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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

قانون اصالح قوانین ومقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،  3سازمان ملی استانداردایران به موجب بند یک ماده 

ان را به تنها مرجع رسمی کشوراست که وظیفه تعیین، تدوین و نشراستانداردهای ملی )رسمی( ایر1371مصوب بهمن ماه

 .عهده دارد

نظران مراکز و مؤسسات صاحب ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمان های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کنندگان، صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف هه از مشارکت آگاهانه و منصفانفناوری و تجاری است ک

نویس  شود. پیشدولتی حاصل میهای دولتی و غیرکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شود و پس از دریافت  های مربوط ارسال می نکمیسیو نفع و اعضایملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی استانداردهای

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و  ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویبه نظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کنند  شده تهیه مینیز با رعایت ضوابط تعیین  صالحذیمند و  های عالقه که مؤسسات و سازمان نویس استانداردهایی پیش

شود. بدین ترتیب،  چاپ و منتشر می بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استانداردملی ایران ،درکمیته ملی طرح

ملی استاندارد مربوط هتدوین و در کمیت 5 رهاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس ملی تلقی می استانداردهایی

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

(ISO)المللی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
 2(IEC) المللی الکتروتکنیک ،کمیسیون بین1

(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC)کمیسیون کدکس غذایی 4است و به عنوان تنها رابط 3

ور در کش 5

های خاص کشور، از آخرین  ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندی کند. در تدوین استانداردهای فعالیت می

 شود. گیری می المللی بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین پیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت  ون، برای حمایت از مصرفبینی شده در قان تواند با رعایت موازین پیش سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از   و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست

 استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری

المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و  منظور حفظ بازارهای بینتواند به. سازمان میندک

ها و مؤسسات فعال در  کنندگان از خدمات سازمان به استفاده بخشیدنچنین برای اطمینان . همکند بندی آن را اجباری درجه

ها و  محیطی، آزمایشگاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستم ورگواهیمشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صد هزمین

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام  گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

ها ها اعطا و بر عملکرد آنالحیت به آنکند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید ص تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی  المللی نظارت میکند. ترویج دستگاه بین

 .است سازمانملی ایران از دیگر وظایف این  برای ارتقای سطح استانداردهای

                                                      
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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 کميسيون فنی تدوین استاندارد

 خواص و تعاریف: 1 قسمت - الیماسود سيليکاتی- شيشه اوليه محصوالت ختمانیسا شيشه»

 «و مکانيکی فيزیکی عمومی

 
 سمت و/ یا محل اشتغال:  رئيس: 

 میرهادی، بهمن

 مهندسی مواد( -)دکتری

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی  

 امام خمینی قزوین 

   دبير:

 مهدی خانی، بهزاد

 د()دکتری مهندسی موا

 

مدیر گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی،  

 پژوهشگاه استاندارد 

   )اسامی به ترتیب حروف الفبا( : اعضا

 حیدری، احمد

 )کارشناسی مکانیک(

 

کارشناس گروه پژوهشی ساختمان و  

 معدن، پژوهشگاه استاندارد

 سامانیان، حمید

 )کارشناسی ارشد مهندسی مواد(

پژوهشی رییس آزمایشگاه مرجع گروه  

 ساختمانی و معدنی، پژوهشگاه استاندارد

 

 صداقت آهنگری، علی

 )دکتری مهندسی مواد(

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و  

 انرژی

 صادقی، علی

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 مدیر کنترل کیفی شرکت شیشه میرال 

 

 

 عباسی، محمد حسین

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 

بر صنایع غیر کارشناس اداره کل نظارت  

 فلزی، سازمان ملی استاندارد ایران

 عیسایی، مهین

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 

مدیر کنترل کیفی شرکت شیمی  

 ساختمان

 فالح، عباس

 )کارشناسی ارشد زمین شناسی(

 

کارشناس اداره اداره کل آموزش و  

 ترویج، سازمان ملی استاندارد ایران
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 سمت و/ یا محل اشتغال:  با()اسامی به ترتیب حروف الف:  اعضا

 قاسمی، امیرهوشنگ

 )کارشناسی ارشد شیمی(
 

 کارشناس پژوهشگاه استاندارد 

 گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

 قعری، هما

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 

 کارشناس پژوهشگاه استاندارد 

 گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

 مریم، کارگر راضی

 (شیمی معدنیدکتری )

 

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد  عضو 

 تهران شمال

 معین افشاری، مجتبی

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 

 معاون انجمن صنفی شیشه 

 مالیی، آزاده

 )کارشناس شیمی(
 

مدیر کنترل کیفی شرکت شیشه کاوه  

 فلوت

 

 مجتبوی، علیرضا

 )کارشناسی مهندسی مواد(

 

کارشناس اداره کل نظارت بر صنایع غیر  

 سازمان ملی استاندارد ایرانفلزی، 

 منصوری صحت، پویا

 )کارشناسی شیمی کاربردی(

 

 مدیر تولید شرکت کاوه فلوت 

 مهراکبری، مرتضی

 )کارشناسی شیمی(

 

 کارشناس پژوهشگاه استاندارد 

 گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

 ها، محمود نوروزی

 )کارشناسی مدیریت صنعتی(

 

 ه قزوینمدیر کنترل کیفی شرکت شیش 

 نصیری، خدایار

 )کارشناسی مدیریت صنعتی(

 

 مدیر کنترل کیفی شرکت شیشه قزوین 

 ویراستار:

 سامانیان، حمید

 ارشد مهندسی مواد()کارشناسی

 
 

 

 

رییس آزمایشگاه مرجع گروه پژوهشی 

 ساختمانی و معدنی، پژوهشگاه استاندارد
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 فهرست مندرجات

 صفحه                                                                                                                 عنوان                 

 ز                                                                                                                       گفتارپیش

 ح  مقدمه                                                                                                                        

 1  هدف و دامنه کاربرد 1

 1  مراجع الزامی 2
  3                                                                                                 اصطالحات و تعاریف 3

 5                                                                                                          اصول کلی 4

 5                                                                                        شیمیایی  درصد ترکیبات 5

 5کلیات                                                                                                                  5-1   

 5های فیزیکی و مکانیکی                                                                                مشخصه 6

 5های کلی                                                                                                 مشخصه   6-1   

 f(g,k)                                                                                6 شیمشخصه استحکام خم   6-2   

 7رنگ                                                                                            معرفی شیشه بی   6-3   

 7                                                                            کلیات                          6-3-1         

 7رنگ                                                                                   شیشه شفاف بی 6-3-2         

 8                                                   رنگ                          شیشه نیمه شفاف بی 6-3-3         

 9های فیزیکی و شیمیایی                                                                     مشخصه پایداری 6-4   

 10                    ها                                                معیارهای عمومی کیفیت و ارزیابی آن 6-5   

 10                                                                                      نوری      خواص  6-5-1        

 10                                                                                          ظاهری           6-5-2         

 11                                                     درصد اکسیدی ترکیبات شیشهپیوست الف   )آگاهی دهنده( 
 12( تغییرات اعمال شده در این استاندارد ملی نسبت به استاندارد منبع          آگاهی دهنده)    بپیوست 
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 گفتار پيش

 خـواص  و تعـاریف : 1 قسـمت  - سـیلیکات  الیم-سودا - شیشه اولیه حصوالتم ساختمانی شیشه»استاندارد 

، بـر اسـاس پیشـنهادهای    تدوین و منتشر شد،  1392نخستین بار در سال  که« مکانیکی و فیزیکی عمومی

عنوان ای به المللی/منطقه های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بیندریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون

بـار   اولـین بـرای   5، استاندارد ملی ایران شمارۀ 7ارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند استاند

مـور    موادمعـدنی اجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد  سیصدو پنجاه و ششمینمورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 

ح قوانین و مقررات مؤسسـه  قانون اصال 3تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  31/4/99

 شود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  استاندارد

سـاختار و شـیوۀ    -)استانداردهای ملی ایران 5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینـه  تحوالت و پیشرفت باو هماهنگی  حفظ همگامی برای شوند.نگارش( تدوین می

لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشـنهادی کـه    صورتایران در  ملیهای صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قـرار   توجه نظر در کمیسیون فنی مربوط مورداین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید تکمیلبرای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. ت.خواهد گرف

 شود.می 1392: سال  10673-1این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمارۀ 

تهیه و تدوین « تغییر یافته»به روش ای زیر  المللی/منطقه این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین

همراه با اعمال تغییرات با توجـه بـه مقتضـیات     و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسیده ش

 کشور است:

BS EN 572-1:2012+A1:2016, Glass in building — Basicsoda-lime silicate glass products Part 

1: Definitions and general physical and mechanical properties. 
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 مقدمه
 

 بندی،طبقه ریف،اتع برای ای هماهنگ  مجموعه نه، تا یک قسمت از BS EN-572 استانداردهای مجموعه

 ساختمان هستند. در مصرف مورد سیلیکات الیم-سوداهای انطباق شیشه ارزیابی و مشخصات تعیین
 

 :از عبارتند استانداردها مجموعه این

 مکانیکی و زیکیفی عمومی خواص و تعاریف : 1قسمت

 فلوت شیشه 2 قسمت

 شده پولیش سیمی هایشیشه :3 قسمت

 کششی تخت شیشه :4قسمت 

 : شیشه مشجر5قسمت 

 : شیشه مشجر سیمی6قسمت 

 سیمی یا غیر سیمی: شیشه ناودانی 7قسمت 

 برش نهایی تولیدی و های : اندازه8قسمت 

 محصولاستاندارد /انطباق ارزیابی :9قسمت 

 

 سیلیکات الیم-سودا شیشه اولیه محصوالت ساختمانی د یکی از مجموعه استانداردهای شیشهاین استاندار

 ها مطالعه و به کار رود. است که باید در ارتباط با سایر قسمت
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 و تعاریف :1 قسمت - سيليکات الیم-سودا شيشه اوليه محصوالت ساختمانی شيشه

 و مکانيکی فيزیکی عمومی خواص

 بردهدف و دامنه کار 1

درصد ترکیب  تعیینبندی محصوالت اولیه شیشه و ها و طبقههدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی

 ها است. های فیزیکی و مکانیکی و تعریف معیارهای عمومی کیفیت آنشیمیایی، مشخصه

در الت اولیه های ابعادی، شرح نواقص، حدود کیفیت و معرفی برای هر نوع از محصوابعاد خاص و رواداری

های دیگر این استاندارد اند اما در قسمتقسمت از مجموعه استانداردهای شیشه ساختمانی آورده نشدهاین 

 :اندبرای هر نوع از محصوالت جداگانه مشخص شده

 EN 572-2استاندارد  ،شیشه فلوت -1

 EN 572-3 ، استانداردشیشه سیمی پولیش شده -2

 EN 572-4د  استاندار ،شیشه تخت کششی -3

 EN 572-5استاندارد  ،شیشه مشجر -4

 EN 572-6استاندارد  ،شیشه مشجر سیمی -5

 EN 572-7استاندارد  ،شیشه ناودانی سیمی یا غیر سیمی -6

 EN 572-8استاندارد  ،های تولیدی و برش نهاییندازها -7

 EN 572-9استاندارد  ،رزیابی و انطباق )استاندارد محصول(ا -8

 امیمراجع الز 2

 است. شده داده ارجاع ها آن به ایران ملی استاندارد این متن در که است مقرراتی حاوی زیر الزامی مدارک

 .شود می محسوب ایران ملی استاندارد این از جزئی مقررات آن بدین ترتیب

آن  عدیب تجدیدنظرهای و ها اصالحیه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به که صورتی در

شده  داده ارجاع ها آن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد در نیست. ایران ملی استاندارد این موردنظر

 است. موردنظر ها آن بعدی های اصالحیه و تجدیدنظر آخرین همواره است،

 :است الزامی استاندارد این برای زیر مراجع از استفاده
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2-1 EN 410, Glass in building — Determination of luminous and solar characteristics of 

glazing.  
های  الزامات خورشیدی و درخشندگی جداره –، شیشه ساختمانی 1393: سال 19016استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. DIN EN 410:2011، با استفاده از استاندارد  ها ویژگی-شفاف

2-2 EN 572-2, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 2: Float 

glass. 

 –سودا  -محصوالت اولیه شیشه سیلیکاتی–، شیشه ساختمانی 1392: سال 10673-2استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 ست. تدوین شده ا BS EN572-2: 2012: شیشه فلوت،با استفاده از استاندارد 2الیم قسمت

2-3 EN 572-3, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 3: 

Polished wired glass. 
محصوالت اولیه شیشه  –، شیشه ساختمانی 1392: سال  572INSO EN-3استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

تدوین شده  EN 572-3: 2012با استفاده از استاندارد ، سیمی صیقل داده شده: شیشه 3الیم قسمت –سودا  -سیلیکاتی

 است.

2-4 EN 572-4, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 4: Drawn 

sheet glass. 

 – سودا -محصوالت اولیه شیشه سیلیکاتی –، شیشه ساختمانی 1392: سال 10673-4استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.  BS EN 572-4: 2012: شیشه تخت کششی، با استفاده از استاندارد 4الیم قسمت

2-5 EN 572-5, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 5: 

Patterned glass. 
الیم -سودا-والت اولیه شیشه سیلیکاتیمحص-، شیشه ساختمانی1392: سال 10673-5استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 . تدوین شده است BS EN 572-5: 2012: شیشه مشجر، با استفاده از استاندارد 5قسمت

2-6 EN 572-6, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 6: Wired 

patterned glass. 

-سودا -محصوالت شیشه پایه سیلیکاتی -، شیشه ساختمانی1392: سال 10673-6استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.  BS EN 572-6: 2012، با استفاده از استاندارد : شیشه مشجر سیمی6قسمت الیم: 

2-7 EN 572-7, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 7: Wired 

or unwired channel shaped glass. 

-سودا -محصوالت اولیه شیشه سیلیکاتی -، شیشه ساختمانی1392: سال 10673-7استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.  BS EN 572-7: 2012شیشه ناودانی سیمی یا غیر سیمی، با استفاده از استاندارد  - 7قسمت-الیم 
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2-8 EN 572-8, Glass in building — Basic soda-lime silicate glass products — Part 8: 

Supplied and final cut sizes. 

 -سودا -محصوالت شیشه پایه سیلیکاتی -، شیشه ساختمانی1392: سال 10673-8استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.  BS EN 572-8: 2012های تولیدی و برش نهایی، با استفاده از استاندارد  : اندازه8قسمت -الیم 

2-9 EN 572-9, Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 9: 

Evaluation of conformity/Product standard. 

 -سودا -محصوالت شیشه پایه سیلیکاتی -، شیشه ساختمانی1392: سال 10673-9استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.  BS EN 572-9: 2012: ارزیابی انطباق)استاندارد محصول(، با استفاده از استاندارد 9مت قس  -الیم

2-10 ISO 9385, Glass and glass-ceramics — Knoop hardness test. 

اده روش ازمون، با استف-سختی نوپ-، شیشه و شیشه سرامیک ها1389: سال 13399استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.  ISO 9385: 1990از استاندارد 

 اصطالحات و تعاریف 3

 رود:در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

3-1  

1فلوت
 

float 
شده و موازی  پولیشدارای دو وجه کامال  5یا رنگی 4رنگ ، بی3، شفاف2تخت سیلیکات الیم-سوداشیشه 

 شود. در حمامی از یک فلز مذاب حاصل می سازیپیوسته و شناور روش ریزشاست که با 

 شود. نامیده می «Floatglas»و در زبان آلمانی  «Glace»در زبان فرانسوی  -یادآوری

3-2  

 شيشه تخت کششی

  drawn sheet glass 

رنگ و یا رنگی حاصل از کشش پیوسته و عمودی مذاب شیشه  تخت، شفاف، بی سیلیکات الیم-سوداشیشه  

 است.  شعلهبا  پولیش شدهمعین و دارای دو سطح  با یک ضخامت

                                                      
 شود.شیشه شناور هم گفته می ،به این شیشه  -1

2 - Flat 

3 - Transparent 

4 - Clear 

5 - Tinted 
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، شیشه تخت کششی برای 1باشد: شیشه تخت کششی تزیینی جدیدشیشه تخت کششی، شامل سه محصول می -یادآوری

 .3دیداری عیوب، شیشه تخت کششی با کمترین 2قدیمی نمایی

3-3  

 شيشه مشجر

patterned glass  

  شود. پیوسته و نورد، تولید می ریزشرنگ و یا رنگی که از روش  تخت، شفاف، بی سیلیکات الیم-سوداشیشه 

3-4  

 شيشه مشجر سيمی

wired patterned glass 

پیوسته نورد است که در  روش ریزشرنگ و یا رنگی حاصل از  تخت، شفاف، بی سیلیکات الیم-سوداشیشه 

ود آن جوشکاری شده است در تار و پ های سیمهایی از جنس فوالد که محل تقاطع شبکه ،تولید فرایندطی 

 گیرد.  میان شیشه قرار می

  یا ساده باشد. مشجرسطوح این نوع شیشه می تواند  -1یادآوری 

  شود. نامیده می« Drahtglas »در زبان آلمانی، شیشه مشجر سیمی با سطوح ساده  -2یادآوری 

3-5  

 شده پوليششيشه سيمی با سطح 

  polished wired glass 

شده است  پولیشرنگ و یا رنگی که دارای دو سطح موازی و  تخت، شفاف، بی سيليکات مالی-سوداشیشه 

 شود.  شیشه مشجر سیمی تولید می وجوهکاری  پولیشکه از سایش و 

3-6  

 شيشه ناودانی شکل سيمی یا غير سيمی

wired or unwired channel-shaped glass  

 ریزشسیمی و یا غیر سیمی که با روش  شامل نگیرنگ و یا ر شفاف، بینیمه  سیلیکات الیم-سوداشیشه 

 شود.  تولید می Uبه شکل در طی فرایند پیوسته و نورد 

                                                      
1 - New antique drawn sheet glass 

2 - Drawn sheet glass for renovation 

3 - Drawn sheet glass with minimum visual faults 
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 اصول کلی 4

این مجموعه استاندارد مورد  9تا  2های  باید همراه با قسمت 10673-1استاندارد ملی ایران به شماره 

 استفاده قرار گیرد. 

 شيمياییدرصد ترکيبات  5

 کليات 5-1

 سیلیکات الیم-سودا ترکیب از شده است پرداخته هاآن به استاندارد این در که شیشه اولیه محصوالت تمام

که این استاندارد به آن  سیلیکات الیم-سوداشوند. مقدار درصدهای وزنی اجزای اصلی شیشه  ساخته می

 :دباش می 1اختصاص دارد به شرح جدول 

 سیلیکات الیم-وداساصلی شيشه  دهنده درصد وزنی اجزای تشکيل -1جدول 

 نسبت جرم عنصر عنصری  ترکيبات ب

)%( 

 35تا % %32 (Si) سیلیسیم

 1/10تا % %5/3 (Caکلسیم)

 9/11تا % %4/7 (Naسدیم)

 7/3تا % %0 (Mgمنیزیم)

 6/1تا % %0 (Alآلومینیوم)
 5%> سایر موارد  الف

 توجهی تغییر یابد. های دیگر به طور قابل های فوتومتریک نباید توسط این مؤلفه خصوصیات غیر از ویژگی الف
 های اکسیدی به پیوست الف مراجعه شود. برای ترکیبات مشخصه ب

 رنگ 5-2

 .شود می تولید مناسب مواد افزودن با رنگی، بدنه با شیشه

 های فيزیکی و مکانيکی مشخصه 6

 های کلی مشخصه        6-1

به جز سیلیکات الیم -اولیه شیشه سودا های فیزیکی و مکانیکی محصوالت ی رایج مشخصهدمقادیر عد

، بدون هرگونه عملیات 1اند. برای شیشه تنش زدایی شده رایج درج شده 2در جدول  (fg,kkاستحکام خمشی )

                                                      
1 - Normal annealed glass 
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، این مقادیر الزامات دقیقی نیستند که شیشه با آن کامال منطبق باشد، اما برای استفاده در 1حرارتی اضافی

 اند.  ندارند این معیارها عموما پذیرفته شده محاسباتی که دقت باالیی نیاز

 الیم سيليکات-سوداهای کلی شيشه اوليه هصمقادیر مشخ -2جدول 

 مقدار واحد نماد مشخصه

ρ Kg/m (C°18 در دمای)چگالی 
32500 

 HK0,1/20 سختی )نوپ(
الف

 GPa6 

 E Pa1010×7 مدول یانگ)مدول کشسانی(

 µ 2/0 نسبت پواسون

 Cp J/(kg.K)103×72/0 ویژهظرفیت گرمایی 

 انبساط ضریب میانگین اسمی مقدار

 C 300°تا  C20° بین خطی
α /K

6 -10×9 

 تغییر و دمایی فاختال دربرابر مقاومت

 دما ناگهانی
ب 

K40 

 λ W/(m.K)1 گرمایی رسانایی

 تابش به نسبت شکست ضریب میانگین

 (nm3/589 مریی)
n 5/1 

 ԑ 837/0 )شده تصحیح( نشر
 شود. در نظر گرفته می 13399به شماره ایران سختی نوپ مطابق با استاندارد ملی  الف
 باشد.  مقدار رایج پذیرفته شده که تحت تاثیر کیفیت لبه و نوع شیشه می ب

 (fg,k)مشخصه استحکام خمشی  6-2

ادی( و مربوط رود )بارگذاری ب مقدار استحکام خمشی برای بارگذاری نیمه استاتیک در زمان کوتاه به کار می

 باشد. میسطح اطمینان  95% از احتمال شکست، در حد پایین 5به %

N/mm، سیلیکاتی  الیم-(، برای شیشه سوداfg,kk)خمشی،  ممقدار استحکا
 باشد.  می 245

باشد. طراحی  می 5تا  1قسمت های  BS EN 1288های تعیین استحکام خمشی شیشه مطابق استانداردهای  روش -یادآوری

 . باشد می prEN 13474های شیشه مطابق با استاندارد  جام

                                                      
1 - Toughening 
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 رنگ  معرفی شيشه بی 6-3

 کليات 6-3-1

از شیشه به عبوری شود که رنگ نشده و نور  رنگ معرفی می ای به عنوان شیشه بی هشزمانی یک محصول شی

 ، مانند شیشه مشجری که منطبق با استاندارد2یا ناهمواری سطح 1خاطر حضور احتمالی یک پوشش

EN572-5  .باشد، تغییر نکرده باشد 

توان آن را به عنوان شیشه  شیشه و تعیین اینکه آیا می عبوری نورهای مشخصهگیری  به منظور اندازه

 نظیر موارد زیر الزامی است: 3سازی هایی رنگ معرفی کرد، در برخی موارد انجام پیش آماده بی

 ف شیشه باید حذف شوند. های روی سطوح صا ای، پوشش بدون تغییر ضخامت الیه شیشه -

حذف شوند. در این  پولیشوشش باید از طریق صاف کردن و پیا بدون   پوششبا سطوح ناصاف  -

 کند.  فرایند ضخامت شیشه تغییر می

 شود.  گیری می شده است اندازه پولیشطوح آن سنور از شیشه در شرایطی که  عبور

برای طراحی مناسب نیستند. این مقادیر تنها برای  3-3-6و  2-3-6 یهابندزیر نور تعیین شده در  عبور یرمقاد -یادآوری

طراحی را از نور مورد استفاده در  عبوررود. مقادیر  رنگ با حذف تاثیرات پوشش و ناصافی سطح آن به کار می معرفی شیشه بی

 اند. عیین شدهت EN410توان به دست آورد. مقادیر گذردهی نور بر اساس استاندارد  تولید کننده شیشه می

 شفاف رنگ  بیشيشه  6-3-2

 -نور آن  عبورشود که رنگی نباشد و  رنگ معرفی می زمانی یک محصول شیشه شفاف به عنوان شیشه بی

 سازی مورد نیاز؛ بعد از هر پیش آماده

 و ؛ EN410گیری شده طبق استاندارد  اندازه -

 ،01/0با تقریب  -

 باشد.  ایشیشه برای ضخامت اسمی آن محصول 3 تر یا مساوی مقدار تعیین شده در جدولبزرگ

 

                                                      
1 - Coating 

2 - Surface roughness 

3 - Pre-treatment 



 1399سال (: اول)تجدید نظر  10673-1 استاندارد ملی ایران شمارۀ

  

8 

 

گیری شده محصول شیشه در محدوده  در صورتی مناسب هستند که ضخامت اندازه 3مقادیر داده شده در جدول  -یادآوری

 ای قرار داشته باشند.  های مجاز برای ضخامت اسمی آن محصول شیشهرواداری

 رنگ ای شفاف به عنوان شيشه بی شيشه لمحصوبرای معرفی عبوری حداقل مقدار نور  -3جدول 

 ضخامت اسمی
mm 

 نور مقدارحداقل 

 عبوری

2 89/0 

3 88/0 

4 87/0 

5 86/0 

6 85/0 

8 83/0 

10 81/0 

12 79/0 

15 76/0 

19 72/0 

25 67/0 

 

 نيمه شفاف رنگ  بیشيشه  6-3-3

د که رنگی نباشد و گذردهی شو رنگ معرفی می شفاف به عنوان شیشه بینیمه زمانی یک محصول شیشه 

 سازی مورد نیاز؛ بعد از هر پیش آماده -نور آن 

 و ؛ EN410گیری شده طبق استاندارد  اندازه -

 ،01/0با تقریب  -

گیری شده آن  برای ضخامت اندازه 4تر یا مساوی مقدار به دست آمده از درون یابی خطی جدول  بزرگ

 آزمونه باشد. 

 تغییر می کند.  آن،  سازی امت دقیق آزمونه بعد از پیش آمادهمقدار حدی با ضخ -یادآوری

 

 

 

 



 1399سال (: اول)تجدید نظر  10673-1 استاندارد ملی ایران شمارۀ

  

9 

 

 رنگ برای معرفی محصول شيشه نيمه شفاف به عنوان شيشه بی عبوری حداقل مقدار نور -4جدول 

 ضخامت 
mm 

 نورمقادیر حداقل 

 عبوری

3 83/0 

4 82/0 

5 81/0 

6 80/0 

7 79/0 

8 78/0 

10 76/0 

12 74/0 

14 72/0 

15 71/0 

19 67/0 

 های فيزیکی و شيميایی مشخصه پایداری 6-4

توان  را می سیلیکاتالیم -شیشه سوداهای فیزیکی و شیمیایی محصوالت اولیه  بنا به دالیل زیر، مشخصه

 ثابت در نظر گرفت: ،نسبت به گذشت زمان

نور و انرژی های طیفی ) باشد، ویژگی شیمیایی حساس نمی فتوه به اثرات شاز آنجایی که شی -الف

 کنند.  نور تغییر نمیتابش ای اولیه با تابش مستقیم یا غیر مستقیم  خورشیدی( محصوالت شیشه

 باشد.  توسط محیط حساس نمی 1نسبت به خوردگی تقریبادر ساختمان  به کار رفتهشیشه  سطح -ب

باشد، اما باید از سطح  نمی اگرچه سطح شیشه هنگام نصب در ساختمان بالقوه به خوردگی توسط آب حساس -یادآوری

شیشه  هایورقتواند منجر به کشیده شدن آب یا رطوبت بین  نامناسب می انبارششیشه قبل از نصب مراقبت صورت گیرد. 

 (. شود[ کتابنامه مراجعه 7)به شماره ] تواند منجر به خوردگی سطح شود های تغلیظ شده می شود. این محیط

                                                      

1 - Attack  
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10 

 

 ها  ابی آنمعيارهای عمومی کيفيت و ارزی 6-5

 نوری 6-5-1

ای شفاف  باشد و تنها برای محصوالت شیشه می مشاهده شده از شیشهاین معیار در ارتباط با رویت اشیا از 

در  2اعوجاجسطحی و  1گذارند عبارتند از واپیچش اصلی که بر کیفیت نوری تاثیر می عیوبرود.  به کار می

 شود.   یابیبا روش مشاهده چشمی ارزباید بدنه شیشه. کیفیت نوری 

 ظاهری 6-5-2

 3ای نقطه عیوبتواند متاثر از حضور  ظاهری میباشد. کیفیت  این معیار در ارتباط با ظاهر محصول می

، 9وباتس، ر8، خطوط7، خراش ها6)نقش های سایش 5خطی یا پهن عیوبو غیره(،  4ها ها، ذوب نشده )حباب

 باشد.  میسیم  عیوب)در شیشه مشجر(،  11طرح عیوب( و غیره 10اثرات غلطک

 شوند. می ارزیابیها  ای با مشخص کردن تعداد و ابعاد آن نقطه عیوب

 شوند. می ارزیابیخطی یا پهن از طریق مشاهدات چشمی  عیوب

 شوند. ارزیابی می  انحراف گیریاندازهسیم از طریق عیوب طرح و  عیوب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Distortion 

2 - Lake of homogeneity 

3 - Spot faults 

4 - Stones 

5 -Linear/Extended faults 

6 - Scuff marks 

7 - Scratches 

8 - Lines 

9 - Deposits 

10 - Impressions 

11 - Pattern fualts 
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 پيوست الف

 (آگاهی دهنده)

 درصد اکسيدی ترکيبات شيشه

 

 شود:جدول زیر ارایه می ،برای دسترسی راحت تر به ترکیبات اکسیدی موجود در شیشه 1-الف

 درصد ترکيبات اکسيدی -1-جدول الف

 ترکيبات اکسيدی 

)%( 

69تا  74  SiO2  

 CaO 5تا  14

 Na2O 10تا  16

 MgO 0تا  6

 Al2O3 0تا  3

 سایر موارد  0تا  5
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 بپيوست 

 (آگاهی دهنده)

 اعمال شده در این استاندارد ملی در مقایسه با استاندارد منبعتغييرات 

 

 پیوست الف اضافه شده است. – 1-ب

  حذف شده است. Complementary information related to REACHپیوست آگاهی دهنده  -2-ب
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