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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
 يها فراورده  -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يحرارتي برا  كاري  هاي عايق فراورده «

  »ها يژگيـ و يا كارخانه لنيات يفوم پل
  يا نمايندگي/ سمت و  : يسير

  علي اكبر، يوسفي
  )شيميدكتراي مهندسي (
  

  پليمر و پتروشيمي ايران پژوهشگاه 

    :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

  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  راه، مسكن و شهرسازيتحقيقات مركز 

  علي، رسوليان
  )ماشين ابزار كارشناس(
  

 مشكين فوم سبالن

  

  بهروز، كاري
  )فيزيك ساختمان دكتراي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  عليرضا، مرادي
  )مهندسي انرژيكارشناس ارشد (
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

   مهناز، مظلومي ثاني
  )شيمي كارشناس(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  ميرزايي، محمد
  )مكانيكمهندسي كارشناس ارشد (
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  نوري، نگين 
  )كارشناس شيمي(
 

 سازمان ملي استاندارد ايران
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  فهرست مندرجات
  صفحه    عنوان
  ج  استاندارد  سازمان مليآشنايي با 

  د    دكمسيون فني تدوين استاندار
  ه     گفتار شيپ

  1  هدف    1
  1  دامنه كاربرد    2
  1  مراجع الزامي  3
  4  كاهاينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار   4
  7  اختصارات         3- 4
  8  الزامات   5
  8  كليات  1- 5
  8  الزامات براي تمام كاربردها  2- 5
  11  كاربردهاي خاص يالزامات برا  3- 5
  13  هاي آزمون روش  6
  13  نمونه برداري  1- 6
  13  تثبيت شرايط  2- 6
  14  انجام آزمون  3- 6
  19  كد شناسايي  7
  20  ارزيابي انطباق  8
  20  يو برچسب گذار ينشانه گذار  9

  22  كنترل توليد كارخانه) الزامي(پيوست الف 
  25  كاربرد يحداقل دما نييتع) يالزام(پيوست ب  
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  پيش گفتار
فـوم   يهـا  فراورده  -يصنعت زاتيو تجه يساختمان اسيساتت يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده" استاندارد

راه، توسـط مركـز تحقيقـات     مربـوط  هـاي  دركميسيون آن نويس پيش كه ،"ها يژگيـ و يا كارخانه لنيات يپل
اسـتاندارد   ملـي  كميتـة  اجـالس  چهارصـد و چهـل و دومـين     در و شـده  تـدوين  و تهيه مسكن و شهرسازي

 اين اسـتاندارد بـه   اينك .شد تصويب 06/09/92 مورخهاي ساختماني  ردهمهندسي ساختمان و مصالح و فراو

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

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

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهاني و ملي هاي رفتپيش و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميـل  و اصـالح  براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارايه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين زا همواره
  

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

BS EN 14313:2009, Thermal insulation products for building equipment and industrial 

installation -Factory made polyethylene foam (PEF) products- Specification 
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  -يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده
  ها يژگيـ و يا كارخانه لنيات يفوم پل يها فراورده

  هدف    1
، براي 1(PEF)اي كارخانه  فوم پلي اتيلنهاي  فراورده الزاماتهدف از تدوين اين استاندارد تعيين   1- 1
در محدوده  كاركرديبا يك دماي  يصنعت زاتيو تجه يساختمان تاسيساتكاري حرارتي  ستفاده در عايقا

  .است+ C150  تا - C80 تقريبي 

در خطوطي با  PEFكه  هنگامي. تنش كششي در اين فراورده عايق بايد اجتناب شوداز  PEFكار بردن ه هنگام ب -يادآوري
تحت "با به كار بردن فوم . تري دارد رود اين مورد حتي اهميت بيش به كار مي  -C80و   - C50بين  كاركرديدماهاي 

  .  در همه موارد شيوه نامه توليدكننده بايد رعايت شود. داشته شود تنش كششي بايد در حداقل نگه "فشار
ا پشت ي/و آنيا بدون   روكشبا ، رول و نوار ورق، 2پروفيل، اي اشكال لولهها به  اين فراورده  1-2

  .شوند توليد مي 3مسدودكنندههاي مختلف  يا سامانه/چسب وخود
، انطباق، ارزيابي انجام آزمون هاي دهد و شامل روش شرح مياين استاندارد خصوصيات فراورده را   1-3

  .استگذاري و برچسب گذاري   نشانه

  دامنه كاربرد    2
هاي مركـب   ري حرارتي پيش ساخته و پنلكا عايق هاي سامانههاي مشمول اين استاندارد در  فراورده 2-1

  .گيرد ها را دربر نمي فراوردهداراي اين  هاي سامانهشوند ولي عملكرد  نيز مصرف مي
در كاربرد خاصي مناسب  فراوردهبراي آن كه يك را اين استاندارد تراز مورد نياز يك خاصيت معين  2-2

عـين را بايـد در مقـررات يـا     ترازهـاي مـورد نيـاز بـراي يـك كـاربرد م      . كنـد  مشـخص نمـي   ،باشد
  .يافت ،استانداردهايي كه با اين استاندارد مغايرت ندارند

را شـامل   C10در  W/(m.K05/0( تـر از  اين استاندارد محصوالتي با ضريب هدايت حرارتـي بـيش   2-3
  .شود نمي

ساختمان را در بر  خارجيكاري جدارهاي  ي عايقهاي مورد استفاده برا فراوردهاين استاندارد  2-4
  .گيرد نمي

  ).به پيوست پ مراجعه شود(بخش الزامي اين استاندارد تنش فشاري را در بر نمي گيرد  2-5

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

  . وب مي شودي از اين استاندارد ملي ايران محسيبدين ترتيب آن مقررات جز

                                                                                                                                                         
1 -Polyethylene Foam 
2 -Profile  
3 -Closure 
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ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهبا در صورتي كه به مدركي 
ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .آنها مورد نظر است هاي بعدي شده است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

-هاي عايقكـاري حرارتـي   فرآورده-مصالح ساختماني ،1383سال : 8084استاندارد ملي ايران شماره  3-1
  . نامه واژه

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

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

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7115 شماره ملي ايراناستاندارد  3-4
  . نوروش آزم –گونيا بودنتعيين 

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7294 شماره ملي ايراناستاندارد  3-5
 . نروش آزمو – تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط دما و رطوبت معين

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7120 شماره ملي ايراناستاندارد  3-6
 . نروش آزمو – ور سازي جزيي كوتاه مدت بوسيله غوطهتعيين جذب آب 

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7298 شماره ملي ايراناستاندارد  3-7
  . نروش آزمو – ها تعيين ابعاد خطي آزمونه

 -حرارتـي  كاري هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7299 شماره ملي ايراناستاندارد  3-8
  . نروش آزمو – تعيين خواص انتقال بخار آب

 -كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1385سال: 8621 شماره استاندارد ملي ايران 3-9
تعيين مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي به وسيله لوح گـرم محافظـت شـده و روش جريـان     

 . روش آزمون -ياد و متوسطهاي با مقاومت حرارتي ز حرارت سنج فراورده

 -هاي سـاختماني  ، عملكرد حرارتي مصالح و فرآورده1387سال : 11520 شمارهاستاندارد ملي ايران  3-10
 -هـاي جريـان حـرارت سـنج     تعيين مقاومت حرارتي با استفاده از صفحه گرم محافظت شده و روش

 . هاي ضخيم داراي مقاومت حرارتي متوسط و زياد فرآورده

هـاي عـايق كـاري     فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال  : 11058لي ايران شـماره  استاندارد م 3-11
 . ارزيابي انطباق -حرارتي

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13793ملي ايران شماره  اردستاندا 3-12
سـاخته   شيپـ  يحرارتـ  قيبودن عـا  يبودن و خط ايابعاد، گون نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 . روش آزمون- لوله
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 تاسيسـات  يهاي عايق كـاري حرارتـي بـرا    فراورده، 1390سال : 13791ملي ايران شماره  اردستاندا 3-13
 د،يـ فلورا د،يـ محلـول در آب كلرا  يهـا  ونيـ كم  اريبس ريمقاد نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 . روش آزمون -pHو   ميسد كاتيليس

 تاسيسـات  يهاي عايق كـاري حرارتـي بـرا    فراورده، 1390سال : 13785ملي ايران شماره  اردستاندا 3-14
  .روش آزمون -ساخته لوله شيپ قيخواص انتقال بخار آب عا نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13789ملي ايران شماره  اردستاندا 3-15
ـ  يسـاز  ور مدت با غوطه جذب آب كوتاه نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان  يحرارتـ  قيعـا  يجزئ

   .روش آزمون -ساخته لوله شيپ

، واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي       1383سـال  : 8299استاندارد ملـي ايـران شـماره     3-16
 . طبقه بندي -ساختماني

روش -ساختماني هاي ، واكنش در برابر آتش فرآورده1388سال : 11621استاندارد ملي ايران شماره  3-17
 . SBIها در معرض تهاجم گرمايي عامل مشتعل منفرد  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  قيعـا  يها فراورده، 1390سال: 13788ملي ايران شماره  اردستاندا  3-19
روش  -لولـه  سـاخته   شيپـ  قيعـا  يكاربرد بـرا  يحداكثر دما نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان
 . آزمون

گيري جذب صـدا در يـك اتـاق     اندازه –، آكوستيك 1387سال : 10945استاندارد ملي ايران شماره  3-20
 .شواخن

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13792ملي ايران شماره  اردستاندا 3-21
 يهـا  لوله يبرا يحرارت قيعا داريخواص انتقال حرارت حالت پا نييتع-يصنعت زاتيو تجه يساختمان

  . روش آزمون -يا  رهيدا

-كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1384سال : 8184استاندارد ملي ايران شماره  3-22
 .درجه بندي جذب صداـ  هاي صدا براي استفاده در ساختمان  جذب كننده

، واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي       1384سـال  : 7271-4استاندارد ملي ايران شماره  3-23
قيم هاي ساختماني در برخورد مسـت  قابليت افروزش فرآورده -روش آزمون قسمت چهارم -ساختماني

 ). آزمون منبع تك شعله(شعله 

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يها فراورده، 1390سال : 13783ملي ايران شماره  اردستاندا 3-24
 . روش آزمون -تعيين ضريب هدايت حرارتي اعالم شده- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

خـواص   – يتمانسـاخ  يهـا  مصـالح و فـراورده  ، 1390سـال  : 13940استاندارد ملـي ايـران شـماره     3-25
و اعـالم   يطراحـ  يحرارتـ  ريمقاد نييتع يها شده و روش يبند جدول يطراح ريمقاد – گروترماليه

  .كار نييآ -شده
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 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7118استاندارد ملي ايران شماره  3-26
 . روش آزمون -تعيين چگالي ظاهري

 تاسيسـات  يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعا يها فراورده، 1390سال : 13941ه ملي ايران شمار اردستاندا 3-27
روش  - اي لولـه   سـاخته  شيپـ  يحرارتـ  قيعا يظاهر يچگال نييتع -يصنعت زاتيو تجه يساختمان
 . آزمون

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7117استاندارد ملي ايران شماره  3-28
 . روش آزمون - تعيين رفتار فشاري

دربـاره   آزمايشـگاهي  هـاي  آزمـون  -، آكوسـتيك 1386سـال  :  9581-1استاندارد ملي ايران شماره  3-29
  .يريگ ه انداز روش -اول قسمت-آب مينات سيساتادر ت استفاده مورد تجهيزات و وسايل نوفه انتشار

3-30 EN 15715:2009, Thermal insulation products. Instructions for mounting and 
fixing for reaction to fire testing. Factory made products. 

3-31 EN ISO 23993:2010, Thermal insulation products for building equipment and 
industrial installations- Determination of design thermal conductivity. 

3-32 EN 14366 Laboratory measurement of noise from waste water installations. 
3-33 EN ISO 4589-1 Plastics- Determination of burning behaviour by oxygen index 

– Part 1: Guidance.  
3-34 EN 14114 Hygrothermal performance of building equipment and industrial 

installations. Calculation of water vapour diffusion. Cold pipe insulation 
systems. 

  اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاها   4
  اصطالحات و تعاريف   4-1
زيـر  ، اصطالحات و تعـاريف  1-3تعيين شده در استاندارد بند تعاريف عالوه بر اصطالحات و اين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز 
4-1 -1    

 PEF)( اتيلن پلي فوم

يا / است كه عمدتاً از اتيلن و ييبر پايه پليمرها لولي قابل انعطاف يا نيمه صلبس عايق حرارتي پالستيك
  .شود پروپيلن مشتق مي

4-1-2    

   (Tube)اي  اجسام استوانهعايق 
  . اي است پذير براي اجرا بر روي اجسام استوانه فراورده عايق انعطاف

4-1-3    
  (Roll) يرولعايق 
  .  شود عرضه مي ،پيچيده  وانهكه به شكل است) عايق(اي  فراورده
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4-1-4    
 (Pipe insulation) اي لولهعايق 

  . شود ها طراحي مي فراورده عايقي كه براي جفت و جور شدن با دور تا دور لوله

4-1-5    
   (Thermal insulation)حرارتي  كاري عايق

كه آن  اي سامانهيا  جزه، فرآيند كاهش انتقال حرارت از ميان يك سامانه است يا براي توصيف يك فراورد
  .رود دهد به كار مي وظيفه را انجام مي

4-1-6    
   (Test specimen)آزمونه 

  . شود است كه براي انجام يك آزمون استفاده مي قطعهيا بخشي از يك  قطعهيك 

4-1-7    
  ITT (Initial type test)آزمون نوع اوليه 

فراورده آن شود تا اثبات شود  ع توليد عادي انجام ميپيش از شرو ،كه بر روي يك فراورده )هايي( آزمون
  .قابليت مطابقت با الزامات مربوط يك استاندارد را دارد

4-1-8    
    (Building equipment)ساختماني  تاسيسات

گرمايش و تهويه،  تاسيسات و شاملشود  مي استفادهي ساختمانكارهاي در  دايمي اي كه به طور سامانه
  .استسرمايش 

4-1-9    
    (Industrial installation)صنعتي تجهيزات 

ها و ساير تجهيزات مربوط است كه در صنعت براي ساخت يا انبارش فراورده يا  ها، كانال دستگاه، مخازن، لوله
  . شود انتقال يك سيال استفاده مي

4-1-10    
 (Profile) پروفيل

  .ويژه  براي عايق يافتهاجسام شكل  سايراي و  اي براي كاربرد بر روي اجسام استوانه فراورده

4-1-11    
   (Sheet)ورق 

  .است دار يا بدون چسب پشت چسبيا بدون آن،  روكشفراورده عايق قابل انعطاف به شكل چهار گوش با 
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4-1-12    
   (Tape)نوار 

  .شود كه به صورت رول عرضه مي چسبيا بدون  دار چسبپشت  نازكعايق نواري باريك 

4-1-13    
   (Form pieces)ل داده شده قطعات شك

  .شوند شكل داده مي و غيره  از لوله، ورق يا رول كهپيش ساخته شكل يا ساير قطعات  Tها، قطعات  زانويي
4 -1 -14    

 (Level)تراز 

   .است الزاممقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك 
  .شود مي تعيين مقدار اعالم شده خصوصيت مربوط باتراز  -يادآوري

4 -1 -15    
 (Class) كالس

  .ها قرار گيرد عملكرد بايد بين آنتركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه 
4-1-16  

 (Production line) خط توليد

  .كند ها را توليد مي پيوسته فراورده يمجموعه تجهيزاتي كه با استفاده از فرايند
4-1-17   

  (Production unit) واحد توليد
  .كند ها را توليد مي ناپيوسته فراورده يتفاده از فرايندمجموعه تجهيزاتي كه با اس

4-2  

   نمادها، اختصارات و يكاها
  :به شرح زير استها و يكاهاي استفاده شده در اين استاندارد  نماد

p  ضريب جذب صداي عملي  __ 

w ضريب جذب صداي وزن يافته __ 

b عرض  mm 

Di قطر داخلي  mm 

Di,D   پروفيلك لوله يا داخلي اعالم شده يقطر  mm 

d ضخامت mm 

dD  فراورده اعالم شدهضخامت mm 

b تغيير نسبي در عرض  %  
d  تغيير نسبي در ضخامت % 
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l تغيير نسبي در طول % 

l  طول  mm 

Lsc,A  توصيف گر تك عددي صداي پيكربردنماد  dB (A) 

   ضريب هدايت حرارتي W/(m.K) 

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

  ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب __ 

v  ها و پروفيل اي لولههاي  بودن عايق گونياانحراف از  mm 

Q جريان حجم فاضالب  l/s 

Sb 
در هـاي ورقـي و رولـي     براي عايقانحراف از گونيا بودن 

 طول و عرض
mm/m 

Wp  جذب آب كوتاه مدت kg/m2 
 

AW ريب جذب صداي وزن يافتهنماد تراز اعالم شده ض 

CL  هاي كلرايد قابل حل يوننماد تراز اعالم شده  

DS(TH) 
نماد مقدار اعالم شده براي پايداري ابعادي تحت شـرايط رطوبـت نسـبي و    

  دماي معين
F   هاي فلورايد قابل حل در آب يوننماد تراز اعالم شده 

MU  فوذ بخار آباعالم شده براي ضريب مقاومت در برابر ن ترازنماد 

NA  هاي سديم قابل حل براي يوننماد تراز اعالم شده  
pH  مقدار براي نماد تراز اعالم شدهpH  
SI  هاي سيليكات قابل حل براي يوننماد تراز اعالم شده  

ST(+)  حداكثر دماي كاربرداعالم شده براي  ترازنماد  
ST(-)  حداقل دماي كاربرداعالم شده براي  ترازنماد  
SW   برد پيكرصداي تك عددي توصيف گر نماد 

WS نماد تراز اعالم شده براي جذب آب كوتاه مدت  

4-3  

  اختصارات
  :اختصارات به كار رفته در اين استاندارد

PEF فوم پلي اتيلن  
ITT آزمون نوع اوليه 

ML توليدكنندهفني  مدارك 

FPC كنترل توليد كارخانه 
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  الزامات   5
  كليات  1- 5

ها  فراوردهبراي مطابقت با اين استاندارد . اين استاندارد ارزيابي شوند 6اساس بند  ها بايد بر وردهفراخواص 
  .مطابقت داشته باشند 3-5و برحسب مورد با الزامات بند  2-5بايد با الزامات بند 

  .شده است ارايه پدر پيوست  تكميلياطالعات خواص  -يادآوري
هايي  گيري شده بر روي تعداد آزمونه ، ميانگيني از مقادير اندازهراوردهف خاصيتهر نتيجه آزمون براي يك 

  .شده است ارايه 4است كه در جدول 

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

استاندارد بنـد  هاي انجام شده مطابق  گيري    ضريب هدايت حرارتي بايد بر اساس اندازهتخت،  هاي آزمونهبراي 
هـاي   بـراي آزمونـه   2-3-6مطـابق بنـد    .باشـد  10-3اسـتاندارد بنـد    مطابق هاي ضخيم يا براي فراورده 3-9

  . مورد استفاده قرار گيرد 21-3اي بايد استاندارد بند  استوانه
تعيـين شـود و مطـابق اسـتاندارد بنـد          توليدكنندهدر هر دو مورد، مقادير ضريب هدايت حرارتي بايد توسط 

كننده مطابق استانداردهاي يـاد شـده در بـاال كـه محـدوده      بايد توسط توليد اين مقادير. شود يقتصد 3-24
  :رود شرايط زير به كار مي. شود گيرد، اعالم دماي كاركرد فراورده را در بر مي

  .گيري نبايد بيش از حداكثر دماي كاربرد باشد دماي طرف داغ دستگاه اندازه  5-2-1-1
  .گيري شده بايد با سه رقم معني دار گزارش شود زهاندا مقدار 5-2-1-2
     اعالم شده بايد به صـورت منحنـي حـدي مطـابق اسـتاندارد بنـد       ضريب هدايت حرارتيمنحني   5-2-1-3
  .شود ارايه 3-24
بـاال گـرد    به سوي W/(m.K)001/0بايد با تقريب ، λD، اعالم شده ضريب هدايت حرارتي مقادير   5-2-1-4

  .شود
  W/(m.K)0001/0 در با سه رقم معنـي دار اسـت، يعنـي    "مرجع اعالم شده"معادله اعالم شده، /حدمنحني 

 W/(m.K) 1/0تـر از    بـيش  λبـراي مقـادير    W/(m.K)001/0و در  W/(m.K) 1/0تـر از   كـم  λبراي مقـادير  
  .اين مورد بايد به عنوان يك مرجع براي تصديق اعالم به كار رود. باشد مي

گرد كردن بـه  شود،  يب هدايت حرارتي به صورت يك جدول استخراج شده از معادله اعالم ميكه ضر هنگامي
  .  ، بايد براي محدوده كامل ضريب هدايت حرارتي انجام شودW/(m.K) 001/0 با گامسوي باال 

درزهـايي در  داراي  چنانچـه  21-3مطابق استاندارد بنـد   اي لولههاي  عايقاعالم شده ضريب هدايت حرارتي تعيين  -يادآوري
   .باشد مي 30-3مطابق استاندارد بند  ،دنباشمنطقه سنجش 
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  ها ابعاد و رواداري   2-2- 5
  ابعاد خطي  2-2-1- 5

 3-3و بنـد   2-3اسـتانداردهاي بنـد   بايـد مطـابق    ها و نوارهـا  صفحات، رول ،d ،و ضخامت، b ، عرض،l طول،
تعيـين   12-3بند  استانداردمطابق بايد  اي لولههاي  قعاي ،Di ،و قطر داخلي، d ،ضخامت، l طول، .تعيين شود

  .گيري شود اي اندازه بايد به طور مقايسه شكل يافته ها و قطعات پروفيلابعاد . شود
  2و جـدول   1شـده در جـدول    ارايـه هـاي   تـر از رواداري  بـيش  اعالم شدهنبايد از مقادير  هيچ نتيجه آزموني

  . باشدتفاوت داشته 
  بودنگونيا   2-2-2- 5

، انحراف از گونيـا بـودن  . تعيين شود 4-3استاندارد بند بايد مطابق ها  و رول ها ورق، Sb، گونيا بودنانحراف از 
v، نبايـد از  هـيچ نتيجـه آزمـوني    . تعيين شـود  12-3ها بايد مطابق استاندارد بند  پروفيلو  اي لولههاي  عايق

  .شده فراتر رود ارايه 1در جدول  مربوط كه  رواداري
  پايداري ابعادي  2-3- 5

آزمـون بايـد    .انجام شود 5-3استاندارد بند بايد مطابق رطوبت و دماي مشخص پايداري ابعادي تحت شرايط 
  . انجام شود )590(%و رطوبت نسبي ) C)223 در دماي h48ها به مدت  بعد از قرارگيري آزمونه
از   بـيش ، نبايد εb∆ ،عرض و εl∆، نسبي طول تغييرات .باشد 0/3%بيش از  نبايد، εd∆كاهش نسبي ضخامت، 

  .باشد %0/2
  .شود، اين آزمون نبايد انجام شود انجام مي 2-3-5تر شرح داده شده در بند  گيرانه كه آزمون سخت هنگامي

  بازار موجود درهاي  فراورده واكنش در برابر آتش  2-4- 5
 29-3و اسـتاندارد بنـد    16-3بنـد  ابق اسـتاندارد  بايد مط بازار موجود در  فراوردهكالس واكنش در برابر آتش 

   .تعيين شود

  .شود ارايهاين طبقه بندي اجباري است و هميشه بايد در برچسب  -يادآوري
بـا قطـري    منحنـي هاي به كار رفته براي سطوح تخت يـا سـطوح    براي فراورده 16-3استاندارد بند  1جدول 
  .كاربرد دارد mm300 تر از بزرگ

  را دارد در يك كاربرد خطي استفاده 16-3استاندارد بند  1تختي كه طبقه بندي مطابق جدول اگر فراورده 
  .تر نياز ندارد شود، به طبقه بندي بيش 
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  )طول، عرض، ضخامت، گونيا بودن( يهاي ابعاد رواداري -1جدول 

  شكل فراورده
  طول

%  
  عرض
mm 

  الفضخامت
mm  گونيا بودن  

  رواداري  اعالم شده

  ها لهلو
  ها پروفيل

 
 

- 5/1  
5/2+  

 

- 

dD6  0/1 براي  0/5  mm 
Di,D60mm 

 و
براي 0/10 mm 

60<Di,D120mm 
 

6<dD10  5/1  

10<dD15  0/2  

15< dD30  5/2  

dD>30  0/4  

  ها ورق
  ها رول

 
 5/1  

 
- 

dD5  0/1  
10 mm/m 

)عرض+طول(  
0/2 mm 

)ضخامت(  

5<dD10  5/1  

10<dD15  0/2  

15<dD30  5/2  

dD>30  5/3  

  نوارها 5/1   0/2    5/0  - 
  .حرارتي طراحي شده اند مشخص شده است شاركه براي كاهش  پروفيلقطعات  ها فقط براي پروفيلهاي  رواداري -الف

  
  )قطر داخلي( يهاي ابعاد رواداري - 2جدول 

  شكل فراورده
  قطر داخلي

mm 
Di,D35 35<Di,D100 Di,D>100 

+4تا + 1  ها لوله +6تا + 2  +8  تا+ 3   

+4تا + 1  ها پروفيل +6تا + 2  +8  تا+ 3   

  
 تـر يامسـاوي   كوچـك  خطي يا با قطري اجسامهاي به كار رفته در  براي فراورده 16-3استاندارد بند  3جدول 

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

  .شود ارايه توليدكنندهفني واكنش در برابر آتش بيان شده بايد در ادبيات 
   خصوصيات دوام  2-5- 5
  كليات  2-5-1- 5

و    3-5-2-5، 2-5-2-5خصوصيات مناسب دوام در اين استاندارد در نظـر گرفتـه شـده اسـت و در بنـدهاي      
  .تشده اس ارايه 5-2-5-4
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  فروسايي و دماي زياد/مندي زماندوام واكنش در برابر آتش در برابر  5-2-5-2
كه در معرض حداكثر دماي كاربرد  زمان يا هنگامي با گذشت PEFهاي  عملكرد واكنش در برابر آتش فراورده

  .كند د، تغيير نمينگير اعالم شده قرار مي
  فروسايي /مندي زماندوام مقاومت حرارتي در برابر  5-2-5-3

ضريب هـدايت حرارتـي،    1-2-5بند . كند تغيير نمي با گذشت زمان PEFهاي  فراوردهضريب هدايت حرارتي 
يـداري  اپ(حـداكثر دمـاي كـاربرد     2-3-5پايداري ابعادي يا بنـد   3-2-5ها و بند  ابعاد و رواداري 2-2-5بند 

   . گيرند اين مورد را در بر مي) ابعادي
  رارتي در برابر دماي زياددوام مقاومت ح 5-2-5-4

قـرار  اعـالم شـده   كـه در معـرض حـداكثر دمـاي كـاربرد       هنگـامي   PEFهاي  ضريب هدايت حرارتي فراورده
اين مورد را در بر ) پايداري ابعادي(حداكثر دماي كاربرد  2-3-5بند . كند تغيير نميبا گذشت زمان  گيرد، مي
  . گيرد مي

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

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

  حداكثر دماي كاربرد  3-2- 5
هـاي   بـراي فـراورده   و18-3دارد بنـد  تخت بايد مطابق اسـتان  هاي فراورده، براي (+)STحداكثر دماي كاربرد، 

  .، تعيين شود19-3اي بايد مطابق استاندارد بند  استوانه
  . باشد 7%نبايد بيش از ، d، )كاهش(تغيير نسبي ضخامت ميانگين ، (+)STدر حداكثر دماي كاربرد، 

 نباشـد  C5تر از  كمهايي كه  ، در گامC100زير : ، بايد به اين شرح اعالم شود(+)STحداكثر دماي كاربرد، 
  .نباشد C10تر از  هايي كه كم در گام C100تر از  و بيش

  حداقل دماي كاربرد  3-3- 5
اش  فراورده در موردو انتخاب حداقل دماي كاربرد مورد نظر را  دتوان كاري حرارتي مي توليدكننده مصالح عايق

 هـيچ را بـه وسـيله    توان آن نمياي نيست و  ه هيچ گونه خصوصيت ويژهدحداقل دماي كاربرد نماين. كنداعالم 
  .تعيين كرد منفردي روش آزمون استاندارد

 اسـتاندارد آزمـون  هـاي   روشبـا   همراهشود خواص فيزيكي  اگر حداقل دماي كاربرد توسط توليدكننده اعالم 
  :شود اظهارشرح اين به اعالم شده بايد  در حداقل دماي كاربرد شده

  ؛نوان تابعي از دماضريب هدايت حرارتي به ع -
   ؛)به پيوست ب مراجعه شود( ضريب انبساط حرارتي به عنوان تابعي از دما -
  . با توافق طرفين به عنوان تابعي از دما يا مقاومت فشاري و مدول يانگ/مقاومت كششي و -

   .مورد توافق قرار گيرد هاي مربوط بين طرف دتوان عالوه ساير خواص فيزيكي ميبه 
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توان در يـك دمـاي    عايق ويژه را مي گونه، مناسب بودن هروابسته به دماهاي فيزيكي  دادهاين بردن  به كاربا 
  .هاي طرح تخمين زد مشخصهصنعتي در ارتباط با كاربرد مربوط به  تجهيزاتمعين براي  پايينعملكردي 

  .باشد بردنبايد زير حداقل دماي كار پاييندماي عملكردي 
  .اعالم شود C10هاي  ، بايد در ترازهايي با گام(-)STحداقل دماهاي كاربرد، 

  . ، به آزمون نياز نداردC0اين استاندارد ولي باالي  دامنه كاربرددر  حداقل دماي كاربرد

  جذب آب   3-4- 5
يا  6-3بايد مطابق استاندارد بند هاي تخت  براي آزمونه، WPسازي جزئي،  ور جذب آب كوتاه مدت با غوطه

هايي با  ها بايد با آزمونه آزمون .تعيين شود) زهكشي=روش ب( 15-3ها بايد مطابق استاندارد بند  براي لوله
باشند انجام  اي لولههاي تخت يا  از يك نمونه كه هريك نماينده فراورده mm15تر از  يا بيش مساويضخامت 

براي تراز اعالم  3ادير داده شده در جدول حداكثر مق، نبايد بيش از WP، جذب آب آزمون هيچ نتيجه  .شود
  .باشدشده 

  ترازهاي جذب آب -3جدول

  WPجذب آب كوتاه مدت،   تراز
kg/m2 

WS 05 1/0  < Wp  5/0  

WS 01 05/0  < Wp  1/0  

WS 005 Wp  05/0  

  بخار آب مقاومت در برابر نفوذ  3-5- 5
ها مطابق استاندارد  و براي لوله 8- 3ستاندارد بند بايد مطابق اهاي تخت  براي فراوردهانتقال بخار آب خواص 

ضريب مقاومت در . ، اعالم شودتعيين شود و به صورت ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب،  14- 3بند 
هيچ نتيجه  .اعالم شود 15000 مقدار تا 1000هاي  با گام (MU)بايد در ترازهايي ، برابر نفوذ بخار آب، 

                 ).و غيره 15000 (15000MU ،)1000(1000MU( مثال،(. باشدتراز اعالم شده از  تر نبايد كمي آزمون

تابعي از دما هستند، به پيوست پ مراجعه  ،، خواص انتقال بخار آب و ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب -1يادآوري
  .شود

  .به كار برد توان را مي 25- 3بيان شده در استاندارد بند  مقادير ببخار آ انتقالبطور جايگزين، براي اعالم خواص  -2يادآوري

  pHهاي قابل حل در آب و مقدار  مقادير بسيار كم يون  3-6- 5
بايد مطابق استاندارد  pHهاي قابل حل در آب كلرايد، فلورايد، سيليكات، سديم و مقدار  مقادير بسيار كم يون

فراورده و  mg/kgبرحسب درصورت لزوم ها را  ك يا چند مورد از آنبايد ي توليدكننده. تعيين شود 13-3بند 
براي كلرايد و فلورايد هيچ نتيجـه آزمـوني نبايـد    . اعالم كند 5/0هاي  را به صورت ترازهايي در گام pHمقدار 
شـده   تر از مقدار اعـالم   براي سيليكات و سديم هيچ نتيجه آزموني نبايد كم. تر از مقدار اعالم شده باشد بيش
  .داشته باشد 0/1تر از   هيچ نتيجه آزموني نبايد از مقدار اعالم شده اختالفي بيش pHبراي مقدار . باشد
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  انتقال صداي پيكربرد  3-7- 5
انتقـال صـداي    .تعيين شـود  29-3يا استاندارد بند /و 32-3بايد مطابق استاندارد بند  انتقال صداي پيكربرد 

بـا   اي لولـه عـايق   LSC,Aبه صورت تراز صداي پيكر برد وزن يافتـه   بايد) 32-3مطابق استاندارد بند ( پيكربرد
  نشده عايقلوله  LSC,A براي مقايسه .اعالم شود l/s0/2و  l/s0/1 از  Qدر جريان حجمي  DN100قطري برابر 

   .نيز بايد اعالم شود 

 جذب صدا  3-8- 5

خصوصيات . تعيين شود 1فاصله هواييبدون  هميشهولي  20- 3ضريب جذب صدا بايد مطابق استاندارد بند   
در  ،p، عمليبا استفاده از مقادير ضريب جذب صداي  22-3جذب صدا بايد مطابق استاندارد بند 

، W، عددي برايتك مقدار و  Hz125،Hz 250، Hz 500  ،Hz1000 ،Hz2000 ،Hz4000 :بسامدهاي
  .محاسبه شود) ضريب جذب صداي وزن يافته(

p  وW1( گرد شود 05/0د با تقريب ، بايp>  1بايد به صورت= p هاي  و در ترازهايي با گام )بيان شود
  .تر از تراز اعالم شده باشد ، نبايد كمWو  pهيچ نتيجه آزمون . اعالم شود 05/0

  2آزاد شدن مواد خطرناك  3-9- 5
  3سوختن فروزان پيوسته  3-10- 5

نده بايد سوختن فروزان پيوسته را مطابق روش آزمون ملي در كنتوليدكند،  كه مقررات الزام مي در جايي
  .صورت مقتضي اعالم كند

  هاي آزمون روش  6
  نمونه برداري  6-1

براي كافي و  با اندازه كامل ييا ورق نباشد m21 تر از كوچك مساحتي كهكل ها بايد از يك نمونه با  آزمونه
با اندازه  فراوردهيا  mm 300 تر از كوچك نمونه نبايد تر كوچكضلع . برداشته شوند هاي مورد نياز آزمونهمه 
   .باشد ،است تر كوچككه  يكهر  ،كامل
با اندازه كامل  يا سه عدد پروفيل/لوله و عدد بايد از نمونه شامل حداقل سه اي لوله و پروفيلهاي  آزمونه

  .برداشته شود

  تثبيت شرايط  6-2
. كه در استاندارد آزمون مشخص شده باشد ها الزم نيست مگر آن هاي براي آزمون شرايط ويژهتثبيت هيچ گونه 

و رطوبت ) C)223 دمايدر  h6حداقل به مدت  آزمون انجام قبل ازها بايد  اختالف نظر آزمونه صورتدر 
  .داري شوند نگه )550(%نسبي 

                                                                                                                                                         
1 -Plenum 

 .دست تهيه استاستاندارد مرجع در اين بخش در  -  2

 .دست تهيه استاستاندارد مرجع در در  يك روش آزمون-3
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  انجام آزمون  6-3

  كليات  6-3-1
و هرگونه شرايط  دست آوردن يك نتيجه آزمونه براي ب ازمورد ني هاي آزمونهها، حداقل تعداد  ابعاد آزمونه

  .شده است ارايه 4در جدول مورد لزوم،  ويژه
  .مورد آزمون قرار گيرند ،چسب بايد بدون جدا كردن آستردهاي خو فراورده

تـوان بـر روي فـراورده     اين آزمون را ميروكش يا پوشش هيچ تأثيري بر خواص فراورده نداشته باشد چنانچه 
  .يا بدون پوشش انجام داد دار كشرو
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -4 جدول
  است mmابعاد بر حسب 

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه
دست ه براي ب

  آوردن  يك
  نتيجه آزمون

  
  ابعاد
  الفها آزمونه
  

  بند  روش آزمون

  شماره  عنوان  تخت  اي استوانه

يت هـا، ضـريب هـدا    پروفيـل براي 
اي  قطعـه  حرارتي فقط بايد بر روي

در  كه براي كـاهش شـار حرارتـي   
يــك شــكل تخــت طراحــي شــده، 

  .گيري شود اندازه
كــه از آن  وار، ورق يــا رولبــراي نــ

  .ساخته شده بايد آزمون شود

1  

  استاندارد
  9-3بند 
  يا

  10-3بند 

  
  استاندارد

  يا 9-3بند 
ضريب هدايت   10-3بند 

  1-2-5  حرارتي

  استاندارد  باملاندازه ك  1
    21-3بند 

هـا روي فـراورده    گيـري  همه اندازه
 .نهايي شامل روكش و پشت چسب

هـا   لولـه  با مقايسه باها بايد  پروفيل
  .گيري شوند اندازه

ــرض    ــخامت و ع ــون ض ــراي آزم ب
 عرض با باريكهها و نوارها يك  رول

را ) نوار(يا طول ) رول( 300تقريبي
  .توان بريد مي

هـاي تخـت برابـر     ردهبار براي فـراو 
Pa500 )نوع نرمPa100(  

  ها ابعاد و رواداري        

5-2-2  

  استاندارد  باندازه كامل  1
  12-3بند 

  استاندارد
  2-3بند 

 طول و عرض
  يا قطر داخلي/و

  استاندارد  باندازه كامل  1
  12-3بند 

  استاندارد
  ضخامت  3-3بند 

  استاندارد  باندازه كامل  1
  12-3بند 

ند استاندارد ب
  گونيا بودن  3-4

  3  200 200  استاندارد  
  12-3بند 

استاندارد بند 
  پايداري ابعادي  3-4

  16-3استاندارد بند   30-3  استاندارد بند
  مراجعه شود 30-3به استاندارد بند  اتصالو  نصببراي 

واكنش در برابر 
  4-2-5  آتش
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -4 جدولادامه 
  است mmر حسب ابعاد ب

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه
دست ه براي ب

  آوردن  يك
  نتيجه آزمون

  
  ابعاد
  الفآزمونه
  

  
  روش آزمون

  
  بند

  شماره  عنوان  تخت  اي استوانه

  .C/h50 =افزايش دما  آهنگ
چسـبيده   سـطح كـل   بـه  ها بايـد  ورق

  .باشند
هـا بايـد    ها و نوار، ورق پروفيلبه جاي 

  .گيري شوند اندازه

3 
 

100 100  

dmax

  استاندارد  
حداكثر دماي   18-3بند 

  2-3-5  كاربرد
  استاندارد  3

  19-3بند 
  استاندارد

  -  19-3بند 

بـراي  از آنجا كـه هـيچ روش آزمـوني    
مشخص  محاسبه حداقل دماي كاربرد

بـراي  مهندسي بايـد   رويكردي، نشده
در نظـر  حداقل دمـاي كـاربرد   تعيين 

  .گرفته شود

  حداقل دماي  پيوست ب  -  پيوست ب  1
  3-3-5  كاربرد

  روش ب
مطابق   4  

  استاندارد
استاندارد بند 

3-15  
  استاندارد

  4-3-5  جذب آب  6-3بند 

 =ســري الــف تثبيــت شــرايط آزمــون
  ).50٪و رطوبت نسبي  C23 دماي(

 5 بايد به هر سـري  پشاهدنمونه يك 
  .اضافه شود اي آزمونه

5  

  100=قطر
ترين و  نازك
ترين  مضخي

  ديوار

استاندارد بند   -
مقاومت در   3-8

برابر نفوذ 
  بخار آب

ــه جــاي   5-3-5 ــه پروفيــلب هــا بايــد  هــا، لول
  .گيري شوند اندازه

براي نوار، ورق يا رول ساخته شـده از  
  .آن بايد مورد آزمون قرار گيرد

-  

  100=طول
ترين و  نازك

ترين  ضخيم
  و قطر/ديوار

استاندارد بند 
3-14  -  

  13-3استاندارد بند   گرم 5/7  3  -

مقادير كم 
هاي قابل  يون

حل در آب و 
 pHمقدار 

5-3-6  
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  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -4 جدولادامه 
  است mmابعاد بر حسب 

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه
دست ه براي ب

  آوردن  يك
  نتيجه آزمون

  
  ابعاد
  الف آزمونه
  

  بند  روش آزمون

  
  شماره  عنوان  تخت  اي ستوانها

استاندارد بند  3-2-8بند  متفاوت با
آزمونه نبايد به وسيله گيره  3-28

محكم شود زيرا فقط اثر كاهش 
  .گيري شود بايد اندازه PEFصداي 

در  DN100آزمون بايد با يك لوله 
انجام  2l/sو  1l/sجريان حجمي 

  .شود

1  
مطابق 

استانداردهاي 
  آزمون

  استاندارد
  32-3 بند

  29-3و بند 

-  
-  

انتقال صداي 
  7-3-5  پيكر برد

  حداقل  1  فاصله هواييآزمون بدون 
m210  -  استاندارد  

  8-3-5  جذب صدا  20-3بند 

آزاد سازي  ت ت  -  -  -
  9-3-5 مواد خطرناك

  ت ت  -  -  -
سوختن 
فروزان 
  پيوسته

5-3-10  

  .3-2-5د هميشه ضخامت فراورده با اندازه كامل، به استثناء بن  -الف
  .توان به قطعاتي بريد، اگر باعث تغيير نتايج نشود آزمونه را مي به خاطر سهولت -ب
  .گير است يك آزمونه بدون رطوبت "شاهد"يك   -پ
  .هنوز تهيه نشده است  -ت

  
  ضريب هدايت حرارتي   6-3-2

هـاي ضـخيم    اي فـراورده بـر يـا   9-3استاندارد بنـد  ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق  هاي تخت،  براي آزمونه
مطـابق  بايـد   اي، ضـريب هـدايت حرارتـي    هـاي اسـتوانه   آزمونهبراي . تعيين شود 10-3مطابق استاندارد بند 

  .تعيين شود 21-3استاندارد بند 
يـا   9-3هـاي مطـابق اسـتاندارد بنـد     توان بـا آزمـون   را مي 21-3هاي مطابق استاندارد بند  آزمون  6-3-2-1

 ارايـه را ) زيـادتر (نشان داده شود كه نتايج مقادير ايمني   كه جايگزين كرد، مشروط بر آن 10-3استاندارد 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
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هاي ضريب هـدايت حرارتـي بـر روي دو     گيري اندازهشود  مي فرض، (ITT)براي آزمون نوع اوليه   6-3-2-4
هـاي عـايق، نماينـده كـل      قطـر هر سـري  ترين ضخامت  ترين و كوچك در بزرگ اي لولههاي  عايق قطر داخلي

  .محدوده فراورده است
  .گيرد يك بعد مورد آزمون قرار ميفقط ، (FPC) براي كنترل توليد كارخانه  6-3-2-5

  .است mm42و  mm22 قطر داخلي اي مناسبه اندازه -يادآوري

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

  :كه بر آن
 سـاخته  در يك خط توليد يا يك واحد توليديات شيميايي و فيزيكي مشابه بوده و فراورده داراي خصوصـ 

  . شده باشد
كـه   هـايي  در محـدوده ضـخامت   2%تر از  ، اختالفي بيشو بتوان نشان داد كه ضريب هدايت حرارتي،  -

   .شود ندارد محاسبه مي
كند كه  انتخاب ميشود و توليدكننده  يها توليد م ضخامتاي از  دامنهكه يك فراورده در  در جايي  6-3-2-7

  .را اعالم كند دامنه، ترين  بيش، وي بايد مشخص كندرا كل دامنه ،  با اعالم فقط يك
بـر روي دو قطـر داخلـي     ي انجـام شـده  هـا  گيري اندازهشود  فرض مي، اي لولههاي  در مورد عايق  6-3-2-8

  .نماينده كل محدوده فراورده است قطرهر براي  ترين ضخامت ترين و كوچك در بزرگ اي لولههاي  عايق

فقـط   كننـد  مـي اسـتفاده  كه از گازهاي هيـدروكربن بـه عنـوان مـاده دمنـده       يهاي براي فراورده  6-3-2-9
ها بايد بر روي يك آزمونـه انجـام    آزمونرسيده باشد  5%به زير تراز   ها در سلولمانده  كه گازهاي باقي هنگامي

كننده توافق بايد از قبل با توليدو دما  زمان. توان براي تسريع نفوذ گاز به كار برد را ميعمليات حرارتي . شود
حداقل سه آزمونه بايد از سطح . گيري شود هاي كروماتوگرافي گازي اندازه مقدار گاز بايد به وسيله روش. شود

سابقه توان به  گيري، مي ك اندازهي زمان براي ،به منظور ساده كردن كنترل توليد. برداشته شودنمونه نماينده 
هـاي   گيـري  هـا بايـد بـا انـدازه     داده .و دمـاي عمليـات حرارتـي اسـتناد كـرد      مدت زمـان هاي لگاريتمي  داده

   .باشندكروماتوگرافي گازي همبسته 
اتـيلن در دماهـاي محـيط و     هاي فوم پلي ها يا رول رارتي ورقگيري ضريب هدايت ح اندازه هنگام   6-3-2-10

  .  تنظيم شود 3-3استاندارد بند  مطابقگيري شده  ضخامت اندازه بنابرفاصله بين دو ورق بايد  تر،باال
اتيلن در دماهاي زير دماي محيط، بسيار  هاي فوم پلي ها يا رول رارتي ورقگيري ضريب هدايت ح هنگام اندازه

گيري و آزمونـه در طـي    اندازههاي دستگاه  بين ورق هوايي مهم است كه اطمينان حاصل شود كه هيچ فاصله
 تـرين  پـايين در شـده   آزمونه محاسـبه بنابراين، فاصله بين دو ورق بايد طبق ضخامت . نداردآزمون وجود كل 

توان به ايـن منظـور    اي از جنس پالستيك را مي هاي كوچك استوانه دار فاصله نگه. شود دماي آزمون محاسبه
    .به كار برد
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  واكنش در برابر آتش  6-3-3
   30-3استاندارد بند بايد مطابق مقررات نصب و اتصال . دنانجام شو 16-3بايد مطابق استاندارد بند   ها آزمون
  هاي تخت نصب براي فراورده پارامترهايهايي را براي فراورده و  جدول 30-3پيوست الف استاندارد بند  .باشد

نصب براي تجهيزات استاندارد شده فقط  پارامترهاي. دده مي ارايهبازار  موجود در اي لولههاي عايق  فراورده و 
  .هاي تخت داده شده است براي فراورده
كـه   فقـط هنگـامي   ،شـود  مـي ها به عنوان ماده دمنـده اسـتفاده    از هيدروكربن ها در آن هايي كه براي فراورده

 آتـش نداشـته باشـد    مانده گازهاي سلول به ترازي رسيده باشد كه هيچ اثر منفـي بـر واكـنش در برابـر     باقي
فراينـد  در  بعـد  بـر  )ها(مسئول مشخص كردن اين تراز توليدكننده .انجام شود ها آزمونهروي  ها بايد بر آزمون

شـود   كه فراورده به مشتري تحويل داده مـي  هنگامي. مستند سازي اين خاصيت استكنترل توليد كارخانه و 
ايـن   .س واكنش در برابر آتش اعالم شده بايـد بـرآورده شـود   تراز گاز آن نبايد باالي اين تراز باشد، يعني كال

شـده و قبـل از انجـام آزمـون اطمينـان حاصـل شـود كـه ترازهـاي گـاز            بررسـي پيوسـته  به طور بايد  مورد
، انـد  بـه تـراز مناسـب گـاز رسـيده      كه زمانيفقط را  ها فراورده ،و توليدكننده باشندصحيح  ،شده سازيمستند
  .دهد تحويل 

  اساييكد شن  7 
اين كد بايد شامل تمام . شود ارايهبايد توسط توليد كننده به فارسي و انگليسي  فراوردهكد شناسايي براي 

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

 PEF -  اتيلن فوم پليعالمت اختصاري  -

 .…ISIRI -   رد ملي ايراناستاندااين  ارجاع به -

 ST(+)i -  حداكثر دماي كاربرد -

 ST(-)i -  حداقل دماي كاربرد -

 WSi -  جذب آب  -

 MUi -   بخار آب مقاومت در برابر نفوذ -

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

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

 SIi -  قابل حل در آبهاي سيليكات  مقادير بسيار كم يون -

 NAi -  هاي سديم قابل حل در آب مقادير بسيار كم يون -

 pH - pHi مقدار -

 SWi -  انتقال صداي پيكربرد -

 AWi -  وزن يافتهضريب جذب صداي  -

  
  .رود به كار  بايد براي نشان دادن كالس يا تراز مربوط i ها كه در آن
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  :داده شده است زير شرح  مثال در فوم پلي اتيلن فراوردهبراي كد شناسايي 
PEF – ISIRI .... – ST(+)100 – ST(-)50 –MU5000 – AW0.3 –CL0.05 

  حداقل دماي كاربرد ،C100حداكثر دماي كاربرد  ،استاندارد ملي ايراناين  ارجاع به ،فوم پلي اتيلنواژه اختصاري 
C 50- ،  هاي  و مقدار بسيار كم يون 3/0وزن يافته ضريب جذب صداي  ،5000 بخار آب مقاومت در برابر نفوذتراز

  05/0كلرايد قابل حل در آب 

  ارزيابي انطباق  8
  كليات  8-1

ارزيابي انطباق . باشد دخود با الزامات اين استاندار  انطباق فراوردهبايد مسئول  وييا نماينده مجاز   كنندهتوليد
توسـط   كنتـرل توليـد كارخانـه   وليـه،  آزمون نوع ا اساس انجام شود و بايد بر 11-3استاندارد بند بايد مطابق 
  .هاي برداشته شده از كارخانه باشد نمونه  آزمونو فراورده ، شامل ارزيابي توليدكننده

 11-3اسـتاندارد بنـد   بندي كند اين كار بايد مطابق   م بگيرد تا فراورده خود را گروهاي تصمي  توليدكنندهاگر  
انطبـاق را   يـه گواهي نامه يا اعالمبايد خواست، پاسخ به يك در دروي كننده يا نماينده مجاز توليد .انجام شود
  .دهد ارايه مقتضيدر صورت 

  آزمون نوع اوليه   8-2
آزمـون نـوع اوليـه بـراي     . براي همه خصوصيات انجام شـود  11-3آزمون نوع اوليه بايد مطابق استاندارد بند 

و  براي آزمون نوع اوليه منحنـي   .نجام شودا 24-3منحني ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند 
  .حداكثر و حداقل دماي كاربرد تنها يك نتيجه آزمون مورد نياز است

  اي كنترل توليد كارخانه  8-3
  . شود شده در پيوست الف انجام مي ارايهاي براي خصوصيات  آزمون كنترل توليد كارخانه

 كـه  هنگـامي  .اين اسـتاندارد باشـد   الفبايد مطابق پيوست  يا ها در كنترل توليد كارخانه آزمون  تناوبحداقل 
   .ايجاد شود 11-3استاندارد بندشود، همبستگي آن با آزمون مستقيم بايد مطابق  آزمون غيرمستقيم انجام مي

  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9
ر بر روي محصول يا گذاري شده و اطالعات زي هاي مطابق اين استاندارد بايد به طور واضح نشانه فراورده

  .برچسب يا بسته بندي درج شود
  ؛ارجاع به اين استاندارد ملي ايران -
  نام فراورده، يا ساير خصوصيات معرف كاال؛ -
  يا نماينده مجاز وي؛ توليدكنندهنام، عالمت تجاري و نشاني  -
  نوبت كاري يا زمان توليد و كارخانه توليدكننده يا كد رديابي؛ -
گذاري توسط ارجاع به ادبيات فني  تش، شرايط ويژه آزمون بايد با نشانهآكالس واكنش در برابر  -

  توليدكننده، در صورت مقتضي بيان شود؛
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          ضريب هدايت حرارتي اعالم شده، ارجاع به ادبيات فني توليدكننده كه نشان دهنده ضريب هدايت  -
  شود؛ مي ارايهيا معادله /ي وحرارتي به صورت تابعي از دماي متوسط كه به صورت يك جدول، منحن

  ضخامت اعالم شده؛ -
  ؛7مطابق بند كد شناسايي  -
  در صورت وجود؛يا پوشش نوع روكش  -
  ؛مقتضيدر صورت  ،اعالم شدهطول اعالم شده، عرض يا قطر داخلي  -
  .مقتضيدر صورت  ،تعداد قطعات و مساحت فراورده موجود در بسته -
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  پيوست الف
  )الزامي(

  كنترل توليد كارخانه 
   فراوردهآزمون  انجام هاي حداقل تناوب  -1- الفجدول 

  عنوان  شماره الفحداقل تناوب آزمون بند

5-2-1 
  ضريب هدايت حرارتي

  در محدوده كامل دما -

  سال و2هر  بار يك
  ب h 24هر بار يكآزمون غيرمستقيم 

  :هايي براي آزمون غيرمستقيم مثال
 چگالي، اندازه سلول يا روش توليدكننده

5-2-2 

 :ها ابعاد و رواداري

 طول -

 عرض -

 ضخامت -

 قطر داخلي -

 گونيا بودن -

 يا h 24هر بار يك

 h 2هر بار يكماه و آزمون غيرمستقيم  6هر بار يك

  :هايي براي آزمون غيرمستقيم مثال
هاي كنترل شده  گيري اندازه، خط توليدهاي درون  گيري اندازه

  دهروش توليدكنن، اشعه ليزر يا ويييويد

 سال5هر  بار يك پايدراي ابعادي 5-2-3

 مراجعه شود 2-به جدول الف واكنش در برابر آتش  5-2-4

  حداكثر دماي كاربرد  5-3-2

  سال5هر  بار يك
  h 24هر بار يكو آزمون غيرمستقيم 

  :هايي براي آزمون غيرمستقيم مثال
 يا روش توليدكننده  حرارت دادن كوره

  سال5هر  بار يك  حداقل دماي كاربرد  5-3-3
 h 24 هر بار يكو آزمون غيرمستقيم 

 سال5هر  بار يك جذب آب 5-3-4

  بخار آب مقاومت در برابر نفوذ 5-3-5

  هر سال يا بار يك
 ماه 6هر بار يكو آزمون غيرمستقيم  سال2هر بار يك

  :هايي براي آزمون غيرمستقيم مثال
 يا روش توليدكننده الكتروليتي سريع

هاي قابل حل در آب  بسيار كم يون مقادير  5-3-6
 pHكلرايد، فلورايد، سيليكات و سديم و مقدار 

  سال5هر  بار يك
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  آزمون فراورده  هاي انجام حداقل تناوب  -1-الفجدول ادامه 
 الفحداقل تناوب آزمون بند

  آزمون مستقيم  عنوان  شماره
  سال5هر  بار يك  انتقال صداي پيكربرد  5-3-7
  سال5هر  بار يك  جذب صدا  5-3-8

  پ  آزاد شدن مواد خطرناك  5-3-9

  پ  سوختن فروزان پيوسته  5-3-10

عنوان حداقل بـراي هـر خـط    ه بايد بشود،  بيان ميمورد نياز در دوره نتايج آزمون  به صورت تعدادكه  آزمونانجام  هاي تناوبحداقل  -الف
كـه تغييـرات يـا     شـده اسـت، درصـورتي     آزمون كه در بـاال داده  تناوب عالوه بر .تحت شرايط پايدار در نظرگرفته شود يا واحد توليدي توليد

ه و بـراي آزمـون نـوع اوليـ     .، آزمون خواص مربوط فراورده بايد تكـرار شـود  باشد ، كه احتماالً بر انطباق فراورده اثرگذارشوداصالحاتي انجام 
كنند بايد بـه عنـوان يـك خـط توليـد در نظـر        در يك كارخانه استفاده ميكه از يك فرايند  كنترل توليد كارخانه واحدها يا خط توليدهايي

  .گرفته شوند
  .، در جايي كه توليد وجود داردساعت 24در هر  بار يك -ب
  .ها داده نشده است تناوب -پ
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  واكنش در برابر آتش خصوصيات  براي فراوردهحداقل تناوب آزمون  - 2 - الفجدول 
 الفحداقل تناوب آزمون بند

 عنوان شماره

 بآزمون مستقيم

 پ مستقيمآزمون غير

5-2-4 

كالس 
واكنش در 
 برابر آتش

 فراورده
 ت اجزاء

 اصليغير اصلي

  روش
 آزمون 

 تناوب
  روش

 آزمون 
 تناوب

  روش
 آزمون 

 تناوب
روش 
 آزمون

 تناوب

B 
C 
D  

  استاندارد
  17-3بند 

  و
  استاندارد

  23-3بند 
  

 بار يك
  سال2هر

  استاندارد
  30-3ند ب

آزمون افت وزن 
يا تجزيه عنصري 

 )به عنوان مثال(

 هر بار يك
 هفته

واحد وزن بر 
يا روش  سطح

  توليدكننده

 هر بار يك
h24  

روش 
  توليدكننده

 بار يك
 هر

h24  

E 
  استاندارد

 23-3بند 

 بار يك
 سال2هر

  استاندارد
  30-3بند 

آزمون افت وزن 
يا تجزيه عنصري 
 به عنوان مثال

 هر بار يك
 تههف

واحد وزن بر 
يا روش  سطح

  توليدكننده

 هر بار يك
h24  

  روش
 توليدكننده 

 بار يك
 هر

h24  

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

تحـت شـرايط    يا واحد توليدي  عنوان حداقل براي هر خط توليده بايد بشود،  ن ميكه در نتايج آزمون بيا مورد نياز هر دوره آزمون هاي تناوبحداقل  -الف
، كـه احتمـاالً بـر انطبـاق فـراورده      شـود كه تغييرات يا اصالحاتي انجام  شده است، درصورتي  آزمون كه در باال داده تناوب عالوه بر .پايدار در نظرگرفته شود

براي آزمون نوع اوليه و كنترل توليد كارخانه واحدهايي كه از يك فرايند در يك كارخانه استفاده  .ايد تكرار شود، آزمون خواص مربوط فراورده بباشد اثرگذار
  . كنند بايد به عنوان يك خط توليد در نظر گرفته شوند مي
   .كننده انجام گيردممكن است توسط طرف سوم يا توليد آزمون مستقيم -ب
   .انجام شودبر روي فراورده يا بر روي اجزاي آن كننده ط طرف سوم يا توليدممكن است توسآزمون غيرمستقيم   -پ
  :استبه شرح زير تعاريف  -ت

  تـر از  مسـاوي يـا بـزرگ    بـا جـرم در واحـد مسـاحت      يـك اليـه  . دهد همگن را تشكيل مياست كه قسمت اصلي يك فراورده غيراي  ماده: جزء اصلي -
kg/m20/1 زتر ا مساوي يا بزرگ يا ضخامت  mm0/1 شود جز اصلي در نظر گرفته مي .  

 kg/m20/1  تـر از  كوچك با جرم در واحد مساحت  يك اليه. دهد همگن را تشكيل نمياست كه قسمت اصلي يك فراورده غيراي  ماده: جزء غيراصلي -
  .شود اصلي در نظر گرفته ميجز غير mm 0/1تر از  كوچك و ضخامت

 .است جز محموله، يكبار در هر تناوب، نامه فنيداراي گواهيدر مورد اجزاي  -   
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  بپيوست 
  )الزامي( 

  تعيين حداقل دماي كاربرد

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

  حداقل دماي كاربرد  1-1-ب
قرار  مشخصدر يك كاربرد  معين يكه در ضخامت ، هنگاميحرارتي ترين دمايي است كه در آن عايق كم
  .  كرد كارآيي خود را حفظ خواهدعملكردي  مشخصهاي  ، در محدودهردگي مي

  . يداري ابعادي و خواص مكانيكي باشداخواص حرارتي، پموارد تواند در  عملكرد مورد نياز مي -يادآوري

  اصول  2- ب
 نـده توليدكنو حداقل دماي كاربرد اعالم شده توسط  C23ضريب انبساط به عنوان تابعي از دما در محدوده 

   .شود تعيين مي 5-3مطابق استاندارد بند 

  وسايل  3- ب
  .است 5-3كنترل دما مطابق استاندارد بند  با محفظه آزموناصول تجهيزات آزمون شامل يك 

  ميكرومتر  1-3-ب
  . mm 05/0 تا حداقلضخامت خواندن  با قابليت 

  كوليس   2-3-ب
  .mm 1/0 تا حداقل خواندن با قابليت

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

 حـداقل ضـخامت   .باشـند ضـخامت   mm )1200 ( mm )1200 ( با ابعـاد به شكل مربع ها بايد  آزمونه
  .باشد mm25 تر از بيش بايد ها آزمونه

  ها تعداد آزمونه   2-4-ب
  .عدد باشد 3بايد ها  آزمونه تعداد
  ها تثبيت شرايط آزمونه  3-4-ب

  رطوبت و) 223(Cيا در صورت اختالف نظر در دماي) C)523در دماي  h6 حداقلها بايد  آزمونه
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  .شوندداري  نگهمشخص شده اين استاندارد  2-6مطابق آنچه در بند ) 550(%نسبي  

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

سـط  حداقل دمـاي كـاربرد اسـت كـه تو     ديگر آزمونشرايط . باشد) C)123 دماي شرايط اوليه آزمون بايد
بـه عنـوان    فـوق سـرد  هايي كـه دماهـاي    فراوردههمه براي  )-C)5165شود يا دماي  اعالم مي توليدكننده
   .شود اعالم ميحداقل دما 

  روش انجام آزمون  2-5-ب
  .بخوانيد mm1/0و با تقريب  كنيدگيري  اندازه 7-3، را مطابق استاندارد بند l1 ،b1طول و عرض آزمونه، 

 كنيدگيري  اندازه 3با استفاده از بار مشخص شده در جدول  3-3را مطابق استاندارد بند ، d1ضخامت آزمونه، 
خنـك سـازي   بعـد از دوره  . قرار دهيد محفظه آزموندر به طور قائم آزمونه را  .بخوانيد mm05/0و با تقريب 

   .گيري كنيد تغييرات ابعادي را اندازه
نمونـه بـه دمـاي     هكـه مغـز   يل دماي كاربرد به وسيله مـدت حداقرسيدن به تا سازي   خنكنقطه نهايي دوره 

  .آيد به دست مي برسدشخصي م
  .بخوانيد mm1/0گيري كرده و با تقريب  اندازه 7-3را مطابق استاندارد بند  آزمونه، b2، و عرض، l2طول، 

گيـري   انـدازه  3با استفاده از بار مشـخص شـده در جـدول     3-3، را مطابق استاندارد بند d2ضخامت آزمونه،  
  .بخوانيد mm05/0كرده و با تقريب 

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

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

1

12
l l

ll
100


 )1-ب(                                                    

1

12
b b

bb
100


 )2-ب(                                                 

1

12
d d

dd
100


 )3-ب(                                                      

  : كه در آن
 l1   ،b1  و d1  در دماي به ترتيب طول، عرض و ضخامت آزمونهC)123 (؛است  

l2   ،b2  و d2  يا اعالم شده در حداقل دماي كاربرد به ترتيب طول، عرض و ضخامت آزمونهC)5165- (
  است؛
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 ابعادي اتتغيير مقادير ميانگين
l
 , 

b
  و

d
 محاسبه كنيد را نتايج منفرد.  

 بر برحسباختالف دما در طي آزمون تقسيم كنيد و ضريب انبساط را  برابعادي را  مقادير ميانگين تغييرات
C گزارش كنيد.  
  يا مشاهدات/و تكميليهاي  آزمون  2-6-ب

  .ظاهري آزمونه بايد يادداشت شود مشاهداتنتيجه 

  گزارش آزمون  7- ب
  : گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد

   ايران لياين استاندارد م ارجاع به) الف
   :فراوردهمشخصات ) ب

  يا عرضه كننده توليدكننده، كارخانه، فراوردهنام  -
  شماره كد توليد  -
   فراوردهنوع  -
  بندي  بسته -
  هنگام تحويل به آزمايشگاه فراوردهشكل  -
  اسمي، چگالي اسمي  ابعاداطالعات مناسب ديگر مانند  -

  : روش آزمون) پ
  برداري  بردار و محل نمونه نام نمونه  دبرداري مانن سابقه قبل از آزمون و نمونه -
  شرايط تثبيت -
   5-و پ 4-پ هايهر گونه انحرافي از بند -
 آزمونانجام تاريخ  -

 ها ابعاد و تعداد آزمونه -

  اطالعات كلي در باره آزمون  -
 .اتفاقاتي كه ممكن است بر نتايج اثر گذاشته باشد -

بايد در آزمايشگاه در دسترس باشد ولي نيازي نيست كه در  گر آزمونو مشخصات  آزمون اطالعات در باره وسايل -يادآوري 
  . نوشته شودآزمون گزارش 
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  پپيوست 
  )اطالعاتي( 

  تكميليخواص 
  كليات  1-پ

  ). شودمراجعه  1-پبه جدول (دهد  ارايهتواند اطالعاتي درباره ساير خواص به شرح زير  كننده مي توليد
عنوان مقادير حدي براي هر نتيجه ه و كاربرد مورد نظر، بايد ب هفراورداين اطالعات، در صورت لزوم براي 

  .شود ارايه، 1- مطابق جدول ت ارجاع شدهشرايط  هاي آزمون و دست آمده از روشه آزمون ب
  مقاومت در برابر نفوذ بخار آب  2ـ  پ

كند،  بعيت ميت 1آرنيوس قاعدهدما است و از تابعي از گرچه مطابق تحقيقات جديد فرايند نفوذ بخار آب 
سري الف (است روش معمول  C23گيري و اعالم مقاومت در برابر نفوذ بخار آب در دماي  هنوز اندازه

مقاومت . شود ارجاع داده مي C23ها در دماي  گيري به اندازه MU بنابراين ترازهاي ). 14- 3استاندارد بند 
است و بنابراين بستگي به دماهاي كاربرد يعني نفوذ مؤثر تحت شرايط كاربرد نهايي تابعي از ميانگين دما 

  .شود مالحظه مي 27-3و استاندارد بند  31-3اين مورد در استاندارد بند . دماهاي محيط و خط توليد دارد
يا /خواص انتقال بخار آب و هاي جذب آب از طريق نفوذ اگر الزم باشد تعيين دادهامكان پذير شدن به منظور 

  .ر نفوذ بخار آب بايد به عنوان تابعي از دما تعيين شودمقاومت در برابضريب 
  چگالي   3ـ  پ

براي  ياساساست ولي نبايد به عنوان  در بين ساير مشخصات براي شناسايي مفيد يچگالي ظاهري، پارامتر
ضريب توانند داراي يك  هاي فوم پلي اتيلن مي فراورده. كار رود هب فوم پلي اتيلنهاي  فراورده ارزيابي كيفيت

هاي فراورده به  به اين دليل چگالي. هاي متفاوت باشند در چگالي يكسان يا ساير خواص/هدايت حرارتي و
  .اين استاندارد بيان نشده استدر عنوان الزام 

شود، بايد مطابق استاندارد بند  ، اگر توسط توليدكننده داوطلبانه اعالم نوارهاو  ها ها، رول ورقچگالي ظاهري 
شود، بايد مطابق  ، اگر داوطلبانه اعالم ها پروفيلو  اي لولههاي  عايقچگالي ظاهري . گرددن تعيي 26- 3

  . گرددتعيين  27- 3استاندارد بند 
  مقاومت فشاري  4-پ

براي موارد ويژه، رفتار فشاري مطابق . گيرد در برابر تنش فشاري قرار نمي معموليشرايط  درفوم پلي اتيلن 
  .يين خواهد شدتع 28- 3استاندارد بند 

                                                                                                                                                         
1 -Arrhenius 
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  آزمون  تناوبها ، شرايط و حداقل  هاي آزمون، آزمونه روش -1-پجدول 
  است mmابعاد برحسب 

  بند

           ابعاد  روش آزمون
  الفها آزمونه

حداقل تعداد 
  ها گيري اندازه
دست ه براي ب

  يك آوردن
  نتيجه آزمون 

  ويژهشرايط 

كنترل توليد 
  كارخانه

  عنوان  شماره
 تناوب حداقل
  بفراوردهآزمون 

  آزمون مستقيم

  2-ت
مقاومت در 

برابرنفوذ بخار 
  آب

 هاياستاندارد
  8-3بند
  14-3و بند 

 هاياستاندارد
  8-3بند

  

5  
 

 نمونه شاهديك 
به هر سري 

ها افزود  آزمونه
  شود مي

و  پآزمون نوع اوليه
  سال5هر بار يك

  چگالي  3-ت
 هاياستاندارد

  26-3بند 
  27-3و بند 

 هايتاندارداس
  26-3بند 

  27-3و بند 

5  
3  

-  
-  

  هرساعت بار يك
 هرساعت بار يك

بند استاندارد   تنش فشاري  4-ت
3-28  

  استاندارد
  28-3بند 

1  
 

و  پآزمون نوع اوليه  -
 سال5هر بار يك

  .با اندازه كامل فراوردهضخامت   -الف
  .كند مي صدقفقط در مورد اعالم خواص   -ب
  .مراجعه شود 11-3استاندارد بند  آزمون نوع اوليه، به -پ

  
  
  
  

   


