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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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  استانداردتدوين ميسيون فني ك
 -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده «

  »ها يژگيو –يا اكسترود شده كارخانه رنياستا يفوم پلهاي  فراورده
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  باريكاني، مهدي

  )دكتراي مهندسي پليمر(
  

  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 

    :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
   

  

  اسفنجاني، شهيمه
  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  شركت فوم تهران

  حسين زاده، مسعود
  )عمرانكارشناس (
  

  شركت اكسير پيشبرد ساختمان

  حكاكي فرد، حميد رضا
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  رضايي فر، اميد
  )دكتراي سازه(
  

  شركت نوين نماي سهند 

  عبادتي، ناصر
  )دكتراي زمين شناسي ساختمان(
  

  بالنشركت س

  اي، سپهر گنجه
  )راه و ساختماندكتراي مهندسي (
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 
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  سارا، عالي زاده
  )شيمي ارشدكارشناس (
  

  اميرپالستوفوم پاسارگادشركت 

  عليرضا، مرادي
  )مهندسي انرژيكارشناس ارشد (
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

   مهناز، مظلومي ثاني
  )يميكارشناس ش(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

   سارا، مهرگان
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  ميرزايي، محمد
  )مكانيكمهندسي كارشناس ارشد (
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  نوري، نگين 
  )كارشناس شيمي(
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  فهرست مندرجات
  صفحه    وانعن

   ب  استاندارد سازمان مليآشنايي با 
 ج   تدوين استاندارد فني كميسيون

  و     گفتار شيپ
  1  هدف  1
  1  دامنه كاربرد  2
  1  يمراجع الزام  3
  5  اهاكينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار  4
  7  الزامات  5
  13  هاي آزمون روش  6
  18  كد شناسايي  7
  18  انطباق يابيارز  8
  19  يو برچسب گذار ينشانه گذار  9

  20  رل توليد كارخانهكنت) الزامي( پيوست الف  
  22  مند ضريب هدايت حرارتي تعيين مقادير زمان) الزامي(پيوست ب  
  25  يليخواص تكم)  اطالعاتي( پيوست پ  
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  پيش گفتار
فـوم  هـاي   فـراورده  -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده "استاندارد

مركـز   توسـط  مربوط يها دركميسيون آن نويس پيش كه ،"ها يژگيو –يا اكسترود شده كارخانه رنياستا يپل
 ملـي  كميتـة  اجـالس  چهار صد و سي و هفتمين در و شده تدوين و تهيه راه، مسكن و شهرسازيتحقيقات 

ايـن   اينـك  ،شـد  تصويب 28/7/1392  مورخهاي ساختماني  فراوردهمهندسي ساختمان و مصالح و  استاندارد
 صـنعتي  تحقيقـات  و اسـتاندارد  موسسـه مقـررات   و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد بهاستاندارد 

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

ايـن   تكميـل  و اصـالح  براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، هيارا استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  

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

EN 14307:2009, Thermal insulation products for building equipment and industrial 

installation -Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products-Specification. 
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 -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده
  ها يژگيو –يا اكسترود شده كارخانه رنياستا يفوم پل هاي فراورده

  هدف   1
، اي كارخانـه  1(XPS)شـده  هاي فوم پلي استايرن اكسترود فراورده الزاماتتعيين اين استاندارد هدف از تدوين 

با يك دماي عملكردي در محدوده صنعتي تجهيزات ي و ساختمان تاسيساتكاري حرارتي  عايقكه براي  است
  . شوند استفاده مي+  C75 تا  -C180 تقريبي

ها در كاربرد مورد نظر توصيه  هاي ويژه با توجه به مناسب بودن فراورده آزمون ،-C50كاربرد دماي  پايين تر از -يادآوري
   .كننده در همه موارد بايد مراعات شودتوصيه توليد). انند ميعان اكسيژنم(شود  مي

  دامنه كاربرد   2
قطعات و  اي هاي لوله عايقرويه، ا بدون ي يهروبا  اي تخته الكبه اش ن استاندارديمشمول ا يها فراورده  2-1

  .شوند ميد يتولپيش ساخته 
             و   يگـذار  نشانهآزمون، ارزيابي انطباق،   يها روش دهد و را شرح مي فراوردهن استاندارد خصوصيات يا  2-2

  .رديگ يرا در بر م يگذار برچسب
نيـز  ب كـ هـاي مر  ش ساخته و پنليپ يق حرارتيعا هاي ن استاندارد در سامانهيمشمول ا يها فراورده  2-3

  .رديگ يها را دربر نم فراوردهن يا يهاي دارا رد سامانهكاين استاندارد عمل .شوند يمصرف م
اربرد كـ در  فـراورده  يـك ه كـ آن  ين را بـرا يت معـ يخاصـ  يكاز يمورد نيا كالس ن استاندارد تراز يا  2-4

 اسـناد  وورد نياز براي يك كاربرد معين را بايـد در مقـررات   م يترازها. ندك يمناسب باشد مشخص نم يخاص
  .افتي مناقصه

 C10  متوسط دماي در W/mK 060/0تر از  زياد يت حرارتيب هدايبا ضر ين استاندارد محصوالتيا  2-5
  .شود يرا شامل نم

ساختمان و بـراي  هاي  كاري حرارتي جدار هاي مورد نظر براي استفاده در عايق فراوردهاين استاندارد   2-6
  .گيرد را در بر نمي كاري صوتي عايق

  الزاميمراجع   3
. 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 ييبدين ترتيب آن مقررات جز
   ها و تجديد نظرهاي بعدي آن تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ذكر بادر صورتي كه به مدركي 

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

  :ر براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زي
كـاري   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختمانياستاندارد ، 1383سال : 7113 شماره ملي ايراناستاندارد  3-1

   .نروش آزمو -تعيين طول و عرض ،حرارتي
 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7114 شماره ملي ايراناستاندارد  3-2

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

   .نروش آزمو –گونيا بودنتعيين 
 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7116 شماره ملي ايراناستاندارد  3-4

   .نروش آزمو –تخت بودن تعيين 
 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7117 شماره ملي ايرانندارد استا 3-5

  .نروش آزمو –رفتار فشاريتعيين 

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7118استاندارد ملي ايران شماره  3-6
   .روش آزمون - تعيين چگالي ظاهري

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7294ماره ش ملي ايراناستاندارد  3-7
  .نروش آزمو – تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط دما و رطوبت معين

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7295شماره  ملي ايراناستاندارد  3-8
  .نروش آزمو – ي مشخصتعيين تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشار

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7120 شماره ملي ايراناستاندارد  3-9
  .نروش آزمو – جزيي مدت از طريق غوطه ور سازي كوتاهتعيين جذب آب 

 ،رتـي كاري حرا هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال :  7299شماره  ملي ايراناستاندارد  3-10
   .نروش آزمو – تعيين خواص انتقال بخار آب

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1385سال : 8621 شماره ملي ايراناستاندارد  3-11
تعيين مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بوسـيله لـوح گـرم محافظـت شـده و روش جريـان       

  .نروش آزمو –متوسط هاي با مقاومت حرارتي زياد و فراوردهحرارت سنج 

 -هـاي سـاختماني   عملكرد حرارتي مصالح و فرآورده1387سال :  11520استاندارد ملي ايران شماره  3-12
 -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

-هاي عايقكـاري حرارتـي   فرآورده-مصالح ساختماني ،1383سال : 8084ران شماره استاندارد ملي اي 3-13
   .نامه  واژه
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 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13793ملي ايران شماره  اردستاندا 3-14
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 3-15
 د،يـ فلورا د،يـ محلـول در آب كلرا  يهـا  ونيـ كم  اريبس ريمقاد نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 . روش آزمون -pHو   ميسد كاتيليس

هـا و اجـزاي    فراوردهاستاندارد طبقه بندي مصالح و  ،1384سال : 8299شماره  ملي ايراناستاندارد   3-16
  .ساختماني از نظر عملكرد واكنش در برابر آتش

هاي ساختماني، روش  ، واكنش در برابر آتش فرآورده1388سال : 11621استاندارد ملي ايران شماره  3-17
  SBI.رد ها در معرض تهاجم گرمايي عامل مشتعل منف هاي ساختماني بجز كفپوش فراورده -آزمون

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يها فراورده، 1390سال : 13784ملي ايران شماره  اردستاندا 3-18
  .روش آزمون -كاربرد  يحداكثر دما نييتع- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13792ملي ايران شماره  اردستاندا 3-19
 يهـا  لوله يبرا يحرارت قيعا داريخواص انتقال حرارت حالت پا نييتع-يصنعت زاتيجهو ت يساختمان

 . روش آزمون -يا  رهيدا

، واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي       1384سـال  : 7271-4استاندارد ملي ايران شماره  3-20
مسـتقيم   هاي ساختماني در برخورد قابليت افروزش فرآورده -ساختماني، روش آزمون قسمت چهارم

 ). آزمون منبع تك شعله(شعله 

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يها فراورده، 1390سال: 13783ملي ايران شماره  اردستاندا 3-21
 .روش آزمون -تعيين ضريب هدايت حرارتي اعالم شده- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13941ملي ايران شماره  اردستاندا 3-22
روش  -لولـه    سـاخته  شيپـ  يحرارتـ  قيعـا  يظـاهر  يچگـال  نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان
 . آزمون

خـواص   – يسـاختمان  يهـا  مصـالح و فـراورده  ، 1390سـال  : 13940استاندارد ملـي ايـران شـماره     3-23
و اعـالم   يطراحـ  يحرارتـ  ريمقاد نييتع يها شده و روش يبند جدول يطراح ريمقاد – گروترماليه

    .كار نييآ -شده

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13789استاندارد ملي ايران شماره  3-24
ـ  يساز ور مدت با غوطه  جذب آب كوتاه نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان  يحرارتـ  قيعـا  يجزئ

  .روش آزمون -ساخته لوله شيپ

هـاي عـايق كـاري     فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال  : 10952ستاندارد ملي ايران شـماره  ا 3-25
  .ها ويژگي -ساخته شده در كارخانه (XPS)فوم پلي استايرن اكسترود  -حرارتي
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هـاي عـايق كـاري     فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال  : 10946استاندارد ملي ايران شـماره   3-26
  .نروش آزمو -اي  تعيين رفتار تحت بارگذاري دوره -حرارتي

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7302استاندارد ملي ايران شماره  3-27
  .روش آزمون - تعيين رفتار خمشي

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7303استاندارد ملي ايران شماره  3-28
  .روش آزمون - تعيين رفتار برشي

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7296ايران شماره استاندارد ملي  3-29
  .روش آزمون -خزش فشاري تعيين 

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7119استاندارد ملي ايران شماره  3-30
  .روش آزمون - تعيين مقاومت كششي عمود بر سطوح

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7301شماره  استاندارد ملي ايران 3-31
  .روش آزمون - دراز مدت از طريق نفوذ تعيين جذب آب

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7300استاندارد ملي ايران شماره  3-32
  .زمونروش آ - ورسازي مدت از طريق غوطه  تعيين جذب آب دراز

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7304استاندارد ملي ايران شماره  3-33
 .روش آزمون - مقاومت در برابر يخ زذن و آب شدنتعيين 

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13790ملي ايران شماره  اردستاندا 3-34
 .روش آزمون - يانبساط حرارت بيضر نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

هاي عايق كاري حرارتي  فراورده -، مصالح ساختماني1387سال : 11423استاندارد ملي ايران شماره  3-35
  .روش آزمون -هاي بسته هاي باز و سلول تعيين درصد حجمي سلول -هاي سلولي صلب پالستيك -

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يها وردهفرا، 1390سال : 13788ملي ايران شماره  اردستاندا 3-36
روش  -لولـه  سـاخته   شيپـ  قيعـا  يكاربرد بـرا  يحداكثر دما نييتع - يصنعت زاتيو تجه يساختمان
  .آزمون

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -صالح ساختمانيم1387سال : 11058استاندارد ملي ايران شماره  3-37
  . ارزيابي انطباق

3-38 EN ISO 23993:2010, Thermal insulation products for building equipment and 

industrial installations- Determination of design thermal conductivity 

3-39 EN 15715:2009, Thermal insulation products-Instructions for mounting and fixing for 

reaction to fire testing- Factory made products 

3-40 ASTM D 3985- Standard test method for oxygen gas transmission rate through plastic 

film and sheeting using a coulometric sensor 
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  اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاها  4
4-1   

  اصطالحات و تعاريف 
ـ نيـز  زيـر  ، اصطالحات و تعـاريف  13-3استاندارد بند  تعاريفعالوه بر اصطالحات و اين استاندارد  در كـار  ه ب
   :رود مي

4-1-1   
  )XPS( فوم پلي استايرن اكسترود شده

، از پلي استايرن روكشيا بدون روكش ط و اكسترود شده با كاري پالستيكي سلولي صلب منبس مصالح عايق
  .استبسته  سلول يساختارداراي هاي آن كه  يا يكي از كوپليمر

4-1-2   
 (Block) بلوك

ـ  در آن ضـخامت  و اسـت  سطح مقطـع مسـتطيل   كه عموما دارايكاري  عايق فراورده طـور قابـل تـوجهي    ه ب
  .عرض نيست تر از كوچك

4-1-3  
   (Board)  تخته

ه در آن ضخامت كل است يل و سطح مقطع مستطكمه صلب با شيا نيصلب ) يق حرارتيعا( فراورده
  .باشد يم تر بسيار كوچك ر ابعادينواخت و از سايك

  .توان تهيه كرد ها را به شكل باريك شونده نيز مي تخته -يادآوري

4-1-4  
   (Segment, Lag)قطعه 

  . رود با قطر بزرگ به كار مي اي استوانهر تجهيزات كروي يا صلبي است كه د فراورده عايق صلب يا نيمه
4-1-5    

 (Pipe section) اي عايق لوله

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

4-1-6   
  (Class) كالس

  . ها قرار گيرد كرد بايد بين آنتركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عمل
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4-1-7   
 (Level) تراز

 تعيـين مربـوط   مشخصـه از طريق مقدار اعالم شده  تراز. است الزاممقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك 
  . شود مي

  .شود مي تعيينتراز به وسيله مقدار اعالم شده خصوصيات مربوط  -يادآوري

4-1-8   
   (Prefabricated ware)عايق پيش ساخته 

  .شكل و غيره است T، مانند زانويي، فراوردهقطعات بريده، سائيده، يا شكل داده شده از يك تخته يا بلوك از 
4-1-9   

 (Production line) خط توليد

   ها در يك فرايند پيوسته براي توليد فراوردهسوار شده تجهيزات 
4-1-10   

  (Production unit) واحد توليد
   ها در يك فرايند ناپيوسته ده براي توليد فراوردهتجهيزات سوار ش

  نمادها، اختصارات و يكاها   4-2
  :است شرحاين به  شود هايي كه در اين استاندارد استفاده مي يكاها و   نماد

  
b عرض mm  
Di  لوله جانقطر داخلي  mm 

d  ضخامت mm  
dD  فراورده اعالم شدهضخامت mm  
∆εb تغيير نسبي در عرض  mm 

∆εd تغيير نسبي در ضخامت  mm 

∆εl تغيير نسبي در طول  mm 

L  جان لولهبودن  خطيانحراف از  mm/m 

l طول  mm 

λ   ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 

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

    بخار آب نفوذضريب مقاومت در برابر  - 

Sb  عرضيا طول ( لبه انحراف از گونيا بودن(  mm/m 

Sd ضخامت( لبه انحراف از گونيا بودن(  mm/m 
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Smax انحراف از تخت بودن  mm 

10 تغييرشكل 10% تنش فشاري در  kPa 

m  مقاومت فشاري  kPa 

v  قطعه لوله بودن گونياانحراف از  mm/m 

Wp  جزييورسازي  با غوطه كوتاه مدت آبجذب  kg/m2  
Z مقاومت در برابر بخار آب m2.h.Pa/mg  

CL قابل حل در آبهاي كلرايد  اد تراز اعالم شده براي يوننم 

CS(10\Y)  يا  تنش فشاري فشاري اعالم شده براي مقاومت تراز نماد  

DS(TH) 
 يرطوبت ودماشرايط اعالم شده براي پايداري ابعادي تحت  مقدار نماد

  مشخص
F قابل حل در آبهاي فلورايد  يوناعالم شده براي  تراز نماد  

MU بخار آب نفوذمقاومت  ضريبشده براي   تراز اعالم نماد  
NA قابل حل در آبهاي سديم  يوناعالم شده براي  تراز نماد  
pH مقدار اعالم شده براي  تراز نمادpH  
SI قابل حل در آبهاي سيليكات  يوناعالم شده براي  تراز نماد  

ST(+) حداكثر دماي كاربرداعالم شده براي  تراز نماد  
ST(-)  حداقل دماي كاربرداعالم شده براي  تراز نماد  
T ضخامت هاي شده براي رواداري  كالس اعالم نماد  

WS وري جزيي جذب آب كوتاه مدت از طريق غوطهتراز اعالم شده براي  نماد  
Z بخار آبدر برابر شده براي مقاومت   اعالم مقدار نماد  

  
  :اختصارات به كار رفته در اين استاندارد

XPS فوم پلي استايرن اكسترود شده  
ITT آزمون نوع اوليه  
ML توليدكننده ادبيات فني  
FPC كنترل توليد كارخانه  
SBI منفرد عامل مشتعل  

   الزامات  5
  كليات  1- 5

بايد  ،اين استاندارد براي مطابقت باها  فراورده. دنشو ارزيابياين استاندارد  6بايد بر اساس بند  فراوردهخواص 
  .دنمطابقت داشته باش، 3-5بند  الزاماتبا  مقتضيدر صورت و  2- 5بند  الزاماتا ب
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كـه در   سـت ها  گيري شده تعدادي از آزمونـه  ميانگيني از مقادير اندازه ،فراورده  ي ازنتيجه آزمون براي خاصيت
  .است  شده  ارايه 5جدول 

  .است  آمده پخواص در پيوست  اطالعات درباره ساير -1يادآوري

بـراي ارزيـابي    ياست ولي نبايد به عنوان اساسـ  براي شناسايي مفيد يپارامتر ساير خواصدر بين چگالي ظاهري  -2يادآوري
   .شود به كار برده XPSهاي  كيفيت فراورده

شـود، مطـابق    اگـر توسـط توليدكننـده بـه طـور داوطلبانـه اعـالم         XPSهاي  ها و قطعه چگالي ظاهري تخته
   .تعيين خواهد شد 6-3استاندارد بند 

     ، مطـابق اسـتاندارد بنـد   شود ، اگر توسط توليدكننده به طور داوطلبانه اعالم اي هاي لوله چگالي ظاهري قطعه
  . تعيين خواهد شد 3-22

 يكسـان  توانند داراي خـواص مكـانيكي و حرارتـي    هاي متفاوت مي در چگالي XPSهاي توليد شده از  فراورده
  .كه در الزامات اين استاندارد ذكر شده، نيست به طورييازي به اعالم چگالي فراورده به اين دليل، ن. باشند

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

بنـد   استاندارد مطابقهاي انجام شده  گيري    اساس اندازه يت حرارتي بايد برضريب هداهاي تخت،  براي آزمونه
از اي بايـد   هـاي اسـتوانه   بـراي آزمونـه   .باشـد  12-3مطـابق اسـتاندارد بنـد    هاي ضخيم دهفراوربراي  يا 3-11

   .شود اين استاندارد آمده، استفاده 2-3-6بند  چنانچه در 19-3استاندارد بند 
 1-3-6در هر دو مورد، مقادير ضريب هدايت حرارتي بايد توسط توليـد كننـده تعيـين شـود و مطـابق بنـد       

هـا بايـد توسـط توليـد كننـده در دماهـاي        آن. شـود  تصديقو پيوست ب اين استاندارد  21-3استاندارد بند 
  :رود شرايط زير به كار مي. دنشو اعالم گيرد، فراورده را در بر مي كاربردمرجع كه محدوده دماي متوسط 

  .گيري شده بايد با سه رقم معني دار گزارش شوند مقادير اندازه 5-2-1-2
 21-3اعالم شده بايد به صورت نمودار حدي مطابق اسـتاندارد بنـد    يب هدايت حرارتيضرنمودار  5-2-1-3

  .شود ارايه
بـاال گـرد    سـوي  بـه  W/(m.K)001/0بايد با تقريب ، λD، اعالم شده مقدار ضريب هدايت حرارتي 5-2-1-4

  .شود
  .است -C 170ترين دماي متوسط مورد نياز آزمون در صورت مقتضي  كم 5-2-1-5

بـراي    W/(m.K)0001/0يعني  ،است با سه رقم معني دار "مرجع اعالم شده"، معادله اعالم شده/ر حدنمودا
ايـن مـورد    ،W/(m.K)1/0تـر از    بـيش  λبراي مقادير  W/(m.K)001/0و در  W/(m.K)1/0تر از  كم λمقادير 

  .اعالم به كار رودتصديق بايد به عنوان يك مرجع براي 
شود، گرد كردن بـه   ارتي به صورت يك جدول استخراج شده از معادله اعالم ميكه ضريب هدايت حر هنگامي

    .انجام شده باشدبايد براي محدوده كامل ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K)001/0باال نزديك  سوي
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االت بـه  ، شامل تاثير اين اتصـ هستند سنجش منطقهكه داراي اتصاالتي در  اي هاي لوله عايقضريب هدايت حرارتي  -يادآوري
 .شود تعيين مي  18-3مطابق استاندارد بند ، تعريف شده 21-3صورتي كه در استاندارد بند 

  ها ابعاد و رواداري  2-2- 5
   ها ابعاد خطي تخته  2-2-1- 5

و تخت بـودن،   3-3، مطابق استاندارد بند Sb، گونيا بودن، 1-3، بايد مطابق استاندارد بند b، و عرض، lطول، 
Smaxتـر از   بيشانحرافي مقادير اعالم شده نبايد  ازهيچ نتيجه آزموني . تعيين شود 4-3تاندارد بند ، مطابق اس

  .داشته باشد 1هاي داده شده در جدول  رواداري
  ها تخته گونيا بودن و تخت بودن هاي طول، عرض، رواداري -1جدول 

    ها رواداري
  اسمي طول يا عرض

  
mm 

  تخت بودن
 Smax   

mm 

 طول و عرض درگونيا بودن
 Sb  

mm/m 

 طول يا عرض
  

mm 

   1000تر از   كم  ± 8 5 0/7
  2000 تا 1000    10± 5 0/14

  4000تا  2000تر از  بيش 10± 5 0/28
0/35   4000تر از  بيش  10± 5 

  
   ها تخته ضخامت   2-2-2- 5

، dD، اعـالم شـده  خامت نبايد از ض يآزمون نتيجههيچ . تعيين شود 2-3بند  ، بايد مطابق استاندارد dضخامت،
  .انحراف يابد فراورده در برچسب  شده ارايهبراي كالس  2هاي داده شده در جدول تر از رواداري بيش

  ها تخته هاي ضخامت ها براي رواداري كالس - 2جدول
 d، ضخامت

 mm  
 هارواداري
mm 

  كالس
 50  d   2 +  2-  

T1 120  dD   50 3+  2-  
120 d 8+  2-  

 50  d   5/1+  5/1-  
T2 120  dD   50 5/1+  5/1-  

120 d 5/1+  5/1-  
 50  d    1+  1-  

T3 120  dD   50 1+  1-  
120 d 1+  1-  
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   و قطعات عايق اي هاي لوله عايقهاي  ابعاد و رواداري   2-2-3- 5
 اي هاي لولـه  عايق، L، ودنانحراف از خطي بو ، vانحراف از گونيا بودن، ، Di، قطر داخلي، d، ضخامت، lطول، 

هـاي طبيعـي    هاي داراي روكش يا پوسته فراورده. تعيين شود 14-3مطابق استاندارد بند و قطعات عايق بايد 
  .ها مورد آزمون قرار گيرند بايد بدون جدا كردن آن

داشـته   ،3ول هاي داده شـده در جـد   تر از رواداري انحرافي بيشاز مقادير اعالم شده هيچ نتيجه آزموني نبايد 
  .باشد

   ها تخته هاي ضخامت ها براي رواداري كالس -3جدول

  رواداري  خصوصيات
 l  10mmطول، 
يا   3mm  الفd ضخامت،  %5  ب 

 ب % 2 + يا  Di  -0mm/+4mmقطر داخلي، 
يا   v   6mmونيا بودن، گ  %2  ب 

 L 6mmخطي بودن، 
 mm 2 كه بـيش از  هرگونه روكش ضخامت. رود كش به كار ميهاي بدون رو ها فقط براي فراورده رواداري -الف
  .شود ارايهتوليد كننده  ادبيات فنيبايد در  باشد
 .رود تر به كار   بيشمقدار  -ب

   .تواند اعالم كند تر را مي هاي كوچك توليد كننده رواداري -يادآوري
  پايداري ابعادي   2-3- 5

اين آزمـون بايـد   . شودتعيين  7-3بند  بايد مطابق استاندارد ينمعرطوبت دما و پايداري ابعادي تحت شرايط 
تغييـرات  . انجام شود )90±5(% و رطوبت نسبي )oC )2±23دماي در h48ها به مدت  گيري آزمونه بعد از قرار

  . فراتر رود 2%نبايد از  ،εd∆ ضخامت،در  و ،εb∆ ، درعرض،εl∆نسبي در طول، 
  بازار عرضه شده بههاي  فراورده واكنش در برابر آتش  2-4- 5

 .تعيـين شـود   16-3بنـد   بايد مطـابق اسـتاندارد    بازار عرضه شده بههاي  فراوردهكالس واكنش در برابر آتش 
  .شده است ارايه 38-3اصول نصب و محكم كردن در استاندارد بند 

  .شود مي گذاري را شامل طبقه بندي اجباري است و هميشه برچسباين  -يادآوري
 بـا قطـري   منحنـي هاي به كار رفته براي سطوح تخـت يـا سـطوح     براي فراورده 16-3اندارد بند است 1جدول
  .كاربرد دارد mm300 تر از كوچك

 در يك كـاربرد خطـي اسـتفاده    را دارد 16-3استاندارد بند  1اگر فراورده تختي كه طبقه بندي مطابق جدول
   .تر نياز ندارد شود، به طبقه بندي بيش 

 تـر يـا معـادل    خطـي يـا بـا قطـري كـم      مواردهاي به كار رفته در  براي فراورده 16-3دارد بند استان 3جدول 
mm300 كاربرد دارد.  
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گونـه كـه در    همـان واكنش در برابر آتـش  جزييات اطالعات درباره شرايط آزمون و دامنه كاربرد طبقه بندي 
 .شود ارايه توليدكننده فني بايد در ادبيات شود ميطبقه بندي بيان اين گزارش 

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

ــدهاي   خصوصــيات مناســب دوام  ــه شــده و در بن ــن اســتاندارد در نظــر گرفت            و 3-5-2-5 ،2-5-2-5در اي
  .شده است ارايه 5-2-5-4
  فروسايي و دماي زياد/زمانمندي مقابلدوام واكنش در برابر آتش در   5-2-5-2

  .كند زمان در محدوده دماي كاربرد تغيير نميگذشت در اثر  XPS هاي  تش فراوردهعملكرد واكنش در برابر آ
  فروسايي /در برابر زمانمندي مقاومت حرارتيدوام   5-2-5-3

     بنـد ايـن مـورد را    .كنـد  زمان تغييـر نمـي  گذشت در اثر  XPS هاي  فراوردهاعالم شده ضريب هدايت حرارتي 
ابعاد و  2-2-5مند ضريب هدايت حرارتي و بند  ب تعيين مقدار زمانضريب هدايت حرارتي، پيوست  5-2-1

   . گيرد ها در بر مي رواداري
  دماي زياددر برابر  مقاومت حرارتيدوام   5-2-5-4

در دماي زياد در محدوده دماي عملكردي اعالم زمان گذشت در اثر  XPS هاي  ضريب هدايت حرارتي فراورده
  . گيرد در بر مي) پايداري ابعادي(حداكثر دماي كاربرد  2-3-5بند را  اين مورد .كند تغيير نميشده 

  خاصبراي كاربردهاي الزامات   3- 5
  كليات  3-1- 5

وجود نداشـته باشـد،   مورد مصرف  فراوردهبراي  3-5بند  خاصيت شرح داده شده در هربراي  الزامياگر هيچ 
  .ز نيستآن توسط توليد كننده مورد نيا اعالمو   تعيين اين خاصيت

از اين پـس  اگر  .شوند مي ساييدهبريده يا  ،هاي تخت از تخته XPSهاي پيش ساخته  و عايق اي هاي لوله عايق
  .ها مربوط است هاي تخت مورد استفاده براي توليد آن خصوصيات ويژه به تخته در موردها  اعالم ،اشاره نشود

  حداكثر دماي كاربرد  3-2- 5
، (+)STدر حداكثر دماي كاربرد، . تعيين شود 18-3بايد مطابق استاندارد بند  ،(+)STحداكثر دماي كاربرد، 

بايـد در  ، (+)ST حـداكثر دمـاي كـاربرد   . داشـته باشـد  تفاوت  از ابعاد 3%هيچ نتيجه آزموني نبايد بيش از 
  .باشد C/h50سرعت افزايش دما بايد  .، اعالم شودC5هاي  با گام يترازهاي

حـداكثر دمـاي    بنـابراين  . شـوند  اره يا سـاييده مـي   ،ها از تخته XPSو قطعات عايق پيش ساخته  اي ولههاي ل عايق -يادآوري
 در صـورت نيـاز تعيـين مسـتقيم    . تعيـين شـود   18-3هاي تخت مطابق استاندارد بند  تخته در موردبايد فقط  ،(+)ST، كاربرد

  .تعيين شود 36-3استاندارد بند  پيش ساخته بايد مطابق هاي لوله  جان براي حداكثر دماي كاربرد



12 

 

  حداقل دماي كاربرد  3-3- 5
نياز بـه آزمـون   باشد،  C0 باالي به شرطي كهاين استاندارد  دامنه كاربرد، در (-)STحداقل دماهاي كاربرد، 

ز مورد نيا يآزمونانجام  ،C0زير اين استاندارد ولي  دامنه كاربرددر  ،(-)STكاربرد،  حداقل دماي براي. ندارد
  .دباش با توافق طرفينبايد است كه 

مـورد  با ذكر روش آزمـون   ،C5هاي  ، بايد در ترازهايي با گام(-)STحداقل دماي كاربرد، در صورت مقتضي، 
  . اعالم شود استفاده

  تنش فشاري يا مقاومت فشاري  3-4- 5
. تعيـين شـود   5-3د بنـد  استانداربايد مطابق  ،σm يا مقاومت فشاري، ،σ10 تغيير شكل، 10%تنش فشاري در 

 تـر  بيش، هر كدام كه   σmيا مقاومت فشاري،، σ10 تغيير شكل، 10%براي تنش فشاري در  نتيجه آزموني هيچ
  .تر باشد براي تراز اعالم شده كم 4بايد از مقادير داده شده در جدول ناست، 

  ترازها براي تنش فشاري يا مقاومت فشاري -4جدول 
  الزام

 kPa 
  تراز

 100  CS(10\Y)100  
  150  CS(10\Y)150  

200 CS(10\Y)200

250  CS(10\Y)250  
300  CS(10\Y)300  
400  CS(10\Y)400  

 500  CS(10\Y)500  
600  CS(10\Y)600  

 700  CS(10\Y)700

800  CS(10\Y)800  
1000  CS(10\Y)1000  

  
  بخار آب خواص انتقال نفوذ  3-5- 5

ضريب مقاومـت در برابـر    صورته تعيين شود و ب 10-3بند آب بايد مطابق استاندارد  بخارفوذ نخواص انتقال 
ـ  فراورده، براي  بخار آب، نفوذ هـاي   فـراورده ، بـراي  Ζمقاومـت در برابـر بخـار آب،     صـورت ه هاي همگن و ب

ايـن  ، كه از  MUشده، ماعالتر از تراز  كم نبايد آزمون  يك از نتايج هيچ. شودغيرهمگن يا روكش شده اعالم 
  300و  250، 200، 150، 100، 80، 50 :باشد ،شود انتخاب مي ترازها

  . باشد ،تر از مقدار اعالم شده نبايد كم Zشود، هيچ نتيجه آزمون  اعالم مي Z اگر
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بـه  تـوان   را مي 23-3به طور جايگزين، براي اعالم خواص انتقال بخار آب، مقادير بيان شده در استاندارد بند 
  .كار برد

  سازي جزيي ور وسيله غوطه هكوتاه مدت ب جذب آب  3-6- 5
. شـود تعيـين   9-3بنـد   اسـتاندارد  ، بايـد مطـابق  WPi ،جزييورسازي   وسيله غوطهه مدت بكوتاه جذب آب   

 نتيجه آزمـوني هيچ . به صورت ترازهايي اعالم كند  kg/m3كننده بايد جذب آب كوتاه مدت را برحسب  توليد
  .تر باشد شده بيش اعالم مقدارنبايد از 

را  اي هاي پـيش سـاخته لولـه    سازي جزيي بر روي عايق ور ذب آب كوتاه مدت از طريق غوطهگيري مستقيم ج اندازه -يادآوري
  . انجام داد 24-3توان مطابق استاندارد بند  مي

  pHهاي قابل حل در آب و مقدار  مقادير بسيار كم يون  3-7- 5
بايـد مطـابق    pHكلرايـد، فلورايـد، سـيليكات و سـديم و مقـدار       هاي قابل حـل در آب  يار كم يونمقادير بس

بـه  را  pH و را به صورت ترازهاييهاي قابل حل در آب  يونكننده بايد  توليد. تعيين شود 15-3استاندارد بند 
دار اعـالم شـده يـا رواداري    تر از مقـ  هيچ نتيجه آزموني نبايد بيش. هاي مورد قبول اعالم كند صورت رواداري
  .مورد قبول باشد

  1آزاد شدن مواد خطرناك  3-8- 5
  2سوختن فروزان پيوسته  3-9- 5

كننده بايد سوختن فـروزان پيوسـته را مطـابق روش آزمـون ملـي در       توليدكند،  كه مقررات الزام مي در جايي
  .اعالم كند وجودصورت 

  هاي آزمون روش  6
  برداري نمونه  6-1

. تـر از يـك تختـه نباشـد     كه مسـاحت كـل كـم    اي به گونه ،بايد از يك نمونه برداشته شوند تخت يها  آزمونه
قطعـه  هاي پيش ساخته بايد از يك نمونه شامل حداقل سه  ، قطعات عايق و عايقاي هاي لوله عايقهاي  آزمونه

   .  اندازه كامل برداشته شوند با
  شرايط تثبيت  6-2

 و رطوبـت نسـبي   )oC)5±23 دمـاي  در h6حـداقل   به مدتآزمون انجام بل از ها بايد ق شرايط آزمونه تثبيت
   .صورت ديگري در اين استاندارد مشخص شده باشده كه ب د، مگر آننداري شو نگه )5±50(%

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

 .تهيه استيك روش آزمون در استاندارد مرجع در دست  -2
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  انجام آزمون   6-3
  كليات  6-3-1

شـرايط  گونـه  و هر آزمـون  دست آوردن يك نتيجهه مورد نياز براي ب هاي آزمونهها، حداقل تعداد  ابعاد آزمونه
   .است  داده شده 5در جدول باشد،  مورد نيازكه  اي ويژه

روكش يـا پوشـش    به شرطي كهانجام داد  پوششروكش يا بدون بدون توان بر روي فراورده  اين آزمون را مي
  .هيچ تأثيري بر خواص فراورده نداشته باشد

شـوند، خصوصـيات    هـا سـاخته مـي    كه از تختههاي پيش ساخته  ، قطعات عايق و عايقاي هاي لوله عايقبراي 
ابعاد، گونيا بودن، تخت بودن، خطي بودن عايق لوله، ضريب هدايت حرارتي و واكـنش   يبه استثنااعالم شده 

   .اند تعيين شوند ها ساخته شده هايي كه از آن تخته در موردبايد در برابر آتش 
  ضريب هدايت حرارتي  6-3-2

 12-3مطابق اسـتاندارد بنـد   يا  11-3بند بايد مطابق استاندارد  حرارتي  هدايت ضريب هاي تخت براي آزمونه
اي ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق اسـتاندارد   هاي استوانه براي آزمونه. تعيين شود هاي ضخيم براي فراورده

  .تعيين شود 19-3بند 
يـا   11-3اي مطـابق اسـتاندارد بنـد   هـ  توان با آزمـون  را مي19-3هاي مطابق استاندارد بند  ونآزم  6-3-2-1

را  )يزيـادتر ( تري ن داده شود كه نتايج مقادير ايمننشا كه جايگزين كرد، مشروط بر آن 12-3استاندارد بند 
  . دهد مي ارايه

بـراي كنتـرل توليـد    . ضريب هدايت حرارتي بايد براي محدوده كامل دمايي فراورده تعيين شـود   6-3-2-2
  .مراجعه شودكارخانه به پيوست الف 

رود، ايـن روش در پيوسـت ب    زمانمندي به كار مـي   ها روش كه براي آن XPSهاي  براي فراورده  6-3-2-3
، قطعات عـايق و  اي هاي لوله عايقها، براي  اجرا شده بر روي تختهنتايج روش زمانمندي . شرح داده شده است

  .يز معتبر استن شوند، ها ساخته مي هاي پيش ساخته كه از همان تخته عايق
هاي ضريب هـدايت حرارتـي بـر روي     گيري اندازهشود كه  فرض مي، (ITT) براي آزمون نوع اوليه  6-3-2-4

، نماينـده كـل محـدوده فـراورده     ترين ضخامت عايق ترين و كوچك در بزرگ اي هاي لوله عايقدو قطر داخلي 
  .است

مورد آزمون قرار يعني يك ضخامت از يك قطر يك بعد فقط ، (FPC) كنترل توليد كارخانهبراي   6-3-2-5
   .گيرد مي

  .است mm194و  mm48طور مثال ه بقطر داخلي هاي مناسب  اندازه -يادآوري

    سـتاندارد بنـد  اهـاي ضـخيم    براي فـراورده يا  11-3محافظت شده استاندارد بند  گرمروش لوح   6-3-2-6
هسـتند،   mm500كه داراي قطر داخلي بيش از  اي لولههاي  عايقگيري  بايد روش مناسبي براي اندازه 3-12

هـاي   عـايق ضـخامت و چگـالي    همـان داراي هاي تخت بايد به طوري آماده شوند كـه   فراورده. در نظر گرفت
   .بايد در گزارش آزمون بيان شود مورداين  ،رود اگر روش لوح گرم محافظت شده به كار . باشند اي لوله
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اگـر ايـن   . گيري شده تعيـين شـود   تي بايد به طور مستقيم در ضخامت اندازهضريب هدايت حرار  6-3-2-7
فراورده انجام شود مشروط  هاي ديگر هايي بر روي ضخامت گيري مورد امكان پذير نيست، بايد به وسيله اندازه

  :كه بر آن
وليـدي توليـد   فراورده داراي خصوصيات شيميايي و فيزيكي مشابه بوده و در يك خط توليد يا يك واحـد ت ـ 

  . شده باشد
 ، اختالفشود مي محدوده ضخامتي كه محاسبه در 2 % تر از بيشبتوان نشان داد كه ضريب هدايت حرارتي  -

    . ندارد
مشـخص  بـراي  شود و توليدكننده  ها توليد مي ضخامت اي از كه يك فراورده در محدوده در جايي  6-3-2-8

  .محدوده را اعالم كند  ترين بيش، وي بايد كند را انتخاب مي فقط يك محدوده كل ساختن 
  .، اين مورد و دليل آن بايد در گزارش آزمون بيان شودشده استاگر روكش جدا 

  واكنش در برابر آتش  6-3-3
 ارايـه  38-3مقررات نصب و اتصال در استاندارد بند . انجام شود 16-3ها بايد مطابق استاندارد بند  اين آزمون
هـاي   نصب براي فراورده پارامترهايهايي را براي فراورده و  جدول 38-3ت الف استاندارد بند پيوس. شده است

نصـب بـراي   پارامترهـاي  . دهد مي ارايهشود،  طور كه به بازار عرضه مي همان اي هاي عايق لوله تخت و فراورده
  .هاي تخت داده شده است تجهيزات استاندارد شده فقط براي فراورده

   .شود اعمال ميآزمون  ماي قبل از انجا يت شرايط شش هفتهيك دوره تثب
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -5 جدول
  متر ميلي ر حسبابعاد ب

  ويژهشرايط 

 حداقل تعداد
ه گيري اندازه

ا براي 
دست  هب

  آوردن  يك
 نتيجه آزمون

  
  ابعاد
  الف آزمونه
  

 
  روش آزمون

  
  بند

 
  شماره  عنوان  تخته/تخت  اي استوانه

  به پيوست پ
  1  .شودمراجعه 

  استاندارد
  يا 11-3بند 
  يا 12-3بند 

  19-3بند 

يا بند  11-3استاندارد بند 
براي قطر داخلي  3-12

mm50>   Di  
براي  12-3استاندارد بند 

  mm50<   Diقطر داخلي 

  استاندارد
يا  11-3بند 

  12-3بند 

ضريب هدايت 
  1-2-5  حرارتي

تاندارد بند اس  -  با اندازه كامل  1  -
3-1  

  طول و عرض
  تخته

5-2-2-1  

در صورت 
روش  مقتضي

تعيين گونيا 
ها  بودن لبه تخته

با اصالح ويژه لبه 
بايد با توافق 
  طرفين باشد

استاندارد بند   -  با اندازه كامل  1
  تختهگونيا بودن   3-3

بند استاندارد   -  با اندازه كامل  1  -
  تخته تخت بودن  3-4

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

  2-2-2-5  تخته ضخامت  3-2

ابعاد عايق لوله و     14-3استاندارد بند   با اندازه كامل  1  
  3-2-2-5  ها رواداري

شرايط  تثبيت
 به مدتها  هآزمون
در دماي  روز 45
C 23 و رطوبت

  درصد 90نسبي 

2  200 200  -   استاندارد بند
  3-2-5  پايداري ابعادي  3-7

به استاندارد بند 
مراجعه  3-26

  شود
  17-3و بند  20-3، بند 16-3استانداردهاي بند 

واكنش در برابر 
آتش فراورده به 

صورتي كه به بازار 
  شود عرضه مي

5-2-7  
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -5 جدولادامه 
  متر ميلي ر حسبابعاد ب

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه
دست ه ببراي 

 آوردن  يك
  نتيجه آزمون

  
  ابعاد
  الف آزمونه
  

  بند  روش آزمون

  شماره  عنوان  تخته/تخت  اي استوانه

  حداكثر دما نگراديا
K/h50  آزمونه را به

تثبيت روز  45مدت 
  كنيد شرايط

3  
  ها تخته

d)100100(  
  =d 50يا  100

  استاندارد  -
  18-3بند 

حداكثر دماي 
  2-3-5  كاربرد

 روز 45به مدت  را آزمونه
، تثبيت شرايط كنيد

ي بايد مكعب  آزمونه
  ابعاد زير باشدتر از  بزرگ
mm150 mm150  

5  100 100  
استاندارد بند   -

3- 5  
تنش فشاري يا 
  4-3-5  مقاومت فشاري

3  150150  

  به استاندارد بند  3  شرايط، سري الف
استاندارد بند   -  مراجعه شود 3-10

3-10  
خار خواص انتقال ب

  5-3-5  آب

استاندارد بند   -  200 200  4  روش الف
3-9  

ب آب كوتاه جذ
مدت به وسيله 

سازي  ور غوطه
  جزيي

5-3-6  

استاندارد بند   -  -  3  گرم 5/7
3-15  

مقادير بسيار كم 
قابل حل هاي  يون

 pHو مقدار  در آب

5-3-7  

آزاد سازي مواد   ب  -  -  -  -
  8-3-5  خطرناك

سوختن فروزان   ب  -  -  -  -
  9-3-5  يوستهپ

  .3-2-5ضخامت فراورده با اندازه كامل، به استثنا بند  -الف
  .هنوز تهيه نشده است -ب
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  كد شناسايي  7
اين كد بايد موارد زير را . شود ارايهبه فارسي و انگليسي بايد توسط توليد كننده  فراوردهكد شناسايي براي 

  .وجود نداشته باشد 3-5رح داده شده در بند خاصيت ش هربراي  الزاميدر بر گيرد مگر آن كه هيچ 
  

 XPS  عالمت اختصاري فوم پلي استايرن اكسترود شده

 ISIRI 0000  ملي ايران      استاندارداين  ارجاع به
 Ti  هاي ضخامت رواداري

 (+)ST  حداكثر دماي كاربرد

 CS(10\Y)i  تنش فشاري يا مقاومت فشاري
  MUi  بضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آ

 WSi  جزيي ورسازي وسيله غوطه همدت بكوتاه جذب آب 

 Cli  هاي كلرايد قابل حل در آب مقادير بسيار كم يون

 pH pHiتراز 

  
 "i" شود براي نشان دادن تراز يا كالس مربوط استفاده مي.  

  : ودش فوم پلي استايرن اكسترود شده با مثال زير نشان داده مي فراوردهكد شناسايي براي يك 
 ،75 حداكثر دماي كاربردتراز  ،T2ضخامت  كالس ،ملي ايران استاندارداين  ارجاع به ،فوم پلي استايرن اكسترود شده

تـراز  ، 110تراز ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخـار آب   ،300يا مقاومت فشاريتغيير شكل  10%در تنش فشاري تراز 
  .5 هاي كلرايد قابل حل در آب مقادير بسيار كم يونتراز ، 5/0 جزيي ورسازي وسيله غوطه همدت بكوتاه جذب آب 

XPS- ISIRI....- T2- ST(+)(75) - CS(10\Y)300 - MU(110) - WS(0.5) - CL(5). 

  ارزيابي انطباق  8
  كليات  8-1
 يابيـ رزا. باشـد ملي  دن استانداريا الزاماتخود با   فراوردهانطباق بايد مسئول  وينده مجاز يا نماي  نندهك ديتول

، كنتـرل توليـد   )ITT(بر اسـاس آزمـون نـوع اوليـه     د يانجام شود و با 37-3استاندارد بند د مطابق يانطباق با
هـاي   هـاي انجـام شـده در مـورد نمونـه      كننده، شامل ارزيابي فراورده و آزمون توسط توليد (FPC)اي  كارخانه

  .برداشته شده در كارخانه باشد
 اسـتاندارد بنـد  د مطابق يار باكن يند اك يبند  خود را گروه هاي فراوردهرد تا يبگ ميتصم يا نندهاگر توليدك    

   .انجام شود 3-37
ا يـ نامـه   يد در صـورت لـزوم گـواه   يـ خواست، بابه يك در گويي براي پاسخوي نده مجاز يا نمايننده كد يتول

   .دهد ارايهانطباق را  يهاعالم
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  آزمون نوع اوليه   8-2
آزمون نوع اوليه . براي همه خصوصيات اعالم شده انجام شود 37-3ايد مطابق استاندارد بند آزمون نوع اوليه ب

  .انجام شود 21-3ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند منحني براي 
 كـه  ي كاربرد تنها يك نتيجه آزمون مورد نياز استهادماو حداقل و حداكثر  براي آزمون نوع اوليه منحني 

  .شود استفاده ميتوليد  مختلفهاي چهار تاريخ  ونهاز آزم
تـوان بـه    را مـي  25-3بنـد  با استاندارد  مطابق هاي براي خصوصيات مربوط، آزمون نوع اوليه در مورد فراورده

  .مطابق اين استاندارد استفاده كرد ،هدف آزمون نوع اوليه و اعالم
  اي كنترل توليد كارخانه  8-3
  . شود شده در پيوست الف انجام مي ارايهبراي خصوصيات  اي انهكنترل توليد كارخ 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 ميرمستقيآزمون غ كه هنگامي

   .جاد شوديا 3-37
تـوان   را مي 25-3بند استاندارد  مطابقهاي  اي در مورد فراورده كنترل توليد كارخانهبراي خصوصيات مربوط، 

  .و اعالم مطابق اين استاندارد استفاده كرد كنترل توليد كارخانهبه هدف 

  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9
ا ي فراورده ير بر رويشده و اطالعات ز يرد به طور واضح نشانه گذاين استاندارد بايمطابق ا يها فراورده

  .شوددرج  يا بسته بنديبرچسب 
 ارجاع به اين استاندارد ملي ايران 9-1

  نام فراورده، يا ساير خصوصيات معرف كاال؛ 9-2
  نام، عالمت تجاري و نشاني توليد كننده يا نماينده مجاز وي؛ 9-3
  نوبت كاري يا زمان توليد و كارخانه توليدكننده يا كد رديابي؛ 9-4
گذاري توسط ارجاع به ادبيات فني  شرايط ويژه آزمون بايد با نشانه ،كالس واكنش در برابر آتش 9-5

  توليدكننده، در صورت مقتضي بيان شود؛
به را ارجاع به ادبيات فني توليدكننده كه ضريب هدايت حرارتي  ،ضريب هدايت حرارتي اعالم شده 9-6

  د؛ده مي ارايهيا معادله /ي وصورت يك جدول، منحنبه صورت تابعي از دماي متوسط 
  ضخامت اعالم شده؛ 9-7
  ؛7بند  مطابقكد شناسايي  9-8
  نوع روكش در صورت وجود؛ 9-9
  ؛مقتضيطول اعالم شده، عرض اعالم شده يا قطر داخلي در صورت  9-10
  . مقتضيصورت  درموجود در بسته و مساحت فراورده تعداد قطعات  9-11



20 

 

  الفپيوست  
  )الزامي(  

  كنترل توليد كارخانه
  فراوردهآزمون انجام  هاي تناوبحداقل  -1- لفاجدول 

  بند  الف آزمون تناوبحداقل 
  شماره  عنوان

  :مستقيمغيرسال و آزمون 2هر بار يك
هاي توليد كننده و ضريب هدايت حرارتي  روش
به كار رفته براي برش  برش نخوردههاي  تخته
در جايي كه  h24بار هر  يك: اي هاي لوله عايق

  .وجود داردتوليد 

  1-2- 5  حرارتي هدايتضريب 

  :تخته/ ها ابعاد و رواداري

  طول و عرض  h2بار هر  يك  2-2-1- 5
  گونيا بودن  h4بار هر  يك
  تخت بودن  h8بار هر  يك
  2-2-2- 5  تخته/ ضخامت  h2هر  بار يك
  3-2-2- 5  اي هاي لوله عايق-ها ابعاد و رواداري  هر بچ بار يك

  3-2- 5  ري ابعاديپايدا  سال5/ بآزمون نوع اوليه
  4-2- 5  شود بازار عرضه مي كه بهفراورده به صورتي  واكنش در برابر آتش  مراجعه كنيد 2-به جدول ب

  2-3- 5  حداكثر دماي كاربرد  سال5/ بآزمون نوع اوليه
  5-2- 5  تخته/مقاومت فشاري يا تنش فشاري  h24هر  بار يك

  5-3- 5  بخار آبذ نفو ضريب مقاومت در برابر سال5/ بآزمون نوع اوليه
  6-3- 5  جزيي ورسازي مدت بوسيله غوطهكوتاه جذب آب  سال5/ بآزمون نوع اوليه
  pH 5 -3-7هاي قابل حل در آب و مقدار  مقادير بسيار كم يون سال5/ بآزمون نوع اوليه

  8-3- 5  مواد خطرناك پ
  9-3- 5  سوختن فروزان پيوسته پ

توليد تحت شرايط پايدار در واحد /عنوان حداقل براي هر خط ه بايد بشود،  كه در نتايج آزمون بيان مي دوره مورد نياز هر آزمون هاي تناوبحداقل  -الف
آزمون كه  تناوب عالوه بر .در نظرگرفته شودبايد به عنوان حداقل براي هر بچ توليد فراورده تحت شرايط پايدار  اي هاي لوله عايقدر مورد  .نظرگرفته شود

بايد تكـرار   فراورده، آزمون خواص مربوط باشد اثرگذار فراورده، كه احتماالً بر انطباق شودكه تغييرات يا اصالحاتي انجام  شده است، درصورتي  در باال داده
ليـد در نظـر   كنند بايد به عنـوان يـك خـط تو    از يك فرايند در يك كارخانه استفاده ميبراي آزمون نوع اوليه و كنترل توليد كارخانه واحدهايي كه  .شود

  .گرفته شوند
عالوه بر آن توليد كننده بايـد مقـررات داخلـي را بـراي تنظيمـات      . باشند هاي آزمون داده شده مستقل از تغييرات توليد مي براي خواص مكانيكي، تناوب

  .ايجاد كند شوند باعث تغيير فراورده ميفرايند مربوط به آن خواصي كه 
نتـايج  يـخ زدن و آب شـدن،   و مكـانيكي  خواص وام دراز مدت، براي مثال مقدار مقدار ضريب هدايت حرارتي زمانمند، هاي د آزمونبراي آزمون نوع اوليه 

جديد كامل يا خط توليد خواهد شد تا آزمون براي كارخانه   درنظر گرفته ،شوند توليد مي متفاوت يا خط توليدها  هاي مشابه كه در كارخانه فراوردهآزمون 
  .شود

  .شودمراجعه  13-3بند به استاندارد نوع اوليه آزمون  -ب
  ها داده نشده است تناوب -پ
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  هاي آزمون فراورده براي خصوصيات واكنش در برابر آتش حداقل تناوب  -2- الفجدول  
 بند  الف آزمون تناوبحداقل

  پآزمون غير مستقيم
  ب آزمون مستقيم

 شماره  عنوان
 طبقه  فراورده  جاجزا 

واكنش 
 در برابر
  آتش

5-2-4  
  اصلي  غير اصلي

  روش  تناوب
  روش  تناوب  آزمون 

  روش  تناوب  آزمون 
  روش  تناوب  آزمون 

  آزمون 

استاندارد بند   يا  در ماه بار يك  -  -  -  -  -  -
3-17  

  و
 استاندارد بند 

3-20  
ثانيه در 30

 معرض شعله  
 
  

B  
C  
D  

    بار يك
  هفته در

روش 
توليد 
  كننده

   بار يك
  هفته در

روش توليد 
  كننده

   بار يك
  هفته در 

روش توليد 
  كننده

دو سال  هربار   يك
و آزمون 
  غيرمستقيم

  ياهفته در  بار يك  -  -  -  -  -  -

 در بار يك
  هفته

روش 
توليد 
  كننده

   بار يك
  هفته در

روش توليد 
  كننده

   بار يك
  هفته در

روش توليد 
  كننده

دو سال  هربار   يك
و آزمون 
  غيرمستقيم

 استاندارد بند   ياهفته در  بار يك  -  -  -  -  -  -
3-20  
ثانيه در 30

 معرض شعله  

E 

   بار يك
  هفته در

روش 
توليد 
  كننده

   بار يك
  هفته در 

روش توليد 
  كننده

   بار يك
  هفته در

روش توليد 
  كننده

سال و  2هر  بار يك
  آزمون غيرمستقيم

خط /براي هر واحد ها  فراوردهيا گروه  فراوردهعنوان حداقل براي يك ه شود، بايد ب بيان مي در دوره مورد نياز آزمون آزمون، كه در نتايج هاي حداقل تناوب - الف
ر كه احتمال دارد تغييرات يا اصالحات انجام شده ب است، در صورتي شده  ارايههاي آزمون كه در باال  عالوه برتناوب. توليد تحت شرايط پايدار در نظر گرفته شود

  .بايد تكرار شود فراورده، آزمون خواص مربوط باشد اثر گذار فراوردهانطباق 
  .شودآزمون مستقيم ممكن است توسط طرف سوم يا توسط توليد كننده انجام   -ب
  ..، فقط در مورد گواهي فراورده امكان پذير استشوديا بر روي اجزا آن انجام  فراوردهآزمون غير مستقيم ممكن است بر روي  -پ
  :تعاريف  -ت
يـا   kg/m20/1 تـر از  مسـاوي يـا بـزرگ    با جرم در واحد مساحت  يك اليه. دهد غير همگن را تشكيل مي فراوردهاي است كه قسمت اصلي يك  ماده: جز اصلي  -

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

  .شود جز غيراصلي در نظر گرفته مي mm0/1 تر از كوچك ضخامت
  .جز است محمولهدر هر  بار يك، تناوب داراي گواهي نامه فني يدر مورد اجزا -
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   بپيوست 
  )الزامي(

   ضريب هدايت حرارتي مند زمانير تعيين مقاد

  هدف  1-ب
 اسـتفاده   هاي مقاوم در برابر نفـوذ و بـدون آن   روكشبا  XPSهاي  فراورده همهبايد براي  يمند زمان كار روش
  .دهد مي نشانسال كاربرد را  25مقدار ميانگين زماني حدود  ،روش زمانمندي .شود
  نفوذ  در برابر مقاومهاي  بدون اليه XPSكار براي فوم  روش  2-ب
  اصول  1-2-ب

دوره طـوالني  يـك  بدين ترتيب  و براي افزايش ميزان تبادل گاز است آزمونهكردن  روش كار شامل ورقه ورقه
  .شود سازي مي شبيه كاربرد،

  سازي نمونه آماده  2-2-پ
  .كنيدتهيه  ،است گذشتهنروز از توليد آن  90 تر از بيش روز تا يكاز تر  كماي كه  فراوردهاز را آزمونه 

سـطحي   هـاي   روكـش برش دهيد، در صورت وجود  )mm)1±10با ضخامت  هايي ورقهرا به صورت   آزمونههر 
  .دبگذاريباقي را ها آن

تـرين   در سرتاسر ضخامت تختـه باشـد و بايـد شـامل خـارجي      مند زمانهاي  ورقهبايد شامل  ها ورقهمجموعه 
 mm10مانده كـه ضـخامت آن از    مركزي باقي ورقه. ه باشددر هر دو طرف آزمون mm10هاي با ضخامت  اليه
  .توان كنار گذاشت ، را مياستتر  كم
بعـد از بـرش اطمينـان    ) هـا  ورقـه ( هـا  گذاري كنيد تا از چيدمان صحيح دسته آزمونـه  هاي آزمونه را نشانه لبه

  .حاصل شود
يا ساييدن  داغ، برش با سيم تيزدار  يك اره دندانه. ندرا خراب ك ها ورقهتوجهي سطح   طور قابله نبايد ب بريدنروش  -يادآوري

  .دنهاي مناسبي باش ممكن است روش ،سطح

  روش كار 3-2-ب
  :داري كنيد هاي زماني زير نگه در دوره )50± 5(% و رطوبت نسبي )oC)2± 23 دماي هاي جداگانه را در ورقه

  ؛mm70تا  mm20هاي  ضخامتبا  XPSروز براي فوم ) 2+90/-2(
   ؛mm120تا  mm70 تر از بيش هاي ضخامتبا روز براي فوم ) 2+50/-1(
  .mm120 تر از بيش هاي ضخامتفوم با روز براي ) 2+30/-0(

   .باشدآزمون  مورد نماينده ضخامتسطح كنيد كه شامل  تهيه مند زمانهاي  آزمونه از ورقه  يك
ضـريب هـدايت    ي بايد در دسترس باشد كه برشود، مدارك مي  كنار گذاشته گر هربخش از آزمونه بريده شده، ا

  .اثر منفي ندارد مند زمانحرارتي 
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را مطـابق   < mm 500 Di اي بـا  ها، يـا آزمونـه اسـتوانه    براي تخته ضريب هدايت حرارتي كل مجموعه نهايي
زمونـه  بـراي آ  .گيري كنيـد  ، اندازه12-3 مطابق استاندارد بند هاي ضخيم فراوردهبراي  و 11-3بند استاندارد 

  .تعيين كنيد 19-3مطابق استاندارد بند  mm 500 Di اي  استوانه
كـم  بـا   روكـش بـدون   XPSهاي  فراوردهديده، بايد براي  آسيبتصحيح ضريب هدايت حرارتي به علت سطح 

هـاي   فراوردهبراي . اندازه گيري شده، انجام شود مند زماناز ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K0007/0( كردن
XPS  كـم كـردن  ، تصـحيح بايـد بوسـيله    وكشربا )W/(m.K001/0     منـد  زمـان از ضـريب هـدايت حرارتـي 
ديده و تصـحيح بـراي    آسيبشامل تصحيح براي سطح  W/(m.K001/0(مقدار . گيري شده، انجام شود اندازه

  .شود كردن، مي مند زماناز فرآيند  روكشحذف 
  طرفهر دو  در نفوذمقاوم در برابر هاي  براي استفاده با روكش XPSروش كار براي فوم   3-ب
  اصول 1-3-ب

شود مقدار حرارتي فوم در زمـان   مي روكش آن طرفهر دو  دركه  XPSاعالم شده فوم حرارتي اساس مقدار 
  . است نفوذهاي مقاوم در برابر  پوشش با روكش

  يمند زمانروش كار  2-3-پ
بـراي يـك    )50±5(%و رطوبت نسـبي  ) 2±23( oCيدما را در  بدون روكش) نشده ورقه(با اندازه كامل   تخته

   .داري كنيد روزه بعد از توليد، نگه 60دوره زماني 
   بنـد  هـدايت حرارتـي را مطـابق اسـتاندارد    ببريد و ضريب  mm500 × mm500سپس يك آزمونه را با ابعاد  
  .نيدگيري ك  اندازه 2-3-6هاي ضخيم و بند  فراوردهبراي  12-3 استاندارد بند يا 3-11

 عنوان مـوارد اسـتثنايي،  ه شوند، ب هايي روكش مي روز پس از توليد با اليه 60تر از  هايي كه بيش فراوردهبراي 
گـذاري   گيري ضريب هـدايت حرارتـي در زمـان روكـش     اساس اندازه نامه ضريب هدايت حرارتي بايد بر اظهار
  . باشد

ها بر افزايش ضـريب هـدايت حرارتـي     روكش نفوذرابر مقاومت در بها و درجه  به منظور در نظر گرفتن اثر لبه
تعيين شـده    تخته بدون روكش برايبند اين چه بر طبق  گذاري، ضريب هدايت حرارتي را چنان بعد از روكش

ماننـد   نفـوذ هاي مقاوم در برابر  درصورتي است كه روكشاين  .افزايش داد W/(m.K) 001/0است، بايد حدود
  .هاي با عملكرد معادل، استفاده شوند يا روكش m50 حداقل ضخامتهاي آلومينيوم با  فويل
ـ  هاي ديگر را درصورتي مي و روكش m50 تر از هاي كم آلومينيوم با ضخامت  فويل عنـوان مقـاوم در   ه توان ب
و حداكثر ضخامت  mm800 ×mm800  دار با حداكثر اندازه نمونه روكش  فراوردهكه  گرفت  نظر در نفوذبرابر 
mm50 دماي روز در )175±5(مدت  به چه چنان oC70  ،از تـر  بيشآن ضريب هدايت حرارتي نگهداري شود 

)W/(m.K001/0 ،افزايش نيابد.   
  .باشد mm600× mm800تر از  نبايد كم نفوذمقاوم در برابر  هاي هاي روكش شده با روكش فراوردهابعاد پنل 

  



24 

 

 oC20در  29-3اسـتاندارد بنـد   مطـابق  اگـر  تـوان   مـي چنـين   روكش را هم اوليه يك نفوذ مقاومت دربرابر خاصيت -يادآوري
  .به اثبات رساند ،باشد h/m2 24در cm35/4 تر از  اكسيژن كم نفوذتراز و گيري شود  اندازه

  مواد دمنده  4-ب
  .كند اعالمدرصورت درخواست،  را فراوردهبراي  مورد استفاده  مواد دمندهبايد كننده توليد

  .كردتوگرافي تعيين اموكرگاز وسيله روش ه توان ب واد دمنده را ميم  -يادآوري
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  پپيوست 
   )اطالعاتي(  

   تكميلي خواص

  كليات  1-پ
ايـن اطالعـات، در صـورت     ).6-پجدول ( دهد ارايهزير  تكميلي تواند اطالعاتي درباره خواص كننده مي توليد
ـ   عنوان مه و كاربرد مورد نظر، بايد ب فراوردهبراي  لزوم دسـت آمـده از   ه قادير حدي براي هر نتيجـه آزمـون ب
بـيش  خواص ذكر شده  .شود ارايه، 6-پشرايط مرجع مطابق جدول  تثبيتهاي آزمون، نمونه برداري و  روش

  .از استانداردهاي بين المللي به دست آوردتوان  اطالعات خواص ديگر را مي. شود درخواست مي از سايرين
  اي  خهرفتار تحت بارگذاري چر  2-پ

تـنش فشـاري اعمـال     xها، و  تعداد چرخه z ر شكل نسبي،يتغي CL(i/z)x ،)iاي  رفتار تحت بارگذاري چرخه
 و 2 ×106هاي بـار   تغيير شكل براي مثال در چرخه. تعيين شود 26-3 بند بايد مطابق استاندارد، )است  شده
kPa150 كرد ارايهتوان  را مي.  
  فشاري كشسانيمدول   3-پ

اگـر مـدول   . ، تعيين شـود 5-3بند  مطابق استاندارد فراوردهبايد عمود بر سطوح فشار  در، E ،انيكشسمدول 
  . باشد CMاعالم شده  رتر از مقدا شود، هيچ نتيجه آزموني نبايد كماعالم در فشار  كشساني

  مقاومت خمشي   4-پ
تـوان در جهـت    را مـي XPS يهـا  فـراورده  .شـود  ، تعيين27-3بند  ، بايد مطابق استانداردσb،مقاومت خمشي

شـود،   اعـالم اگر مقاومـت خمشـي   . مورد آزمون قرار داد ،كاربردبسته به يا در جهت عرضي،  د كردناكسترو
  : شود، باشد انتخاب مي زيركه از مقادير  ،BSتر از تراز اعالم شده،  از نتايج آزمون نبايد كم كدام هيچ
kPa300، kPa 400، kPa 500،kPa  600،kPa  700،kPa 800 ،kPa 900،kPa  1100 ،kPa 1300،  
kPa1700،kPa  1900،kPa 2100 ،kPa 2300،kPa  2500،kPa 3000،kPa  3500،kPa 4000  
  مقاومت برشي  5-پ

  .، تعيين شود28-3بند  ، بايد مطابق استاندارد τمقاومت برشي، 
. مورد آزمـون قـرار داد   ،كاربرد يا در جهت عرضي بنابر اكسترود كردنتوان در جهت  را ميXPS ي ها فراورده

  . تر باشد ، كمSSاز نتايج آزمون نبايد از مقدار اعالم شده،  كدام هيچشود،  اعالماگر مقاومت برشي 
  معينتغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري     6-پ

هـر يـك از    براي. شودتعيين  8-3بند بايد مطابق استاندارد  معينتغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري 
چـه در   ، چنـان ببعـد از مرحلـه   ،  ε2و الـف ، بعـد از مرحلـه    ε1شرايط آزمون تفاوت بين تغيير شكل مربـوط، 

بـراي تـراز اعـالم شـده      1-پاست، نبايد از مقـادير داده شـده در جـدول      شده  شرح داده 8-3بند استاندارد 
  .تر شود بيش
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  و بار فشاري مشخص ترازها براي تغيير شكل تحت شرايط دما  -1-پجدول 
  الزام

  تراز  شرايط آزمون  %

5  
   kPa20 : بار
   )oC )1±80 : دما

  )h)1±48: زمان
5 )1(DLT  

5  
   kPa 40: بار
   )oC )1±70:دما
  )h)1±168: زمان

5 )2(DLT  

  
  خزش فشاري  7-پ

م شـده،  روز آزمون در تنش فشاري اعـال  122، بايد بعد از حداقل xt، وكاهش ضخامت كل،  εctخزش فشاري،
σc ،حداقل هاي گامدر كه kPa1 ،يـابي   سـال بـرون   10متنـاظر بـا   برابر  30 و نتايج شود تعيين گردد مي داده

هـايي انجـام    هـا بايـد روي نمونـه    آزمون. دست آيده ب 29-3بند تا ترازهاي اعالم شده مطابق استاندارد  شوند
خـزش  . افـزايش نيابـد   10%تـر از   بـيش  4دول با تراز ج مطابقكه تنش فشاري يا مقاومت فشاري آنها  شوند

تـنش  در  5/0% هـاي  گـام با  ، i1،، و كاهش ضخامت كل بايد در ترازهايi2فشاري بايد در ترازهاي اعالم شده، 
  .تر باشد نبايد از ترازهاي اعالم شده در تنش اعالم شده بيش يآزمون نتيجه هيچ. اعالم شده، اظهار شود

  . است مورد نيازسال عموماً   50يابي و زمان برون εt ،%2كاهش ضخامت كل،  ،تمانيبراي مصارف ساخ - 1يادآوري

  :به شرح جدول زير است هايي براي اعالم ترازها براي خزش فشاري مثال - 2يادآوري
  الزام

%  
  اعالم شدهتنش 

kPa  
  يابيزمان برون
  سال

 زمان آزمون
  روز

  تراز

i1/i2  σc  10  122  CC(i1/i2%,10)σc 
i1/i2  σc  25  304  CC(i1/i2%,25)σc 
i1/i2  σc  50  608  CC(i1/i2%,50)σc 

، نشـان  CC(2/1.5/50)100 ، براي مثال، تراز اعـالم شـده  7مطابق بند   CC(i1/i2/y)σcبه كد مشخصه ارجاع  اب - 3يادآوري
از  تـر  بـيش  ،kPa100شـده   تحت تنش اعالم) روز آزمون  608 برابر 30يعني(يابي  برونسال  50 بعد ازكه دهد مقداري را  مي

  .نباشدكاهش ضخامت كل براي  2% شاري وبراي خزش ف %5/1

  مقاومت كششي عمود بر سطوح  8-پ
ه آزموني نبايد جهيچ نتي. تعيين شود 30-3بند بايد مطابق استاندارد  ،mtمقاومت كششي عمود بر سطوح، 

  .اشدبراي تراز اعالم شده ب 2- پشده در جدول   داده مقدارتر از  كم
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  ترازها براي مقاومت كششي عمود بر سطوح - 2-پجدول 
  الزام
kPa 

  تراز
100  TR100 

200   TR200 

400   TR400

600   TR600

 900   TR900

  
  مدت از طريق نفوذ  جذب آب دراز  9-پ

نبايد از  نتيجه آزموني هيچ. تعيين شود  31- 3بند  ، بايد مطابق استاندارد WdV، نفوذوسيله ه جذب آب ب
  .تر باشد براي تراز اعالم شده بيش 3-پمقادير داده شده در جدول 

  نفوذوسيله ه ترازها براي جذب آب دراز مدت ب -3-پجدول 
  الفالزام

  تراز  درصد حجمي 
mm200 =dD  mm100 =dD  mm50=dD 

5/1   3 5  WD(V)5 

5/0   5/1   3  WD(V)3 
  .شوند مي يابي درونها  مقادير بين ضخامت -الف

  ور سازي  غوطهمدت از طريق جذب آب دراز  10-پ
الف تعيين  -2 روش 32-3بند  استاندارد ، بايد مطابقWlt ورسازي كامل،  وسيله غوطهه جذب آب درازمدت ب  

  .تر باشد براي تراز اعالم شده بيش 4-پنبايد از مقادير داده شده در جدول  نتيجه آزموني هيچ. شود
  ورسازي كامل وسيله غوطه هزها براي جذب آب  درازمدت بترا - 4-پجدول 

  الزام
  تراز  % 

 3 WL(T)3 

 5/1   WL(T)1.5 

7/0  WL(T)0.7 

  ب شدنآمقاومت در برابر يخ زدن و   11-پ
 2-6-3-5 هاي بنـد  ، با استفاده از آزمونه33-3بند مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن بايد مطابق استاندارد 

  .تر باشد شده بيش  براي تراز اعالم 5-پشده در جدول   ، نبايد از مقادير دادهWV جذب آب،. تعيين شود
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  ترازها براي مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن -5-پ جدول
  الزام

  تراز  %

2  FT1 
1 FT2 

، σm ، يـا مقاومـت فشـاري،    σ10تغييـر شـكل،   10%كاهش تنش فشاري در  ،آب شدن -بعد از آزمون يخ زدن
   .تر شود مقدار اوليه بيش 10%انجام شود، نبايد از  5-3بند آزمون مطابق استاندارد  كه هنگامي ،آزمونه خشك

  چگالي ظاهري  12-پ
استايرن اكسترود شده  هاي فوم پلي وردهيك پارامتر مشخصه است ولي اساسي براي ارزيابي كيفيت فراچگالي 
  .نيست

  . تعيين شود 6-3ابق استاندارد بند بايد مط XPS، تخته ADچگالي ظاهري، 
  . تعيين شود 22-3بايد مطابق استاندارد بند  XPSلوله  عايق ،ADچگالي ظاهري، 

  ضريب انبساط حرارتي  13-پ
  . تعيين شود 34-3، بايد مطابق استاندارد بند TEضريب انبساط حرارتي، 

   هاي بسته تعيين درصد حجم سلول  14-پ
 اعـالم هاي بسته  سلول مقداراگر . شود تعيين، 35-3بند بايد مطابق استاندارد  دهفراورسلول بسته يك  مقدار

  .تر باشد كم  CVهاي بسته از مقدار اعالم شده سلولنبايد شود، هيچ نتيجه آزموني 
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  شرايط  تثبيت و ها هاي آزمون، آزمونه روش -6-پجدول 
  متر ابعاد بر حسب ميلي

  ويژهشرايط 

كنترل توليد 
  كارخانه

  تناوبداقل ح
  بآزمون فراورده

  الفها آزمونه

روش 
  آزمون

  بند
تعداد

ها  گيري اندازه
دست ه ببراي 

يك  آوردن
  نتيجه آزمون

  شماره  عنوان  ابعاد

اختياري   سائيدن سطوح
به  را ها است، آزمونه

 تثبيت روز 45 مدت
  كنيد شرايط

  150×150  1  سال5هر  بار يك
استاندارد 

  بند 
3-26  

رفتار تحت 
ارگذاري ب

  اي دوره
  2-ت

 45 به مدت را ها آزمونه
  كنيد شرايط تثبيتروز 

  استاندارد   100×100  5  سال5هر  بار يك
  5-3بند 

مدول 
  كشساني
  فشاري

  3-ت
  150×150  3  سال5هر  بار يك

  بروش 
 روز 45به مدت  را آزمونه

  تثبيت شرايط كنيد
  

  3  سال5هر  بار يك

اعالم شده  :ضخامت
  100 داكثرولي ح
 550 ( d5(  :طول

  150 :عرض

استاندارد 
  بند

3-27  

مقاومت 
  4-ت  خمشي

  آزمونه منفرد
روز  45آزمونه را به مدت 

  تثبيت شرايط كنيد
  ضخامت،× 50×250  5  سال5هر  بار يك

استاندارد   )50حداكثر ضخامت(
  بند 

3-28  

مقاومت 
  آزمونه دوتايي  5-ت  برشي

روز  45آزمونه را به مدت 
  نيدتثبيت شرايط ك

  3  سال5هر  بار يك
200×100× 

  ضخامت،
  )50حداكثر ضخامت(

روز  45آزمونه را به مدت 
  تثبيت شرايط كنيد

  
استاندارد   100×100  3  سال5هر  بار يك

 8-3بند 

تغيير شكل 
تحت 

شرايط دما 
و بار فشاري 

  معين

  6-ت

روز  45آزمونه را به مدت 
استاندارد    100 ×100  2  سال5هر  بار يك  تثبيت شرايط كنيد

  29-3بند 
خزش 
روز  45آزمونه را به مدت   7-ت  فشاري

  150 ×150  2  سال5هر  بار يك  تثبيت شرايط كنيد
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  شرايط  تثبيت و ها هاي آزمون، آزمونه روش -6-پجدول ادامه 
  متر ابعاد بر حسب ميلي

  ويژهشرايط 

كنترل توليد 
  كارخانه

  تناوبحداقل 
  بآزمون فراورده

  الفها آزمونه

  الفها آزمونه

  بند
تعداد 

ه گيري اندازه
ه با براي 

 دست آوردن
يك نتيجه 
  آزمون

  شماره  عنوان  ابعاد

روز  45آزمونه را به مدت 
 استاندارد بند   50×50  5  سال5هر  بار يك  تثبيت شرايط كنيد

3-30  
مقاومت كششي 
  8-ت  عمود بر سطوح

 استاندارد بند   500×500  1  سال5هر  بار يك  
3-31  

ذب آب دراز ج
وسيله  همدت ب

  نفوذ
  9-ت

 استاندارد بند   200×200  2  سال5بار هر  يك  الف -2روش
3-32  

جذب آب دراز 
وسيله  همدت ب
  ور سازي غوطه

  10-ت

  500×500  1  سال5بار هر  يك  سري الف
  استاندارد 

  33-3بند 

مقاومت در برابر 
يخ زدن و آب 

  شدن
  100×100  5  سال5بار هر  يك  2و ب 1هاي ب سري  11-ت

  150×150  3  سال5بار هر  يك  2و ب 1هاي ب سري

اندازه كامل يا   1  سال5بار هر  يك  
  اندازه آزمونه

  استاندارد بند
3-6  

چگالي ظاهري 
  12-ت  تخته

ها با  ابعاد آزمونه
تجهيزات انتخابي وفق 

آزمونه را به . داده شود
روز تثبيت  45مدت 

  شرايط كنيد

ستاندارد بند ا  -  3  سال5بار هر  يك
3-34 

ضريب انبساط 
  13-ت  حرارتي

. با تصحيحات  2روش 
روز  45آزمونه را به مدت 

  تثبيت شرايط كنيد
استاندارد بند   5030× 30  5  سال5بار هر  يك

3-35  
مقدار سلول 

  14-ت  بسته

 .است XPS هاي چگالي يك پارامتر مشخصه و نه اساسي براي ارزيابي كيفيت فراورده -يادآوري

  .بيان شده باشد به صورت ديگريكه  مگر آن ابعاد شامل ضخامت اسمي  است -فال

 .شود فقط هنگامي صادق است كه خواص اعالم  -ب

  


