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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  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 منبه مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

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

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه اب و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي 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 ايبر 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 منتشر 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 بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    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 جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ي استاندارد ايران ميسازمان مل

 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 ركشو 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 الحيتتأييد ص 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 انداردهاياست 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
: 2قسمت  -  پرليت منبسطاز   درجا اجرا شدهحرارتي  كاري عايق هاي فراورده« 

  »ها ويژگي -  ي نصب شدهها فراورده
  يا نمايندگي/سمت و  : رئيس

  ميرصالح، ميرمحمدي
  )دكتراي زمين شناسي(
  

  هراندانشگاه ت

    :دبيران
  خدابنده، ناهيد 

  )كارشناس شيمي(
 

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  ويسه، سهراب 
  )دكتراي مهندسي معدن(
 

 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
   علي، حسين زاويه

  ) صنايع مهندسي كارشناس ارشد(
  

  شركت گيالن ميكا

  ي فرد، حميد رضا حكاك
  )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
  )كارشناس ارشد مهندسي صنايع(
  

  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
  )ارشد مكانيككارشناس (
  

  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
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  1  الزاميمراجع   3
  2  كاهاينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار  4
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  3  كليات  1- 5
  3  مقاومت حرارتي  2- 5
  3  اجرا شده قيضخامت عا  3- 5
  3  پر كردن حفره  4- 5
  3  درجا يها يريگ اندازه  6
  3  اجرا شده قيضخامت عا  1- 6
  4  ها عرض حفره  2- 6
  4  پر بودن حفره  3- 6
  4  نصاباعالم   7
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  پيش گفتار
هـاي اجـرا    فراورده -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يكاري حرارتي برا يقهاي عا فراورده " استاندارد

 آن نـويس  پـيش  كـه  ،"هـا  ويژگـي  - ي نصـب شـده  هـا  فـراورده : 2قسـمت   - شده درجا از  پرليـت منبسـط  

چهـار صـد و    در و شده تدوين و تهيه توسط مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مربوط هاي دركميسيون
  هـاي سـاختماني مـورخ    استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فـراورده  ملي كميتة اجالس سي و هفتمين

مقـررات   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  استناد اين استاندارد به اينك ،شد تصويب 28/7/1392
منتشـر   ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه

  .شودمي

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 مورد 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 15599-2:2010, Thermal insulating products for building equipment and industrial 

installations -In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products –Part 2: 

Specification for the installed products. 
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 -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده
 - اي نصب شدهه وردهفرا: 2قسمت  -  نبسطپرليت مهاي  اجرا شده درجا از  فراورده

  ها ويژگي
 

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

در  عملكـردي دمـاي  يـك  بـا   يصـنعت  زاتيو تجه يساختمان تاسيسات در درجابا اجراي كاري حرارتي  عايق
  .شود استفاده مي+ C650تا   -C270  يمحدوده تقريب

پرليـت   ،(EPA)2شـامل سـنگدانه پرليـت    ط چهار نوع فراورده پرليت منبس الزاماتاين استاندارد   1-2
مـواد  وزنـي   1% تر از حاوي كمكه  (EPM)5پيش آميخته و پرليت  (EPH)4آبگريز ، پرليت (EPC)3دار  روكش

  .كند مي ينتعيرا  3-3تعيين شده مطابق پيوست پ استاندارد بند  آلي

  دامنه كاربرد  2 
  .است شده نصب ي عايقها فراوردهاين استاندارد ويژگي دامنه كاربرد  2-1
توسـط نصـاب    شـده اعـالم  ، مـورد اسـتفاده   آزمون  هاي روشو  ها بررسيچنين  هماين استاندارد  2-2

  .گيرد بر مي را درفراورده 
كاربرد خاصـي مناسـب باشـد را    در كه يك فرآورده  خصوصيات همهاين استاندارد تراز مورد نياز  2-3

كـه بـا ايـن اسـتاندارد      ترازهاي مورد نياز را بايد در مقررات يـا اسـتانداردهايي  . كند مشخص نمي
  .ندارند، يافتمغايرت 

ي شـكل يافتـه   هـا  تختـه اشـكال و   به صـورت  اي كارخانه  حرارتي  عايق هاي فراوردهاين استاندارد  2-4
  .گيرد ينم بر را دربا پرليت منبسط ساخته شده 

كاربردهاي  ياصداي هوابرد  عايقبراي به منظور استفاده عمدتاً  اين استاندارد هاي مشمول فراورده 2-5
كه بـراي هـدف    ها هنگامي ها عملكرد نصب را در اين جنبه مورد نظر نيست اگرچه آن صدا جذب

   .بخشند بهبود مي ،شوند كاري حرارتي اجرا مي اصلي عايق

  مراجع الزامي  3
ه ب. ها ارجاع داده شده است به آن ملي ايران لزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استانداردمدارك ا

  . محسوب مي شودملي ايران ين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ا
  ها و تجديد نظرهاي بعدي آن ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه بادر صورتي كه به مدركي 

                                                                                                                                                         
1 - Expanded Perlite  
2 - Perlite Aggregate  
3 - Coated Perlite  
4 - Hydrophobic Perlite 
5 - Premixed Perlite 
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ها ارجاع داده  مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست 
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
 -كـاري حرارتـي   هاي عـايق  فراورده ،مصالح ساختماني، 1384ال س: 8084ملي ايران شماره استاندارد  3-1

 . واژه نامه

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7114ملي ايران شماره استاندارد  3-2
   .نروش آزمو -ضخامتتعيين 

3-3 EN 15599-1:2010, Thermal insulation 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. 

  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 د اين استاندار در

   :رود كار ميه بنيز 
4-1-1    

   (Expanded perlite) پرليت منبسط
تا  شود ميمنبسط در اثر حرارت كه  است از سنگ طبيعي آتشفشانيشده  توليد اي سبك دانه) عايق(ماده 

  . دهد تشكيل ساختاري سلولي 
4-1-2  

  (Loose fill insulation)اي  عايق فله
بدون  فضاهاي خالي يا حفراتاي به درون  درجاي شكل گرفته با ريختن مواد دانهپركننده روان عايق حرارتي 

  .استفاده از چسب
4-1-3    
  (Bonded insulation) چسبيده عايق 

  .رود سطح به كار مييك خود يا به خود و دن پرليت منبسط به چسبان كه به وسيله عايق اجرا شده درجا
4-1-4   

  (Specifier) )محاسب( طراح
اي كه در يك نصب ويژه استفاده  شخص مسئول براي مشخص كردن مقدار و ضخامت عايق و نوع فراورده

  . شود مي
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4-1-5   
  (Installer) نصاب

  .استعايق  شخص، شركت يا سازماني كه مسئول اجراي فراورده
4-2    

  ا، اختصارات و يكاها نماده
  :به اين شرح است ها و يكاهاي استفاده شده در اين استاندارد  نماد

  
d ضخامت مورد نياز فراورده  m 

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

RS  شده مشخصحرارتي  مقاومت m2.K/W 

  
  :كار رفته در اين استاندارده ب اختصارات

EP 1- 1-4بند  پرليت منبسط مطابق تعريف  

  الزامات   5
  كليات  1- 5

  .است مورد استفاده قرار دهد 3- 3بايد فراورده عايقي را كه مطابق استاندارد بند  نصاب
  .كند بازرسيبه منظور تعيين مناسب بودن براي كاربرد فراورده، را پيشنهادي نصب  محلبايد  نصاب

  مقاومت حرارتي   2- 5
ضخامت بايد . آيد ضخامت مشخص شده پرليت منبسط به دست مي از استفادهمورد نياز با مقاومت حرارتي 

ضخامت مورد نياز بايد با  .محاسبه شود .d=RS Dوسيله طراح قبل از شروع نصب، مطابق معادله ه ب
  .مشخصات فني طرح براي تأييد مناسب بودن اين فراورده مقايسه شود

  عايق اجرا شدهاعالم شده ضخامت   3- 5
. باشد 2- 5تر از ضخامت محاسبه شده مطابق بند  عايق اجرا شده نبايد كممت اعالم شده ضخامقدار متوسط 

  .مقدار طراحي شده باشد 80% تر از هيچ مقدار منفردي نبايد كم
  پر كردن حفره  4- 5

  .چه كه توسط طراح مشخص شده، پر شود حفره بايد مطابق آن

  جاهاي در گيري اندازه 6
  اجرا شده رتيحرا عايقضخامت اعالم شده   6-1

  .گيري شود اندازه نصابوسيله ه بايد بكه شده  اجرا حرارتي اليه عايق ضخامت اعالم شده
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هاي تراز قرار  بايد شامل ارجاع به راهنماها يا نشانهتصديق . متفاوت خواهد بود كاربردبسته به  تصديقروش 
. سنج واسنجي شده، باشد ستفاده از يك عمقهاي مستقيم بعد از اجرا با ا گيري داده شده قبل از اجرا و اندازه

. سطح عايق در نقاط مختلف انجام شود m2100بايد براي هر  حرارتي گيري ضخامت عايق حداقل پنج اندازه
روش پين و با ، 2-3ستاندارد بند پيوست الف ادر صورت اختالف نظر، ضخامت عايق اجرا شده بايد مطابق 

   . صفحه تعيين شود
  ها عرض حفره  6-2

اين . شود طرح يا استفاده از يك آزمون مناسب تعيين  هاي طريق ارجاع به نقشهعرض يك حفره بايد از 
  .شود قبل از شروع نصب انجام ميوسيله طراح ه معموال ب تعيين

  پر بودن حفره  6-3
، شخصات فنيمطابق م بايد حفره را براي اطمينان از پر بودن آن نصاببراي عايق به كار برده شده در حفره، 

  .   بازرسي كند

   نصاباعالم  7
بايد به مشتري اعالم كند كه كار مطابق الزامات اين استاندارد با استفاده از فراورده  نصاببا  هماهنگطراح 

  .انجام شده است 3- 3عايق مطابق استاندارد بند 
  :بايد حداقل اطالعات زير را اعالم كند نصاب
 ؛اجرا شدهفراورده  شناسايينام تجاري و كد  -

 ؛مقاومت حرارتي اعالم شده -

 مقاومت حرارتي مورد نياز؛ -

 ؛ضخامت مورد نياز -

 ؛اجرا شده اعالم شدهضخامت  -

 ؛عايق مصرف شدهمصالح حجم  -

 .تاريخ اجرا -

  .انجام شده استروش مشخص شده بايد هم چنين اعالم كند كه كار مطابق  نصاب
  
  
  

  

  


