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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 يحرارتي برا  كاري هاي عايق فراورده «

  »ها يژگيو –يا منبسط كارخانه رنياستا يپلهاي  فراورده
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  علي اكبر، يوسفي

  )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
  حكاكي فرد، حميد رضا

  )انكارشناس مهندسي عمر(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  اي، سپهر گنجه
  )راه و ساختماندكتراي (
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  عالي زاده، سارا
  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  شركت اميرپالستوفوم پاسارگاد

  عليرضا، مرادي
  )انرژيكارشناس ارشد (
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

   مهناز، مظلومي ثاني
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  صادق، مفيدي
  )كارشناس مكانيك(
  

  بهران انرژي شركت

  سارا، مهرگان
  )شيميكارشناس (

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 
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  ميرزايي، محمد
  )كارشناس ارشد مكانيك(
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  نوري، نگين 
  )اس شيميكارشن(
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  فهرست مندرجات
 صفحه  عنوان

  ب  استاندارد سازمان مليآشنايي با 
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  پيش گفتار
 هـاي  فـراورده  -يصـنعت  زاتيـ و تجه يسـاختمان  تاسيسـات  يحرارتي بـرا   كاري هاي عايق هفراورد "استاندارد

مركـز   توسـط  مربـوط  يهـا  دركميسـيون  آن نـويس  پـيش  كـه  ،"هـا  يژگيو -يا منبسط كارخانه رنياستا يپل
 ملـي  كميتـة  اجـالس  چهار صد و سي و هفتمين در و شده تدوين و تهيه تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

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

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران،
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي ظحف براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  واهـد خ قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارايه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

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

EN14309:2009, Thermal insulation products for building equipment and industrial 

installations -Factory made products of expanded polystyrene (EPS)- Specification. 
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     -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يحرارتي برا  كاري هاي عايق فراورده
ها يژگيو –يا منبسط كارخانه رنياستا يپلهاي  فراورده   

  هدف   1
 اي كارخانه 1(EPS)استايرن منبسط هاي پلي ردهفراو الزامات، تعيين اين استانداردهدف از تدوين    1-1

با يك دماي عملكردي در محدوده  يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيساتكاري حرارتي  كه براي عايق است
استايرن منبسط اصالح شده با مقاومت  اين استاندارد پليمرهاي پلي. كاربرد دارد+ C80تا   - C180 تقريبي

  .شود مي دمايي باالتر را نيز شامل

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

يا   اي لولههاي  اي، عايق ، قطعهروليدار يا بدون روكش،  هاي روكش تخته شكلها به  فراوردهاين   1-2
  .شوند توليد مي ساير محصوالت پيش ساخته

، انطباق، ارزيابي آزمونهاي  دهد و شامل روش شرح ميرا  فراوردهاين استاندارد خصوصيات   1-3
  .است گذاري و برچسب گذاري  نشانه

  دامنه كاربرد  2
 نيز هاي مركب ق حرارتي پيش ساخته و پنلهاي عاي هاي مشمول اين استاندارد در سامانه فراورده 2-1

  .شود را شامل نمي ها فراوردهمربوط به اين  هاي سامانهعملكرد  اين استاندارد. كاربرد دارند
كه در  مشخص را براي آن فراوردهاز يك  مشخصاين استاندارد تراز يا كالس مورد نياز خاصيتي  2-2

هايي كه براي كاربرد معين مورد نياز  و كالس ترازها. كند معين نمي ،يك كاربرد خاص مناسب باشد
  . يافت مناقصه اسناددر مقررات يا  توان مياست را 

 در W/(m.K)060/0 تر از يشبشده  اعالمهايي با ضريب هدايت حرارتي  فراوردهاين استاندارد  2-3
oC10 شود را شامل نمي.  

 هاي مورد استفاده يا فراورده) خته شدهاي يا ري فلهعايق (درجا كاري  هاي عايق فراوردهاين استاندارد  2-4
  .گيرد ساختمان را در بر نميجدارهاي كاري  براي عايق

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

  . ب مي شودمحسوملي ايران بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد 
  ها و تجديد نظرهاي بعدي آن ا ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهبدر صورتي كه به مدركي 

  ها ارجاع داده مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

                                                                                                                                                         
1- Expanded Polystyrene  
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  .آنها مورد نظر استهاي بعدي  است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه شده
  :ر براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زي

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7113ملي ايران استاندارد  3-1
   .نروش آزمو -طول و عرض

تعيـين   ،حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7114ملي ايران استاندارد  3-2
    .نروش آزمو -ضخامت

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7115ملي ايران استاندارد  3-3
   .نروش آزمو –گونيا بودن

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7116ملي ايران استاندارد  3-4
   .نروش آزمو –تخت بودن 

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7117ملي ايران استاندارد  3-5
   .نروش آزمو –رفتار فشاري

تعيـين  ، كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7118ملي ايران استاندارد  3-6
  .نروش آزمو –چگالي ظاهري

-هاي عايقكـاري حرارتـي   فرآورده-مصالح ساختماني ،1383سال : 8084استاندارد ملي ايران شماره  3-7
  . نامه واژه

، تعيـين  كاري حرارتـي  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7293ملي ايران استاندارد  3-8
  . روش آزمون - 50%و رطوبت نسبي  oC 23پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي ثابت دماي 

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7294ان ملي ايراستاندارد  3-9
  .نروش آزمو – پايداري ابعادي تحت شرايط دما و رطوبت معين

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7295ملي ايران استاندارد  3-10
  .نروش آزمو – تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري مشخص

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7296ملي ايران استاندارد  3-11
  .نروش آزمو – خزش فشاري

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7119ملي ايران استاندارد  3-12
  .نروش آزمو – مقاومت كششي عمود بر سطوح

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7298ملي ايران اندارد است 3-13
   .نروش آزمو – ها ابعاد خطي آزمونه

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7299ملي ايران استاندارد  3-14
   .نروش آزمو – خواص انتقال بخار آب

تعيـين   ،كاري حرارتي هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال :  7300يران ملي ااستاندارد  3-15
  .نروش آزمو – ورسازي از طريق غوطه درازمدتجذب آب 
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تعيـين   ،كاري حرارتي هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال :  7301ملي ايران ستاندارد ا 3-16
  .نروش آزمو – از طريق نفوذ درازمدتجذب آب 

تعيـين   ،كاري حرارتي هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال :  7302ملي ايران تاندارد اس 3-17
  .نروش آزمو – رفتار خمشي

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7304ملي ايران استاندارد  3-18
   .نروش آزمو – مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن

تعيـين   ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 8083ملي ايران استاندارد  3-19
  .نروش آزمو – كاري كف شناور هاي عايق فراوردهضخامت 

تعيـين   -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1385سال: 8621ندارد ملي ايران استا 3-20
له لوح گرم محافظت شـده و روش جريـان حـرارت    مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي به وسي

  .روش آزمون -هاي با مقاومت حرارتي زياد و متوسط فراوردهسنج 

 -هاي سـاختماني  ، عملكرد حرارتي مصالح و فرآورده1387سال : 11520استاندارد ملي ايران شماره  3-21
 -حـرارت سـنج  هـاي جريـان    تعيين مقاومت حرارتي با استفاده از صفحه گرم محافظت شده و روش

 . هاي ضخيم داراي مقاومت حرارتي متوسط و زياد فرآورده

هـاي عـايق كـاري     فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال  : 11058استاندارد ملي ايران شـماره   3-22
 . ارزيابي انطباق -حرارتي

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13793ملي ايران شماره  اردستاندا 3-23
سـاخته   شيپـ  يحرارتـ  قيبودن عـا  يبودن و خط ايابعاد، گون نييتع -يصنعت زاتيو تجه يختمانسا
 . روش آزمون- اي لوله

 تاسيسـات  يهاي عايق كـاري حرارتـي بـرا    فراورده، 1390سال : 13791ملي ايران شماره  اردستاندا 3-24
 د،يـ فلورا د،يـ لرامحلـول در آب ك  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 3-25
روش  -اي لولـه سـاخته   شيپـ  قيخواص انتقـال بخـار آب عـا    نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان
 . آزمون

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390ل سا: 13941ملي ايران شماره  اردستاندا 3-26
روش  - اي لولـه   سـاخته  شيپـ  يحرارتـ  قيعا يظاهر يچگال نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان
 . آزمون

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

هاي ساختماني، روش  ، واكنش در برابر آتش فرآورده1388سال : 11621يران شماره استاندارد ملي ا 3-28
 . SBIها در معرض تهاجم گرمايي عامل مشتعل منفرد  هاي ساختماني بجز كفپوش فراورده -آزمون
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 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يها فراورده، 1390سال : 13784ملي ايران شماره  اردستاندا 3-29
  .روش آزمون -كاربرد  يحداكثر دما نييتع- يصنعت زاتيهو تج يساختمان

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13788ملي ايران شماره  اردستاندا  3-30
روش  -اي لولـه  سـاخته   شيپ قيعا يكاربرد برا يحداكثر دما نييتع - يصنعت زاتيو تجه يساختمان
  . آزمون

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1384سال : 8082ه استاندارد ملي ايران شمار 3-31
 -هـاي مسـكوني   هاي شـناور در سـاختمان   مصالح مورد استفاده در زير كف ،ديناميكي سفتيتعيين 

 . روش ازمون

هـاي سـاختماني،    ، واكنش در برابر آتـش فـرآورده  1383سال : 7271-5استاندارد ملي ايران شماره  3-32
  . تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد -سمت پنجمق -روش آزمون

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13792ملي ايران شماره  اردستاندا 3-33
 يهـا  لوله يبرا يحرارت قيعا داريخواص انتقال حرارت حالت پا نييتع-يصنعت زاتيو تجه يساختمان

  . روش آزمون -يا  رهيدا

، واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي       1384سـال  : 7271-4ان شماره استاندارد ملي اير 3-34
هاي ساختماني در برخورد مسـتقيم   قابليت افروزش فرآورده -ساختماني، روش آزمون قسمت چهارم

 ). آزمون منبع تك شعله(شعله 

 سيسـات تا يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يها فراورده، 1390سال : 13783ملي ايران شماره  اردستاندا 3-35
 . روش آزمون -تعيين ضريب هدايت حرارتي اعالم شده- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

هـاي عـايق كـاري     فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال  : 10950استاندارد ملي ايران شـماره   3-36
 .ها ويژگي -اي كارخانه  (EPS)پلي استايرن منبسط  -حرارتي

خـواص   – يسـاختمان  يهـا  مصـالح و فـراورده  ، 1390سـال  : 13940استاندارد ملـي ايـران شـماره     3-37
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 : 13790ملي ايران شماره  اردستاندا 3-38
  .روش آزمون - يانبساط حرارت بيضر نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

هـاي عـايق كـاري     فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال  : 10946استاندارد ملي ايران شـماره   3-39
  .روش آزمون -اي  تعيين رفتار تحت بارگذاري دوره -حرارتي

هــاي  ، واكــنش در برابـر آتــش بـراي فــرآورده  1383سـال  : 7271-2اسـتاندارد ملــي ايـران شــماره    3-40
 .قابليت نسوختن مواد -قسمت دوم -نروش آزمو ساختماني،

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7303استاندارد ملي ايران شماره  3-41
   .ونروش آزم - تعيين رفتار برشي

3-42 EN 14934:2007, Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering 
applications -Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS)-
Specification. 
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3-43 EN ISO 23993:2010, Thermal insulation products for building equipment and 
industrial installations- Determination of design thermal conductivity. 

3-44 EN 15715:2009, Thermal insulation products. Instructions for mounting and fixing for 
reaction to fire testing. Factory made products. 

3-45 ENV 1991-2-1:1996, Basis of design and actions on structures. Actions on structures. 
Densities, self-weight and imposed loads. 

 

  ، نمادها، اختصارات و يكاهااصطالحات و تعاريف  4
4-1   

  اصطالحات و تعاريف 
زيـر  ، اصطالحات و تعـاريف  7-3تعيين شده در استاندارد بند تعاريف اصطالحات و عالوه بر اين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز 
4-1-1  

  (Pipe section) اي عايق لوله
دو نيم شده يا چاك به كه ممكن است براي سهولت در اجرا  اي نهاستواهاي  به شكل قطعه) عايق( فراورده

  . خورده باشد
4-1-2  

   (Board)  تخته
  (Slab)دال 

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 نيز مي 1ها را به شكل باريك شونده تخته .ها هستند تر از دال نازك  معموالً ها تخته -يادآوري
4-1-3    

 (Roll)رول 

  .  شود پيچيده عرضه مي  كه به شكل استوانه) عايق(اي  فراورده
4-1-4    

   (Segment, Lag)قطعه 
  . رود طر بزرگ به كار مياي با ق صلبي است كه در تجهيزات كروي يا استوانه فراورده عايق صلب يا نيمه

4-1-5   
  )EPS( پلي استايرن منبسط

   يا يكي از قابل انبساطاستايرن  هاي پلي دانه گيري قالبكه از  ي استصلب مصالح پالستيك سلولي

                                                                                                                                                         
1-Tapered 
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  .شود ساخته مي ،هوا ازبسته پر شده  سلول يهاي آن، با ساختار كوپليمر 
4-1-6   

 (Expanded polystyrene block) پلي استايرن منبسطبلوك 

توجهي   طور قابله كاري صلب عموماً با سطح مقطع مستطيل و با ضخامتي كه ب عايق فراوردهمصالح يا 
  .شوند مي عرضه نشده يا بريده شده صورت بريدهه ها ب بلوك  .تر از عرض آن نباشد كوچك

4-1-7   
 (Expanded polystyrene board) پلي استايرن منبسط تخته

با سطح مقطع و شكل ) طور پيوسته فوم شدهه گيري شده، يا ب بريده شده، قالب(كاري صلب  عايق فراورده
  .تر از ساير ابعاد است طور قابل توجهي كوچكه مستطيل كه در آن ضخامت ب

مثال براي (تواند انواع گوناگون  هاي تخته مي لبه. باشند شوندهباريك يا ضخامت يكسان داراي ها ممكن است  تخته -يادآوري
  . داشته باشد) پوشان، كام و زبانه هم  مربع، نيمه

4-1-8  
  (Level)تراز 

مربوط تعيين  مشخصهتراز از طريق مقدار اعالم شده  .است الزاممقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك 
  . شود مي

4-1-9   
  (Class)كالس

  .گيرد ها قرار تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد بايد بين آن
4-1-10  

  (Production line) خط توليد
  .كند ها را توليد مي مجموعه تجهيزاتي كه با استفاده از فرايند پيوسته فراورده

4-1-11   
  (Production unit) واحد توليدي

  .كند ها را توليد مي پيوسته فراوردهنامجموعه تجهيزاتي كه با استفاده از فرايند 

كنند با  استفاده ميدر يك كارخانه يكساني واحدهايي كه از فرايند وليه و كنترل توليد كارخانه، براي آزمون نوع ا -يادآوري
  ).به عنوان يك خط توليد(شوند  يكديگر در نظر گرفته مي

4-1-12   
   (Prefabricated ware)عايق پيش ساخته 

  .شكل و غيره است Tانند زانويي، ، مفراوردهقطعات بريده، سائيده، يا شكل داده شده از يك تخته يا بلوك از 
4-1-13   

  (Product) فراورده
   . ماده، عنصر يا جز كه در مورد آن اطالعات مورد نياز است
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4-2   
  نمادها، اختصارات و يكاها 

   :زير استجدول به شرح  شود هايي كه در اين استاندارد استفاده مييكاو  نمادها، اختصارات
  

 تراز اطمينان  -  
b عرض  mm 

d ضخامت  mm  
Di قطر داخلي  mm 

D نفوذ پذيري بخار آب  mg/(Pa.h.m) 

c قابليت فشردگي  mm  
dD  فراورده اعالم شدهضخامت mm  
∆εb تغيير نسبي عرض  % 

∆εl تغيير نسبي طول % 

∆εd تغيير نسبي ضخامت  % 

Edyn  ديناميكي كشسانيمدول  MN /m2 

k ترسدر دس مربوط به تعداد نتايج آزمون ضريب  -  
l طول  mm  
L انحراف از خطي بودن  mm  
dB ضخامت تحت بار kPa2  اضافيبعد از حذف بار kPa48   mm  
dL ضخامت تحت بار Pa250   mm  
dN  فراوردهضخامت اسمي mm  
dS ضخامت آزمونه mm  

λ90/90 
 اطمينان ترازبا  ها از آزمونه 90%ضريب هدايت حرارتي 

%90   W/(m.K)  

λD  شده اعالمحرارتي ضريب هدايت W/(m.K)  
λi يك آزمون ضريب هدايت حرارتي  نتيجه  W/(m.K) 

λmean ضريب هدايت حرارتي متوسط  W/(m.K) 

   بخار آب نفوذمقاومت در برابر ضريب  -  
p مقدار فركتايل - 

ρa چگالي ظاهري kg /m3  
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s' سفتي ديناميكي  MN /m3 

10 تغيير شكل 10% تنش فشاري در  kPa 

b مقاومت خمشي  kPa 

Sb انحراف از گونيا بودن  mm/m 

S λ تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي W/(m.K) 

Smax انحراف از تخت بودن  mm 

sR تخمين انحراف معيار مقاومت حرارتي  m2.K/W 

 مقاومت برشي  kPa 

v انحراف از گونيا بودن  mm 

WdV  درصد حجمي نفوذجذب آب از طريق 

Wlt درصد حجمي  ورسازي كامل ذب آب درازمدت از طريق غوطهج 

Wlp ورسازي جزيي جذب آب درازمدت از طريق غوطه  kg/m2 

X0  بارگذاري شروعثانيه بعد از  60(تغييرشكل اوليه(  mm  
Xct مطلق خزش فشاري mm  يا%  
Xt   تغيير شكل در زمانt   mm   
Ζ مقاومت در برابر بخار آب  m2.h.Pa/mg  

 

BS  شده براي مقاومت خمشي اعالمتراز نماد 
CC(i1/i2/y) 

c 
 نماد تراز اعالم شده براي خزش فشاري

CL  هاي كلرايد قابل حل در آب يوننماد تراز اعالم شده براي  
CS(10)  تغيير شكل 10%نماد تراز اعالم شده براي تنش فشاري در  
DS(N)  شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت درنماد كالس اعالم شده براي پايداري ابعادي 

DS(T\L)   بارو  دمانماد تراز اعالم شده براي پايداري ابعادي تحت 

F هاي فلورايد قابل حل در آب نماد تراز اعالم شده يون  
L طول  هاي نماد كالس اعالم شده براي رواداري   

MU  بخار آب اعالم شدهضريب نفوذ نماد 

NA هاي سديم قابل حل در آب نماد تراز اعالم شده يون  
P نماد كالس اعالم شده براي رواداري تخت بودن 

PH  مقدار اعالم شده براي  ترازنمادpH 
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S نماد كالس اعالم شده براي رواداري گونيا بودن  
SI  هاي سيليكات قابل حل در آب يوننماد تراز اعالم شده براي  

ST(+)  دحداكثر دماي كاربرنماد تراز اعالم شده  
ST(-) نماد تراز اعالم شده حداقل دماي كاربرد  

T نماد كالس اعالم شده براي رواداري ضخامت 

TR نماد تراز اعالم شده براي مقاومت كششي عمود بر سطوح  
W نماد كالس اعالم شده براي رواداري عرض 

WD(V) نماد تراز اعالم شده براي جذب آب از طريق نفوذ 

WL(T) ورسازي كامل م شده براي جذب آب درازمدت از طريق غوطهنماد تراز اعال 

WS  مدتكوتاه نماد تراز اعالم شده براي جذب آب 

Z نماد مقدار مقاومت در برابر بخار آب اعالم شده 

  
4-3  

  اختصارات
  :اختصارات به كار رفته در اين استاندارد به شرح زير است

EPS پلي استايرن منبسط  
ITT آزمون نوع اوليه  
ML  توليدكنندهفني ادبيات 

FPC كنترل توليد كارخانه  

  الزامات   5
  كليات  1- 5

اين استاندارد بايد با  براي مطابقت با ها فراورده. اين استاندارد تعيين شود 6بايد بر اساس بند  فراوردهخواص 
  .دنمطابقت داشته باش 3-5بند  الزاماتو در صورت مقتضي با  2- 5 بند الزامات

  .است  آمده ثاطالعات درباره ساير خواص در پيوست  -ييادآور
كـه در   سـت ها گيري شده تعدادي از آزمونـه  ميانگيني از مقادير اندازه ،فراورده ي ازنتيجه آزمون براي خاصيت

  . شده است ارايه 12جدول 
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  براي تمام كاربردها  الزامات  5-2  
  ضريب هدايت حرارتي    1- 5-2 

 استاندارد بنـد هاي انجام شده مطابق  گيري    اندازه ضريب هدايت حرارتي بايد بر اساسهاي تخت،  براي فراورده
بايد استاندارد اي  هاي استوانه براي آزمونه .باشد 21-3استاندارد بند  مطابق هاي ضخيم فراوردهيا براي  3-20

   .مشخص شده است 2-3-6مورد استفاده قرار گيرد مطابق آنچه كه در بند  33-3بند 
تعيـين شـود و مطـابق اسـتاندارد بنـد          توليدكنندهدر هر دو مورد، مقادير ضريب هدايت حرارتي بايد توسط 

محـدوده   مطابق استانداردهاي يـاد شـده در بـاال كـه     توليدكنندهبايد توسط  اين مقادير. شود تصديق 3-35
  :شود اعالمبندهاي زير  گيرد، برابر فراورده را در بر مي كاربرددماي 

  .گيري شده بايد با سه رقم معني دار گزارش شوند مقادير اندازه 5-2-1-2
 35-3حدي مطابق استاندارد بند  منحنياعالم شده بايد به صورت  ضريب هدايت حرارتي منحني 5-2-1-3

  .شود ارايه
  .شودباال گرد  سوي به W/(m.K)001/0بايد با تقريب ، λD ، مقدار ضريب هدايت حرارتي 5-2-1-4
يعنــي  ،بــا ســه رقــم معنــي دار اســت "مرجــع اعــالم شــده"معادلــه اعــالم شــده، /حــد منحنــي 5-2-1-5

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

شـود،   كه ضريب هدايت حرارتي به صورت يك جدول استخراج شده از معادله اعـالم مـي   هنگامي  5-2-1-6
بايد براي محدوده كامـل ضـريب هـدايت حرارتـي      W/(m.K) 001/0 ترين نزديكبه گرد كردن به طرف باال 

  .  انجام شده باشد

سنجش، شامل تاثير اين اتصاالت بـه صـورتي    طقهمناي كه داراي اتصاالتي در  هاي لوله ضريب هدايت حرارتي عايق -يادآوري
  .شود تعيين مي 33-3تعريف شده، مطابق استاندارد بند  41-3در استاندارد بند  كه
  ها ابعاد و رواداري   2-2- 5
  ابعاد خطي  2-2-1- 5

  .تعيين شود 2-3و بند  1-3بند  هاياستانداردبايد مطابق هاي تخت  فراورده ،d ،و ضخامت، b عرض،، l طول،
مطـابق  هـاي پـيش سـاخته بايـد      هـا و عـايق   ، قطعهاي لولههاي  عايق ،Di ،و قطر داخلي، d ،ضخامت، l طول،

  . تعيين شود 23-3بند  استاندارد
براي كالس اعالم شده  1شده در جدول  ارايههاي  تر از رواداري نبايد از مقادير اسمي بيش هيچ نتيجه آزموني
  . انحراف داشته باشد
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  هاي ابعاد رواداري -1جدول 
  متر  ابعاد برحسب ميلي

  گونيا بودن  قطر داخلي  ضخامت  عرض  طول  فراوردهشكل 

  تخته
 6/0  % 

 يا
3mmالف 

 6/0  %
 يا

3mmالف 
2mm   5 mm/m 

يا قطعات  اي لولههاي  عايق
هاي پيش  عايق، عايق

  ساخته

 6/0  % 

 يا
3mmالف 

  2mm 

+2 % 

  يا
+3mmالف 

3mm/m 

  .دهده دست ترين عدد رواداري را ب ام كه بزرگهر كد -الف

  گونيا بودن  2-2-2- 5
هـاي   عايقانحراف از گونيا بودن . تعيين شود 3-3استاندارد بند بايد مطابق ها  تخته، Sb، گونيا بودنانحراف از 

در  كـه  مربـوط   نبايـد از رواداري هـيچ نتيجـه آزمـوني    . تعيـين شـود   23-3بايد مطابق استاندارد بند  اي لوله
  .شده فراتر رود ارايه 1جدول

  تخت بودن   2-2-3- 5
  mm3از تـر   بـيش ، نبايـد  Smax انحراف از تخت بـودن، . تعيين شود 4-3استاندارد بند  تخت بودن بايد مطابق

  .باشد
  اي لولهخطي بودن عايق  2-2-4- 5

انحـراف از  . تعيين شـود  23-3هاي عايق بايد مطابق استاندارد بند  و قطعه اي لولههاي  خطي بودن براي عايق
  .باشد mm3از  تر بيش نبايد، Lخطي بودن، 

  پايداري ابعادي  3- 5-2 
  پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت   5-2-3-1

بايـد مطـابق   ) 50%، رطوبـت نسـبي   oC23دمـاي  ( پايداري ابعادي تحت شـرايط آزمايشـگاهي نرمـال ثابـت    
شـده در جـدول    ارايهنبايد از مقادير ، εb∆ ،و عرض، εl∆ ،تغييرات نسبي طول. تعيين شود 8-3استاندارد بند 

  .تر شود اعالم شده بيش  براي كالس 2
  هاي پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت  كالس - 2جدول

  الزام  كالس
%  

DS(N)5  5/0  

DS(N)2  2/0  
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  ي مشخص پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دما  5-2-3-2
  اين آزمون. شودتعيين  9-3استاندارد بند پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي مشخص بايد مطابق 

. انجـام شـود   )90±5(% و رطوبـت نسـبي   )oC  )2±23دماي در h48ها به مدت  گيري آزمونه بايد بعد از قرار 
كـه آزمـون    هنگـامي . شـود   1%از تـر   بـيش نبايد  ،εd∆، ضخامت، و ،εb∆ ، عرض،εl∆تغييرات نسبي در طول، 

ايـن   شـود،  استفاده مـي با كاربرد خاص  فراوردهشده براي يك   شرح داده 2-3-5تري كه در بند  گيرانه سخت
  .شودانجام  آزمون نبايد

  بازار عرضه شده بههاي  فراورده واكنش در برابر آتش  2-4- 5
و  27-3بنـد   بايد مطابق اسـتاندارد  شود  عرضه مي ارباز گونه كه به همان  فراوردهكالس واكنش در برابر آتش 

  .تعيين شود 42-3استاندارد بند

  .شود مي ارايهبرچسب گذاري در بندي الزامي است و  طبقهاين  -يادآوري
بـا   )منحنـي (خميده هاي به كار رفته براي سطوح تخت يا سطوح  براي فراورده 27-3استاندارد بند  1جدول 
  .كاربرد دارد mm300 تر از كوچك قطري

  استفاده كاربري تخترا دارد در يك  27-3استاندارد بند  1اگر فراورده تختي كه طبقه بندي مطابق جدول 
  .تر نياز ندارد شود، به طبقه بندي بيش 

 تر يـا مسـاوي   كوچك يا با قطري اجسام تختهاي به كار رفته در  براي فراورده 27-3استاندارد بند  3جدول 
mm300 دارد كاربرد.  

گونـه كـه در گـزارش طبقـه بنـدي       جزييات اطالعات درباره شرايط آزمون و دامنه كاربرد طبقه بندي همـان 
 .شود ارايه توليدكنندهفني واكنش در برابر آتش بيان شده بايد در ادبيات 

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

   بنـد  و 3-5-2-5بند  ،2-5-2-5 ت و در بندخصوصيات مناسب دوام در اين استاندارد در نظر گرفته شده اس
  .شده است ارايه 5-2-5-4
  فروسايي و دماي زياد/مندي زماندوام واكنش در برابر آتش در برابر  5-2-5-2

كه در معـرض حـداكثر    يا هنگاميدر اثر زمان  EPS  ساخته شده از هاي عملكرد واكنش در برابر آتش فراورده
  .كند تغيير نميگيرد،  مي دماي كاربرد اعالم شده قرار

  فروسايي /مندي زماندر برابر  مقاومت حرارتيدوام  5-2-5-3
ايـن   .كنـد  زمان تغيير نمـي گذشت در اثر  EPS  ساخته شده از هاي فراوردهاعالم شده ضريب هدايت حرارتي 

اري ابعادي يا بند يداپ 3-2-5و بند ها  ابعاد و رواداري 2-2-5ضريب هدايت حرارتي، بند  1-2-5بند مورد را 
  . دنگير در بر مي) داري ابعاديايپ(حداكثر دماي كاربرد  5-3-2
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  دماي زياددر برابر  مقاومت حرارتيدوام  5-2-5-4
اين  .كند تغيير نميدر دماي زياد زمان گذشت در اثر  EPS  ساخته شده از هاي ضريب هدايت حرارتي فراورده

  . گيرد در بر مي) پايداري ابعادي(رد حداكثر دماي كارب 2-3-5بند مورد را 

  ويژهكاربردهاي براي  الزامات  3- 5
  كليات  3-1- 5

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

از اگر  .ها تهيه كرد ساييدن از بلوكيا  كردناره  با توان ، را ميEPSهاي پيش ساخته  و عايق EPS اي ولهلهاي  عايق -يادآوري
  .است بدون انحناهاي  مربوط به تخته ،ها براي خصوصيات ويژه اعالممشخص نشده باشد در اين صورت اين پس 

  حداكثر دماي كاربرد  3-2- 5
هـاي   ، بـراي آزمونـه  29-3هاي تخت بايـد مطـابق اسـتاندارد بنـد      ه، براي آزمون(+)STحداكثر دماي كاربرد، 

  . تعيين شود 30-3مطابق استاندارد بند  اي استوانه
حـداكثر  . داشته باشـد  5%بيش از  يابعاد تغييرات، هيچ نتيجه آزموني نبايد (+)STدر حداكثر دماي كاربرد، 

  . ، اعالم شودC5هاي  دماي كاربرد بايد در ترازهايي با گام

  .  استفاده شود C80معموال نبايد در باالي  EPS -يادآوري

  حداقل دماي كاربرد  3-3- 5
حـداقل دماهـاي كـاربرد،     .، بايد مطابق پيوست ث اين استاندارد تعيـين شـود  (-)STحداقل دماهاي كاربرد، 

ST(-)، هاي  بايد در ترازهايي با گامC10 حـداقل دمـاي كـاربرد،     .اعالم شودST(-) ايـن   امنـه كـاربرد  د، در
   .به آزمون نياز نداردباشد ، C0باالي  به شرطي كهاستاندارد 

بـراي طـول و عـرض و     3/0%ابعاد بيش از  تغييراتهيچ نتيجه آزموني نبايد  ،(-)STداقل دماي كاربرد، در ح
  .براي ضخامت داشته باشد %5/0
  پايداري ابعادي تحت شرايط دما و رطوبت مشخص   3-4- 5

آزمون بايد بـا   .شودتعيين  9-3استاندارد بند بعادي تحت شرايط دما و رطوبت مشخص بايد مطابق پايداري ا
 ، وεb∆عـرض   ، εl∆تغييـرات نسـبي در طـول   . شـود انجـام   ،داده شده اسـت  3شرايطي كه در جدول يكي از 

  .تر شود براي تراز اعالم شده بيش 3درجدول شده  ارايهنبايد از مقادير ، εd∆ضخامت 
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  ترازهاي پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي مشخص-3ول جد

  الزام  شرايط  تراز                   
% 

DS(70,-)1    h 48،  oC70   1  
DS(70,-)2   h 48،  oC70   2  
DS(70,-)3   h 48،  oC70   3  

DS(70,90)1    h 48، oC 701   90%، رطوبت نسبي  
  
   10 %تغيير شكل در تنش فشاري   3-4- 5

نبايد  هيچ نتيجه آزموني. تعيين شود 5- 3استاندارد بند بايد مطابق  ،10 ،10% تنش فشاري در تغيير شكل
  .براي تراز اعالم شده، باشد 4شده درجدول  ارايهتر از مقدار  كم

  . نيستاحي تغيير شكل يك مقدار طر 10%تنش فشاري در  -1يادآوري 

  . .گيري كرد اندازه C20توان در دماهايي به جز  را مي شكلتغيير  10%در تنش فشاري  -2يادآوري
  تغيير شكل 10 % ترازها براي تنش فشاري در -4جدول 

  الزام  تراز
 kPa 

CS(10)30 30  

CS(10)50 50   
CS(10)60 60   
CS(10)70 70  

CS(10)80 80   
CS(10)90 90   

CS(10)100 100   
CS(10)120 120 

CS(10)150 150 

CS(10)200 200  
CS(10)250 250 

CS(10)300 300  

CS(10)350 350   
CS(10)400 400   
CS(10)500 500   
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  مقاومت كششي عمود بر سطوح   3-5- 5
نبايـد   هيچ نتيجه آزموني. تعيين شود 12-3استاندارد بند بايد مطابق  ،mt، مقاومت كششي عمود بر سطوح

  .تر باشد كم ،براي تراز اعالم شده 5ول از مقادير داده شده در جد
  ترازها براي مقاومت كششي عمود بر سطوح -5جدول 

  مالزا  تراز
 kPa 

TR20 20   
TR50 50   
TR80 80   

TR100 100   

TR150  150    
TR200 200   
TR400 400  

  مقاومت خمشي   3-6- 5
نبايـد از مقـادير داده    يآزمـون  جـه ينت چيه. يين شودتع 17-3استاندارد بند بايد مطابق ، b ،مقاومت خمشي
  .تر باشد كم ،براي تراز اعالم شده 6شده در جدول 

  ترازهاي مقاومت خمشي -6جدول

  الزام  تراز
kPa  

BS50 50   
BS75 75  

BS100 100   
BS115 115   
BS125 125   
BS135 135  

BS150 150   
BS170 170   
BS200 200   
BS250 250   
BS350 350   
BS450 450  

BS525 525   
BS600 600   
BS750 750   
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  خزش فشاري  3-7- 5
آزمون در يك تنش فشـاري   انجام روز122، بايد بعد از حداقل Xtكاهش ضخامت كل،  ، و Xctخزش فشاري،

سـال   10طـابق بـا   مبرابـر   30داده شده، تعيـين شـود و نتـايج     kPa 1حداقل هاي در گامكه ، c، اعالم شده
خزش فشاري بايد در ترازهاي . دست آيده ب 10-3استاندارد بند يابي شوند تا ترازهاي اعالم شده مطابق  برون

. شـود  اعـالم شـده ،  اظهاردر تنش  5/0% هاي گامبا  ، i1 ،، و كاهش ضخامت كل بايد در ترازهاي i2اعالم شده،
  .تر باشد شده بيش در تنش اعالمشده  اظهارنبايد از ترازهاي  يآزمون جهينت چيه

  .زير است به شرح جدول هايي براي اعالم ترازها براي خزش فشاري مثال -1 يادآوري

 tزمان آزمون  تراز
  روز

 يابيزمان برون
  سال

   cهشد تنش اعالم
kPa 

  الزام
%  

CC(i1/i2/10)σc 122  10  σc   εt < i1   
  و

εt < i2   
CC(i1/i2/25)σc 304  25  σc  
CC(i1/i2/50)σc 608  50  σc  

 ، CC(2.5/2/50)100 بـراي مثـال يـك تـراز اعـالم شـده       7مطـابق بنـد    CC(i1/i2/y)c شناساييارجاع به كد  -2يادآوري
روز  608 برابـر  30يعنـي (سال  50يابي در بعد از برون براي كاهش ضخامت كل 5/2% براي خزش فشاري و 2% مقداري را كه از

   .دهد نشان مي ،تر نباشد بيش kPa100 ،تحت تنش اعالم شده) آزمون
  جذب آب  3-8- 5
  ورسازي   وسيله غوطهه جذب آب درازمدت ب  5-3-8-1

  . شودتعيين  15-3استاندارد بند ورسازي بايد مطابق   وسيله غوطهه جذب آب درازمدت ب  
بـراي   7در جـدول   نبايد از مقادير داده شده، Wlt ورسازي كامل، وسيله غوطهه آزمون جذب آب ب جهينت چيه

تـر   نبايد بيش ،Wlpوسيله غوطه ورسازي جزيي،ه هيچ نتيجه آزمون جذب آب بو  تر باشد تراز اعالم شده بيش
  .باشد kg/m25/0از 

   ورسازي كامل وسيله غوطهه ب درازمدتترازها براي جذب آب   - 7جدول 

  الزام  تراز
  درصد حجمي 

WL(T)5  0/5   
WL(T)3  0/3   

WL(T)2  0/2   
WL(T)1  0/1  

  
  



17 

 

  نفوذمدت از طريق  جذب آب دراز  5-3-8-2 
 آزمـون  جـه ينت چيهـ . شـود تعيـين   16-3استاندارد بند بايد مطابق ، Wdv، نفوذجذب آب درازمدت از طريق 

  .تر باشد براي تراز اعالم شده بيش 8، نبايد از مقادير داده شده در جدول Wdv جذب آب،
   نفوذب آب درازمدت از طريق ترازها براي جذ -8جدول 

  الزام  تراز
  درصد حجمي 

WD(V)15 15  
WD(V)10  10  

WD(V)5   5  
WD(V)3  3   

توان بـراي   را مي شود بلكه آن استفاده نمي ،عنوان يك آزمون تسريع شدهه تنها ب نفوذوسيله ه ب درازمدتجذب آب  -يادآوري
  .كرد طبقه بندي نيز استفاده 

  آب شدن  - مت در برابر يخ زدن مقاو  5-3-9 
هـايي كـه بـا     بـا اسـتفاده از نمونـه    18-3اسـتاندارد بنـد   آب شـدن بايـد مطـابق     -مقاومت در برابر يخ زدن

 10% كـاهش تـنش فشـاري در   . تعيـين شـود   ،اند آماده شده 15-3استاندارد بند ورسازي كامل مطابق  غوطه
   .آب شدن باشد -چرخه يخ زدن 300از  بعد 10% تر از ايد كم، ب10 ،تغيير شكل

  انتقال بخار آب   3-10- 5
 اي لولـه هـاي   و بـراي عـايق   14-3اسـتاندارد بنـد   بايد مطابق هاي تخت  براي فراوردهخواص انتقال بخار آب 

هاي  فراورده، براي  بخارآب،نفوذ عنوان ضريب مقاومت در برابر ه و ب شده تعيين 25-3مطابق استاندارد بند 
 آزمـون   همه نتـايج . شوددار اعالم  هاي روكش فراورده، براي Ζنوان مقاومت در برابر بخار آب، عه همگن و ب

   . باشد توليدكننده شده در محدوده اعالم بايدΖ  آزمون يا همه نتايج/و
 2-تتـوان از جـدول    را مـي  EPSهاي  فراورده،  ،بخارآب نفوذگيري، ضريب مقاومت  اندازه هاي دادهدر نبود 

  .كرداب انتخ
   چگالي ظاهري  3-11- 5

مطـابق   اي لولـه هـاي   و براي عـايق  6-3استاندارد بند بايد مطابق هاي تخت  براي فراورده، a، چگالي ظاهري
  .ودش تعيين 26-3استاندارد بند 

  .تواند مفيد باشد چگالي ظاهري براي آزمون غيرمستقيم مي -يادآوري

  تي ديناميكي فس  3-12- 5
S تي ديناميكي،فس   نبايد از مقدار داده  يآزمون جهينت چيه. شودتعيين  31-3استاندارد بند ، بايد مطابق

  .تر باشد براي تراز اعالم شده بيش 9شده در جدول 
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  تي ديناميكيفترازهاي س - 9 جدول

  الزام  تراز
MN/m3  

SD50 50    
SD40   40  
SD30   30  

SD20  20  

SD15 15  
SD10 10   
SD7   7   
SD5 5  

  
تي فشـود، سـ   kPa0/5تـر از   بـيش  ، اگـر بـار اعمـال شـده    )3-13-3-5 بنـد (CP2 تراز در هاي  فراوردهبراي 

S ،ديناميكي تعيين شود 1صفحه مشبك عالوه وزن خوده ، بايد تحت بار اعمال شده ب.  
  قابليت فشردگي  3-13- 5
   dL ،ضخامت 5-3-13-1

نبايـد از   يآزمـون  جـه ينت چيهـ . تعيـين شـود   Pa250تحت بار  19-3استاندارد بند ايد مطابق ، بdL ضخامت،
براي كـالس برچسـب گـذاري     10هاي داده شده در جدول تر از رواداري انحرافي بيش، dLضخامت اعالم شده،
  .شده، داشته باشد

  ها براي رواداري ضخامت كالس -10جدول 

  تر پايين رواداري  االترب رواداري  كالس

T3 الفmm1-   الف  -5%ياmm3+  15%  يا+  

T4  ٠  
mm35 dLالف  براي

  :        mm2+      10%يا+ 

  +15%يا     +mm35  dL :      mm3الف   براي
  .به دست دهدرواداري را عدد هر كدام كه بزرگترين   - الف

   .است mm 15برابر   dLين شود، كوچكترين مقدار تعي mm5 هاي امگدر  اًبايد ترجيح dLمقدار اعالم شده  -يادآوري

      dB ضخامت، 5-3-13-2
  .شودتعيين  dBگيري  قبل از اندازهثانيه  300مكث يك  با 19-3استاندارد بند ، بايد مطابق  dBضخامت،

  

                                                                                                                                                         
1- Screed 
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   c قابليت فشردگي، 5-3-13-3
 ارايـه نبايـد از مقـادير    يآزمون جهينت چيه. شودعيين ت dB وdL ، بايد به عنوان تفاوت بين  cقابليت فشردگي، 

  .تر باشد براي تراز اعالم شده بيش 11شده درجدول 
  ترازها براي قابليت فشردگي -11جدول 

 صفحه مشبكبار اعمال شده روي  تراز
kPa 

  الزام
mm  

  رواداري
mm  

CP5 0/2   5  

  dL :   2  35براي 

 35  dL  :    3   CP4 0/3  4 براي 

CP3 0/4   3   

CP2 0/5  2 
  dL :   1  35براي 

  35  dL  :    2 براي 

  .گرفته شده است 43-3ترازهاي بار اعمال شده بر شبكه از استاندارد بند  -يادآوري
  كاهش ضخامت در درازمدت 5-3-13-4

كه داراي تراز قابليت فشـردگي   يهاي فراوردهفقط  ،باشد kPa 5از تر صفحه مشبك بيش اگر بار اعمال شده بر
  . كردتعيين بايد  ها را آن درازمدتدر  توان استفاده كرد و كاهش ضخامت ميرا  ،هستند CP2اعالم شده 

روز از زمان آزمون زير بار اعمـال شـده بـه اضـافه وزن      122، بايد بعد از Xct +X0 =Xt  ،كاهش ضخامت كل
. سـال اسـت   10شود كه معـادل   يابي  برابر برون 30تعيين و  11-3استاندارد بند ، مطابق صفحه مشبكخود 

  ).3-13-3-5 بند(فراتر رود ، cقابليت فشردگي، اعالم شده ساله نبايد از تراز  10مقدار 
  pHهاي قابل حل در آب و مقدار  مقادير بسيار كم يون  3-14- 5

بايد مطابق استاندارد  pHسديم و مقدار  كلرايد، فلورايد، سيليكات، هاي قابل حل در آب مقادير بسيار كم يون
هـاي   بـه صـورت رواداري   و به صورت ترازها mg/kgها را برحسب  بايد آن توليدكننده. تعيين شود 24-3بند 

تر از مقدار اعالم شده يـا رواداري مـورد قبـول     هيچ نتيجه آزموني نبايد بيش. اعالم كند pHمورد قبول براي 
  .باشد

  1د خطرناكآزاد شدن موا  3-15- 5
  2سوختن فروزان پيوسته  3-16- 5
بايد سوختن فروزان پيوسته را مطابق روش آزمون ملي در  توليدكننده كند، كه مقررات الزام مي ر جاييد

  .صورت مقتضي اعالم كند

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

 .در استاندارد مرجع در دست تهيه است روش آزمونيك  -2
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  هاي آزمون روش  6
  نمونه برداري   6-1

نباشد و بـراي   m21تر از  ها كم بايد از يك نمونه به قسمي برداشته شوند كه مساحت كل آن ي تختها  آزمونه
هـر  ، فراوردهيا اندازه كامل  mm300 تر از نبايد كمضلع كوچكتر نمونه . هاي مورد نياز كافي باشد انجام آزمون

  . تر است، باشد كدام كه كوچك
  .با اندازه كامل باشد قطعهبايد از يك نمونه شامل حداقل سه  اي لولههاي عايق  آزمونه

  شرايط تثبيت  6-2
 كه در اسـتاندارد آزمـون مشـخص    شرايط شوند مگر آن تثبيت )oC)5±23 دماي در h6ها بايد حداقل  آزمونه

و  )oC)2±23 دماي قبل از آزمون درروز 14حداقل  به مدتها بايد  در صورت اختالف نظر، آزمونه .شده باشد
  .داري شوند نگه )50±5(%رطوبت نسبي 

  آزمون   6-3
  كليات  6-3-1

زمـون و هرگونـه   آدسـت آوردن يـك نتيجـه    ه هاي مورد نياز براي ب گيري ها و حداقل تعداد اندازه نهابعاد آزمو
  .شده است ارايه 12در جدول ، مورد نياز ويژهشرايط 

توان بر روي فراورده بدون روكش يا بدون پوشش انجام داد چنانچه روكش يا پوشـش هـيچ    اين آزمون را مي
  .ته باشدتأثيري بر خواص فراورده نداش

كـه   سـت ها  گيري شده تعدادي از آزمونه ميانگيني از مقادير اندازه ،فراورده  ي ازنتيجه آزمون براي خاصيتيك 
  .است  شده  ارايه 12در جدول 
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -12 جدول
  متر ابعاد بر حسب ميلي

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه
دست ه براي ب
  يكدن آور

  نتيجه آزمون

  
  ابعاد
  الفآزمونه
  

  
  روش آزمون

  
  بند

  شماره  عنوان  تخت  اي استوانه

-  1  
بسته به 
تجهيزات 

  گيري اندازه

 20-3استاندارد بند 
براي  21- 3يا بند 
mm500>   Di  

  استاندارد
  يا 20-3بند 

  21-3بند 
ضريب هدايت 

  1-2-5  حرارتي

  -  33-3استاندارد بند   اندازه كامل  -  -
  :ها ابعاد و رواداري

5-2-2  
  طول و عرض  1-3استاندارد بند   23-3استاندارد بند   اندازه كامل  1  -
  :بار

Pa)5 ±250(  1  ضخامت  2-3استاندارد بند   23-3استاندارد بند   اندازه كامل  

  قطر داخلي    23-3استاندارد بند   اندازه كامل    -
  2-2-2-5  گونيا بودن  3-3اندارد بند است  23-3استاندارد بند   اندازه كامل  1  -
  3-2-2-5  تخت بودن  4-3استاندارد بند   -  اندازه كامل  1  -

خطي بودن عايق   -  23-3استاندارد بند   اندازه كامل  1  -
  4-2-2-5  اي لوله

  8-3استاندارد بند   8-3استاندارد بند   اندازه كامل  3  -

 پايداري ابعادي
تحت شرايط 
آزمايشگاهي 

  نرمال

5-2-3-1  

  9-3استاندارد بند   9-3استاندارد بند   200 200  3  روش ب
 پايداري ابعادي

دما تحت شرايط 
  و رطوبت معين

5-2-3-2  
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -12 جدولادامه 
  متر ابعاد بر حسب ميلي

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه
دست ه براي ب

  يكآوردن 
  نتيجه آزمون

  
  ابعاد
  الف آزمونه
  

  بند  روش آزمون

  شماره  عنوان  تخت  اي استوانه

به پيوست ب استاندارد 
واكنش در برابر   42-3و بند  27-3استانداردهاي بند   مراجعه شود 26-3بند  

  4-2-5  آتش

-  -  

150150 براي  
به  اي لولههاي  عايق

 30-3بند استاندارد 
  مراجعه شود

  استاندارد
  30-3بند 

  استاندارد
  29-3بند 

حداكثر دماي 
  2-3-5  كاربرد

  3-3-5 دماي كاربرد حداقل  -  -  150150  -  پيوست پ

  استاندارد  اندازه كامل  3  -
  8-3بند 

  استاندارد
  8-3بند 

پايداري ابعادي 
تحت شرايط 

  آزمايشگاهي نرمال
5-3-4  

  استاندارد  الف  3  سايش
  5 -3بند 

استاندارد 
  5 -3بند 

در تنش فشاري 
  5-3-5  كلتغيير ش %10

-  3  50 50 50   استاندارد بند
3-12  

استاندارد 
  12-3بند 

مقاومت كششي 
  6-3-5  عمود بر سطوح

  3  بروش 

300  150  50ب  

 يا
5( d +  )50  150 

dپ 

  استاندارد
  17-3بند 

استاندارد 
  7-3-5  مقاومت خمشي  17-3بند 

استاندارد بند   ب  -  سايش
3-11  

استاندارد 
  8-3-5  خزش فشاري  11-3بند 

  :كل
  الف و 1روش 

  الف 2روش 
3  200 200   استاندارد بند

3-15  
استاندارد 

  15-3بند 

 درازمدتجذب آب 
  به وسيله

  سازي ور غوطه
5-3-9-1  

-  -  500 500   استاندارد بند
3-16  

استاندارد 
  16-3بند 

 درازمدتجذب آب 
  2-9-3-5  به وسيله نفوذ

آماده سازي مطابق 
استاندارد بند   200 200  6  15-3استاندارد بند 

3-18  
استاندارد 

  18-3بند 
مقاومت در برابر يخ 
  3-9-3-5  زدن و آب شدن
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -12 جدولادامه 
  متر ابعاد بر حسب ميلي

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه
دست ه براي ب

  يكآوردن 
  نتيجه آزمون

  
  ابعاد
  الف آزمونه
  

  بند  روش آزمون

  
  شماره  عنوان  تخت  اي استوانه

استاندارد بند   100 100  5  سري ب
3-14  

  استاندارد
  10-3-5  انتقال بخار آب  14-3بند 

استاندارد بند   اندازه كامل  5  -
3-6  

  استاندارد
  11-3-5  چگالي ظاهري  6-3بند 

-  3  200 200 -  استاندارد  
  12-3-5 سفتي ديناميكي  31-3بند 

 300شده گيري  اندازه
ثانيه بعد از برداشتن 

  پيش بار
3  200 200 -  استاندارد  

  19-3ند ب

  فشردگي
  dLضخامت، 
 dBضخامت، 

5-3-13  

  استاندارد  -  -  3  گرم 5/7
  24-3بند 

مقادير بسيار كم 
هاي قابل  يون

حل در آب و 
 pHمقدار 

5-3-14  

آزاد سازي مواد   ت  ت  -  -  -
  15-3-5  خطرناك

 سوختن فروزان  ت  ت  -  -  -
  16-3-5  پيوسته

  .ضخامت فراورده با اندازه كامل، مگر آنكه ذكر شده باشد -الف
  و به باال mm50هاي  اندازه نمونه مورد استفاده براي تخته -ب
  .mm50تر از  هاي با ضخامت كم براي تخته -پ
  .هنوز تهيه نشده است -ت
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  ضريب هدايت حرارتي   6-3-2
هـاي ضـخيم    فـراورده بـراي  يا  20-3استاندارد بند حرارتي بايد مطابق ضريب هدايت  هاي تخت براي فراورده

مطـابق اسـتاندارد    اي، ضريب هدايت حرارتي هاي استوانه آزمونهبراي . تعيين شود 21-3مطابق استاندارد بند 
  .تعيين شود 33-3بند 

يـا   20-3تاندارد بنـد هـاي مطـابق اسـ    توان با آزمون را مي 33-3هاي مطابق استاندارد بند  آزمون  6-3-2-1
 ارايـه را ) زيـادتر ( ن داده شود كه نتايج مقادير ايمـن نشا  كه جايگزين كرد، مشروط بر آن 21-3استاندارد بند 

   .دهد مي
بـراي كنتـرل توليـد    . ضريب هدايت حرارتي بايد براي محدوده كامل دمايي فراورده تعيين شـود   6-3-2-2

  .كارخانه به پيوست الف مراجعه شود
هاي ضريب هـدايت حرارتـي بـر روي دو قطـر داخلـي       گيري ، اندازه(ITT)براي آزمون نوع اوليه   6-3-2-4

شـود كـه    ، فـرض مـي  براي هر سري از قطـر هـا   ترين ضخامت عايق ترين و كوچك در بزرگ اي لولههاي  عايق
  .نماينده كل محدوده فراورده است

  .گيرد قرار مي استفادهمورد  اندازه يك، فقط (FPC) براي كنترل توليد كارخانه  6-3-2-5
هـاي   بـراي فـراورده  را  21 -3يا استاندارد بند  20-3روش لوح داغ محافظت شده استاندارد بند   6-3-2-6

 mm500 تـر از   بـزرگ  قطـر داخلـي  كـه داراي   اي لولـه هاي  گيري عايق ضخيم بايد روش مناسبي براي اندازه
 مسـاوي ضـخامت   يبايد به طوري آمـاده شـوند كـه داراي ضـخامت     هاي تخت فراورده. در نظر گرفتهستند، 

رود، اين مورد بايد در گـزارش آزمـون بيـان      اگر روش لوح گرم محافظت شده به كار. باشند اي لولههاي  عايق
   .شود

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

  :كه بر آن
  . شده باشد ساختهفراورده داراي خصوصيات شيميايي و فيزيكي مشابه بوده و در يك واحد توليدي ـ 
اختالفـي   ،شود ميانجام  سبهكه محا يمحدوده ضخامت در، ، بتوان نشان داد كه ضريب هدايت حرارتيو  -

  .ندارد درصد 2تر از  بيش
مشـخص  شود و توليدكننـده بـراي    ها توليد مي كه يك فراورده در يك محدوده ضخامت در جايي  6-3-2-8

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

شـده   ارايـه  43-3مقررات نصب و اتصال در استاندارد بند . انجام شود 27-3بايد مطابق استاندارد بند   آزمون
هاي تخت  نصب براي فراورده پارامترهايهايي را براي فراورده و  جدول 43-3پيوست الف استاندارد بند . است

نصب براي تجهيزات  پارامترهاي. دهد مي ارايه، شود كه به بازار عرضه مي به شكلي اي لولههاي عايق  و فراورده
  .هاي تخت داده شده است استاندارد شده فقط براي فراورده
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      شناساييكد   7
را  زيـر  مـوارد اين كد بايد . شود ارايه به فارسي و انگليسيتوليد كننده بايد توسط  فراوردهبراي  شناساييكد 

  .وجود نداشته باشد 3-5ت شرح داده شده در بند خاصييك الزامي براي هيچ شامل شود مگر آنكه 
 EPS منبسطعالمت اختصاري پلي استايرن

ISIRI استاندارد ملي ايراناين  ارجاع به ........  

 Ti رواداري ضخامت
 Li  رواداري طول

 Wi  رواداري عرض
 Si رواداري گونيا بودن
 Pi رواداري تخت بودن

 DS(TH)i معينپايداري ابعادي تحت رطوبت و دماي

 BSi مقاومت خمشي

 ST(+)i حداكثر دماي كاربرد

 ST(-)i حداقل دماي كاربرد

 CS(10)i تغيير شكلدرصد10تنش فشاري در

 DS(N)i پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي

 DLT(i)5 تغيير شكل تحت دما و بار فشاري معين

 TRi مقاومت كششي عمود بر سطوح

 WL(T)i ورسازيله غوطهبه وسيجذب آب 

 WD(V)i نفوذوسيلهه جذب آب ب

 CC(i1/i2/y) c  خزش فشاري

 Zi يا MUi نفوذانتقال بخار آب از طريق

 CLi هاي كلرايد قابل حل در آبمقادير بسيار كم يون

 Fi هاي فلورايد قابل حل در آبمقادير بسيار كم يون

 SIi در آبهاي سيليكات قابل حلمقادير بسيار كم يون

 NAi هاي سديم قابل حل در آبمقادير بسيار كم يون

 pH pHiتراز 

  
بـراي    yبـراي نشـان دادن تـنش فشـاري و      "c"براي نشان دادن تراز يا كالس مربوط،  "i" بايد كه در آن

  .ها استفاده شود نشان دادن تعداد سال
   :شود با مثال زير نشان داده مي و انگليسي پلي استايرن منبسط به فارسي فراوردهبراي يك  شناساييكد 

تـراز تخـت    ،تـراز گونيـا بـودن    ،تراز عرض ،تراز طول ،تراز ضخامت ،استاندارد ملي ايرانشماره  ،پلي استايرن منبسط
تراز مقاومـت   ،، پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي -180حداقل دماي كاربرد، +80حداكثر دماي كاربرد، بودن

پايـداري ابعـادي تحـت شـرايط     تراز  ،60درصد تغيير شكل 10تراز مقاومت فشاري يا تنش فشاري در ، 100خمشي 
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 ،50تراز مقاومت كششي عمود بر سطوح ، 5) 1(تراز تغيير شكل تحت دما و بار مشخص  ،5 رطوبت و دماي مشخص
      15نفوذ جذب آب بوسيله  ،5سازي كامل  ور با غوطه درازمدتجذب آب 

EPS – ISIRI - T1 - L1 - W1 -S1- P1 – ST(+)80- ST(-)180- DS(N)5-BS100- CS(10)60  - 
DLT(1)5 - TR50 - WL(T)5 -WD(V)15 

  ارزيابي انطباق  8
  كليات  8-1

ارزيابي انطباق . باشد داين استاندار الزاماتخود با   فراوردهانطباق بايد مسئول  وييا نماينده مجاز   كنندهتوليد
توسـط   كنتـرل توليـد كارخانـه   آزمـون نـوع اوليـه،     اسـاس  انجام شود و بـر  22-3اندارد بند استبايد مطابق 
  .هاي برداشته شده از كارخانه باشد هاي انجام شده بر روي نمونه آزمون، شامل ارزيابي و توليدكننده

 اقـدام  22-3بنـد  اسـتاندارد  بندي كند بايـد مطـابق     خود را گروه فراوردهاي تصميم بگيرد تا  كنندهاگر توليد 
  .نمايد
انطباق را در صورت  يهخواست، گواهي نامه يا اعالمبراي پاسخ به يك دربايد وي كننده يا نماينده مجاز توليد
  .دهد ارايهلزوم 

  آزمون نوع اوليه   8-2
يه آزمون نوع اول. براي همه خصوصيات اعالم شده انجام شود 22-3آزمون نوع اوليه بايد مطابق استاندارد بند 

  .انجام شود 35-3براي منحني ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند 
  .و حداكثر و حداقل دماي كاربرد تنها يك نتيجه آزمون مورد نياز است براي آزمون نوع اوليه منحني 

اندارد بنـد  يا اسـت /و 36-3هايي كه با استاندارد بند  براي خصوصيات مربوط، آزمون نوع اوليه در مورد فراورده
  .كار برده توان ب را مي نيز مطابقت دارند 3-42
  اي كنترل توليد كارخانه  8-3
  . شود شده در پيوست الف انجام  ارايهبراي خصوصيات بايد  اي كنترل توليد كارخانه ونآزم

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

هايي كه با استاندارد بنـد   اي در مورد فراورده كنترل توليد كارخانهبراي خصوصيات مربوط،  .جاد شوديا 3-22
و اعـالم، مطـابق    كنترل توليد كارخانـه دف توان به ه ، را مينيز مطابقت دارند 42-3يا استاندارد بند /و 3-36

  .اين استاندارد استفاده كرد

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

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

  اورده، يا ساير خصوصيات معرف كاال؛نام فر 9-2
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  يا نماينده مجاز وي؛ توليدكنندهنام، عالمت تجاري و نشاني  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

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

 ارايهيا معادله /، كه به صورت يك جدول، منحني وباشد حرارتي به صورت تابعي از دماي متوسط
  شود؛ 

  ضخامت اعالم شده؛ 9-7
  ؛7بند  مطابقكد شناسايي  9-8
  نوع روكش در صورت وجود؛ 9-9
  در صورت لزوم؛اعالم شده طول اعالم شده، عرض يا قطر داخلي  9-10
  . لزومصورت  درموجود در بسته و مساحت فراورده تعداد قطعات  9-11
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  الفپيوست  
  )الزامي(  

  كنترل توليد كارخانه
  فراوردهآزمون  هاي تناوبحداقل - 1- الفجدول 

  الفآزمون  تناوبحداقل   بند

  غير مستقيم آزمون آزمون مستقيم  عنوان  شماره
  تناوب  روش آزمون ايلولههايعايق هاتخته

5-2-1  

  بهدايت حرارتي ضريب

  C 10در دماي  -
  
  
  
  
  
  
  

  در كل محدوده دما -

  -  -  h 24بار هر يك  h 24بار هر يك

 3 هربار  يك يا
  ماه 2هربار  يك يا  ماه

 قالبگيري شده هر مورددر وزن و 
  با استفاده از(چگالي يا 

  )توليد كننده يهمبستگ
  h 2بار هر يك

 3 هربار  يك يا
ضريب آزمون ديگر براي   و روش  ماه 3 هربار  يك يا  ماه

  هفته بار هر يك  هدايت حرارتي

  سال هربار  يك يا سال هربار  يك يا
همبستگي  با استفاده از(و چگالي 

داده شده  1-الفدر شكل  كه
  )است

  h 2بار هر يك

  -  -  سال 2هربار  يك  سال 2هربار  يك

5-2-2  

  :ها ابعاد و رواداري
  -  - h 24بار هر يك h 24بار هر يك  طول و عرض
  -  - h 24بار هر يك h 24بار هر يك  ضخامت

  -  -  h 24بار هر يك    قطر داخلي
  -  - h 24بار هر يك h 24بار هر يك  گونيا بودن  5-2-2-2
  -  -    h 24بار هر يك  تخت بودن  5-2-2-3
    h 24بار هر يك    اي لولهخطي بودن عايق   5-2-2-4

5-2-3-1  
در  پايداري ابعادي

 نرمال شرايط
  آزمايشگاهي

  -  - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك

5-2-3-2  
در پايداري ابعادي 

شرايط رطوبت و دماي 
  معين

  -  - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك

    يدمراجعه كن 2-به جدول ب  واكنش در برابر آتش  5-2-4
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  فراوردهآزمون  هاي تناوبحداقل - 1-الفجدول  ادامه
  الفآزمون  تناوبحداقل   بند

  مستقيمآزمون غير آزمون مستقيم  عنوان  شماره
  تناوب  روش آزمون  اي لولههايعايق هاتخته

    - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك  حداكثر دماي كاربرد  5-3-3
     سال 5بار هر يك سال 5ر هربا يك  حداقل دماي كاربرد  5-3-3

شرايط رطوبت در پايداري ابعادي   5-3-4
  - - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك  و دماي معين

 تغيير شكل 10%تنش فشاري در   5-3-5

  -  -  h 24بار هر يك  h 24بار هر يك

  ماه3يا يكبار هر  ماه3يا يكبار هر

 در هر موردوزن و 
يا  گيري شده قالب

ستفاده از با ا(چگالي 
  )كنندهتوليد همبستگي

 h 2بار هر يك

  سالهر بار  يك  سالهر بار  يك

 در هر موردوزن و 
يا  گيري شده قالب

 با استفاده از(چگالي 
داده شده در  همبستگي

  )2-شكل الف

 h 2بار هر يك

  -  -  هفته بار هر يك  هفته بار هر يك  مقاومت كششي عمود بر سطوح  5-3-6
  روز بار هر يك  و مقاومت خمشي  ماه3يكبار هر يا هما3يكبار هر يا

  -  -  روز بار هر يك  روز بار هر يك  مقاومت خمشي  5-3-7
  -  و روش توليدكننده  ماه3يكبار هر يا ماه3يكبار هر يا

  -  - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك  خزش فشاري  5-3-8

جذب آب درازمدت با   5-3-9-1
  -  - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك  ورسازي غوطه

  -  - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك نفوذ از طريقجذب آب درازمدت   5-3-9-2

آب  مقاومت در برابر يخ زدن و  5-3-9-3
  -  - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك  شدن

مقادير   - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك  انتقال بخار آب  5-3-10
 بندي شده جدول

  



30 

 

  فراوردهآزمون  هاي تناوبحداقل - 1-لفاجدول  ادامه
  الفآزمون  تناوبحداقل   بند

  آزمون غيرمستقيم آزمون مستقيم  عنوان  شماره
  تناوب  روش آزمون  اي هاي لولهعايق هاتخته

  -  - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك  تي ديناميكيفس  5-3-11

  -  - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك  قابليت فشردگي  5-3-13

هاي قابل حل در  مقادير كم يون  5-3-14
 pHآب و 

  -  - سال 5بار هر يك سال 5بار هر يك

  -  - پ پ  آزاد شدن مواد خطرناك  5-3-15
  -  - پ پ  سوختن فروزان پيوسته  5-3-16
ي هر خـط توليـد تحـت شـرايط پايـدار در      عنوان حداقل براه بايد بشود،  كه در نتايج آزمون بيان مي مورد نياز هر دوره آزمون هاي تناوبحداقل  -الف

آزمـون   تنـاوب  عالوه بر. در نظرگرفته شوداي بايد به عنوان حداقل براي هر بچ توليد فراورده تحت شرايط پايدار  هاي لوله در مورد عايق .نظرگرفته شود
، آزمون خواص مربـوط فـراورده بايـد    باشد نطباق فراورده اثرگذار، كه احتماالً بر اشودكه تغييرات يا اصالحاتي انجام  شده است، درصورتي كه در باال داده

كنند به عنوان يك خـط توليـد در    براي آزمون نوع اوليه و كنترل توليد كارخانه واحدهايي كه از فرايند يكساني در يك كارخانه استفاده مي .تكرار شود
  .شوند نظر گرفته مي

عالوه بر آن توليدكننده بايد مقـررات داخلـي را بـراي تنظيمـات     . باشند ه مستقل از تغييرات توليد ميهاي آزمون داده شد براي خواص مكانيكي، تناوب
  .شوند ايجاد كند فرايند مربوط به آن خواصي كه باعث تغيير فراورده مي

  .گيري بايد يك نتيجه آزمون باشد براي كنترل توليد كارخانه، هميشه يك اندازه  -ب
  .است ها داده نشده تناوب -پ
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  آزمون خصوصيات واكنش دربرابر آتش هاي تناوبحداقل  -2 - الفجدول 
  الفآزمون تناوبحداقل   بند

  عنوان  شماره
  بآزمون مستقيم

  پآزمون غير مستقيم

5-2 -4  

كالس 
واكنش 
در برابر 
  آتش

  تاجزا  فراورده
  غيراصلي  اصلي

  روش  تناوب  روش آزمون
  روش  تناوب  آزمون 

  روش  ناوبت  آزمون 
  تناوب  آزمون 

A1 

  بنداستاندارد 
3-40  

  و
  بند استاندارد

3-32  
  و استاندارد بند(

3-28(  

  سال 2هر باريك
  و

  آزمون غيرمستقيم
-  -  

  
  

  افت حرارتي
  
  

بار  يك
  h 4هر

افت 
  حرارتي

  يا  
  پتانسيل
  گرمازايي

  
  بار يك
  h 4هر

  
بار در  يك
  h 4هر

   چگالي
  ظاهري

بار  يك
  h 1هر

  وزن واحد
  سطح در

  بار يك
  h 1هر

A2  

  استاندارد بند
3-40  

  و
  استاندارد بند

3-32  
  و استاندارد بند

3-28  
  

  سال 2بار هر يك
  و

  آزمون غيرمستقيم
  

-  -  

  افت حرارتي
بار  يك
  h 4هر

  

افت 
 يا  حرارتي 

  تانسيلپ
  زايي گرم 

  بار هر يك
h 4  

   چگالي
  ظاهري

بار   يك
  h 1هر

 بر  وزن
  سطح واحد

  بار كي
  h 1هر

B,C,D  

  استاندارد بند
3-28  

  و
  

  استاندارد بند
3-34  

  

  يكبار هر ماه
سال و  2يا يكبار هر

  آزمون غيرمستقيم

-  
  

استاندارد 
  34- 3بند 

-  
  
بار  يك

هر 
  ثهفته

-  

-  
  

بار هر  يك
  جهفته

-  
  

روش 
  توليدكننده

-  
  

بار هر  يك
  هفته

  ثيكبار هر هفته
سال و  2يا يكبار هر
  ستقيمآزمون غيرم

-  
  
-  

-  
  
-  

  

   چگالي
ظاهري  و 
  ضخامت

-  
  

بار هر  يك
  جهفته

-  
  

روش 
  توليدكننده

-  
  

بار هر  يك
  هفته

E 
  استاندارد بند

3-34  

  ثبار هر هفته يك
سال و  2يا يكبار هر

  آزمون غيرمستقيم

-  
  
-  

-  
  
-  

-  
  
-  

-  
بار هر  يك

  جهفته

-  
روش 

  توليدكننده

-  
بار هر  يك

  هفته
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  آزمون خصوصيات واكنش دربرابر آتش هاي تناوبحداقل  -2 -الفجدول  ادامه 
 

  .نداشته باشدكاربرد  استانداردهاي مطابق با اين  فراوردهممكن است براي  هاي واكنش دربرابر آتش همه كالس  -يادآوري
  

ها بـراي هـر    فراوردهيا گروه  فراوردهعنوان حداقل براي يك ه شود، بايد ب آزمون، كه در نتايج آزمون بيان مي هاي تناوبداقل ح -الف
كـه   هنگـامي اسـت،    شـده  ارايـه آزمون كه در بـاال   هاي تناوبعالوه بر . خط توليد تحت شرايط پايدار در نظر گرفته شود/توليد واحد

  .بايد تكرار شود فراوردهاثرگذارد آزمون خواص مربوط  فراوردهاحتمال دارد تغييرات يا اصالحات انجام شده بر انطباق 
  .آزمون مستقيم ممكن است توسط طرف سوم يا توليد كننده انجام گيرد  -ب
 نامه فنـي  گواهي صورت وجودفقط در مورد اين  .انجام شودمستقيم ممكن است بر روي فراورده يا بر روي اجزاي آن آزمون غير  -پ

  .فراورده امكان پذير است
  :استبه شرح زير تعاريف   -ت
مسـاوي يـا    بـا جـرم در واحـد مسـاحت      يك اليه. دهد همگن را تشكيل ميغير فراوردهقسمت اصلي يك اي است كه  ماده: جز اصلي -

  . شود جز اصلي در نظر گرفته مي mm0/1 تر از مساوي يا بزرگ يا ضخامت kg/m20/1 تر از بزرگ
تـر   كوچـك  با جرم در واحد مساحت  يك اليه. دهد غير همگن را تشكيل نمي فراوردهاي است كه قسمت اصلي يك  ماده: جز غيراصلي -
  .شود اصلي در نظر گرفته ميجز غير mm 0/1تر از كم و ضخامت kg/m20/1 از

  .جز است محمولهيكبار در هر  تناوب، داراي گواهينامه فنيدر مورد اجزاي 
  :كه در زير آمده است جروكش، مانند بند  فاقدهاي بدون روكش، يعني تخته عايق  فراورده  -ث
  .هاي مواد خام بدون گواهي طبقه واكنش در برابر آتش بايد در تناوب يكبار هر روز مورد آزمون قرار گيرند اوردهفر  -ج
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  مستقيمآزمون غير  1-الف
  كليات  1-1-الف

 آزمـون مـورد   به طور مسـتقيم مستقيم و آنچه كار رود، همبستگي بين خواص غيره اگر آزمون غيرمستقيم ب
  .شودطرفه محاسبه  يك 90%فاصله پيش بيني  اساسته شود و روش بايد بر بايد شناخ ،قرار گرفته

طور غيرمستقيم بـا اسـتفاده   ه توان ب و ضريب هدايت حرارتي را مي 10%در اين زمينه تنش فشاري در تغيير شكل  -يادآوري
تغييـر   10%بين تنش فشـاري در براي ارتباط  .كردارزيابي  ،شده آن با اين خواص برقراراز چگالي ظاهري و همبستگي رياضي 

  و 1-الـف هـاي   هاي شـكل  منحني. وجود دارد زيادي هاي دادهشكل و چگالي ظاهري و ضريب هدايت حرارتي و چگالي ظاهري 
اي بخواهـد از   اگـر توليدكننـده  . ارجاع دهدتواند به آن  اطالعات محاسبه شده است كه هر توليد كننده مياين بر اساس  2-الف

  .محاسبه و گزارش كند ،90%مربوط به -1 استفاده كند، بايد روش را براي فاصله پيش بيني  اطالعات خودش

  تغيير شكل 10%تنش فشاري در   2-1-الف
  

  
  :راهنما

   kPaبرحسب ، 10تنش فشاري  - 1
  kg/m3برحسب ، aρچگالي ظاهري  - 2

  تنش فشاري ــــــــ
  تنش فشاري پيش بيني شده  - - - -

  تغيير شكل و چگالي ظاهري براي 10%ابطه بين تنش فشاري در ر - 1-الفشكل 
   n ; 90/0 =  -1 = 495   آزمون غير مستقيم

  :kg/m3 11 a  براي 1همبستگي    
10,mean  10.0 kPa.m3/kg  ρa – 81.0 kPa  kPa  برحسب              ( 1-الف(                     

10, pred  10.0 kPa.m3/kg  ρa – 109.1 kPa kPa  برحسب )2- الف  ) 

  
                                                                                                                                                         
1-Regression 
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  ضريب هدايت حرارتي  3-1-الف
  

  
  :راهنما

   W/(m.K) برحسب  ، ضريب هدايت حرارتي - 1
  kg/m3برحسب ، aρچگالي ظاهري  - 2

   ضريب هدايت حرارتي متوسط ـــــــ 
  ضريب هدايت حرارتي پيش بيني شده  -----
چگالي ظاهري و  )oC10 ي متوسطو دما mm50ضخامت مرجع در (بين ضريب هدايت حرارتي  رابطه - 2-الفشكل 

    n ; 90/0 = -1 = 3873، براي آزمون غيرمستقيم
  

  :kg/m3  55 kg/m3  a  8براي بستگي  هم
mean = 0.025314 W/(m.K)+ 5.174310-5Wm2/(kgK) a0.173606Wkg/(m4K)/aW/(m.K) ( 3-الف(   

pred  0.027174W/(m.K)+5.1743105Wm2/(kgK)a0.173606Wkg/(m4K)/aW/(m.K)      ( 4-الف(   

  .هستند W/(m.K)برحسب  predو    meanمقادير
  اثر ضخامت  1-3-1-الف

 تــر از معــادل يــا كــم ضــريب هــدايت حرارتــي اعــالم شــده داراي  mm50ضــخامت  بــا هــايي بــراي تختــه
W/(m.K)038/0، اثر ضخامت ناچيز است.  

  ،  R'i يا مقاومت حرارتي،  'i،شده تعيينتبديل ضريب هدايت حرارتي  رتباط اثر ضخامت،براي ارزيابي ا
   : انجام شود 6-و معادله ب 5-ب معادلهبايد مطابق  Ri  يا iبه مقادير 

i  = 'i  / L                                                      )5-الف(    

Ri = R'i  L                                                      )6-الف(     
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   D، براي تعيين ضريب هدايت حرارتي اعالم شده،  L  پارامتر اثر ضخامت،  -3ـ الفجدول 
در D ضريب هدايت حرارتي اعالم شده

  mm50 ، W/(m.K)ضخامت مرجع 
  d  ،ضخامت آزمونه

mm  
  L ،پارامتر اثر ضخامت

  بدون بعد

046/0  

20  
30  
40  
50  
100  
200  

90/0  
92/0  
93/0  
95/0  
98/0  
00/1  

043/0  

20  
30  
40  
50  
100  

91/0  
93/0  
94/0  
97/0  
00/1  

040/0  

20  
30  
40  
50  
100  

92/0  
95/0  
96/0  
97/0  
00/1  

038/0  

20  
30  
40  
50  
100  

93/0  
96/0  
97/0  
99/0  
00/1  

035/0  

20  
30  
40  
50  
100  

94/0  
97/0  
98/0  
00/1  
00/1  

032/0  

20  
30  
40  
50  
100  

96/0  
97/0  
98/0  
00/1  
00/1  

  .دست آيده يا ضخامت ب/وخطي براي مقادير مياني ضريب هدايت حرارتي  )يها( پارامترها بايد از درونيابي
  .پاريس گرفته شده است LNE مونيخ و FIW گيري شده در آزمايشگاه از مقادير اندازه 3-مقادير جدول الف -يادآوري
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   بپيوست 
  )الزامي( 

  فراوردهي طبقه بند
  

نشـان داده   2-بو  1-ب كـه در جـدول   شـوند   به انواعي تقسيم مي) EPS(هاي پلي استايرن منبسط  فراورده
ـ EPS هر نـوع . ددار اي ويژهي ا كاري صوتي كوبه خواص عايق Tنوع  EPS. شده است ، كـه در  Sنـوع   جـز ه ، ب

بـه منظـور تضـمين عملكـرد مناسـب       شود، بايد دو شرط مختلف را هـم زمـان   كاربردهاي باربر استفاده نمي
  .برآورده سازد ،فراورده

  EPSهاي  فراوردهطبقه بندي  -1-بجدول 

  تغيير كل10%تنش فشاري در  نوع
kPa 

  مقاومت خمشي
 kPa  

EPS S -  50  
EPS 30 30  50  
EPS 50 50  75  
EPS 60 60  100  
EPS 70 70  115  
EPS 80 80  125  
EPS 90 90  135  

EPS 100 100  150  
EPS 120 120 170  
EPS 150 150  200  
EPS 200 200 250  
EPS 250 250  350  
EPS 300 300 450  
EPS 350 350 525  
EPS 400 400 600  
EPS 500 500 750  

  ارايـه  4-و ت 3-، ت2-خواصـي را كـه در ت   ،برآورده شـود  آمده 1ـب  طبقه بندي كه در جدول  الزاماتاگر فقط   -يادآوري
  .رود ميار به كشده است 

  كوستيكيآ باربر با خواص  EPSهاي  فراوردهبندي  طبقه - 2-بجدول 
  تي ديناميكيفس قابليت فشردگي  نوع

EPS T 9دست آمده از جدول ه تراز ب  11دست آمده از جدول ه تراز ب  
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  پپيوست 
  )الزامي( 

  تعيين حداقل دماي كاربرد

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

  حداقل دماي كاربرد  1-1-پ
قرار  مشخصدر يك كاربرد  معين يكه در ضخامت ، هنگاميEPS عايق فراوردهترين دمايي است كه در آن  كم
  .  تغييري نخواهد كردعملكردي  مشخصهاي  در محدودهكاركرد آن ، گيرد مي

   .بعادي و خواص مكانيكي باشديداري ااخواص حرارتي، پ موارد در دتوان عملكرد مورد نياز مي -يادآوري

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

قبل از سرد شدن و بعد از برگشتن دستگاه به دمـاي   آن ، عرض و ضخامتگيري طول اندازه بامحافظت شده 
  .دشو ثبت ميگيري را  رين ورق طي اندازهترين دماي سردت كم .شود محيط تعيين مي

  .يك فرايند تكراري باشد دتوان اين روش مي -يادآوري

  وسايل  3- پ
  .گيري ضريب هدايت حرارتي براي اندازه لوح گرم محافظت شده، دستگاه 1-3-پ

ـ      بايد  دستگاهاين  ه را قابليت كار كردن با سردترين ورق به سردي حـداقل دمـاي كـاربرد مـورد انتظـار آزمون
  .با الزامات اين پيوست باشد مطابقابعاد آزمونه بايد . داشته باشد

  .كند ابعاد آزمونه كه بار مورد درخواست را بر آزمونه اعمال ميهمان با  ،ورق فشار مربعي 2-3-پ
   .سازد مي پذير امكان mm05/0تا حداقل ضخامت را كه خواندن  ،ميكرومتر  3-3-پ
   .سازد ميپذير  امكانرا mm1/0ا حداقل كه خواندن ت ،كوليس  4-3-پ

  ها آزمونه  4- پ
  ها ابعاد آزمونه    1-4-پ

گيرد به شـكل   قرار ميگرم محافظت شده مورد استفاده  لوح دستگاه مطابق با آنچه درها بايد با ابعادي  آزمونه
  . مربع بريده شوند

  .باشند mm50 mm500mm  500تر از  يا بيش mm25 mm200mm  200تر از  ها نبايد كم  آزمونه
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شـبيه سـازي   اختالف دماي مربوط به دو سطح اصلي براي از سامانه چند اليه با  توان بر روي يك اليه آزمون را مي -يادآوري
  .انجام دادشرايط كاربرد 

  ها آزمونه تعداد   2-4-پ
  .مورد استفاده قرار گيردآزمونه بايد دو 
  ها آزمونه تثبيت شرايط  3-4-پ

در نبـود   .داري شـوند  گيري ضريب هـدايت حرارتـي نگـه    در شرايط پيش بيني شده براي اندازهبايد  ها هآزمون
روز در  40يا در صورت اختالف نظـر بـه مـدت    ) C)523در دماي  h6ها را بايد حداقل  چنين شرايطي، آن

  .داري كرد نگه) 550(%و رطوبت نسبي ) C )223دماي

  روش آزمون  5- پ
  شرايط آزمون تثبيت  1-5-پ

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

  .بخوانيد mm1/0و با تقريب  كنيدگيري  اندازه 13-3، را مطابق استاندارد بند l1 ،b1طول و عرض آزمونه، 
گيـري   انـدازه  12با استفاده از بار مشخص شـده در جـدول    2-3، را مطابق استاندارد بند d1ضخامت آزمونه، 
  .بخوانيد mm05/0كرده و با تقريب 

طـي   تـا حـداقل دمـاي كـاربرد     دآزمونه را در دستگاه لوح گرم محافظت شده قـرار دهيـد، يـك ورق آن بايـ    
  .گيري ضريب هدايت حرارتي سرد شود اندازه
سـرد در يـك    تـر  دماي ورق كـم ترين دماي سردترين ورق و  را با ثبت كم گيري ضريب هدايت حرارتي اندازه

  .زمان انجام دهيد
. تا دماي محيط گرم شـوند  به تدريج بگذاريد دستگاه و آزمونه )معموال شامل نقاط متعدد( گيري بعد از اندازه

و  كنيدگيري  اندازه 13-3را مطابق استاندارد بند آن ، b2 ، و عرض،l2آزمونه را از دستگاه خارج كرده و طول، 
  .بخوانيد mm1/0با تقريب 

 12بـا اسـتفاده از بـار مشـخص شـده در جـدول        2-3، را دوباره مطابق اسـتاندارد بنـد   d1خامت آزمونه، ض 
  .بخوانيد mm05/0و با تقريب  كنيدگيري  اندازه

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

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

12
l l

ll
100


 )1-پ(                                                    

  
1

12
b b

bb
100


 )2-پ(                                                 

1

12
d d

dd
100


 )3-پ(                                                      

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

L2   ،b2  و d2 گيري ضريب هدايت حرارتي است؛ به ترتيب طول، عرض و ضخامت آزمونه بعد از اندازه  
 ابعادي اتميانگين تغيير

l
  و

b
  و

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

  .محاسبه كنيد
تر شود،  اگر تغيير در مقدار ميانگين براي هركدام از ابعاد از مقدار مشخص شده در استاندارد فراورده بيش

تر يا معادل مقدار  ن ورق تكرار شود تا تغييرات ابعادي كمسردتري از تر  باالآزمون بايد حداقل در يك دماي 
شود، مشروط بر آنكه الزامات داده شده  اين دما حداقل دماي كاربرد در نظر گرفته ميسپس . شودمشخص 

  .نيز برآورده شوند 3- 3- 5در بند 
  تكميلي يا مشاهدات/و ها آزمون  1-6-پ

  .نتيجه بازرسي ظاهري آزمونه بايد يادداشت شود
يـا  /را مشخص كند محاسـبات و  تري بيشاين استاندارد الزامات  متن اصلييا /اگر بند مربوط به اين پيوست و

  .مشاهدات بايد مطابق آن يادداشت گردد

  1ها گيري دقت اندازه  7- پ

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

   ايران اين استاندارد ملي ارجاع به) الف
  :  مشخصات فرآورده) ب

  يا عرضه كننده توليدكننده، كارخانه،  نام فرآورده .1
  شماره كد توليد  .2
    نوع فرآورده .3
  بندي  بسته .4
  شكل فرآورده هنگام تحويل به آزمايشگاه .5
  اسمي، چگالي اسمي  ابعاداطالعات مناسب مانند ساير  .6

  : روش آزمون ) پ
                                                                                                                                                         

 .دبيان شو آنامكان پذير نبوده ولي در نظر است هنگام بازنگري  مرجع بيان دقت روش در استاندارد -1
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  برداري  بردار و محل نمونه ونهنام نم  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

   آهنگ افزايش دماي انتخاب شده )6
  اطالعات كلي در باره آزمون  )7
 .اتفاقاتي كه ممكن است بر نتايج اثر گذاشته باشد )8

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

  : نتايج) ت
اگـر تغييـرات   . كليه مقادير منفرد و مقـادير ميـانگين تغييـرات ابعـادي     .منفرد هاي و تغيير شكل هاكليه دما

ه مقادير منفرد و مقدار ميـانگين حـداقل دمـاي    كلي. يادداشت كنيدرا  آنابعادي انبساط يا جمع شدگي است 
كه در بندهاي مربـوط ايـن پيوسـت يـا      مطابق آنچه تكميلينتايج . را يادداشت كنيد چشميارزيابي . كاربرد

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

  اضافي خواص

  كليات  1-ت
مصـالح ممكـن   كـاربران   شده اسـت، طراحـان و    ارايهاين استاندارد  5كه در بند  فراوردهت عالوه بر خصوصيا

  . نياز داشته باشند نيزاطالعات مربوط به كاربردهاي پيشنهادي آنها  سايربه است 
  بنـد  ، بـا اسـتفاده از اسـتاندارد   λD، بايد از ضريب هدايت حرارتي اعالم شده، λUضريب هدايت حرارتي طرح، 

  .، محاسبه شود35-3و بند  3-37

  .مفيد باشد ،استاندارد ارزيابي هاي ممكن است در تهيه روش فراورده الزاماتاطالعات زير و 
  رفتار فشاري درازمدت  2-ت

كـه در   در صورتي ،كنند را برآورده مي 1-جدول پ الزاماتاستايرن منبسط كه  هاي پلي فراورده رود انتظار مي
سـال   50تـر را بعـد از   يـا كـم   2%قرار گيرند، تغيير شكل خزش فشاري  1030/0معرض تنش فشاري دائمي 

  . داشته باشند
  رفتار برشي  3-ت

مقاومـت برشـي بايـد    . شـده اسـت   ارايه 1-، در جدول تهمبستگي بين مقاومت خمشي و مقاومت برشي، 
  .شودتعيين  41-3استاندارد بند مطابق 

  مقاومت برشيهمبستگي بين مقاومت خمشي و  -1-جدول ت 
 B خمشيمقاومتالزامات

kPa 
   مقاومت برشي همبستگي 

kPa  
50  25 

75  35  
100 50  
115  55  
125  60  
135  65  
150  75  
170  85  
200  100  
250  125  
350  170  
450  225  
525  260  
600  300  
750  375  
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  بخار آب نفوذدر برابر ضريب مقاومت   4-ت
 جدول بندي شده، مقادير 14-3استاندارد بند ، مطابق  بخار آب،  نفوذمقاومت  جاي انجام آزمون ضريبه ب

  .به كار بردتوان  را مي 2-تبرطبق جدول 
  بخار آب تراواييمقاومت نفوذ بخار آب و  شاخص جدول بندي شدهمقادير   -2-جدول ت 

  نوع
در برابرضريب مقاومت

   بخار آب  نفوذ
  بدون بعد

   بخار آب تراوايي
mg/Pa.h.m  

EPS30 20 036/0تا  018/0  40تا  
EPS50 20  036/0تا  018/0 40تا  
EPS60 20  036/0تا  018/0 40تا  
EPS70 20  036/0تا  018/0  40تا 

EPS80 20  036/0تا  018/0  40تا  
EPS90 30  024/0تا  010/0  70تا  

EPS100 30  024/0تا  010/0  70تا  
EPS120 30 024/0تا  010/0  70تا  
EPS150 30  024/0تا  010/0  70تا  
EPS200 40  018/0 تا 007/0  100تا  
EPS250 40  018/0 تا 007/0  100تا  
EPS300 40  018/0 تا 007/0 100تا  
EPS350 40  018/0 تا 007/0  100تا  
EPS400 40  018/0 تا 007/0  100تا  
EPS500 40  018/0 تا 007/0  100تا  
EPS T 20  036/0تا  018/0  40تا  

  
   ضريب انبساط حرارتي  5ت ـ 

  . تعيين شود  38-3بند  بايد مطابق استاندارد ضريب انبساط حرارتي
  .توان استفاده كرد را مي m/(m.K-1) 5-7.10-5چنين مقدار  هم

   اي دوره گذاريرفتار تحت بار  6ت ـ 
درصـد، تعـداد    برحسـب كل تغييـر شـ  . تعيـين شـود    39-3بند  مقاومت بار ديناميكي بايد مطابق استاندارد

  .بايد اعالم شود kPa برحسببار و تنش  هاي چرخه
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  هاي آزمون روش  7-ت
  هاي آزمون روش -3-جدول ت 

  متر ر حسب ميليابعاد ب

  بند

  الفآزمونه ابعاد  آزمون هاي روش

حداقل تعداد 
ها  گيري  اندازه
دست ه ب براي

آوردن يك 
  نتيجه آزمون

كنترل توليد 
  كارخانه

شمار
  صخوا  ه

هاي  حداقل تناوب
  بآزمون فراورده
  آزمون مستقيم

  استاندارد  مقاومت برشي  3ت ـ
  بار هرماه يك  3 الف100  ×d 200  41-3بند 

  استاندارد ضريب انبساط حرارتي  5ت ـ
 38-3بند 

10 5050  1  سال5بار هر يك  

  استاندارد  مقاومت بار ديناميكي  6-ت
 39-3بند  

150 150  1  سال5هربار  يك  

  .بريده شود mm100 mm100 mm100 نمونه به ابعاداست كه  الزمباشد  mm10تر از  بزرگ dاگر   -الف
  .شود است كه اعالم مي هنگامي مربوطفقط  -ب
  
  

  تكميلي اطالعات  8ت ـ
ن همراه نبايد با هيچ مصالحي در ساختمان كه با پلـي اسـتايرن واكـنش نشـا      پلي استايرن منبسط و هر اليه

، هـا  اين مواد ممكن است بعضي چسب. تماس داشته باشد ،شود ميدهد و سبب انحالل يا متورم شدن آن  مي
  .باشند ساير موادمحافظ چوب و 

هـا   فلـوروكربن  ، هيـدروكلرو )CFC(هـا   در آن كلروفلـوروكربن  و استايرن منبسط غيرسمي و خنثـي اسـت   پلي
HCFC)(يد وجود ندارده، يا فرمالد.  

الزم نيسـت   ،آورنـد  سـوزش كه آنها غيرسـمي و غير  استايرن منبسط، نظر به اين هاي پلي فراورده نصبهنگام 
  .نظر گرفته شود توسط كارگرها در خاصي اقدام احتياطيهيچ 

  . بريدآساني در محل با استفاده از ابزارهاي برش معمولي   بهتوان  را ميهاي پلي استايرن  فراورده
  

  


