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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح انونق 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29جیسته وتورا  عتاای ادار  متور      موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین   نام

 جهت  اجرا ابالغ وده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه وماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاروناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

توایتد ،   بته وترایط   توجته  بتا  و میتی  مصااح با امگام وکووشی وود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تواید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف توایدکنندگان، وامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .وود می حاصل دواتی غیر و دواتی اا  مانساز نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و وودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .وود می منتشر و ایران چاپ  میی سرسمی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح روته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  وتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .وتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 ومارۀ ایران میی استاندارد در وده نووته مفاد اساس بر که ووند می تیقی یمی استاندارداایی

 .باود رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  اامییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9اامییی ااکتروتکنیتک   بین ن،کمیسیو 1

(IEC) و 

3 قانونی وناسی اندازه اامییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  وترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعاایت

  .وودمی گیر بهره اامییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی پیشرفت اا 

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در وده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و طتی محی زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عاای وورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تواید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند رجهو د صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  اامییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش لوسای   واسنجی کاایبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ورایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی راسیون سکاایب ، یکااا اامییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 كميسيون فنی تدوين استاندارد

  عمومی جهت مصارف پذير برايانعطاف (PVC)تركيبات پلی وينيل كلريد »

 « هاويژگی -رانیزنگيري و روقالب

 اول( )تجديد نظر

 

 سمت و/ يا نمايندگی يس: ري
 زاده، نداحسن

 سدکتر  ویمی 

 

 ایأت عیمی دانشگاه آزاد ااواز

  دبير:

 مهرموتیی ، فاطمه

 سفوق ایسانس ویمی 

 

 کاروناس اداره کل استاندارد خوزستان

  )اسامی به ترتیب حروف اافبا: ساعضاء

 زاده، راضیهاسد

 سایسانس ویمی 

 

 مسئول فنی ورکت رامین پالستیک 

 کاروناس زاده، زارابهرامی

 سایسانس ویمی 

 

 

 بهروز ، سحر

 سایسانس ویمی 

 

 مدیر کنترل کیفی ورکت جهاد زم م

 چراغی، حسین

 سفوق ایسانس مهندسی مواد 

 کاروناس اداره کل استاندارد خوزستان

  

 خوونام، فرزانه

  سفوق ایسانس ویمی

 کاروناس اداره کل استاندارد خوزستان

  

 دایی، مینا

 سفوق ایسانس ویمی 

 ژواش وریف کاروناس ورکت پرویا پ

 

 

 

 



 د 
 

 عباسی نورآباد ، مهسا

 سفوق ایسانس مهندسی عمران 

مدیر کنترل کیفی ورکت پیشگام پالست 

 خوزستان

  

 فتاحی نیا، مهناز

 سفوق ایسانس ویمی 

 بیناکاروناس ورکت زرگستر رو

  
 کریمی چشمه عیی، مری 

 سفوق ایسانس ویمی 

 مدیر کنترل کیفی ورکت پارس ایان اروند

  

 محسنی، خییل

 سفوق ایسانس مهندسی مواد 

 کاروناس اداره کل استاندارد خوزستان

  

 محمدطاار ، فاطمه

 سفوق ایسانس ویمی 

 ورکت زرگستر روبیناکاروناس 

  

 نجفی، زینب

 می سفوق ایسانس وی

 ژواش وریف کاروناس ورکت پرویا پ
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب استاندارد سازمان میی با آونایی

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 1 ادف و دامنه کاربرد      1

 1 نسبت اج ا  سازنده      9

 1 بند طبقه      3

 1 ثبات رنگ      2

 9 رنگ دایپس      3

 9 ظاار      6

 3 اا  فی یکیاا امات ویژگی     3

 3 گیار نشانه     3

 گیر  وده اا  نورد وده و قاابساز  ورقساطالعاتی  آماده پیوست ااف

 و تثبیت ورایط آزمونه

3 

 3 ت رنگساطالعاتی  ارتباط بین اوازدگی و درجات متفاوت ثبا پیوست ب

 2            نامهساطالعاتی  کتاب پیوست پ
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 پيش گفتار

 

 -رانیگیر  و روزنعمومی جهت قااب مصارف پییر برا   انعطاف PVC ترکیبات پیی وینیل کیریدس "استاندارد 

هاداا  رسیده و بررسی توسط تدوین ود. این استاندارد بر اساس پیشن 1332نخستین بار در سال  "اا ویژگی

اا  مربوط برا  اواین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در       و تأیید در کمیسیون سازمان میی استاندارد ایران

تصویب ود.  91/3/29اجالس کمیته میی استاندارد صنایع ویمیایی و پییمر مور  ا ار و چهل و پنجمین یک

صنعتی  تحقیقات و مقررات مؤسسۀ استاندارد و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ بند یک استناد اینک این استاندارد به

 وود.منتشر می ایران میی استاندارد به عنوان ، 1331ماه  بهمن مصوب ایران،

خدمات،  و عیوم صنایع، زمینۀ در و جهانی میی پیشرفت اا  و تحوتت با و اماانگی امگامی حفظ برا  

این  تکمیل و اصالح برا  که ار پیشنهاد  و ود نظر خوااد تجدید ا وم مواقع ران درای میی استاندارداا 

 بنابراین، باید . گرفت خوااد قرار توجه مربوط مورد فنی در کمیسیون نظر تجدید انگام وود، ارائه استاندارداا

 .کرد استفاده میی تجدیدنظر استاندارداا  آخرین از امواره

  

 است. 1332: سال  1236ین استاندارد میی ایران وماره  این استاندارد جایگ 

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ورح زیر است
 

BS 2571:1990, General-purpose flexible PVC compounds for moulding and extrusion 
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 عمومی جهت  مصارفپذير براي عطاف( انPVCتركيبات پلی وينيل كلريد)

هاويژگی -رانیگيري و روزنقالب  

هدف  و دامنه كاربرد        6   

یل نوع ترکیب پیی وین 19 اا و ویژگی 1اج ا  سازنده ادف از تدوین این استاندارد، تعیین اا اماتی برا 

 است.عمومی  مصارف  برا پییرانعطاف PVC 9 س کیرید

     در مورد استفاده  E6 تا E1گیر  ت ریقی و در قااب مورد استفاده M6تا  M1  ترکیبات این استاندارد برا

 وده کاربرد ندارد. دارنیل کیرید کیریرا  ترکیبات پیی واین استاندارد ب رانی کاربرد دارد.گیر  و روزنقااب

  اجزاي سازنده       1

 اا و اج ا  دیگر ترکیب ووند.و با نرم کنندهباوند ده ساخته و ینیل کیریدترکیبات باید از اموپییمراا  و

طبقه بندي       4  

رانی طبقه بند  گیر  و روزن، به ترتیب برا  کاربرداا  قاابE6 تا E1 و M6تا  M1ع، نو 19ترکیبات باید در 

، به ترتیب Cیا  A ،B رجهباید به سه د از این ترکیبات را ببینید . عالوه بر این ار نوع 9و  1اا  ووند سجدول

نید ، یا عدم ثبات یرا بب 9-2را ببینید ، نور مصنوعی سبند  1-2سبند  3برا  نشان دادن ثبات رنگ در برابر نور روز

 را ببینید  تقسی  بند  وود. 3-2رنگ سبند 

 ثبات رنگ       3

 A رجهثبات رنگ در برابر نور روز: د      3-6

 پیوست ااف، مطابق طبقوده  ساز که ورق آمادهووند، انگامید  میبنرجهد Aعنوان ترکیباتی که به

 استاندارد با  رنگ پش  آبی تر ازک  یثبات رنگ ،در برابر نور روزد، نباید ووآزمون می BS 2782-5استاندارد 

  داوته باوند. 22درجه 

در معرض  یر گماه قرار 13بعد از  ودید ییر رنگ غت این کهبرا  اطمینان از ان داده است که این اا امات تجربه نش -يادآوري

توان از طریق انتخاب بات رنگ بهتر در برابر نور روز را میثنیل کیرید نرم وده با یکافی است. ترکیبات پیی و ،ر  نداد اوا  آزاد

مستقی  با  به صورتاا   آناااین ترکیبات خا  و ویژگیوود در مورد توصیه می اا و اج ا  دیگر به دست آورد.دانهدقیق رنگ

 د.مشورت وو مین کنندهتأ

                                                 
1- Composition  
2- Poly vinyl Chloride 

3- Daylight 
4- Blue-dyed wool standard  No.4  
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 Bه رجثبات رنگ در برابر نور مصنوعی: د      3-1

مطابق پیوست ااف،  طبقوده  ساز که ورق آمادهانگامیووند، بند  می رجهد Bعنوان که بهترکیباتی

استاندارد  پش  آبی رنگ تر ازنگی ک ثبات ر ،در برابر نور مصنوعینباید وود، آزمون می BS 2782-5   استاندارد

 که:این هداوته باوند، مشروط ب 2با درجه 

 تابش خوروید استفاده وود؛ ساز  کردنبرا  وبیه 1وده فییتریک تمپ قوس زنون  -ااف

 ووند؛ تعویضاا هتوسط سازند وده پیشنهاد زمانی در فواصل اافییتراا و تمپ -ب

 الوه بر چرخش حول تمپ، حول محور خود بچرخند؛اا  آزمونه، عدارندهنگه -پ

Cدما   از -ت
 ؛ووداستفاده  9سیاه صفحه  برا   33 ± 3س  ◦

 ؛باود  39 ± 3رطوبت نسبی % س -ث

-آزمونه به مستقیماً  ،39±3% س زدایی وده مورد استفاده جهت تثبیت رطوبت نسبی در آب مقطر یا آب یون -ج

 د.اا ، پاویده نشو

 Cه رجم ثبات رنگ: دعد      3-4

 نشان داده       C با درجهنباوند،  9-2 یا 1-2قادر به برآورده کردن اا امات ثبات رنگ بنداا   کهترکیباتی

  ووند.می

 4رنگ پس دهی         5

ایچ نباید  وود،آزمون می BS 2782-5مطابق استاندارد پیوست ااف،  طبقوده ساز  آمادهکه ورق انگامی

 .دادپس برنگی 

 ظاهر         1

پیوست طبق گیر  وده باوند. رنگ ورق قااب داوته و رنگ یکنواختبوده خارجی  موادترکیبات باید عار  از 

 عنوان رنگ ترکیب پییرفته وود.باید به ،ااف

 فيزيکی هايويژگیالزامات         7

اا  فهرست ااف، با استفاده از روش پیوست طبق وده ساز آماده از ورق به دست آمدهاا  که آزمونهانگامی

 باوند. 9و  1اا  با جدول در توافقفی یکی باید  اا ویژگیووند، میآزمون  استاندارد اینوده در 

 نشانه گذاري         8

 چسب یا مدرک تحویل باید حداقل وامل اطالعات زیر باود:بر

                                                 
1- Filtered  
2- Black panel  
3- Colour bleeding 
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  ؛سازنده  نام یا عالمت تجار     8-6

 ؛E4A را ببینید ، مثال 3واد سبند طبقه بند  م   8-1

 این استاندارد میی؛ وماره   8-4

 

 گيري تزريقیفيزيکی تركيبات قالب هايويژگی -6جدول

 ازمربوطه روش  واحد ويژگی

 استاندارد
 BS 2782 

 نوع تركيب

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

 > 39  33تا  63 39تا  23 39تا  39 33تا  A363 99 > 13  عدد نرمی نرمی

استحکام 

 یکشش
MPa  A  حداقلس

a399 13 12 3/19 3/19 3 3 

در  ازدیاد طول

 وکستنقطه 
A  %  حداقلس

a399 139 999 939 933 399 393 

 1شدما  خم

 سرد
 -C   A 131 19- 13- 93- 39- 29- 23˚  حداکثرس

دما  انعطاف 

 9سرد

 

 -C   B139 13+  3+ 3- 19- 99- 39˚  حداکثرس

 اتالف

 دهنرم کنن 

 در اثر حرارت 

 

 B263 3/1 3/1 9/9 3/9 9/3 9/2   %  حداکثرس

a برابراا فکساز  ا نر  جداآزمون ب mm / min 399 م وده استانجا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Cold bend temperature 

2- Cold flex temperature  
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 فيزيکی تركيبات روزن رانی ژگی  وي -1جدول

 از مربوطه روش واحد ويژگی

 BS 2782 استاندارد

 نوع تركيب

1 E E2 E3 E4 E5 E6 

 > 39  33تا  63 39تا  23 39تا  39 33تا  A363 99 > 13  عدد نرمی نرمی

استحکام 

 کششی
MPa A  حداقلس

a399  12 13 12 11 2 3/3 

ازدیاد طول در 

 نقطه وکست
A  %  حداقلس

a399 139 999 939 399 393 339 

دما  خمش 

 سرد
 -C   A 131 19- 13- 93- 39- 29- 23˚  حداکثرس

دما  انعطاف 

 سرد

 

 -C  B139  13+ 3+ 3- 19- 99- 39˚  حداکثرس

 اتالف

 نرم کننده 

 در اثر حرارت 

 

 B263 3/1 3/1 9/9 3/9 9/3 9/2  %  حداکثرس

 a برابراا آزمون با نر  جداساز  فک mm / min 399 .انجام وده است 
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 پيوست الف

 )اطالعاتی(

 آزمونهشرايط گيري شده و تثبيت و قالب 6شده نوردهاي آماده سازي ورق

 اصول آزمون    6-الف

گیر  اا  قاابتا ورق ا  متصل ودهبهتحت فشار سپس و  ووندمیساز  اند، آمادهوده نورد ی کهاایورقابتدا 

 ، تهیه ووند.وندومیبریده  اااا از آنآزمونه کهوده 

 وسايل    1-الف

 C 139˚ حداکثرا  وکل و قادر به کار در دمااا  اا  استوانهغیتکبا  ،1و غلتکیمخلوط كن د نورد  6-1-الف

کن گرم ات. صفحMPa19 حداقلگیر  فشار قااب تأمینقادر به  گيري هيدروليک،قالب پرس   1-1-الف

       د تا دما نبتوان کنگرم اتسطوح صفح کهطور به د،نباو سرمایشو ایش باید مجه  به وسایل گرم 3پرس

C
انحراف  ± C 3˚از بیش  کنر ار نقطه از سطح قااب، نسبت به مرک   صفحه گرمدما دد و نگرم وو 139 ◦ 

 نداوته باود.

فوتد   صفحات ، مثالجدا کننده 3فویل. مجه  به چندین 6قااب -پنجره و 3گی، ماد2 نر ها،قالب    4-1-الف

  صیقییعکاسی بسیار 

 اااا و برآمدگیوکاف لاایی مثاا  تی  عار  از عیب، با ابه3برش داي     3-1-الف

 روش انجام آزمون       4-الف

 شده نوردآماده سازي مواد ورق      6-4-الف

 صورت زیر آماده کنید.به  1-9-س بند اافدو غیتکی نوردده از با استفا از جنس ماده مورد نظر رااا  ورق

نشان داده وده  اا را در گسترهغیتک  تنظی  کنید. دمااا  سطح 19 ± 9س m/minرا در  ترکند غیتکسرعت 

ا  تنظی  کنید گونه به ،  BS 2782-3 استاندارد مطابق عدد نرمی مواد تعیین وده با استفاده از 1-جدول اافدر 

 اا نوار پیچ ووند.غیتک، مواد رو  کردن نورددقیقه  دودقیقه تا یک که بعد از 

                                                 
1-  Milled 

2- Two – roll mixing mill  
3- Press platens 

4- Male  
5- Female  
6- Window-frame 

7- Foil  
8- Cutting die   
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ترجیح  ااتر غیتکبرا  حرکت آاسته 9/1به  1نسبت  .باودعمول میم نورد غیتکبین دو  اختالف سرعتوجود یک  -يادآوري 

 .وودداده می

 
 هاهاي نورد و قالبارتباط بين عدد نرمی مواد و دماهاي سطحی غلتک -6-جدول الف

 دماي سطح عدد نرمی مواد

 هاقالب نورد هايغلتک

 139تا  139 133تا  169 < 13

 133تا  123 139تا  123 39تا  13

 163تا  133 169تا  139 > 39       

 

کند. مجموع  ایجادوده  نوردورق برا   ،راکنید که ضخامت مورد نظر  تنظی ا  گونهرا به 1گیرهتنطیمات 

 گیر  وده یا گیر  باید کمی بیشتر از ضخامت ورق قااباستفاده برا  قاابمورد اا  ضخامت امه ورق

   مورد نیاز باود.آزمونه

 یابی بهدستبرا   9توده نورد اضافه کنید. اطمینان حاصل کنید که مواد، یک  نورداا  غیتکرا به  مواد

 داند.ثر تشکیل میؤاختالط م

برگردانده  نورد متحرک اا غیتکدقت و سریع از سینی جمع آور  و به  باباید از گیره  افتادهار گونه ماده 

که تمام ادامه داید  به روویدقیقه  پنج تقریباً مدت هرا ب کردن نورد که یک ورق تشکیل ود،وود. انگامی

ین امکان را باود و اورق می طور طبیعی وامل برشاین امر به وود. به صورت بهینه پراکندهاج ا  سازنده مواد 

 د.را در گیره تشکیل دا 2تغییه کننده مجددو  3ابه آوی انیا  غیتکیک  توده نورد که این  کندفراا  می

 .خارج کنیداا از غیتک یدنرا بدون کشوده  نورد ورق

ثیر تأ به دست آمدهفی یکی ویژگی کیفیت  تواند رو می ،کار  نورد اا جهت انجامکار انحرافات قابل توجه از این روش -يادآوري

 بگیارد.

 آماده سازي مواد ورق قالب گيري شده     1-4-الف

 باجرم حجمی ماده ورق یا از محاسبه  باکردن قااب مورد نیاز است را   پرا  که براجرم مورد نیاز از ماده

 .کنید تعیین یساختن یک قااب آزمایش

                                                 
1-  Nip setting 

2- Rolling bank 

3- Flap 

4-Refeeding 
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ه تا دمایی در قااب از پیش گرم ود ،متقاطعاا  به صورت تیه  ترجیحاً را وده نورداا  نیاز ورقد مورداعدت

را ببندید و یک  پرساز پیش گرم وده  کن گرم   قرار داید. صفحات1-جدول اافواد سمتناسب با عدد نرمی م

ماده ادامه داید. سپس فشار منظور تسهیل کردن پیش گرمایش  دقیقه به پنجمدت  هرا ب MPa 3/9 فشار تقریبا

. در طول داریداین فشار نگه در مدت دو دقیقه تا پنج دقیقههاف ایش داده و ب MPa 19و  MPa 9قااب را بین 

منجر به تشکیل مقدار کوچکی ریان کافی از ماده بین قااب و سطوح فی   وجود داوته باود تا این مدت باید ج

C تا حدودداوته وده، دما  قااب را  ثابت نگه که فشار اعماایحاای در از  پییسه قااب وود.
در مورد  یا 29 ◦

C از  ترپایین مواد بسیار نرم تا دمایی
 رده و ورق را بردارید.. قااب را باز کخنک کنید 29 ◦

 هاآماده سازي آزمونه     4-4-الف

به وسییه ماوین کار  یا مهر  ساعت بعد از تواید 23 حداقلگیر  وده اا  مورد نیاز را از ورق قاابآزمونه

 گیر  نرمی وکل مورد نیاز آماده کنید. برا  اندازه به  2-9-تی  سبند ااف دا  ابهکردن با استفاده از یک 

 باود.اا باید حداقل افت روز از زمان تواید گیوته مونهآز

 آزمونشرايط و شرايط تثبيت      3-4-الف

           آزمون را در دما  کلامچنین  تثبیت ورایط و، مربوطه غیر از موارد مشخص وده در روش آزمونبه 

C
گیر  عدد نرمی که مدت تثبیت ورایط ج  برا  اندازهبه  انجام داید. 39 ± 3س %رطوبت نسبی    و93 ± 9س ◦

  .ساعت قبل از آزمون تثبیت کنید 23 مدتهورایط را بروز باود،  افتباید 
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 پيوست ب

 )اطالعاتی(

 و درجات متفاوت ثبات رنگ 6هوازدگیارتباط بين 

 .نیستیکسان نور مستقی  خوروید و باران  ناوی از  اوازدگیبا  که ثبات رنگ وودمی کیدتأ

با  که در معرض اوا  آزاد ووداستفاده می ااییآزمونه از BS 2782-5استاندارد  ثبات رنگ مطابقمون برا  آز

. اندبه صورت مایل قرار گرفته مترسه میییبا ضخامت رو به سو  جنوب در نیمکره وماای، زیر ویشه  23◦زاویه 

کند. می حیفنور فرابنفش را  به عبارتی  تر طیف،کوتاهاا  در طول موجویژه بهخوروید، ویشه مقدار  از نور

اا  رنگ مورد سته به سیست تواند بمی رسانده وآسیب  پیی وینیل کیریدنور فرابنفش به پییمراایی نظیر 

مقدار قابل توجهی  در اثر  تواند بهنور فرابنفش در نور خوروید می ک  مقدار موجب تغییر رنگ وود. استفاده، 

تغییر کند.  کامالًاا ارتفاع باتتر از سطح دریا، پووش ابر، درجه آاودگی و فصل مقدار یایی،موقعیت جغرافتغییر 

  استاندارد آبی اا اده از پش نور طبیعی، حتی انگام استفدر برابر اا  ثبات رنگ گیر اندازه ،یلدتاین  هب

 کنند. ایجادتوانند نتایج متفاوت می

 BS 2782-5مطابق استاندارد آزمون انجام نور مصنوعی یعنی انگام  در برابر گیر  کنترل وده ثبات رنگاندازه

د. در این نکنمیایجاد نتایج متفاوتی  ،متفاوت یآزمایشگاا  باود اما منابع نور داوتهتر ک تغییر  تواندمی

ول آن، طیف اا  مورد استفاده معمدر وکل وده است کهتوصیه  به این دایل استاندارد منبع نور قوس زنون

 معموتً سال استفاده وده است. 39بیش از به مدت طور گسترده به امچنین ست وخروجی آن مشابه نور روز ا

 آیند.دست میگیر  ثبات رنگ نورطبیعی بهنتایج در یک سوم یا یک چهارم زمان صرف وده برا  اندازه

 .وود دقیقاً منجر به نتایج یکسان مصنوعی و طبیعینور  استفاده از با ثبات رنگآزمون  توان انتظار داوت کهنمی

پییر  تغییر به دایل طبیعی باود، در نتیجهاز نوربیشتر تواند می یآزمایشگاا  می ان نور فرابنفش در منابع نور

منابع نور  نور طبیعی،  به ذاتی بیشتر نور طبیعی و بیشتر بودن می ان نور فرابنفش آزمایشگاای نسبت

 د.سازمیسر میتر را انجام یک آزمون دقیق آزمایشگاای،

                                                 
1- Weathering  
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 پيوست پ

 )اطالعاتی(
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