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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و

اي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون ه
سعي بر اين . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد         

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                      
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   : انه صاحبان حق و نفع شامل      آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصف       

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                 

) رسمي( ي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي                وپيشنهادها در كميته مل   
 .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                
 عنوان  شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به                        

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد              . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد

لي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در          مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اص          
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي                 

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

ت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور          مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعاي          
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و 
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  

 بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي           مؤسسه مي تواند به منظور حفظ       . اجباري نمايد 
 .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                
فيت ومديريت زيست    مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كي                

محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را               
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ترويج سيستم بين المللي    . ها نظارت مي نمايد   گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آن          
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح    

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد



 

 “آزمونشيشه ـ مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره ـ روشهاي ”كميسيون استاندارد 

 

 سمت يا نمايندگي      رئيس

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن    محمد كاري ، بهروز

 )دكتري عمران(

 

 اعضاء

 شركت شيشه قزوين     آشتياني ، مهدي

 )ليسانس مهندسي شيمي(

 
 شركت شيشه آبگينه     بخارايي ، حسن

 )ليسانس مهندسي صنايع(

 
 دانشگاه كاشان    خراساني زاده ، حسين

 )دكتري مهندسي مكانيك(

 
 شركت عايق بلوري ايران    جهان مهماني ، ايرج

 )ليسانس(

 
 شركت شيشه قزوين     ژيان ، علي

 )ليسانس مهندسي شيمي(

 
 پژوهشگاه مواد و انرژي    صالحي ، اسماعيل

 )دكتري مهندسي مواد ـ سراميك(

 



 

 
 شركت شيشه ميرال نويد     كمالي ، حميد

 )سي شيميفوق ليسانس مهند(

 
 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور     لنكراني ، مهرناز

 )فوق ليسانس معماري(

 
 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن   ماجدي اردكاني ، محمدحسين

 )ليسانس شيمي(

 
 دانشگاه تربيت مدرس     معرفت ، مهدي

 )دكتري مهندسي مكانيك(

 
 و مسكنمركز تحقيقات ساختمان      نائيجي ، كامران

 )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(

 

 دبير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    مجتبوي ، سيدعليرضا

 )ليسانس مهندسي سراميك(

 

 



 

اعضاي شركت كننده در يكصد و چهلمين اجالسيه كميته ملي استاندارد ساختمان و 

 ٢٢/١٢/٨٤مصالح ساختماني مورخ 

 

 سمت يا نمايندگي      رئيس

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن    د كاري ، بهروزمحم

 )دكتري عمران(

 

 اعضاء

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    اكبري حقيقي ، كريم

 )ليسانس شيمي(

 
 شركت شيشه آبگينه     بخارايي ، حسن

 )ليسانس مهندسي صنايع(

 
 شركت عايق بلوري ايران    جهان مهماني ، ايرج

 )ليسانس(

 
 مركز تحقيقات وزارت كار   ب پور كاشف ، افشينرج

 )ليسانس(

 
 كارشناس رسمي مؤسسه     سازور ، رسول

 )ليسانس شيمي(

 



 

 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور     لنكراني ، مهرناز

 )فوق ليسانس معماري(

 
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    مجتبوي ، سيدعليرضا

 )سراميكليسانس مهندسي (

 
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران     مهدوي ، آذر

 )ديپلم(

 
 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن     نائيجي ، كامران

 )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(

 

 دبير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران     نوري ،  نگين

 )ليسانس شيمي(

 



 

 
 فهرست مندرجات صفحه

 پيش گفتار ب

 ١ هدف و دامنة كاربرد ١

 ٢ نمونه برداري ١

 ٣ روش هاي آزمون ٢

 ١-٣ روش هاي آزمون ٢

 ٢-٣ آزمون تعيين دوام ٣

 ٣-٣ آزمون تعيين ضخامت محفظه هوا ١٦

 ٤-٣ آزمون تعيين ضخامت قطعه شيشه دو يا چند جداره ١٦

 ٥-٣ آزمون تعيين ابعاد شيشه دو يا چند جداره ١٦

  مراحل انجام آزمون شيشه هاي دو جدارهپيوست الف ـ ١٧

پيوست ب ـ فرم گزارش آزمون دوام مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره برابر استاندارد                  ١٨

 ٨٥٢٢ملي شماره 

 

 الف



 

 پيش گفتار

كه پيش نويس آن توسط       “ شيشه ـ مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره ـ روشهاي آزمون           ” استاندارد  

 تهيه و تدوين شده و در يكصدو چهلمين كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح                 كميسيون هاي مربوط 

 قانون اصالح   ٣ مورد تصويب قرار گرفته است،  اينك به استناد بند يك مادة             ٢٢/١٢/٨٤ساختماني مورخ   

 به عنوان استاندارد    ١٣٧١قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه              

 .ملي ايران منتشر مي شود

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات،   

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح و                    

بنابراين براي مراجعه   . وجه قرار خواهد گرفت   تكميل اين استاندارد ارائه شود در تجديدنظر بعدي مورد ت         

 .به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در                     

ي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته         حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين الملل          

 .هماهنگي ايجاد شود

 :منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

1- ASTM E546-1988 (Reaproved 1999) 
Standard test method for frost point of sealed insulating glass units . 
2- ASTM E773-2001 
Standard test method for accelerated weathering of sealed insulating glass 
units . 
3- CAN / CGSB 12.8 m.76 
Insulating glass units . 

 مجموعه پيش نويس هاي استاندارد دوام شيشه هاي دو يا چند جداره ـ مركز تحقيقات ساختمان و                   -٤

 ١٣٨٣مسكن ـ آقاي دكتر معرفت سال 

 ب
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 شيشه ـ مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره ـ روش هاي آزمون

 

 هدف و دامنه كاربرد ١

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين روش هاي آزمون مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره به                  ١-١

 .منظور بررسي و حصول اطمينان از كيفيت آنها مي باشد

پايداري در برابر   ( هاي آزمون تعيين دوام شيشه ها        اين استاندارد، شامل نمونه  برداري، روش        ٢-١

، تعيين  )محيط هاي با رطوبت باال، چرخه هاي آب و هوايي تسريع شده ، نقطه برفك و مه گرفتگي                     

 .ضخامت و ابعاد مي باشد

اين استاندارد براي مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره اي كاربرد دارد كه در فضاي داخلي آنها                 ٣-١

ا گاز ديگري وجود دارد و فاصله هوايي آنها به طور كامل نسبت به محيط بيرون درزبندي شده                    هوا و ي  

 .است

اين استاندارد براي شيشه هايي كه درفضاي بين آنها اجسام تزييني وجود داشته باشد كاربرد                    ٤-١

 .ندارد

 

 نمونه برداري ٢

 ميلي متر باشد و ازنظر جنس درزبندها       ±٥  ميلي متر و با رواداري    ٣٥٠×٥٠٠نمونه ها بايد به ابعاد      ١-٢

و روش درزبندي، جنس و ميزان ماده خشك كن و جنس فاصل ها به طور كامل با محصول اصلي                         

 .مطابقت داشته باشد

 . عدد از يك محصول باشد٢٠حداقل تعداد نمونه ها بايد  ٢-٢

 درجه سلسيوس   ٢٣±٢دماي   هفته درمحيط آزمايشگاهي با      ٢كليه نمونه ها بايد حداقل به مدت        ٣-٢

 .به صورت عمودي قرار گرفته باشند
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 هفته از زمان توليد بر روي آزمونه ها انجام            ٤كليه آزمون ها مي بايست حداقل بعد از        يادآوري ـ   
 .گيرد ولي در صورت درخواست توليد كننده، اين زمان مي تواند كوتاهتر گردد

 

 روش هاي آزمون ٣

 مراحل آزمون ١-٣

 . آمده ، تهيه نمود٢ آزمونه را با مشخصاتي كه در بند ٢٠ابتدا بايد    ١-١-٣

 .وضعيت ظاهري آزمونه ها از لحاظ عدم وجود هرگونه خرابي و يا ترك  خوردگي  بررسي شود   ٢-١-٣

آزمون تعيين نقطه برفك    .  عدد را انتخاب كنيد    ١٥از بين آزمونه هاي موجود، به صورتي اتفاقي           ٣-١-٣

آزمونه هاي باقي مانده بايد در محل مناسبي نگه داري، تا در           .  انجام گردد  ٢-٣-١-٢-٣يد طبق بند    آنها با 

 .صورت نياز جايگزين شوند

آزمونه ها را براساس نقطه برفك آنها شماره گذاري نماييد، به گونه اي كه آزمونه  داراي گرم ترين    ٤-١-٣

 . باشد١٥ نقطه برفك شماره  و آزمونه  داراي سردترين١نقطه برفك، شماره 

 ، آزمون   ٢-٢-٣ را انتخاب كنيد و طبق بند        ١٢ و   ١١ و   ١٠ و   ٦ و   ٥ و   ٤آزمونه هاي با شماره      ٥-١-٣

 .پايداري در برابر محيط هاي با رطوبت باال را روي آنها انجام دهيد

ه هاي آب و هوايي     در آزمون چرخ   ٣-٢-٣ همان آزمونه ها را طبق بند       ٥-١-٣بعد از آزمون بند        ٦-١-٣

 .تسريع شده قرار دهيد

 

پس از آزمون پايداري در برابر محيط هاي با رطوبت باال، مي توان آزمون تعيين وضعيت               يادآوري ـ   
 انجام داد و چنانچه آزمونه ها، بيش از تعداد مجاز مردود شدند نيازي             ١-٣-١-٢-٣برفك راطبق بند    

 . به  ا دامه آزمون نمي باشد
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 تحت آزمون نقطه برفك قرار      ١-٢-٣ ، همان آزمونه ها را طبق بند         ٦-١-٣بعد از آزمون بند        ٧-١-٣

 .دهيد

 . تحت آزمون مه گرفتگي قرار دهيد٤-٢-٣ را طبق بند ١٣ و ٣آزمونه هاي شماره    ٨-١-٣

 .آزمونه هاي باقي مانده به عنوان آزمونه هاي ذخيره، بايد نگهداري شوند   ٩-١-٣

ونه هايي كه در هنگام انجام آزمون، ترك خوردند و يا در فضاي بين شيشه هاي آنها، آب                  آزم   ١٠-١-٣

 ٢در طول انجام آزمون، حداكثر      . ديده شد، بايد از رده خارج شده و با آزمونه هاي ذخيره جايگزين شوند            

 .آزمونه  مي تواند از رده خارج شود

 .ا مردود مي شوند و ادامه آزمون متوقف خواهد شد         چنانچه آزمونه سوم از رده خارج شود، كليه نمونه ه         

الزم است چنانچه آزمونه اي در هنگام حمل و نقل، شكسته شود، آن آزمونه بايد جايگزين شود، ولي به                   

 .عنوان آزمونه  مردود به حساب نمي آيد

 .مراحل انجام آزمون در پيوست الف نشان داده شده است

 آزمون تعيين دوام ٢-٣

 ون تعيين نقطه برفك آزم ١-٢-٣

    شرح دستگاه آزمون١-١-٢-٣

قسمت اصلي دستگاه مربوط به اين آزمون، سطحي سرد، با دمايي قابل كنترل است كه بتواند به صورت                   

براي سرمايش سطح سرد    . موضعي دماي قسمتي از سطح شيشه را به دماي موردنظر در استاندارد برساند            

يخ خشك، سيستم هاي ترموالكتريك و يا هر وسيله مناسب            مي توان از يخ خشك، مخلوط الكل و           

دستگاه آزمون بايد مجهز به ترموكوپلي باشد كه دماي سطح سرد را در هر لحظه                 . ديگري استفاده كرد  

 .نشان دهد

 . نشان داده شده است٢ و ١نمونه هايي از اين دستگاه در شكل هاي شماره 

 
 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  از دستگاه تعيين نقطه برفك با منبع تأمين سرمايش يخ خشك نمونه اي-١شكل شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمونه اي از دستگاه تعيين نقطه برفك با منبع تأمين سرمايش مخلوط الكل و يخ خشك-٢    شكل شماره 

 صفحه مسي 

استوانه مسي و يا شيشه اي توخالي 
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    مشخصات سطح سرد٢-١-٢-٣

ح فلزي يا يك آلياژ فلزي با       سطح سردي كه براي آزمون تعيين نقطه برفك استفاده مي شود، بايد يك سط            

اين سطح بايد به طور كامل تخت و         .  ميلي متر باشد  ٢٥±١رسانايي حرارتي باال و دايره اي شكل به قطر          

 .صيقلي باشد تا هنگام آزمون بتواند بر سطح شيشه مماس شود

    روش آزمون٣-١-٢-٣

 :اين آزمون به دو منظور انجام مي گيرد 

 تعيين وضعيت برفك) الف

 اندازه گيري نقطه برفك) ب

    تعيين وضعيت برفك١-٣-١-٢-٣

براي بررسي اينكه، نقطه برفك آزمونه ها از دماي تعيين شده در استاندارد باالتر و يا پايين تر است، اين                    

 .آزمون انجام داد

.  ساعت، آزمونه ها را در شرايط آزمايشگاهي قرار دهيد          ٢٤پيش از شروع اين آزمون، حداقل به مدت           

سپس سطح سرد و وسط سطح آزمونه را به الكل          . براي شروع آزمون، دو طرف آزمونه را بايد تميز كرد         

سطح سرد را در وسط سطح آزمونه قرار دهيد و به آرامي دماي آن را پايين بياوريد تا به                      . آغشته كنيد 

، دما را ثابت    ١شماره  در اين حالت، طبق زمان تعيين شده در جدول          . دماي موردنظر در استاندارد برسد    

 .تغييرات دمايي در زمان ثابت بودن، نبايد از دو درجه سلسيوس بيشتر باشد. نگه داريد

 ثانيه تشكيل   ٣٠سپس سطح سرد را از آزمونه جدا كرده، دو طرف آن را تميز كنيد و حداكثر طي مدت                    

ن داده شده است      نشا ٣برفك بر روي سطح داخلي آن را به كمك جعبه رؤيت كه در شكل شماره                     

در صورت تشكيل برفك در روي سطح داخلي آزمونه، دماي نقطه برفك آن آزمونه بيشتر                . بررسي كنيد 

 .از دماي تعيين شده توسط استاندارد است
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  زمانهاي ثابت ماندن دما براي ضخامت هاي مختلف شيشه-١جدول شماره 

 )ميلي متر(ه ضخامت اسمي شيش )دقيقه(زمان نگهداري در دماي مورد نظر 

٣ ٣ 

٤ ٣ 

٥ ٤ 

٦ ٥ 

٨ ٧ 

  يا باالتر از آن١٠ ١٠

 
 
 
 

 :راهنماي شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  جعبه رؤيت براي بررسي بهتر تشكيل برفك-٣شكل شماره 
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    تعيين نقطه برفك٢-٣-١-٢-٣

. ي آيدنقطه برفك مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره، باالترين دمايي است كه برفك در آنها پديد م                   

براي اين كار الزم است ايجاد برفك       . براي تعيين نقطه برفك، ابتدا بايد حدود نقطه برفك را تعيين كرد            

مطابق روشي كه   (بررسي شود   …  درجه سلسيوس و     -٢٠ درجه سلسيوس،    -١٠به ترتيب براي دماهاي     

برفك اتفاق افتاده و    حدود نقطه برفك، بين باالترين دمايي كه حالت           ).  ارايه شد  ١-٣-١-٢-٣در بند   

 .سپس بين ان دو دما، به طور دقيق نقطه برفك را تعيين كنيد. دماي قبل از آن است

براي هر بار بررسي حالت برفك بايد صبر كرد تا برفك تشكيل شده در حالت قبل به طور كامل تبخير                      

بر روي سطح آزمونه انجام      ميليمتر دورتر از محل قبلي انجام آن         ٥٠شود يا آزمون در فاصله اي به شعاع        

 .شود

    پذيرش٤-١-٢-٣

 . درجه سلسيوس بيشتر باشد-٣٥نقطه برفك اوليه آزمونه ها نبايد از    ١-٤-١-٢-٣

 درجه سلسيوس   -٣٠نقطه برفك اوليه آزمونه ها پس از انجام آزمون هاي ديگر نبايد از                 ٢-٤-١-٢-٣

 .بيشتر باشد

آزمونه اي بيشتر از دماي مجاز تعيين شده توسط استاندارد           چنانچه دماي نقطه برفك         ٣-٤-١-٢-٣

 .باشد آن آزمونه مردود مي باشد

    آزمون پايداري در برابر محيط هايي با رطوبت باال ٢-٢-٣

    وسايل آزمون١-٢-٢-٣

محفظه يا اطاقكي كه بتواند حداقل يك دسته از آزمونه ها را در خود جاي دهد و قابليت تأمين رطوبت                     

اين محفظه بايد به وسيله اي براي       .  درجه سلسيوس را داشته باشد      ٥٥±٣ درصد و دماي      ٩٥±٥بي  نس

 .تنظيم و ثبت دما و رطوبت نسبي، مجهز باشد
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     روش آزمون٢-٢-٢-٣

 ٩٥±٥ روز در محفظه رطوبت باال در رطوبت نسبي            ٤٢ به مدت    ٥-١-٣ نمونه را مطابق بند       ٦تعداد  

 طرف،  ٤سيوس به گونه اي قرار دهيد كه فاصله آزمونه ها از يكديگر از              درجه سل  ٥٥±٣درصد و دماي    

بايد طول زمان نگهداري از هنگام رسيدن محفظه به دما و رطوبت مذكور                . .  ميلي متر باشد   ٦حداقل  

 .محاسبه گردد

چنانچه در طول انجام آزمون به هر دليلي خللي بوجود آيد و آزمون متوقف شود، پس از برطرف شدن                     

 . روز باشد٤٢شكل، آزمون را ادامه دهيد به گونه اي كه مدت زمان خالص آزمون م

    بازرسي٣-٢-٢-٣

 :پس از طي مدت زمان آزمون موارد زير بايد روي آزمونه  ها بازرسي شوند 

 ترك خوردگي يا شكستگي آزمونه ها) الف

 وجود آب در فضاي داخل آزمونه ها) ب

    پذيرش٤-٢-٢-٣

 اي در طي آزمون ترك بخورد و يا بشكند و در فضاي داخلي آن آب ديده شود، آن آزمونه           چنانچه آزمونه 

 .بايد كنار گذارده شود و آزمونه اي جديد با همان مشخصات جايگزين شودو آزمون ادامه يابد

ز رده چنانچه تعداد آزمونه هايي كه ا. در طول انجام آزمون حداكثر دو آزمونه را مي توان از رده خارج كرد     

 .خارج شدند بيشتر از دو آزمونه بود آن نمونه مردود مي شود

     آزمون چرخه هاي آب و هوايي تسريع شده٣-٢-٣

     دستگاه آزمون١-٣-٢-٣

دستگاهي است كه آزمونه ها روي آن نصب شده و از يك طرف در معرض چرخه آب و هوايي و از                        

 .يوس قرار گيرند درجه سلس٢٣±٥طرف ديگر در معرض محيطي با دماي 
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اين دستگاه بايد مجهز به سيستم هاي كنترل دما باشد تا از گرم و سرد شدن محفظه آزمون خارج از                        

همچنين در زمان آزمون يك وسيله ثبت دما بايد دماي محفظه آزمون را در             . محدوده مجاز جلوگيري كند   

 نشان  ٤ن دستگاه در شكل شماره      يك نمونه از اي   . جايي كه متوسط دمايي محفظه وجود دارد، ثبت كند         

 .داده شده است

     روش آزمون٢-٣-٢-٣

پس از اينكه آزمونه ها از محفظه رطوبت باال بيرون آورده شدند در محل نصب خود در دستگاه چرخه                    

آزمونه ها را طوري داخل دستگاه قرار دهيد كه يك طرف آنها در              . آب و هوايي تسريع شده قرار دهيد       

. زمايشگاه بوده و طرف ديگر، به همراه درزبندي آن در برابر چرخه آب و هوايي باشد                   برابر شرايط آ  

 .آزمونه ها را به گونه اي داخل دستگاه قرار گيرند كه هنگام نصب، تنش اضافي به آنها وارد نشود

سپس دستگاه را روشن كنيد و پس از تنظيم و اعمال چرخه آب و هوايي، منتظر شويد تا مدت زمان                        

 .ام آزمون سپري شودانج

وقتي تعداد چرخه هاي انجام آزمون به پايان رسيد، آزمونه ها را از محفظه خارج كرده و به كمك دستگاه                   

 . وضعيت برفك آنها را تعيين كنيد١-٣-١-٢-٣تعيين نقطه برفك طبق بند 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ريع شده نمونه دستگاه آزمون محفظه ايجاد شرايط آب و هوايي تس-٤شكل شماره 
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    مدت زمان انجام آزمون٣-٣-٢-٣

چنانچه در طول انجام آزمون، به هر دليلي        .  چرخه است  ٥٦ روز معادل    ٢٨مدت زمان انجام اين آزمون،      

در انجام آن خللي به وجود آمد و آزمون متوقف شود، پس از برطرف شدن مشكل، بايد آزمون را ادامه                     

 . روز باشد٢٨ون داد، به گونه اي كه مدت زمان خالص آزم

    مشخصات چرخه آب و هوايي٤-٣-٢-٣

 دقيقه و شرايط آب و هوايي آن مطابق نمودار شكل            ٥ ± ساعت   ١٢زمان هر چرخه آب و هوايي بايد         

 : به شرح زير باشد ٥شماره 

) ٥٥±٣(درجه سلسيوس بايد به دماي      ) -١٨±٣(، دما از    ) دقيقه ٥ ± ساعت   ٥(در مدت      ١-٤-٣-٢-٣
 .وس افزايش يابددرجه سلسي

 .درجه سلسيوس حفظ شود) ٥٥±٣(، دماي ) دقيقه٥ ± ساعت ١(به مدت    ٢-٤-٣-٢-٣

درجه سلسيوس بايد به    ) ٥٥±٣(، دما از دماي     ) دقيقه ٥ ± ساعت   ٥(سپس در مدت       ٣-٤-٣-٢-٣
 .درجه سلسيوس كاهش يابد) -١٨±٣(دماي 

در اينجا  . درجه سلسيوس حفظ شود   ) -١٨±٣(، دماي   ) دقيقه ٥ ± ساعت   ١(به مدت      ٤-٤-٣-٢-٣
 .يك چرخه به پايان مي رسد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (AWCC) چرخه شرايط محيطي ايجاد شده درون محفظه آب و هوايي تسريع شده -٥شكل شماره 
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در زمان هايي از چرخه كه دماي محفظه آزمون، باالتر از دماي محيط است رطوبت نسبي محفظه آزمون                  

 . درصد باشد و يا آب از باال پاشيده شود٩٥±٥بايد در محدوده 

    بازرسي٥-٣-٢-٣

 .پس از پايان مدت زمان انجام آزمون موارد زير بايد مورد بازرسي و در گزارش آزمون آورده شود

 ترك خوردگي يا شكستگي آزمونه ها   ١-٥-٣-٢-٣

 وجود آب در فضاي داخلي آزمونه ها   ٢-٥-٣-٢-٣

    پذيرش٦-٣-٢-٣

 چرخه اول آزمون، آزمونه اي ترك بخورد و يا بشكند و يا در فضاي داخلي آن، آب                      ٢٥ر  چنانچه د 

مشاهده شود، آن آزمونه بايد از مراحل آزمون خارج و آزمونه اي جديد با همان مشخصات، جايگزين                   

يا در   چرخه اول آزمون، آزمونه اي ترك بخورد و يا بشكند و            ٢٥اما اگر پس از     . شود و آزمون ادامه يابد    

فضاي داخلي آن آب مشاهده شود، آن آزمونه بايد از آزمون خارج و آزمونه اي جديد با همان مشخصات                  

 .جايگزين گردد و آزمون براي آزمونه جديد بايد از اول شروع شود

چنانچه تعداد آزمونه هايي كه از رده      . در طول انجام آزمون، حداكثر دو آزمونه مي تواند از رده خارج شود           

 .رج شدند از اين تعداد بيشتر باشد آن نمونه مردود مي شودخا

     آزمون مه گرفتگي ٤-٢-٣

    دستگاه آزمون١-٤-٢-٣

دستگاهي كه براي آزمون مه گرفتگي استفاده مي شود، شامل جعبه اي است كه آزمونه ها را داخل آن، در                   

 آزمونه ها در مدت زمان معيني كه        در اين دستگاه،  . فاصله معيني از يك المپ خورشيدي قرار مي دهند        

همچنين . استاندارد مشخص كرده است از يك طرف بايد در معرض تابش پرتو خورشيدي قرار گيرند                

براي مشاهده آسانتر رسوب، صفحه اي سرد به وسط طرف ديگر آزمونه ها مي چسبانند تا رسوب در زير                 

 .آن جمع شود
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 ٣٠٠ با توان خروجي     UV (UV Sun lamp)المپ خورشيدي   المپ مورد استفاده براي اين آزمون، بايد         

اين المپ طيف حرارتي نور خورشيدو طيف         .  باشد ٦وات و با طيف خروجي شبيه شكل شماره            

 .فرابنفش را توليد مي كند

 ميلي متر و با دماي     ١٥٠±٥صفحه سردي كه در اين آزمون استفاده مي شود، بايد صفحه اي فلزي به قطر               

دماي اين صفحه، مي تواند با سيستم گردش آب سرد در داخل آن،             .  سلسيوس باشد   درجه ٢٠±٣سطح  

 .در اين صورت كافي است، دماي خروجي آب اندازه گيري شود. تأمين شود

همچنين دستگاه بايد   . دماي هواي داخل جعبه آزمون همواره بايد توسط يك دماسنج اندازه گيري شود             

 .سطح آزمونه ها را در مدت آزمون اندازه گيري كنندمجهز به دماسنجهايي باشد كه دماي 

براي يكنواخت كردن دماي هواي داخل جعبه آزمون، يك فن گردش هوا، بايد هواي درون جعبه را به                    

 .جريان بياندازد

 . نشان داده شده است٧يك نمونه از اين دستگاه در شكل شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جي المپ خورشيدي استفاده شده در آزمون مه گرفتگي نمونه اي از طيف خرو-٦شكل شماره 

)ميكرومتر(
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  نمونه اي از دستگاه آزمون مه گرفتگي-٧  شكل شماره 

    روش آزمون٢-٤-٢-٣

 ٧پس از اندازه گيري شدت تابش المپ و اطمينان از مناسب بودن آن، آزمونه ها را مطابق شكل شماره                     

صفحه سرد را روي سطح بيروني آزمونه ها قرار دهيد و دماي           . درون جعبه آزمون مه گرفتگي قرار دهيد      

المپ خورشيدي و فن گردش هواي داخل جعبه         . آن را روي دماي موردنظر در استاندارد تنظيم كنيد          

دماي هواي داخل جعبه آزمون را به كمك دريچه اي كه در باالي جعبه تعبيه شده                . آزمون را روشن كنيد   

 . درجه سلسيوس باشد٥٥±٣واي داخل جعبه آزمون بايد دماي ه. است تنظيم كنيد

 درجه سلسيوس   ٥٥±٣محل قرار گرفتن آزمونه ها را به گونه اي تنظيم كنيد كه دماي لبه بااليي آنها برابر                 

 . درجه سلسيوس نبايد تجاوز كند١٢همچنين تفاوت دمايي در لبه بااليي و پاييني آزمونه ها از . شود

پس از پايان يافتن اين مدت، آزمونه ها بايد از محفظه          .  زمان انجام آزمون سپري شود     حال منتظر بمانيد تا   

آزمون خارج شوند و هر نوع لك يا كثيفي در سطوح خارجي آزمونه ها پاك شود، و سپس وجود رسوب                   

 نشان داده شده    ٨در سطح داخلي آزمونه ها به كمك جعبه رؤيت كه نمونه اي از آن در شكل شماره                    

ديدن رسوب در سطح داخل آزمونه ها،      .  در فاصله حداكثر دو متري از آزمونه ها بايد بررسي شود           است،

 .به معني مردود شدن آنها در اين آزمون است
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  نمونه اي از جعبه رؤيت رسوب-٨شكل شماره 

 

    اندازه گيري شدت تابش المپ٣-٤-٢-٣

اين اندازه گيري بايد توسط سنجشگر پرتو       .  گيري شود پيش از هر آزمون شدت تابش المپ بايد اندازه         

شدت .  ميلي متر از حباب المپ انجام شود      ٣٠٠±١٠ نانومتر و از فاصله      ٣٦٥فرابنفش بلند با طول موج      

 . وات برمترمربع نبايد كمتر باشد٤٠اندازه گيري شده در شروع هر آزمون از 

    مدت زمان انجام آزمون٤-٤-٢-٣

چنانچه در طول انجام آزمون، به هر دليلي خللي به وجود آمد و              .  روز است  ٧آزمون  مدت زمان انجام    

آزمون متوقف شد، پس از برطرف شدن مشكل، آزمون را بايد ادامه داد، به گونه اي كه مدت زمان خالص    

 . روز شود٧آزمون 

    بازرسي٥-٤-٢-٣

 :ورد بازرسي و در گزارش آورده شوند پس از پايان يافتن مدت زمان انجام آزمون، موارد زير بايد م

 وجود هرگونه رسوب و يا لكه روي سطح داخلي آزمونه ها   ١-٥-٢-٣

 ترك خوردگي يا شكستگي نمونه ها   ٢-٥-٢-٣

    پذيرش٦-٤-٢-٣

 .در صورت مشاهده رطوبت بر روي سطوح داخلي هر دو آزمونه نمونه مردود مي باشد
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آزمونه ها رسوب مشاهده شود، دو آزمونه جديد بايد جايگزين          چنانچه بر روي سطوح داخلي يكي از         

در اين صورت بايد هر دو آزمون در اين آزمون قبول شوند در غير                . گردد و آزمون از اول انجام گردد       

 .اين صورت آن نمونه مردود مي باشد

ه جديد سالم   شكستگي آزمونه ها در طول انجام اين آزمون موجب مردودي آنها نمي شود و بايد آزمون                

 .جايگزين آزمونه شكسته شود

     گزارش آزمون دوام٥-٢-٣

 :گزار ش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد 

 ٨٥٢٢ـ انجام آزمون طبق استاندارد ملي شماره 

 ـ نام آزمايشگاه

 ـ نام متقاضي آزمون

 ـ نام واحد توليدي

 ـ تاريخ ارجاع و انجام آزمون

 شامل ابعاد، ضخامت بسته ها و فاصله هوايي حد بين و ميزان خشك كن،              ـ شرح قابل جزئيات آزمون كه     

 ضمميه فاصله گذار و درزبندها

 ـ دماي نقطه برفك آزمونه

 ـ دماي خروجي آب سرد در طول آزمون مه گرفتگي

 ـ مشخصات دما و رطوبت محفظه آزمون در طول آزمون چرخه آب و هوايي 

 ر طول آزمون محفظه رطوبت باالـ مشخصات دما و رطوبت محفظه آزمون د

 ـ هرگونه خرابي يا شكستگي آزمونه ها

 ـ نتيجه آزمون

 ـ نام و نام خانوادگي و امضاء آزمايشگر

 .نتايج آزمون مي تواند طبق فرم پيوست ب گزارش شود
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 آزمون تعيين ضخامت محفظه هوا ٣-٣

ده و يك ضلع آن بدون فاصل يك قطعه شيشه دو جداره كه مطابق روش توليد محصول اصلي، ساخته ش    
 .است ، تهيه نماييد

    وسايل مورد نياز١-٣-٣

  ميلي متر٠٥/٠كوليس با دقت 

    روش آزمون٢-٣-٣

 ميلي متر از لبه با استفاده از كوليس اندازه گرفته و            ١٠فاصله بين جداره هاي داخلي شيشه ها را تا فاصله         
 .د اعشار گزارش كني١/٠عدد بدست آمده را با دقت 

 آزمون تعيين ضخامت قطعه شيشه دو يا چند جداره ٤-٣

    نمونه مورد نياز١-٤-٣

  ميلي متري با محصول اصلي كارخانه ٣٥٠×٥٠٠قطعات 

    وسيله آزمون٢-٤-٣

  ميلي متر١٠/٠ميكرومتر با دقت 

    روش آزمون٣-٤-٣

ميكرومتر اندازه گرفته و عدد      ميلي متر از لبه قطعه، ضخامت را توسط          ١٠در وسط اضالع قطعه تا فاصله       
 . اعشار يادداشت كنيد١/٠بدست آمده را با دقت 

 آزمون تعيين ابعاد شيشه دو يا چند جداره ٥-٣

    نمونه مورد نياز١-٥-٣

 محصول اصلي كارخانه

    وسيله آزمون٢-٥-٣

  ميلي متر١متر يا خط كش فلزي با دقت 

    روش آزمون٣-٥-٣

 .، دو ضلع مجاور و دو قطر قطعه را اندازه  گرفته و نتايج را يادداشت كنيدتوسط متر و يا خط كش فلزي
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 پيوست الف

 مراحل انجام آزمون شيشه هاي دو جداره

 )اطالعاتي(
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 پيوست ب
 ٨٥٢٢فرم گزارش آزمون دوام مجموعه شيشه هاي دو يا چند جداره برابر استاندارد ملي شماره 

 )ياطالعات(
 

 :نام آزمايشگاه 
 :آدرس 

 :واحد توليدي 
 :آدرس 

 
 :تاريخ شروع آزمون  :تاريخ صدور نتيجه 

 مشخصات آزمونه
 :جنس و ميزان خشك كن 

 :جنس درزبندها 
 :ملحقات اضافي 

 :تاريخ ساخت 

 ) :طول در عرض(ابعاد 
 :ضخامت شيشه ها 

 :ضخامت فاصله هوايي 
 :نوع فاصله گذار 

 
 توضيحات

ن مه آزمو
 گرفتگي

آزمون شرايط آب و 
 هوايي تسريع شده

آزمون محفظه 
 رطوبت باال

 نقطه برفك 
 آزمونه ها

 
 نقطه برفك اوليه

شماره 
 آزمونه

      ١ 
      ٢ 
      ٣ 
      ٤ 
      ٥ 
      ٦ 
      ٧ 
      ٨ 
      ٩ 
      ١٠ 
      ١١ 
      ١٢ 
      ١٣ 
      ١٤ 
      ١٥ 
      ١٦ 
      ١٧ 
      ١٨ 
      ١٩ 
      ٢٠ 

 :تعداد آزمونه هاي مردود           مردود     قبول      :         وضعيت پذيرش 
  :امضا

 :مهر و امضا 
 :نام و نام خانوادگي آزمايشگر 

 :نام و نام خانوادگي مسئول آزمايشگاه 
 :توضيحات 
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