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 خدا نامهب

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
سـتانداردهاي  ا نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
دي، توليـ  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با يزن ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ارداستاند
المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسـيون  4رابط تنها به عنوان و است 3(OIML)قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت كنندگان، حفظ
ـ  ارداتـي، و اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ساتمؤس و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و دكنـ  مـي  ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  رديگ از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

 
  

                                                 
 ايرانصنعتیتحقيقاتواستانداردموسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2  - International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  پيش گفتار

  
مقاومـت  تعيـين   -ها  پنجرهدرها و براي ساخت  (PVC-U)سخت  كلرايدهاي پلي وينيل  پروفيل " استاندارد

توسط مركز تحقيقات سـاختمان و   مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه " در برابر هوازدگي مصنوعي
استاندارد مهندسـي سـاختمان،    ملي كميتة اجالس پنجاه و نهميندر دويست و  و شده تدوين و مسكن تهيه

 اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك شد، تصويب 21/9/1388ساختماني مورخ هاي  مصالح و فرآورده

 اسـتاندارد  عنـوان  به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين

   .شودمنتشر مي ايران ملي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در راناي ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية ايبر كه خذئمنبع و ما
  

BS EN 513: 1999, unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of 
windows and doors – Determination of the resistance to artificial weathering 
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تعيين  - ها پنجرهدرها و براي ساخت ) PVC-U(سخت رايدكلهاي پلي وينيل  پروفيل

  مصنوعي هوازدگيمقاومت در برابر 
  

    و دامنه كاربرد هدف  1
مورد مصرف در  PVC-Uهاي پروفيل  روش قراردهي آزمونه تعييناين استاندارد تدوين هدف از 

دستيابي به تغييرات به منظور  1ها و درها در برابر منبع نوري آزمايشگاهي قوس زنون ساخت پنجره
   .است 2استحكام ضربهرنگ و در 

    ع الزامي مراج  2
ها ارجاع داده شده  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شود ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي بدين. است
ها و تجديد نظرهاي  ر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذك

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به . بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن ها و اصالحيه نظر ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديد آن

  :اجع زير براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مر
 
2-1 EN 20105: 1994, Test for colour    -part A03: Grey scale for assessing. 
2-2 EN ISO 179: 1999, Part 2, Plastics – Determination of charpy impact properties 

– Part2: Instrumented impact test. 
2-3 ISO 4892: 1994, Plastics-Methods of exposure to laboratory light sources- Part 

1: General guidance. 
2-4 ISO 4892: 1994, Plastics-Methods of exposure to laboratory light sources- Part 

2: Xenon-arc sources. 
2-5 ISO 7724: 1984, Part 1: Paints and varnishes – Colorimetry – Part 1: Principles. 
2-6 ISO 7724: 1984, Part 2: Paints and varnishes – Colorimetry – Part 2: Colour 

measurement. 
2-7 ISO 7724: 1984, Part 3: Paints and varnishes – Colorimetry – Part 3: Calculation 

of colour differences. 
2-8 CIE Publication 15.2, Colorimetry. 

  اصول آزمون   3
، در دستگاهي كه شرايط جوي مصنوعي با ها سطح قابل رويت پروفيلهاي برداشته شده از  آزمونه

ي سياه و سفيد استاندارد، رطوبت نسبي هاكند، در معرض تابش، دما شبيه سازي مي را قوس زنون
  .گيرند هاي پاشش معين قرار مي و چرخه

                                                 
1-  Xenon arc laboratory light source 
2-  Impact strength 
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ها تعيين  آزمونهدر ضربه چارپي قاومت در برابرمرنگ و پس از مقادير مشخص تابش، تغييرات 
  .شود مي

  تجهيزات آزمون  4

   مصنوعي با منبع نوري قوس زنون هوازدگيتجهيزات آزمون   1- 4
. و الزامات اين استاندارد مطابقت داشته باشد 4-2و  3- 2تجهيزات آزمون بايد با بندهاي 

  :زير باشد اجزاءدستگاه بايد شامل  ضمناً،

  قوس زنون منبع  1- 1- 4
 800نانومتر تا 280 طيفيبازه تابش در  هايداراي باند 4-2بند  A اين منبع بايد مطابق روش

با توان تابشي نانومتر  400نانومتر تا 280يفي زه طبا و  )W/m2)55 ± 550 با توان تابشي نانومتر 
W/m2 )12 ± 60( باشد.  

  محفظه آزمون  2- 1- 4
  .باشد ها آزمونه ندهرآزمون بايد داراي قاب نگهدامحفظه 

  پاشش هاي نازل  3- 1- 4
هاي زماني مشخص،  در دوره ي در معرض تابشها براي تر كردن دائمي و يكنواخت سطح آزمونه

  .پاشش باشد هاي دستگاه بايد مجهز به نازل

و از اين رو، انتخاب صحيح اندازه . زدودن ذرات جامد سست چسبيده به سطح نيست ،هدف از پاشش -  يادآوري
  .مهم است  جدايش ذرات جامد از سطح به كمترين مقدار برسد، راي آنكهها ب سرعت قطره

  كنترل رطوبتابزار   4- 1- 4
  .براي كنترل رطوبت در فضاي آزمون، نياز به استفاده از يك تجهيزات خاص است

  كنترل دماابزار   5- 1- 4
  .ت خاص استبراي كنترل دما در فضاي آزمون، نياز به استفاده از يك تجهيزا 

  سياه استاندارد دماسنج  6- 1- 4
ثبت با امكان دقيقه  1با زمان پاسخ كمتر از سياه استاندارد  دماسنج ،3- 2بند استاندارد بر اساس 

  .حداكثر دما در طي يك چرخه مورد نياز است

  استاندارد فيدس دماسنج  7- 1- 4
 1با زمان پاسخ كمتر از سفيد استاندارد  دماسنج ،3- 2 بند استاندارد 1- 1-1-5- 1- 4بند بر اساس 

  .مورد نياز است ،ثبت حداكثر دما در طي يك چرخهبا امكان دقيقه 

 اشعه فرابنفش تجهيزات تعيين ميزان تابش  8- 1- 4
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نانومتر بر  400نانومتر و  280اي براي تعيين ميزان تابش امواج در محدوده طول موج بين  وسيله
  .استحسب ژول بر متر مربع الزم 

  تجهيزات تعيين ميزان تابش  9- 1- 4
نانومتر و  280و مرئي بين  UV1تعيين ميزان تابش امواج در محدوده طول موج براي  اي سيلهو

  .نانومتر بر حسب ژول بر متر مربع الزم است 800

  مقياس خاكستري  2- 4
  .رود كار مي به 1-2مقياس خاكستري براي ارزيابي تغييرات رنگ مطابق با بند 

  تجهيزات ارزيابي تغييرات رنگ  3- 4
  :بوده و با شرايط زير كار كند 6- 2و  5- 2 استاندارد بنداين دستگاه بايد مطابق 

  .استفاده كند  CIEمشخص شده در   D65از منبع نوري  -
براي هر دو  براقيت تلهبدون (اي  شامل بر انعكاس آينه  d/8يا  d/8گيري  در شرايط اندازه -

  .كار كند) حالت

  تجهيزات آزمون چارپي  4- 4 
. باشد متر ميلي 40ها در آن  اما فاصله بين پايه ،باشد 2-2بند  استاندارد به طور كلي بايد مطابق

  .ژول باشد 2ژول يا  1بايد ) پاندول(انرژي آونگي

  ها آزمونه  5

   ها تعداد آزمونه  1- 5
الزم است، كه يكي از 1- 2- 5بند  دو آزمونه با ابعاد ذكر شده در ،دست آوردن تغييرات رنگ براي به

  . آنها مرجع خواهد بود
دو سري آزمونه كه يكي از آنها مرجع بايد از براي تعيين تغييرات مقاومت در برابر ضربه چارپي، 

  .تشكيل شده باشد 2-2-5شش آزمونه با ابعاد ذكر شده در بند  بايد ازهر سري . شوداست استفاده 

شود كه تعداد  ، توصيه مي)مراجعه شود 2-3-5به بند ( معيوب يها آزمونه وجود با توجه به احتمال -  يادآوري
  .سنجي افزايش دهيد رنگ ونهاي اوليه را در آزم آزمونه

  

  

  

   ها ابعاد آزمونه  2- 5
                                                 

1-  Ultra violet 
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  هاي مورد استفاده در آزمون تعيين تغيير رنگ آزمونه  1- 2- 5

 متر ميلي 50× متر ميلي 40بايد  حداقل  تعيين تغيير رنگهاي مورد استفاده در آزمون  ابعاد آزمونه

  . باشد

      هاي مورد استفاده در تعيين تغيير مقاومت در برابر ضربه چارپي آزمونه  2- 2- 5
  .شوند ها در دو مرحله ساخته مي آزمونه
 )6 ± 2/0( ض، عرمتر ميلي )50 ± 1(هر يك شامل شش قطعه با طول  ،دو سري آزمونه - 1مرحله 
  . شود ساخته مي نگهدارييا  هوازدگيبراي  ،ت معادل ضخامت ديواره پروفيلو ضخام متر ميلي

نـوع  ( 3-2بنـد  اسـتاندارد  شـكافي طبـق    ،ها  همه آزمونهدر ، هوازدگييا نگهداري پس از  -2مرحله 
1fA ( با عرض)شود ، ايجاد ميمتر ميلي )3 ± 1/0.  

   ها سازي آزمونه آماده  3- 5

برداري شوند كه جهت طولي آزمونـه   ابل رويت پروفيل طوري نمونهها بايد از سطح ق آزمونه  5-3-1
  .ذكر شده است 2-2-5و  1-2-5ها در بند  ابعاد آزمونه. و پروفيل يكي باشد

ها براي تعيين تغيير مقاومت در برابر ضربه چارپي بايد از نظـر عيـوبي همچـون     همه آزمونه  5-3-2
كه ايـن عيـوب مشـاهده شـوند،      درصورتي .شوند كاري شده بازرسي هاي موئي در سطح ماشين ترك

 .ها بايد دور ريخته شوند آزمونه

     1تثبيت شرايط   6
  .تثبيت شرايط نياز نيست ها در معرض شرايط جوي مصنوعي، قبل از قراردهي آزمونه -
به مـدت   )50 ± 5(٪ و رطوبت نسبي  )oC )2 ± 23ها بايد در دماي  قبل از آزمون ضربه، آزمونه -

  .تثبيت شرايط شوندساعت  16قل حدا

  هوازدگيشرايط آزمون   7

  كليات  1- 7
  :تعريف شده است دهيدر معرض قرار ختلفدو روش م ،هاي متفاوت سازي اقليم براي شبيه

  ) M(سازي اقليم معتدل  براي شبيه 1روش  
  )S(سازي اقليم سخت  براي شبيه 2روش 

  .شده استارائه  آزمون در پيوست الف داليل انتخاب شرايط

  1شرايط آزمون در روش   2- 7

                                                 
1-  Conditioning 
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 محفظـه آزمـون   وندر يدماي هـوا . باشد )3 ± 60(oC بايد ) BST1(دماي استاندارد سياه   7-2-1
  .به مقدار مورد نظر برسد خشكدر پايان دوره   BSTكه  در يك حد ثابت كنترل شود به شكليبايد 

  .باشدoC45 تا   oC40 بايد ) WST2(سفيد استاندارد دماي   7-2-2

  . شود از روش ذكر شده در بند قبل محاسبه مي  WST -  يادآوري

  .دقيقه دوره خشك باشد 102دقيقه پاشش و  18بايد شامل  چرخه پاشش استفاده شده  7-2-3

  .مرطوب باشدسطوح آزمونه بايد به طور پيوسته در طول دوره پاشش،  - يادآوري

  .باشد )65 ± 5(٪ رطوبت نسبي در طي دوره خشك بايد   7-2-4

  2شرايط آزمون در روش   7-3
درون محفظـه آزمـون    يدمـاي هـوا  . باشد )3 ± 65(oC بايد ) BST(دماي استاندارد سياه   7-3-1

  .مانددر پايان دوره خشك به مقدار مورد نظر برسد، ثابت ب  BSTاي كه  بايد تا اندازه
  .باشد oC50 تا   oC45 بايد ) WST(سفيد استاندارد دماي   7-3-2

  . شود از روش ذكر شده در بند قبل محاسبه مي  WST -  يادآوري
   .دقيقه دوره خشك باشد 114دقيقه پاشش و  6 شامل بايد چرخه پاشش استفاده شده  7-3-3

  .مرطوب باشدسطوح آزمونه بايد به طور پيوسته در طول دوره پاشش،  - يادآوري

  .باشد )65 ± 5(٪ رطوبت نسبي در طي دوره خشك بايد   7-3-4

  روش آزمون  8

كـه  مصـنوعي قـرار دهيـد     هوازدگيدستگاه  در در حالتي هوازدگيبراي آزمون را  ها آزمونه  8-1
  .دنمنبع نوري باشد تا در معرض مقادير مختلف تابش قرار گير به سوي هاآنسطح قابل رويت 

و  هـوازدگي ي هـاي مـورد نظـر بـرا     كليه آزمونـه . هاي مرجع را در تاريكي قرار دهيد آزمونه  8-2
براي تعيين ميزان حفظ مقاومت در برابـر ضـربه    و به صورت همزمان مرجع، بايد توسط يك وسيله

   .دار شوند چارپي، شكاف

  :ها در محفظه آزمون، دستگاه را به صورت زير آماده كنيد قبل از قراردهي آزمونه  8-3
  بنـد  اسـتاندارد  مطـابق   رژيـم تابشـي  تا ترتيب فيلترهاي نوري را طوري انتخاب كنيد  -الف

  .حاصل شود 2-4
  .نصب كنيدرا ) 9-1-4و  8-1-4طبق بند (الزم براي تعيين ميزان تابش دستگاه  -ب

                                                 
1-  Black standard temperature 
2-  White standard temperature 
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  .هاي سياه و سفيد استاندارد را نصب كنيد دماسنج -ج
  .تنظيم كنيد  65 ٪ رطوبت نسبي محفظه را روي -د
  .دكنيتنظيم  3-3-7و  3-2-7بند چرخه پاشش را طبق  -ه
دمـاي  روي يـك مقـدار ثابـت طـوري تنظـيم كنيـد كـه        محفظه آزمون را  هواي دماي -و

   ).1-3-7و  1-2-7مطابق بند (ن تنظيم شود متناسب با آ ،)BST(استاندارد سياه 
  .كنترل كنيد 2-3-7و  2-2-7هاي  را مطابق بند) WST(دماي استاندارد سفيد  -ز

  .كنيدسوار  4-2بند  استاندارد آزمونه را مطابق  8-4

  :در طي تابش  8-5
  .كنيددماي هواي محفظه آزمون را كنترل و ثبت  -الف
  .كنيدرا ثبت   BST -ب
  .كنيدرا ثبت   WST -ج

  .هاي زماني را ثبت كند آزمايشگاه بايد تا جايي كه شرايط آزمون به هم نخورد، فاصله -  يادآوري

  .كنترل كنيدثبت و  1-1-4تابش را مطابق بند  ،منظم فواصل زمانيدر   8-6

  .يابد آزمون خاتمه مي، حاصل شدكه ميزان تابش تعيين شده  هنگامي  8-7

ها را تميز  آزمونه. ها را از خارج سازيد قاب را به بيرون محفظه آزمون منتقل نموده و آزمونه  8-8
  .نكنيد

   .آماده كنيد 2-2-5ها را براي آزمون مقاومت در برابر ضربه چارپي طبق بند  زمونهآ  8-9

اين  .هاي مرجع را تعيين كنيد در معرض تابش مانده و آزمونه هاي اختالف بين رنگ آزمونه  8-10
 براي تعيين تغيير رنگ. ها از اطاقك تابش انجام شود ساعت از خروج آزمونه 24آزمون نبايد بيش از 

  :كنيددو روش زير استفاده  يكي ازاز 
  .تعيين كنيد 1-2ق بند تغييرات رنگ را در مقياس خاكستري مطاب -الف
 7-2و  6-2 ،5-2بنـدهاي   را بر اسـاس )  *ΔEو  *ΔL* ،Δa* ،Δb( تغييرات رنگ  -ب

 .تعيين كنيد

  .تغييرات رنگ را ثبت كنيد

 2-2بنـد  اسـتاندارد  و  4-4را مطابق بنـد    قاومت در برابر ضربه چارپي هر دو سري آزمونهم  8-11
يا بـه عبـارت ديگـر     تحت كشش باشد ،ها طي آزمون آزمونه در وضعيتي كه سطح در معرض تابش(

  .تعيين كنيد) آن سطح روبروي چكش قرار نگرفته باشد

  .را بر حسب كيلوژول بر متر مربع ثبت كنيدمقاومت در برابر ضربه چارپي  مقادير
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و ) بر حسب كيلوژول بـر مترمربـع  (مقدار ميانگين مقاومت در برابر ضربه چارپي  ،براي هر دو سري
اختالف بين مقادير ميانگين مقاومت در برابر ضربه چارپي دو سـري  . راف معيار را محاسبه كنيدانح

  .را بر حسب درصد محاسبه كنيد

  گزارش آزمون  9
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

  ايران شماره ؟؟؟؟ ؛ ارجاع به استاندارد ملي -
 ؛ آزمايشگاه آزمون كنندهمعرفي  -

 ؛ مشخصات كامل پروفيل -

 ؛ زمان آزمونمدت  -

 ؛ دستگاه آزمون با قوس زنون -

 ؛ نوع دستگاه 

 ؛ مورد استفاده )فيلتر( پااليه نوع منبع نوري و سامانه 

  مقدار ميانگين تغييراتBST  ؛ در طي تابش 

  مقدار ميانگين تغييراتWST  ؛ در طي تابش 

 ؛ مقدار رطوبت نسبي تنظيم شده در دستگاه 

 ؛ ر اطاقك آزمونمقدار ميانگين دماي هوا د 

 ؛ چرخه پاشش مورد استفاده 

 ؛ آزمونه ندهدار درصورت امكان، چرخش نگه 

  ميزان تابش بر حسب گيگاژول بر متر مربع)GJ/m2( ؛ 

 ؛ تابش بر حسب ساعت مدت 

  ؛ سنجي در صورت امكان، نوع دستگاه رنگ -
 ؛ انرژي پاندول در دستگاه ضربه چارپي -

تعيـين   فواصـل زمـاني  در بر حسب مقياس خاكسـتري  يا رنگ توسط روش دستگاهي  تغييرات -
 ؛ شده در استاندارد مربوط

 .تغيير مقدار ميانگين مقاومت در برابر ضربه چارپي دو سري آزمونه بر حسب درصد -

  
  

  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  داليل انتخاب شرايط قرارگيري در معرض تابش
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  هدف  1- الف
مصـنوعي را   هـوازدگي هـا در آزمـون    ارگيري آزمونهاين پيوست، داليل انتخاب شرايط در معرض قر

ارائه ) گرم و خشك(هاي معتدل و سخت  طبيعي در اقليم هوازدگيتر شرايط  سازي دقيق براي شبيه
  .كند مي

  هاي معتدل اقليم  2- الف
تائيـد   ،دقيقـه  102دقيقـه در   18و چرخه پاشـش   oC60معادل  BSTبا  2-7مطابق بند  1روش 

  .مناسبي براي اقليم معتدل استسازي  شده كه شبيه

  )گرم و خشك(  هاي سخت اقليم  2- الف
معتدل هستند، بنـابراين   هاي ، دماها باالتر از اقليم)گرم و خشك(هاي سخت  سازي اقليم براي شبيه

BST   رويoC65  به جايoC60 شود اقليم معتدل تنظيم مي.  
تـابش در   مـدت است، ز اقليم معتدل بيشتر ا 50 ٪) گرم و خشك(اگر ميزان تابش در اقليم سخت 

  .افزايش يابد 5/1مصنوعي بايد با ضريب  هوازدگيدستگاه 
هـا را افـزايش    آزمونـه  زمـان تـر شـدن    ،طور همزمـان  تابش در چرخه پاشش ثابت، به مدتافزايش 

 5/1براي جبران اين اثر، زمان پاشش بايد بـا همـان ضـريب     .است ناخواسته دهد كه اين يك اثر مي
  .يابد كاهش

تر از اقليم معتدل اسـت، زمـان پاشـش     براي در نظر گرفتن آنكه در اقليم سخت زمان تر بودن كوتاه
  .كاهش يابد 2بايد با ضريب 

        به جاي  خشك دقيقه 114/تر دقيقه 6روي ) گرم و خشك(بنابراين چرخه پاشش براي اقليم سخت 
  .شود يم ميدر اقليم معتدل تنظ خشك دقيقه 102/ تر دقيقه 18

   
    


