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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و ينقـوان  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90اداري مـورخ   نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه دياقتصا و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي تشرمن و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس رب كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
تكنيـك  المللـي الكترو  بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و هانج صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                                                                                                                         
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
 :1قسمت -  پرليت منبسطز ا درجا اجرا شدهحرارتي  كاري عايق هاي فراورده« 

  »ها ويژگي -قبل از نصب چسبيدهاي و  ي فلهها فراورده
  يا نمايندگي/سمت و  : ئيسر

  ميرصالح، ميرمحمدي
  )دكتراي زمين شناسي(
  

  دانشگاه تهران

    :دبيران
  خدابنده، ناهيد 

  )كارشناس شيمي(
 

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  ويسه، سهراب 
  )دكتراي مهندسي معدن(
 

 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

    )بااسامي به ترتيب حروف الف: (اعضاء
  علي ، زاويه حسين

  ) صنايع مهندسي كارشناس ارشد(
  

  شركت گيالن ميكا

  حكاكي فرد، حميد رضا 
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  هادي، خوشحال
  )شيميمهندسي ارشد كارشناس (
  

  سازمان ملي استاندارد ايران

   مصطفي، رنجبر ايراني
  ) كارشناس فيزيك(
  

  شركت پشم شيشه ايران

  عبادتي، ناصر
  )دكتراي زمين شناسي ساختمان(
  

  شركت سبالن

  بهروز، كاري
  )فيزيك ساختماندكتراي (
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  اي، سپهر گنجه
  )راه و ساختماندكتراي مهندسي (
  
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 
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   علي، متعبد
  )سي صنايعكارشناس ارشد مهند(
  

  پشم سنگ ايران شركت

   عليرضا، مرادي
  )كارشناس ارشد مهندسي انرژي(
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

   مهناز، مظلومي ثاني
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

   محمد علي، مالك پور
  )ارشد معدنكارشناس (
  

  شركت عمران پوكان چابهار

   سارا، مهرگان
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  ميرزايي، محمد
  )كارشناس ارشد مكانيك(
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  نوري، نگين 
  )كارشناس شيمي(
 

 سازمان ملي استاندارد ايران
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  فهرست مطالب
  صفحه    عنوان

  
  ب  استاندارد  سازمان ملي با آشنايي

  ج                             استاندارد تدوين فني كميسيون
  و     گفتار شيپ

  1    هدف   1

  1  رددامنه كارب  2

  1  مراجع الزامي  3

  3  كاهاينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار  4

  4  الزامات   5

  4                كليات  1- 5
  5            الزامات براي تمام كاربردها  2- 5
  8  هاي آزمون روش  6

  8  نمونه برداري  1- 6
  8  تثبيت شرايط  2- 6
  8  انجام آزمون  3- 6
  9  كد شناسايي  7

  9  ارزيابي انطباق  8

  11  كنترل توليد كارخانه) الزامي( پيوست الف

  12  يحرارت تيهدا بيضر يريگ اندازه يها برا آزمونه يآماده ساز) يالزام(پيوست ب 

  13  يمقدار مواد آل نييتع ياستفاده شده برا ژهيو طياشر) يالزام(پيوست پ 

  14  كاربرد يحداكثر دما نييتع) يالزام(پيوست ت  
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  پيش گفتار
هاي  اجـرا   فراورده -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تسايتأس يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده " استاندارد

 كـه  ،"هـا  ويژگـي  -قبـل از نصـب   دهيو چسـب  يا فلـه  يهـا  فـراورده : 1قسـمت   - پرليت منبسطشده درجا از 
 و شـده  تدوين و تهيه توسط مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش

هـاي   اسـتاندارد مهندسـي سـاختمان و مصـالح و فـراورده      ملي يتةكم اجالس چهار صد و سي و هفتمين در
 اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  اسـتناد  اين استاندارد به اينك ،شد تصويب 28/7/1392  ساختماني مورخ

 اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات موسسه و قوانين

  .شوديمنتشر م ايران ملي

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميـل  و اصـالح  براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد .گرفت خواهد قرار توجه وردم مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارايه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  

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

EN 15599-1:2010, Thermal insulating products for building equipment and industrial 

installations -In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products –Part 1: 

Specification for bonded and loose-fill products before installation. 
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 -يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده
اي و  هاي فله فراورده: 1قسمت  - شده درجا از پرليت منبسطهاي اجرا  فراورده

  ها ويژگي -چسبيده قبل از نصب

  هدف    1
بـراي  كـه  اسـت   (EP)1 پرليـت منبسـط   هاي فراورده الزاماتهدف از تدوين اين استاندارد تعيين   1-1

 تقريبـي  بـا يـك دمـاي عملكـردي در محـدوده       يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيساتكاري حرارتي  عايق
C270-   تاC650 +شود استفاده مي.  

پرليـت   ،(EPA)2شامل سنگدانه پرليت  چهار نوع فراورده پرليت منبسط الزاماتاين استاندارد در   1-2
مـواد  وزنـي   1% تر از حاوي كمكه ، (EPM)5پيش آميختهو پرليت  (EPH)4آبگريز ، پرليت (EPC)3دار  روكش

  .كند مي مشخصرا  تاس پمطابق پيوست  تعيين شده آلي

  دامنه كاربرد  2 
  .قبل از نصب است ،ي عايقها فراوردهاين استاندارد ويژگي دامنه كاربرد  2-1
گذاري را  گذاري و برچسب آزمون، ارزيابي انطباق، نشانه  هاي اين استاندارد خصوصيات فراورده، روش 2-2

  .گيرد بر مي در
در كـاربرد خاصـي مناسـب     اي فـراورده آن كه اين استاندارد تراز مورد نياز يك خاصيت معين براي  2-3

ترازهـاي مـورد نيـاز بـراي يـك كـاربرد معـين را بايـد در مقـررات يـا           . كنـد  باشد را مشخص نمـي 
  .نداشته باشندكه با اين استاندارد مغايرت  يافت استانداردهايي

كه  يها و اشكال تخته به صورت شده ساخته  كاري حرارتي عايقاي  كارخانه هاي فراوردهاين استاندارد  2-4
سـاختمان  جـدارهاي  كـاري   هايي كه به منظـور عـايق   و فراورده ساخته شده استبا پرليت منبسط 

  .گيرد نميبر را در  شود استفاده مي
كاربردهـاي   يـا صداي هوابرد  عايقدر  استفاده طور عمده برايبه  اين استاندارد هاي مشمول فراورده 2-5

 مـوارد عملكرد نصب را در ايـن   هاي ياد شده ممكن است هفراوردمورد نظر نيست اگرچه  صدا جذب
   .بخشد بهبود  ،شوند كاري حرارتي اجرا مي كه براي هدف اصلي عايق هنگامي

  مراجع الزامي  3
. ها ارجاع داده شده است به آن ملي ايران مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد

  . محسوب مي شودملي ايران از اين استاندارد  بدين ترتيب آن مقررات جزئي

                                                                                                                                                         
1 - Expanded Perlite  
2 - Perlite Aggregate  
3 - Coated Perlite  
4 - Hydrophobic Perlite 
5 - Premixed Perlite 
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ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه بادر صورتي كه به مدركي 
ها ارجاع داده  مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است ين تجديد نظر و اصالحيهشده است همواره آخر
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

 -حرارتـي  كـاري  عـايق  هاي فراورده ،مصالح ساختماني، 1384سال : 8084ملي ايران شماره استاندارد  3-1
 . واژه نامه

- كاري حرارتي هاي عايق فراورده -ماني، مصالح ساخت1385سال : 8621استاندارد ملي ايران شماره  3-2
تعيين مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي به وسيله لوح گرم محافظت شده و روش جريان 

   .روش آزمون -هاي با مقاومت حرارتي زياد و متوسط حرارت سنج فرآورده
 ،حرارتي اريك عايق يها فراورده ،مصالح ساختماني، 1384سال : 8081 شماره ملي ايراناستاندارد  3-3

  .نروش آزمو – تعيين مواد آلي

هاي عايق كاري حرارتـي   فراورده -مصالح ساختماني، 1387سال : 11058ملي ايران شماره استاندارد  3-4
 .ارزيابي انطباق –

 -كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7299استاندارد ملي ايران شماره  3-5
 .روش آزمون - ر آبتعيين خواص انتقال بخا

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يهـا  فراورده، 1390سال : 13784ملي ايران شماره  اردستاندا 3-6
 .روش آزمون -كاربرد  يحداكثر دما نييتع- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يهـا  فراورده، 1390سال : 13783ملي ايران شماره  اردستاندا 3-7
 . روش آزمون -تعيين ضريب هدايت حرارتي اعالم شده- يصنعت زاتيو تجه يمانساخت

3-8 EN 932-1:1996 , Tests for general properties of aggregates-part 1: Methods for 

sampling. 

3-9 EN 932-2:1999 , Tests for general properties of aggregates-part 2: Methods for reducing 

laboratory samples. 

3-10 EN 933-1:1997 , Tests for geometrical properties of aggregates-part1: Determination of 

particle size distribution-Sieving method  

3-11 EN 1097-3:1998 , Tests for mechanical and physical properties of aggregates-part3: 

Determination of loose bulk density and voids 

3-12 EN 993-14:1997 , Methods of test for dense shaped refractory products-part14: 

Determination of thermal conductivity by the hot-wire (cross-array) method  

3-13 EN 13055-1:2004, Lightweight aggregates-part 1: Lightweight aggregates for concrete 

and mortar.  

3-14 EN 13055-2:2004, Lightweight aggregates-part 2: Lightweight aggregates for 

applications other than concrete and mortar. 
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3-15 EN 15599-2:2010, Thermal insulating products for building equipment and industrial 

installations -In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products –

Part 2: Specification for the insulled products. 

  اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاها  4
4-1   

   اصطالحات و تعاريف
زيـر  ، اصطالحات و تعـاريف  1-3تعيين شده در استاندارد بند تعاريف اصطالحات و عالوه بر اين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز 
4-1-1    

 (Expanded perlite)پرليت منبسط 

تا  شود ميمنبسط در اثر حرارت كه  است از سنگ طبيعي آتشفشانيده ش توليد اي سبك دانه) عايق(ماده 
  . دهد تشكيل ساختاري سلولي 

4-1-2    
   (Perlit aggregate) سنگدانه پرليت 

ي هافضااي در  آوري يا روكش سطحي به عنوان عايق فله نوع عمل نياز به هربدون  كه است يپرليت منبسط
  .  كاربرد داردخالي 

4-1-3     
  (Coated perlite) دار روكشيت پرل

  .است روكشداراي هاي آن  دانهپرليت منبسطي كه 
4-1-4     

  (Hydrophobic perlite) آبگريزپرليت 
كه به دفع آب يا  شود و در جاهايي آوري مي ويژه، عمل آبگريزيه خواص يكه براي ارا است پرليت منبسطي

  . رطوبت نياز است كاربرد دارد
4-1-5   

  (Premixed perlite) آميخته پيشپرليت 
در كاربردهـاي نهـايي را    چسـبيده تـا مصـالح     اسـت  از پيش مخلوط شده ها با چسباننده كه پرليت منبسطي

  . تشكيل دهد
4-1-6    

 (Level) تراز

 مشخصـه از طريـق مقـدار اعـالم شـده      تراز كه ، در جايياست الزاممقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك 
  . شود مي هارايمربوط 
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4-1-7     
 (Class)كالس 

از طريـق   تراز كه تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد فراورده بايد بين آن دو قرار گيرد، در جايي
  . شود مي هيارامربوط  مشخصهمقدار اعالم شده 

4-2    
   نمادها، اختصارات و يكاها

  :اين شرح است به ها و يكاهاي استفاده شده در اين استاندارد  نماد
  

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

  ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب -  
CR  خردشدگينماد مقدار اعالم شده براي مقاومت 

LD اينماد مقدار اعالم شده براي چگالي انبوهي فله 

PS  ها دانهاندازه اعالم شده نماد مقدار   
ST(+)  برد اعالم شدهحداكثر دماي كارنماد 

ST(-) نماد حداقل دماي كاربرد اعالم شده  
  

  :كار رفته در اين استاندارده ب اختصارات
EP  1- 1-4پرليت منبسط مطابق تعريف بند  

EPA  2-1- 4سنگدانه پرليت مطابق تعريف بند  
EPC  3-1- 4دار مطابق تعريف بند  روكشپرليت 

EPH  4- 1-4مطابق تعريف بند  آبگريزپرليت 

EPM  5- 1-4مطابق تعريف بند  پيش آميختهپرليت 

ITT آزمون نوع اوليه  

  الزامات   5
  كليات  1- 5

بايد با  ها فراوردهبراي مطابقت با اين استاندارد . اين استاندارد ارزيابي شود 6بايد براساس بند  فراوردهخواص 
  .اشندمطابقت داشته ب 3-5و برحسب مورد با الزامات بند  2- 5الزامات بند 

هايي  گيري شده بر روي تعداد آزمونه ، ميانگيني از مقادير اندازهفراوردهيك نتيجه آزمون براي يك خاصيت 
  .آمده است 1است كه در جدول 
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  براي تمام كاربردها الزامات  2- 5
  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي   2-1- 5

محدود به دماي ( 2-3شده مطابق استاندارد بند هاي انجام  گيري ضريب هدايت حرارتي بايد بر اساس اندازه
C110 ( 12-3يا استاندارد بند ) باشد) شود واسنجي مي 2-3استاندارد بند  بااين آزمون. 

 7- 3در هر مورد مقادير ضريب هدايت حرارتي بايد توسط توليدكننده تعيين شود و مطابق استاندارد بند 
گيري مشخص  يد توسط توليدكننده مطابق استانداردهاي اندازهمقادير ضريب هدايت حرارتي با. تصديق شود

  :شود شرايط زير اعمال مي .گيرد اعالم شوند شده در باال كه محدوده دماي كاربرد فراورده را در بر مي
  .دار بيان شود گيري شده بايد با سه رقم معني اندازه مقادير  2-1-1- 5
به صورت يك منحني حدي مطابق تعريف بايد  حرارتي اعالم شده ضريب هدايت منحني  2-1-2- 5

  .ه شوديارا 7- 3استاندارد بند 
  . باال گرد شود به سوي W/m.K001/0، بايد با تقريب  Dمقدار ضريب هدايت حرارتي،   2-1-3- 5
يعنــي  ،بــا ســه رقــم معنــي دار اســت "مرجــع اعــالم شــده"معادلــه اعــالم شــده، /حــد منحنــي  5-2-1-4

W/(m.K)0001/0  ادير براي مقـλ  تـر از   كـمW/(m.K) 1/0  وW/(m.K)001/0    بـراي مقـاديرλ  تـر از    بـيش
W/(m.K) 1/0 براي تصديق اعالم به كار رود ياين مورد بايد به عنوان مرجع. باشد مي.  

شـود،   كه ضريب هدايت حرارتي به صورت يك جدول استخراج شده از معادله اعـالم مـي   هنگامي  5-2-1-5
بايد براي محدوده كامل ضـريب هـدايت حرارتـي انجـام      W/(m.K) 001/0 با تقريبباال  سويگرد كردن به 

  .  شود
انجام  15-3مطابق استاندارد بند  بعد از نصباعالم مقاومت حرارتي اظهار شده براي يك فراورده پرليت منبسط  -يادآوري

   .شود مي
  چگالي انبوهي فله  2-2- 5

بايد توسط سرطاسي با تعيين چگالي ظرف . تعيين شود 11-3ند استاندارد بچگالي انبوهي فله بايد مطابق 
هم از لبه ظرف باالتر  mm50 كف تخت كه باالي مركز ظرف قرار گرفته و با ظرف تماس نداشته و بيش از

  .اعالم شود kg/m31هايبا گام توليدكنندهبيان شده و توسط  kg/m3مقدار چگالي بايد به . نباشد پر شود
  .باشد ،توليدكنندهمقدار اعالم شده توسط  ±15 ٪ له بايد در محدودهچگالي انبوهي ف

  .قرار دارد kg/m3 180تا kg/m3 30در محدوده اي فله ي پرليت منبسطها فراوردهاغلب چگالي  -يادآوري
  ها دانهاندازه   2-3- 5
  ها دانهتوزيع اندازه   2-3-1- 5

انجام شده و به صورت  )بدون شستشو(ه روش خشك ب 7-3استاندارد بند بايد مطابق  ها دانهتوزيع اندازه 
  .داشته باشندمطابقت  توليدكنندهدرصد وزني بيان شود و بايد با محدوده اعالم شده توسط 
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  مشخصه اندازه  2-3-2- 5
يـا   1زيرانـدازه ها قـرار داشـته و    اصلي مواد بين آن بخشالك مشخص شود كه  هاي دو اندازه بااندازه ذره بايد 

  .مطابقت داشته باشند 4-3-2-5و  3-3-2-5بايد با بندهاي  2ازهبيش اند
  . انتخاب شودمشخص شده،  10- 3استاندارد بند  چه در از آن mm برحسببايد   اندازه

  .خواهد بود mm 16تا  mm0 معموالً در محدوده ها دانهاندازه  -يادآوري

  اندازه زير  2-3-3- 5
  .وزني باشد 15%تر از  د بيشتر از اندازه نباي كوچك يها دانهمقدار 

  اندازه بيش  2-3-4- 5
  .وزني باشد 10%تر از  تر از اندازه نبايد بيش بزرگ يها دانهمقدار 

  واكنش در برابر آتش  2-4- 5
ي پرليت منبسط شرح داده شده در اين استاندارد بدون ها فراورده چون شودگيري نمي اندازهاين خاصيت 

  .شوندبندي مي طبقهA1  السكي ها فراورده عنوانآزمون به 
  .ه شده در پيوست پ تعيين شوديمقدار مواد آلي بايد مطابق روش ارا ،در صورت درخواست

  .قرار دارنداين استاندارد خارج از دامنه كاربرد مواد آلي، وزني  1٪ي داراي بيش از ها فراورده -يادآوري
  خصوصيات دوام  2-5- 5
  كليات  2-5-1- 5

  . ه شده استيارا 4-5-2-5 بند و 3-5-2-5بند ، 2-5-2-5بررسي و در بند خصوصيات مناسب دوام 
  تخريب/ مندي  دوام واكنش در برابر آتش در مقابل زمان  2-5-2- 5

  ). 4-2-5بند (كند زمان تغيير نميگذشت با  آتش در برابر عملكرد پرليت منبسط
  تخريب/ مندي دوام مقاومت حرارتي در مقابل زمان  2-5-3- 5

  .كندتغيير نميزمان گذشت فرآورده با ) 1-2-5بند (هدايت حرارتي ضريب 
  تخريب/ مندي دوام مقاومت فشاري در مقابل زمان  2-5-4- 5

پايـدار   سـلولي  سـاختار داراي پرليت منبسـط  . كندتغيير نميزمان گذشت مقاومت فشاري پرليت منبسط با 
  . است

  حرارتي در برابر دماي زياددوام مقاومت   2-5-5- 5
اي در  دمـاي ويـژه   هـيچ با گذشـت زمـان در   هيچ تغييري هاي پرليت منبسط  ضريب هدايت حرارتي فراورده

  .ه شده استيارا) پايداري ابعادي(حداكثر دماي كاربرد  2-3-5اين مورد در بند . نداردمحدوده دماي كاربرد 

                                                                                                                                                         
1 -Undersize 
2-Oversize 
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  ها براي كاربردهاي ويژه ويژگي  5-3 
  كليات   3-1- 5

ه تدر كاربرد آن وجود نداش فراوردهبراي يك  3-5خاصيت شرح داده شده در بند  رهاگر هيچ الزامي براي 
  .توسط توليد كننده نيستخاصيت باشد، نيازي به تعيين و اعالم آن 

  حداكثر دماي كاربرد  3-2- 5
حـداكثر دمـاي   . تعيـين شـود  پيوسـت ت  اي بايد مطابق  هاي فله ، براي فراورده(+)STحداكثر دماي كاربرد، 

  . ، اعالم شودC50هاي  در ترازهايي با گام Cبايد برحسب  ،(+)STرد، كارب

  .  كرداستفاده هاي چسبيده شكل گرفته در كاربرد نهايي  براي فراوردهتوان  را مي  6-3استاندارد بند  -يادآوري

  حداقل دماي كاربرد  3-3- 5
   .پايدار است C0 تر از مدر دماي كپرليت منبسط . شود نميتعيين  ،(-)STكاربرد،  يحداقل دما

  .شود، بايد با توافق طرفين باشد در نظر گرفته آزمونياگر  -يادآوري
  مقاومت خردشدگي  3-4- 5

 گزارش N/mm2 برحسبو  تعيين 13- 3استاندارد بند در كاربردهاي باربر، مقاومت خردشدگي بايد مطابق 
  . شود

  .نيست مربوط ست اما الزاماً به طور مستقيم به ظرفيت باربريمقاومت ماده ا مالكي براي ،مقاومت خردشدگي -يادآوري
  بخار آب تراوايي  3-5- 5

  .شود تعيين مي 5- 3تراوايي بخار آب مطابق استاندارد بند 
  آزاد شدن مواد خطرناك  3-6- 5

مشـخص شـده در    مجـاز ترازهـاي  ها نبايد مواد خطرنـاكي بـيش از حـداكثر     مواد به كار رفته در اين فراورده
  .شده است، داشته باشد ارايهچه كه در مقررات ملي  مواد يا آن بهمربوط اندارد است

  سوختن فروزان پيوسته  3-7- 5
 در نبـود  .را اعـالم كنـد   فـراورده  بايد سوختن فـروزان پيوسـته   توليدكنندهكند،  كه مقررات الزام مي در جايي

  .مون ملي موجود باشداساس روش آز انطباق با الزامات بايد بر، استاندارد روش آزمون
  .شده در پيوست پ تعيين شود ارايهاگر مقدار مواد آلي مورد نياز باشد، بايد مطابق روش 

  .شوندبندي مي طبقهA1  هاي طبقه  بدون آزمون به صورت فراوردهها  اين فراورده -1 يادآوري

  .اين استاندارد هستند رددامنه كاربهاي حاوي بيش از يك درصد مواد آلي خارج از  فراورده -2يادآوري
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  هاي آزمون روش  6
  نمونه برداري  6-1

و با استفاده از روشي انجام شود كه نمونه،  9-3استاندارد بندو  8-3استاندارد بند برداري بايد مطابق  نمونه
  . نمونه برداري اجتناب شوداريبي نماينده فراورده بوده و از خطاي 

  تثبيت شرايط  6-2
كه در استانداردهاي روش آزمون  كار رود مگر آنه اي براي نمونه نبايد ب يط ويژههيچ گونه تثبيت شرا

    دماي پس از خشك كردن دررا بايد آزمون مورد هاي  در صورت اختالف نظر، نمونه. مشخص شده باشد
C)5110( دماي در C)5 23( و رطوبت نسبي%)1050 ( تا به تعادل رطوبتي  كردتثبيت شرايط

  .برسند
  انجام آزمون  6-3
  كليات  6-3-1

دست آوردن يك نتيجه آزمون و هرگونه شرايط ه هاي مورد نياز براي ب گيري روش آزمون، حداقل تعداد اندازه
  .مشخص شده است 1در جدول  ،باشد  الزماي كه  ويژه

 آزمون شرايط ها وگيرياندازه ،هاي آزمون روش -1جدول 

 روش آزمون عنوانشماره بند
ه گيري براي ب تعداد اندازهحداقل 

 دست آوردن يك نتيجه آزمون
شرايط ويژه

 ضريب هدايت حرارتي 5-2-1
  يا 2-3بند استاندارد 

 12-3استاندارد بند 
 بپيوست  1

 2-2-5بند  3 11-3استاندارد بند   چگالي انبوهي فله  5-2-2

  3-2-5بند  1 10-3استاندارد بند   ها دانهاندازه   5-2-3
  ندارد  1 پيوست پ  ن فروزان پيوستهسوخت  5-3-7
  ندارد  1 6- 3استاندارد بنديا  پيوست ت  حداكثر دماي كاربرد  5-3-2
  ندارد  1 13-3استاندارد بند   مقاومت خردشدگي  5-3-4
  ندارد  1 5-3استاندارد بند   تراوايي بخار آب  5-3-4

  
  ضريب هدايت حرارتي  6-3-2

  :تحت شرايط زير تعيين شود 2-3بند  ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد
  ؛از حداقل تا حداكثر دماي كاربرد اي محدودهمختلف در در دماهاي ـ 
  است؛ - C10  مورد نيازآزمون مرجع متوسط ترين دماي  كم -
  ب؛شده در پيوست  ارايهسازي مطابق روش  بعد از آماده -

   ؛2- 6ـ بعد از تثبيت شرايط مطابق بند 
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. در نمونه باشد پرليت منبسط يها دانهاندازه قطر  ميانگينبرابر  10 بايد حداقل  ضخامت آزمونه -
 به شرطي كهمجاز است  باشد پرليت منبسط يها دانهاندازه  ميانگينبرابر  پنجچه  چنانآزمونه  هاي ضخامت

  .  دست آمده استه بتوان نشان داد كه دقت الزم آزمون ب

  كد شناسايي  7
هنگامي كه  اين كد جز. شود ارايهكننده به فارسي و انگليسي رده بايد توسط توليديي براي فرآوكد شناسا

به شرح بايد شامل تمام موارد ، وجود نداشته باشد 3-5هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند 
  :زير باشد
 EPM  يا  ,EPA, EPC, EPH -  عالمت اختصاري فراورده -

 ISIRI000 -   استاندارد ملي ايرانشماره اين  -

 LDi -  چگالي انبوهي فله -

 PS(x-y) -  ها اندازه دانه -

 CRi -  شدگي  مقاومت خرد -

 ST(+)i -  حداكثر دماي كاربرد -

 ST(-)i -  حداقل دماي كاربرد -

  
اندازه و باالتر الك دادن اندازه  براي نشان  (x-y)بايد براي نشان دادن كالس يا تراز مربوط و "i"ها كه در آن

  .رود ر تر به كا پايينالك 
  :شود مي كد شناسايي براي يك فراورده پرليت منبسط با مثال زير نشان داده

، حداكثر دماي )4-8(ها  اندازه دانه ،80چگالي انبوهي فله  ،استاندارد ملي ايرانشماره اين  ،عالمت اختصاري فراورده
  -C200و حداقل دماي كاربرد + C650كاربرد 

EPA- ISIRI…- LD80- PS(4-8)- ST(+)650-ST(-)200 

  ارزيابي انطباق  8
  كليات   8-1

ارزيـابي  . باشـد  دايـن اسـتاندار   الزامـات خود بـا    فراوردهانطباق بايد مسئول  وييا نماينده مجاز   توليد كننده
 كنترل توليـد كارخانـه  هاي نوع اوليه،  آزمون اساس انجام شود و بايد بر 4-3استاندارد بند انطباق بايد مطابق 

  .هاي برداشته شده از كارخانه باشد نمونهبر روي 
 4-3اسـتاندارد بنـد   بندي كند اين كار بايـد مطـابق     خود را گروه فراوردهاي تصميم بگيرد تا  كنندهاگر توليد 

  .انجام شود
  آزمون نوع اوليه   8-2

  ريب هدايتبراي همه خصوصيات اعالم شده به استثناء ض 4-3آزمون نوع اوليه بايد مطابق استاندارد بند 
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انجام  7-3آزمون نوع اوليه براي منحني ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند . حرارتي انجام شود 
  .شود

بـا اسـتفاده از   ي كـاربرد تنهـا يـك نتيجـه آزمـون      هاو حداكثر و حداقل دما براي آزمون نوع اوليه منحني 
  .ياز استمورد نهاي برداشت شده در چهار تاريخ مختلف  آزمونه

  اي كنترل توليد كارخانه  8-3
  . شود شده در پيوست الف انجام  فهرستبراي خصوصيات بايد  اي كنترل توليد كارخانه ونآزم

 .ايـن اسـتاندارد باشـد    الـف بايـد مطـابق پيوسـت     اي ها در كنتـرل توليـد كارخانـه    آزمون هاي تناوبحداقل 
  اسـتاندارد بنـد  گي آن با آزمـون مسـتقيم بايـد مطـابق     شود، همبست آزمون غيرمستقيم انجام مي كه هنگامي

گواهي نامـه يـا اعـالم    بايـد خواسـت،  براي پاسخ بـه يـك در  وي كننده يا نماينده مجاز توليد .ايجاد شود 3-4
  .دهده ياراانطباق را در صورت لزوم 

  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9
حداقل و  شود يگذار نشانهبارنامه  وبندي  وي بستهبر رد به طور واضح ين استاندارد بايمطابق ا يها فراورده

  .در آن باشدر ياطالعات ز
 ؛ارجاع به اين استاندارد ملي ايران 9-1

  نام فراورده يا ساير خصوصيات معرف كاال؛ 9-2
  يا نماينده مجاز وي؛ توليدكنندهنام، عالمت تجاري و نشاني  9-3
  زمان توليد و كارخانه توليدكننده يا كد رديابي؛ 9-4
 ؛A1 در برابر آتش كالس واكنش 9-5

توليدكننده، كه نشان دهنده ضريب هدايت ارجاع به ادبيات فني  ،ضريب هدايت حرارتي اعالم شده 9-6
  شود؛ مي ارايهحرارتي به صورت تابعي از دماي متوسط كه به صورت يك جدول، منحني يا معادله 

  ؛7بند  مطابقكد شناسايي  9-7
  . m3برحسب  موادمقدار  9-8
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  پيوست الف
  )الزامي(

  نترل توليد كارخانهك
  آزمون فرآورده  انجام هاي حداقل تناوب -1- الفجدول 

 الفحداقل تناوب آزمون بند

  آزمون غيرمستقيم  آزمون مستقيم  عنوان  شماره
  آزمون تناوب روش آزمون

ضريب هدايت حرارتي 5-2-1
يا اگر تغيير  سال2هر بار يك

اي در مواد خام ايجاد  عمده
 شده باشد

 هفته هر بار يك  كنندهدروش تولي

 روز هر بار يك  كنندهروش توليد ماه هر بار يك چگالي انبوهي فله 5-2-2

 - - ماه هر بار يك ها دانهاندازه  5-2-3

5-3-7 
سوختن فروزان 

 پيوسته

يا اگر تغيير  سال2هر بار يك
اي در مواد خام ايجاد  عمده

 شده باشد

- - 

  حداكثر دماي كاربرد  5-3-2
يا اگر تغيير  سال2ره بار يك

اي در مواد خام ايجاد  عمده
  شده باشد

- - 

  مقاومت خردشدگي  5-3-4
يا اگر تغيير  سال2هر بار يك

اي در مواد خام ايجاد  عمده
  شده باشد

- - 

  تراوايي بخار آب  5-3-5
يا اگر تغيير  سال2هر بار يك

اي در مواد خام ايجاد  عمده
  شده باشد

- - 

  -  -  ب  مواد خطرناك  5-3-7
يـاد    هـاي آزمـون   وه بر تناوبعال. نظر گرفته شود هاي آزمون، بايد به عنوان حداقلي براي هر خط توليد در حداقل تناوب -الف
گذارد بايـد   هنگامي كه تغييرات يا اصالحات انجام شده احتماالً بر مطابقت فرآورده اثر مي فراورده، آزمون خواص مربوط به شده

  .تكرار شود
  .هاي آزمون هنوز در دسترس نيست ها داده نشده است، چون روش تناوب -ب
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  بپيوست 
  )الزامي(

  گيري ضريب هدايت حرارتي ها براي اندازه آماده سازي آزمونه
  

 باواسنجي شده ( 14-3يا استاندارد بند ) C110محدود به دماي ( 2- 3شرايط عمومي استاندارد بند 
سازي  هنگام تثبيت شرايط و آمادهبايد عالوه بر آن الزامات زير  .دبايد برآورده شو) 2-3استاندارد بند 

  .آزمون ضريب هدايت حرارتي در نظر گرفته شوندانجام براي  EPMو  EPA،EPC  ، EPHي ها آزمونه
 )50±10(%و رطوبت نسبي  )3±23(C دماي خشك كنيد و سپس در) C)5110 دماي آزمونه را در

  .را تا رسيدن به وزن ثابت تكرار كنيد اين كار. تثبيت شرايط كنيد
 شروعبراي جلوگيري از جذب رطوبت  بي موردكنيد و آزمون را بدون تاخير  آزمونه را به دستگاه منتقل

  .كنيد
  .آزمون كنيد اي فله متراكم كردن، كوبيدن يا لرزاندن ماده ،را بدون فشردن هآزمون

با استفاده از دستگاه لوح گرم محافظت رليت منبسط آزمون ضريب هدايت حرارتي پانجام طبيعي است كه 
پايداري در مورد شروع آزمون، پس از تنها چند ساعت . انجامدطول به براي رسيدن به تعادل چند روز شده 

  . رسد تري به تعادل مي در دوره زماني بسيار كوتاه داغدر هر صورت روش سيم  .با احتياط عمل كنيدظاهري 
جزئيات تثبيت شرايط، زمان سپري شده براي رسيدن به ستفاده، وش آزمون مورد ا، ردر گزارش آزمون

  .كنيد هيارادستگاه را  در قرار گرفتهتعادل و چگالي ماده 
سازي شده مطابق دستورالعمل توليدكننده اجرا  هاي آماده نصب بايد بر روي نمونههاي عايق بعد از  آزمون
  .شود
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  پپيوست 
  )الزامي(

  استفاده شده براي تعيين مقدار مواد آليشرايط ويژه 
  اصول  1-پ

در آزمون مقدار بايد  است كه 3-3اصالحات مورد نياز براي استفاده از اصول استاندارد بند  شاملاين پيوست 
مـورد اسـتفاده قـرار     پرليـت منبسـط   محتوي EPMو  EPC ،EPH كاري حرارتي عايق فراوردهمواد آلي انواع 

اسـتاندارد بنـد   كـاربرد  از دامنه  حال حاضرآب هيدراتاسيون هستند و بنابراين در  حاوي اه فراوردهاين . گيرد
  .باشند خارج مي 3-2

كه  EPAاما تعيين مواد آلي بايد بر روي آزمونه شاهد  .رود كار ه ببايد  3-3ه شده در استاندارد بند يروش ارا
  .انجام شود متعارف اي نيست، موازي با آزمونه شده آلي افزوده موادحاوي هيچ 

  وسايل  2-پ
 سـيني مشخص شده بايد مورد اسـتفاده قـرار گيـرد بـه اسـتثناء       3-3چه در استاندارد بند  وسايل مطابق آن

اين ظـرف مناسـب نيسـت و بايـد بـه جـاي آن از       . آلومينيمي كه به عنوان ظرف آزمونه مثال زده شده است
  .   داستفاده كر سيليسيا  نزن ظرفي از جنس فوالد زنگ

  روش كار  3-پ
همراه با سـاير الزامـات انجـام آزمـون     مشخص شده،  3-3استاندارد بند  جزيياتي كه درروش كار بايد مطابق 

بهر پرليت منبسط / اين آزمونه شاهد، بايد از همان پيمانه .دنبال شود EPAشاهد با استفاده از آزمونه موازي 
شاهد، مقدار آب هيدراتاسيون نمونه  آزمون. برداشته شود  روكشقبل از اضافه كردن هر گونه مواد افزودني يا 

  . آزمونه كم كرد توان از افت وزن كل و اين را مي دهد پرليت منبسط را به دست مي
  محاسبه و بيان نتايج  4-پ

بـراي  و هـم   (MOCT) آزمونه براي ظاهري هم MOCنشان داده شده است،  3-3همانطور كه در استاندارد بند 
  :شود محاسبه مي )1پ(معادله مقدار مواد آلي مطابق گاه  آن. شود محاسبه مي (MOCB)شاهد 

MOC = MOCT – MWH   )1پ(  

  :كه در آن
MOC    ؛برحسب درصد وزني مقدار مواد آلي آزمونه   

MOCT   ؛برحسب درصد وزني مقدار مواد آلي در حضور آب هيدراتاسيون  

MWH  يبرحسب درصد وزن آب هيدراتاسيون.  

  گزارش آزمون  5-پ
  .باشدنيز  (MWH)شاهد آزمون، گزارش آزمون بايد شامل نتايج 3-3عالوه بر الزامات استاندارد بند 
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  تپيوست 
  )الزامي( 

  دماي كاربرد حداكثرتعيين 

  اصول  1- ت
ير به همراه اصالحات ز 6-3استاندارد بند بايد مطابق  روانهاي پرليت منبسط  دماي كاربرد فراوردهحداكثر 

  . طراحي شده است روانهاي  فراورده به جايهاي چسبناك  تعيين شود كه اصوال براي آزمون فراورده

  وسايل  2- ت
در محـدوده رواداري   C1100و  C500داري دماهـاي بـين    با قابليت نگـه  كوره موفل الكتريكي  1-2-ت
C50 .  
  .)C)5 110داري دماي  براي خشك كردن با قابليت نگه آون  2-2-ت
 تـر و  عـريض با ابعاد داخلي حداقل پنج برابـر  مقاوم در برابر حرارت باريك شونده اي يا  استوانه بوته   3-2-ت

  . هاي موجود در نمونه تر از حداكثر اندازه دانه عميق
بوتـه   قطر داخلي بابه صورتي كه مناسب  1فاصله آزادو با قطر  مقاوم در برابر حرارت گرد فشار ورق  4-2-ت
  .ايجاد شود) 10100(Paاين ورق بايد داراي ضخامت كافي باشد تا بار . باشدمتناسب ) 3-2-د تبن(
  . سازد امكان پذيررا   mm0/1با تقريب كه خواندن  كشويي سنج عمق  5-2-ت

  روش انجام آزمون  3-ت
تـا وزن   آن نبايد قبل از انجام آزمون بـا خشـك كـرد    مي يك ليتريك بهر از مصالح مورد آزمون با حجم اس

  . تثبيت شرايط شود )C)5110ثابت در دماي 
و رطوبــت نســبي  )C)5 23بعــد از خشــك كــردن تحــت شــرايط آزمايشــگاهي نرمــال در دمــاي  نمونــه

%)1050 ( شود ميتا رسيدن به وزن ثابت تثبيت شرايط.  
دهـد   امكانترازي پر شود كه تا  ،تثبيت شرايط شده بايد با استفاده از مصالح مورد آزمون) 3-2-بند ت(بوته 

   .تراز شود زياد هم فشاربدون  بوته لبهو با  شود داده جا) 4-2-بند ت( گردورق فشار 
  . قرار دهيد دقيقه در داخل كوره از پيش گرم شده) 360(را به مدت  نمونهبوته حاوي 

ترازي با لبه بوتـه افتـاده    ل همزير مح گردورق فشار در كوره را باز كرده و بررسي كنيد آيا  بعد از يك ساعت
   .يا خير است

 و بـه دنبـال آن انجـام     C50هـاي   دماي كوره در گـام  افزايشدر ابتدا بوسيله حداكثر دماي كاربرد تقريبي 
   .شود درصد مشاهده شود، تعيين مي 10تر از  افزايش حجم بيشكه  هنگاميآزمون باال تا 

                                                                                                                                                         
1 -Clearance 
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كـه   آنبا سه بار استفاده از مصالح مورد آزمـون تـازه بعـد از    بايد شود،  حداكثر دماي كاربردي كه گزارش مي
  . مقدار تقريبي كه مطابق روش باال به دست آمده، تعيين شود

، سـپس  سرد شود) C)5 23از كوره خارج كرده و بگذاريد تا دماي  را بعد از هر آزمون بوته و محتويات آن
   .گيري كنيد اندازه) 5-2-ند تب(كشويي سنج  عمقتغيير حجم را با استفاده از 

  گزارش آزمون  4-ت
درصـد رخ دهـد    10كه تغيير حجـم بـيش از    دما قبل از آن افزايشآخرين به عنوان را حداكثر دماي كاربرد 

  .  كنيد گزارش
  

  


