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 به نام خدا

 استاندارد ايران يملآشنايي با سازمان 

 ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة راتمقر و قوانين اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران استاندارد يملسازمان 
 بـه  را (رسمي) ايـران  يملاستانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، كه وظيفة است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب
  .دارد عهده

ز و مؤسسـات  كـ نظـران مرا صـاحب  ،ارشناسان سـازمان كب از كمر يفن يها ونيسيمكهاي مختلف در ن استاندارد در حوزهيتدو
، يديـ ط توليو با توجه به شـرا  يملشود و كوششي همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام مي يو اقتصاد يدي، تولي، پژوهشيعلم

ننـدگان،  كننـدگان، مصـرف  كديصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول     ةت آگاهانـه و منصـفان  كو تجاري اسـت كـه از مشـار    يفناور
س ينـو  شيشـود. پـ  دولتـي حاصـل مـي   و غير يدولت يها، نهادها، سازمانيو تخصص يز علمككنندگان، مراصادركنندگان و وارد

افـت  يشـود و پـس از در   يمربوط ارسـال مـ   يها ونيسيمك ينفع و اعضايبه مراجع ذ يايران براي نظرخواه يمل ياستانداردها
) ايران چـاپ و  ي(رسم يملبه عنوان استاندارد  ،بيمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو يمل ةتيمكشنهادها در ينظرها و پ

 شود.يتشر ممن

كننـد   يه مـ يـ ن شـده ته يـي ت ضـوابط تع ينيز با رعا صالحذيمند و  عالقه يها ه مؤسسات و سازمانك ييس استانداردهاينو شيپ
ب، يـ ن ترتيشـود. بـد   چـاپ و منتشـر مـي    ايـران  يملـ  ب، بـه عنـوان اسـتاندارد   يو درصـورت تصـو   يبررس ،طرح يملدركميته 

اسـتاندارد مربـوط    يمل ةن و در كميتيتدو 5 رةايران شما يملاستاندارد  رات مقره بر اساس كشود يم يتلق يمل يياستانداردها
 ده باشد.يب رسيبه تصو شود يل مكيتشايران استاندارد  يملدر سازمان ه ك

(ISO) استاندارد يالملل نيسازمان ب ياصل يران از اعضاياد استاندار يملسازمان  0F

 IEC(1F2( الكتروتكنيـك المللي  كميسيون بين ،1
(OIML) شناسي قانوني المللي اندازه و سازمان بين 2F

3Fاست و به عنوان تنها رابط 3

(CAC) كميسيون كدكس غـذايي  4 4F

در كشـور   5
ن يشـور، از آخـر  كخـاص   يهـا  يازمنـد يو ن يلـ كط يايران ضمن تــوجه بـه شـرا    يمل ين استانداردهايكند. در تدو فعاليت مي

 شود. گيري مي بهره يالملل نيب يجهان و استانداردها يو صنعت ي، فنيعلم يها شرفتيپ

كنندگان، حفـظ سـالمت    ت از مصرفيشده در قانون، براي حما ينيب شين پيت موازيتواند با رعا يران مياستاندارد ا يملسازمان 
از  يبعضـ  ياجـرا ، يو اقتصـاد  يطـ يمح سـت يت محصـوالت و مالحظـات ز  يـ فكينـان از  ي، حصول اطميو عموم يفرد يمنيو ا

 يايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و/يا اقالم وارداتي، با تصويب شـوراي عـالي اسـتاندارد، اجبـار     يملاستانداردهاي 
و  يصـادرات  ياالهـا كاسـتاندارد   يشـور، اجـرا  كمحصـوالت   يبـرا  يالمللـ  نيبـ  يتواند به منظور حفظ بازارهـا ي. سازمان مكند

ها و مؤسسـات فعـال در    نندگان از خدمات سازمانك به استفاده بخشيدننان ين براي اطمي. همچنكند يآن را اجبار يبند درجه
هـا و   شـگاه ي، آزمايطيمح ستيت زيريت و مديفكيت يريمد هايسيستم يگواه و صدور يزي، مميمشاوره، آموزش، بازرس ةنيزم

ها و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام     گونه سازمان نياستاندارد ا يملسازمان وسايل سنجش،  )اليبراسيون(كمراكز واسنجي 
هـا  رد آنكـ ها اعطا و بر عملت به آنيد صالحيينامة تأيط الزم، گواهيكند و در صورت احراز شرا مي يابيران ارزيت ايد صالحييتأ

 ياربردكـ قـات  يفلزات گرانبها و انجام تحقار ين عييل سنجش، تعياها، واسنجي وسايك يالملل نيج دستگاه بيكند. ترو ينظارت م
 .است سازمانن يف ايايران از ديگر وظا يمل يسطح استانداردها يارتقا يبرا

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

 PVC-Uهايپروفيل -هادرها و پنجره ساخت) براي PVC-Uكلرايد سخت (وينيلهاي پليپروفيل«
 »هاي آزمونبندي، الزامات و روشطبقه :1قسمت  -بدون پوشش با سطوح رنگي روشن

 

 سمت و/يا محل اشتغال: رئيس:

 مجتبوي، سيد عليرضا
 )كارشناسي مهندسي مواد(

 سازمان ملي استاندارد ايران

  

  دبير:

 بهمن، ارشد
 )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(

 شرقياداره كل استاندارد آذربايجان

  

  الفبا)(اسامي به ترتيب حروف  اعضا:

 اقداميان، محمد جواد
 (ديپلم رياضي فيزيك)

 سي در و پنجره ايرانويپيانجمن صنايع پروفيل يو
 

  

  محمد، الماسي
 )پليمر مهندسي ارشدكارشناسي (

 ميراب پروفيلشركت 

  

 مرجان، پوربهرام
 )شيميكارشناسي ارشد (

 صنعت بوتيامجتمع 

  

 عطا، توكلي
 )مهندسي مكانيككارشناسي ارشد (

 زوينوشركت ر

  

 حميد، جعفري
 )مكانيككارشناسي مهندسي (

 همارشتن گروه صنعتي

  

 اداره كل استاندارد آذربايجان شرقي روا، افشين 

  (كارشناسي ارشد مهندسي عمران)

  

 شركت اكسير آسا آرا محمود، زارعي
  )مكانيكمهندسي  ي(كارشناس

  

 طاهره، شاهسوند
 )شيميكارشناسي (

 بست ويستاشركت 
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 سمت و/يا محل اشتغال: (اسامي به ترتيب حروف الفبا) :اعضا

 عباسي رزگله، محمد حسين
 (كارشناسي مهندسي مواد)

 سازمان ملي استاندارد ايران

 رو، ساسانفرشي حق
 (دكتري مهندسي عمران)

 شرقياداره كل استاندارد آذربايجان

 كاشاني اصل، شهرام 
 (كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك)

 شرقيسازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان

 شرقياداره كل استاندارد آذربايجان محمدزاده، شهرام
  (كارشناسي ارشد مهندسي عمران)

  پرشين  پالستيك شركت آدوپن زينب، مظفري
  )ارشد شيمي(كارشناسي 

  

 ويراستار:
 

 افشين، روا
 )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(

 شرقياداره كل استاندارد آذربايجان
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   گفتار پيش

 PVC-Uهايپروفيل -هادرها و پنجره ساخت ) برايPVC-Uكلرايد سخت (وينيلهاي پليپروفيل«استاندارد 
نويس آن در پيشه ك» هاي آزمونبندي، الزامات و روشطبقه :1قسمت  -بدون پوشش با سطوح رنگي روشن

اي به عنوان استاندارد ملي ايـران بـه   المللي/منطقهبر مبناي پذيرش استانداردهاي بينهاي مربوط كميسيون
هشتصـد و  ، در تهيـه و تـدوين شـده    5، اسـتاندارد ملـي ايـران شـمارة     7روش اشاره شده در مورد پ، بنـد  

مـورخ  هـاي سـاختماني   مهندسـي سـاختمان و مصـالح و فـرآورده    اجالسيه كميتة ملي استاندارد  يازدهمين
قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه  3اندارد به استناد بند يك مادة تصويب شد. اينك اين است 23/11/97

 شود. ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه  استاندارد

 شود:ميها شرح زير باطل و اين استاندارد جايگزين آن با انتشار اين استاندارد، استانداردهاي ملي ايران به

) براي توليـد  PVC-Uوينيل كلرايد سخت (هاي پلي، پروفيل1388: سال 12291استاندارد ملي ايران شمارة 
 هاي آزمونبندي، الزامات و روشطبقه -هادرها و پنجره

 يبا مقاومت ضربه ا يدكلرا ينيلو ي(پل PVC-H يها يلپروف، 1382: سال 6840استاندارد ملي ايران شماره 
 نآزمو يها و روش ها يژگيباال) مورد مصرف در ساخت درب و پنجره ـ و

سـاختار و شـيوة    -(استانداردهاي ملي ايـران  5استانداردهاي ملي ايران بر اساس استاندارد ملي ايران شمارة 
 ةهاي ملي و جهـاني در زمينـ   تحوالت و پيشرفت باحفظ همگامي و هماهنگي  براي شوند.نگارش) تدوين مي

د شد و هر پيشـنهادي كـه   نلزوم تجديدنظر خواه صورتايران در  مليهاي صنايع، علوم و خدمات، استاندارد
قـرار   توجـه  مربوط مورد هاياين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون تكميلبراي اصالح و 
 ي ملي ايران استفاده كرد.بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردها خواهد گرفت.

و   تهيه »ترجمه تغيير يافته«اي زير به روش المللي/منطقهبر مبناي پذيرش استاندارد بيناين استاندارد ملي 
شده و شامل ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبان فارسي همـراه بـا اعمـال تغييـرات بـا توجـه بـه         تدوين

  است: مقتضيات كشور

BS EN 12608-1:2016, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication 
of windows and doors– Classification, requirements and test methods– Part 1: Non-coated 
PVC-U profiles with light coloured surfaces  
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 مقدمه

 .است 12291دهاي ملي ايران شمارة راين استاندارد يك قسمت از مجموعه استاندا
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   -هادرها و پنجره ساخت ) برايPVC-Uسخت ( كلرايدوينيلهاي پليپروفيل
بندي، : طبقه1قسمت  -بدون پوشش با سطوح رنگي روشن PVC-Uهاي پروفيل

   هاي آزمونالزامات و روش

1 0Bهدف و دامنة كاربرد 

وينيـل  هـاي پلـي  هاي آزمون بـراي پروفيـل  ها، الزامات و روشبنديارائه طبقههدف از تدوين اين استاندارد، 
هـا مـورد   ) بدون پوشش با سطوح رنگي روشن است، كه براي ساخت درهـا و پنجـره  PVC-Uكلرايد سخت (

 گيرند.     استفاده قرار مي

با مختصات رنگي زيـر كـاربرد دارد، كـه روي سـطوح قابـل رويـت          PVC-Uهاي اين استاندارد براي پروفيل
 شود:گيري مياندازه

− 82  ≥ L*   )60 ≥ Y با مختصات رنگ)؛ 

− 5 ≤ a* ≤ 5/2-؛ 

− 15 ≤ b* ≤ 5- . 

 تقويت شده (براي مثال با الياف شيشه)، كاربرد ندارد.  PVC-Uهاي اين استاندارد براي پروفيل

 استفاده شده است. » در و پنجره«جاي به» پنجره«به داليل ويرايشي در اين استاندارد از اصطالح  -يادآوري

2 1Bمراجع الزامي 

 ده اسـت. ها ارجاع داده شصورت الزامي به آندر مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه در متن اين استاندارد به 
 شوند. ترتيب، آن ضوابط جزئي از اين استاندارد محسوب ميبدين

هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن    كه به مرجعي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي 
ه شده است، ها ارجاع داددر مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن .آور نيستبراي اين استاندارد الزام

 آور است.هاي بعدي براي اين استاندارد الزامهمواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
 EN 477, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of 2-1

windows and doors– Determination of the resistance to impact of main profiles by 
falling mass 
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) بـراي سـاخت در و   PVC-U(كلرايـد سـخت   وينيـل هـاي پلـي  ، پروفيل1394: 20066استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
 BS EN 477: 1999ز اسـتاندارد  ، بـا اسـتفاده ا  روش آزمـون  -تعيين مقاومت پروفيل اصلي به ضربه در دمـاي پـايين   -پنجره

 تدوين شده است. 

 EN 478, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of 2-2
windows and doors– Appearance after exposure at 150 °C– Test method 

هـا و  ) براي توليد پنجـره PVC-U(كلرايد سخت ينيلوهاي پلي، پروفيل1387: 10786استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
ــرار گــرفتن در معــرض دمــاي   -درهــا ــا اســتفاده از اســتانداردروش آزمــون -سلســيوس150تغييــرات ظــاهري پــس از ق                 ، ب

BS EN 478: 1999  .تدوين شده است 

 EN 479, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of 2-3
windows and doors– Determination of heat reversion 

هـا و  ) براي توليد پنجـره PVC-U(كلرايد سخت وينيلهاي پلي، پروفيل1387: 10787استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
 تدوين شده است.    BS EN 479: 1999، با استفاده از استاندارد روش آزمون -تعيين برگشت حرارتي -درها

 EN 513, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of 2-4
windows and doors– Determination of the resistance to artificial weathering 

) بـراي سـاخت درهـا و    PVC-U(كلرايد سـخت  وينيلهاي پلي، پروفيل1388: 12292استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
 تدوين شده است.   BS EN 513: 1999، با استفاده از استاندارد تعيين مقاومت در برابر هوازدگي مصنوعي -هاپنجره

 EN 514, Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of 2-5
windows and doors– Determination of the strength of welded corners and T-joints 

) بـراي توليـد درهـا و    PVC-U(كلرايـد سـخت   وينيـل هاي پلي، پروفيل1387: 10930استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
 تدوين شده است.   BS EN 514: 2000، با استفاده از استاندارد شكل Tها و اتصاالت تعيين مقاومت جوش گوشه -هاپنجره

 EN ISO 105-A01: 2010, Textiles– Tests for colour fastness– Part A01: General 2-6
principles of testing (ISO 105-A01: 2010) 

هـاي آزمـون، بـا    اصـول كلـي بـراي روش    -هاي ثبات رنگآزمون -، نساجي1391: 175استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
 تدوين شده است.    ISO 105-A01: 2010استفاده از استاندارد 

 EN ISO 178, Plastics– Determination of flexural properties (ISO 178) 2-7

ــادآوري ــا اســتفاده از اســتاندارد  -هــا، پالســتيك1390: 357اســتاندارد ملــي ايــران شــمارة  -ي               تعيــين خــواص خمشــي، ب
ISO 178: 2010     .تدوين شده است 

 EN ISO 179-1, Plastics– Determination of Charpy impact properties– Part 1: Non-2-8
instrumented impact test (ISO 179-1) 

: آزمـون ضـربه بـا    1قسمت  -تعيين خواص ضربه چارپي -ها، پالستيك1396: 9277-1استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
 تدوين شده است.       ISO 179-1: 2010دستگاه تجهيز نشده، با استفاده از استاندارد 

 EN ISO 306, Plastics– Thermoplastic materials– Determination of Vicat softening 2-9
temperature (VST) (ISO 306) 

روش  -)VSTتعيـين دمـاي نرمـي ويكـات (     -مواد گرمانرم -ها، پالستيك1396: 6982استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
 تدوين شده است.       ISO 306: 2013ستاندارد ، با استفاده از اآزمون
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 EN ISO 1163-2: 1999, Plastics– Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding 2-10
and extrusion materials– Part 2: Preparation of test specimens and determination of 
properties (ISO 1163-2: 1995) 

كلريـد سـخت   وينيـل گيري و اكستروژن پلـي مواد قالب -ها، پالستيك1396: 18010-2د ملي ايران شمارة استاندار -يادآوري
)PVC-U(-  با استفاده از استاندارد ها و تعيين خواصسازي آزمونه: آماده2قسمت ،ISO 1163-2: 1995  .تدوين شده است 

 EN ISO 1183-1, Plastics– Methods for determining the density of non-cellular plastics– 2-11
Part 1: Immersion method, Liquid pyknometer method and titration method 

 -هـاي غيـر اسـفنجي   هاي تعيين چگالي پالستيكروش -ها، پالستيك1393: 7090-1استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
تدوين شـده   ISO 1183-1: 2012تيتراسيون، با استفاده از استاندارد  وري، روش پيكنومتر مايع و روش: روش غوطه1قسمت 

 است.

 EN ISO 3451-5, Plastics– Determination of ash– Part 5: Poly(vinyl chloride) 2-12

 كلرايد، با استفادهوينيل: پلي5قسمت  -تعيين خاكستر -ها، پالستيك1386: 10237-5استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
    تدوين شده است. ISO 3451-5: 2002از استاندارد 

 EN ISO 8256, Plastics– Determination of tensile-impact strength (ISO 8256) 2-13
اي، با اسـتفاده از اسـتاندارد   ضربه-تعيين مقاومت كششي -ها، پالستيك1387: 10919استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري

ISO 8256: 2004  شده است.     تدوين 

 EN ISO 11664-1, Colorimetry– Part 1: CIE standard colorimetric observers (ISO 2-14
11664-1) 

 EN ISO 11664-2, Colorimetry– Part 2: CIE standard illuminants (ISO 11664-2) 2-15
 EN ISO 11664-4, Colorimetry– Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour space (ISO 11664-4) 2-16
 EN 20105-A02, Textiles– Tests for colour fastness– Part A02: Grey scale for assessing 2-17

change in colour (ISO 105-A02) 
معيار خاكستري جهت ارزيابي تغيير رنگ، بـا   -، ثبات رنگ كاالهاي نساجي1379: 160استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري

 تدوين شده است.        ISO 105-A02: 1993استفاده از استاندارد 

 ISO 18314-1, Analytical colorimetry– Part 1: Practical colour measurement  2-18

3 2Bاصطالحات و تعاريف 

 رود:كار ميدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به

 تعاريف عمومي 3-1

3-1-1 
 دوام

durability 
پنجره در طول عمر كاري تخميني است، كه به صورت حداقل بخش خصوصيات پروفيل قابليت حفظ رضايت

    شود.   طول عمر كاري منطقي از نظر اقتصادي براي پنجره نصب شده در ساختمان تعريف مي
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 توسـط       بـه عنـوان ضـمانت مـدت كـاركرد ارائـه شـده        توانـد ينم ،در خصوص عمر كاري هاي به عمل آمدهتخمين -يادآوري
از نظـر   انتظـار  كـاري مـورد   عمر با توجه بهبراي انتخاب محصول مناسب  ياما به عنوان مالك .در نظر گرفته شود ،كننده يدتول

     .روديكار مهباقتصادي، 

 تعاريف پروفيل 3-2

3-2-1 
 پروفيل

profile 
5Fرانييند روزنمحصول توليد شده توسط فرا

 است.  1

3-2-2 
 پروفيل بدون پوشش

non-coated profile 
 است.  PVC-Uشده از مواد غير  رانيروزنهم گونه روكش سطحي و بدون اليهبدون هيچ پروفيل

 مثال:

 هاي لمينه نشده يا بدون سطوح رنگ شده، اشاره كرد.  توان به پروفيلهاي بدون پوشش مياز پروفيل

3-2-3 
 پروفيل اصلي

main profile 
 دهد.  سازه (چارچوب) پنجره را تشكيل ميكه  يليپروف

3-2-4 
 پروفيل كمكي

auxiliary profile 
 رود و جزء پروفيل اصلي نيست. كار ميي كه در ساخت پنجره بهيلپروف

 هاي ساخت پنجره در كشورهاي مختلف، متفاوت باشد.  تواند بر اساس تكنيكهاي اصلي و كمكي ميپروفيل -يادآوري
 

3-2-5 
 ديواره خارجي پروفيل اصلي

external wall (of a main profile) 
 ديواره پروفيل اصلي كه متناظر با سطوح قابل رويت و غير قابل رويت آن است. 

3-2-6 
 سطح قابل رويت

sight surface 

                                                 
1- Extrusion  



 1397 سال چاپ اول): 12291-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

5 

 است. يدپنجره بسته است، در معرض د يكه وقت يلاز پروف يسطح

 مراجعه شود.  1به شكل  -يادآوري

 
 اصلي سطوح قابل رويت سه نوع پروفيل -1شكل 

3-2-7 
 سطح نمايان

visible surface 
هايي از سطح پروفيل كه در يك پنجره نصب شده، در حالت باز يا بسته در معرض تـابش  هر سطح يا قسمت

 ) است. UVپرتو فرابنفش (

3-2-8 
 راني شدهروزنپروفيل هم

coextruded profile 
ينـد  ) در يك فرا4-3تفاوت (طبق زيربند م PVC-Uران و با استفاده از مواد پروفيلي كه با بيش از يك روزن

 شود.  ها توليد ميتوليد و بدون اختالط آن

 تعاريف هندسي 3-3

3-3-1 
 شكل اسمي پروفيل

nominal profile shape 
 شكل و ابعاد پروفيل، كه توسط توليد كننده مشخص شده است. 

3-3-2 
 انحراف از راست بودن

deviation from straightness 
  از خط راست است. يلپروف يانحراف محور طول

3-3-3 
 عمق پروفيل

depth (of a profile), d 
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 يـري گانـدازه  خوريشهكه در جهت عمود بر سطح ش پروفيل يو خارج يداخل يتدو سطح قابل رو ينفاصله ب
 . شوديم

 مراجعه شود.     2به شكل  -يادآوري

 3-3-4 
 ي پروفيلعرض كل

overall width (of a profile), w 
 يـل پروف يو عمـود بـر محـور طـول     خوريشهش سطح راستايدر  يلشده از پروف يريگفاصله اندازه ينتربزرگ
    است.

 مراجعه شود.     2به شكل  -يادآوري

 

 
 راهنما:

d عمق پروفيل 
w عرض كلي پروفيل 

 مقطع عرضي يك نمونه پروفيل -2شكل 

 

 موادتعاريف  3-4

3-4-1 
 مواد

material 
مورد اسـتفاده در سـاخت پنجـره     PVC-Uهاي شكل گرانول يا پودر كه براي توليد پروفيلبه PVC-Uآميزه 

 رود.   كار ميبه

3-4-2 
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 فرموالسيون تعريف شده
defined formulation 

 دانه است. شده و معين از پليمر، افزودني و رنگتركيبي كنترل

 

3-4-3 
 ماده نو

virgin material 
غير از آن چـه كـه بـراي سـاخت     يند نشده است، بهعريف شده كه قبالً استفاده يا فرااي با فرموالسيون تماده

 يند شده به آن اضافه نشده است. ت، و هيچ ماده بازيافتي يا بازفراخود ماده انجام شده اس

3-4-4 
 UVماده نو فاقد مقاومت در برابر پرتو 

non-UV resistant virgin material 
 كند. بخش برآورده نميطور رضايت) كه الزامات مقاومت در برابر هوازدگي را به3-4-3اي (طبق زيربند ماده

 مراجعه شود.  9-5به زيربند  -يادآوري

3-4-5 
 يند داخليماده بازفرا

own reprocessed material 
(مطابق بـا ايـن    PVC-Uهاي تر كه از پروفيلدرجه پاييناي با فرموالسيون تعريف شده و عاري از مواد ماده

اند گيري اشتباه، استفاده نشدههايي كه به خاطر اندازهآيد و شامل پنجرهدست مياستاندارد) مصرف نشده، به
همـان توليـد كننـده پروفيـل،      شود كه توسطسازي ميهاي پنجرهمانده از برش در كارگاههاي باقيو پروفيل

 شود.  ند مييبازفرا
هاي سـاخته شـده   يند داخلي با فرموالسيون يكسان، عملكرد مشابهي با پروفيلهاي توليد شده از ماده بازفراپروفيل -يادآوري

 از ماده نو دارند. 

3-4-6 
 يند خارجيماده بازفرا

external reprocessed material, ERM  
 شوند:صورت زير تعريف مييند خارجي وجود دارد، كه به دو نوع ماده بازفرا

3-4-6-1 
 aيند خارجي نوع ماده بازفرا

ERMa 
مصرف نشده  PVC-Uهاي غير از رنگ) مطابق با اين استاندارد بوده و از پروفيلاي كه مشخصات آن (بهماده

توليد كننـده اصـلي پروفيـل،     اي متفاوت ازآيد و توسط توليد كنندهدست ميهاي برش بهماندهاز جمله باقي
 شود. يند ميبازفرا
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3-4-6-2 
 bنوع  خارجي يندبازفراماده 

ERMb 
آيد (بـراي مثـال،   دست ميمصرف نشده، بدون توجه به محل توليد آن به PVC-Uهاي اي كه از پروفيلماده

 دار).  هاي پوششراني شده، پروفيلروزنهم PVCزهوارهاي شيشه با نوارهاي 

3-4-7 
 ماده بازيافتي

recycled material 
 شوند:دو نوع ماده بازيافت شده وجود دارد، كه به صورت زير تعريف مي

 3-4-7-1 
 aماده بازيافتي نوع 

RMa 
دسـت   حاصل از مصرف كننده نهايي، بدون توجه بـه محـل توليـد آن بـه     PVC-Uهاي اي كه از پروفيلماده
 دار). هاي پوششراني شده، پروفيلروزنهم PVCنوارهاي  آيد (براي مثال، زهوارهاي شيشه بامي

3-4-7-2 
 bماده بازيافتي نوع 

RMb 
 تعريف شده است.  1-7-4-3تا  3-4-3غير از مواردي كه در زيربندهاي اي بههر ماده

4 3Bهابندي پروفيلرده 

 كليات 4-1

است. براي تطبيـق بـا الزامـات ايـن     بندي شده هاي مختلفي ردهها از جنبهاين استاندارد، عملكرد پروفيلدر 
 انتخاب شود.  بايد مناسبي هاياستاندارد، رده

 بندي بر اساس نواحي اقليميرده 4-2

6F(اقليم معتدل) Mبراي اهداف اين استاندارد، دو رده اقليمي 

7F(اقليم سخت) Sو  1

در نظـر   1مطـابق جـدول    2
 گرفته شده است. 

 
 

                                                 
1- Moderate climate 
2- Severe climate  
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 بندي نواحي اقليميرده -1جدول 

 )Sاقليم سخت ( )Mمعتدل ( اقليم رده

 aكل تابش ساالنه خورشيد بر روي سطح افق
GJ/m2 5 <  
 و

GJ/m2 5 ≥  
 يا

 ≤ a C˚ 22 < C˚ 22ترين ماه سالمتوسط دماي گرم
a هاي سازمان جهاني هواشناسي مقادير با توجه به داده)WMO(b ،گيري شده است.  اندازه 

 b World meteorological organisation  
 

 كار برد. ) نيز بهMتوان در اقليم معتدل () را ميSهاي طراحي شده براي استفاده در اقليم سخت (پروفيل

هاي طراحـي شـده بـراي اقلـيم     در كشورهايي كه هر دو ناحيه اقليمي وجود دارد، بايد دقت شود كه پروفيل
 كار برده نشوند.  ) بهS)، در اقليم سخت (Mمعتدل (

 هاي اصلي بر اساس مقاومت در برابر ضربه ناشي از سقوط وزنهپروفيلبندي رده 4-3

، در   -C˚ 10هاي اصلي بر اساس مقاومت در برابـر ضـربه ناشـي از سـقوط وزنـه در دمـاي       بندي پروفيلرده
 ارائه شده است.  2جدول 

 نههاي اصلي بر اساس مقاومت در برابر ضربه ناشي از سقوط وزبندي پروفيلرده -2جدول 

 I II 0 رده

 1000 1000 عملكرد آن تعيين نشده است gجرم وزنه، بر حسب 

 1500 1000 عملكرد آن تعيين نشده است  mmارتفاع سقوط، بر حسب 
 

 راني است. يند روزنويژگي براي اطمينان از درستي فرا ارزيابي اين -يادآوري

 هايي است كه به دليل شكل هندسي پروفيل، امكان انجام اين آزمون وجود ندارد. ، صرفاً براي پروفيل0رده 

 هاي اصلي بر اساس ضخامت ديواره خارجيبندي پروفيلرده 4-4

 ارائه شده است.  3هاي اصلي بر اساس ضخامت ديواره خارجي در جدول بندي پروفيلرده

هاي خارجي در آن بايد الزامـات  ضخامت ديواره، نواحي از دو پروفيل نوعي نمايش داده است، كه 3در شكل 
 را برآورده سازد. 3ارائه شده در جدول 
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 هاي اصلي بر اساس ضخامت ديواره خارجيبندي پروفيلرده -3جدول 

 A رده
mm 

B 
mm 

 ≤ 5/2 ≤ 8/2 سطح قابل رويت

 ≤ 0/2 ≤ 5/2 سطح غير قابل رويت
 

هـا بـراي   هـا و طراحـي پنجـره   ديواره به منظور ارائه تنوع گسترده از پروفيـل ها بر اساس ضخامت بندي پروفيلرده -يادآوري
نيست، با اين شرط كه الزامات عملكردي مرتبط  مصارف گوناگون است. اين به معني تفاوت در كيفيت پروفيل يا عملكرد پنجره

 سازد.  ميرا هم براي پروفيل و هم براي پنجره برآورده 

، مقادير حداقلي هر دو الزام مربوط به ضخامت ديواره بايـد برقـرار   Bيا  Aطبق رده  هابندي پروفيلبراي رده
 باشد. 

 نشان داده شده است.  1سطوح قابل رويت چند نمونه پروفيل در شكل 

 
 گيريجزئيات وسيله اندازه                   گيري                           جزئيات طول اندازه                               

    

 اند.  نواحي كه بايد مورد توجه قرار گيرند، با سايه مشخص شده -يادآوري

 هاي ديواره موردنيازنواحي از دو پروفيل نوعي با ضخامت -3شكل 
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5 4Bالزامات 

 مواد 5-1

 UVماده نو مقاوم در برابر پرتو  5-1-1

 باشد. 9-5و زيربند  الفبايد مطابق با الزامات ارائه شده در پيوست  UVماده نو مقاوم در برابر پرتو 

 UVماده نو فاقد مقاومت در برابر پرتو  5-1-2

رانـي شـده   روزنشرطي كه سطوح نمايان هممجاز است، به UVاستفاده از ماده نو فاقد مقاومت در برابر پرتو 
 باشد.   UVمقاوم در برابر پرتو  يند داخلييا از ماده بازفرا UVپروفيل از ماده نو مقاوم در برابر پرتو 

 باشد.  الفبايد مطابق با الزامات ارائه شده در پيوست  UVماده نو فاقد مقاومت در برابر پرتو 

 UVو مواد نو فاقد مقاومت در برابر پرتو  ييندمواد بازيافتي، بازفرا 5-1-3

، الزامـات ايـن   1-1-5طبـق زيربنـد    UVدر برابـر پرتـو    مقـاوم نو  غير از مادهي بهدر صورت استفاده از مواد
 همراه الزامات زير بايد برقرار باشد:استاندارد به

 4، مطابق با الزامات ارائه شده در جـدول  UVو فاقد مقاومت در برابر پرتو  يينداز مواد بازيافتي، بازفرا -الف
 استفاده كنيد؛

، پس از پايدارسازي مجدد و يا اضافه كردن مواد افزودنـي  RMaا ي ERMa ،ERMbاستفاده از انواع مواد  -ب
شرطي كه تمـامي  ها) براي هسته پروفيل مجاز است، بهها و روان كنندهها، رنگدانه(براي مثال، اصالح كننده

 يند داخلي پوشانده شود. راني با ماده نو يا ماده بازفراروزنطور كامل توسط همسطوح نمايان پنجره به

 باشد.   mm 5/0راني شده بايد برابر روزنبراي سطوح قابل رويت، حداقل ضخامت اليه سطحي هم -پ

 باشد.   mm 2/0راني شده بايد برابر روزنبراي سطوح غير قابل رويت، حداقل ضخامت اليه سطحي هم -ت

8Fهاانالراني شده در قسمت پاييني كروزنضخامت اليه سطحي هم الزام خاصي براي حداقل -ث

با عرض باز  1
 ، وجود ندارد. mm 5تر يا مساوي كم

 
 
 
 
 

                                                 
1- Grooves  
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 UVفاقد مقاومت در برابر پرتو  مواد نو و يينداستفاده از مواد بازيافتي، بازفرا -4جدول 

 كاربرد
 مواد

يند ماده بازفرا
 داخلي

ماده نو فاقد مقاومت 
 UV ERMa ERMb RMa RMbدر برابر پرتو 

راني يا         روزنتك
راني يك اليه روزنهم

 روي هر سطح نمايان
 خير  خير  خير  خير  خير  بلي

سطح غير نمايان و    
مواد پوشانده شده با    

 رانيروزنهم
 خير aبلي aبلي بلي بلي بلي 

a  طور كامل برآورده سازد:زير را بهبايد مطابق با الزامات زير بوده و پروفيل توليد شده با اين مواد بايد الزامات  4-3مواد تعريف شده در زيربند 
را  10-5هاي اصلي بايد الزامات ارائه شـده در زيربنـد   شكل پروفيلTهاي جوش شده و اتصاالت ، مقاومت گوشهEN 514هنگام آزمون طبق استاندارد  -

 برآورده سازد؛
تـر يـا مسـاوي    بوده و مقادير منفرد نيز بايد بـزرگ  C˚ 75تر يا مساوي )، بايد بزرگVST، دماي نرم شدن ويكات (1-4-هنگام آزمون طبق زيربند الف -
C˚ 73 باشد؛ 
تر يا مسـاوي  بوده و مقادير منفرد نيز بايد بزرگ N/mm2 2200تر يا مساوي ، مدول االستيسيته خمشي بايد بزرگ2-4-هنگام آزمون طبق زيربند الف -

N/mm2 2000   .باشد 
 

 وضعيت ظاهري پروفيل 5-2

 بايد يكسان و يكنواخت باشد.  1-6فيل روي تمامي سطوح نمايان، هنگام رويت طبق زيربند رنگ پرو

بايد صاف و عاري از سوراخ، ناخالصـي، حفـره و ديگـر عيـوب      1-6سطوح پروفيل، هنگام رويت طبق زيربند 
 هاي پروفيل بايد تميز و عاري از پليسه باشند. سطحي باشد. لبه

ضعيت ظاهري پروفيل مثل حدود رواداري رنـگ، بهتـر اسـت ميـان مشـتري و      تر در خصوص والزامات بيش
 توليد كننده توافق شود و جزئي از الزامات اين استاندارد نيست. 

 هاابعاد و رواداري 5-3

 كليات 5-3-1

 شود. تعيين مي 2-6ابعاد پروفيل بايد مطابق با زيربند 

 شكل ظاهري 5-3-2

 مقطع عرضي پروفيل بايد مطابق با شكل ظاهري آن باشد. 

مراجعه شود) با توجه به شكل ظـاهري آن، بايـد مطـابق بـا      2حدود رواداري ابعاد خارجي پروفيل (به شكل 
 باشد.  5حدود ارائه شده در جدول 
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 حدود رواداري ابعاد خارجي -5جدول 

 ابعاد خارجي
mm 

 حدود رواداري
mm 

 ):dعمق (
80 ≤ d 
80 > d 

 
3/0 ± 
5/0 ± 

 ± w( 5/0عرض كلي (
 

 هاي اصليضخامت ديواره پروفيل 5-3-3

 اعالم شود.  4و مطابق شكل  3ضخامت ديواره پروفيل اصلي بايد توسط توليد كننده طبق جدول 

راني شده در سطوح قابل رويت و غير قابل رويت را اعالم كند روزنتوليد كننده بايد حداقل ضخامت اليه هم
 هاي پ، ت و ث مراجعه شود).  ، قسمت1-3-5زيربند  (به

 هاي ساير ابعادرواداري 5-3-4

ها آن چنين رواداريهاي كمكي، همغير از ضخامت ديواره خارجي و پروفيلهاي اصلي بهابعاد بحراني پروفيل
 بايد توسط توليد كننده مشخص شود. 

 

 
 راهنما:

 Bرده  Aرده  نوع ديواره

 mm 8/2 ≥ mm 5/2 ≥ 

   mm 0/2 ≥ mm 0/2 ≥ 

 mm 5/2 ≥ mm 0/2 ≥ 

 محدوديت ندارد محدوديت ندارد   

 هامقطع عرضي سه نوع پروفيل اصلي و حداقل ضخامت ديواره -4شكل 
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 هاي اصليانحراف از راست بودن پروفيل 5-3-5

در يـك متـر طـول     mm 1تر يـا مسـاوي   ، انحراف از راست بودن بايد كوچك2-6طبق زيربند  هنگام آزمون
 آزمونه باشد. 

 هاي اصليوزن واحد طول پروفيل 5-4

وزن  95تـر يـا مسـاوي %    هاي اصلي بايد بزرگ، وزن واحد طول پروفيل3-6گيري طبق زيربند هنگام اندازه
 واحد طول اسمي باشد. 

 برگشت حرارتي 5-5

 اصليپروفيل  5-5-1

ترين دو سطح قابل رويت روبروي هم براي ) بزرگR، برگشت حرارتي (EN 479هنگام آزمون طبق استاندارد 
 باشد.  2تر يا مساوي % هر آزمونه بايد كوچك

 باشد.   4/0تر يا مساوي % اختالف برگشت حرارتي ميان اين سطوح قابل رويت، براي هر آزمونه بايد كوچك

 هاي كمكيپروفيل 5-5-2

 باشد.  3تر يا مساوي % ، برگشت حرارتي براي هر آزمونه بايد كوچكEN 479ام آزمون طبق استاندارد هنگ

 2تـر يـا مسـاوي %    شوند، برگشت حرارتي بايد كوچـك طور خارجي استفاده ميبراي زهوارهاي شيشه كه به
 باشد. 

 هاي اصلي در برابر ضربه ناشي از سقوط وزنه مقاومت پروفيل 5-6

بندي مورد نظر، نبايد بيش از يك آزمونه دچـار شكسـت يـا    براي رده EN 477ن طبق استاندارد هنگام آزمو
 نقص در سطح قابل رويت خارجي شود. 

 شود. ها) بايد به عنوان نقص در نظر گرفته ميراني شده، تورق (جدا شدن اليهروزنهاي همبراي پروفيل

 گيرند. قرار نمي، تحت اين آزمون 2طبق جدول  0هاي رده پروفيل

 C˚150تغييرات ظاهري پس از قرارگيري در معرض دماي  5-7

هـاي  گونه نقصي مشاهده شود. بـراي پروفيـل  ها نبايد هيچ، در پروفيلEN 478هنگام آزمون طبق استاندارد 
 شود. ها) به عنوان نقص در نظر گرفته ميراني شده، تورق (جدا شدن اليهروزنهم

 در برابر ضربه چارپيمقاومت پروفيل اصلي  5-8

، ميانگين و 1fC) و با استفاده از آزمونه C˚ )2 ± 23در دماي  EN ISO 179-1هنگام آزمون طبق استاندارد 
براي هـر رده   6مقادير منفرد مقاومت پروفيل در برابر ضربه چارپي بايد مطابق با مقادير ارائه شده در جدول 

  پروفيل با توجه به ضخامت ديواره آن باشد.



 1397 سال چاپ اول): 12291-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

15 

ــه مــدت  آزمونــه ــا اســتاندارد                 C˚ )2 ± 23در دمــاي  h 16هــا بايــد حــداقل ب ) تثبيــت شــوند. در تمــايز ب
EN ISO 179-1   وEN 513 .شرايط رطوبتي مورد نياز نيست ، 

آزمونه بايد از سطح قابل رويت پروفيل اصلي برداشته شود، طوري كه راستاي طولي آزمونه و پروفيل يكسان 
) بوده و ضخامتي برابر با ضخامت ديواره 2/0 ± 6( mm) و عرض mm )1 ± 50شد. آزمونه بايد داراي طول با

ـ بايـد  شـعاع شـكاف   ) و mm )1/0 ± 3مانده بين دو شـكاف بايـد برابـر    پروفيل داشته باشد. عرض باقي  ر   براب
mm )02/0 ± 1/0 (گاه دستگاه آزمون بايد برابر باشد. فاصله تكيهmm )40 0

  ) باشد.  0.5+

 مقادير حدي مقاومت در برابر ضربه چارپي -6جدول 

 رده پروفيل
 ضخامت ديواره پروفيل

  
mm 

 مقاومتميانگين 
 در برابر ضربه چارپي  

kJ/m2 

 مقاومت مقادير منفرد
 چارپيدر برابر ضربه  

kJ/m2 
A 8/2 ≥ 40 ≥ 20 ≥ 

B 8/2 <  25 ≤ 45  ≤ 5/2و ≥ 

9F، تمايزEN ISO 179-1مطابق با استاندارد  1fAاستفاده از آزمونه  -يادآوري

هـا پـس از هـوازدگي    بـاالتري را بـراي آزمونـه    1
 دهد.  ، تمايز بهتري را نشان مي1fCراني، استفاده از آزمونه هاي بازرسي كيفي پس از روزندهد. براي آزمونمصنوعي نشان مي

 مقاومت در برابر هوازدگي 5-9

 كليات 5-9-1

10Fآزمون، يك آزمون نوعياين 

يند توليد هر تغيير عمده در مواد اوليه، فرابراي هر فرموالسيون يا  بايد بوده كه 2
انجام شود. توليد كننده موظف است سوابق مكفي و مستند از انطباق نتايج ايـن آزمـون بـا     و تجهيزات توليد

كننده، ارائه كند. در صـورت مغـايرت نتـايج    ابيالزامات اين استاندارد را براي هر دوره ارزيابي به نهادهاي ارزي
هاي مرتبط با مواد اوليه (طبق پيوست الف) با الزامات اين استاندارد، تكـرار آزمـون   آزمون هوازدگي يا آزمون

صـالح و تاييـد   هوازدگي پس از انجام اصالحات الزم، ضروري است. نتـايج آزمـون بايـد از طريـق مراكـز ذي     
11Fالمللي صادر شودنصالحيت شده ملي يا بي

3. 

 گذاريروند در معرض 5-9-2

 ،EN 513مطابق با اسـتاندارد  در معرض پرتودهي ها بايد از سطوح قابل رويت پروفيل برداشته شده و آزمونه
 قرار گيرد.  Sيا  Mبراي يك دوره زماني معادل با پنج سال هوازدگي طبيعي در نواحي اقليمي 

                                                 
1- Differentiation  
1- Type test 

 اشاره كرد.   ISO/IEC 17025يا  17025سي ايايزو/آي-ايران توان به مراكز داراي گواهينامه استانداردبراي مثال مي -2
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يك روش محاسبه براي تعيين ميـزان تـابش خورشـيد و مـدت زمـان پرتـودهي در هـوازدگي مصـنوعي در          
 ارائه شده است.  بپيوست 

 سازي دوره دو ساله شرايط بيروني كاهش يابد.  تواند به شبيهجهت اهداف كنترل كيفي، زمان آزمون مي -يادآوري

 از هوازدگي مصنوعيپس  چارپي هاي اصلي در برابر ضربهمقاومت پروفيل 5-9-3

كاهش مقاومت در برابر ضربه چارپي پس از هوازدگي حداكثر ، 2-9-5گذاري مطابق زيربند پس از در معرض
نبايد بيش  Aهاي رده )، براي پروفيلالفپيوست  4-4-زيربند الف(طبق  1fAمصنوعي با استفاده از آزمونه 

 باشد.     30نبايد بيش از %  Bهاي رده و براي پروفيل 40% ز ا

رود كار ميپس از هوازدگي مصنوعي، براي آزمون مواد و فرموالسيون بهچارپي آزمون مقاومت در برابر ضربه 
تواننـد يكـي از   ميكنند، را توليد مي Bو  Aو براي آزمون خود پروفيل نيست. توليدكنندگاني كه هر دو رده 

  براي انجام آزمون ضربه انتخاب كنند. اين دو رده را 

 ثبات رنگ 5-9-4

هـاي پرتـودهي   هاي شاهد و آزمونه، تغييرات رنگ ميان آزمونه2-9-5گذاري مطابق زيربند پس از در معرض
شود، كه روابط زير بايد برقرار باشـد:  بيان مي E∆*ارزيابي شده و بر حسب  EN 513شده مطابق با استاندارد 

5 ≤ *∆E  3و ≤ | *∆b | . 

 ) تعيين كرد. EN 20105-A02 )ISO 105-A02توان طبق استاندارد را ميبررسي چشمي تغيير رنگ آزمونه 

 هاي اصليشكل پروفيلTهاي جوش شده و اتصاالت مقاومت گوشه 5-10

 روش آزمون 5-10-1

 مورد آزمون قرار گيرد. EN 514شكل بايد مطابق با استاندارد Tهاي جوش شده و اتصاالت گوشه

12Fمحل جوش نبايد با فرزكاري

13Fزني، كاردك1

، كه بايد تميـز  90˚جز لبه بيروني زاويه و غيره پرداخت شود، به 2
 دارنده سوار شود.  طور كامل روي نگهشود، تا به

 آزمون خمش كششي 5-10-2

تـر يـا مسـاوي    شود، بايـد بـزرگ  ) كه تحت بار بيشينه در هر گوشه محاسبه ميσtمتوسط تنش گسيختگي (
N/mm2 25 ر يا مساوي تبوده و مقادير منفرد نيز بايد بزرگN/mm2 20  .باشد 

                                                 
1- Grooving  
2- Knifing 
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) σtباشد، متوسط تـنش گسـيختگي (   mm 100تر يا مساوي در صورتي كه عمق يا عرض كلي پروفيل بزرگ
بوده و مقادير منفـرد   N/mm2 20تر يا مساوي شود، بايد بزرگكه تحت بار بيشينه در هر گوشه محاسبه مي

 باشد.  N/mm2 16تر يا مساوي نيز بايد بزرگ

 خمش فشاري آزمون 5-10-3

تـر يـا مسـاوي    شود، بايـد بـزرگ  ) كه تحت بار بيشينه در هر گوشه محاسبه ميσtمتوسط تنش گسيختگي (
N/mm2 35 تر يا مساوي بوده و مقادير منفرد نيز بايد بزرگN/mm2 30   .باشد 

) σtباشد، متوسط تـنش گسـيختگي (   mm 100تر يا مساوي در صورتي كه عمق يا عرض كلي پروفيل بزرگ
بوده و مقادير منفـرد   N/mm2 28تر يا مساوي شود، بايد بزرگكه تحت بار بيشينه در هر گوشه محاسبه مي

 باشد.   N/mm2 24تر يا مساوي نيز بايد بزرگ

6 5Bهاي آزمونروش 

 تعيين وضعيت ظاهري پروفيل 6-1

 45˚يه تـابش  صورت چشمي (عادي يا تصحيح شده) از فاصله يك متري تحت زاووضعيت ظاهري پروفيل به
              اسـتاندارد  15و  14طـور عمـود بـر سـطح مطـابق بـا بنـدهاي        شمالي يا منبـع نـور مصـنوعي معـادل و بـه     

EN ISO 105-A01: 2010 شود. تعيين مي 

 تعيين ابعاد پروفيل 6-2

 گيريوسايل اندازه 6-2-1

و بـراي   mm 05/0هـاي ديـواره بايـد داراي درسـتي     گيري براي تعيين ابعاد خارجي و ضخامتوسايل اندازه
 باشد.  mm 1/0تعيين انحراف از راست بودن بايد داراي درستي 

 آزمونه 6-2-2

 هـاي باشـد. اسـتفاده از آزمونـه    )mm )1 ± 1000براي تعيين انحراف از راست بودن، طول آزمونه بايد برابر 
 است.  مجاز 2-4-2-6تر، در صورت انجام آزمون طبق زيربند بزرگ

 سازي آزمونهآماده 6-2-3

 ) تثبيت كنيد. C˚ )5 ± 23در دماي  h 1قبل از انجام آزمون، آزمونه را حداقل به مدت 
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 آزمون روش اجراي 6-2-4

 هاي ديوارهابعاد خارجي و ضخامت 6-2-4-1

 گيري كنيد. ) اندازهC˚ )5 ± 23هاي ديواره را دماي ابعاد خارجي و ضخامت

 گيري شود. از لبه يا كناره اندازه mm 1ضخامت ديواره خارجي بايد 

 انحراف از راست بودن 6-2-4-2

) روي يك سطح صاف قرار دهيد. فاصله ميـان پروفيـل و سـطح    C˚ )5 ± 23طرف مقعر آزمونه را در دماي 
گيري كنيد. آزمون را روي طرف ديگر پروفيل (عمـود  گيري مناسب (مانند فيلر) اندازهصاف را با وسيله اندازه

 ون شده) تكرار كنيد. بر سطح آزم

 تعيين وزن واحد طول پروفيل 6-3

 وسايل آزمون 6-3-1

 ؛g 1ترازو با درستي  6-3-1-1

 .mm 5/0گيري براي تعيين طول پروفيل با درستي وسيله اندازه 6-3-1-2

 آزمونه 6-3-2

 باشد.  mm 300تا  mm 200طول آزمونه بايد 

 سازي آزمونهآماده 6-3-3

 ) تثبيت كنيد. C˚ )5 ± 23در دماي  h 1قبل از انجام آزمون، آزمونه را حداقل به مدت 

 آزمون روش اجراي 6-3-4

گيري كنيد. وزن واحد طـول پروفيـل را بـر    اندازه g 1 تقريبو وزن آن را با  mm 1 تقريبطول آزمونه را با 
  محاسبه نماييد.  g/m 10 تقريببا  g/mحسب 

كـار بـرد،   توان بـراي تعيـين وزن پروفيـل بـه    گيري سطحي با دوربين) را مياندازههاي مختلفي (مانند روش
 طور واضح توسط توليد كننده محرز شود. بستگي آن بههنگامي كه هم

 راني شدهروزنتعيين ضخامت اليه هم 6-4

يـا ميكروسـكوپ          مـدرج  بـين گيري مناسب (مانند ذرهراني شده را بايد با وسايل اندازهروزنضخامت اليه هم
 گيري كنيد. گيري) روي يك مقطع نازك يا لبه برشي يكنواخت، اندازهاندازه
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 سنجيتعيين مختصات رنگ 6-5

ــگ   ــگ  *CIE 1976 L*a*bمختصــات فضــاي رن طــور كــه در اســتاندارد              همــان ،∆E*abو اخــتالف رن
EN ISO 11664-4 ر استاندارد تعريف شده است، بايد طبق روش مشخص شده دISO 18314-1  و با شرايط

 زير تعيين شود: 

 ؛ EN ISO 11664-2، مطابق تعريف استاندارد D65منبع نوري  −

 ؛ EN ISO 11664-1، مطابق تعريف استاندارد 10˚يا  2˚اي با استفاده از ميدان ديد با وتر زاويه −

14Fبراقيتشاخص (بدون  ˚di:8اي و هندسه گيري شامل انعكاس آيينهسامانه اندازه −

1 .(   

 هاي مجاز براي رنگ استانداردرواداري 6-6

 هاي زير رعايت شود: شود رواداري، توصيه مي5-6سنجي طبق زيربند هنگام تعيين رنگ

− 1 ≤ | *∆L | 

− 5/0 ≤ | *∆a | 

− 8/0 ≤ | *∆b | 

− 1 ≤  *∆E  

7 6Bگذارينشانه 

 هاي اصليپروفيل 7-1

هـاي يـك متـري در طـول پروفيـل        و حـداكثر در فاصـله   طور واضح و خواناهاي اصلي بايد بهپروفيل 7-1-1
 گذاري شوند. نشانه

 ها بايد شامل حداقل اطالعات زير باشد:گذاري پروفيلنشانه 7-1-2

 نام يا عالمت تجاري توليد كننده؛ -الف

 ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛ -ب

 كد ده رقمي پروانه استاندارد؛عالمت استاندارد و  -پ

 بندي از نظر نواحي اقليمي؛رده -ت

 بندي از نظر مقاومت در برابر ضربه ناشي از سقوط وزنه؛رده -ث

 بندي از نظر ضخامت ديواره؛رده -ج

                                                 
1- Gloss trap  
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 در صورت استفاده از مواد بازيافتي؛، RMaدرج عنوان  -چ

يـا شـماره شـيفت     كد توليد براي اطمينان از قابليت رديابي (براي مثال: تاريخ توليـد، دسـتگاه توليـد و    -ح
 توليد).

 مثال:

– M – II – B – 97.04.12,38,2  كد ده رقمي پروانه استاندارد عالمت استاندارد وABC LTD – INSO 12291-1– 

  تواند شامل موارد زير باشد:اطالعات اضافي اختياري مي

 كد/ يا نوع پروفيل؛ −

 سطح گواهي شخص سوم (گواهي تاييد).  −

 هاي كمكيپروفيل 7-2

 گذاري شود. بندي آن، نشانهطور مشابه روي خود پروفيل و يا بستههاي كمكي نيز بايد بهپروفيل 7-2-1

 هاي كمكي بايد شامل حداقل اطالعات زير باشد: گذاري پروفيلنشانه 7-2-2

 نام يا عالمت تجاري توليد كننده؛ -الف

 ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛ -ب

 كد ده رقمي پروانه استاندارد؛عالمت استاندارد و  -پ

 بندي از نظر نواحي اقليمي؛رده -ت

 كد توليد براي اطمينان از قابليت رديابي.  -ث

 مثال:

– S – 12,368  عالمت استاندارد و كد ده رقمي پروانه استانداردXYZ LTD – INSO 12291-1 – 

 
 
 
 

 

 

 

 



 1397 سال چاپ اول): 12291-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

21 

 پيوست الف

 (الزامي)

 ها و الزاماتخصوصيات مواد، تهيه نمونه

 هدف     1-الف

پـودر مـواد نـو،    ها يا يا از گرانول PVC-Uهاي ها از پروفيلهدف از اين پيوست، ارائه روشي براي تهيه نمونه
 ها است. يندي براي تعيين خصوصيات مواد و الزامات آنبازيافتي يا بازفرا

 هاآزمونه    2-الف

15Fشدههاي پرسها يا پالك، از پروفيل4-ايد طبق بند الفهاي مربوط به تعيين خصوصيات مواد بآزمونه

تهيـه   1
 شوند. 

 شدههاي پرستهيه پالك    3-الف

صـورت زيـر   و به EN ISO 1163-2: 1999استاندارد  3شده بايد طبق روش ارائه شده در بند هاي پرسپالك
 تهيه شوند:

پـودر مـواد   ها يا راني شده، گرانولروزن PVC-Uهاي شده پروفيل مواد مورد استفاده بايد از قطعات خرده −
 يندي باشند؛ نو، بازيافتي يا بازفرا

 باشد؛ 1/1:1تا  4/1:1سرعت تفاضلي بين دو غلتك آسياب اختالط، بايد در گستره  −

 ) باشد؛mm )2/0 ± 4شده بايد داراي ضخامت پالك پرس −

خنـك   C/min˚ 15، بايد با نـرخ اسـمي   EN ISO 1163-2: 1999استاندارد  3.3.3ها مطابق زيربند پالك −
 شود. 

 خصوصيات مواد    4-الف

 VST(16F2( دماي نرم شدن ويكات    1-4-الف

بايـد   VST)، ميـانگين  C/h˚ )5 ± 50و بـا نـرخ دمـاي     EN ISO 306استاندارد  Bهنگام آزمون طبق روش 
 باشد.  C˚ 73تر يا مساوي بوده و مقادير منفرد نيز بايد بزرگ C˚ 75تر يا مساوي بزرگ

 شده، تهيه شوند. هاي پرسها بايد مستقيماً از پروفيل يا پالكراني شده، آزمونهروزنهاي غير همبراي پروفيل

                                                 
1- Pressed plates 
2- Vicat softening temperature  
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هـاي پرسـي سـاخته    طور جداگانه از پـالك ها بايد از پروفيل يا بهراني شده، آزمونهروزنهاي همبراي پروفيل
 ند.  شده از هر دو ماده، تهيه شو

 شده، روش مرجع است. هاي پرسنظر، آزمون روي پالكدر صورت اختالف

 مدول االستيسيته خمشي    2-4-الف

)، Ef)، ميانگين مدول االستيسيته خمشي (C˚)2 ± 23در دماي  EN ISO 178هنگام آزمون طبق استاندارد 
 باشد.   N/mm2 2000تر يا مساوي بوده و مقادير منفرد نيز بايد بزرگ N/mm2 2200تر يا مساوي بايد بزرگ

 شده، تهيه شوند. هاي پرسها بايد مستقيماً از پروفيل يا پالكراني شده، آزمونهروزنهاي غير همبراي پروفيل

هـاي پرسـي سـاخته    پـالك طور جداگانه از ها بايد از پروفيل يا بهراني شده، آزمونهروزنهاي همبراي پروفيل
 شده از هر دو ماده، تهيه شوند.  

 مقاومت ضربه كششي    3-4-الف

ميـانگين   )،C˚ )2 ± 23در دمـاي   5با استفاده از آزمونـه نـوع    EN ISO 8256هنگام آزمون طبق استاندارد 
تـر يـا مسـاوي    بوده و مقادير منفرد نيز بايد بزرگ kJ/m2 600تر يا مساوي مقاومت ضربه كششي بايد بزرگ

kJ/m2 450  .باشد 

 ها بايد مستقيماً از پروفيل تهيه شوند. راني شده، آزمونهروزنراني شده و غير همروزنهاي همبراي پروفيل

 ضربه چارپي در برابر مقاومت   4-4-الف

ــتاندارد     ــق اس ــون طب ــام آزم ــه    EN ISO 179-1هنگ ــتفاده از آزمون ــا اس ــكاف   1fAو ب ــعاع ش ــا ش                       ب
mm )05/0 ± 25/0،(  ميانگين مقاومت پروفيل در برابر ضربه چارپي بايد مطابق با مقادير ارائه شده در جدول

  براي هر رده پروفيل با توجه به ضخامت ديواره آن باشد.   7

 مقادير حدي مقاومت در برابر ضربه چارپي  -7جدول 

 ضخامت ديواره پروفيل  رده پروفيل
mm 

 ميانگين مقاومت در برابر ضربه چارپي 
kJ/m2 

A 8/2 ≥ 55 ≥ 

B 8/2 ≤  60  ≤ 5/2و ≥ 

 

 مقدار خاكستر   5-4-الف

شـود. حـداكثر انحـراف مقـدار     انجام مي EN ISO 10237-5استاندارد  مطابق باخاكستر  تعيين مقدارآزمون 
 مقدار اسمي تعريف شده توسط توليد كننده، باشد.    ± 15دست آمده از آزمون نبايد بيش از % خاكستر به



 1397 سال چاپ اول): 12291-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

23 

 چگالي   6-4-الف

تهيه شده از يك سطح  بر روي حداقل سه آزمونه EN ISO 1183-1استاندارد  تعيين چگالي مطابق باآزمون 
راني شـده، چگـالي بايـد    روزنهاي همشود. براي پروفيلهاي اصلي انجام ميبدون پوشش پروفيل يتقابل رو

 راني شده، تعيين شود. روزنهاي همطور جداگانه بر روي سطوح و ديوارهبه

از مقدار اسمي تعريف شده توسط توليـد كننـده، انحـراف     ± g/cm3 02/0دست آمده نبايد بيش از چگالي به
 داشته باشد.

 گزارش آزمون    5-الف

 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد:

 استاندارد ملي ايران؛ارجاع به اين پيوست  −

 ها؛جزئيات آزمونه −

 دست آمده. مقادير ميانگين و منفرد به −
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 پيوست ب

 (الزامي)

 گذاري براي آزمون هوازدگي مصنوعيروش محاسبه تعيين ميزان تابش و زمان در معرض

 هدف    1-ب

الزم بـراي ارزيـابي مقاومـت در برابـر     گـذاري  هدف از اين پيوست، ارائه روشي براي محاسبه زمان در معرض
چنين شـامل توجيـه   ) در آزمون هوازدگي مصنوعي است. اين پيوست، همS) و سخت (Mهاي معتدل (اقليم

 روش انتخابي نيز است. 

 روش محاسبه    2-ب

بر حسب ميزان تابش ساالنه خورشيد بر روي سطح افق و متوسـط   2-4نواحي اقليمي طبق زيربند  1-2-ب
 مراجعه شود).  1بندي شده است (به جدول ترين ماه سال، ردهگرم دماي

 شود: براي انجام محاسبات، مفروضات زير براي ميزان تابش ساالنه خورشيد در نظر گرفته مي 2-2-ب

 شود؛تخمين زده مي GJ/m2 4ميزان تابش ساالنه خورشيد  )،Mبراي اقليم معتدل ( −

 شود. تخمين زده مي GJ/m2 6االنه خورشيد ميزان تابش س )،Sبراي اقليم سخت ( −

منظور مقايسه اين ارقام با روش معمول در هوازدگي مصـنوعي، الزم نيسـت كـل انـرژي تابشـي      به 3-2-ب
ذكر شد، در نظر گرفته شـود، بلكـه آن بخشـي را كـه در محـدوده مرئـي و        2-2-خورشيد كه در زيربند ب

كـل   60گيرد، مورد نظر است. ايـن مقـدار برابـر %    قرار مي nm 800تا  nm 300هاي موجفرابنفش با طول 
افتـد،  جا كه همه اين ميزان تابش در دماهـاي بـاالتر تابسـتان اتفـاق نمـي     انرژي تابشي خورشيد است. از آن

نيـز اعمـال    67كند، بنابراين، يك ضريب اصالح اضافي برابر بـا %  تري در سطح مورد اثر ايجاد ميآسيب كم
 شود. مي

 ارائه شده است.  1-، در جدول بnm 800تا  nm 300يزان تابش توصيه شده براي گستره طول موج م

 nm 800تا  nm 300ميزان تابش توصيه شده براي گستره طول موج  -1-جدول ب

 )Mميزان تابش در اقليم معتدل ( نوع اقليم
GJ/m2 

 )Sميزان تابش در اقليم سخت (
GJ/m2 

 8/4 2/3 سال 2معادل 

 12 8 سال 5معادل 

 24 16 سال 10معادل 
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تـا    nm 300در گسـتره طـول مـوج     I W/m2براي يك دستگاه هوازدگي مصنوعي با ميانگين تابش 4-2-ب
nm 800ارائه شده است.  2-گذاري در جدول ب، زمان در معرض 

 nm 800تا  nm 300گذاري توصيه شده براي گستره طول موج زمان در معرض -2-جدول ب

 نوع اقليم
 گذاريزمان در معرض

 )Mدر اقليم معتدل ( 
h 

 گذاريزمان در معرض
 )Sدر اقليم سخت ( 

h 
 I 105 × 4/4 / I 105 × 6/6 / سال 1معادل 

 I 106 × 2/2 / I 106 × 3/3 / سال 5معادل 

 I 106 × 4/4 / I 106 × 6/6 / سال 10معادل 

 

سال،  5سازي تابش معادل گذاري مورد نياز براي شبيهباشد، زمان در معرض = W/m2 550 Iدر صورتي كه 
 صورت زير است:به

 است؛ h 4000گذاري، تقريباً برابر ): زمان در معرضMبراي اقليم معتدل ( −

 است.  h 6000گذاري، تقريباً برابر ): زمان در معرضSبراي اقليم سخت ( −

صـورت  كند، در هر حال، حـداقل معيـاري را بـه   اين روش محاسباتي، فقط يك ميزان تقريبي براي تخمين ارائه مي -يادآوري
انـدازي و غيـره وابسـته    كند، هر چند كه هوازدگي طبيعي يك پديده متغير بوده و به موقعيت، وضـعيت، سـايه  مستدل ارائه مي

 است. 

گـذاري حقيقـي   مثال محاسبه شده است. زمان در معـرض  گذاري توصيه شده، به عنوان يكزمان در معرض
دست آمده از تجهيزات مورد استفاده براي دستيابي به ميزان تابش مورد نياز بـر  بايد از روي مقادير واقعي به

 شود. ، محاسبه GJ/m2حسب 
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 پيوست پ

 دهنده)(آگاهي

 استاندارد منبعتغييرات اعمال شده در اين استاندارد در مقايسه با 

 كليات    1-پ

ــع                                      ــتاندارد منبـ ــا اسـ ــه بـ ــي در مقايسـ ــور، تغييراتـ ــل كشـ ــتاندارد در داخـ ــن اسـ ــاربرد ايـ ــراي كـ بـ
)BS EN 12608-1: 2016 :به شرح زير اعمال شده است ،( 

 هاي حذف شدهبخش    2-پ

 : جمله آخر پاراگراف اول استاندارد منبع حذف شده است.  2-4زيربند  −

 استاندارد منبع حذف شده است.  3از جدول  C: رده 4-4زيربند  −

 استاندارد منبع حذف شده است.  4از راهنماي شكل  C: رده 3-3-5زيربند  −

 استاندارد منبع حذف شده است.  6از جدول  C: رده 8-5زيربند  −

 ) حذف شده است. 2-9-5در پاراگراف دوم استاندارد منبع (زيربند  C: جمله مربوط به رده 3-9-5زيربند  −

 هاي اضافه شدهبخش    3-پ

 به مراجع الزامي استاندارد منبع اضافه شده است.  12-2و  11-2هاي مراجع الزامي: مراجع مربوط به رديف −

استاندارد منبـع اضـافه شـده     9-5به زيربندهاي ) 1-9-5: يك زيربند با عنوان كليات (زيربند 9-5زيربند  −
 است. 

 6-4-(مقدار خاكستر) و الـف  5-4-(مقاومت در برابر ضربه چارپي)، الف 4-4-پيوست الف: زيربندهاي الف −
 (چگالي) به زيربندهاي پيوست الف استاندارد منبع اضافه شده است. 

 شده جايگزينهاي بخش    3-پ

استاندارد منبع شده و معيارهاي پذيرش آن نيز متناسـب بـا    1fAجايگزين روش  1fC: روش 8-5زيربند  −
 روش مورد استفاده جايگزين شده است. 
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