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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
اي اسـتاندارده  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   29/6/90نام 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  35838/206سازمان 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 ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با 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  سپـ  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 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 يـت حما 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 حيتصال 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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  استاندارد فني تدوين كميسيون
هاي  فراورده  -يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيسات يحرارتي برا  كاري هاي عايق فراورده «

  »ها يژگيـ و يا كارخانه يسلول شهيش
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  ميرصالح، ميرمحمدي
  )زمين شناسيدكتراي (
  

  دانشگاه تهران

    :دبيران
  خدابنده، ناهيد

  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  ويسه، سهراب 
  )معدنمهندسي  دكتراي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

     )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضا
  روح اهللا، جاللي

  )كارشناس(
  

  شركت جهان عايق پارس

  بهرام، چهار محالي
  )نساجي كارشناس(
  

  شركت پشم شيشه ايران

  حكاكي فرد، حميد رضا
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  هادي، خوشحال
  )شيميمهندسي ارشد كارشناس (
  

  سازمان ملي استاندارد ايران

  الدين حسام، داعي نياكي
  )موادمهندسي ارشد كارشناس (
  

  شركت آذرجام

  عبادتي، ناصر
  )ن شناسي ساختماندكتراي زمي(
  

  شركت سبالن

  اي، سپهر گنجه
  )راه و ساختماندكتراي مهندسي (
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 
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  عليمتعبد، 
  )مهندسي صنايع كارشناس(
  

  سنگ ايران شركت پشم 

   مهناز، مظلومي ثاني
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  ميرزايي، محمد
  )س ارشد مكانيككارشنا(
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  نوري، نگين 
  )كارشناس شيمي(
 

 سازمان ملي استاندارد ايران

  عباس، يوسفي
  )دكتراي مهندسي مواد(
  

  پر طاووس) لعاب مشهد( شركت

  



 ه 

 

  فهرست مندرجات
  صفحه    عنوان
  ب  استاندارد  سازمان مليآشنايي با 

  ج    كمسيون فني تدوين استاندارد
  و     گفتار شيپ

  1  هدف    1
  1  دامنه كاربرد    2
  1  مراجع الزامي  3
  5  كاهاينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار   4
  9  الزامات   5
  17  هاي آزمون روش  6
  22  كد شناسايي  7
  23  ارزيابي انطباق  8
  23  يو برچسب گذار ينشانه گذار  9

  25  كنترل توليد كارخانه) الزامي(پيوست الف 
  29  كاربرد يحداقل دما نييتع )يالزام(پيوست ب  
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  پيش گفتار
 شهيشهاي  فراورده  -يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيسات يحرارتي برا كاري هاي عايق فراورده" استاندارد

مسـكن   مركز تحقيقات راه، توسط مربوط يها دركميسيون آن نويس پيش كه ،"اه يژگيـ و يا كارخانه يسلول
مهندسـي   اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجـالس  چهار صد و سي و هفتمين در و شده تدوين و تهيه و شهرسازي

 اسـتناد  بهاين استاندارد  اينك ،شد تصويب 28/7/1392  مورخهاي ساختماني  ساختمان و مصالح و فراورده

 مـاه  بهمن مصوب ايران، نعتيص تحقيقات و استاندارد موسسهمقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملي يها پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   يـل تكم 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، هيارا استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  

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

EN 14305:2009, Thermal insulation products for building equipment and industrial 

installation -Factory made cellular glass (CG) products- Specification 
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  -يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيسات يحرارتي برا كاري  هاي عايق فراورده
  اه يژگيـ و يا كارخانه يسلول شهيشهاي  فراورده

  هدف    1
 1)شيشه اسفنجي( هاي شيشه سلولي فراورده الزاماتهدف از تدوين اين استاندارد تعيين   1- 1

با يك دماي  يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيساتكاري حرارتي  ، براي استفاده در عايقاي كارخانه
  .است+ C430تا  - C 265  عملكردي در محدوده تقريبي

 ميعان براي مثال(مناسب بودن فراورده در كاربرد مورد نظر  دربارهاي  هاي ويژه ، آزمون -C50 ديكاركرزير دماي  -يادآوري
  .شود رعايتتوليدكننده در همه موارد بايد  نامه توصيه. شود توصيه مي )اكسيژن

ساير و  اي لولههاي  اي، عايق دار يا بدون روكش، قطعه هاي روكش تخته شكلها به  اين فراورده  2- 1
  .شوند توليد مي حصوالت پيش ساختهم
گذاري و   نشانه، انطباق، ارزيابي آزمون دهد و شامل شرح ميرا  فراوردهاين استاندارد خصوصيات   1-3

  .است برچسب گذاري

  دامنه كاربرد    2
هـاي   عايقكـاري حرارتـي پـيش سـاخته و پنـل      هاي سامانههاي مشمول اين استاندارد در  فراورده  2-1

  .گيرد بر نمي ها را در فراوردهداراي اين  هاي سامانهشوند ولي عملكرد  رف ميمركب نيز مص
در كـاربرد خاصـي    فـراورده براي آن كـه يـك   را اين استاندارد تراز مورد نياز يك خاصيت معين   2-2

 مناقصـه  اسـناد و ترازهاي مورد نياز براي يك كاربرد معين را بايد در مقررات . كند مناسب باشد مشخص نمي
  .يافت

را شامل  C10در  W/(m.K065/0( تر از اين استاندارد محصوالتي با ضريب هدايت حرارتي بيش  2-3
  .شود نمي

ساختمان را  هاي خارجي جداره حرارتي كاري براي عايق هاي مورد استفاده فراوردهاين استاندارد   2-4
  .گيرد در بر نمي

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

  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهبا در صورتي كه به مدركي 

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. ايران نيست مورد نظر اين استاندارد ملي
  .هاي بعدي آنها مورد نظر است شده است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

                                                                                                                                                         
1- Cellular Glass (CG) 



2 

 

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
-هاي عايقكـاري حرارتـي   دهفرآور-مصالح ساختماني ،1383سال : 8084استاندارد ملي ايران شماره  1- 3

 .نامه واژه

كـاري   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، استاندارد 1383سال : 7113 شماره ملي ايراناستاندارد  2- 3
  . نروش آزمو -تعيين طول و عرض ،حرارتي

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7114 شماره ملي ايراناستاندارد  3- 3
  .نروش آزمو -خامتضتعيين 

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7115 شماره ملي ايراناستاندارد  4- 3
  . نروش آزمو –گونيا بودنتعيين 

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7116 شماره ملي ايراناستاندارد  5- 3
  . نروش آزمو –تخت بودن تعيين 

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7117 شماره ملي ايرانندارد استا 6- 3
 . نروش آزمو –شماره  رفتار فشاريتعيين 

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7118استاندارد ملي ايران شماره  7- 3
  .روش آزمون - تعيين چگالي ظاهري

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7294 شماره ايرانملي استاندارد  8- 3
 . نروش آزمو – تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7294 شماره ملي ايراناستاندارد  9- 3
 . نروش آزمو – ايط دما و رطوبت معينتعيين پايداري ابعادي تحت شر

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7296 شماره ملي ايراناستاندارد  10- 3
 . نروش آزمو – تعيين خزش فشاري

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7119 شماره ملي ايراناستاندارد  11- 3
 . نروش آزمو – شي عمود بر سطوحتعيين مقاومت كش

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7297 شماره ملي ايراناستاندارد  12- 3
 . نروش آزمو – تعيين مقاومت كششي موازي با سطوح

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7120 شماره ملي ايراناستاندارد  13- 3
 . نروش آزمو – ور سازي جزيي ن جذب آب كوتاه مدت بوسيله غوطهتعيي

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7298 شماره ملي ايراناستاندارد  14- 3
  . نروش آزمو – ها تعيين ابعاد خطي آزمونه

 ،كـاري حرارتـي   عايقهاي  فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7299 شماره ملي ايراناستاندارد  15- 3
  . نروش آزمو – تعيين خواص انتقال بخار آب

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال :  7300 شماره ملي ايراناستاندارد  16- 3
 . نروش آزمو – ورسازي تعيين جذب آب دراز مدت از طريق غوطه
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 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مانيمصالح ساخت، 1383سال :  7302 شماره ملي ايراناستاندارد  17- 3
 . نروش آزمو – تعيين رفتار خمشي

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال :  8086 شماره ملي ايراناستاندارد  18- 3
 . نروش آزمو – تعيين رفتار تحت بار متمركز

 -كـاري حرارتـي   هاي عايق اوردهفر -، مصالح ساختماني1385سال: 8621 شماره استاندارد ملي ايران 19- 3
تعيين مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي به وسيله لوح گـرم محافظـت شـده و روش جريـان     

 . روش آزمون -هاي با مقاومت حرارتي زياد و متوسط حرارت سنج فراورده

 -نيهاي سـاختما  ، عملكرد حرارتي مصالح و فرآورده1387سال : 11520 شمارهاستاندارد ملي ايران  20- 3
 -هـاي جريـان حـرارت سـنج     تعيين مقاومت حرارتي با استفاده از صفحه گرم محافظت شده و روش

 . هاي ضخيم داراي مقاومت حرارتي متوسط و زياد فرآورده

هـاي عـايق كـاري     فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال  : 11058استاندارد ملي ايران شـماره   21- 3
  . ارزيابي انطباق -حرارتي

 سـات يتأس يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13793ي ايران شماره مل اردستاندا 22- 3
سـاخته   شيپـ  يحرارتـ  قيبودن عـا  يبودن و خط ايابعاد، گون نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 . روش آزمون- لوله

 اتسـ يتأس يهاي عايق كـاري حرارتـي بـرا    فراورده، 1390سال : 13791ملي ايران شماره  اردستاندا 23- 3
 د،يـ فلورا د،يـ محلـول در آب كلرا  يهـا  ونيـ كم  اريبس ريمقاد نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 . روش آزمون -pHو   ميسد كاتيليس

 سـات يتأس يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13941ملي ايران شماره  اردستاندا 24- 3
روش  -لولـه    سـاخته  شيپـ  يارتـ حر قيعـا  يظـاهر  يچگـال  نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان
 . آزمون

 سـات يتأس يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13790ملي ايران شماره  اردستاندا 25- 3
 .روش آزمون - يانبساط حرارت بيضر نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 سـات يتأس يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13789ملي ايران شماره  اردستاندا 26- 3
ـ  يسـاز  ور مدت با غوطه جذب آب كوتاه نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان  يحرارتـ  قيعـا  يجزئ

   .روش آزمون -ساخته لوله شيپ

، واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي       1383سـال  : 8299استاندارد ملـي ايـران شـماره     27- 3
 .ساختماني، طبقه بندي

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1384سال  :8081استاندارد ملي ايران شماره  28- 3
  .روش آزمون -مواد آلي تعيين

هاي ساختماني، روش  ، واكنش در برابر آتش فرآورده1388سال : 11621استاندارد ملي ايران شماره  29- 3
  .SBIها در معرض تهاجم گرمايي عامل مشتعل منفرد  هاي ساختماني بجز كفپوش فراورده -آزمون
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 سـات يتأس يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يها فراورده، 1390سال : 13784ملي ايران شماره  اردستاندا 30- 3
 .روش آزمون -كاربرد  يحداكثر دما نييتع- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 سـات يتأس يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13788ملي ايران شماره  اردستاندا  31- 3
روش  -لولـه  سـاخته   شيپـ  قيعـا  يكاربرد بـرا  يحداكثر دما نييتع - يصنعت زاتيو تجه يساختمان
 .آزمون

گيري جذب صـدا در يـك اتـاق     اندازه –، آكوستيك 1387سال : 10945استاندارد ملي ايران شماره  32- 3
 .واخنش

هــاي  ، واكــنش در برابـر آتــش بـراي فــرآورده  1383سـال  : 7271-2اسـتاندارد ملــي ايـران شــماره    33- 3
 .قابليت نسوختن مواد -قسمت دوم -آزمونساختماني، روش 

هـاي سـاختماني،    ، واكنش در برابر آتـش فـرآورده  1383سال : 7271-5استاندارد ملي ايران شماره  34- 3
  .تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد -قسمت پنجم -روش آزمون

 سـات يتأس يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13792ملي ايران شماره  اردستاندا 35- 3
 يهـا  لوله يبرا يحرارت قيعا داريخواص انتقال حرارت حالت پا نييتع-يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 .روش آزمون -يا  رهيدا

-كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1384سال : 8184استاندارد ملي ايران شماره  36- 3
 .جذب صدادرجه بندي ـ  هاي صدا براي استفاده در ساختمان  جذب كننده

، واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي       1384سـال  : 7271-4استاندارد ملي ايران شماره  37- 3
هاي ساختماني در برخورد مسـتقيم   قابليت افروزش فرآورده -ساختماني، روش آزمون قسمت چهارم

 .)آزمون منبع تك شعله(شعله 

 سـات يتأس يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يها فراورده، 1390سال : 13783ملي ايران شماره  اردستاندا 38- 3
 . روش آزمون -تعيين ضريب هدايت حرارتي اعالم شده- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

هـاي عـايق كـاري     فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال  : 10951استاندارد ملي ايران شـماره   39- 3
 .اه ويژگي -ساخته شده در كارخانه  (CG)هاي شيشه سلولي فرآورده -حرارتي

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7303اندارد ملي ايران شماره است 40- 3
 .روش آزمون - تعيين رفتار برشي

خـواص   – يسـاختمان  يهـا  مصـالح و فـراورده  ، 1390سـال  : 13940استاندارد ملـي ايـران شـماره     41- 3
و اعـالم   يطراحـ  يحرارتـ  ريمقاد نييتع يها شده و روش يبند جدول يطراح ريمقاد – گروترماليه

  .كار نييآ -شده
3-42 EN 15715:2009, Thermal insulation products. Instructions for mounting and fixing for 

reaction to fire testing. Factory made products. 

3-43 EN ISO 7884-7-1998 Glass - Viscosity and viscometric fixed points - Part 7 

Determination of annealing point and strain point by beam bending  

3-44 ISO 834 Fire-resistance tests - Elements of building construction 
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3-45 EN 1363-2 Fire resistance tests. Alternative and additional procedures 

3-46 ISO 22899-1 Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection 

materials - Part 1: General requirements 

3-47 EN 1366-3 Fire resistance tests for service installations. Penetration seals 

3-48 EN ISO 23993:2010, Thermal insulation products for building equipment and 

industrial installations- Determination of design thermal conductivity. 

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

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

   :رود كار ميه بنيز 
4-1-1  

  )شيشه سلولي( شيشه سلولي
  .شود با يك ساختار سلول بسته ساخته مي شده كاري صلبي است كه از شيشه منبسط عايقمصالح 

4-1-2   
  تخته شيشه سلولي روكش دار 

ممكن است ) ها(اين روكش. بر روي يك يا دو طرف است mm3حداكثر  با) ها(تخته شيشه سلولي با روكش
  . يا مواد مشابه باشند بام يا فويل فلزي يا كاغذ، مقوا، فويل پالستيكي عايق رطوبتي

هاي لب به لب متصل شده در كارخانه با  يك تخته، قسمتي از يك تخته يا تعدادي تخته شامل ممكن استمغزه  -1يادآوري
  . مناسب باشد چسبيك 

 هاي چسبالبته . كار برده ب ها روكش چنين همدرزها و چسباندن توان آنرا براي  مناسبي است كه مي چسبقير  -2يادآوري
   .استدردسترس  ،جايگزيني بسته به كاربرد نهايي

4-1-3  
  دال /  تخته

صلب يا نيمه صلب با شكل و سطح مقطع مستطيل است كه در آن ضخامت ) عايق حرارتي( فراورده
  .تر از ساير ابعاد است كوچك بسياريكنواخت بوده و 

  .كرد عرضهنيز  اي گوهرا به شكل  آنها توان مي .ها هستند تر از دال ها معموالً نازك تخته -يادآوري
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4-1-4  
  تراز 

  . مقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك الزام است
  . شود تراز از طريق مقدار اعالم شده خصوصيت مربوط ارائه مي -يادآوري

4-1-5     
  كالس 

  .تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد بايد بين آن دو قرار گيرد
4-1-6  

   اي لهلوعايق 
دو نيم شده يا چاك به كه ممكن است براي سهولت در اجرا  اي استوانههاي  به شكل قطعه) عايق( فراورده

  . خورده باشد
4-1-7    

   1قطعه
  . رود با قطر بزرگ به كار مي اي استوانهصلبي است كه در تجهيزات كروي يا  عايق صلب يا نيمه فراورده

4-1-8    
  بلوك

از عرض  تر كوچكخيلي  كه يضخامت باموماً داراي مقطع عرضي چهارگوش است كه ع) عايق( فراورده 
  . نيست

4-1-9    
  عايق پيش ساخته 

  .شكل و غيره است Tمانند زانويي،  فراوردهقطعات بريده، سائيده، يا شكل داده شده از يك تخته يا بلوك 
4-1-10  

  خط توليد
  .شوند ميها توليد  فراورده ،پيوسته يمجموعه تجهيزاتي كه با استفاده از فرايند

4-1-11   
  واحد توليد

  .شوند ميها توليد  پيوسته فراوردهنا يمجموعه تجهيزاتي كه با استفاده از فرايند

                                                                                                                                                         
1-Segment, Lag  
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  اختصارات و يكاها نمادها،   4-2
  :شرح استاين به ها و يكاهاي استفاده شده در اين استاندارد  نماد

  
p  ضريب جذب صداي عملي  __ 

w داي وزن يافتهضريب جذب ص __ 

b عرض  mm 

Di قطر داخلي  mm 

DO  قطر بيروني  mm 

d ضخامت mm 

dD  فراورده اعالم شدهضخامت mm 

b تغيير نسبي در عرض  %  

d  تغيير نسبي در ضخامت % 

l تغيير نسبي در طول % 

L انحراف از خطي بودن  mm 

l  طول  mm 

   ضريب هدايت حرارتي W/(m.K) 

D   هدايت حرارتي اعالم شدهضريب W/(m.K) 

  ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب __ 

Pd تغيير شكل تحت بار متمركز N1000  mm 

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

Sd انحراف از تخت بودن ضخامت  m 

sd ضخامت معادل نفوذ بخار آب mm 

Smax انحراف از تخت بودن mm 

m  شاريمقاومت ف  kPa 

b  مقاومت خمشي  kPa 

mt مقاومت كششي عمود بر سطوح kPa 

t  سطوح موازي بامقاومت كششي kPa 

v  اي لولههاي  بودن عايق گونياانحراف از  mm 

Wlp  سازي جزيي ور جذب آب دراز مدت با غوطه kg/m2 

Wp  جذب آب كوتاه مدت kg/m2 

Xct  خزش فشاري mm 

Xt   تغيير شكل در زمانt  mm 
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Z مقاومت در برابر بخار آب  m2.h.Pa/mg 
 

AP  عملينماد تراز اعالم شده ضريب جذب صداي 

AW نماد تراز اعالم شده ضريب جذب صداي وزن يافته 

BS  نماد تراز اعالم شده براي مقاومت خمشي 

CC(i1/i2/y)c نماد تراز اعالم شده براي خزش فشاري 

CL  كلرايدهاي قابل حل براينماد تراز اعالم شده  
CS(Y) نماد تراز اعالم شده براي مقاومت فشاري 

F  هاي فلورايد قابل حل براي يوننماد تراز اعالم شده  
L  براي خطي بودننماد تراز اعالم شده  

MU نماد مقدار اعالم شده براي ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب 

NA  يم قابل حلهاي سد براي يوننماد تراز اعالم شده  
pH  مقدار براي نماد تراز اعالم شدهpH  

PL(P) نماد تراز اعالم شده براي نفوذ تحت بار متمركز 

SI  هاي سيليكات قابل حل براي يوننماد تراز اعالم شده  
ST(+)  حداكثر دماي كاربرداعالم شده براي  ترازنماد  
ST(-)  حداقل دماي كاربرداعالم شده براي  ترازنماد  
TP  سطوح موازي بااعالم شده براي مقاومت كششي  ترازنماد  
TR  سطوح عمود براعالم شده براي مقاومت كششي  ترازنماد  

WL(P) نماد تراز اعالم شده براي جذب آب دراز مدت 

WS نماد تراز اعالم شده براي جذب آب كوتاه مدت  
Z آب نماد مقدار اعالم شده براي مقاومت در برابر نفوذ بخار  

  اختصارات  4-3
  :اختصارات به كار رفته در اين استاندارد به شرح زير است

CG شيشه سلولي  
ITT آزمون نوع اوليه 

ML  كننده فني توليدادبيات 

FPC كنترل توليد كارخانه  
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  الزامات   5
  كليات  1- 5

ها  فراورده ،با اين استانداردبراي مطابقت . اين استاندارد ارزيابي شوند 6اساس بند  ها بايد بر فراوردهخواص 
  .دنرا برآورده ساز 3- 5حسب مورد الزامات بند  و بر 2-5بايد الزامات بند 

هايي است  گيري شده بر روي تعداد آزمونه ، ميانگيني از مقادير اندازهفراوردهنتيجه آزمون براي يك خاصيت 
  .ارائه شده است 5كه در جدول 

  .ارائه شده است پپيوست  در تكميلياطالعات خواص  -يادآوري

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

 استاندارد بنـد هاي انجام شده مطابق  گيري    اندازه ضريب هدايت حرارتي بايد بر اساستخت،  هاي آزمونهبراي 
اي بايد استاندارد  استوانه هاي براي آزمونه .باشد 20-3استاندارد بند  مطابق هاي ضخيم فراوردهيا براي  3-19

  . مورد استفاده قرار گيرد مشخص شده است 2-3-6مطابق آنچه كه در بند  35-3بند 
 38-3تعيـين و مطـابق اسـتاندارد بنـد      توليدكنندهدر هر دو مورد، مقادير ضريب هدايت حرارتي بايد توسط 

بـاال كـه محـدوده دمـاي      گيـري  انـدازه  كننده مطابق استانداردهايبايد توسط توليد اين مقادير. شود تصديق
  :رود شرايط زير به كار مي. شود اعالمگيرد،  فراورده را در بر مي كاربرد

  .شوند بيانبايد با سه رقم معني دار ضريب هدايت حرارتي گيري شده  اندازهمقادير   5-2-1-2
     بق اسـتاندارد بنـد  اعالم شده بايد به صـورت منحنـي حـدي مطـا     ضريب هدايت حرارتيمنحني   5-2-1-3
  .شود ارائه 3-38
باال گـرد  سوي به  W/(m.K)001/0بايد با تقريب ، λD ، اعالم شده ضريب هدايت حرارتي مقادير   5-2-1-4

  .شود
  .است -C170متوسط مرجع مورد نياز آزمون دماي ترين  كم 5-2-1-5
يعنـي   ،رقـم معنـي دار اسـت    بـا سـه   "مرجـع اعـالم شـده   " يـا  معادله اعالم شـده، /حد منحني  5-2-1-6

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

شـود،   ه از معادله اعـالم مـي  كه ضريب هدايت حرارتي به صورت يك جدول استخراج شد هنگامي  5-2-1-7
بايد براي محدوده كامل ضريب هـدايت حرارتـي انجـام     W/(m.K) 001/0 هاي با گامباال  سويگرد كردن به 

  .  شود

سـنجش   منطقـه در  درزهـايي كه داراي  47-3استاندارد بند  مطابق اي لولههاي  ضريب هدايت حرارتي عايقتعيين  -يادآوري
  .است 35 -3مطابق استاندارد بند  درزهاشامل تاثير اين  است
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  ها ابعاد و رواداري   2-2- 5
  ابعاد خطي  2-2-1- 5

  .تعيين شود 2-3و بند  1-3بند  هاياستانداردبايد مطابق هاي تخت  فراورده ،d ،و ضخامت، b عرض،، l طول،
بند  استانداردمطابق هاي پيش ساخته بايد  و عايق ات، قطعاي لولههاي  عايق ،Di ،و قطر داخلي ضخامت طول،

  . تعيين شود 3-22
داشـته   تفـاوت  1هاي ارائـه شـده در جـدول     تر از رواداري بيش اعالم شدهنبايد از مقادير  هيچ نتيجه آزموني

  . باشد
  يهاي ابعاد رواداري -1جدول 

  متر  ابعاد برحسب ميلي

قطر   ضخامت  عرض  طول  شكل فراورده
  داخلي

  گونيا بودن
تخت 
  بودن

خطي 
بودن 
ي ها عايق
  اي لوله

 ضخامت  طول و عرض
ss 

 - 2 2 2 -  5 mm/m2 2  تخته بدون روكش

5 2   تخته روكش دار 2الف  -3 mm/m 22 - 

+4تا  -2  2 0  اي لولهعايق   3  2 

 ارائـه توليدكننـده   ادبيات فنير بايد د mm3ضخامت هرگونه روكش بيش از . شود هاي بدون روكش اعمال مي ها فقط براي تخته رواداري :الف
 .شود

  گونيا بودن  2-2-2- 5
 ،v، انحـراف از گونيـا بـودن    و 4-3اسـتاندارد بنـد   بايـد مطـابق    هـا  هـا و دال  تخته، Sb، گونيا بودنانحراف از 

 مربوط كـه   نبايد از رواداريهيچ نتيجه آزموني . تعيين شود 22-3بايد مطابق استاندارد بند اي  هاي لوله عايق
  .ارائه شده فراتر رود 1در جدول 

  تخت بودن   2-2-3- 5
هيچ نتيجـه آزمـوني   . تعيين شود 5-3استاندارد بند  بايد مطابق ها ها و دال تخته، Smax، تخت بودنانحراف از 

   .ارائه شده فراتر رود 1در جدول  مربوط كه  نبايد از رواداري
  لولهخطي بودن عايق  2-2-4- 5

هـيچ نتيجـه   . تعيـين شـود   22-3بايد مطابق استاندارد بند  اي لولههاي  براي عايق، Lخطي بودن،  انحراف از
  .ارائه شده فراتر رود 1در جدول  مربوط كه  نبايد از رواداريآزموني 

  پايداري ابعادي  2-3- 5
تغييـرات   .انجـام شـود   2شرايط داده شده در جدول بايد مطابق مشخص پايداري ابعادي تحت شرايط آزمون 
بـراي   2از مقادير ارائه شده در جدول تر  بيشنبايد  εd∆و كاهش نسبي ضخامت  εb∆عرض  ،εl∆طول  نسبي
  .باشد ،اعالم شده  تراز
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  مشخصپايداري ابعادي تحت شرايط   - 2جدول

  روش آزمون  شرايط آزمون  مشخصه
  درصد الزامات

  و εl∆،طول
  εb∆ ،عرض 

  εd∆ضخامت، 

DS(70,-) 48 h, 70 C 1 5/0  9-3د بند استاندار 

DS(23,90)  48 h, 23 C, 90%R.H. 1 5/0  9-3ستاندارد بند ا 

DS(70,90) 48 h, 70 C, 90%R.H. 1 5/0  9-3ستاندارد بند ا 

  .نبايد انجام شود DS(23,90)و  DS(70,-) هاي آزمونشود  انجام ميDS(70,90)  كه آزمون  هنگامي

   در بازار جودي موها فراورده واكنش در برابر آتش  2-4- 5
هـاي   روش .تعيـين شـود   27-3بند  بايد مطابق استاندارد در بازار  موجود  فراوردهكالس واكنش در برابر آتش 

  .ارائه شده است 41-3نصب و اتصال در استاندارد بند 

  .باشدبرچسب بايد شامل بندي الزامي است و  طبقهاين  -1يادآوري
بـا قطـري    منحنـي هاي به كار رفته براي سطوح تخـت يـا سـطوح     هبراي فراورد 27-3استاندارد بند  1جدول
  .كاربرد دارد mm300 تر از بزرگ

را دارد در يـك كـاربرد خطـي     27-3اسـتاندارد بنـد    1طبقه بندي مطابق جدول يك اگر فراورده تختي كه 
   .تر نياز ندارد شود، به طبقه بندي بيش  استفاده
 تـر يـا معـادل    خطي يـا بـا قطـري كـم     كاربردهاي به كار رفته در  ردهبراي فراو 27-3استاندارد بند  3جدول 

mm300 شود استفاده مي.  
گونـه كـه در گـزارش طبقـه بنـدي       جزييات اطالعات درباره شرايط آزمون و دامنه كاربرد طبقه بندي همـان 

 .ارائه شود توليدكننده فني واكنش در برابر آتش بيان شده بايد در ادبيات

بايـد از طريـق انجـام آزمـون مطـابق      كننـد   اعالم مـي تر  بدون آزمون بيش را A1كالس  ي كهيها كنندهتوليد
  .نيستنددرصد وزني مواد آلي  0/1تر از  ها حاوي بيش فراوردهنشان دهند  28-3استاندارد بند 

  .آتش ارائه شده استدر برابر به رفتار  مربوط تكميليدر پيوست پ، خواص  -2يادآوري

   دوامخصوصيات   2-5- 5
  كليات  2-5-1- 5

  بنــد       و  3-5-2-5 بنــد ،2-5-2-5خصوصــيات مناســب دوام در ايــن اســتاندارد در نظــر گرفتــه شــده و بنــد 
  .گيرد را در بر مي 5-2-5-4
  فروسايي و دماي زياد/1دوام واكنش در برابر آتش در برابر زمانمندي 5-2-5-2

  كه در معرض حداكثر دماي كاربرد يا هنگاميزمان ذشت گ با CG هاي عملكرد واكنش در برابر آتش فراورده

                                                                                                                                                         
1-Ageing  



12 

 

  .كند تغيير نميد، نگير اعالم شده قرار مي 
  فروسايي /در برابر زمانمندي مقاومت حرارتيدوام  5-2-5-3

       بنـد ايـن مـورد شـامل     .كنـد  زمان تغييـر نمـي  گذشت  با CG هاي فراوردهاعالم شده ضريب هدايت حرارتي 
 3-3-5پايـداري ابعـادي يـا بنـد      2-3-5ها و بند  ابعاد و رواداري 2-2-5حرارتي، بند ضريب هدايت  5-2-1

   . است) يداري ابعادياپ(حداكثر دماي كاربرد 
  دماي زياددر برابر  مقاومت حرارتيدوام  5-2-5-4

 2-3-5نـد  ايـن مـورد ب   .كند تغيير نميدر دماي زياد  با گذشت زمان CG هاي ضريب هدايت حرارتي فراورده
  . گيرد در بر ميرا ) پايداري ابعادي(حداكثر دماي كاربرد 

  ويژهبراي كاربردهاي  الزامات  3- 5
  كليات  3-1- 5

وجود نداشته باشد،  در كاربرد فراوردهشرح داده شده براي يك  3-5كه در بند  يبراي خاصيت الزامي اگر هيچ
  .نيست الزمو اعالم آن توسط توليد كننده   تعيين اين خاصيت

اگـر   .تهيـه كـرد   هاي تخت دالتوان با اره كردن يا ساييدن از  ، را ميCG هاي پيش ساخته و عايق اي لولههاي  عايق -يادآوري
مورد استفاده براي توليـد   تخت هاي دالها براي خصوصيات ويژه، مربوط به  مشخص نشده باشد در اين صورت اعالمپس از اين 

  .است ها آن

  بردحداكثر دماي كار  3-2- 5
در . ، تعيـين شـود  31-3تخـت بايـد مطـابق اسـتاندارد بنـد       هاي فراورده، براي (+)STحداكثر دماي كاربرد، 
  . داشته باشد mm2، هيچ نتيجه آزموني نبايد انحرافي از ابعاد بيش از (+)STحداكثر دماي كاربرد، 

  . تعيين شود 42-3نقطه كرنش شيشه بايد مطابق استاندارد بند 
  .باشدتر  كم C50 به اضافهزمون نقطه كرنش شيشه نبايد از حداكثر دماي كاربرد هيچ نتيجه آ

حداكثر دمـاي كـاربرد،   و  نباشد C5تر از  هايي كه كم در گام، C100 تر از كم ،(+)STحداكثر دماي كاربرد، 
ST(+) ،تر از  بيشC100 تر از  هايي كه كم در گامC10 بايد اعالم شود نباشد.  

حداكثر  بنابراين. شوند ها اره شده يا ساييده مي يا قطعه ها از تخته CGو قطعات عايق پيش ساخته  اي لولههاي  ايقع-يادآوري
 در صورت نياز تعيين مستقيم. دنتعيين شو 30-3هاي تخت مطابق استاندارد بند  بايد فقط بر روي تخته ،(+)ST، دماي كاربرد

 اگـر  .تعيين شود C/h50 با انتخاب گراديان دماي 31-3بايد مطابق استاندارد بند  اي لولههاي  حداكثر دماي كاربرد براي عايق
  .تعيين شود 42-3دماي كاربرد بايد مطابق استاندارد بند  حداكثرنمونه برداشت،  برايكامل را نتوان  اي لولهعايق 

  حداقل دماي كاربرد  3-3- 5
به پايين تا حداقل دماي كـاربرد  + C20از  C10 هاي گام ، بايد در ترازهايي با(-)STحداقل دماهاي كاربرد، 

  .شود تصديقبا انجام آزمون مطابق استانداردهاي زير  بايدو  اعالم شوداظهار شده 
  ؛ضريب هدايت حرارتي به عنوان تابعي از دما -
   ؛ضريب انبساط حرارتي به عنوان تابعي از دما -
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   .ي به عنوان تابعي از دماكاربردهاي باربر، مقاومت فشاردر موارد  -
تـوان در يـك دمـاي     دما، مناسب بودن هرگونه عايق ويژه را مـي وابسته به هاي فيزيكي  با استفاده از اين داده

  .ارزيابي كردهاي طراحي مربوط به كاربرد  عملكردي پايين معين براي تاسيسات صنعتي در رابطه با مشخصه
، (-)STحداقل دماي كاربرد، . اين استاندارد تعيين شود ببق پيوست مطا ، بايد(-)STحداقل دماهاي كاربرد، 

هيچ نتيجه آزموني نبايد انحرافي از ابعـاد  . ، به آزمون نياز نداردC0اين استاندارد ولي باالي  دامنه كاربرد در
  .ضخامت داشته باشد براي 0/1% بيش از درصد براي طول و عرض و 5/0بيش از 

  مقاومت فشاري  3-4- 5
گذاري بعد از بار kN/s2(بار كنترل شده  -روش الف 6-3اساس استاندارد بند  ، بايد برmقاومت فشاري، م

  . تعيين شودها  ها و دال براي تخته) s5طي  kN5اوليه 
  .براي تراز اعالم شده باشد 3شده در جدول  ارائهتر از مقدار  نبايد كمبراي تنش فشاري هيچ نتيجه آزموني 

  براي مقاومت فشاري هاتراز -3جدول 
  الزام تراز

kPa 
CS(Y)400   400   
CS(Y)500   500   
CS(Y)600   600   
CS(Y)700    700   
CS(Y)800    800   
CS(Y)900   900   
CS(Y)1000   1000   
CS(Y)1200   1200   
CS(Y)1400   1400   
CS(Y)1600   1600   
CS(Y)1800   1800   
CS(Y)2000   2000   
CS(Y)2200   2200   
CS(Y)2400   2400   
CS(Y)2500   2500   
CS(Y)2750   2750   
CS(Y)3000   3000   

  مقاومت خمشي  3-5- 5
هيچ نتيجه آزموني . تعيين شودها  ها و دال براي تخته 17-3، بايد مطابق استاندارد بند bمقاومت خمشي، 

  .باشد ،براي تراز اعالم شده 4در جدول  تر از مقدار ارائه شده نبايد كم
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  ها براي مقاومت خمشيتراز -4جدول 
  الزام تراز

kPa 
BS200 200   
BS250 250   
BS300 300   
BS400 400   
BS450 450   
BS500 500   
BS550 550   
BS600 600   
BS700 700   
BS800 800   
BS900 900   

BS1000 1000   
BS1100 1100   
BS1200 1200   
BS1300 1300   
BS1400 1400   

  بار متمركز  3-6- 5
هيچ . تعيين شود 18- 3ايد مطابق استاندارد بند بها  ها و دال ، تختهN 1000 ،Pdتحت بار متمركز تغيير شكل

  .باشد ،براي تراز اعالم شده 5تر از مقدار ارائه شده در جدول  نتيجه آزموني نبايد بيش
  رازها براي تغيير شكل تحت بار متمركزت - 5جدول 

  الزام تراز
 mm 

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

PL(P)0.5 5/0   

  مقاومت كششي موازي با سطوح  3-7- 5
مقاومت كششي موازي  تراز. تعيين شود 12-3، بايد طبق استاندارد بند tمقاومت كششي موازي با سطوح، 

تر از تراز اعالم  هيچ نتيجه آزموني نبايد كم. اعالم شود kPa50هاي  ، با گامTPزهاي، با سطوح بايد در ترا
  .باشد ،شده
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  مقاومت كششي عمود بر سطوح  3-8- 5
هيچ نتيجه آزموني نبايد . تعيين شود 11-3استاندارد بند  مطابق، بايد  mtمقاومت كششي عمود بر سطوح، 

  :شود، باشد ادير زير انتخاب مي، كه از مقTRتر از تراز اعالم شده،  كم
 kPa 100kPa,125 kPa,150kPa, 175kPa, 200kPa, 250kPa, 300kPa, 350kPa, 400, kPa500  

kPa, 600 kPa,700 

  خزش فشاري  3-9- 5
، cروز آزمون در يك تنش فشاري،  122، بايد پس از حداقل Xt، و كاهش ضخامت كل، Xctخزش فشاري،  

يابي  برابر برون 30سال  10متناظر با  نتايج داده شده تعيين شود و kPa 1حداقل هاي اعالم شده كه در گام
 و، i2خزش فشاري بايد در ترازهاي، . به دست آيد 10-3مطابق استاندارد بند ي اعالم شده تا ترازها شوند

تيجه هيچ ن. شودتنش اظهار شده، اعالم  درmm1/0 هاي ، با گامi1، كاهش ضخامت كل بايد در ترازهاي
  . آزموني نبايد بيش از ترازهاي اعالم شده در تنش اعالم شده باشد

  :طبق جدول زير هايي براي اعالم ترازها براي خزش فشاري مثال -1يادآوري 

 زمان آزمون  تراز
  روز

  يابيبرونزمان
  سال

 تنش اعالم شده
kPa 

  الفالزام
mm  

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

  .ها، در اين مقادير در نظر گرفته نشده است خزش قير استفاده شده براي روكش -الف
  

 CC(1.5/1/10)450يك تراز اعالم شده  ، به عنوان مثال7مطابق بند  CC (i1/i2/y)c هبا ارجاع به كد مشخصـ 2يادآوري 
              يابي در براي كاهش ضخامت كل پس از برون mm 5/1براي خزش فشاري و حداكثر mm1نده مقدار حداكثر نشان ده

  .  است  kPa450  تنش اعالم شده تحت) روز آزمون 122برابر  30يعني(سال  10

  جذب آب   3-10- 5

  جذب آب كوتاه مدت  3-10-1- 5
 13- 3مطابق استاندارد بند هاي تخت  براي فرآوردهبايد  ،WPسازي جزئي،  ور جذب آب كوتاه مدت با غوطه

  .باشد kg/m25/0نبايد بيش از ، WP، جذب آب آزمون هيچ نتيجه. تعيين شود

تعيين  26-3استاندارد بند  توان مطابق پيش ساخته را مي اي لولهگيري مستقيم جذب آب كوتاه مدت عايق  اندازهيادآوري ـ 
   .كرد

  مدتدراز جذب آب  3-10-2- 5
نتيجه هيچ . تعيين شود 16-3، بايد مطابق استاندارد بند Wlpسازي جزئي،  ور مدت با غوطهجذب آب دراز

  .باشد kg/m25/0نبايد بيش از  جذب آب آزمون
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  بخار آب مقاومت در برابر نفوذ  3-11- 5
در برابـر نفـوذ بخـار    تعيين شود و به صورت ضريب مقاومـت   15-3انتقال بخار آب بايد مطابق استاندارد بند 

هاي روكش شـده، يـا    فراورده، براي Zهاي همگن و به صورت مقاومت در برابر بخار آب،  فراورده، براي آب، 
،  Zهيچ نتيجه آزمـون،  . باشد 40000تر از  ، نبايد كمهيچ نتيجه آزمون، . هاي غيرهمگن اعالم شود فراورده

  . تر از مقدار اعالم شده باشد نبايد كم
  توان مي را 41-3مقدار بيان شده در استاندارد بند  ،، ر جايگزين، براي اعالم خواص مقاومت بخار آببطو

  .به كار برد)   = ~ CGبراي(
  pHهاي قابل حل در آب و مقدار  مقادير بسيار كم يون  3-12- 5

ندارد بايد مطابق استا pH كلرايد، فلورايد، سيليكات، سديم و مقدار هاي قابل حل در آب مقادير بسيار كم يون
فـراورده و   mg/kgرا برحسـب   تـراز چنـد  در صـورت مقتضـي   كننده بايد يك يا توليد. تعيين شود 23-3بند 

براي كلرايد و فلورايد هيچ نتيجه آزمـوني نبايـد   . اعالم كند 5/0هاي  را به صورت ترازهايي، در گام pHمقدار 
تر از مقدار اعـالم شـده     يكات و سديم هيچ نتيجه آزموني نبايد كمبراي سيل .تر از مقدار اعالم شده باشد بيش
  .داشته باشد 0/1تر از   هيچ نتيجه آزموني نبايد از مقدار اعالم شده اختالفي بيش pHبراي مقدار  .باشد

 جذب صدا  3-13- 5

. تعيين شود 1خالييك فضاي اما هميشه بدون  32-3ضريب جذب صدا بايد مطابق استاندارد بند   
، p، عمليبا استفاده از مقادير ضريب جذب صداي  36-3خصوصيات جذب صدا بايد مطابق استاندارد بند 

عددي براي تك مقدار و   Hz125Hz , 250Hz , 500Hz  ,1000 Hz , 2000Hz  ,4000  :در بسامدهاي
  .، محاسبه شودWضريب جذب صداي وزن يافته،  

p  وW 1( گرد شود 05/0، بايد با تقريب>p  1بايد به صورت=p هاي  و در ترازهايي با گام) بيان شود
  .تر از تراز اعالم شده باشد ، نبايد كمW)و  p(هيچ نتيجه آزمون . اعالم شود 05/0

  2آزاد شدن مواد خطرناك  3-14- 5
  3سوختن فروزان پيوسته  3-15- 5

پيوسته را مطابق روش آزمون ملي در  كننده بايد سوختن فروزانكند، توليد ه مقررات الزام ميك در جايي
  .صورت مقتضي اعالم كند

                                                                                                                                                         
1 -Plenum 

 .اين بخش در استاندارد مرجع در دست تهيه است -  1

  .دست تهيه استاستاندارد مرجع در در  يك روش آزمون-2
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  هاي آزمون روش  6
  نمونه برداري  6-1

ها كافي باشد  نباشد و براي همه آزمون m25تر از  مساحتي كه كمكل با  واحدي ها بايد از نمونه آزمونه
هر كدام كه  ،دازه كاملبا ان فراوردهيا  mm 300تر از  كوچكنمونه نبايد  تر كوچكضلع . برداشته شوند

   .باشد ،است تر كوچك
  .نمونه شامل حداقل سه قطعه با اندازه كامل برداشته شود يك بايد از اي لولههاي عايق  آزمونه

  تثبيت شرايط  6-2
سطح . كه در استاندارد آزمون مشخص شده باشد ها الزم نيست مگر آن اي براي آزمونه هيچ گونه شرايط ويژه

قبل از آزمون  h6حداقل بايد  ها اختالف نظر آزمونه صورتدر . ا بايد عاري از غبار و آب باشده خارجي آزمونه
  .داري شوند نگه )550(%و رطوبت نسبي )  C)223 دمايدر 

  .ها مورد نياز نيست اي براي آزمونه براي كنترل توليد كارخانه هيچ تثبيت شرايط ويژه

  انجام آزمون  6-3
  كليات  6-3-1

و هرگونه  دست آوردن يك نتيجه آزمونه براي ب هاي مورد نياز گيري ها، حداقل تعداد اندازه زمونهابعاد آ
  .ارائه شده است 6در جدول شرايط خاص مورد لزوم، 

كار برده  هاي شيشه سلولي بدون روكش به ختهبراي تدر ستون تخت  6داده شده در جدول   آزمونهاي  روش
 بريده اي لولهيا عايق دار  ه سلولي روكشهاي شيش براي توليد تخته مغزه كهاد براي مواين روش را . شوند مي

  .كار برد توان به نيز ميشود  استفاده ميشده يا ساييده شده يا قطعات پيش ساخته 
تـوان بـر روي فـراورده     اين آزمون را ميچنانچه روكش يا پوشش هيچ تأثيري بر خواص فراورده نداشته باشد 

  .بدون پوشش انجام داد بدون روكش يا
هـاي تخـت بريـده يـا سـاييده       از فـراورده شيشـه سـلولي   و قطعات پيش ساخته  اي لولههاي  از آنجا كه عايق

ابعاد، گونيا بودن، خطي بودن لولـه، جـذب آب كوتـاه مـدت و مقـادير بسـيار كـم        هاي  آزمونشوند، فقط  مي
ي كـه مربـوط   در صـورت  اي لولـه هاي پيش سـاخته   قعايبايد بر روي  pHكلرايدهاي قابل حل در آب و مقدار 

ارتباطي بـه كنتـرل توليـد كارخانـه     ) به پيوست پ مراجعه شود(به استثنا ابعاد  موضوعاين . انجام شود باشد
  .ندارد

  ضريب هدايت حرارتي   6-3-2
هـاي ضـخيم    فـراورده بـراي  يا  19-3استاندارد بند ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق  هاي تخت،  براي آزمونه

مطـابق  بايـد   اي، ضـريب هـدايت حرارتـي    هـاي اسـتوانه   آزمونهبراي . تعيين شود 20-3مطابق استاندارد بند 
  .تعيين شود 35-3استاندارد بند 
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 يـا  19-3هـاي مطـابق اسـتاندارد بنـد     توان با آزمون را مي 35-3هاي مطابق استاندارد بند  آزمون  6-3-2-1
را ) يزيـادتر ( تري ن داده شود كه نتايج مقادير ايمننشا  كه كرد، مشروط بر آنجايگزين  20-3استاندارد بند  

  . دهد ارائه مي
ترين دماي مرجـع   كم. ضريب هدايت حرارتي بايد براي محدوده كامل دمايي فراورده تعيين شود  6-3-2-2

  .عه شودبراي كنترل توليد كارخانه به پيوست الف مراج. است -C 170دماي مورد نياز آزمون 
هاي ضريب هـدايت حرارتـي بـر روي     گيري اندازهشود كه  فرض مي، (ITT)براي آزمون نوع اوليه   6-3-2-3

نماينده كل  براي هريك از قطرها ترين ضخامت عايق ترين و كوچك در بزرگ اي لولههاي  دو قطر داخلي عايق
  .محدوده فراورده است

  .شود يك بعد استفاده ميفقط  ،(FPC) براي كنترل توليد كارخانه  6-3-2-4

  .است mm194و  mm48 قطر داخلي هاي مناسب اندازه -1يادآوري

هـاي   بـراي فـراورده   20 -3يا اسـتاندارد بنـد    19-3محافظت شده استاندارد بند  گرمروش لوح   6-3-2-5
در نظـر  ، mm500داراي قطر داخلي بـيش از   اي لولههاي  گيري عايق روش مناسبي براي اندازهرا بايد ضخيم 
 .باشـند  اي لولـه هـاي   عايق باآماده شوند كه داراي ضخامت و چگالي يكسان  چنانهاي تخت بايد  دال. گرفت

   .رود، اين مورد بايد در گزارش آزمون بيان شود اگر روش لوح گرم محافظت شده به كار مي

  .مثال آماده سازي آزمونه در پيوست ت ارائه شده است -2يادآوري

اگـر ايـن   . گيري شده تعيـين شـود   ضريب هدايت حرارتي بايد به طور مستقيم در ضخامت اندازه  6-3-2-7
هاي ديگر فراورده انجام شود مشروط  هايي بر روي ضخامت گيري ، بايد به وسيله اندازهنباشدمورد امكان پذير 

  :كه بر آن
توليـد يـا يـك واحـد توليـدي      فراورده داراي خصوصيات شيميايي و فيزيكي مشابه بوده و در يك خـط  ـ 

  . شده باشد ساخته
 هـايي  محـدوده ضـخامت   دردرصد  2تر از  بيش، اختالفي ، و بتوان نشان داد كه ضريب هدايت حرارتي -

  .   ندارد ،شود مي انجام محاسبهدر آن كه 
شـخص  مشود و توليدكننـده بـراي    ها توليد مي كه يك فراورده در يك محدوده ضخامت در جايي  6-3-2-8

  .محدوده را اعالم كند  ترين بيشكند، وي بايد  را انتخاب و اعالم مي ساختن محدوده كامل فقط يك 
  واكنش در برابر آتش  6-3-3

استاندارد  30تا  26هاي  جدولمقررات نصب و اتصال در . انجام شود 27-3بايد مطابق استاندارد بند   ها آزمون
ارائـه شـده    شود، طور كه به بازار عرضه مي همان اي لولههاي عايق  راوردههاي تخت و ف براي فراورده 42-3بند 
  .هاي تخت داده شده است نصب براي تجهيزات استاندارد شده فقط براي فراورده پارامترهاي. است
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هـاي تخـت و    نصب بـراي فـراورده  پارامترهاي هايي را براي فراورده و  جدول 42-3پيوست الف استاندارد بند 
نصب براي تجهيزات استاندارد شـده فقـط   پارامترهاي . دهد ه مييبازار، ارا موجود در اي لولههاي عايق  فراورده

  .هاي تخت داده شده است براي فراورده
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -6 جدول
  متر ابعاد بر حسب ميلي

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها براي  گيري اندازه

  بدست آوردن  يك
  آزمون نتيجه

  
  ابعاد
  الف آزمونه
  

  بند  روش آزمون

  
  شماره  عنوان  تخت  اي استوانه

  1    

 19- 3استاندارد بند 
  يا

  براي 20- 3بند 
mm500>   Di  

  استاندارد
يا  19- 3بند 

ضريب هدايت   20- 3بند 
  1- 2-5  حرارتي

آزمون  -تذكر
 شامل اتصاالت

  است
    35- 3استاندارد بند   اندازه كامل  

  ها و رواداري ابعاد          

5-2 -2  
  استاندارد  22- 3استاندارد بند   اندازه كامل  1  

  طول و عرض  2- 3بند 

  :بار
Pa)5 ±250(  1  استاندارد  22- 3استاندارد بند   اندازه كامل  

  ضخامت  3- 3بند 

  قطر داخلي    22- 3استاندارد بند   اندازه كامل  1  -

  استاندارد  22- 3استاندارد بند   اندازه كامل  1  -
  2-2- 2-5  گونيا بودن  4- 3 بند

  استاندارد    اندازه كامل  1  -
  3-2- 2-5  تخت بودن  5- 3بند 

خطي بودن عايق     22- 3استاندارد بند   اندازه كامل  1  -
  4-2- 2-5  لوله

  استاندارد بند
  4- 2-5  واكنش در برابر آتش  مراجعه شود 27-3به استاندارد بند   3-42

-  3  200 200    استاندارد  
  3- 2-5  اري ابعاديپايد  9- 3بند 

گراديان دما 
K/h50  

  عايق لبه
mm100  

3  

150150  
هاي  عايق براي
  استاندارد اي لوله
  31-3  بند 

  استاندارد
  31- 3بند  

  استاندارد
  2- 3-5  حداكثر دماي كاربرد  30- 3بند 

پيوست ب اين 
      1  استاندارد

پيوست ب و 
  استاندارد

  19- 3بند 
  3- 3-5  حداقل دماي كاربرد

  الفپيوست 

  براي3
CS(Y)400- 1000 

براي4  
CS(Y)  1200 -  3000  

  يك چهارم تخته يا
200 200    استاندارد  

  4- 3-5  مقاومت فشاري  6 - 3بند 
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -6 جدولادامه 
  متر ابعاد بر حسب ميلي

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه

براي بدست 
  آوردن  يك
  نتيجه آزمون

  
  بعادا

  الف آزمونه
  

  بند  روش آزمون

  شماره  عنوان  تخت  اي استوانه

  5- 3-5  مقاومت خمشي  17- 3استاندارد بند      4  روش ب
  6- 3-5  بار متمركز  18- 3استاندارد بند     اندازه كامل  1  پيوست الف

-  5  250 500     مقاومت كششي   12- 3استاندارد بند
  7- 3-5  موازي با سطوح

-  5  150 150    مقاومت كششي   11- 3اندارد بند است
  8- 3-5  عمود بر سطوح

براي آماده 
سازي آزمونه 
  به استاندارد

 6- 3بند 
از . مراجعه شود

نقاط مرجع بر 
ها  روي لبه

  .استفاده كنيد

3  200 200     9- 3-5  خزش فشاري  10- 3استاندارد بند  

  روش ب
  1روش ب 

4  
4  

200 200  
200 200   هايداستاندار  26- 3استاندارد بند  

  10- 3-5  جذب آب  16-3بند  و 13- 3بند 

 سري الف
شرايط آزمون 
بايد انتخاب 

شود مگر آنكه 
ب يا پ سري 

  اعمال شود

  استاندارد  5
مقاومت در برابر نفوذ   15- 3استاندارد بند     15- 3بند 

  11- 3-5  بخار آب

  23- 3استاندارد بند   23- 3استاندارد بند     3  گرم20
كم  بسيار مقادير

ابل حل در هاي ق يون
 pHآب و مقدار 

5-3 -12  

بايد گزارش 
  13- 3-5  جذب صدا  32- 3استاندارد بند     m2 10حداقل  1  شود

آزاد سازي مواد  ب ب      
  14- 3-5  خطرناك

سوختن فروزان   ب ب      
  15- 3-5  پيوسته

 .5-2-4به استثناي بندضخامت فراورده با اندازه كامل، :الف
  .هنوز تهيه نشده است :ب
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  ناساييكد ش  7 
تمام  اين كد بايد شامل. بايد توسط توليدكننده به فارسي و انگليسي ارائه شود فراوردهكد شناسايي براي 

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

 CG -  عالمت اختصاري شيشه سلولي -

 ISIRI00000 -   اناستاندارد ملي ايراين شماره  -
 (+)ST -  حداكثر دماي كاربرد -

 (-)ST -  حداقل دماي كاربرد -

 CS(Y)i -  مقاومت فشاري -

 BSi -  مقاومت خمشي -
 PL(P)i -  بار متمركز -
 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 دراز مدت -
 MU -  معادل ضخامت اليه هوا بخار آب وذنف -

 AWi -  ضريب جذب صداي وزن يافته -

 CLi -  هاي كلرايد قابل حل در آب مقادير بسيار كم يون -

 Fi -  هاي فلورايد قابل حل در آب مقادير بسيار كم يون -

 SIi -  هاي سيليكات قابل حل در آب مقادير بسيار كم يون -

 NAi -  آبهاي سديم قابل حل در  مقادير بسيار كم يون -

 pH - pHiتراز  -

 APi -  عمليضريب جذب صداي  -

براي ، y، بايد براي نشان دادن تنش فشاري و، ”c“،بايد براي نشان دادن كالس يا تراز مربوط ”i“ كه در آن
  .رود ها به كار  نشان دادن تعداد سال

  :شيشه سلولي شرح داده شده است  فراوردهكد شناسايي  زيرمثال در 
CG- ISIRI 000 – ST(+) 430 – ST(-)(-190) – CS(Y)700 –BS400 – PL(P)1.5 – WS – WL(P) – 

MU 
 ؛ حداقل دماي كاربرد C430حداكثر دماي كاربرد  ؛استاندارد ملي ايراناين  ارجاع به ؛شيشه سلوليواژه اختصاري 

C190-  تراز مقاومت فشاري؛kPa  700 ؛ تراز مقاومت خمشيkPa  400 جذب آب كوتاه  ؛5/1تراز بار متمركز ؛
  .بخار آب نفوذ؛ جذب آب دراز مدت؛ مدت
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  ارزيابي انطباق  8
  كليات 8-1

ارزيابي انطباق . باشد داين استاندار الزاماتخود با   فراوردهانطباق بايد مسئول  وييا نماينده مجاز   كنندهتوليد
توسـط   كنتـرل توليـد كارخانـه   يـه،  آزمون نوع اول اساس انجام شود و بايد بر 21-3استاندارد بند بايد مطابق 

  .هاي برداشته شده از كارخانه باشد هاي انجام شده بر روي نمونه آزمونو  فراورده كننده، شامل ارزيابيتوليد
 21-3اسـتاندارد بنـد   بندي كند اين كار بايد مطابق   خود را گروه فراوردهاي تصميم بگيرد تا  اگر توليد كننده 

  .انجام شود
انطباق را در صورت لـزوم   يهنامه يا اعالم براي پاسخ به يك درخواست، گواهيوي ا نماينده مجاز كننده يتوليد

  .قرار دهد اختياربايد در 
  آزمون نوع اوليه   8-2

آزمون نوع اوليه . براي همه خصوصيات اعالم شده انجام شود 21-3آزمون نوع اوليه بايد مطابق استاندارد بند 
  .انجام شود 38-3حرارتي بايد مطابق استاندارد بند براي منحني ضريب هدايت 

  . و حداكثر و حداقل دماي كاربرد تنها يك نتيجه آزمون مورد نياز است براي آزمون نوع اوليه منحني 
 بـا تـوان   را مـي  39-3با استاندارد بنـد   مرتبط هاي فراوردهن نوع اوليه در مورد براي خصوصيات مربوط، آزمو

  .ليه و اعالم، مطابق اين استاندارد استفاده كردهدف آزمون نوع او
  اي كنترل توليد كارخانه  8-3
  . شود براي خصوصيات ارائه شده در پيوست الف انجام مي اي كنترل توليد كارخانه ونآزم

 .ن اسـتاندارد باشـد  يـ ا الـف وسـت  يد مطـابق پ يـ با اي ارخانـه كد يـ نتـرل تول كها در  آزمون هاي تناوبحداقل 
  اسـتاندارد بنـد  د مطـابق  يـ م بايآن با آزمـون مسـتق   يشود، همبستگ يم انجام ميرمستقيزمون غآ كه هنگامي

   .جاد شوديا 3-21
را  39-3بـا اسـتاندارد بنـد    مـرتبط   هـاي  اي در مـورد فـراورده   كنترل توليد كارخانهبراي خصوصيات مربوط، 

  .ردمطابق اين استاندارد استفاده ك كنترل توليد كارخانههدف  باتوان  مي

  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9
ا يمحصول  ير بر رويشده و اطالعات ز يگذار يد به طور واضح نشانهن استاندارد بايمطابق ا يها فراورده

  :شوددرج  يا بسته بنديبرچسب 
    ارجاع به اين استاندارد ملي ايران 1- 9
  نام فراورده، يا ساير خصوصيات معرف كاال؛ 2- 9
  كننده يا نماينده مجاز وي؛ليدتجاري و نشاني تو نام، عالمت 3- 9
  نوبت كاري يا زمان توليد و كارخانه توليدكننده يا كد رديابي؛ 4- 9
گذاري توسط ارجاع به ادبيات فني  شرايط ويژه آزمون بايد با نشانه ،كالس واكنش در برابر آتش 5- 9

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

  شود؛ ارائه مي
  ضخامت اعالم شده؛ 7- 9
  ؛7بند  مطابقكد شناسايي  8- 9
  نوع روكش در صورت وجود؛ 9- 9
  ؛مقتضيدر صورت اعالم شده طول اعالم شده، عرض يا قطر داخلي  10- 9
  . مقتضيصورت  درموجود در بسته و مساحت فراورده طعات تعداد ق 11- 9
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  پيوست الف
  )الزامي(

  كنترل توليد كارخانه 
   فراوردهآزمون  انجام حداقل تناوب  -1- الفجدول 

 الفحداقل تناوب آزمون بند

  آزمون مستقيم عنوان  شماره

5-2-1 

  ضريب هدايت حرارتي
  C10در  -

  در محدوده كامل دما -

  ب h 24بار هر يك
 سال2يكبار هر 

5-2-2 

 اي لولههاي  عايق هاي تخت فراورده :ها ابعاد و رواداري

 - h 4بار هر يك طول و عرض

 - h 4بار هر يك ضخامت

 h 4بار هر يك  طول، ضخامت، قطر داخلي

 - h 4بار هر يك گونيا بودن

 - h 4بار هر يك تخت بودن

  h 4بار هر يك    اي لولهخطي بودن عايق 
 مراجعه شود 2-به جدول الف شود همان گونه كه به بازار عرضه مي واكنش در برابر آتش  5-2-5

 سال5يكبار هر  ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين پايداري 5-3-2

 سال5يكبار هر   حداكثر دماي كاربرد  5-3-3

 سال5يكبار هر   حداقل دماي كاربرد  5-3-4

  h 8بار هر يك:  400CS(Y)-1000  مقاومت فشاري  5-3-3
3000-1200CS(Y)  :بار هر يكh 4  

 سال5يكبار هر   مقاومت خمشي  5-3-4

  h 8بار هر يك  يير شكل تحت بار متمركزغت  5-3-7
 سال5يكبار هر   مقاومت كششي موازي با سطوح  5-3-8

 سال5يكبار هر   مقاومت كششي عمود بر سطوح  5-3-9

 سال5يكبار هر  خزش فشاري 5-3-10

 سال5يكبار هر  جذب آب 5-3-11

 سال5يكبار هر   بخار آب مقاومت در برابر نفوذ 5-3-12
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  آزمون فراورده انجام حداقل تناوب   -1-الفجدول ادامه 
 الفحداقل تناوب آزمون بند

  آزمون مستقيم عنوان  شماره

هاي قابل حل در آب كلرايد، فلورايد،  مقادير بسيار كم يون  5-3-13
 pHو سديم و مقدار سيليكات 

  سال5بار هر  يك

  سال5بار هر  يك  جذب صدا  5-3-14
  پ  آزاد شدن مواد خطرناك  5-3-15

  پ  سوختن فروزان پيوسته  5-3-16

عنوان حداقل براي هر خط توليـد تحـت شـرايط    ه بايد بشود،  كه در نتايج آزمون بيان مي مورد نياز هر دوره آزمون هاي تناوبحداقل  -الف
، آزمـون خـواص مربـوط    باشد ، كه احتماالً بر انطباق فراورده اثرگذارشودكه تغييرات يا اصالحاتي انجام  درصورتي .گرفته شود در نظرپايدار 

   .فراورده بايد تكرار شود
عنوان يك خط توليـد  كنند بايد به  در يك كارخانه استفاده مي يكساني براي آزمون نوع اوليه و كنترل توليد كارخانه واحدهايي كه از فرايند

  . در نظر گرفته شوند
بايد مقـررات داخلـي را بـراي     توليدكنندهعالوه بر آن . باشند هاي آزمون داده شده مستقل از تغييرات توليد مي براي خواص مكانيكي، تناوب

  .شوند ايجاد كند تنظيمات فرايند مربوط به آن خواصي كه باعث تغيير فراورده مي
  .در جايي كه توليد وجود داردساعت  24در هر گيري  يك اندازه -ب
  .ها داده نشده است تناوب -پ

و اعـالم   كارخانـه كنتـرل توليـد    بـه هـدف  توان  مينيز را  39-3كنترل توليد كارخانه و آزمون نوع اوليه مربوط به استاندارد بند  -يادآوري
  به كار برد مطابق اين استاندارد 
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  براي واكنش در برابر آتش فراوردهمون حداقل تناوب آز - 2 - الفجدول 
 الفآزمونانجام حداقل تناوب بند

 عنوان شماره

 بآزمون مستقيم

 پمستقيمآزمون غير

5-2-5 

 طبقه
واكنش در 
 برابر آتش

 فراورده
 ت اجزا

 غير اصلي اصلي

 تناوبروش آزمون
 روش
 آزمون

 تناوب
روش 
 آزمون

 تناوب
روش 
 آزمون

 تناوب

A1 
 مونآز بدون
 ثتر بيش

  استاندارد
 28-3بند 

 سه بار هر يك
 يا جماه

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 دو هر بار يك
سال و آزمون 
  غيرمستقيم

 مقدارتعيين 
از كربن  كل
 سوزاندن طريق

در اكسيژن 
 خالص

 بار يك
 هر
 هفته

 ــ ــ ــ ــ

A1  

 هاياستاندارد
  و 33-3بند 
  و 34-3بند 

  29-3بند 

 دو هر بار يك
  سال

زمون و آ
  غيرمستقيم

 تعيين مقدار
از كربن  كل
 سوزاندن طريق

در اكسيژن 
 خالص

 بار يك
 هر
 هفته

 ــ ــ ــ ــ

A2 

 هاياستاندارد
  و 33-3بند 
  و 34-3بند 

 29-3بند 

 دو هر بار يك
  سال

و آزمون 
  غيرمستقيم

 تعيين مقدار
از كربن  كل
 سوزاندن طريق

در اكسيژن 
 خالص

 بار يك
 هر
 هفته

 ــ ــ ــ ــ
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  براي واكنش در برابر آتش فراوردهحداقل تناوب آزمون  - 2 -الفجدول ادامه 
 الفحداقل تناوب آزمون بند

 عنوان شماره

 بآزمون مستقيم

 پ آزمون غير مستقيم

5-2-5 

كالس 
واكنش در 
 برابر آتش

 فراورده
 )ث(و ) ت( اجزا

 غير اصلي اصلي

 تناوب روش آزمون تناوب روش آزمون
روش 
 آزمون

 تناوب
روش 
 آزمون

 تناوب

B 
C 
D  

  هاياستاندارد
  29-3بند 

  و
  37-3بند 

  

 دوهر بار يك
سال و آزمون 

  مستقيمغير

 تعيين مقدار
از مواد آلي  كل

وزن  طريق
 كردن

 بار يك
 هر
 هفته

  ــ  ــ  ــ  ــ

 دوهر بار يك
سال و آزمون 

  مستقيمغير

 تعيين مقدار
مواد آلي با  كل

 وزن كردن

 بار يك
 هر
 هفته

  ــ  ــ  ــ  ــ

E 
  استاندارد

 37-3بند 

 دوهر بار يك
سال و آزمون 

 مستقيمغير

 تعيين مقدار
مواد آلي با  كل

 وزن كردن

 بار يك
 هر
 هفته

  ــ  ــ  ــ  ــ

  .هاي مطابق با اين استاندارد كاربرد نداشته باشند فراوردهممكن است براي  واكنش در برابر آتشهاي  همه كالس -يادآوري

  

تحت شـرايط   يا واحد توليدي  عنوان حداقل براي هر خط توليده بايد بشود،  كه در نتايج آزمون بيان مي مورد نياز هر دوره آزمون هاي تناوبداقل ح :الف
بـر انطبـاق فـراورده     ، كـه احتمـاالً  شـود كه تغييرات يا اصالحاتي انجام  شده است، درصورتي آزمون كه در باال داده تناوب عالوه بر .پايدار در نظرگرفته شود

براي آزمون نوع اوليه و كنترل توليد كارخانـه واحـدهايي كـه از يـك فراينـد در يـك كارخانـه         .، آزمون خواص مربوط فراورده بايد تكرار شودباشد اثرگذار
  . كنند بايد به عنوان يك خط توليد در نظر گرفته شوند استفاده مي

   .يا توليد كننده انجام گيردآزمون مستقيم ممكن است توسط طرف سوم  :ب
   .انجام شودبر روي فراورده يا بر روي اجزاي آن كننده ممكن است توسط طرف سوم يا توليدآزمون غيرمستقيم    :پ
  :استبه شرح زير تعاريف   :ت

  تر از مساوي يا بزرگ احتبا جرم در واحد مس  يك اليه. دهد همگن را تشكيل مياست كه قسمت اصلي يك فراورده غيراي  ماده: جز اصلي -
 kg/m20/1 تر از مساوي يا بزرگ يا ضخامت  mm0/1 شود جز اصلي در نظر گرفته مي .  
  تر از كوچك با جرم در واحد مساحت  يك اليه. دهد اي است كه قسمت اصلي يك فراورده غير همگن را تشكيل نمي ماده: جز غيراصلي -
 kg/m20/1 تر از كوچك و ضخامت mm 0/1 شود ز غير اصلي در نظر گرفته ميج.  
  .، يكبار در هر تحويل جز استتناوبشده،  تاييددر مورد اجزاي  -
  .نياز نداشته باشند) واكنش نسبت به خصوصيات آتش(  كه به آزمون شوند واكنش در برابر آتش در نظر گرفته مي A طبقهعنوان  ه موادي ب :ث
 .روكش فاقدهاي  فراوردهفقط براي  :ج
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  بپيوست 
  )الزامي( 

  تعيين حداقل دماي كاربرد

  تعاريف  1- ب
  :رود در اين پيوست تعاريف زير به كار مي

  1-1-ب
  حداقل دماي كاربرد

 مشخصدر يك كاربرد  معين يكه در ضخامت ، هنگاميحرارتي عايق فراوردهكمترين دمايي است كه در آن 
  .  تغييري نخواهد كرد عملكردي مشخصهاي  در محدودهكاركرد آن ، گيرد قرار مي

  . خواص حرارتي و خواص مكانيكي باشديداري ابعادي، اپ مواردتواند در  عملكرد مورد نياز مي -1 يادآوري

از دماي  ي كهتوان در برابر اختالف دماي آزمونه را ميرود،  كه به عنوان مرجع به كار مي اين روش آزموندر  -2 يادآوري
ها در برابر  كه فراورده تواند بازتاب شرايط واقعي كاربرد هنگامي اين مورد نمي. قرار دادرسد،  يممحيط تا حداقل دماي كاربرد 

  .گيرند، باشد هاي چند اليه قرار مي دماهاي متفاوت در دو سطح اصلي مانند سامانه

  اصول  2- ب
ـ    يله لـوح گـرم   وسـ ه تغييرات ابعادي آزمونه در تماس با سردترين ورق براي تعيين ضريب هـدايت حرارتـي ب

دمـاي  گيري طول، عرض و ضخامت آن قبل از سـرد شـدن و بعـد از برگشـتن      اندازه از طريقمحافظت شده 
  .كنيد ثبتگيري را  ترين دماي سردترين ورق طي اندازه كم. شود دماي محيط تعيين مي دستگاه به

  .يك فرايند تكراري باشد دتوان اين روش مي -يادآوري

  وسايل  3- ب
  گيري ضريب هدايت حرارتي براي اندازهه لوح گرم محافظت شده، دستگا 1-3-ب

فـراورده مـورد   كردن با سردترين ورق به سردي حداقل دماي كاربرد مورد انتظار قابليت كار بايد  دستگاهاين 
  . را داشته باشد آزمون

  .است ،ترين دما مربوط به نيتروژن مايع شده بنابر داليل عملي، كم -يادآوري
  .باشدمطابقت داشته مونه بايد با الزامات اين پيوست ابعاد آز

  .كند آزمونه كه بار مورد درخواست را بر آزمونه اعمال مي يكسان با ابعادبا ابعادي  ،ورق فشار 2-3-ب
  .سازد پذير مي امكان  mm05/0 تا حداقلضخامت را كه خواندن  ،ميكرومتر  3-3-ب
   .سازد مي پذير امكانرا  mm1/0كه خواندن تا حداقل  ،كوليس  4-3-ب
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  ها آزمونه  4- ب
  ها ابعاد آزمونه    1-4-ب

با سطح گيرد  قرار ميگرم محافظت شده مورد استفاده  چه در دستگاه لوح ها بايد با ابعادي مطابق با آن آزمونه
  . بريده شوند مقطع مربع

  .باشند mm50 mm500mm  500 تر از يا بيش mm25 mm200mm  200تر از  ها نبايد كم آنابعاد 
بـرآورده  را الزامـات ايـن پيوسـت    و  مشخص شده اين استاندارد چه در آن طول، عرض و ضخامت بايد مطابق

   .سازد، باشد
دو سطح اصلي براي شبيه سـازي   بيناز سامانه چند اليه با اختالف دماي مربوط  توان بر روي يك اليه آزمون را مي -يادآوري

  .، انجام دادوجود داردشرايطي كه در كاربرد 

  ها آزمونه تعداد   2-4-ب
هاي منحني ضريب هدايت حرارتـي در محـدوده دمـاي كـم      گيري تعداد اندازه با متناسبها بايد  آزمونه تعداد
   .باشد
  ها آزمونه تثبيت شرايط  3-4-ب

در نبـود  . شـوند  داري گيري ضريب هـدايت حرارتـي نگـه    در شرايط پيش بيني شده براي اندازهبايد  ها آزمونه
و ) 223(Cيا در صورت اختالف نظر در دماي) C)523در دماي  h6ها را بايد حداقل  چنين شرايطي، آن

  .داري كرد نگهمشخص شده  2-6مطابق آنچه در بند ) 550(%رطوبت نسبي 

  روش آزمون  5- ب
  شرايط آزمون  1-5-پ

   .باشد) C)523 دماي شرايط اوليه براي آزمون بايد
  روش انجام آزمون  2-5-ب

  .بخوانيد mm1/0گيري كرده و با تقريب  اندازه 14-3، را مطابق استاندارد بند l1 ،b1طول و عرض آزمونه، 
گيري كرده  اندازه 5با استفاده از بار مشخص شده در جدول  3-3، را مطابق استاندارد بند d1ضخامت آزمونه، 

  .بخوانيد mm05/0و با تقريب 
يك ورق آن بايـد تـا حـداقل دمـاي كـاربرد طـي        كه ستگاه لوح گرم محافظت شده قرار دهيدآزمونه را در د

  .گيري ضريب هدايت حرارتي سرد شود اندازه
زمـان   هماندر  تر گرمترين دماي سردترين ورق و دماي ورق  گيري ضريب هدايت حرارتي را با ثبت كم اندازه

  .انجام دهيد
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  صـفحه گـرم  گرمايش و سرمايش دستگاه  هاي سامانه) است مل نقاط متعددمعموال شا كه( گيري بعد از اندازه
دمـاي   نسـبت بـه   C10 تـر از  كـم دمايي با تفاوت  و صبر كنيد تا دستگاه به محافظت شده را خاموش كنيد

  .محيط برسد
گيـري   ندازها 14-3، آن را مطابق استاندارد بند b2، و عرض، l2طول،  دوباره آزمونه را از دستگاه خارج كرده و

  .بخوانيد mm1/0كرده و با تقريب 
 5بـا اسـتفاده از بـار مشـخص شـده در جـدول        3-3، را دوبـاره مطـابق اسـتاندارد بنـد     d2ضخامت آزمونه،  

  .بخوانيد mm05/0گيري كرده و با تقريب  اندازه

  محاسبه و بيان نتايج  6- ب
  تغييرات ابعادي  1-6-ب

، )3-پ(و  ) 2-پ(، )1-پ(هاي  برحسب درصد با استفاده از معادلهتغييرات ابعادي طول، عرض و ضخامت را 
  :محاسبه كنيد

  
1

12
l l

ll
100


 )1-پ(                                                    

  
1

12
b b

bb
100


 )2-پ(                                                 

1

12
d d

dd
100


 )3-پ(                                                      

  : كه در آن
 l1   ،b1  و d1 گيري ضريب هدايت حرارتي است؛ به ترتيب طول، عرض و ضخامت آزمونه قبل از اندازه  

l2   ،b2  و d2 گيري ضريب هدايت حرارتي است؛ به ترتيب طول، عرض و ضخامت آزمونه بعد از اندازه  
 ابعادي اتيانگين تغييرمقادير م

l
 و

b
 و

d
  نتايج منفرد  5/0%را به صورت درصد گرد شده با تقريب

  .محاسبه كنيد
تر شود، آزمون  بيش 3-3-5بند اگر تغيير در مقدار ميانگين براي هركدام از ابعاد از مقدار مشخص شده در 

تر يا معادل مقدار  كم ،سردترين ورق تكرار شود تا تغييرات ابعاديدماي  تر از باالبايد حداقل در يك دماي 
كه  شود، مشروط بر آن حداقل دماي كاربرد در نظر گرفته ميبه عنوان اين دما پس . مشخص شده باشد

  .نيز برآورده شوند 2- 6-پالزامات داده شده در بند 
  تكميلي مشاهدات يا/ها و آزمون  1-6-ب

  .ظاهري آزمونه بايد يادداشت شود بررسينتيجه 
  .وجود ندارد تكميليبراي شيشه سلولي الزامات  -يادآوري

  ها گيري دقت اندازه  7- ب
  . بيان شود آنبيان دقت روش در اين استاندارد امكان پذير نبوده ولي در نظر است هنگام بازنگري  -يادآوري
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  گزارش آزمون  8- ب
  : زمون بايد شامل اطالعات زير باشدگزارش آ

   ايران اين استاندارد مليارجاع به ) الف
  :  مشخصات فرآورده   1-8-ب

  يا عرضه كننده توليدكننده، كارخانه،  نام فرآورده )1
  شماره كد توليد  )2
    نوع فرآورده )3
  بندي  بسته )4
  شكل فرآورده هنگام تحويل به آزمايشگاه )5
  سمي، چگالي اسمي ا ابعاداطالعات مناسب ديگر مانند  )6
  : روش آزمون    2-8-ب

  برداري  بردار و محل نمونه نام نمونه  برداري مانند سابقه قبل از آزمون و نمونه )1
  شرايط تثبيت )2
   5-و پ 4-پ هايهر گونه انحرافي از بند )3
 آزمونانجام تاريخ  )4

 ها ابعاد و تعداد آزمونه )5

  دماافزايش  انتخابيسرعت  )6
  اطالعات كلي در باره آزمون  )7
 .اتفاقاتي كه ممكن است بر نتايج اثر گذاشته باشد )8

بايد در آزمايشگاه در دسترس باشد ولي نيازي نيست كه در  گر آزمونو مشخصات  آزمون اطالعات در باره وسايل -يادآوري 
  . گزارش نوشته شود

  : نتايج   3-8-ب
اگـر تغييـرات ابعـادي    . ات ابعـادي كليه مقادير منفـرد و ميـانگين تغييـر   . دما و تغيير شكلنتايج منفرد كليه 

كليه مقادير منفرد و مقـدار ميـانگين حـداقل دمـاي     . يادداشت كنيدرا آن انبساط يا جمع شدگي شده است 
اين پيوسـت يـا   به مطابق آنچه كه در بندهاي مربوط  تكميلينتايج . ارزيابي ظاهري را يادداشت كنيد. كاربرد

  .فني ديگر مشخص شده استاستاندارد يا هرگونه مشخصات متن اصلي 
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  پپيوست 
  )اطالعاتي( 

  تكميليخواص 
  كليات  1-ت

  ). شودمراجعه  1-به جدول ت(تواند اطالعاتي درباره ساير خواص به شرح زير ارائه دهد  كننده مي توليد
ر عنوان مقادير حدي براي هه و كاربرد مورد نظر، بايد ب فراوردهبراي  مناسب بودناين اطالعات، در صورت 

  .، ارائه شود1-پمطابق جدول  ارجاع شدهشرايط  هاي آزمون و دست آمده از روشه نتيجه آزمون ب
  واكنش در برابر آتش  2ـ  پ

عالوه بر خصوصيات واكنش در برابر آتش، رفتار محافظت در برابر آتش مصالح نصب شده، به طور كلي 
  :شود ميهاي زير ارزيابي  مطابق روش

به توان  نفت و پتروشيمي را مي/صنايع گازها،  درون ساختمان يشتن و شرايط گرمادر معرض آتش قرار گرف
و ) منحني هيدروكربن( 45- 3و استاندارد بند  )منحني استاندارد( 44- 3مطابق استاندارد بند ترتيب 

  .ارزيابي كرد 46- 3استاندارد بند 
نفوذ آتش به ديوار را ه صورت بخشي از هاي تخت ب يا فراورده اي محافظت در برابر آتش براي كارهاي لوله

  .ارزيابي كرد 47- 3توان مطابق استاندارد بند  مي
  مقاومت فشاري  3- پ

بايد حداقل پنج نتيجه آزمون در اين صورت  .ممكن است الزم شود ،مقاومت فشاري تخمينانحراف از معيار 
  . قرار گيردمحاسبه مورد 

نتـايج را  . سـازد  را ملـزم مـي   معـين  فويل يكبا قير و  ساخته شده كالهك گذاري،  6-3روش آزمون استاندارد بند  -يادآوري
بـراي برخـي   . شود به كار بـرد  نصب ميتوان به طور مستقيم در جايي كه شيشه سلولي با قير داغ يا قير بر پايه چسب سرد  مي

كه دماي كاركرد استفاده از  ي مثال هنگاميشود، برا گذاري به كار برده مي هاي مختلف يا بدون كالهك گذاري كاربردها، كالهك
شـرايط كـاربرد   شـبيه سـازي   ها را بايد با  مختلف خواهد بود و آزمون ،در چنين مواردي مقاومت فشاري. سازد ميقير را مجاز ن

ر دمـا،  مقاومت فشاري شيشه سلولي به علت تركيبات شيميايي آن، تا حداكثر دماي كاربرد اساسا تحـت تـاثي   .انجام دادواقعي 
  .گيرد قرار نمي

  مقاومت برشي  4- پ
  . كرد، تعيين 40-3بند استاندارد  توان مطابق شود، مي مياگر بطور داوطلبانه اعالم ،  τمقاومت برشي، 

 بلكهكند  هاي برشي خالص را تعيين نمي مشخص شده، اين روش آزمون تنش 40- 3بند چنانچه در استاندارد  -يادآوري
بر نتايج  ممكن استآن،  مربوط به هر نوع چسب و تغيير شكل .سازد معين مياست  شامل برشيرا كه  ها تركيبي از انواع تنش

   .اثر گذارد
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 يها كار برد كه در آن آزمونه هتوان ب را مي 6- 3يك آزمون جايگزين، روش الف استاندارد بند به عنوان 
mm150 mm 100 mm 200 )افقي  شكافدو يش بيني شده در ميان ارتفاع پ) ارتفاع عمق، عرض و

  .گيرند قرار مي mm30) صفحه برشي( مياني، با يك فاصله رو به روي هم نيمه بريده شده
  پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت   5-پ

 اگر بطور داوطلبانه اعالم شود، بايد مطابق ،DS(T)، پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت
  .گردد، تعيين 8- 3بند ندارد استا
  ضريب انبساط حرارتي  6-پ

  .تعيين شود، 33- 3بند  بايد مطابق استاندارداگر بطور داوطلبانه اعالم شود، ، TEضريب انبساط حرارتي، 
    .است C23در   )6-1010/(  Kتا  )K  )/6-108از ضريب انبساط حرارتي شيشه سلولي معموالً در محدوده

  هريچگالي ظا  7ـ  پ
ارزيابي  مبناياست ولي نبايد به عنوان  در بين ساير مشخصات براي شناسايي مفيد يچگالي ظاهري، پارامتر

داوطلبانه توسط توليدكننده ها، اگر  ها و تخته دالچگالي ظاهري . كار رود هب هاي شيشه سلولي فراورده كيفيت
، اگر اي لولههاي  عايقچگالي ظاهري  چنين مه .تعيين شود 7- 3بايد مطابق استاندارد بند شود،  اعالم مي

  . تعيين شود 24-3شود، بايد مطابق استاندارد بند  توسط توليدكننده داوطلبانه اعالم مي
   آزمون تناوبها، شرايط و حداقل  هاي آزمون، آزمونه روش -1-پجدول 

  متر ابعاد برحسب ميلي

  بند

           ابعاد  روش آزمون
    الفآزمونه

تعداد حداقل 
  ها گيري اندازه
دست  هبراي ب
يك نتيجه  آوردن

  آزمون

  ويژهشرايط 

كنترل توليد 
  كارخانه

  عنوان  شماره
 تناوبحداقل 

  ب فراوردهآزمون 
  آزمون مستقيم

  استاندارد مقاومت برشي  3-ت
 10 200×100  40-3 بند

  آزمونهتجهيزات 
به  قيردوتايي و 

    چسبعنوان 
  سال5يكبار هر

  4-ت

پايداري 
تحت ابعادي 

شرايط 
آزمايشگاهي 
  نرمال ثابت

  استاندارد
  8-3بند 

 اندازه كامل

 سال5يكبار هر  روش الف  1  

ضريب انبساط   5-ت
  حرارتي

  استاندارد
  25-3بند 

  استاندارد
 25-3بند 

3  
 

با  آزمونهابعاد 
 انتخابي دستگاه

وفق داده 
  شود مي

 سال5يكبار هر

  .ه كاملبا انداز فراوردهضخامت  :الف
 .كند مي صدقفقط در مورد اعالم خواص  :ب
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  تپيوست  
  )اطالعاتي(

  گيري ضريب هدايت حرارتي  براي اندازه ي تختها سازي آزمونه آماده
  

  مقدمه  1-ت
براي ايجاد تمـاس نزديـك بـين     سطوحدر مورد مصالح صلب، مانند شيشه سلولي، تخت بودن و موازي بودن 

  . اي برخوردار است يت ويژهها از اهم ها و ورق آزمونه

  .نباشد mm300mm  300  ازبراي رسيدن به اين نتيجه، اندازه آزمونه بايد ترجيحاٌ بيش  -1يادآوري

 هـاي  رويـه  ،19-3بنـد   اسـتاندارد  مطـابق . جـدا شـود   ، از آنآزمونه بايد قبل از آماده سازي روكشيگونه  هر
تختـي سـطوح    همـان  د و بايد بهنضخامت آزمونه موازي باش 2% تر از كمسطح كل در سرتاسر ها بايد  آزمونه
   .دنساخته شده باش ،دستگاه
درز در  گونـه  هـيچ . نبايد مورد آزمون قـرار گيرنـد   ،اند ز چند قطعه شيشه سلولي ساخته شدههايي كه ا آزمونه
خـر، بايـد   در اين مـورد آ . باشدحداقل بايد بخش محافظ در نبايد وجود داشته باشد و  سنجشمركزي  بخش

ايـن  . باشـند  1كيـپ ها داراي ضخامت يكسان هستند و درزهـا تاحـد امكـان     اطمينان حاصل شود همه بخش
آزمونه بايد به اندازه كافي بـزرگ باشـد تـا بـا     . هاي آزمونه به يكديگر حاصل شود حالت بايد با ساييدن بخش

   .حافظ استفاده شودنبايد در بخش م يعايق ديگر مصالح. يابدبخش مركزي و محافظ مطابقت 
بـراي  بايـد   2-تباشد روش داده شـده در بنـد   ن 19-3بند  استاندارد مطابقها  آزمونه سطوح بودن تختاگر 

  .استفاده شود مورد نياز دست آوردن تخت بودن هب
ـ  دما، معموالً ترموكوپل حسگرهايكه  اين روش هنگامي  ه ها، براي تعيين اختالف دما در سرتاسر آزمونه كه ب
  .شود توصيه مي ، نيزگيرند قرار مي كننده سرديا  كننده گرمور دايم در واحدهاي ط

هـا بـه صـورتي باشـد كـه       گرم آزمونهسطح  شود كه اختالف دما بين سطح سرد و  براي حداكثر دقت، توصيه مي -2يادآوري
  .شدبا C15 با حداقل اختالف دماي  K/m500 تر از مساوي يا بيش گراديان دما در آزمونه

   روش سه خط كش: آزمونه سطوحدن كرروش تخت   2-ت
از ضـخامت   تر بزرگ mm 3يا mm2با ضخامتي برابر  اصلي در ابعاد مورد نيازاز تخته  كردن اره باآزمونه بايد 

  . نهايي آماده سازي شود
فلـزي   ميلـه قـرار داده شـود و دو    اسـت،  از خود آزمونه تر بزرگكمي  كه آزمونه بايد بر روي ورق فلزي تخت

يكنواخـت  كاغذ  ورقيك . آزمونه قرار داده شود وجه رو به روينزديك دو  ،فلزي  شده بر روي ورق تراشكاري
  . جا داده شود هاي فلزي ولي نه در زير آزمونه ميلهو  زيرينبايد بين ورق تخت  mm 25/0حدود يبا ضخامت

                                                                                                                                                         
1 -Tight 
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تراشكاري شده به صورتي كه سطوح بـااليي و   ونه ضخامتي برابر ضخامت نهايي آزمو بافلزي  هاي بايد از ميله
   .، استفاده كردباشدپاييني آنها تخت و موازي 

 ميلهبه اندازه كافي بلند كه از هر طرف با دو و فلزي مستقيم  ميلهبااليي آزمونه بايد به دقت با سومين  سطح
   .در تماس قرار گيردفلزي  يها ميلهساينده درست با  ميلهكه  تا اين شود ساييدهفلزي لب به لب است 

چه قبالً شرح داده شد اين بار بدون ورق  و عمليات ساييدن چنان شود آزمونه وارونه وسطح آزمونه و ميز بايد 
  .  شودفلزي تكرار  هاي ميلهكاغذ در زير هريك از 

  .  كار برد هتوان ب ده را مينورد شسرد فوالدي  هاي ميلهتراشكاري شده،  هاي ميلهبه عنوان جايگزيني براي : يادآوري


