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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 
 29/6/90 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
 و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام رتبطم و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،
-مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 مـي  حاصـل  دولتـي  غيـر  و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود

 عنـوان  بـه  تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد
 مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة
ملـي   كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

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

   .شودمي گيريبهره المللي بين داردهاياستان و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا /و كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي ردهاياستاندا از بعضي  عـالي  شـوراي  تصـويب  اب

 اسـتاندارد  اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري

 خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان رايب همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 ايـن  سازمان ملـي اسـتاندارد ايـران    سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها ازمانس گونه

كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و بهاگران فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

  .است سازمان اين وظايف ديگر از

                                                 
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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  گفتارشيپ
نويس آن در پيشكه  »هاويژگي –حرارتي  كاريشيشه متخلخل ساختماني جهت عايق« استاندارد
تهيه و تدوين شده و در سيصدوشصت و نهمين  شركت معيار گستر صدر توسط مربوط هايكميسيون
 24/12/1390 خمورهاي ساختماني مهندسي ساختمان، مصالح و فراوردهكميته ملي استاندارد اجالسيه 

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه  3ماده يك ، اينك به استناد بند است قرار گرفته تصويبورد م
  .شودان استاندارد ملي ايران منتشر ميبه عنو 1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

ي در زمينه صنايع، علوم و خدمات هاي ملي و جهانبراي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا  استانداردهاي ملي ايران در مواقع لوزم تجديد نظر خواهد شد

تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد 
  . هاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر انها استفاده كردبنابراين براي مراجعه به استاندارد. گرفت

  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  مقدمه
انند كه از شيشه صورت بلوك، لوحه، صفحه، صدف يا به اشكال همهشيشه متخلخل يا النه زنبوري ب

شود، بدست گداخته كه با دميدن هواي متراكم يا با داخل كردن اجسام توليد كنندة گاز عمل آورده مي
پا كه وزن مخصوص آن رنگ يا رنگ شده با ساخت مشابه ساخت سنگاي بيبدين ترتيب شيشه. آيدمي
ه ممكن است به آورند كدست ميهب )رودجاي چوب پنبه بكار ميههمين سبب بهب(كند تجاوز نمي 5%از 

باشد و به ها عايقي عالي براي حرارت و صدا و جذب صدا مياين شيشه. سوهان شوديا ، اره سهولت سوراخ
  .شوداشكالي كه در باال ذكر شد مخصوصاً در بنا و در ساختمان مصرف مي
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  هاويژگي  –حرارتي  كاريشيشه متخلخل ساختماني جهت عايق
  
  هدف      1

، با روكش يا بدون آن براي 1هاي شيشه متخلخلهدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات براي فرآورده
  .كاري حرارتي ساختمان استاستفاده در عايق

  
  دامنه كاربرد  2
گذاري و هاي آزمون، ارزيابي انطباق، نشانهاين استاندارد براي خصوصيات فرآورده و روش  2-1

  .گذاري كاربرد داردبرچسب
هاي كاري حرارتي پيش ساخته و پنلهاي عايقهاي مشمول اين استاندارد در سامانهفرآورده  2-2

  .گيردها را دربر نميهاي داراي اين فرآوردهشوند ولي عملكرد سامانهمركب نيز مصرف مي
آورده در كاربرد خاصي اين استاندارد تراز مورد نياز يك خاصيت معين را براي آن كه يك فر  2-3

ترازهاي مورد نياز براي يك كاربرد معين را بايد در مقررات يا . كندمناسب باشد مشخص نمي
  .استانداردهايي كه با اين استاندارد مغايرت ندارند، يافت

و ضريب هدايت حرارتي بيشتر  m2K/W5/0اين استاندارد محصوالتي با مقاومت حرارتي كمتر از   2-4
  .شودرا شامل نمي oC1در  W(m.K)065/0از 
چنين كاري تأسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي و همهاي عايقاين استاندارد براي فرآورده  2-5

  .كاري صداي هوابرد مستقيم كاربرد ندارداي و عايقموارد آكوستيكي مانند انتقال صداي كوبه
  
  مراجع الزامي      3

بدين . ست كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي ا
  . شودجزئي از اين استاندارد محسوب مي ترتيب آن مقررات

نظرهاي بعدي آن ها و تجديدار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مداركي با ذكر تاريخ انتش
 بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،مورد مداركي كه  در. مورد نظر اين استاندارد نيست

  .نظر استهاي بعدي آنها موردهمواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :    استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7113استاندارد ملي ايران شماره   3-1
  روش آزمون –تعيين طول و عرض  –حرارتي 

                                                 
1- Cellular Glass 
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كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7114استاندارد ملي ايران شماره   3-2
  روش آزمون –تعيين ضخامت  –حرارتي 

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7115استاندارد ملي ايران شماره   3-3
  روش آزمون –يا بودن تعيين گون –حرارتي 

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7116استاندارد ملي ايران شماره   3-4
  روش آزمون –تعيين تخت بودن  –حرارتي 

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7117استاندارد ملي ايران شماره   3-5
  آزمون روش –تعيين رفتار فشاري  –حرارتي 

  ، واكنش در برابر آتش براي مصالح و 1383سال : 7271- 2استاندارد ملي ايران شماره   3-6
  آزمون قابليت نسوختن مواد  -قسمت دوم  –هاي آزمون روش –هاي ساختماني فرآورده

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7293استاندارد ملي ايران شماره   3-7
  50%و رطوبت نسبي  oC23تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي  –حرارتي 

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7294استاندارد ملي ايران شماره   3-8
  روش آزمون –تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي معين  –حرارتي 

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383ال س: 7295استاندارد ملي ايران شماره   3-9
  روش آزمون –تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط دما و بار معين  –حرارتي 

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7296استاندارد ملي ايران شماره   3-10
  روش آزمون –تعيين خزش فشاري  –حرارتي 

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7119يران شماره استاندارد ملي ا  3-11
  روش آزمون –تعيين مقاومت كششي عمود بر سطوح  –حرارتي 

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7297استاندارد ملي ايران شماره   3-12
  روش آزمون –تعيين مقاومت كششي موازي با سطوح  –حرارتي 

كاري عايقهاي فرآورده، مصالح ساختماني، 1383سال : 7120استاندارد ملي ايران شماره   3-13
  روش آزمون – وري جزييجذب آب كوتاه مدت به وسيله غوطهتعيين  –حرارتي 

  ، واكنش در برابر آتش براي مصالح و 1385سال : 7271- 5استاندارد ملي ايران شماره   3-14
  تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد  - قسمت پنجم  –هاي آزمون روش –هاي ساختماني فرآورده

كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1384سال : 8084استاندارد ملي ايران شماره   3-15
  نامهواژه –حرارتي 
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هاي صدا براي استفاده ، آكوستيك، جذب كننده1384سال : 8184استاندارد ملي ايران شماره   3-16
  بندي جذب صداختمان، درجهدر سا

  ، واكنش در برابر آتش براي مصالح و 1384سال : 7271- 4استاندارد ملي ايران شماره   3-17
هاي ساختماني در قابليت افروزش فرآورده  - قسمت چهارم  –هاي آزمون روش –هاي ساختماني فرآورده

  )آزمون منبع تك شعله(برخورد مستقيم شعله 
كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1383سال : 7299ايران شماره  استاندارد ملي  3-18

  روش آزمون –تعيين خواص انتقال بخار آب  –حرارتي 
كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1383سال : 7300استاندارد ملي ايران شماره   3-19

  آزمونروش  –ورسازي تعيين جذب آب درازمدت به وسيله غوطه –حرارتي 
كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1383سال : 7302استاندارد ملي ايران شماره   3-20

  روش آزمون –تعيين رفتار خمشي  –حرارتي 
كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1384سال : 8086استاندارد ملي ايران شماره   3-21

  آزمونروش  –تعيين رفتار تحت بار متمركز  –حرارتي 
  ، واكنش در برابر آتش براي مصالح و 1384سال : 8299استاندارد ملي ايران شماره   3-22

  هاي ساختماني، طبقه بنديفرآورده
كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1384سال : 8081استاندارد ملي ايران شماره   3-23

  روش آزمون –تعيين مواد آلي  –حرارتي 
كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1384سال : 7118ي ايران شماره استاندارد مل  3-24

  روش آزمون –تعيين چگالي ظاهري  –حرارتي 
كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1384سال : 7295استاندارد ملي ايران شماره   3-25

  روش آزمون –تعيين تغيير شكل تحت دما و بار فشار معين  –حرارتي 
كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1384سال : 7303استاندارد ملي ايران شماره   3-26

  روش آزمون –تعيين مقاومت برشي  –حرارتي 
كاري هاي عايق، مصالح ساختماني، فرآورده1385سال : 8621استاندارد ملي ايران شماره   3-27

  سنج ظت شده و روش جريان حرارتتعيين مقاومت حرارتي به وسيله لوح گرم محاف –حرارتي 
  روش آزمون –هاي با مقاومت حرارتي زياد و متوسط فرآورده

3-28 EN 12939: 2000, Thermal performance of building materials and products – 
Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter 
methods – thick products of high and medium thermal resistance. 

3-29 EN 13172: 2000, Thermal insulating products – Evaluation of conformity. 
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3-30 EN 13823: 2002, Reaction to fire tests for building produxts – Building products 
excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item. 

3-31 ISO 12491: 1997, Statistical methods for quality control for building material and 
components. 

3-32 ISO 354: 2003, Acoustics-Measurement of sound absorption in a reverberation 
room. 

3-33 EN 13471: 2001, Thermal insulating products for building equipment and industrial 
installations – Determination of the coefficient of thermal expansion. 

  
  ، نمادها، اختصارات و يكاهااصطالحات و تعاريف        4

4-1    
  اصطالحات و تعاريف

، اصطالحات و تعاريف 13-3ده در استاندارد بند در اين استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين ش
  :رودزير نيز به كار مي

4-1-1  
  شيشه متخلخل

  .شودكاري صلبي است كه از شيشه منبسط با يك ساختار سلول بسته ساخته ميمصالح عايق
4-1-2  

  1(ITT)آزمون اوليه 
شود تا آن كه اثبات شود ييك يا چند آزمون كه بر روي يك فرآورده پيش از شروع توليد عادي انجام م

  .فرآورده فوق قابليت مطابقت با الزامات مربوط به يك استاندارد را دارد
4-1-3  

  تخته، دال
صلب يا نيمه صلب با شكل و سطح مقطع مستطيل است كه در آن ضخامت ) عايق حرارتي(فرآورده 

  .يكنواخت بوده و اساساً كوچكتر از ساير ابعاد است

  .دار نيز توليد كردتوان آنها را به شكل لبهها هستند و ميتر از دالمعموالً نازك هاتخته –يادآوري 

                                                 
1- Initial type test 
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4-1-4  
  تراز

تراز از طريق مقدار اعالم شده خصوصيت مربوط . مقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك الزام است
  .شودارائه مي

4-1-5  
  كالس

  .بين آن دو قرار گيردتركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد باين 
4-1-6  

  دارتخته شيشه متخلخل روكش
ممكن است نمد پوشش ) ها(اين روكش. بر روي يك يا دو طرف است) ها(تخته شيشه سلولي با روكش

تواند از يك تخته، قسمتي مغزه مي. بام يا فويل فلزي يا كاغذ، مقوا، فويل پالستيكي يا مواد مشابه باشند
قير . هاي لب به لب متصل شده در كارخانه با يك چسباننده مناسب باشدي تختهاز يك تخته يا تعداد

  .ها به كار بردتوان آن را براي اتصال درزها و روكشچسباننده مناسبي است كه مي

4-2  
  نمادها، اختصارات و يكاها

  :نمادها و يكاهاي استفاده شده در اين استاندارد به شرح زير است
  يكا كميت  نماد

pα ريب جذب صداي عمليض  --  
wα  ضريب جذب صداي وزن يافته  --  

b عرض  mm 

d ضخامت  mm 

dN ضخامت اسمي فرآورده  mm 

b تغيير نسبي در عرض  % 

d تغيير نسبي در ضخامت  % 

l تغيير نسبي در طول  % 

s تغيير نسبي در تخت بودن  mm/m 

k ضريب مربوط به تعداد نتايج آزمون  -- 
l ولط  mm 

90/90  90%از فرآورده با سطح اطمينان  90%ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 

D ضريب هدايت حرارتي اعالم شده  W/(m.K) 

i يك نتيجه آزمون ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 



6 

 

mean ميانگين ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 

µ ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب  -- 
n زمونتعداد نتايج آ  -- 
Pd تغيير شكل تحت بار متمركز  mm 

R90/90  90%از فرآورده با سطح اطمينان  90%مقاومت حرارتي  m2.K/W 

RD مقاومت حرارتي اعالم شده  m2.K/W 

Ri يك نتيجه آزمون مقاومت حرارتي  m2.K/W 

Rmean ميانگين مقاومت حرارتي  m2.K/W 

Sb انحراف از گونيا بودن در طول و عرض  mm/m 

Sd انحراف از تخت بودن ضخامت  mm 

Smax انحراف از تخت بودن  mm 

SR تخمين انحراف استاندارد مقاومت حرارتي  m2.K/W 

S تخمين انحراف استاندارد ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 

b مقاومت خمشي  kPa 

c مقاومت فشاري اعالم شده  kPa 

m مقاومت فشاري  kPa 

mt  بر سطوحمقاومت كششي عمود  kPa 

t مقاومت كششي موازي با سطوح  kPa 

Wlp ورسازي جزييجذب آب دراز مدت با غوطه  kg/m2 

Wp جذب آب كوتاه مدت  kg/m2 

Xct خزش فشاري  mm 

Xt  تغيير شكل در زمانt )كل كاهش ضخامت(  mm 

Z مقاومت در برابر بخار آب  m2.h.Pa/mg 

 
AP اي كاربردينماد تراز اعالم شده ضريب جذب صد 
AW نماد تراز اعالم شده ضريب جذب صداي وزن يافته 
BS نماد تراز اعالم شده براي مقاومت خمشي 

CC(i1/i2mm)c  نماد تراز اعالم شده براي خزش فشاري  
  CS(Y) نماد تراز اعالم شده براي مقاومت فشاري  

DS(T+) ننماد تراز اعالم شده براي پايداري ابعادي در دماي معي  
DS(TH) نماد تراز اعالم شده براي پايداري ابعادي در رطوبت و دماي مشخص  

MU نماد تراز اعالم شده براي ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب  
PL(P) نماد تراز اعالم شده براي نفوذ تحت بار متمركز  

TP نماد تراز اعالم شده براي مقاومت كششي موازي با سطوح  
TR عالم شده براي مقاومت كششي عمود بر سطوحنماد تراز ا  

WL(P) نماد تراز اعالم شده براي جذب آب درازمدت  
WS مدتنماد تراز اعالم شده براي جذب آب كوتاه  
Z نماد تراز اعالم شده براي مقاومت در برابر نفوذ بخار آب  
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  الزامات  5
  كليات  1- 5

ها براي مطابقت با اين استاندارد فرآورده. د ارزيابي شونداين استاندار 6ها بايد براساس بند خواص فرآورده
  .مطابقت داشته باشند 3-5و برحسب مورد با الزامات بند  2-5بايد با الزامات بند 

  گيري شده بر روي تعداد يك نتيجه آزمون براي يك خاصيت فرآورده، ميانگيني از مقادير اندازه
  .ه استارائه شد 4هايي است كه در جدول آزمونه

  .اطالعات خواص اضافي در پيوست ت ارائه شده است –يادآوري 

  الزامات براي تمام كاربردها  2- 5
  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي    2-1- 5

  هاي انجام شده مطابق استاندارد بندگيريمقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد براساس اندازه
  .باشد 28-3مطابق استاندارد بند  هاي ضخيميا براي فرآورده 27- 3

مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق پيوست الف تعيين شده و توسط توليد كننده مطابق 
  :بندهاي زير اعالم شود

  .باشد oC10دماي متوسط مرجع بايد     2-1-1- 5
  .دار بيان شودگيري شده بايدبا سه رقم معنيمقدار اندازه    2-1-2- 5
، بايد در صورت Dضريب هدايت حرارتي، . ، بايد هميشه اعالم شودRDمقاومت حرارتي،     2-1-3- 5

  .نياز اعالم شود
، بايد به صورت مقادير حدي اعالم شود Dضريب هدايت حرارتي،  و، RDمقاومت حرارتي،     2-1-4- 5

  .شودتعيين مي 90%فرآورده باشد كه با تراز اطمينان  90%كه نماينده حداقل 
رو به باال گرد و به  W/(m.K)001/0بايد با تقريب ، 90/90حرارتي، دار ضريب هدايت مق    2-1-5- 5

  .بيان شود W/(m.K)001/0در ترازهايي با گام هاي  D صورت
، و ضريب هدايت حرارتي، dN اعالم شده بايد از ضخامت اسمي،، RDمقاومت حرارتي،     2-1-6- 5

90/90، شود متناظر محاسبه.  
، و ضريب هدايت حرارتي، dN هنگامي كه از ضخامت اسمي،، R90/90قاومت حرارتي، قدار مم    2-1-7- 5

، در RDرو به پائين گرد و به صورت،  m2K/w05/0متناظر محاسبه شود بايد با تقريب  ،90/90مربوط، 
  .اعالم شود m2K/w05/0هاي ترازهايي با گام

شود، بايد گيري ميهايي كه فقط مقاومت حرارتي مستقيماً اندازهاي فرآوردهبر، R90/90، قدارم    2-1-8- 5
  .اعالم شود m2K/w05/0هاي ، در ترازهايي با گامRDرو به پائين گرد و به صورت،  m2K/w05/0 با تقريب
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  طول و عرض    2-2- 5
ي نبايد از مقادير اسمي هيچ نتيجه آزمون. تعيين شود 1- 3، بايد مطابق استاندارد بند b، و عرض، lطول، 

  .داشته باشد 1هاي داده شده در جدول انحرافي بيشتر از رواداري
  هاي طول و عرضرواداري -1جدول 

 رواداري براي طول  نوع فرآورده
mm 

  رواداري براي عرض
mm 

  ±2  ±2  تخته بدون روكش
  ±2  ±5  تخته با روكش

  
  ضخامت    2-3- 5

هيچ نتيجه آزموني . باشد Pa250مقدار بار، بايد . تعيين شود 2-3د ، بايد مطابق استاندارد بنdضخامت، 
  .داشته باشد mm2±، انحرافي بيشتر از dNنبايد از ضخامت اسمي، 

ضخامت . شودهاي روكش شده، به شيشه سلولي بدون روكش اتالق ميهاي اسمي فرآوردهضخامت
  .ليد كننده درج شودبيشتر باشد، بايد در مدارك فني تو mm2هرگونه روكش كه از 

  گونيا بودن     2-4- 5
، نبايد Sbانحراف از گونيا بودن طول و عرض، . تعيين شود 3-3گونيا بودن بايد مطابق استاندارد بند 

  .باشد mm2، نيز نبايد بيش از Sdانحراف از گونيا بودن ضخامت، . باشد mm/m6بيشتر از 
  تخت بودن    2-5- 5

 mm2، نبايد بيشتر از Smaxانحراف از تخت بودن، . تعيين شود 4-3ارد بند تخت بودن بايد مطابق استاند
  .باشد

  پايداري ابعادي     2-6- 5
  پايداري ابعادي در شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت    2-6-1- 5

بايد مطابق ) 50%و رطوبت نسبي  oC23دماي (پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت 
تغيير . باشد 5/0%، نبايد بيش از b، و عرض، Lتغييرات نسبي طول، . تعيين شود 7- 3استاندارد بند 

  .باشد mm/m1، نبايد بيش از sنسبي تخت بودن، 
  پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين    2-6-2- 5

آزمون بايد . ودتعيين ش 8-3پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين بايد مطابق استاندارد بند 
تغييرات . انجام شود) 90±5%(و رطوبت نسبي ) oC)2±23در دماي  h48ها براي بعد از نگهداري آزمونه

نيز نبايد بيش از ، dتغيير نسبي ضخامت، . باشد 5/0%، نبايد بيش از b، و عرض، Lنسبي طول، 
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شرح داده شده، استفاده شود اين  2-2-3-5تري كه در بند گيرانههنگامي كه از آزمون سخت. باشد %0/1
  .آزمون نبايد انجام شود

  بار متمركز    2-7- 5
هيچ نتيجه . تعيين شود 21- 3، بايد مطابق استاندارد بند N1000، تحت يك بار متمركز Pdتغيير شكل، 

  .براي تراز اعالم شده باشد 2آزموني نبايد بيشتر از مقدار ارائه شده در جدول 
  براي تغيير شكل تحت بار متمركزترازها  - 2جدول 

 تراز
  الزامات
mm  

PL(P)2 0/2 ≤  
PL(P)1.5 5/1 ≤  
PL(P)1 0/1 ≤  

PL(P)0.5 5/0 ≤  
  
  واكنش در برابر آتش    2-8- 5

  .تعيين شود 22-3طبقه واكنش در برابر آتش بايد مطابق استاندارد بند 

  الزامات براي كاربردهاي خاص  3- 5
  كليات    3-1- 5

برداري وجود براي فرآورده هنگام بهره 3- 5امي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند اگر هيچ الز
  .نداشت، آنگاه نيازي به تعيين اين خاصيت و اعالم آن توسط توليد كننده نيست

  پايداري ابعادي تحت شرايط مشخص    3-2- 5
  پايداري ابعادي در دماي معين    3-2-1- 5

 h48آزمون بايد بعد از . تعيين شود 8-3ايد مطابق استاندارد بند پايداري ابعادي در دماي معين ب
، b، و تغيير نسبي عرض، Lتغيير نسبي طول، . انجام شود) oC)2±70قرارگيري آزمونه در دماي 

  .باشد 0/1%، نيز نبايد بيش از dتغيير نسبي ضخامت، . باشد 5/0%نبايد بيش از 
  يط رطوبت و دماي معينپايداري ابعادي در شرا    3-2-2- 5

  . تعيين شود 8-3پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين بايد مطابق استاندارد بند 
. انجام شود) 90±5%(و رطوبت نسبي ) oC)2±70ها در دماي قرارگيري آزمونه h48آزمون بايد بعد از 

، نبايد بيش از dسبي ضخامت، و تغيير ن 5/0%، نبايد بيش از b، و عرض، Lتغييرات نسبي طول، 
  . باشد %0/1
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  مقاومت فشاري      3-3- 5
هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از مقدار . تعيين شود 5-3، بايد براساس استاندارد بند mمقاومت فشاري، 

  .براي تراز اعالم شده باشد 3ارائه شده در جدول 
  براي مقاومت فشاري هاتراز -3جدول 

 تراز
  الزامات
kPa  

CS(10/Y)400 400≥  
CS(10/Y)700  700≥  

CS(10/Y)900 900≥  
CS(10/Y)1200 1200≥  
CS(10/Y)1600 1600≥  

  
  مقاومت خمشي      3-4- 5

هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از . تعيين شود 20- 3، بايد براساس استاندارد بند bمقاومت خمشي، 
  .اشدبراي تراز اعالم شده ب 4مقدار ارائه شده در جدول 

  ترازها براي مقاومت خمشي -4جدول 

 تراز
  الزامات
kPa  

BS200 200≥  
BS400 400≥  
BS450 450≥  
BS500 500≥  
BS550 550≥  

  
  مقاومت كششي موازي با سطوح      3-5- 5

مقدار مقاومت كششي . تعيين شود 12- 3، بايد طبق استاندارد بند bمقاومت كششي موازي با سطوح، 
هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از تراز . اعالم شود kPa50هاي ، با گامTPيد در ترازهاي، موازي با سطوح با
  .اعالم شده باشد

  مقاومت كششي عمود بر سطوح      3-6- 5
هيچ نتيجه آزموني . تعيين شود 11- 3، بايد طبق استاندارد بند mtمقاومت كششي عمود بر سطوح، 

  :شود، باشده از مقادير زير انتخاب مي، كTRنبايد كمتر از تراز اعالم شده، 
 kPa500  ياkPa400،kPa350،kPa300،kPa250،kPa200،kPa150،kPa100  
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  خزش فشاري      3-7- 5
روز آزمون در يك تنش فشاري،  122، بايد پس از حداقل Xt، و كاهش ضخامت كل، Xctخزش فشاري، 

cهاي حداقل ، اعالم شده كه در گامkPa1  30سال،  10شود و نتايج بايد متناظر با داده شده تعيين 
، i2خزش فشاري بايد در ترازهاي، . به دست آيد 10-3يابي شوند تا ترازها مطابق استاندارد بند برابر برون

هيچ نتيجه . در تنش اظهار شده، اعالم شود mm1/0هاي ، با گامi1و كاهش ضخامت كل بايد در ترازهاي، 
  .آزموني نبايد بيش از ترازهاي اعالم شده در تنش اعالم شده باشد

  :هايي براي اعالم ترازها براي خزش فشاري طبق جدول زيرمثال -1ي يادآور

 زمان آزمون  تراز
  روز

 يابيزمان برون
  سال

  تنش اعالم شده
kPa 

  1الزامات
mm  

CC(i1/i2mm/10)c 122  10  c  i1/i2≤i  
CC(i1/i2mm/25)c 304  25  c  i1/i2≤i  
CC(i1/i2mm/50)c  608  50  c  i1/i2≤i  

  .ها، در اين مقادير درنظر گرفته نشده استخزش قير استفاده شده براي روكش -1

 CC(1.5/1/10)450، به عنوان مثال يك تراز اعالم شده 7مطابق بند  CC(i1/i2/y)cبا ارجاع به كد مشخص  -2يادآوري 
 10يابي در براي كاهش ضخامت كل پس از برون mm5/1براي خزش فشاري و حداكثر  mm1نشان دهنده مقدار حداكثر 

  .است kPa450در تنش اعالم شده ) روز آزمون 122برابر  30يعني (سال 

  جذب آب      3-8- 5
  جذب آب كوتاه مدت    3-8-1- 5

هيچ . تعيين شود 13-3بايد مطابق استاندارد بند ، WP، زئيورسازي ججذب آب كوتاه مدت با غوطه
  .باشد mm/m25/0نتيجه آزموني نبايد بيش از 

  جذب آب درازمدت    3-8-2- 5
هيچ نتيجه . تعيين شود 19- 3، بايد مطابق استاندارد بند Wlpورسازي جزئي، جذب آب درازمدت با غوطه

  .باشد mm/m25/0آزموني نبايد بيش از 
  انتقال بخار آب    3-9- 5

تعيين شود، و به صورت ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار  18-3انتقال بخار اب بايد مطابق استاندارد بند 
هاي روكش شده، ، براي فرآوردهZهاي همگن و به صورت مقاومت در برابر بخار آب، ، براي فرآوردهµآب، 

هيچ نتيجه . باشد 40000، نبايد كمتر از µ هيچ نتيجه آزمون،. هاي غيرهمگن اعالم شوديا فرآورده
  .، نبايد كمتر از مقدار اعالم شده باشدZآزمون، 
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  جذب صدا    3-10- 5
خصوصيات جذب صدا بايد مطابق . تعيين شود 29- 3ضريب جذب صدا بايد مطابق استاندارد بند 

  :بسامدهاي، در αpبا استفاده از مقادير ضريب جذب صداي كاربردي،  16- 3استاندارد بند 
Hz4000،Hz2000،Hz1000،Hz500،Hz250،Hz125  

  .، محاسبه شودαWو مقدار تك عددي براي ضريب جذب صداي وزن يافته، 
αp  وαW هيچ نتيجه ازمون . اعالم شود 05/0هاي گرد شود و در ترازهايي با گام 05/0، بايد با تقريبαp  و
αWنبايد كمتر از تراز اعالم شده باشد ،.  

  آزاد شدن مواد خطرناك    3-11- 5
  .اين بخش در دست تهيه است

  
  آزمونانجام هاي روش  6
  بردارينمونه  6-1

ها كافي باشد برداشته نباشد و براي همه آزمونه m25ها بايد از يك نمونه با مساحتي كه كمتر از آزمونه
تر است، هر كدام كه كوچكيا فرآورده با اندازه كامل،  mm300تر نمونه نبايد كمتر از ضلع كوچك. شوند
  .باشد

  تثبيت شرايط  6-2
ها الزم نيست مگر آنكه در استاندارد آزمون مشخص شده اي براي تثبيت آزمونهگونه شرايط ويژههيچ
قبل ) 50±5%(و رطوبت نسبي ) oC)2±23در دماي  h6ها بايد حداقل نظر آزمونهدر حالت اختالف. باشد

  .داري شونداز آزمون نگه

  انجام آزمونروش   6-3
  كليات    6-3-1

هاي مورد نياز براي به دست آوردن يك نتيجه آزمون و هرگونه گيريها، حداقل تعداد اندازهابعاد آزمونه
  .ارائه شده است 5شرايط خاص مورد لزوم، در جدول 

ها را آن. شوندكار برده ميهاي شيشه سلولي بدون روكش بهبراي تخته 5هاي داده شده در جدول آزمون
  .كار بردتوان بهدار نيز ميهاي شيشه سلولي روكشبراي مواد كرگيري شده مورد استفاده براي توليد تخته

دار فقط براي ابعاد، گونيا بودن، تخت هاي روكشتخته. شوندكار برده ميدار بههاي روكشاگر فرآورده
  .ابر آتش مورد آزمون قرار گيرندبودن، مقاومت فشاري، ضريب هدايت حرارتي و واكنش در بر
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  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي     6-3-2
هاي ضخيم يا براي فرآورده 27- 3مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند 

  :و تحت شرايط زير تعيين شوند 28- 3مطابق استاندارد بند 
 ،)oC)30/0±10در ميانگين دماي  -

  .2-6ت شرايط مطابق بند بعداز تثبي -
گيري شده آزمونه تعيين شوند، مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد مستقيماً در ضخامت اندازه

هاي ديگر فرآورده هايي بر روي ضخامتگيريدر صورتي كه امكان آن وجود نداشته باشد بايد با اندازه
  :تعيين شود مشروط بر آنكه

 و شيميائي مشابه داشته و در همان واحد توليدي ساخته شده باشد؛فرآورده خصوصيات فيزيكي  -

  ضريب هدايت حرارتي در محدوده  28- 3و بتوان نشان داد كه براساس استاندارد بند  -
  .اختالف ندارد 2%شود، بيشتر از هايي كه محاسبه انجام ميضخامت

گيري كرد اندازه  oC10يانگين دمايي غير از مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي را مي توان در م -1يادآوري 
  .مشروط بر اين كهرابطه بين دما و خواص حرارتي به خوبي مستند شده باشد

  .سازي آزمونه در پيوست پ ارائه شده استمثالي از آماده -2يادآوري 

  ها و شرايط تثبيتهاي آزمون، آزمونهروش -5جدول 
  .مترابعاد برحسب ميلي

شماره 
 طول و عرض  روش آزمون  نعنوا  بند

  آزمونه

گيري حداقل تعداد اندازه
براي بدست آوردن يك 

  نتيجه ازمون
  شرايط ويژه

ضريب هدايت  –مقاومت حرارتي   1- 5-2
  حرارتي

استاندارد ملي ايران
يا  8621شماره 

EN12939

استاندارد ملي ايران 
يا  8621شماره 

EN12939 

  -   يك

ايراناستاندارد ملي  طول و عرض  2- 5-2
  -   يك  اندازه كامل  7113شماره 

استاندارد ملي ايران  ضخامت  3- 5-2
  )Pa)5±250بار   يك  اندازه كامل  7114شماره 

استاندارد ملي ايران  گونيا بودن  4- 5-2
  -   يك  اندازه كامل  7115شماره 

استاندارد ملي ايران  تخت بودن  5- 5-2
  -   يك  اندازه كامل  7116شماره 

5-2 -6  

دي تحت شرايطپايداري ابعا
  آزمايشگاهي نرمال ثابت

استاندارد ملي ايران
  روش الف  يك  اندازه كامل  7293شماره 

-3ملي بنداستاندارد  پايداري ابعادي در شرايط معين
  -   سه  200×200  8

استاندارد ملي ايران  بار متمركز  7- 5-2
  پيوست الف  يك  اندازه كامل  8086شماره 

  -   8299ستاندارد ملي ايران شماره ا واكنش در برابر آتش  5-2-8
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  ها و شرايط تثبيتهاي آزمون، آزمونهروش -5ادامه جدول 
  مترابعاد برحسب ميلي

شماره 
 طول و عرض  روش آزمون  عنوان  بند

  1آزمونه

گيري حداقل تعداد اندازه
براي بدست آوردن يك 

  نتيجه ازمون
  شرايط ويژه

  -   سه  200×200 8-3ملي بندندارداستا پايداري ابعادي در دماي معين  2- 5-3
  -   سه  200×200 8-3ملي بنداستاندارد پايداري ابعادي در شرايط معين

  5- 3ملي بنداستاندارد   مقاومت فشاري  3- 5-3
  يك چهارم تخته

  يا
200×200  

CS(Y)400, … 3  
CS(Y)700, … 3  
CS(Y)900, … 3  

CS(Y)1200, … 4  
CS(Y)1600, … 4  

  پيوست الف

-3ملي بنداستاندارد  خمشي مقاومت  4- 5-3
  روش ب  چهار    20

-3ملي بنداستاندارد  مقاومت كششي موازي با سطوح  5- 5-3
  -   پنج  500×250  12

-3ملي بنداستاندارد  مقاومت كششي عمود بر سطوح  6- 5-3
  -   پنج  150×150  11

- 3ملي بنداستاندارد   خزش فشاري  7- 5-3
  سه  200×200  10

آماده سازي 
مطابق استاندارد 

117  

  جذب آب  8- 5-3

-3ملي بنداستاندارد
  روش ب  چهار  200×200  13

-3ملي بنداستاندارد
  1-روش ب  چهار    13

- 3ملي بنداستاندارد   انتقال بخار آب  9- 5-3
  پنج  استاندارد 7بند   18

سري الف شرايط 
سري ب (آزمون 

يا پ در صورت 
  )لزوم

  ايد گزارش شودب  يك  m210حداقل 32-3استاندارد بند جذب صدا  5-3-10
  -   -   2 آزادسازي مواد خطرناك  5-3-11
 8-2-5ضخامت فرآورده با اندازه كامل به استثناء-1
  .در دست تهيه است -2
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  كد شناسايي  7
اين كد بايد . كد شناسايي براي فرآورده بايد توسط توليد كننده به دو زبان فارسي و انگليسي ارائه شود

 3-5، جز هنگامي كه هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند شامل تمام موارد زير باشد
  .وجود نداشته باشد

 CG عالمت اختصاري شيشه سلولي
  ISIRI ...........استاندارد ملي ايران شماره

 PL(P)i  بار متمركز
 DS(T+) پايداري ابعادي در دماي معين

 DS(TH) پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين
 CS(Y)i  مقاومت فشاري

 Pi هاي تخت بودنرواداري
 BSi  مقاومت خمشي

 TPi مقاومت كششي موازي با سطوح
 Tri مقاومت كششي عمود بر سطوح

 CC(i1.i2/y)c  خزش فشاري
 WS  جذب آب كوتاه مدت
 WL(P)  جذب آب درازمدت

 Ziيا  MU  انتقال بخار آب
 APi ضريب جذب صداي كاربردي

  AWi جذب صداي وزن يافتهضريب 
iبايد براي نشان دادن كالس يا تراز مربوط وcبايد براي نشان دادن تنش فشاري وyها به كار رودبراي نشان دادن تعداد سال. 

  
  ارزيابي انطباق  8

رزيابي ا. توليد كننده يا نماينده مجاز وي بايد مسئول انطباق فرآورده خود با الزامات اين استاندارد باشد
هاي انجام انجام شود و بايد براساس كنترل توليد كارخانه و آزمون 29-3انطباق بايد مطابق استاندارد بند 

  .هاي برداشته شده از كارخانه باشدشده بر روي نمونه
  بندي كند، اين كار بايد مطابق استاندارد بنداي تصميم بگيرد تا فرآورده خود را گروهاگر توليد كننده

  .انجام شود 29- 3
هنگامي كه . ها در كنترل توليد كارخانه بايد مطابق پيوست ب اين استاندارد باشدحداقل تناوب آزمون

ايجاد  29-3شود، همبستگي آن با آزمون مستقيم بايد مطابق استاندارد بند آزمون غيرمستقيم انجام مي
  .شود

گويي هارنامه انطباق را در صورت لزوم براي پاسختوليد كننده يا نماينده مجاز وي بايد گواهي نامه يا اظ
  .به درخواست كننده، در دسترس قرار دهد
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  گذاريگذاري و برچسبنشانه  9
گذاري شود، همچنين اطالعات زير بر روي هاي مطابق با اين استاندارد بايد به طور واضح نشانهفرآورده

  :بندي درج شده باشدمحصول يا برچسب يا بسته
 استاندارد ملي ايران شماره ه اين ارجاع ب -

 نام فرآورده، يا ساير خصوصيات معرف كاال؛ -

 نام، عالمت تجاري و نشاني توليد كننده؛ -

 تاريخ توليد؛ -

 كاري يا زمان توليد يا كدرديابي؛نوبت -

 كالس واكنش در برابر آتش؛ -

 مقاومت حرارتي اعالم شده؛ -

 ضريب هدايت حرارتي اعالم شده در صورت لزوم؛ -

 مت اسمي؛ضخا -

 آمده؛ 7كد شناسايي به صورتي كه در بند  -

 نوع روكش در صورت وجود؛ -

 طول اسمي و عرض اسمي؛ -

  .مساحت و تعداد قطعات موجود در بسته به صورت مقتضي -
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  پيوست الف
  )الزامي(

  تعيين مقادير مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي اعالم شده
  

  مقدمه    1-الف
توليد كننده بايد . مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي را تعيين و اعالم كند توليد كننده بايد مقادير

مقادير مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي اعالم . انطباق محصول را با مقادير اعالم شده، ثابت كند
شده يك فرآورده، مقادير مورد انتظار اين خواص در طول عمر مفيد منطقي آن ازنظر اقتصادي تحت 

  .شوندگيري شده در شرايط مرجع، ارزيابي ميهاي اندازهرايط معمول آن است كه از طريق دادهش

  هاي وروديداده    2-الف
توليد كننده بايد حداقل ده نتيجه ازمون براي مقاومت حرارتي يا ضريب هدايت حرارتي كه از داخل 

  . د مقادير اعالم شده را محاسبه نمايدآيد را داشته باشد تا بتوانكارخانه يا خارج از آن به دست مي
هاي مستقيم مقاومت حرارتي يا ضريب هدايت حرارتي بايد در فواصل زماني منظمي كه گيرياندازه

اگر كمتر از ده نتيجه آزمون در دسترس باشد در صورتي كه . گيرد، انجام شوددوازده ماه آخر را دربرمي
توان تا به دست آمدن اي نكند دوره زماني را ميد تغيير عمدهسال، فرآورده و شرايط تولي 3در حداكثر 

  .ده نتيجه آزمون ادامه داد
هاي جديد ده آزمون مقاومت حرارتي يا ضريب هدايت حرارتي در يك دوره زماني حداقل ده براي فرآورده

  .روزه بايد انجام شود
ه و بايد در فواصلي كه بيش از سه ماه محاسب 3-مقادير اعالم شده بايد مطابق روش داده شده در بند الف

  .از توليد نگذشته باشد، دوباره محاسبه شود

  مقادير اعالم شده    3-الف
، بايد از اصول 90/90و  R90/90، از مقادير محاسبه شده، Dو  RDبراي به دست آوردن مقادير اعالم شده، 

  .فاده كردشود، استكه شامل شرايط گرد كردن مي 1-2-5ارائه شده در بند 
  شوندموردي كه در آن مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي اعالم مي    1-3-الف

، 1-، كه با استفاده از معادله الف90/90و  R90/90، بايد از مقادير محاسبه شده، Dو  RDمقادير اعالم شده، 
  .شود، به دست آيدتعيين مي 3-و معادله الف 2-معادله الف

  s×k  + mean =90/90          )1-الف(
  :كه در آن

90/90  برحسب  90%ها با ضريب اطمينان از آزمونه 90%ضريب هدايت حرارتيW/(m.K)؛  
mean  متوسط ضريب هدايت حرارتي برحسبW/(m.K)؛  
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K  ضريب مربوط به تعداد نتايج آزمون در دسترس؛  
s  تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي برحسبW/(m.K).  
  

  )2-الف(

  
  :كه در آن

i  يك نتيجه آزمون ضريب هدايت حرارتي برحسبW/(m.K)؛  
mean  متوسط ضريب هدايت حرارتي برحسبW/(m.K)؛  

n تعداد نتايج آزمون؛  
S  تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي برحسبW/(m.K).  

 R90/90 = dN / 90/90                )3-الف(     

  
  :كه در آن

dN  فرآورده برحسب ضخامت اسميmm؛  
90/90  برحسب  90%ها با ضريب اطمينان از آزمونه 90%ضريب هدايت حرارتيW/(m.K)؛  
R90/90  برحسب  90%ها با سطح اطمينان از آزمونه 90%مقاومت حرارتيW/(m.K).  
  شوندموردي كه در آن تنها مقاومت حرارتي اعالم مي    2-3-الف

 5- و معادله الف 4-با استفاده از معادله الف R90/90مقادير محاسبه شده، ، بايد از RDمقادير اعالم شده، 
  .شود، به دست آيدتعيين مي

  sR×k  + Rmean =R90/90          )4-الف(
  :كه در آن

Rmean  ميانگين مقاومت حرارتي برحسبm2.K/W؛  
K  ضريب مربوط به تعداد نتايج آزمون در دسترس؛  
sR  برحسب  رارتيتخمين انحراف معيار مقاومت حm2.K/W ؛  

R90/90  برحسب  90%ها با سطح اطمينان از آزمونه 90%مقاومت حرارتيm2.K/W.  
  

     )5-الف(

  
  :كه در آن

Ri  نتيجه آزمون مقاومت حرارتي برحسبm2.K/W ؛  
Rmean  ميانگين مقاومت حرارتي برحسبm2.K/W ؛  

n تعداد نتايج آزمون؛  
SR تي برحسب تخمين انحراف معيار مقاومت حرارm2.K/W.  
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  90%يك طرفه با تراز اطمينان  90%با فواصل رواداري  kمقادير  -1- جدول الف
 k تعداد نتايج آزمون

10 07/2 

11 01/2 

12 97/1 

13 93/1 

14 90/1 

15 87/1 

16 84/1 

17 82/1 

18 80/1 

19 78/1 

20 77/1 

22 74/1 

24 71/1 

25 70/1 

30 66/1 

35 62/1 

40 60/1 

45 58/1 

50 56/1 

100 47/1 

300 39/1 

500 36/1 

2000 32/1 

يابي خطي استفاده يا درون 28-3براي ساير اعداد نتايج آزمون از استاندارد بند
 .كنيد
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  پيوست ب
  )الزامي(

  كنترل توليد كارخانه
  

  حداقل تناوب آزمون فرآورده -1-جدول ب
  1حداقل تناوب آزمون بند

  آزمون مستقيم نعنوا  شماره
  يك بار هر روز ضريب هدايت حرارتي–مقاومت حرارتي  5-2-1
  h4يك بار هر  طول و عرض  5-2-2
  h4يك بار هر  ضخامت  5-2-3
  h4يك بار هر  گونيا بودن  5-2-4
  h4يك بار هر  تخت بودن  5-2-5

  آزمون نوع اوليه پايداري ابعادي در شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت  5-2-6
  آزمون نوع اوليه پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين

  h8يكبار هر  بار متمركز  5-2-7
  2-جدول ب واكنش در برابر آتش  5-2-8
  آزمون نوع اوليه پايداري ابعادي در دماي معين  5-3-2

  آزمون نوع اوليه پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين  

  مقاومت فشاري  5-3-3

  :h8  CS(Y)400ك بار هر ي
  :h8  CS(Y)700يك بار هر 
  :h8  CS(Y)900يك بار هر 
  :h8  CS(Y)1200يك بار هر 
  :h8  CS(Y)1600يك بار هر 

  يك بار هر سال مقاومت خمشي  5-3-4
  آزمون نوع اوليه مقاومت كششي موازي با سطوح  5-3-5
  آزمون نوع اوليه مقاومت كششي عمود بر سطوح  5-3-6
  آزمون نوع اوليه خزش فشاري  5-3-7
  آزمون نوع اوليه جذب آب  5-3-8
  آزمون نوع اوليه انتقال بخار آب  5-3-9
  آزمون نوع اوليه جذب صدا  5-3-10
  2  آزاد شدن مواد خطرناك  5-3-10

ليدي در شرايط يا واحد تو/حداقل تناوب آزمون كه در نتايج آزمون بيان شده، بايدبه عنوان حداقلي براي هر خط توليد-1
عالوه بر تناوب آزمون داده شده در باال، آزمون خواص مروط به فرآورده، در صورتي كه تغييرات يا . پايدار درنظر گرفته شود

براي خواص مكانيكي تناوب آزمون مستقل از . اصالحات انجام شده بر مطابقت فرآورده اثرگذار باشد بايد تكرار شود
چنين توليد كننده بايد مقررات داخلي براي تنظيمات فرآيند مربوط به اين خواص را هنگام هم . تغييرات فرآورده است
  .تغيير توليد ايجاد كند

 .در دست تهيه است-2
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  حداقل تناوب آزمون فرآورده توليد شده براي واكنش در برابر آتش - 2-جدول ب
  1حداقل تناوب آزمون  بند

  عنوان  شماره
  2آزمون مستقيم

  2مستقيم آزمون غير
8 -2 -4  

طبقه واكنش 
  در برابر آتش

  5و 4اجزاء  فرآورده
  غيراصلي  اصلي

  روش  تناوب  روش آزمون  تناوب  روش آزمون
  روش  تناوب  آزمون

  تناوب  آزمون

A1 
  6بدون آزمون

استاندارد ملي 
ايران شماره 

8081  

يك بار هر سه
  7ماه

يا يك بار هر 
دو سال و 

  آزمون 
  غير مستقيم

-  -   -  -   -   -  

تعيين مقدار كل 
كربن از طريق 

انفجار در اكسيژن 
  خالص

يك بار هر 
  -   -   -   -   هفته

A1 

استاندارد ملي
ايران شماره 

و  2-7271
استاندارد ملي 
ايران شماره 

و  5-7271
EN13823

يك بار هر دو 
سال و آزمون 
  غير مستقيم

تعيين مقدار كل 
كربن از طريق 

انفجار در اكسيژن 
  خالص

بار هر يك 
  -   -   -   -   هفته

A2 

استاندارد ملي
ايران شماره 

و  2-7271
استاندارد ملي 
ايران شماره 

و  5-7271
EN13823

يك بار هر دو 
سال و آزمون 
  غير مستقيم

تعيين مقدار كل 
كربن از طريق 

انفجار در اكسيژن 
  خالص

يك بار هر 
  -   -   -   -   هفته

B 
C 
D 

استاندارد ملي 
ايران شماره 

5-7271   
  و

 EN13823  

يك بار هر دو
ماه يا يك بار 
هر دو سال و 

  آزمون 
  8غيرمستقيم

-  -   -  -   -   -  

تعيين مقدار كل 
مواد آلي از طريق 

  وزن كردن

يك بار هر 
  -   -   -   -   هفته

يك بار در
هفته يا يك 

بار هر دو سال 
  و آزمون 
  غيرمستقيم

-  -   -  -   -   -  

تعيين مقدار كل 
مواد آلي از طريق 

  ن كردنوز

يك بار هر 
  -   -   -   -   هفته

E 

استاندارد ملي 
ايران شماره 

5-7271  

يك بار در
هفته يا يك 

بار هر دو سال 
  و آزمون 
  غيرمستقيم

-  -   -  -   -   -  

تعيين مقدار كل 
مواد آلي از طريق 

  وزن كردن

يك بار هر 
  -   -   -   -   هفته

F - - -  -   -  -   -   -  
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  ادامه - 2-جدول ب
  .هاي مطابق با اين استاندارد كاربرد نداشته باشندهاي واكنش در برابر آتش ممكن است براي فرآوردهالسهمه ك –يادآوري 

  
. يا واحد توليدي تحت شرايط ثابت درنظر گرفته شود/حداقل تناوب آزمون كه در نتايج آزمون بيان شده، بايد به عنوان حداقلي براي هر خط توليد -1

شده در جدول، آزمون خواص مربوط به فرآورده در صورتي كه تغييرات يا اصالحات انجام شده بر مطابقت فرآورده اثرگذار  عالوه بر تناوب آزمون ياد
  .باشد بايد تكرار شود

  .آزمون مستقيم ممكن است توسط خط توليد كننده يا آزمايشگاه تائيد شده انجام پذيرد - 2
  .يا اجزاء آن نيز انجام داد توان بر روي فرآوردهآزمون غير مستقيم را مي - 3
  :تعاريف - 4
يا ضخامت  ≤kg/m20/1يك اليه با جرم در واحد مساحت . دهداي است كه قسمت اصلي يك فرآورده غيرهمگن را تشكيل ميماده: جزء اصلي - 

mm0/1≥ جز اصلي درنظر گرفته مي شود.  
يا ضخامت  >kg/m20/1يك اليه با جرم در واحد مساحت . دهدتشكيل نمي اي است كه قسمت اصلي يك فرآورده غيرهمگن راماده: جزء غيراصلي - 

mm0/1< جز غيراصلي درنظر گرفته مي شود.  
  .در مورد اجزا گواهي شده، تناوب يكبار در هر تحويل جزء است - 5
  .نياز نداشته باشند) وصيات آتشواكنش نسبت به خص(شوند، كه به آزمون واكنش در برابر آتش درنظر گرفته مي Aموادي به عنوان طبقه  - 6
  .هاي بدون روكشفقط براي فرآورده - 7
آزمون غير مستقيم فقط ممكن است در مواردي كه فرآورده در سامانه يك براي گواهي انطباق واكنش در برابر آتش قرار گيرد، يا داراي طرف  - 8

  .دار كه همبستگي آزمون مستقيم را تاييد كند، باشدصالحيت
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  پ پيوست
  )اطالعاتي(

  گيري ضريب هدايت حرارتيها براي اندازهآماده سازي آزمونه
  
  مقدمه    1- پ

در مورد مصالح صلب، مانند شيشه سلولي، تخت بودن و موازي بودن سطوح براي ايجاد تماس نزديك 
  .اي برخوردار استها از اهميت ويژهها و ورقبين آزمونه

، سطوح 24-3مطابق استاندارد بند . زي آزمونه، از آن جدا شودهرگونه روكشي بايد قبل از آماده سا
ضخامت آزمونه موازي باشد و بايد به همان تختي  2%ها بايد در سرتاسر مساحت سطح كل تا آزمونه

  .سطوح دستگاه، ساخته شده باشد
هرگونه درز در . اند، نبايد مورد آزمون قرار گيرندهايي كه از چند قطعه شيشه سلولي ساخته شدهآزمونه

در اين مورد . گيري مركزي نبايد وجود داشته باشد و تنها بايد به بخش محافظ محدود شودقسمت اندازه
. اندها داراي ضخامت يكسان هستند و درزها تا حد امكان بستهآخر، بايد اطمينان حاصل شود همه بخش

آزمونه بايد به اندازه كافي بزرگ باشد . هاي ازمونه به يكديگر حاصل شوداين حالت بايد با ساييدن بخش
  .مواد عايق ديگر نبايد در بخش محافظ استفاده شود. تا با بخش مركزي و محافظ مطابقت داشته باشد

براي  2-نداشته باشند، روش داده شده در بند پ 24-3ها، سطوح تخت مطابق استاندارد بند اگر آزمونه
  .استفاده شودبه دست آوردن الزامات تخت بودن بايد 

ها، براي تعيين اختالف دما در سرتاسر آزمونه كه اين روش هنگامي كه حسگرهاي دما، معموالً ترموكوپل
  .شودگيرند، نيز توصيه ميبه طور دايم در برابر واحدهاي حرارتي يا برودتي قرار مي

  .نباشد mm300×mm300براي رسيدن به اين نتيجه، اندازه آزمونه بايد ترجيحاً بيش از  -1يادآوري 
ها به صورتي باشد كه شود كه اختالف دما بين سطح سرد و سطح گرم آزمونهبراي حداكثر دقت، توصيه مي -2يادآوري 

  .باشد K15با حداقل اختالف دماي  ≤ K/m500گراديان دما در آزمونه 
  روش تخت كردن سطوح آزمونه    2- پ

تر از ضخامت نهايي در بزرگ mm3يا  mm2ضخامتي برابر  يك آزمونه بايد توسط اره از تخته اوليه با
  .سازي شودابعاد مورد نياز آماده

تر از خود آزمونه قرار داده شود و دو منشور فلزي آزمونه بايد بر روي ورق فلزي تخت، كمي بزرگ
يك صفحه . هاي فلزي، نزديك دو سطح جانبي آزمونه قرار داده شودتراشكاري شده با ماشين بر روي ورق
بايد بين ورق تخت پايه و منشورهاي فلزي جا داده شود  mm25/0يكنواخت از كاغذ با ضخامت حدود 

ولي نه در زير آزمونه، منشورهاي فلزي بايد به كار برده شود كه ضخامتي برابر ضخامت نهايي آزمونه 
  .آنها تخت و موازي باشدداشته و با دستگاه تراشكاري شده باشد به صورتي كه سطوح بااليي و پاييني 

سطح بااليي آزمونه بايد به دقت با سومين منشور فلزي مستقيم و به اندازه كافي بلند كه از هر طرف با 
  .دو منشور فلزي لب به لب است ساييد تا اين كه منشور ساينده درست با منشورهاي فلزي مماس شود



24 

 

شود و عمليات ساييدن چنانچه قبالً شرح داده شد  آزمونه بايد وارونه. سطح آزمونه و ميز بايد تميز شود
  .اين بار بدون ورق كاغذ در زير هر يك از منشورهاي فلزي تكرار شود

  .كار بردتوان بهبه عنوان جايگزيني براي منشورهاي تراشكاري شده، منشورهاي فوالدي نورد شده سرد را مي –يادآوري 
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  پيوست ت
  )اطالعاتي(

  خواص اضافي
  
  قدمهم    1- ت

اين اطالعات، در ). مراجعه شود 1-به جدول ت(تواند تا اطالعاتي در باره ساير خواص به شرح زير ارائه دهد توليد كننده مي
صورت لزوم براي فرآورده و كاربرد موردنظر، بايد به عنوان مقادير حدي براي هر نتيجه آزمون به دست آمده از روش 

  .، ارائه شود1-ط مرجع مطابق جدول تبرداري و تثبيت شرايآزمون، نمونه

  ها، شرايط و حداقل تناوب آزمونهاي آزمون، آزمونهروش -1-جدول ت

  بند

طول و عرض   روش آزمون
  1آزمونه

ها گيريحداقل تعداد اندازه
براي بدست آوردن يك 

  نتيجه آزمون
  شرايط ويژه

كنترل توليد 
  كارخانه

  عنوان  شماره

حداقل تناوب 
آزمون 

  2ردهفرآو
  آزمون مستقيم

  چگالي ظاهري  2- ت
استاندارد ملي
ايران شماره 

7118  

با اندازه كامل
يا آزمونه ساير 

  هاآزمون
  h24يك بار هر   -   يا روش آزمون مربوط 5

تغيير شكل تحت دما و   4- ت
  بار معين

استاندارد ملي
ايران شماره 

7295  
200×200  5  

آماده سازي 
آزمونه استاندارد 

  5-3بندملي 
  آزمون نوع اوليه

  مقاومت برشي  5- ت
استاندارد ملي
ايران شماره 

7303  
100×200  10  

آزمونه دوتايي و 
قير به عنوان 
  چسباننده

  آزمون نوع اوليه

  EN13471 EN13471 3  ضريب انبساط حرارتي  6- ت
ابعاد آزمونه مورد 

قبول براي 
  انتخاب تجهيزات

  آزمون نوع اوليه

  .با اندازه كاملضخامت فرآورده   -1
  .كندفقط در مورد اعالم خواص صدق مي - 2

  

  چگالي ظاهري    2- ت
كار اي براي ارزيابي كيفيت بهعنوان پايه، پارامتر مشخصه مفيدي است ولي نبايد بهADچگالي ظاهري، 

  . رود
  .است kg/m3180تا  kg/m390محدوده معمول چگالي ظاهري از 
  .تعيين شود 24-3ارد بند چگالي ظاهري بايد مطابق استاند



26 

 

يا بر روي يك آزمونه استفاده شده در ساير /چگالي ظاهري ترجيحاً بر روي تخته كامل بدون روكش و
  .شودگيري ميها اندازهآزمون

  مقاومت فشاري    3- ت
انحراف از معيار برآورد مقاومت فشاري، ممكن است الزم شود كه در اين صورت بايد از حداقل پنج نتيجه 

  .زمون محاسبه شودآ

  تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري معين    4- ت
بايد مطابق استاندارد  DLT(2)1, DLT(3)1, DLT(1)1تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري معين، 

  .آيدخزش قير مورد استفاده در روكش در اين مقدار به حساب نمي. تعيين شود 25-3بند 

  مقاومت برشي    5- ت
  .، تعيين شود26-3، بايد مطابق استاندارد بند برشي،  مقاومت

كند ولي هاي برشي خالص را تعيين نميمشخص شده، اين روش آزمون تنش 26-3چنانچه در استاندارد بند  –يادآوري 
  .كندتركيبي از انواع مختلفي از تنش شامل برشي را تعيين مي

  .اد صلبيت زياد طراحي شودهنگام آزمون شيشه سلولي، تجهيزات بايد براي ايج
  .باشد SSشود، هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از تراز اعالم شده، اگر مقاومت برشي اعالم مي

  ضريب انبساط حرارتي    6- ت
كاري هاي عايقفرآورده«، تحت عنوان 33-3، بايد مطابق استاندارد بند TEضريب انبساط حرارتي، 

  .تعيين شود» تعيين ضريب انبساط حرارتي –جهيزات صنعتي حرارتي براي تأسيسات ساختماني و ت
  .است oC23در ) 6-10×10(K/تا ) K)6-10×8/تعيين انبساط حراتي شيشه سلولي معموالً در محدوده 
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  هاي آزمون و شرايطها، حداقل تناوبهاي آزمون، آزمونهروش - 2-جدول ت

  بند

طول و عرض   روش آزمون
  1آزمونه

ها گيريهحداقل تعداد انداز
براي بدست آوردن يك 

  نتيجه آزمون
  شرايط ويژه

كنترل توليد 
  كارخانه

  عنوان  شماره

حداقل تناوب 
آزمون 
  2فرآورده

  آزمون مستقيم

استاندارد ملي   چگالي ظاهري  2- ت
  24-3بند 

با اندازه كامل
يا آزمونه ساير 

  هاآزمون
  يك بار هر روز  -   يا روش آزمون مربوط 5

تغيير شكل تحت دما و   4- ت
  بار  فشاري معين

استاندارد ملي 
  5  200×200  25-3بند 

آماده سازي 
آزمونه در 

ملي استاندارد 
  5- 3بند

  آزمون نوع اوليه

استاندارد ملي   مقاومت برشي  5- ت
  10  200×100  26-3بند 

آزمونه دوتايي كه 
با قير به هم 
  متصل شده

  آزمون نوع اوليه

طبق استاندارد   يضريب انبساط حرارت  6- ت
 33-3بند 

طبق استاندارد 
 33-3بند 

3  

آزمونه با ابعاد 
مورد قبول براي 
تجهيزات انتخاب 

  شده

  آزمون نوع اوليه

  .ابعاد شامل ضخامت اسمي است، مگر آنكه بجز اين، بيان شده باشد  -1
  .در مورد اظهار خواص آنچه كه مربوط است - 2

  
  


