
جمهوري اسالمی ایراناستاندارد ملی ایران
Islamic Republic of IranISIRI

شماره استاندارد
12291مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران12291

.Institute of Standards and Industrial Research of Iran1stچاپ اول Edition

راي ب(PVC-U)کلراید سختوینیلهاي پلیپروفیل
بندي، الزامات و طبقه–ها ها و پنجرهتولید در

هاي آزمونروش

Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U)
profiles for the fabrication of windows and

doors – Classification, requirements and test
methods

ICS:83.140.99



ب

خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

و تحقیقاتاستانداردمؤسسۀمقرراتوقوانیناصالحقانون3مادةیکبندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اسـتانداردهاي ملـی   نشـر وتـدوین تعیـین، وظیفـه کـه اسـت کشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتی

.داردعهدهبهراایران) رسمی(
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از دریافتپسوشودمیارسالمربوطفنیهايکمیسیوناعضايونفعذيعمراجبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

وایـران چـاپ  )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرها
.شودمیمنتشر
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد
بندي، الزامات و طبقه–ها ها و پنجرهبراي تولید در(PVC-U)کلراید سخت وینیلهاي پلیپروفیل"

"هاي آزمونروش

یا نمایندگی/ سمت و: رئیس
یوسفی ، علی اکبر

)دکتراي پلیمر(
رئیس پژوهشکده رنگ

:دبیر
ي ، مسعودجمشید

)دکتري مهندسی پلیمر(
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان 

و مسکن

)اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء
پور ، وحیدجاللی

)کارشناس مهندسی مکانیک(
مدیرعامل شرکت پنجره سازان کیش

رجائی ، علی
)کارشناس ارشد مهندسی صنایع(

صنعتقائم مقام مدیرعامل شرکت بوتیا 

نژاد ، محبزندي
)کارشناس مهندسی صنایع(

مدیر تولید شرکت ویستابست

ساسان ، شاهرخ
)کارشناس مهندسی شیمی(

مشاور پلیمر شرکت بوتیا صنعت

لنکرانی ، مهرناز
)کارشناس ارشد مهندسی معماري(

سازي مصرف کارشناس سازمان بهینه
سوخت کشور

کاري ، بهروزمحمد 
)یک ساختماندکتراي فیز(

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان 
و مسکن

نائیجی ، کامران
)کارشناس ارشد مهندسی مکانیک(

کارشناس بخش طراحی محیط و انرژي 
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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نامور ، نادر
)کارشناس مهندسی پلیمر(

قائم مقام مدیرعامل شرکت همارشتن

هراتیان ، الهام
)س ارشد فیزیککارشنا(

کارشناس بخش طراحی محیط و انرژي 
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 
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پیش گفتار

بنـدي،  طبقـه –هـا  هـا و پنجـره  براي تولیـد در (PVC-U)کلراید سخت وینیلهاي پلیپروفیل"استاندارد 
توسط مرکز تحقیقات سـاختمان و  مربوطهايدرکمیسیونآننویسپیشکه"هاي آزمونالزامات و روش

اسـتاندارد مهندسـی   ملـی کمیتـۀ هشـتمین اجـالس  چهـل و  در دویسـت و  وشـده تـدوین ومسکن تهیه
3مـادة یکبنداستنادبهاینکشد،تصویب30/4/1388هاي ساختمانی مورخ ساختمان، مصالح و فرآورده

بـه ،1371مـاه بهمـن مصـوب ایـران، صنعتیتحقیقاتواستانداردمقررات مؤسسۀوقوانیناصالحقانون
.شودمنتشر میایرانملیاستانداردعنوان
خـدمات،  وعلـوم صنایع،زمینۀدرجهانیوملیهايپیشرفتوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي

ایـن  تکمیلواصالحبرايکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي
بنـابراین،  .گرفـت خواهدرقراتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاستانداردها

.کرداستفادهملیاستانداردهايتجدیدنظرآخرینازهموارهباید

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینتهیۀبرايکهخذئبع و مامن

BS EN 12608:2003, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of
windows and doors – Classification, requirements and test methods
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- ها و درهابراي ساخت پنجره) PVC-U(هاي پلی وینیل کلرید سختپروفیل
آزمونهايروشبندي، الزامات و طبقه

هدف1
وینیل کلرید اي پلیهآزمون پروفیليهاوشالزامات و رارائه بندي و طبقهاین استاندارد تدوین هدف از 

. باشدساخت در و پنجره میبراي (PVC-U)سخت 

امنۀ کاربردد2
: زیر استرنگی محدودة در هایی شامل پروفیل،استانداردایندامنۀ کاربرد

yبا روشنایی  ( ≥ 60(≥ 82L*

-2.5 ≤ a* ≤ 5
-5 ≤ b* ≤ 15

-3، مطابق با بندهاي گیريهاي اندازهگیري و مشخصهگیري، دستگاه اندازهگیري رنگ باید از نظر نحوة اندازهاندازه-یادآوري
. انجام شود16-3الی 14

ع الزامیمراج3
. ها ارجاع داده شده اسـت مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

.شودترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب میبدین
دید نظرهاي بعدي آن و تجهاالحیهارجاع داده شده باشد، اصانتشار مدرکی با ذکر تاریخ به در صورتی که 

هـا ارجـاع داده   به آنانتشار در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ .ملی ایران نیستاین استاندارد مورد نظر
.استمورد نظرهابعدي آنهايو اصالحیههانظرتجدیدشده است، همواره آخرین 
:الزامی استاین استاندارداستفاده از مراجع زیر براي 

(PVC-U)کلراید سختوینیلهاي پلی، پروفیل1387سال 10786لی ایران شماره استاندارد م1- 3
درجه 150تغییرات ظاهري پس از قرار گرفتن در معرض دماي–ها ها و پنجرهبراي تولید در

روش آزمون-سلسیوس
(PVC-U)کلراید سختوینیلهاي پلی، پروفیل1387سال 10787استاندارد ملی ایران شماره 2- 3

روش آزمون-تعیین برگشت حرارتی–ها ها و پنجرهي تولید دربرا
(PVC-U)کلراید سخت وینیلهاي پلی، پروفیل1387سال 10930استاندارد ملی ایران شماره 3- 3

شکلTها و اتصاالت تعیین مقاومت جوش گوشه–ها ها و پنجرهبراي تولید در
براي (PVC-U)کلراید سخت وینیلهاي پلیفیل، پروسال ؟؟؟؟؟؟؟؟استاندارد ملی ایران شماره 4- 3

در برابر شرایط جوي مصنوعیتعیین مقاومت –ها ها و پنجرهتولید در
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3-5 EN 477, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of
windows and doors – Determination of the resistance to impact of main profiles by
falling mass

3-6 EN ISO 105, Part A01, Textiles – Test for colour fastness – Part A01: General
principles of testing

3-7 EN ISO 178, Plastics – Determination of flexural properties
3-8 EN ISO 179, Part 2, Plastics – Determination of charpy impact properties – Part2:

Instrumented impact test
3-9 EN ISO 306, Plastics – Thermoplastic materials – Determination of vicat softening

temperature (VST)
3-10 EN ISO 8256, Plastics – Determination of tensile-impact strength
3-11 EN ISO 1163, Part 2, Plastics – Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) moulding

and extrusion materials – Part 2: Preparation of test specimens and determination of
properties

3-12 EN 20105, 1994, Test for colour -part A02: Grey scale for assessing change in colour
3-13 EN 20105, 1994, Test for colour -part A03: Grey scale for assessing
3-14 ISO 7724, Part 3, Paints and varnishes – Colorimetry – Part 3: Calculation of colour

differences
3-15 ISO 7724, Part 1, Paints and varnishes – Colorimetry – Part 1: Principles
3-16 ISO 7724, Part 2, Paints and varnishes – Colorimetry – Part 2: Colour measurement

عاریفتاصطالحات و 4
: انداستاندارد اصطالحات و تعاریف زیر بکار رفتهدر این 

4 -1

دوام 
عمر کاري، تخمینی (باشددر طول عمر کاري می،بخش خصوصیات پروفیل در و پنجرهقابلیت حفظ رضایت

. )نصب شده در ساختمان استةدر و پنجراز حداقل زمان اقتصادي کارکرد 

کارکرد ارائه شده مدتتواند به عنوان ضمانتنمیاستتعاریفی که در خصوص عمر کاري محصول بکار رفته-1یادآوري
براي عمر کاري و اقتصادي مورد سبمنابراي انتخاب محصول مالکیدر نظر گرفته شود، اما به عنوان تولید کنندهتوسط 

. رودانتظار بکار می

.عمر ساختمان باشدبا باید برابر حداقلدر و پنجره عمر کاري -2یادآوري

4-2

١پروفیل

.است)اکستروژن(2رانیروزنفرایند محصول ساخته شده توسط 

1- Profile
2 - Extrusion
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4 -2-1

پروفیل اصلی 
.اعمال شده به پنجره استتحمل بار آن پروفیلی که وظیفه اصلی

4 -2-2

پروفیل کمکی 
.ار پنجره دارددر تحمل بکمکی که نقش زهواريپروفیل یا 

4 -3

دیوارة خارجی پروفیل اصلی 
3با الزامات ارائه شـده در جـدول   ) سطوح قابل رویت و غیر قابل رویت(2دیوارة نمایش داده شده در شکل 

.است

4 -4

یت سطح قابل رو
.استپروفیل که وقتی پنجره بسته است، در معرض دید ی ازسطح

4 -5

سطح غیر قابل رویت
.وفیل که وقتی پنجره بسته است، در معرض دید نیستپری ازسطح

4 -6

ی پروفیل اسمشکل 
.موده استتعیین نتولید کنندهشکل و ابعاد پروفیل بر اساس آنچه 

4 -7

راست بودنانحراف از 
.حور طولی پروفیل از خط راست استانحراف م

4 -8

(D)عمق پروفیل 

شودگیري میخور اندازهکه در جهت عمود بر سطح شیشهبین دو سطح قابل رویت داخلی و خارجیفاصله
).1شکل (



۴

4 -9

)W(کلی پروفیل عرض
.عمود بر محور طولی پروفیل استاي وگیري شده از پروفیل در جهت جداره شیشهبزرگترین فاصله اندازه

4 -10

مواد
ساخت در و پنجره بکار هتیا پودر که براي تولید پروفیل ج) هادانه(1به شکل گرانولPVC-Uآمیزه

.رودمی

4 -10-1

فرموالسیون تعریف شده
.است2از پلیمر، افزودنی و رنگدانهو معین ترکیبی کنترل شده

4 -10-2

٣مادة نو

استفاده یا براي ساخت پروفیلکه تاکنون) به شکل پودر یا گرانول(اي با فرموالسیون تعریف شدهماده
ا قابل ی4و به آن هیچ ماده قابل بازفرایند)استراي ساخت خود آن انجام شدهمگر آنچه ب(استفرایند نشده

.بازیافتی اضافه نشده است

یت ، عمق و عرض پروفیلسطوح قابل رومثالی از-1شکل 

1- Granule
2- Pigment
3- Virgin Material
4 - Reprocessable
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4 -10-3

١(ORM)ماده قابل بازفرایند داخلی

استفاده هايتر بوده و از پروفیلایینکه عاري از آلودگی و مواد درجه پاي با فرموالسیون تعریف شده ماده
باز ،هاي باقیمانده از برش، در همان کارخانه تولید کننده پروفیلشامل پروفیلاست کهPVC-Uنشده

. شودفرایند می

فت اند و مواد دریاگیري شدههایی که به هنگام تولید اشتباه اندازهپنجرهن مواد شامل محصوالت استفاده نشدةای-یادآوري
.   شودمینیزکنند،تولید کننده استفاده میهمانهايسازهایی که از پروفیلشده از پنجره

4 -10-4

2(ERM)مواد قابل بازفرایند خارجی 

: شونددو نوع مواد قابل بازفرایند خارجی وجود دارند که بصورت زیر تعریف می

4 -10-4 -1

a(ERMa)نوع مواد قابل بازفرایند خارجی

شامل قطعات برش، در PVC-Uاستفاده نشده هاي تر که از پروفیلواد عاري از آلودگی و مواد درجه پایینم
. اندغیر از تولید کننده فعلی تولید شدههاي کارخانه

4 -10-4 -2

b(ERMb)نوع مواد قابل بازفرایند خارجی

هاي مخصوص پنجره یا مخلوطی از ل، غیر از پروفیPVC-Uاستفاده نشدهمواد ساخته شده از محصوالت 
ها، ساخته که بدون توجه به محل تولید پروفیلبا پروفیل مخصوص پنجره PVC-Uدیگرمحصوالت

. شوندمی

4 -10-5

3(RM)مواد قابل بازیافت 

: شونددو نوع ماده قابل بازیافت وجود دارند که بصورت زیر تعریف می

4 -10-5 -1

a(RMa)نوع مواد قابل بازیافت

. که عاري از آلودگی باشندمخصوص پنجره PVC-Uاستفاده شده هاي ماده ساخته شده از پروفیل

1- Own reprocessable material
2- External reprocessable material
3- Recyclable material
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4 -10-5 -2

b(RMb)نوع مواد قابل بازیافت

هاي مخصوص پنجره یا مخلوطی است که با موادي غیر از پروفیلPVC-Uماده ساخته شده از محصوالت 
.شودي مخصوص پنجره، تهیه میهایا پروفیلPVC-Uدیگراز محصوالت

هاپروفیلبندي رده5
کلیات 1- 5

مناسب الزم است که الزامات رده. شوندبندي میردههاي مختلف ها از جنبهپروفیلدر این استاندارد عملکرد 
. این استاندارد ملی را برآورده سازد

بندي بر اساس نواحی اقلیمی دهر2- 5
1شود که در جدول در نظر گرفته می) اقلیم سخت(S2و ) عتدلاقلیم م(M1ده از نواحی اقلیمی ردو 

. ندادهشنمایش داده 
بندي نواحی اقلیمیدهر- 1جدول 

(S)اقلیم سخت(M)عتدلاقلیم م
کل میزان انرژي خورشیدي بر روي 

≤GJ/m25<GJ/m25*)در سال(سطح افق 

متوسط حداکثر دماي روزانه در 
ین ماه سال ترگرم

oC22<oC22≥

. اندگیري شدهاندازههواشناسیمقادیر با توجه به مشخصات سازمان جهانی*

GJ/m25تر از کمروي سطح افقانرژي خورشیدي سالیانه،خواهد بود کهاقلیم معتدلبنابراین در صورتی 
. باشدC˚22ترین ماه سال کمتر از و دماي متوسط گرم

حداکثر دماي روزانه در متوسط بوده یا GJ/m25خورشیدي سالیانه بر روي سطح افق بیش از اگر انرژي
. شودشناخته میسختباشد، اقلیم به عنوان C˚22ترین ماه سال بیش از گرم

) M(معتدلاقلیم توانند در شرایط می، قطعاً)S(شوندطراحی میشرایط سختهایی که براي استفاده در پروفیل-1یادآوري 
.  .نیز به کار روند

در اقلیم معتدلدر آن کشورهایی که دو ناحیه اقلیمی وجود دارد، باید دقت شود که پروفیل طراحی شده براي -2یادآوري 
. بکار گرفته نشودسختنواحی 

1- Moderate
2- Severe
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وزنهبندي پروفیل اصلی بر اساس مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط دهر3- 5
تقسیم ده ردو به ، - C˚10مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط جسم در دماي اصلی از نظر هاي پروفیل

. )2جدول (شوندمی
- C˚10هاي اصلی در برابر ضربه ناشی از سقوط جسم در دماي بندي پروفیلدهر- 2جدول 

2رده1رده
gr(10001000برحسب (جرم وزنه

mm(10001500برحسب (ارتفاع سقوط

بنابراین ، مورد نظر استشدنتردناشی از نواحی اقلیمی خاص، مقاومت بیشتري در برابر شکست در از آنجا که - یادآوري
. تعریف شده استردههاي اصلی دو ضربه پروفیلدر برابربراي مقاومت

ضخامت دیوارهبندي پروفیل اصلی بر اساس رده4- 5
). 2شکل (ارائه شده است 3ضخامت دیواره در جدول ردهه براي دیواره خارجی پروفیل اصلی، س

)mmابعاد بر حسب (خارجیبندي ضخامت دیوارهرده- 3جدول 
CهستدBهستدAدسته

محدودیت ندارد≤5/2≤8/2قابل رویتسطح 
محدودیت ندارد≤0/2≤5/2قابل رویتسطح غیر

. اندایش داده شدهنم2سطوح قابل رؤیت و غیر قابل رؤیت در شکل 

. روندبراي اعالم ضخامت دیواره پروفیل اصلی بکار میCا یA ،Bهاي رده-1یادآوري

را در هاو طراحی پنجرههاگسترده پروفیلنوع تا تاستارائه شدههضخامت دیوارر اساس بهابندي پروفیلهدست-2یادآوري 
اي که ها یا تفاوت در عملکرد پنجرهکیفیت پروفیلدر ه معناي تفاوت ببنديهستدنوع این. نمایش دهدگوناگونمصارف 

. سازند، نیستالزامات متداول پروفیل و پنجره را برآورده می

الزامات 6

مواد 6-1

ماده نو6-1-1
- 1- 6و الزامات بند باشندساخته شده (PVC-U)وینیل کلرید سخت از جنس پلینوها باید از مواد پروفیل

وهاي با دوام ند که براي ساخت پروفیلبکار روتوانند هایی میها و رنگدانهفقط افزودنی. ا برآورده سازندر3
استحکام مکانیکی و خواص فیزیکی مناسب، همانگونه که در این استاندارد ذکر شده، الزم با ، صافسطحبا

.ندهست

ماده قابل بازیافت و بازفرایند 6-1-2
نباشد کلیۀ الزامات این استاندارد به همراه الزامات اضافی باید ماده نواز جنس 100٪وقتی ماده مصرفی

. بکار روند
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ماده قابل بازفرایند داخلی 6-1-2-1
مجاز شده و بدون هیچگونه محدودیتی PVC-Uهاي داخلی براي ساختن پروفیلکاربرد ماده قابل بازفرایند 

. بکار رفته استماده نوهمانی باشد که براي بایدآن فقط فرموالسیون تعریف شده 

ماده قابل بازفرایند خارجی 6-1-2-2
براي (مورد نیاز افزودنی ایش و یا افز1سازيپس از پایدارERMaماده قابل بازفرایند خارجی نوع استفاده از 

کلیه . مجاز استPVC-Uي هاهسته پروفیلفقط در ) ها و غیرهها، روان کنندهانهدمثال اصالح کننده، رنگ
ی از پروفیل مورد نظر که پس از ساخت ممکن است در معرض دید باشند، الزم است به روش سطوح

.یا ماده باز فرایند داخلی پوشانده شوندماده نوبا )کواکسترود(2رانیروزنهم
.باشدmm5/0ضخامت پوشش باید حداقل

.در هیچ شرایطی مجاز نیستERMbماده قابل بازفرایند خارجی نوع استفاده از 

ماده قابل بازیافت  6-1-2-3
PVC-Uي هاهسته پروفیلاصالح فقط در و یا سازيپس از پایدارRMaنوع تفیاماده قابل بازاستفاده از 

ی از پروفیل مورد نظر که پس از ساخت ممکن است در معرض دید باشند، الزم است سطوحکلیه . مجاز است
.یا ماده باز فرایند داخلی پوشانده شوندماده نوبا رانیروزنهمبه روش 

.باشدmm5/0ضخامت پوشش باید حداقل
.در هیچ شرایطی مجاز نیستRMbنوع یافت ماده قابل بازاستفاده از 

اد وخصوصیات م6-1-3
. ایندشوند باید الزامات پیوست الف را برآورده نمها استفاده میرانی پروفیلادي که براي روزنوم

وضعیت ظاهري پروفیل 6-2
هاي مختلف سطحی که ممکن است پس از نصب پنجره ساخته شده از روي هر سطح یا قسمترنگ پروفیل،

. باید یکسان و یکنواخت باشد،شودبررسی می1-7پروفیل قابل رؤیت باشند، وقتی طبق بند 
و عاري از سوراخ، ناخالصی، دون ناهمواري، بشود، باید صافبررسی می1-7سطوح پروفیل وقتی طبق بند 

. باشدپلیسههاي پروفیل باید تمیز و عاري از  لبه. حفره و دیگر عیوب سطحی باشد

خریدار با توافق مثل حدود رواداري رنگ، باید ) پیوست ب(در خصوص ظاهر پروفیل از حد استاندارد،ترفراالزامات - 1یادآوري 
. جزء الزامات استاندارد نیستتعیین شود وتولید کنندهو 

. ندهستپذیرشقابل رویت نباشند، قابل تا حدي کهخطوط ناشی از فرایند روزن رانی- 2یادآوري 

1- Restablization
2 - Co-extruding
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ابعاد و رواداري 6-3

شکل ظاهري 6-3-1
. باشدآنباید مطابق با شکل ظاهري برش عرضی پروفیل

. باشد4ه شکل ظاهري پروفیل باید مطابق با جدول با توجه ب) 1شکل (حدود رواداري ابعاد خارجی پروفیل 
)استmmکلیه ابعاد بر حسب (رواداري ابعاد خارجی- 4جدول 

حدود رواداريابعاد خارجی
3/0±(D)عمق ≥80

80>5/0±
5/0±(w)عرض 

. شودانجام می2-7تعیین ابعاد خارجی با توجه به بند 

اصلیهاي پروفیل ضخامت دیواره6-3-2
. اعالم شودتولید کنندهباید توسط 2ها با توجه به شکل ضخامت دیواره

و براي سطح غیر mm8/2، حداقل ضخامت براي سطح قابل رؤیت باید بزرگتر از Aهدستبراي -
. باشدmm5/2قابل رؤیت بزرگتر از 

براي سطح غیر وmm5/2، حداقل ضخامت براي سطح قابل رؤیت باید بزرگتر از Bدستهبراي -
. باشدmm0/2قابل رؤیت بزرگتر از 

ح قابل رؤیت و غیر قابل رؤیت تعیین وباید مقدار حداقل را براي سطتولید کننده، Cدستهبراي -
. نماید

. شودانجام می2-7تعیین ضخامت مطابق بند 

دیواره در شیارها و قطعات کوچک براي ضخامت 2مقادیر تعیین شده در شکل ،مشخص شده که در عملاغلب -یادآوري
هاي آنها در صورتی که پروفیل،این استانداردو انتشارپس از چاپشوند، بنابراینبرآورده نمی،خاص سطوح غیر قابل رؤیت

. شوندخود و تجهیزات مجبور به تغییر ابزارفوراً ها تولید کنندهشود که توصیه نمی، الزامات ضخامت دیوارها را برآورده سازند
زیرنویس (شود شود تا پس از آن الزامات اجباري برآورده فرصت داده میتولید کنندهساله به 10یک دوره به همین منظور

)2شکل هاي الف و ب

دیگررواداري ابعاد 6-3-3
ري هاي کمکی به همراه حدود رواداهاي خارجی و پروفیلابعاد بحرانی پروفیل اصلی به غیر از ضخامت دیواره

. تعیین شودتولید کنندهآنها باید توسط 

هاي اصلی بودن پروفیلراستانحراف از 6-3-4
آزمونه یک درmm1گیري شود، انحراف از آن نباید بزرگتر از اندازه2-7بودن مطابق بند راستوقتی 
. باشدمتري
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هاي اصلی پروفیلجرم واحد طول6-4
وزن 95٪هاي اصلی نباید کمتر ازواحد طول پروفیلجرمگیري شود، ازهاند3- 7با توجه به بند جرموقتی 

.  واحد طول اسمی باشد

2 - شکل 
برش 

A,B,Cهاي ردهها براي عرضی سه نوع پروفیل اصلی و حداقل ضخامت دیواره

١گشت حرارتیرب6-5

پروفیل اصلی 6-5-1
بزرگترین دو سطح قابل (R)ن قرار گیرد، براي هر آزمونه، برگشت حرارتی مورد آزمو1-3وقتی مطابق بند 

.شود2٪رؤیت روبروي هم نباید بزرگتر از
. باشد4/0٪اختالف برگشت حرارتی بین این سطوح قابل رؤیت، براي هر آزمونه نباید بزرگتر از

هاي کمکی پروفیل6-5-2
.باشد3٪رارتی هر آزمونه نباید بزرگتر ازآزموده شود، برگشت ح1-3بند مطابقوقتی 

1- Heat reversion

CردهBردهAردهکاربرينوع دیواره

محدودیت نداردmm8/2mm5/2سطح قابل رویت

محدودیت نداردmm5/2mm0/2سطح غیر قابل رویت

mm3/2mm0/2محدودیت ندارد

mm2/1mm5/2محدودیت ندارد

محدودیت نداردمحدودیت نداردمحدودیت نداردمحدودیت ندارد
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. باشد2٪کمتر ازبرگشت حرارتیشود توصیه میهاي شیشه که باید بطور خارجی استفاده شوند، براي زهوار-یادآوري

ناشی از سقوط وزنههاي اصلی در برابر ضربه مقاومت پروفیل6-6
.دچار شکست یا نقص شودآزمونه باید بیش از یک نمورد نظر، بندي هستدبراي ،1-3بند پس از آزمون
. شوددر نظر گرفته مینقصبعنوان ) هاجدا شدن الیه(تورق، 1رانی شدهروزنهاي همبراي پروفیل

C˚150دمايمعرض درتغییرات ظاهري پس از قرارگیري6-7
رانی شده، روزنهاي همبراي پروفیل. گونه نقصی مشاهده شودهیچها نباید پروفیلدر ، 2-3بند پس از آزمون 

. شودمحسوب مینقصنیزتورق

مقاومت در برابر شرایط جوي 6-8

ن گرفتدر معرض قرار روند 6-8-1
Sیا Mناحیه اقلیمی شرایط هاي اصلی، باید در معرض هاي تهیه شده از سطوح قابل رؤیت پروفیلآزمونه

محیطی باشد که قرارگیري باید معادل پنج سال در شرایط در معرضزمان. قرار گیرند) 4- 3طبق بند (
. شودمطابق پیوست ب محاسبه می
زدگی هواکه در يرییا زمان در معرض قرار گ2اي براي تعیین میزان تابشدر پیوست پ، روش محاسبه

.  شده استباید استفاده شود، ارائه3مصنوعی

. سازي دوره دو ساله شرایط بیرونی کاهش یابدتواند به شبیهمیاهداف کنترل کیفی، زمان آزمون جهت-یادآوري

زدگی مصنوعی هوامقاومت ضربه پس از 6-8-2
هاي قرار ، کاهش مقاومت ضربه، بر حسب درصد، نسبت به مقاومت ضربه آزمونه1-8-6پس از اجراي بند 
تعیین مقاومت ضربه باید مطابق . باشد40٪شده و نباید بیش ازاظهارزدگی مصنوعی هوانگرفته در معرض 

. انجام شود4-3بند 

رنگثبات 6-8-3
در معرض قرار هاي شاهد و آزمونههاي آزمونه)4-3طبق بند (، تغییرات رنگ1-8- 6بند آزمونپس از 

.  باشد3نباید بزرگتر از ∆b*و 5شوند، نباید بزرگتر از بیان می∆E*گرفته که بر حسب 

. تعیین شود13- 3و 12- 3تواند طبق بندهاي میآزمونهی رنگ چشمات تغییر-یادآوري

پذیريجوش6-9
متوسط تنش . شوندآزموده می5-3هاي جوش شده طبق بند ها، گوشهپذیري پروفیلبراي تعیین جوش

آزمون استحکام خمش کششی کمتر از ايربنباید ،)σcیا σt(محاسبه شده در حداکثر بار در هر گوشه 
N/mm225 و در آزمون خمش فشاري کمتر ازN/mm235ها یک از آزمونههیچ،در عین حال. باشد

1- Co-extruded
2- Radiation dose
3- Artificial weathering
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کمتر از يو در آزمون خمش فشارN/mm220نباید به تنهایی در آزمون استحکام خمش کششی کمتر از 
N/mm230باشد .

درجه، که باید تمیز شود تا بطور 90ونی زاویه بیرآزمون خمش کششی در مگر در ،جوش نباید پرداخت شودمحل -یادآوري
. کامل روي نگهدارنده سوار شود

شکل Vهایی با دو شکاف استحکام در برابر ضربه چارپی بر روي آزمونه6-10
با شعاع (1fCروش 8-3شکل مطابق با استاندارد بند Vهاي داراي دو شکاف آزمون چارپی روي آزمونه

صرفنظر از نوع . کندها ایجاد میهاي بهتري را با کاهش ضخامت آزمونهیريگاندازه) میلیمتر1/0شکاف 
:آمده باید به صورت زیر باشدشکست، میانگین حسابی مقادیر بدست

یک از نتایج که هیچمیلیمتر، در حالتی8/2دیواره بزرگتر یا مساوي براي ضخامتKJ/m240حداقل -
.نباشندKJ/m220ها کمتر از آزمون چارپی آزمونه

که ، در حالتی5/2میلیمتر و بزرگتر یا مساوي 8/2دیواره کوچکتر از براي ضخامتKJ/m245حداقل -
.نباشندKJ/m225ها کمتر از یک از نتایج آزمون چارپی آزمونههیچ

ماده بازفرایندي یا بازیافتی پروفیل با مغزه ساخته شده از /همچنین نباید جدایشی بین ماده نو، بازفرایندي و
.یا بازیافتی بوجود آید/و

روش آزمون 7
تعیین وضعیت ظاهري 1- 7

مطابق (1آسمان شمالنور 45˚تابشدر زاویه فاصله یک متري از آزمونه ودرباید وضعیت ظاهري پروفیل
یا عادي(به روش چشمی با زاویه رویت عمود بر قطعهو یا تحت منبع نوري مصنوعی معادل) 6- 3بند 

.تعیین شود) تصحیح شده

تعیین ابعاد پروفیل 2- 7

گیري اندازهابزار2-1- 7
و براي تعیین داشته mm05/0رستیتعیین ابعاد خارجی و ضخامت دیواره باید دگیري براياندازهابزار

. داشته باشدmm1/0رستیبودن باید دراستانحراف از 

آزمونه 2-2- 7
. باشدmm1000باید آن، طول آزمونهبودنراستبراي تعیین انحراف از 

آماده کردن آزمونه 2-3- 7
. شودمیتثبیت شرایط)C˚)5±23ساعت قبل از آزمون در دماي 1آزمونه به مدت حداقل 

1- North skylight
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روش آزمون 2-4- 7

ابعاد بیرونی و ضخامت دیواره1- 2-4- 7
. شودمیگیري اندازه) C˚)5±23ها در دمايابعاد بیرونی و ضخامت دیواره

بودن راستانحراف از 2- 2-4- 7
، فاصله بین پروفیل و سطح با ابزار مناسب شدهروي سطح صاف قرار دادهلبه پروفیل آزمونه از قسمت

.شودمیر تکرا،آزمون با سمت عمود بر سطح آزمایش شده. شودمیگیري اندازه

پروفیل جرم واحد طولتعیین 3- 7

وسایل3-1- 7

گرم1درستیترازو با 1- 3-1- 7

براي تعیین طول پروفیلmm5/0درستیگیري طول با وسیله اندازه2- 3-1- 7

آزمونه 3-2- 7
. باشدmm300تا mm200باید هطول آزمون

آماده کردن آزمونه 3-3- 7
. دنشومیتثبیت شرایط) C˚)5±23به مدت حداقل یک ساعت در دماي هاقبل از آزمون، آزمونه

روش آزمون 3-4- 7
ا بg/mواحد طول بر حسب جرم. شودمیگیري گرم اندازه1ا دقت بآن جرمو mm1دقت باطول آزمونه 

. شودمیمحاسبه g/m10دقت 

شکلVهایی با دو شکاف تعیین استحکام در برابر ضربه چارپی بر روي آزمونه4- 7
بریده ،آزمونه10شکل باید حداقل بر روي Vهایی با دو شکاف مونهتعیین استحکام ضربه چارپی بر روي آز

از سطح قابل رؤیت بدون پوشش پروفیل اصلی با ابعاد در جهت طولی شده 
با شعاع 1fCروش 8-3مطابق استاندارد بند ،)mm)2/0±6 ( ×mm)1±50× ضخامت دیواره 

oدر دماي ) 1/0±3(mmف و عرض باقیمانده بین دو شکا) mm)02/0±1/0شکاف C)2±23 ( تعیین
. شود

گاه ژول اما با فاصله تکیه2ژول یا 1با ظرفیت کار 8-3آزمون با دستگاه ضربه پاندولی مطابق استاندارد بند 
mm)5/0+40 (شودانجام می .

.ه وارد کندضربپاندول باید به سطحی از آزمونه که متناظر با سطح داخلی دیواره پروفیل است،

گزارش آزمون4-1- 7
:گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد 



١۴

ها ؛تعداد آزمونه-
ها ؛ضخامت آزمونه-
؛(J)ظرفیت کار پاندول دستگاه -
ها و میانگین حسابی نتایج ؛نتیجه آزمون براي تک تک آزمونه-
ارزیابی پروفیل شکست ؛-
.هااطالعاتی درباره جداشدن الیه-

گذاري نشانه8

پروفیل هاي اصلی 1- 8
بودن اي که در هنگام بستههاي اصلی باید بطور واضح و خوانا در محل غیر مزاحم بگونهپروفیل1-1- 8

.گذاري شوندنشانهطول پروفیل در از یکدیگردر فواصل یک متريکثرپنجره غیر قابل رؤیت باشد و حدا

:ا باید حداقل اطالعات زیر را داشته باشدهگذاري پروفیلنشانه1-2- 8
نام یا عالمت تجاري تولید کننده -
ارجاع به این استاندارد ملی -
بندي از نظر کاربرد در شرایط اقلیمی رده-
وزنهسقوط ناشی از مقاومت در برابر ضربه بندي از نظر دسته-
بندي ضخامت دیواره رده-
. درج شودRMaاد بازیافتی عنوان در صورت استفاده از مو-
). شامل بر تاریخ تولید، ماشین و یا شماره شیفت(به منظور قابلیت ردیابی تولید نشان-

: گذاري زیر اشاره نمودتوان به شمارهبطور مثال می
ABCD LTD – ISIRI ???? – M – II – C – 93 . 04 . 17 , 38 , 2

: موارد زیر باشدتواند شاملدیگر اطالعات اضافی می
نوع پروفیل / نشان-
) تأییدیه(میزان درگیر بودن شخص ثالث -

پروفیل هاي کمکی 2- 8

.گذاري شوندنشانهبندي آنها نیز باید بطور مشابه هاي کمکی و یا بستهپروفیل2-1- 8

: عات زیر باشدالگذاري پروفیل هاي کمکی باید شامل حداقل اطنشانه2-2- 8
تولید کنندهعالمت تجاري نام یا-
این استاندارد ملی ارجاع به -
بندي ناحیه اقلیمی از نظر کاربرد رده-
تولید براي امکان ردیابی محصول نشان-
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XYZ LDT: مثال  – ISIRI ???? – S - 93 , 368
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پیوست الف
)الزامی(

ها و الزامات، تهیه نمونهاولیهت موادخصوصیا

هدف 1- الف
، قابل نوپودرهاي مواد /هایا از گرانولPVC-Uهاي هایی از پروفیلپیوست الف روشی را براي تهیه نمونه

. کندبازفرایند یا قابل بازیافت براي تعیین خصوصیات و الزامات آن خصوصیات ارائه می

هاآزمونه2- الف
) صفحات(هاي ها یا پالكباید از پروفیل4-مخصوص تعیین خصوصیات مواد با توجه به بند الفهاي آزمونه

. تهیه شوند1پرس شده

هاي پرس شده تهیه پالك3- الف
. و مشخصات زیر صورت گیرد11- 3هاي پرس شده باید مطابق با روش ارائه شده در بند تهیۀ پالك

رانی شده، گرانول یا پودر روزنPVC-Uهاي پروفیل) قطعات(هاي خردهمصرفی باید از جنس مادة-
. قابل بازیافت باشدیا ، قابل بازفرایندنومواد 

. باشد1/1:1تا 1: 4/1باید در محدودة ،سرعت بین دو غلتک آسیاب اختالطاختالف-
. داشته باشد)mm)2/0±4پالك پرس شده باید ضخامت -
اسمینرخپس از تولید باید با ) 11- 3ز بند ا3-3-3بخش (ها خنک کردن پالك-

min/oK15انجام شود .

اولیهخصوصیات مواد 4- الف

2(VST)دماي نرم شدن ویکات 1-4-الف

. باشدC˚75نباید کمتر از 5±50(،VST(˚C/hدمایی آهنگو با)Bروش (9-3بند پس از آزمون 
هاي پرس ها یا پالكها باید مستقیماً از پروفیلرانی، آزمونهروزنهاي تهیه شده از روش غیرهمبراي پروفیل

هاي پرس شده از پالكبطور جداگانه ها بایدرانی شده، آزمونهروزنهاي همبراي پروفیل. شده تهیه شوند
. ساخته شوند

.    روش مرجع استدر صورت اختالف نظر، آزمون روي پالك پرس شده، 
پیرر ضربه چامقاومت در براب2-4-الف

ردهیاkJ/m210رده ، نباید کمتر از )C˚)5±23در دماي 8-3مطابق بند چارپی،مقاومت در برابر ضربه 
kJ/m220تعیین شودتولید کنندهمقدار انتخاب شده باید توسط . شود .

1- Pressed plaques
2 - Vicat softening temperature
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. پرس شده تهیه شونداز پالكها بایداند، آزمونهرانی تهیه شدهروزنهایی که از روشی غیر از همدر پروفیل
پرس هاياز پالكطور جداگانهه بها بایدشوند، آزمونهرانی تهیه میروزنهایی که به روش همدر پروفیل

. دنتهیه شوشده هر دو ماده
. استگیريمبناي تصمیمهاي پرس شدهآزمون روي پالكنتایج،اختالف نظرصورت وجوددر 
ی خمشمدول االستیسیته 3-4-الف

تعیین شود، مدول االستیسیته 7-3و مطابق با بند ) C˚)5±23زمانی که این خصوصیات در دماي 
رانی تهیه روزنهایی که به روش متفاوت از همدر پروفیل. شودN/mm22200نباید کمتر از ) Eb(خمشی 

.      ندهاي پرس شده تهیه شوها یا پالكها باید مستقیماً از پروفیلاند، آزمونهشده
پرس هاياز پالكبه طور جداگانهها بایدشوند، آزمونهرانی تهیه میروزنهایی که به روش همدر پروفیل

. دنتهیه شوشده هر دو ماده
. استگیريمبناي تصمیمهاي پرس شدهآزمون روي پالكنتایج،اختالف نظرصورت وجوددر 

مقاومت ضربه کششی4-4-الف
انجام شود، متوسط 5و توسط آزمونه نوع 10-3و مطابق با بند ) C˚)5±23ون در دماي زمانی که آزم

. شودkJ/m2600مقاومت ضربه کششی نباید کمتر از 
ها باید مستقیماً از پروفیل ، آزمونه)رانیروزنهمرانی و غیرروزنتهیه شده از طریق هم(هابراي کلیه پروفیل

.  گرفته شوند

: رش آزمون باید شامل اطالعات زیر باشدگزا5-الف
ارجاع به این پیوست-
ها جزئیات آزمونه-
پی راعالم شده براي مقاومت ضربه چارده-
مقادیر بدست آمده -
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پیوست ب
)یاطالعات(

رواداري مجاز رنگ

هدف 1- ب
. دهدمیارائهاي براي رواداري مجاز رنگپیوست ب، توصیه

رواداري مجاز رنگ 2- ب
: هاي زیر انجام شودو مطابق مشخصه16- 3و 15-3و با دستگاهی مطابق 14-3قتی که مطابق بند و

اي و انعکاس آینهD65با نورCIEاعمال استاندارد -
، )براي هر دو بدون حذف براقیت(d/6یا d/8گیري شرایط اندازه-

: دباشزیر نرواداري بیشتر از ،هیچ پروفیلی نسبت به رنگ استاندارداختالف رنگشود کهتوصیه می
1L  

0.5a* 

0.8b* 

1.0E* 
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پیوست پ
)الزامی(

روش محاسبه تعیین میزان تابش و زمان در معرض قرارگیري
)صنوعیزدگی مهواآزمون در (

هدف1- پ
حاسبه زمان در معرض قرارگیري الزم براي دستیابی به مقاومت در برابر این پیوست روشی را براي م

. کندزدگی مصنوعی ارائه میهوادر (S)سخت و (M)عتدلهاي ماقلیم
.باشداین پیوست شامل توجیه روش انتخاب شده نیز می

محاسبه2پ 
و افقییده شده بر سطحه تابلیانانرژي خورشیدي سامتوسطنواحی اقلیمی بر حسب1-5در بند 1- 2پ 

). 1جدول (شوند بندي میهدرگرمترین ماه سال، میانگین دماي 
: دونشمیمفروضات زیر براي انرژي خورشیدي سالیانه در نظر گرفته به منظور انجام محاسبات، 2- 2پ 

. شودتخمین زده میGJ/m2/year4، انرژي خورشیدي عتدلبراي نواحی اقلیمی م-
. شودتخمین زده میGJ/m2/year6، انرژي خورشیدي سختی اقلیمی براي نواح-

الزم نیست که کل انرژي تابشی خورشید زدگی مصنوعی، هواها با شرایط به منظور مقایسه این شکل3- 2- پ
(UV)بنفش فرادر محدودة مرئی و ذکر شده، در نظر گرفته شود، بلکه آن بخشی را که 2-2که در بند پ

کل انرژي تابشی 60٪این مقدار حدود. دهندمد نظر قرار می) nm800تا nm300بین (گیردقرار می
افتد و بنابراین تخریب کمتري که همۀ این تابش در دماهاي باالتر تابستان اتفاق نمیاز آنجا.خورشید است

. شود،نیز به نتایج اعمال می67٪یک ضریب اصالح،در سطح رخ خواهد داد
. ارائه شده است1-جدول پدر nm800تا nm300محدوده طول موج بین دربش توصیه شده میزان تا

nm800تا nm300میزان تابش توصیه شده براي طول موج بین - 1- جدول پ
(M)عتدلمنوع اقلیم

GJ/m2
(S)سخت

GJ/m2

6/14/2سال1معادل 
0/80/12سال5معادل 

تا nm300طول موجدر محدودهw/m2Iمصنوعی داراي میانگین تابش زدگیهوابراي دستگاه 4- 2- پ
nm800 آمده است2-معرض تابش در جدول پ، زمان قرارگیري در.
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زمان توصیه شده براي قرارگیري در معرض تابش براي محدوده طول موج - 2- جدول پ
nm300 تاnm800

(M)عتدلمنوع اقلیم
GJ/m2

(S)سخت
GJ/m2

I /510 ×4/4I /510 ×6/6سال1معادل 
I /610 ×2/2I /610 ×3/3سال5معادل 

تابش سازيبراي شبیهزمان در معرض تابش ماندن مورد نیاز،باشدw/m2550مساوي Iکه درصورتی
: عبارت است از،سال5معادل 
ساعت 4000، زمان در معرض ماندن (M)اقلیم معتدلبراي -
ساعت 6000، زمان در معرض ماندن (S)سختاقلیمبراي -

با این حال حداقل معیاري را به محقق ارائه . کندتخمین ارائه میبرايتقریبی میزانیکفقط محاسباتیاین روش -یادآوري
. دهد، اگر چه واضح است که شرایط واقعی طبیعی به محل، وضعیت، سایه و غیره وابسته استمی


