متناظر با مشخصه آن در استاندارد میی و بین ادمییی مربوطه است.

 آزمون براساس این استاندارد:چ آزمون عمیکرد دیود کنارگیر

10

الزامات

1-10

کلیات

ادزامات زیر باید توسط دو نمونه ماژول فتوودتاییک که تحت مراح آزمون ررح داده رده در رک اا  1یا 9
قرار گرفتهاند ،برآورده روند .
1-10

-

-

9-10

سیلیکون کريستالی

بعد از آزمون پایدار در برابر آمونیاک ،نباید در نمونهاا اثر از عیوب ظاار ررح داده رده در
استاندارد میی ایران  61339-9بارد و امچنین نباید ایچگونه نقص و خوردگی که در طول عمر مورد
نظر آنها باعث بوجود آمدن مشک قاب توجهی در کارکرد رود ،در اجزا ماژول بارد.
بعد از آزمون پایدار در برابر آمونیاک ،توان بیشینه نباید بیشتر از  3%مقدار اودیه کااش یابد .
در معیار قبودی و مردود باید عدم قطعیت اندازهگیر آزمایشگاه را در نظر گرفته رود.
تمامی معیاراا مردود و قبودی در آزموناا  MST 13 ، 13-19و  MST 16باید براساس آنچه که
در استاندارداا میی ایران 11331و استاندارد میی ایران  61339-9برا این آزموناا مشخص رده،
برآورده رود .
امچنین ادزامات آزمون عمیکرد دیود کنارگیر نیز باید برآورده رود .
فناوري اليه نازک

 بعد از آزمون پایدار در برابر آمونیاک ،نباید در نمونهاا اثر از عیوب ظاار ررح داده رده دراستاندارد میی ایران  61339-9بارد و امچنین نباید ایچگونه نقص و خوردگی که در طول عمر مورد
نظر آنها باعث بوجود آمدن مشک قاب توجهی در کارکرد رود ،در اجزا ماژول بارد..
19

 بعد از قرار گرفتن در تابش ردید نور ،توان بیشینه در ررایط استاندارد آزمون 1نباید کمتر از 29%کمینه مقدار مشخص رده توسط سازنده در نشانه گیار  ،بارد .
در معیار قبودی و مردود باید عدم قطعیت اندازهگیر آزمایشگاه را در نظر بگیرید.
 تمامی معیاراا مردود و قبودی در آزموناا  MST 13، 12-19 ، 13-19و  MST 16باید براساسآنچه که در استاندارداا میی ایران  61626و استاندارد میی ایران  61339-9برا این آزموناا
مشخص رده ،برآورده رود .
در مورد آزمون 12-19ستابش ردید نور ، 9آزمون  MST 01از استاندارد استاندارد میی ایران -9
61339باید بجا آزمون  1-19از استاندارد میی ایران  61626و آزمون  MST 16از استاندارد میی ایران
 61339-9بجا آزمون  3-19از استاندارد میی ایران  ، 61626بکار رود .
 -امچنین ادزامات آزمون عمیکرد دیود کنارگیر نیز باید برآورده رود .
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گزارش آزمون

یک گزار ،آزمون امراه با مشخصه عمیکرد اندازه گیر رده و نتای آزمون ،باید توسط آزمایشگاه تایید
صالحیت رده براساس استاندارد میی  ،13993تهیه رود  .گزار ،آزمون باید رام اطالعات زیر بارد:
ادف عنوان
ب نام و آدرس آزمایشگاه و مکانی که آزموناا در آن انجام گرفته است
پ رناسه مخصو برا گزار ،یا گواای و برا ار صفحه تعیین رده ،و بطور واضح اد از گزار،
آزمون مشخص رود
ت در محیی مناسب  ،نام و آدرس مشتر مشخص رود .
ث در محیی مناسب ،نحوه نمونه بردار ذکر رود
ج در محیی مناسب ،تاریخ آزمون و تاریخ دریافت نمونه ذکر رود
چ مشخصات و رناسه نمونهاا ذکر رود  .اگر در آزمون از نمونه معر بجا نمونه با ابعاد کام استفاده
رده ،این نکته باید صراحتا ذکر رود.
ح مشخصات و ررایط نمونهاا ذکر رود
رو ،آزمون مورد استفاده ذکر رود.
د مشخصات محیول آمونیاک مورد استفاده ذکر رود.
ذ ارگونه انحرا  ،و کم و زیاد در رو ،آزمون و اطالعات مربوط به یک آزمون مخصو ،مانند ررایط
محیطی باید ذکر رود

1- STC
2- Light soaking
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ر اندازه گیر اا  ،آزموناا و نتای بدست آمده به کمک جدولاا ،نموداراا،طرحاا و عکساا که در
صورت امکان رام ارگونه عیب و نقص مشااده رده بارند
ز عدم قطعیت نتای آزمون تخمین زده رده ذکر رود.
ژ امضا و نام فرد که مسوودیت محتوا گزار ،آزمون یا گواای را میپییرد  ،امچنین تاریخ صدور
گزار ،ذکر رود.
س در محیی مناسب ذکر رود که نتای آزمون فقط در مورد نمونه ارسادی صادق است
 ،ذکر اینکه تکثیر و انتشار گزار ،آزمون فقط با اجازه آزمایشگاه مجاز است
یک نسخه از گزار ،آزمون باید توسط آزمایشگاه ،سازنده و وارد کننده ،برا ارجاعات بعد نگهدار رود.
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