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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
   -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده «

  »ها يژگيو -يا كارخانه ميكلس كاتيليهاي س فراورده
  يا نمايندگي/سمت و  : رئيس
  علي اكبر، يوسفي

  )شيميدكتراي (
  

  يمي ايرانپژوهشگاه پليمر و پتروش

    :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
  بابايي اميري، ناصر 

  )ريزي كارشناس مديريت گرايش برنامه(
  

  اوني چند منظوره درفكشركت تع

  علي، حسين زاويه
  )ارشد مهندسي صنايعكارشناس (
  

  گيالن ميكاشركت 

  حكاكي فرد، حميد رضا 
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

 راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  مصطفي، رنجبر ايراني
  )فيزيككارشناس (
  

  پشم شيشه ايرانشركت 

  عبادتي، ناصر
  )دكتراي زمين شناسي(
  

  ركت سبالن ش

  متعبد، علي
  )مهندسي صنايع كارشناس(
  

  سنگ ايران شركت پشم 

   عليرضا، مرادي
  )كارشناس ارشد مهندسي انرژي(
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت



 د 

 

   مهناز، مظلومي ثاني
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

   سارا، مهرگان
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازي مركز تحقيقات

  محمد، ميرزايي
  )كارشناس ارشد مهندسي مكانيك(
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  عليرضا، نمد ماليان اصفهاني
  )دكتراي مديريت(
  

  ليكا شركت

  نگين، نوري
  )كارشناس شيمي(
  

  سازمان ملي استاندارد ايران
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  فهرست مندرجات
  صفحه    عنوان
  ب  اندارداست سازمان مليآشنايي با 

  ج  كمسيون فني تدوين استاندارد
  و     گفتار شيپ

  1  هدف و دامنه كاربرد   1
  1  يمراجع الزام  2
  4  كاهاينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار  3
  7  الزامات  4
  12  هاي آزمون روش   5
  16  كد شناسايي  6
  16  ارزيابي انطباق  7
  17  گذاري و برچسب گذاري نشانه  8

  18  كنترل توليد كارخانه)  الزامي(پيوست الف 
  21  كاربرد يحداقل دما نييتع) يالزام(پيوست ب  
  25  يحرارت تيهدا بيضر يريگ اندازه يها برا آزمونه يساز آماده) اطالعاتي(پيوست پ 
  26  يليخواص تكم) اطالعاتي(پيوست ت 
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  پيش گفتار
هـاي   فـراورده    -يصـنعت  زاتيـ و تجه يسـاختمان  تاسيسـات  يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده "استاندارد

توسط مركز تحقيقـات   مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه ،"ها يژگيو – يا كارخانه ميكلس كاتيليس
اسـتاندارد   ملـي  كميتـة  اجـالس  چهار صد و سي و هفتمين در و شده تدوين و تهيه راه، مسكن و شهرسازي

 اين استاندارد به اينك ،شد تصويب 28/7/1392  هاي ساختماني مورخ مهندسي ساختمان و مصالح و فراورده

 مصـوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مقررات موسسه و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد وانعن به ،1371 ماه بهمن

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 جديدت 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 14306:2009, Thermal insulation products for building equipment and industrial 

installations -Factory made calcium silicate (CS) products- Specification. 
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   -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده
  ها يژگيو – يا كارخانه ميكلس كاتيليهاي س فراورده

  و دامنه كاربرد هدف   1
 اي كارخانه(CS)1  سيليكات كلسيمهاي  فراورده الزاماتتعيين اين استاندارد هدف از تدوين   1-1

با يك دماي عملكردي در  صنعتيتجهيزات ي و ساختمان تاسيساتكاري حرارتي  عايقكه براي ، است
  . شوند استفاده مي+ C1100 تا  -C170 محدوده تقريبي

،  -C50 كاربردپايين تر از دماي . به كار برد  -C50تر از  توان در كم ا ميهاي سيليكات كلسيم ر فراورده -يادآوري
توصيه توليد ). مانند ميعان اكسيژن(شود  ها در كاربرد مورد نظر توصيه مي هاي ويژه با توجه به مناسب بودن فراورده آزمون

  . كننده در همه موارد بايد مراعات شود
پيش  اجزايقطعات و  ،اي هاي لوله اي، عايق به اشكال تخته هاي مشمول اين استاندارد فراورده 2- 1

  .شوند ساخته توليد مي
گـذاري   آزمون، ارزيابي انطباق،  نشانه  هاي روش دهد و را شرح مي اين استاندارد خصوصيات فراورده 3- 1

  .گيرد گذاري را در بر مي و برچسب
هـاي   حرارتي پيش سـاخته و پنـل   هاي عايق در سامانهچنين  همهاي مشمول اين استاندارد  فراورده 4- 1

  .گيرد ها را دربر نمي هاي داراي اين فراورده اين استاندارد عملكرد سامانه. شوند مركب مصرف مي
مورد نياز يك خاصيت معـين را بـراي آن كـه يـك فـراورده در كـاربرد       يا كالس اين استاندارد تراز  5- 1

يك كاربرد معين را بايد در مقـررات   ترازهاي مورد نياز براي. كند خاصي مناسب باشد مشخص نمي
  .يافت مناقصه اسنادو 

 C10  متوسـط  در دماي W/mK 6/0تر از  هايي با ضريب هدايت حرارتي زياد اين استاندارد فراورده 6- 1
  .شود را شامل نمي

را در  سـاختمان  هاي خـارجي  جداركاري حرارتي  براي عايق هاي مورد استفاده فراوردهاين استاندارد  1-7
  .گيرد بر نمي

 و شـاخص انتقـال نوفـه    مستقيم كاري صداي هوابرد عايق هاي آكوستيكي شامل اين استاندارد جنبه 8- 1
  .گيرد را در بر نمي اي كوبه

  الزاميمراجع   2
. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

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

                                                                                                                                                         
1 - Calsium silicate 
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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  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

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

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 8084استاندارد ملي ايران شماره  2-1
   .واژه نامه

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،ختمانيمصالح سا، 1383سال : 7113 شماره  ملي ايراناستاندارد  2-2
   .نروش آزمو -تعيين طول و عرض

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

 ،اري حرارتـي كـ  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7115 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-4
   .نروش آزمو –گونيا بودنتعيين 

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7116 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-5
  .نروش آزمو –تخت بودن تعيين 

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7117 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-6
  .نروش آزمو –ر فشاريرفتاتعيين 

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7118استاندارد ملي ايران شماره  2-7
 روش آزمون  - تعيين چگالي ظاهري

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7294 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-8
   .نروش آزمو – يط دما و رطوبت معينتعيين پايداري ابعادي تحت شرا

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7120ملي ايران شماره استاندارد  2-9
 . نروش آزمو – تعيين جذب آب كوتاه مدت از طريق غوطه ور سازي جزيي

 -كاري حرارتـي  ايقهاي ع فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7298استاندارد ملي ايران شماره  2-10
  .روش آزمون - ها تعيين ابعاد خطي آزمونه

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7299ملي ايران شماره استاندارد  2-11
 . نروش آزمو – تعيين خواص انتقال بخار آب

 -كاري حرارتـي  ايقهاي ع فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7302استاندارد ملي ايران شماره  2-12
 روش آزمون  - تعيين رفتار خمشي

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1385سال : 8621ملي ايران شماره استاندارد  2-13
وسيله لوح گـرم محافظـت شـده و روش جريـان     ه تعيين مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي ب

 . نروش آزمو –اد و متوسطهاي با مقاومت حرارتي زي حرارت سنج فراورده
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 -هـاي سـاختماني   عملكرد حرارتي مصالح و فرآورده1387سال :  11520استاندارد ملي ايران شماره  2-14
 -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

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13792ي ايران شماره مل اردستاندا 2-15
 يهـا  لوله يبرا يحرارت قيعا داريخواص انتقال حرارت حالت پا نييتع-يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 . روش آزمون -يا  رهيدا

 -كاري حرارتي هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني1387سال : 11058استاندارد ملي ايران شماره  2-16
  . ارزيابي انطباق

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13793ملي ايران شماره  اردستاندا 2-17
سـاخته   شيپـ  يحرارتـ  قيبودن عـا  يبودن و خط ايابعاد، گون نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 . روش آزمون- لوله

 تاسيسـات  يهاي عايق كـاري حرارتـي بـرا    فراورده، 1390سال : 13791ملي ايران شماره  اردستاندا 2-18
 د،يـ فلورا د،يـ محلـول در آب كلرا  يهـا  ونيـ كم  اريبس ريمقاد نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 . روش آزمون -pHو   ميسد كاتيليس

 تاسيسـات  يهاي عايق كـاري حرارتـي بـرا    فراورده، 1390سال : 13785ملي ايران شماره  اردستاندا 2-19
 . روش آزمون -ساخته لوله شيپ قيخواص انتقال بخار آب عا نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13941ملي ايران شماره  اردستاندا 2-20
روش  -لولـه    سـاخته  شيپـ  يحرارتـ  قيعـا  يظـاهر  يچگـال  نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان
 . آزمون

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13790ملي ايران شماره  دارستاندا 2-21
 .روش آزمون - يانبساط حرارت بيضر نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13789استاندارد ملي ايران شماره  2-22
ـ  يساز ور مدت با غوطه  جذب آب كوتاه نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان  يحرارتـ  قيعـا  يجزئ

 .روش آزمون -ساخته لوله شيپ

هـا و اجـزاي    ، استاندارد طبقه بندي مصالح و فراورده1384سال : 8299ملي ايران شماره استاندارد   2-23
 . ساختماني از نظر عملكرد واكنش در برابر آتش

هاي ساختماني، روش  واكنش در برابر آتش فرآورده ،1388سال : 11621استاندارد ملي ايران شماره  2-24
  SBI.ها در معرض تهاجم گرمايي عامل مشتعل منفرد  هاي ساختماني بجز كفپوش فراورده -آزمون

هــاي  ، واكــنش در برابـر آتــش بـراي فــرآورده  1383سـال  : 7271-2اسـتاندارد ملــي ايـران شــماره    2-25
  .موادقابليت نسوختن  -قسمت دوم -ساختماني، روش آزمون

هـاي سـاختماني،    ، واكنش در برابر آتـش فـرآورده  1383سال : 7271-5استاندارد ملي ايران شماره  2-26
 .تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد -قسمت پنجم -روش آزمون
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، واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي       1384سـال  : 7271-4استاندارد ملي ايران شماره  2-27
هاي ساختماني در برخورد مسـتقيم   قابليت افروزش فرآورده -رمساختماني، روش آزمون قسمت چها

 ). آزمون منبع تك شعله(شعله 

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يها فراورده، 1390سال: 13783ملي ايران شماره  اردستاندا 2-28
 .روش آزمون -تعيين ضريب هدايت حرارتي اعالم شده- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 -كاري حرارتي هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1384سال : 8081يران شماره استاندارد ملي ا  2-29
  .روش آزمون -مواد آلي تعيين

-كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1384سال : 8184استاندارد ملي ايران شماره  2-30
 .درجه بندي جذب صداـ  هاي صدا براي استفاده در ساختمان  جذب كننده

-كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1384سال : 8085ندارد ملي ايران شماره استا 2-31
 .روش ازمون -جريان هوادر برابر تعيين مقاومت 

 
2-32 EN 15715:2009, Thermal insulation products. Instructions for mounting and fixing for 

reaction to fire testing. Factory made products 
2-33 EN 993-14 Method of testing dense shaped refractory products – part 14: 

Determination of thermal conductivity by the hot-wire (cross-array) method 
2-34 EN 993-9 Methods of testing dense shaped refractory products – part 9: Determination 

of creep in compression 
2-35 EN 993-1 Methods of test for dense shaped refractory products. Determination of bulk 

density, apparent porosity and true porosity  
2-36 EN 993-4 Methods of test for dense shaped refractory products. Determination of 

permeability to gases 
2-37 EN 1094-6 Insulating refractory products- part 6: Determination of permanent change 

in dimensions of shaped products on heating (ISO 2477:1987 modified)  
2-38 EN ISO 23993:2010, Thermal insulation products for building equipment and 

industrial installations- Determination of design thermal conductivity. 
2-39 EN 13639, Determination of total organic carbon in limestone. 
 

  اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاها  3
  اصطالحات و تعاريف   3-1
زيـر  ، اصطالحات و تعـاريف  1-2تعيين شده در استاندارد بند تعاريف عالوه بر اصطالحات و اين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز 
3-1-1   

  )(Calsium silicate سيليكات كلسيم
  .شود مي تقويتسيم هيدراته است كه معموالً با الياف شامل سيليكات كل ) عايق(فراورده 
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3-1-2   
   (Board, Slab) دال،  تخته

  بسيار يكنواخت و كه در آن ضخامت شكل مستطيل با سطح مقطع و ينيمه صلب ياصلب  ) عايق(فراورده 
  .استابعاد ساير تر از  كوچك

  .توان به صورت نازك شونده نيز عرضه كرد را مي ها آن. ها هستند تر از دال ها معموالً نازك تخته -يادآوري

3-1-3  
  (pipe section, Section) اي عايق لوله

دو نيم شده يا چاك به اي كه ممكن است براي سهولت در اجرا  هاي استوانه به شكل قطعه) عايق(فراورده 
  . خورده باشد

3-1-4    
   (Lag, Segment) قطعه

  . رود اي با قطر بزرگ به كار مي است كه در تجهيزات كروي يا استوانهصلبي  صلب يا نيمه ) عايق(فراورده 
3-1-5  

  (Level) تراز
  . است الزاممقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك 

  . شود مي تعيينمربوط  مشخصهاز طريق مقدار اعالم شده  تراز -يادآوري

3-1-6  
  (Class) كالس

  . گيرد قرار آن دورد بايد بين تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملك
3-1-7   

 (Prefabricated ware)محصوالت پيش ساخته 

  .شكل و غيره است Tمانند زانويي،  فراوردهقطعات بريده، سائيده، يا شكل داده شده از يك تخته يا بلوك 
3-1-8  

  (Production line) خط توليد
  .شوند ميها توليد  فراورده ،يوستهپ يفرايندآن ها در مجموعه تجهيزاتي كه با استفاده از 

3-1-9   
  (Production unit) واحد توليد

  .شوند ميها توليد  فراورده ،ناپيوسته يفرايندآن ها در از مجموعه تجهيزاتي كه با استفاده 
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  نمادها، اختصارات و يكاها  2- 3
  :است به اين شرح شود هايي كه در اين استاندارد استفاده مي يكاها و   نماد 3-2-1

b عرض mm  
Di  اي هاي لوله عايققطر داخلي  mm  
d ضخامت  mm  
dD  فراورده اعالم شدهضخامت  mm  
∆εb تغيير نسبي در عرض  % 

∆εd تغيير نسبي در ضخامت %  
∆εl تغيير نسبي در طول  % 

Li انحراف از خطي بودن  mm 

l طول  mm 

λ ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 

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

    بخار آب نفوذضريب مقاومت در برابر  - 

Sb  عرض ودر طول  ها تختهانحراف از گونيا بودن   mm/m 

Sd  ضخامتدر  ها تختهانحراف از گونيا بودن  mm 

Smax انحراف از تخت بودن mm 

10 درصد تغيير شكل 10در  فشاري تنش  kPa 

m فشاري مقاومت  kPa 

v  اي عايق لولهاز گونيا بودن براي انحراف  mm 

a چگالي ظاهري  kg/m3 
 

CS(Y)   تنش فشاري در نماد تراز اعالم شده برايY درصد تغيير شكل  
CS(10) درصد تغيير شكل 10تنش فشاري در نماد تراز اعالم شده براي  

CL  هاي كلرايد قابل حل در آب يوننماد تراز اعالم شده براي  
F هاي فلورايد قابل حل در آب يوناعالم شده براي  نماد تراز  
L هاي طول  نماد كالس اعالم شده براي رواداري  

MU  بخار آب ضريب نفوذ مقدار اعالم شده نماد 

P  هاي تخت بودن براي روادارياعالم شده  مقدارنماد  
pH  براي مقدار اعالم شده  ترازنمادpH 

S  هاي گونيا بودن اريبراي رواداعالم شده  مقدارنماد  
ST (+) نماد تراز اعالم شده براي حداكثر دماي كاربرد  
ST(-) نماد تراز اعالم شده براي حداقل دماي كاربرد 
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T  هاي ضخامت روادارياعالم شده براي  كالسنماد  
W  هاي عرض روادارياعالم شده براي  كالسنماد  

  :اختصارات به كار رفته در اين استاندارد  3-2-2
CS سيليكات كلسيم 

ITT آزمون نوع اوليه  
FPC كنترل توليد كارخانه  
ML  توليدكنندهفني ادبيات 

   الزامات  4
  كليات  4-1

بايـد   ها فراورده ،اين استاندارد براي مطابقت با. شود ارزيابياين استاندارد  5بايد بر اساس بند  فراوردهخواص 
  .دنمطابقت داشته باش ،3-4بند  الزامات با مقتضيدر صورت و  ،2-4بند  الزاماتبا 

  .است  آمده ث خواص در پيوست اطالعات درباره ساير -يادآوري
كـه   ستا ها  تعدادي از آزمونهه گيري شد ميانگيني از مقادير اندازه ،فراورده  ي ازنتيجه آزمون براي خاصيتيك 

  .است  شده  داده 4در جدول 

  براي تمام كاربردها  الزامات  4-2

  ضريب هدايت حرارتي   4-2-1
استاندارد بنـد  هاي انجام شده مطابق  گيري    ضريب هدايت حرارتي بايد بر اساس اندازههاي تخت،  براي فراورده

ايـن آزمـون در   ( باشـد  33 -2يا استاندارد بند  14-2استاندارد بند  مطابق هاي ضخيم يا براي فراورده 2-13
هـاي   بـراي آزمونـه   .)شـود  مـي  واسـنجي  20-2مقتضي استاندارد بنـد  ت و در صور 13-2برابر استاندارد بند 

مـورد اسـتفاده قـرار     مشخص شده اسـت  2-3-5چه كه در بند  مطابق آن 15-2اي بايد استاندارد بند  استوانه
  . گيرد

. تصديق شود 28-2مقادير ضريب هدايت حرارتي بايد توسط توليد كننده تعيين شود و مطابق استاندارد بند 
ها بايد توسط توليد كننده مطابق استانداردهاي ياد شده در باال كه محدوده دماي كاركرد فراورده را در بر  نآ

  :رود به كار مي زيرشرايط  .شود گيرد، اعالم مي
  .گيري شده بايد با سه رقم معني دار گزارش شوند مقادير اندازه  4-2-1-2
 28-2بايد به صورت منحني حدي مطابق استاندارد بند اعالم شده ضريب هدايت حرارتيمنحني   4-1-2-2

  .شود ارائه
  .شودباال گرد  به سوي W/(m.K)001/0بايد با تقريب ، λD ، ضريب هدايت حرارتي مقادير 4-2-1-3
  .است -C170 متوسط مرجع كه ممكن است الزم باشدترين دماي  كم  4-2-1-4
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  W/(m.K) 001/0يعنـي   با سه رقم معني دار "عالم شدهمرجع ا"معادله اعالم شده، /منحني حد  4-2-1-5
  .اين مورد بايد به عنوان يك مرجع براي تصديق اعالم به كار رود .استλ  مقاديرهمه براي 

شـود،   كه ضريب هدايت حرارتي به صورت يك جدول استخراج شده از معادله اعـالم مـي   هنگامي  4-2-1-6
  .  شودمحدوده ضريب هدايت حرارتي انجام كل بايد براي بعدي،  W/(m.K) 001/0 بهباال  سويگرد كردن به 

 منطقـه در  درزهاييكه داراي  15-2مطابق استاندارد بند  اي هاي لوله عايقاعالم شده  ضريب هدايت حرارتيتعيين  -يادآوري
  .است ،تعريف شده 38-2به صورتي كه در استاندارد بند  درزها، شامل تاثير اين باشد مي سنجش

  ها ابعاد و رواداري   4-2-2
  ابعاد خطي  4-2-2-1

مطابق به ترتيب بايد و قطعات پيش ساخته  اي هاي لوله عايقو ابعاد ها  تخته ،d ،و ضخامت، b ، عرض،l طول،
 اعـالم شـده  نبايـد از مقـادير    هيچ نتيجه آزموني .تعيين شود 17-2و بند  3-2و بند  2-2استانداردهاي بند 

  . انحراف داشته باشد 1هاي ارائه شده در جدول  تر از رواداري بيش
  يهاي ابعاد رواداري -1جدول 

  شكل فراورده  طول  عرض  ضخامت  قطر داخلي

- 
mm 3+  
mm 2-  

mm 3±  يا  
  ±4/0٪الف

mm 3±  يا  
 ±4/0٪الف

   تخته

mm 0-  
mm 5+  

mm 3+  
mm 2-  - 

mm 3±  يا  
  يا قطعات اي عايق لوله  ±6/0٪الف

 .ترين عدد رواداري را به دست دهد كه بزرگ هر كدام -الف

  گونيا بودن  4-2-2-2
هاي  عايقبراي  انحراف از گونيا بودن و 4-2استاندارد بند بايد مطابق ، Sd و Sb، ها تخته گونيا بودنانحراف از 

نيا بـودن طـول و   ها انحراف از گو براي تخته. تعيين شود 17-2بايد مطابق استاندارد بند ، v، و قطعات اي لوله
بـراي  . باشـد  mm2، نبايـد بـيش از   Sdو انحراف از گونيا بـودن ضـخامت،    mm/m6، نبايد بيش از Sbعرض، 
  .باشد mm3، نبايد بيش از vو قطعات انحراف از گونيا بودن،  اي هاي لوله عايق

  تخت بودن   4-2-2-3
از ، نبايـد  Smax انحراف از تخت بودن،. شود تعيين 5-2استاندارد بند  بايد مطابق ،Smax، تخت بودنانحراف از 

mm 6 تر باشد بيش.  
  اي عايق لولهخطي بودن  4-2-2-4

 نبايـد ، Liانحـراف از خطـي بـودن،    . تعيين شـود  17-2بايد مطابق استاندارد بند  ،Li، خطي بودنانحراف از 
  .، باشدهدددست ترين عدد رواداري را به  درصد طول، هركدام كه بزرگ 6/0يا  mm3از  بيش



9 

 

  پايداري ابعادي  4-2-3
آزمون بايـد بعـد    .تعيين شود 8-2استاندارد بند بايد مطابق  دما و رطوبت معينپايداري ابعادي تحت شرايط 

. درصـد انجـام شـود    )90±5(رطوبـت نسـبي    و) C)2±23 دماي ساعت در 48ها به مدت  داري آزمونه از نگه
نبايـد  ، εd∆ ،ضـخامت تغييـر نسـبي   . درصد باشـد  0/1بيش از يد نبا، εb∆ ،و عرض، εl∆ ،تغييرات نسبي طول

  .درصد باشد 0/1بيش از 

  هاي موجود در بازار فراورده واكنش در برابر آتش  4-2-4
و قـوانين   تعيـين شـود   23-2بنـد   بايد مطابق استاندارد  موجود در بازار  فراوردهكالس واكنش در برابر آتش 

  .ارائه شده است 32-2ند نصب و محكم كردن در استاندارد ب
بـا قطـري    منحنـي هاي به كار رفته براي سطوح تخت يـا سـطوح    براي فراورده 23-2استاندارد بند  1جدول 
  .كاربرد دارد mm300 تر از بزرگ

 را دارد در يك كاربرد خطـي اسـتفاده   23-2استاندارد بند  1بندي مطابق جدول  طبقهاگر فراورده تختي كه 
  .تر نياز ندارد ي بيششود، به طبقه بند 

     تـر يـا معـادل    خطـي يـا بـا قطـري كـم      اجسامهاي به كار رفته در  براي فراورده 23-2استاندارد بند  3جدول
mm300 كاربرد دارد.  

جزييات اطالعات درباره شرايط آزمون و دامنه كاربرد طبقـه بنـدي همانگونـه كـه در گـزارش طبقـه بنـدي        
  .ارائه شودتوليد كننده  فني در ادبياتايد بيان شده بواكنش در برابر آتش 

  .شود ارائه برچسب گذاري هميشه در بايد بندي الزامي است و  طبقهاين  -يادآوري

   خصوصيات دوام  4-2-5
  كليات  1- 4-2-5

   بنـد      و 3-5-2-4 بنـد  ،2-5-2-4خصوصيات مناسب دوام در اين اسـتاندارد در نظـر گرفتـه شـده و در بنـد      
  .ه شده استيارا 4-2-5-4
  فروسايي و دماي زياد/مندي زمان مقابلدوام واكنش در برابر آتش در  4-2-5-2

كـه در معـرض حـداكثر     در اثر زمان يـا هنگـامي   سيليكات كلسيمهاي  عملكرد واكنش در برابر آتش فراورده
  .كند گيرد، تغيير نمي دماي كاربرد اعالم شده قرار مي

  فروسايي/مندي زمانرابر دوام مقاومت حرارتي در ب 4-2-5-3
ايـن مـورد بـراي ضـريب     . كند زمان تغيير نمي با گذشتهاي سيليكات كلسيم  ضريب هدايت حرارتي فراورده

يـا   3-2-4، براي پايداري ابعادي در بند 2-2-4ها در بند  براي ابعاد و رواداري 1-2-4هدايت حرارتي در بند 
  .  ارائه شده است 2-3-4ر بند د) پايداري ابعادي(براي حداكثر دماي كاربرد 
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  دماي زياد دوام مقاومت حرارتي در برابر 4-2-5-3
ايـن مـورد   . كند زمان در دماي زياد تغيير نميگذشت  باهاي سيليكات كلسيم  ضريب هدايت حرارتي فراورده

  .  ارائه شده است 2-3-4در بند ) پايداري ابعادي(براي حداكثر دماي كاربرد 

  ويژهاي كاربردهاي بر الزامات  4-3

  كليات  4-3-1
وجود نداشته باشد،  استفادهمورد  فراوردهبراي  3- 4براي يك خاصيت شرح داده شده در بند  الزامياگر هيچ 

  .آن توسط توليد كننده مورد نياز نيست اعالمو   تعيين اين خاصيت
  حداكثر دماي كاربرد  4-3-2

در . تعيـين شـود   37-2تخـت بايـد مطـابق اسـتاندارد بنـد       هـاي  فراورده، براي (+)STحداكثر دماي كاربرد، 
  . باشد ±2٪ از بيش نبايد ،εb∆ عرض،و ، εl∆تغييرات نسبي در طول، حداكثر دماي كاربرد، 
  . ، اعالم شودC50هاي  در ترازهايي با گام Cبرحسب بايد  ، (+)ST، حداكثر دماي كاربرد

  .نشان دهد گرم شدگي خودمبني بر  اي نشانهگونه  هيچآزمونه نبايد 
  ترازهاي حداكثر دماي كاربرد - 2جدول

  الزام  تراز
 C  

ST(+)650 650  
ST(+)700 700  
ST(+)750 750   
ST(+)800 800   
ST(+)850 850   
ST(+)900 900   
ST(+)950 950   

ST(+)1000 1000   
ST(+)1050 1050   
ST(+)1100 1100   

  دحداقل دماي كاربر  4-3-3
بايـد  ، (-)STحداقل دماي كاربرد، . اعالم شود C50هاي  ، بايد در ترازهايي با گام(-)STكاربرد،  حداقل دماي

   .تعيين شوداستاندارد  اين پمطابق پيوست 
  . شود 2%از  بيش نبايد ،εb∆ عرض،در و ، εl∆تغييرات نسبي در طول، ،(-)STدر حداقل دماي كاربرد، 

  .، نياز به آزمون نداردC0اين استاندارد ولي باالي  دامنه كاربردحداقل دماي كاربرد در  
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  تنش فشاري يا مقاومت فشاري  4-3-4
. تعيـين شـود   6-2استاندارد بنـد  بايد مطابق  ،σm يا مقاومت فشاري، ،σ10 تغيير شكل، 10%تنش فشاري در 

  .اعالم شده باشدبراي تراز  3داده شده در جدول  مقداراز  تر كم بايدن نتيجه آزموني هيچ
  مقاومت فشارييا  تغيير شكل 10%تنش فشاري در ترازها براي  - 3جدول 

  الزام  تراز
kPa 

CS(10\Y)500 500  

CS(10\Y)1000 1000   
CS(10\Y)1500 1500   
CS(10\Y)2000 2000   
CS(10\Y)3000 3000  

CS(10\Y)4000 4000  

CS(10\Y)50005000   
CS(10\Y)10000 10000   

   .شود كاربرد ندارد، و رفتار فشاري تعيين نمي اي هاي لوله عايقبراي  6-2استاندارد بند  -يادآوري

  pHهاي قابل حل در آب و مقدار  مقادير بسيار كم يون  4-3-5
 18-2بايـد مطـابق اسـتاندارد بنـد      pHمقـدار  و  قابل حل در آب فلورايدهاي كلرايد و  مقادير بسيار كم يون

بـه صـورت    را pHمقـدار  و فراورده  mg/kgها را به صورت ترازهايي، برحسب  كننده بايد آنتوليد. ن شودتعيي
تـر از مقـدار اعـالم     هيچ نتيجه آزموني نبايد بـيش و فلورايد براي كلرايد .  اعالم كند 5/0هاي  گام باترازهايي 
، pHبـراي مقـدار    .مقدار اعالم شده باشد از تر كمهيچ نتيجه آزموني نبايد براي سيليكات و سديم . شده باشد

  . داشته باشد 0/1انحرافي بيش از  از مقدار اعالم شده هيچ نتيجه آزموني نبايد

  بخار آب مقاومت در برابر نفوذ  4-3-6
  جـذب آب و رطوبـت  مقـادير زيـاد   هـا   هاي سيليكات كلسيم براي كاربرد در دماهاي زيـاد كـه در آن   فراورده

بايـد مطـابق   ، ، بخـار آب  مقاومت در برابـر نفـوذ   ضريبدر موارد استثنايي . شوند استفاده مي اهميتي ندارد
  . تعيين شود 11-2 بنداستاندارد 

   جزييورسازي   وسيله غوطهه ب مدتكوتاه جذب آب   4-3-7
يـد  ايـن فـراورده با  . آب جذب كنند ممكن است نامناسب انبارشهاي سيليكات كلسيم تحت شرايط  فراورده  

ـ  كوتـاه  جـذب آب  . مورد آزمون قرار گيرد 9-2مطابق استاندارد بند   جزيـي ورسـازي    وسـيله غوطـه  ه مـدت ب
   . شودتعيين  22-2بند  ، بايد مطابق استانداردWp ،اي هاي لوله عايق
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  1آزاد شدن مواد خطرناك  4-3-8
  2سوختن فروزان پيوسته  4-3-9

مربـوط  بايد سوختن فـروزان پيوسـته را مطـابق روش آزمـون      كند، توليد كننده كه مقررات الزام مي در جايي
  .اعالم كند

  هاي آزمون روش   5
  برداري نمونه  1- 5

   .دنهاي الزم كافي باش براي انجام آزمونو برداشته شوند  واحد بايد از نمونه ي تختها  آزمونه
 .اسـت، باشـد   تـر  كوچـك م كـه  با اندازه كامل، هركـدا  فراوردهيا  mm300تر از  نمونه نبايد كم تر كوچك ضلع

   .  اندازه كامل برداشته شوندبا بايد از يك نمونه شامل حداقل سه بخش  اي هاي لوله هاي عايق آزمونه
گيـري   انـد انـدازه   ها ساخته شده هايي كه از آن بايد بر روي تخته اي هاي لوله عايقچنانچه عملي باشد، خواص 

اسب بودن گونيا بودن و تخـت بـودن بايـد بـر روي فـراورده نهـايي       در صورت مندر همه موارد ابعاد و . شوند
  .گيري شود اندازه

  شرايط تثبيت   2- 5
در صـورت   .مگر آنكه در استاندارد آزمون مشخص شده باشد مورد نياز نيست اي ويژهشرايط  تثبيتهيچ نوع 

تـا   درصـد  )50±5(نسـبي  و رطوبـت  ) C)2±23 دمـاي  درها بايد قبل از انجـام آزمـون    اختالف نظر، آزمونه
   .تثبيت شرايط شوندجرم ثابت رسيدن به 

  انجام آزمون   3- 5

  كليات  3-1- 5
ـ   هاي آزمونهها، حداقل تعداد  ابعاد آزمونه 4در جدول  و  آزمـون  دسـت آوردن يـك نتيجـه   ه مورد نياز بـراي ب

  .است  باشد، داده شده مورد نيازكه  اي ويژهشرايط گونه هر

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

  .ر استاندارد مرجع در دست تهيه استيك روش آزمون د -2
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  شرايطتثبيت ها و  ون، آزمونههاي آزم روش -4 جدول
  متر ابعاد بر حسب ميلي

شرايط 
  ويژه

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه

براي بدست 
  آوردن  يك
  نتيجه آزمون

  
  الفابعاد
  

  بند  روش آزمون

  شماره  عنوان  تخت  اي استوانه

  ب
1  
1  
1  

d300300  
d114230  

  اندازه كامل

  استاندارد
  15-2بند 

 14-2بند  استاندارد
 33-2بند استاندارد 

ضريب هدايت 
  1-2-4  حرارتي

  :ها ابعاد و رواداري

4-2-2  

  استاندارد  اندازه كامل  1  -
  طول و عرض  2-2استاندارد بند   17-2بند 

  استاندارد  اندازه كامل  1  -
  ضخامت  3-2استاندارد بند   17-2بند 

  استاندارد  اندازه كامل  1  -
  قطر داخلي    17-2بند 

  استاندارد  كامل اندازه  1  -
  2-2-2-4  گونيا بودن  4-2استاندارد بند   17-2بند 

  3-2-2-4  تخت بودن  5-2استاندارد بند   -  اندازه كامل  1  -

  استاندارد  اندازه كامل  1  -
عايق خطي بودن   -  17-2بند 

  4-2-2-4  اي لوله

-  
-  
-  
-  

1  
3  
3  
3  

  اندازه كامل
d500500  
d250250  
d200200  

  3-2-4  پايداري ابعادي  8-2ند استاندارد ب  -

استاندارد 
  بند

2-32  
واكنش در برابر   مراجعه شود 23-2به استاندارد بند 

  4-2-4  آتش

به بند 
5-3-3 

مراجعه 
  شود

3  

d100100  
  براي

 ، بهاي هاي لوله عايق
  استاندارد بند

  مراجعه كنيد 2-37

  استاندارد
  37-2بند  

  استاندارد
  37-2بند 

حداكثر دماي 
  2-3-4  دكاربر

حداقل دماي   پپيوست   -  پيوست پ  1  -
  3-3-4  كاربرد
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -4 جدولادامه 
  متر ابعاد بر حسب ميلي

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه

براي بدست 
  آوردن  يك
  نتيجه آزمون

  
  الفابعاد
  

  بند  روش آزمون

  شماره  عنوان  تخت  اي استوانه

  استاندارد  3 -
 6 -2بند 

  استاندارد
  6 -2بند 

  استاندارد
  6 -2بند 

تنش فشاري يا 
  4-3-4  مقاومت فشاري

  استاندارد  -  -  3  گرم20
  18-2بند 

كم بسيار مقادير 
هاي قابل حل  يون

 pHدر آب و مقدار 

4-3-5  

-  
  استاندارد

  19-2بند 

3  
  
3  

  11-2بند  استاندارد
  

  19-2بند استاندارد 

  
  استاندارد

  19-2د بن

  استاندارد
  11-2بند 

مقاومت در برابر 
  6-3-4  بخار آب نفوذ

-  
  
-  

4  
  
4  

d200200  
  

  
  استاندارد

  22-2بند 

  استاندارد
  9-2بند 

جذب آب كوتاه 
عايق پيش  مدت

  ساخته لوله
4-3-7  

آزاد سازي مواد  ب ب  -  -  -
  8-3-4  خطرناك

سوختن فروزان   ب  ب      
  9-3-4  پيوسته

  .3-2-4راورده با اندازه كامل، به استثنا بند هميشه ضخامت ف -الف
 .هنوز تهيه نشده استدر استاندارد مرجع  -ب

  ضريب هدايت حرارتي  3-2- 5
 14-2مطابق استاندارد بنـد  يا  هاي نازك فراوردهبراي  13-2بند بايد مطابق استاندارد  حرارتي  ضريب هدايت
 14-2يا استاندارد بند  13-2در برابر استاندارد بند  33-2كه استاندارد بند  هنگامي( هاي ضخيم براي فراورده
  . تعيين شود) شود واسنجي مي

هـاي مطـابق    توان بـا آزمـون   را مي 14-2يا استاندارد بند  13-2هاي مطابق استاندارد بند  آزمون  5-3-2-1
را ) زيـادتر ( تـر  ايمـن  مقـادير  ،ن داده شود كه نتايجكه نشا جايگزين كرد، مشروط بر آن 33-2استاندارد بند  

  . دهد ه مييارا
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 .تعيين كـرد  15-2بايد مطابق استاندارد بند را اي ضريب هدايت حرارتي  هاي استوانه براي آزمونه 5-3-2-2
يا اسـتاندارد بنـد    14-2هاي مطابق استاندارد بند  توان با آزمون را مي 15-2هاي مطابق استاندارد بند  آزمون

  . دهد ه مييرا ارا) زيادتر( تر ن داده شود كه نتايج مقادير ايمنكه نشا ط بر آنجايگزين كرد، مشرو 2-32
بـراي كنتـرل توليـد    . ضريب هدايت حرارتي بايد براي محدوده كامل دمايي فراورده تعيين شود  5-3-2-3

  .كارخانه به پيوست الف مراجعه شود
اگـر ايـن   . گيري شده تعيـين شـود   ندازهضريب هدايت حرارتي بايد به طور مستقيم در ضخامت ا  5-3-2-4

هاي ديگر فراورده انجام شود مشروط  هايي بر روي ضخامت گيري ، بايد به وسيله اندازهنباشدمورد امكان پذير 
  :كه بر آن

   . شده باشد ساخته ي،توليد واحدفراورده داراي خصوصيات شيميايي و فيزيكي مشابه بوده و در يك  -
محـدوده ضـخامتي كـه     دردرصـد   5تـر از   ، اختالفي بـيش ضريب هدايت حرارتي،   و بتوان نشان داد كه -

  .   شود ندارد ميانجام محاسبه 
محدوده كـاملي  شود و توليدكننده  ها توليد مي اي از ضخامت كه يك فراورده در محدوده در جايي  5-3-2-5
  .نمايدمحدوده را اعالم  ترين  شوي بايد بي كند ميو شناسايي انتخاب  ،به وسيله اعالم فقط يك را 
هـاي انجـام شـده بـر روي دو قطـر داخلـي        گيـري  اندازهشود  فرض مي، اي هاي لوله عايقدر مورد  5-3-2-6

نماينـده كـل محـدوده    ترين ضخامت عايق براي هر يـك از قطرهـا    ترين و كوچك در بزرگ اي هاي لوله عايق
  .فراورده باشد

هـاي سـيم داغ    يا روش 14-2گرم محافظت شده مطابق استاندارد بند  روش لوحبايد فرض شود  5-3-2-7
   .استمناسب  mm500داراي قطري بيش از  اي هاي لوله عايقگيري  براي اندازه 33-2مطابق استاندارد بند 

   .باشند اي لوله عايق بايكسان  ضخامت و چگاليچنان تهيه شوند كه داراي هاي تخت بايد  دال

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

  حداكثر دماي كاربرد 3-3- 5
اعالم شده تعيين شود به  كاربرد در حداكثر دماي 37- 2حداكثر دماي كاربرد بايد مطابق استاندارد بند 

براي انجام آزمون حداكثر دماي كاربرد ها  آزمونه .باشد C650بايد  آزمونكه حداقل دماي  استثناي آن
يا  اي عايق لولهفراورده  يكسان باهاي تخت با تركيب و چگالي  توان از تخته و قطعات را مي اي هاي لوله عايق

  .بريدقطعه 
  ها آزمونه 3-3-1- 5

  .بريده شوند mm100 mm100ها بايد به شكل چهارگوش با سطح مقطع  آزمونه
  .ضخامت بايد هميشه ضخامت فراورده براي همه كاربردها باشد
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  واكنش در برابر آتش  3-4- 5
مقررات نصب و محكم كردن در اسـتاندارد بنـد   . انجام شود 23-2ها بايد مطابق استانداردهاي بند  اين آزمون

نصـب بـراي    پارامترهـاي هـايي را بـراي فـراورده و     جدول 32-2پيوست الف استاندارد بند . آمده است 2-32
 پارامترهـاي . دهـد  ه مـي يـ ، اراموجود استبازار  دركه  شكلي به اي عايق لولههاي  هاي تخت و فراورده فراورده

  .هاي تخت داده شده است نصب براي تجهيزات استاندارد شده فقط براي فراورده

  كد شناسايي  6
اين كد بايد موارد زير را . ارائه شودبه فارسي و انگليسي بايد توسط توليد كننده  فراوردهكد شناسايي براي 
  .وجود نداشته باشد 3- 4براي يك خاصيت شرح داده شده در بند  الزامي گونه ه هيچدر برگيرد مگر آن ك

  
 CS -  سيليكات كلسيمعالمت اختصاري  -
  ..…ISIRI -  ملي ايران             استاندارداين  ارجاع به -

 ST(+)i -  حداكثر دماي كاربرد -

 ST(-)i -  حداقل دماي كاربرد -

 CS(10\Y)i -   فشاري مقاومتدرصد تغيير شكل يا  10تنش فشاري در  -
 pH - Cli, Fi, pHiو كلرايد قابل حل در آب و مقدار  فلورايد -
  MUi -  بخار آب   ضريب مقاومت در برابر نفوذ -

  
  . شود براي نشان دادن تراز يا كالس مربوط استفاده بايد  ”i“ها كه در آن

  : دشو با مثال زير نشان داده مي سيليكات كلسيم فراوردهكد شناسايي براي يك 
درصـد   10تـنش فشـاري در   تراز  -1050ماي كاربرد كثر دداح  -ملي ايران استانداردشماره اين  – سيليكات كلسيم

   1500 تغيير شكل
CS- ISIRI…- ST(+)1050- CS(10)1500 

  ارزيابي انطباق  7
  كليات 7-1

ارزيابي انطباق . باشد دن استاندارخود با الزامات اي  انطباق فراوردهبايد مسئول  وييا نماينده مجاز   كننده توليد
توسـط   كنتـرل توليـد كارخانـه   آزمون نوع اوليـه،   اساس نجام شود و بايد برا 16-2استاندارد بند بايد مطابق 

  .هاي برداشته شده از كارخانه باشد هاي انجام شده بر روي نمونه آزمونتوليد كننده، شامل ارزيابي و 
 16-2اسـتاندارد بنـد   بندي كند اين كار بايد مطابق   تا فراورده خود را گروهم بگيرد اي تصمي اگر توليد كننده 

  .انجام شود
انطباق را در صورت  يهگواهي نامه يا اعالمبايد خواست، براي پاسخ به يك دروي كننده يا نماينده مجاز  توليد
  .دهد ارائهلزوم 
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  آزمون نوع اوليه   7-2
آزمون نوع اوليه . براي همه خصوصيات اعالم شده انجام شود 16-2بند  آزمون نوع اوليه بايد مطابق استاندارد

  .انجام شود 28-2براي منحني ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند 
و حداقل دماي كاربرد تنها يك نتيجه آزمون مورد نيـاز  دماي كاربرد حداكثر  براي آزمون نوع اوليه منحني 

  .است
  اي خانهكنترل توليد كار  7-3

  . شود شده در پيوست الف انجام  فهرستبراي خصوصيات بايد اي  آزمون كنترل توليد كارخانه
 .ايـن اسـتاندارد باشـد    الـف بايـد مطـابق پيوسـت     اي ها در كنتـرل توليـد كارخانـه    آزمون هاي تناوبحداقل 
  اسـتاندارد بنـد  طـابق  شود، همبستگي آن با آزمـون مسـتقيم بايـد م    آزمون غيرمستقيم انجام مي كه هنگامي

   .ايجاد شود 2-16

  گذاري و برچسب گذاري نشانه  8
 فراوردهد و اطالعات زير بايد بر روي نگذاري شو هاي مطابق با اين استاندارد بايد به طور واضح نشانه فراورده

  :بندي درج شود يا برروي برچسب يا بر روي بسته
  ؛استاندارد ملي ايراناين  ارجاع به 1- 8
  ؛كااليا ساير مشخصات معرف  فراوردهنام  2- 8
   ؛يا نماينده مجاز آن كننده ام يا عالمت تجاري و نشاني توليدن 3- 8
  ؛رديابي  نوبت كاري يا زمان توليد و كارخانه توليد كننده يا كد 4- 8

گذاري به وسيله ارجاع به ادبيات  شرايط ويژه آزمون بايد همراه با نشانه ؛كالس واكنش در برابر آتش 5- 8
  .، در صورت مقتضي مشخص شودكننده فني توليد

كه ضريب هدايت حرارتي را به ارجاع به ادبيات فني توليدكننده،  ؛شده اعالمضريب هدايت حرارتي  6- 8
  .كند اي ارائه مي يا معادله/دهد كه جدول، منحني و صورت تابعي از دماي متوسط نشان مي

  ؛اعالم شدهضخامت  7- 8
  ؛ 6بند  مطابقكد شناسايي  8- 8
  ؛جودصورت و نوع روكش، در 9- 8
  ؛مقتضييا قطر داخلي در صورت  طول اسمي، عرض اسمي 10- 8
  .مقتضيبندي در صورت  تعداد قطعات و مساحت در بسته 11- 8
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  الفپيوست 
  )الزامي(

  كنترل توليد كارخانه 

  آزمون فراوردهانجام  تناوبحداقل  -1- الفجدول 
  بند  فال آزمون تناوبحداقل 

  روش آزمون  تناوب  شماره  عنوان  آزمون مستقيم  آزمون غيرمستقيم

هاي  چگالي و روش  ب h24يكبار هر
  حرارتي هدايتضريب   سال2بار هر  يك  توليدكننده

  1-2-4  دماي اعالم شدهمحدوده در  -

  ها تخته -ها ابعاد و رواداري      

4-2-2  
  و ضخامت عرض ،طول  h24بار هر  يك    
  ضخامت  h24ار هر ب يك    
  قطر داخلي  h24بار هر  يك    
 2-2-2-4  گونيا بودن h24بار هر  يك    
 3-2-2-4  تخت بودن h24بار هر  يك    
  4-2-2-4  اي عايق لولهخطي بودن  h24بار هر  يك    
  3-2-4  پايداري ابعادي  سال5بار هر  يك    

 2-الف به جدول    
  4-2-4  واكنش در برابر آتش  شودمراجعه 

  2-3-4  حداكثر دماي كاربرد  h24بار هر  يك    
  3-3-5  حداقل دماي كاربرد  سال5بار هر  يك    
  4-3-4  مقاومت فشاري يا تنش فشاري  h24بار هر  يك    

مقادير بسيار كم كلرايد و فلورايد قابل   سال5بار هر  يك    
 pHحل در آب و مقدار 

4-3-5  

  6-3-4  بخار آب ضريب مقاومت در برابر نفوذ  سال5بار هر  يك    
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  آزمون فراوردهانجام  تناوبحداقل  -1-الفجدول  ادامه
  بند  الف آزمون تناوبحداقل 

  روش آزمون  تناوب  شماره  عنوان  آزمون مستقيم  آزمون غيرمستقيم
  7-3-5  كوتاه مدتجذب آب   سال5بار هر  يك    
  10-3-5  مواد خطرناكآزاد شدن  پ    
  11-3-5  سوختن فروزان پيوسته پ    

بـراي توليـد   عنوان حـداقل  ه بايد بشود، بيان ميبه صورت تعداد نتايج آزمون مورد نياز در دوره كهمورد نياز هر دوره آزمون هاي تناوبحداقل -الف
كه تغييرات يا  ست، درصورتيشده ا آزمون كه در باال داده تناوب عالوه بر .تحت شرايط پايدار در نظرگرفته شود واحد توليد/ پيوسته براي هر خط توليد

براي آزمون نوع اوليه و كنتـرل توليـد    .، آزمون خواص مربوط فراورده بايد تكرار شودباشد ، كه احتماالً بر انطباق فراورده اثرگذارشوداصالحاتي انجام 
  .ر نظر گرفته شوندكنند بايد به عنوان يك خط توليد د كارخانه واحدهايي كه از يك فرايند در يك كارخانه استفاده مي

در نظـر گرفتـه    كنند به عنوان يك خـط توليـد   واحدهايي كه از يك فرايند در يك كارخانه استفاده مي و كنترل توليد كارخانه، براي آزمون نوع اوليه
  .شوند مي

ننده بايد مقررات داخلي را براي تنظيمـات  عالوه بر آن توليد ك. باشند هاي آزمون داده شده مستقل از تغييرات توليد مي براي خواص مكانيكي، تناوب
  .شوند ايجاد كند فرايند مربوط به آن خواصي كه باعث تغيير فراورده مي

  .توليد h24هر به ازاي يكبار  -ب
  .ها داده نشده است هاي آزمون هنوز تهيه نشده لذا تناوب چون روش -پ
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  وصيات واكنش در برابر آتشخص آزمون فراورده براي هاي انجام تناوبحداقل -2- الفجدول 
 بند  الف آزمون تناوبحداقل

  پآزمون غير مستقيم
  ب آزمون مستقيم

 شماره  عنوان
 طبقه  فراورده  تاجزا 

واكنش 
در برابر 
  آتش

4-2-4  

  اصلي  غير اصلي

  روش  تناوب
  روش  تناوب  آزمون 

  روش  تناوب  آزمون 
  روش  تناوب  آزمون 

  آزمون

    

بار هر  يك
  محموله

  h24بار هر يك
  h24بار هر يك

 بررسي مواد خام،
  فرموالسيون

  ظاهري چگالي
-  -  

بار  يك
سال و 2هر

آزمون 
  غيرمستقيم

استاندارد بند 
2-39  

A1  بدون
آزمون 
تر  بيش
  ثآتش

    

بار هر  يك
  محموله

  h24بار هر يك
  h24بار هر يك

 بررسي مواد خام،
  فرموالسيون

  چگالي ظاهري
-  -  

بار  يك
سال و 2هر

آزمون 
  يرمستقيمغ

  استانداردهاي
  25-2بند 
  26-2بند
  24-2بند 

A1 

    

بار هر  يك
  محموله

  h24بار هر يك
  h24بار هر يك

 بررسي مواد خام،
  فرموالسيون

  چگالي ظاهري
-  -  

 2هر بار يك
سال و آزمون 
  غيرمستقيم

  استانداردهاي
  25-2بند 
  26-2بند
  24-2بند 

A2 

-    

بار هر  يك
  محموله

  h24بار هر يك
  h24ر هربا يك

 بررسي مواد خام،
  فرموالسيون

  چگالي ظاهري
-  -  

 2هر بار يك
سال و آزمون 
  غيرمستقيم

استانداردهاي 
  و 26-2بند 

  27- 2بند 

B 
C  
D  

خط /براي هر واحد اه  عنوان حداقل براي يك فراورده يا گروه فراوردهه شود، بايد ب يان ميب هر دوره مورد نياز آزمون، كه در نتايج آزمون هاي حداقل تناوب -الف
كه احتمال دارد تغييرات يا اصالحات انجام شده بـر   است، در صورتي شده  هاي آزمون كه در باال ارائه عالوه برتناوب. توليد تحت شرايط پايدار در نظر گرفته شود

  .، آزمون خواص مربوط فراورده بايد تكرار شودباشد انطباق فراورده اثر گذار
  .شودكن است توسط طرف سوم يا توسط توليد كننده انجام آزمون مستقيم مم  -ب
  .شودبر روي فراورده يا بر روي اجزا آن انجام  توسط طرف سوم يا بوسيله توليدكننده  آزمون غير مستقيم ممكن است -پ
  :تعاريف  -ت
يـا    kg/m20/1 تـر يـا مسـاوي    بـزرگ  جرم در واحد مساحت با  يك اليه. دهد اي است كه قسمت اصلي يك فراورده غير همگن را تشكيل مي ماده: جز اصلي  -

  . شود جز اصلي در نظر گرفته مي mm 0/1 تر يا مساوي بزرگ ضخامت
 و ضـخامت  kg/m20/1 تر از كوچك با جرم در واحد مساحت  يك اليه. دهد همگن را تشكيل نمياست كه قسمت اصلي يك فراورده غيراي  ماده: جز غيراصلي -

  .شود اصلي در نظر گرفته ميجز غير mm0/1 تر از كوچك
  .جز است محمولهبار در هر  در مورد اجزا گواهي شده، تناوب يك -
  .نياز نداشته باشند) واكنش نسبت به خصوصيات آتش(  شوند، كه به آزمون ر گرفته ميواكنش در برابر آتش در نظ A طبقهعنوان  ه موادي ب -ث
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  بپيوست  
  )الزامي( 

  دماي كاربرد تعيين حداقل

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

  1-1- ب
  حداقل دماي كاربرد

 مشخصكه در ضخامتي معين در يك كاربرد  ترين دمايي است كه در آن فراورده عايق حرارتي، هنگامي كم
  .  نخواهد كردتغيير هاي مشخص عملكردي  گيرد، در محدوده قرار مي

  . پايداري ابعادي، خواص حرارتي و خواص مكانيكي باشد مواردتواند در  د مورد نياز ميعملكر -1يادآوري 

توان در برابر اختالف دماي  رود، آزمونه را مي در صورت وجود روش آزموني كه به عنوان يك مرجع به كار مي -2يادآوري 
ها در برابر دماهاي  كه فراورده ي كاربرد هنگاميشرايط واقعبا  ممكن استاين مورد . محيط تا حداقل دماي كاربرد قرار داد
  .مطابقت نداشته باشدگيرند،  هاي چند اليه قرار مي متفاوت در دو سطح اصلي مانند سامانه

  اصول  2-ب
وسـيله لـوح گـرم    ه براي تعيين ضريب هدايت حرارتي برا تغييرات ابعادي آزمونه در تماس با سردترين ورق 

دمـاي  گيري طول، عرض و ضخامت آن قبل از سـرد شـدن و بعـد از برگشـتن      همحافظت شده از طريق انداز
   .كنيد ثبتگيري را  ترين دماي سردترين ورق طي اندازه كم. كنيددستگاه به دماي محيط تعيين 

ـ ه تغيير ابعادي آزمونه را ب: نيروش جايگز وسـيله روش سـيم داغ، بـا    ه وسيله تعيين ضريب هدايت حرارتي ب
ول، عرض و ضخامت قبل از سرد كردن و بعد از آن كه دستگاه به دماي محيط برگشت تعيـين  گيري ط اندازه
   . كنيد ثبتگيري  طي اندازه در را ترين دما كم. كنيد

  .كرد در دماهاي مختلف تكرار توان را مياين روش  -يادآوري

  وسايل  3-ب
  حرارتيگيري ضريب هدايت  ي اندازهبرا دستگاه لوح گرم محافظت شده، 1-3-ب

فـراورده مـورد   اين دستگاه بايد قابليت كار كردن با سردترين ورق به سردي حداقل دماي كاربرد مورد انتظار 
  .باشدمطابقت داشته ابعاد آزمونه بايد با الزامات اين استاندارد . را داشته باشدآزمون 

  گيري ضريب هدايت حرارتي براي اندازه ،دستگاه سيم داغ 2-3-ب
  آزمون حداقل دماي كاربرد مورد انتظار فراورده مورد ي معادل باسرماي دركردن بايد قابليت كاراين دستگاه 

  . باشد را داشته 
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  . mm 05/0 تا حداقلضخامت خواندن  با قابليتميكرومتر،   3-3- ب
  . mm 1/0 تا حداقل خواندن با قابليت، كوليس  4-3- ب

  ها آزمونه  4- ب
  ها ابعاد آزمونه    1-4- ب

در يـا  گـرم محافظـت شـده     لـوح  روشچه در  با آن مطابقبا ابعادي  يا گرد چهارگوش شكل بهها بايد  آزمونه
  . بريده شوندشود  استفاده مي، روش سيم داغ

 از            تـر   بـزرگ يـا   mm25 mm200mm 200تـر از    كوچـك نبايـد   هـاي لـوح گـرم محافظـت شـده      آزمونـه 
mm50 mm500mm500 ازتــر   كوچــكهــا نبايــد   آن يــا باشــندچهــارگوش  هــاي هآزمونــ بــراي             
mm25 mm200  تر از بزرگيا قطر mm50 mm500  براي سيم داغ بايد .باشند گرد هاي آزمونه برايقطر 

d mm mm115mm 230 باشند.  
و الزامات اين بايد مطابق آنچه در اين استاندارد مشخص شده، باشد يا قطر و ضخامت طول، عرض و ضخامت 

  . پيوست برآورده شود
  ها تعداد آزمونه   2-4-ب

  .باشد ،چه در اين استاندارد فراورده مشخص شده مطابق آن بايد ها آزمونه تعدادحداقل 
  ها تثبيت شرايط آزمونه  3-4-ب

نبـود  در . داري شـوند  گيري ضريب هـدايت حرارتـي نگـه    ها بايد در شرايط پيش بيني شده براي اندازه آزمونه
 يـا در صـورت اخـتالف نظـر در دمـاي     ) C)523در دماي  h6 به مدت ها را بايد حداقل چنين شرايطي، آن

C)223 ( و رطوبت نسبي)550 (داري كرد مشخص شده نگه 2-5چه در بند  درصد مطابق آن.  

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

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

  .بخوانيد mm1/0گيري كرده و با تقريب  اندازه 10-2، را مطابق استاندارد بند l1 ،b1طول و عرض آزمونه، 
استاندارد ويژگـي فـراورده   با استفاده از بار مشخص شده در  3-2، را مطابق استاندارد بند d1ضخامت آزمونه، 

  .بخوانيد mm05/0گيري كرده و با تقريب  اندازهمربوط 
آزمونه را در دستگاه لوح گرم محافظت شده قـرار دهيـد، يـك ورق آن بايـد تـا حـداقل دمـاي كـاربرد طـي          

  .گيري ضريب هدايت حرارتي سرد شود اندازه
در يك زمـان   تر گرمي ورق هاترين دماي سردترين ورق و دما گيري ضريب هدايت حرارتي را با ثبت كم اندازه

  .انجام دهيد
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دمـاي   صـبر كنيـد تـا دسـتگاه تـا     و  خاموش كنيددستگاه را  )معموال شامل نقاط متعدد(گيري  اندازهبعد از 
  . محيط گرم شود

 mm1/0بـا تقريـب    10-2، آن را مطابق استاندارد بند b2، و عرض، l2آزمونه را از دستگاه خارج كرده و طول، 
  .گيري كنيد دوباره اندازه

استاندارد ويژگي فـراورده   شده دربا استفاده از بار مشخص  3-2اندارد بند ، را مطابق استd2ضخامت آزمونه،  
  .بخوانيد mm05/0گيري كرده و با تقريب  اندازهدوباره مربوط 

  روش آزمون جايگزين  3-5-ب
  .بخوانيد mm1/0گيري كرده و با تقريب  اندازه 10-2، را مطابق استاندارد بند l1 ،b1طول و عرض آزمونه، 

 با استفاده از بار مشخص شده در استاندارد ويژگـي فـراورده   3-2، را مطابق استاندارد بند d1ونه، ضخامت آزم
  .بخوانيد mm05/0گيري كرده و با تقريب  اندازهمربوط 

روش سيم داغ در دمـاي كـم و سـرد شـده تـا       بهرا  ضريب هدايت حرارتي تعييني كه آزمونه را در دستگاه
  . قرار دهيد ،دهد انجام ميدماي مورد درخواست 

معمـوال شـامل   ( گيـري  بعد از اندازه .ترين دما انجام دهيد ضريب هدايت حرارتي را با ثبت كم هاي گيري اندازه
  . دماي محيط گرم شود صبر كنيد تا رسيدن بهو خاموش دستگاه را  )نقاط متعدد

 mm1/0بـا تقريـب    10-2اندارد بند ، آن را مطابق استb2، و عرض، l2آزمونه را از دستگاه خارج كرده و طول، 
 شـده در بـا اسـتفاده از بـار مشـخص      3-2، را مطـابق اسـتاندارد بنـد    d2ضخامت آزمونـه،   .گيري كنيد اندازه

  .بخوانيد mm05/0گيري كرده و با تقريب  اندازهدوباره استاندارد ويژگي فراورده مربوط 

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

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

1

12
l l

ll
100


 )1-ب(                                                  

1

12
b b

bb
100


 )2-ب(                                               

1

12
d d

dd
100


 )3-ب(                                                    

  : 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 رارتي است؛گيري ضريب هدايت ح به ترتيب طول، عرض و ضخامت آزمونه بعد از اندازه  
 ابعادي اتمقادير ميانگين تغيير

l
 و

b
 و

d
 درصد نتايج منفرد5/0با تقريب  ي كهرا به صورت درصد  

  .محاسبه كنيد ود،ش ميگرد  
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  يا مشاهدات/و تكميليهاي  آزمون  2-6-ب
 فراورده مربـوط  يا استاندارد/اگر بند مربوط به اين پيوست و .يادداشت شود نتيجه بازرسي ظاهري آزمونه بايد

  .يا مشاهدات بايد مطابق آن يادداشت شود/الزامات اضافي را معين كند، محاسبات و

  ها گيري دقت اندازه  7-ب
  . دي بيان شودامكان پذير نبوده ولي در نظر است هنگام بازنگري بع مرجع بيان دقت روش در استاندارد -يادآوري

  گزارش آزمون  8-ب
  : گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد

   ؛ايران اين استاندارد ملي ارجاع به  1- 8-ب
   شامل مشخصات فرآورده  2- 8-ب

  ؛يا عرضه كننده توليد كننده، كارخانه،  نام فرآورده )1
   ؛شماره كد توليد )2
    ؛ نوع فرآورده )3
    ؛بندي بسته )4
  ؛يل به آزمايشگاهشكل فرآورده هنگام تحو )5
    ؛اسمي، چگالي اسمي ابعاداطالعات مناسب ديگر مانند  )6
  روش آزمون    3- 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

    ؛افزايش دماي انتخابي آهنگ )6
   ؛)جايگزين آزمونمعمول يا روش (و روش آزمون  آزمون مربوط بهاطالعات كلي  )7
 .اتفاقاتي كه ممكن است بر نتايج اثر گذاشته باشد )8

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

  : نتايج   4-8-ب
اگـر تغييـرات   . كليه مقادير منفرد و مقادير ميـانگين تغييـرات ابعـادي   . و دماتغيير شكل منفرد مقادير كليه 

كليـه مقـادير منفـرد و مقـدار     . را يادداشـت كنيـد   اين مـورد  ابعادي باعث انبساط يا جمع شدگي شده است
  مطابق آنچه كه در بندهاي تكميلينتايج . هري را يادداشت كنيدارزيابي ظا. ميانگين حداقل دماي كاربرد

  .يا هرگونه مشخصات فني ديگر مشخص شده است فراورده مربوطمربوط اين پيوست يا استاندارد  
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  پپيوست 
  )اطالعاتي(

  گيري ضريب هدايت حرارتي ها براي اندازه آزمونه سازي آماده
  يري ضريب هدايت حرارتيگ ها براي اندازه آزمونهسازي  آماده  1-پ

شدگي و سرد شدن  اثرات خودگرمممكن است هاي سيليكات كلسيم،  در طي اولين مرحله گرم شدن فراورده
استفاده شود يا  1هاي كامال پخته شده شود كه يا از آزمونه از اين اثرات توصيه مي جلوگيريبراي . پديد آيد

هاي تجزيه حرارتي  داده. انتخاب شوند 28-2تاندارد بند گيري بدون چنين اثراتي مطابق اس دماهاي اندازه
هاي دمايي بدون اثرات گرم شدن و سرد  تواند براي يافتن محدوده هاي تغيير جرم فراورده مي تفاضلي يا داده

  .مفيد باشد شدن

رويه سرد و گرم  اختالف دما بينشود براي حداكثر دقت،  توصيه مي 14-2هنگام استفاده از استاندارد بند  -1يادآوري
  .باشد K15با حداقل   K/m500 تر از ها طوري باشد كه گراديان دما در آزمونه معادل يا بيش آزمونه

براي حداكثر دقت، دماي سيم داغ بين شروع و خاتمه شود  توصيه مي 33-2هنگام استفاده از استاندارد بند  -2يادآوري
   .تغيير نكند K30گيري بيش از  اندازه
  مندي نزما  2-پ

  .دهد هاي سيليكات كلسيم رخ نمي مندي خواص مقاومت حرارتي براي فراورده گونه زمان هيچ

                                                                                                                                                         
  .(Dead burnt)شدگي نشان ندهد  گونه اثر خودگرم اي كه هيچ نمونه -1
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  تپيوست 
  )اطالعاتي(

  تكميلي خواص
  كليات  1-ت

اين  .ارائه دهدانتخاب كرده،  )1- ت جدول(زير تكميلي  درباره خواص را تواند اطالعاتي كننده مي توليد
مقادير حدي براي هر نتيجه  صورته ، بايد بآنو كاربرد  فراوردهي برا مناسب بودناطالعات، در صورت 

   .، ارائه شود1- ت  مطابق جدول مرجع،شرايط  تثبيتآزمون نمونه برداري و   دست آمده از روشه آزمون ب
  ضريب انبساط حرارتي  2-ت

  . خواهد شدتعيين  21-2شود، مطابق استاندارد بند  ضريب انبساط حرارتي اگر داوطلبانه اعالم مي
  واقعي تخلخلو  ظاهري تخلخل  3-ت

شود، مطـابق اسـتاندارد    اگر داوطلبانه اعالم مي هاي سيليكات كلسيم واقعي فراورده تخلخلو  ظاهري تخلخل
  . تعيين خواهد شد 35-2بند 
  مقاومت جريان هوا  4-ت

  . يين خواهد شدتع 31-2شود، مطابق استاندارد بند  اگر داوطلبانه اعالم مي مقاومت جريان هوا
  خزش در فشار  5-ت

  . تعيين خواهد شد 34-2شود، مطابق استاندارد بند  اگر داوطلبانه اعالم مي خزش در فشار
  نفوذپذيري گازها  6-ت

  . تعيين خواهد شد 36-2شود، مطابق استاندارد بند  اگر داوطلبانه اعالم مي نفوذپذيري گازها
  خواص آكوستيكي  7-ت

  . تعيين خواهد شد 30-2شود، مطابق استاندارد بند  اوطلبانه اعالم مياگر دخواص آكوستيكي 
  مقاومت خمشي  8-ت

هيچ نتيجه . تعيين خواهد شد 12- 2شود، مطابق استاندارد بند  اگر داوطلبانه اعالم مي مقاومت خمشي
  .باشدشود،  كه از مقادير زير انتخاب مي، BSاعالم شده،  ترازتر از  آزموني نبايد كم

250 kPa, 500kPa,750 kPa, 1000kPa,1500 kPa, 2000kPa,  3000 kPa, 4000kPa, , 5000kPa , و
10000kPa 

  چگالي ظاهري  9-ت
براي شناسايي است، ولي نبايد به عنوان اساسي براي ي مفيد در بين ساير پارامترها چگالي ظاهري پارامتر
  .هاي سيليكات كلسيم به كار رود ارزيابي كيفيت فراورده
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 20- 2، مطابق استاندارد بند ها، اگر توسط توليدكننده به طور داوطلبانه اعالم شود ي ظاهري تختهچگال
در ادبيات  شود مياز مقدار اعالم  10٪ هيچ مقدار متوسطي از يك فراورده نبايد بيش از .تعيين خواهد شد

  . كننده تفاوت داشته باشد فني توليد
اعالم ، اگر داوطلبانه توسط توليدكننده اند نشدهها ساخته  تخته كه از اي هاي لوله عايقچگالي ظاهري 

  .تعيين خواهد شد 20-2شود، مطابق استاندارد بند  مي
  شرايط  تثبيت و ها هاي آزمون، آزمونه روش -1-جدول ت

  متر ميلي ر حسبابعاد ب
كنترل توليد 

  كارخانه

شرايط 
  ويژه

  ها آزمونه

  روش آزمون

  بند

حداقل 
تناوب آزمون 

  بفراورده

بهتعداد براي 
 دست آوردن
يك نتيجه 
  آزمون

  شماره  عنوان  الفابعاد

استاندارد   سال5يكبار هر
  يا 501010  1  21-2بند 

  2-ت  ضريب انبساط حرارتي  21-2استاندارد بند   10قطر 

  و  ظاهري تخلخل  35-2استاندارد بند         سال5يكبار هر
  3-ت  واقعيتخلخل 

  4-ت  مقاومت جريان هوا  31-2دارد بند استان        سال5يكبار هر

  استوانه  1    سال5يكبار هر
5050   5-ت  خزش در فشار  34-2استاندارد بند  

  6-ت  نفوذپذيري گازها  36-2استاندارد بند         سال5يكبار هر

  7-ت  خواص آكوستيكي  30-2استاندارد بند         سال5يكبار هر

  8-ت  مشيمقاومت خ  12-2استاندارد بند     3    سال5يكبار هر

  7-2استاندارد بند     h24    3يكبار هر
  9-ت  چگالي ظاهري  20-2استاندارد بند 

  فراوردهضخامت  -الف

   .مطرح است اعالم خاصيت در صورتفقط  -ب

  


