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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)  
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  1  يمراجع الزام  3

  3  كاهاياختصارات و  نمادها، ف،ياصطالحات و تعار   4

  7  الزامات  5

  15  هاي آزمون روش  6

  20  باقارزيابي انط  7

  19  كد شناسايي  8

  20  گذاري و برچسب گذاري نشانه  9

  21  تعيين مقادير اعالم شده مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي)  الزامي(  پيوست الف

  24  كنترل توليد كارخانه) الزامي( پيوست ب  

  28  ضريب هدايت حرارتي و مقاومت حرارتي مند زمانتعيين مقادير ) ميالزا(پيوست پ  

  33  يخواص اضاف)  اطالعاتي( پيوست ت  

  33  ي برش آزمونهپالن برا)  اطالعاتي(پيوست ث  

  



 و 

  

  پيش گفتار
فـوم  هـاي   فـراورده  -پركننده سبك براي مصارف مهندسي سـاختمان  و حرارتي هاي عايق فراورده" استاندارد

مركـز   توسط مربوط يها دركميسيون آن نويس پيش كه ،" ها ويژگي –اي  استايرن اكسترود شده كارخانه پلي
 ملـي  كميتـة  اجـالس  چهارصد و چهل و دومـين  در و شده تدوين و تهيه و شهرسازي مسكنه، راتحقيقات 

ايـن   اينـك  .شـد  تصـويب  06/09/92  مورخهاي ساختماني  فراوردهمهندسي ساختمان و مصالح و  استاندارد
 نعتيصـ  تحقيقـات  و اسـتاندارد  مقـررات مؤسسـة   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  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملي يها پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
BS EN 14934:2007, Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering 

applications -Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) products-

Specification. 
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فوم  -پركننده سبك براي مصارف مهندسي ساختمان و حرارتي هاي عايق فراورده
  ها ويژگي –اي رن اكسترود شده كارخانهاستاي پلي

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

هـاي   پركننده و ، مناطق پر رفت و آمد ها، راه آهن جاده در است كه زدگي حرارتي در برابر يخكاري  براي عايق
  .شود كاهش فشارهاي قائم و افقي زمين و ساير كاربردهاي مهندسي ساختمان، استفاده ميبه منظور  سبك

  دامنه كاربرد   2
 شوند كه با لبه و روكش سطحي ويـژه   توليد مي اي هاي مشمول اين استاندارد به اشكال تخته فراورده  2-1
شـامل   نيـز  را  كـاري چنـد اليـه    هاي عايق اين استاندارد تخته .اند در دسترسنيز ) و غيره دار لبه زبانه، كام و(

  .شود مي
، نشانه انطباقآزمون، ارزيابي  هاي شامل روش دهد و را شرح مي فراوردهاين استاندارد خصوصيات   2-2

  .گذاري و برچسب گذاري است
كه در يك كاربرد  مشخص را براي آن فراوردهمورد نياز خاصيتي معين از يك   اين استاندارد تراز  2-3
بايد در  ،كه براي كاربرد معين مورد نياز است را ترازهاييها و  كالس. كند نمي تعيين ،ص مناسب باشدخا

  . يافت ،دنكه با اين استاندارد مغايرت ندار يمقررات يا استانداردهاي
 هايي با مقاومت حرارتي فراوردهبراي كاربردهايي كه مقاومت حرارتي مورد نياز است،  اين استاندارد  2-4 

را شامل  W/(m.K)060/0 تر از ضريب هدايت حرارتي اعالم شده بيش و K/W.m225/0تر از  اعالم شده كم
  .شود نمي

 كاري عايقهاي مورد استفاده در  فراوردهو  درجا حرارتي كاري هاي عايق فراوردهبراي اين استاندارد       5 - 2
  . كاربرد ندارد صوتيكاري  براي عايق مورد نظراي ه فراوردهيا صنعتي و تجهيزات ساختماني  تاًسيسات حرارتي

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

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

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

  :زير براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع 
                                                                                                                                                         
1- Extruded Polystyrene 
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كـاري   هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح استاندارد ، 1383سال : 7113 شماره ملي ايراناستاندارد  3-1
   ؛نروش آزمو -تعيين طول و عرض ،حرارتي

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7114 شماره ملي ايراناستاندارد  3-2
   ؛نروش آزمو -ضخامتتعيين 

  -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7115 شماره ملي ايراناستاندارد  3-3
   ؛نروش آزمو –گونيا بودنتعيين 

  -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7116 شماره ملي ايراناستاندارد  3-4
   ؛نروش آزمو –تخت بودن تعيين 

  -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7117 شماره ملي ايراناستاندارد  3-5
  ؛نروش آزمو –رفتار فشاريتعيين 

  -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7294شماره  ملي ايراناستاندارد  3-6
   ؛نروش آزمو – تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط دما و رطوبت معين

  -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7295شماره  ملي ايراناستاندارد  3-7
  ؛نروش آزمو – تعيين تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري مشخص

  -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7296شماره  ملي ايراناستاندارد  3-8
   ؛نروش آزمو – يين خزش فشاريتع

  -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7299شماره  ملي ايراناستاندارد  3-9
   ؛نروش آزمو – تعيين خواص انتقال بخار آب

  -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7300 شماره ملي ايراناستاندارد  3-10
 ؛نروش آزمو – آب دراز مدت از طريق غوطه ور سازيتعيين جذب 

 -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7301شماره  ملي ايراناستاندارد  3-11
   ؛نروش آزمو – تعيين جذب آب دراز مدت از طريق نفوذ

  -حرارتـي كاري  قهاي عاي فراورده -ساختمانيمصالح ، 1384سال : 7302شماره  ملي ايراناستاندارد  3-12
  ؛نروش آزمو – مقاومت خمشيتعيين 

  -حرارتـي كاري  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1383سال : 7304شماره  ملي ايراناستاندارد  3-13
   ؛نروش آزمو – تعيين مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن

  -حرارتـي كاري  اي عايقه فراورده -ساختمانيمصالح ، 1385سال : 8621 شماره ملي ايراناستاندارد  3-14
تعيين مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بوسـيله لـوح گـرم محافظـت شـده و روش جريـان       

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

 -هـاي سـاختماني   عملكرد حرارتي مصالح و فـرآورده 1387سال  :11520استاندارد ملي ايران شماره  3-15
 -هـاي جريـان حـرارت سـنج     مقاومت حرارتي با استفاده از صفحه گرم محافظت شده و روشتعيين 
   ؛هاي ضخيم داراي مقاومت حرارتي متوسط و زياد فرآورده
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 -هاي عايق كاري حرارتي فراورده -مصالح ساختماني1387سال : 11058استاندارد ملي ايران شماره  3-16
  ؛ارزيابي انطباق

هـا و اجـزاي    فـراورده ، استاندارد طبقه بندي مصالح و 1384سال : 8299 شماره ملي ايراناستاندارد  3-17
  ؛ساختماني از نظر عملكرد واكنش در برابر آتش

هـاي عـايق كـاري     فـراورده  -مصـالح سـاختماني  ، 1387سـال  : 10946شـماره   ملي ايراناستاندارد  3-18
   ؛روش آزمون - اي دورهتعيين رفتار تحت بارگذاري  -حرارتي

واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي        ،1385سـال  : 7271-8شماره  لي ايرانماستاندارد  3-19
  ؛تثبيت شرايط و ضوابط كلي براي انتخاب مصالح پشت كار -ساختماني، روش آزمون قسمت هشتم

هــاي  واكــنش در برابـر آتــش بـراي فــرآورده   ،1383سـال  : 7271-2شــماره  ملــي ايـران اسـتاندارد   3-20
  ؛قابليت نسوختن مواد -سمت دومق -ساختماني، روش آزمون

 -هـاي سـاختماني   واكنش در برابر آتـش فـرآورده   ،1383سال : 7271-5شماره  ملي ايراناستاندارد  3-21
  ؛تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد -قسمت پنجم -روش آزمون

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -ساختمانيمصالح ، 1384سال : 8084شماره  ملي ايراناستاندارد  3-22
   ؛واژه نامه

واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي        ،1383سـال  : 7271-4شماره  ملي ايراناستاندارد  3-23
هاي ساختماني در برخورد مسـتقيم   قابليت افروزش فرآورده -ساختماني، روش آزمون قسمت چهارم

  ؛ )آزمون منبع تك شعله(شعله 

هاي آمـاري بـراي كنتـرل كيفيـت مصـالح و       روش ،1383سال : 11519شماره  ملي ايراناستاندارد  3-24
  ؛اجزاي ساختماني

تعيـين تغييـر دراز    -زمان مندي مواد عايق حرارتي ،1390سال: 14160شماره  ملي ايراناستاندارد  3-25
  ؛)هاي آزمون آزمايشگاهي تسريع شده روش(هاي سلول بسته  مدت در مقاومت حرارتي پالستيك

هاي عايق كاري حرارتي  فراورده -، مصالح ساختماني1387ل سا: 11423استاندارد ملي ايران شماره  3-26
  ؛روش آزمون -هاي بسته هاي باز و سلول تعيين درصد حجمي سلول -هاي سلولي صلب پالستيك -

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7303استاندارد ملي ايران شماره  3-27
   ؛روش آزمون -تعيين رفتار برشي

 
3-28 ASTM D 3985- Standard test method for oxygen gas transmission rate through plastic 

film and sheeting using a coulometric sensor. 
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  اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاها   4
  اصطالحات و تعاريف    4-1
 زير ، اصطالحات و تعاريف22-3ر استاندارد بند تعيين شده دتعاريف عالوه بر اصطالحات و اين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز 
4-1-1   

  )XPS( فوم پلي استايرن اكسترود شده
، از آنيا بدون  پوستهاكسترود شده با  سلولي صلب منبسط و هاي پالستيكحرارتي كاري  مصالح عايق

  .استه ساختار سلولي بستداراي هاي آن كه  استايرن يا يكي از كوپليمر پلي
4-1-2   

  تخته
 كـه در آن ضـخامت   اسـت  شـكل مسـتطيل   با سطح مقطع و ينيمه صلب ياصلب  حرارتي كاري عايق فراورده

  .است قطعه ابعاد ساير تر از طور قابل توجهي كوچكه ب يكنواخت و
4-1-3   

  تراز
 تعيـين مربوط  صوصيتخاز طريق مقدار اعالم شده  تراز. است الزاممقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك 

  . شود مي
4-1-4   

  كالس
  . ها قرار گيرد تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد بايد بين آن

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

b عرض mm  
d ضخامت mm  
dN   فراوردهضخامت اسمي mm  
dS ضخامت آزمونه  mm  
Di  فشردگي نسبي بعد ازi    ها دورهتعداد  % 

∆εb تغيير نسبي در عرض  % 

∆εd تغيير نسبي در ضخامت  % 

∆εl تغيير نسبي در طول  % 

εct  خزش فشاري  % 



5 

 

εt  كاهش ضخامت نسبي كل  % 

ε1, max تغيير شكل نسبي  حداكثر  % 

ε1  الفتغيير شكل نسبي بعد از مرحله  % 

ε2   ببعد از مرحله نسبي تغيير شكل  % 

k  آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  -  
l طول  mm 

λ90/90  
 اطمينان سطحبا ها  از آزمونه 90% فراكتايل ضريب هدايت حرارتي

%90   W/(m.K) 

λ90/90,60d 
 اطمينان سطحبا ها  از آزمونه 90% فراكتايل ضريب هدايت حرارتي

 روز 60مراز فوم با ع %90
W/(m.K)  

λ90/90>60d 
از  90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتي

 روز 60فوم با عمر بيش از 
W/(m.K)  

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

λl آزمون ضريب هدايت حرارتي  يك نتيجه  W/(m.K) 

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

λmean ,a شده مند زمان مقادير مقادير ضريب هدايت حرارتي توسطم  W/(m.K) 

λmean ,60d  روز 60فوم با عمرضريب هدايت حرارتي مقادير براي متوسط  W/(m.K) 

λ >60d روز 60از  با عمر بيشگيري شده فوم  اندازه ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 

    بخار آب نفوذضريب مقاومت در برابر  - 

n  نتايج آزمونتعداد  - 

R90/90 90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90% فراكتايل مقاومت حرارتي   m2.K/W  

R90/90,60d 
 90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90% فراكتايل مقاومت حرارتي

  m2.K/W  روز 60فوم با عمر بيش از 

R90/90>60d 
م با عمر فو 90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%مقاومت حرارتي 

 روز 60بيش از 
m2.K/W 

RD مقاومت حرارتي اعالم شده m2.K/W 

Ri نتيجه آزمون مقاومت حرارتي يك  m2.K/W 

Rmean ميانگين مقاومت حرارتي  m2.K/W 

Sb  عرض وانحراف از گونيا بودن در طول  mm/m 

Smax انحراف از تخت بودن  mm/m 

sR  تخمين انحراف معيار مقاومت حرارتي  m2.K/W 

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

sλa  مند زمانتخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 



6 

 

sλi 
 90 تر از كم تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي اوليه در

 W/(m.K)  توليد زمان روز از

2 تغييرشكل 2% تنش فشاري در  kPa 

5 رشكلتغيي 5% تنش فشاري در  kPa 

10  تغييرشكل 10% تنش فشاري در  kPa 

c شده  تنش فشاري اعالم  kPa 

i  
اعمال شده براي مقاومت در برابر بارگذاري فشاري  فشاري تنش
 kPa  اي دوره

m  فشاري مقاومت   kPa 

b   خمشيمقاومت  kPa 

WdV  درصد حجمي  نفوذجذب آب از طريق 
Wlt  درصد حجمي  كامل ورسازي درازمدت با غوطه آبجذب 

WV 
طريق  جذب آب از ازبعد  شدن  آبو  زدنيخ از طريق  جذب آب

 درصد حجمي   نفوذ

Z مقاومت در برابر بخار آب m2.h.Pa/mg  
 

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

CLR(i,z) i 
با كاربرد بار  اي دورهراي مقاومت در برابر بارگذاري فشاري باعالم شده  تراز نماد

  سينوسي

CLRT(i,z) i 
با كاربرد بار موج  اي دورهبراي مقاومت در برابر بارگذاري فشاري اعالم شده  تراز نماد

  مربعي
CS(10\Y) فشاريمقاومت  تغيير شكل يا 10%در  تنش فشارياعالم شده براي  تراز نماد   
CS(5\Y) فشاريمقاومت  تغيير شكل يا 5% در  اعالم شده براي تنش فشاري تراز ادنم  

CS(2\Y) فشاريمقاومت  تغيير شكل يا 2% در  اعالم شده براي تنش فشاري تراز نماد  

DLT(2)5 
 2بار فشاري مشخص در مجموعه شرايط دما و شكل تحت  تراز اعالم شده تغيير نماد
  5%حداكثر تغيير شكل با 

DS(T+) مشخص ياعالم شده براي پايداري ابعادي در دما مقدار نماد   
DS(TH) مشخص يدما مقدار اعالم شده براي پايداري ابعادي تحت رطوبت و نماد  

FTC آب شدنو يخ زدن در برابر شده براي مقاومت   تراز اعالم نماد  
MU بخار آب نفوذمقاومت  ضريبشده براي   تراز اعالم نماد  
T ضخامت هاي شده براي رواداري  الس اعالمك نماد  

WD(V) نفوذتراز اعالم شده براي جذب آب از طريق  نماد  
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WL(T) ورسازي كامل تراز اعالم شده براي جذب آب درازمدت از طريق غوطه نماد  
Z بخار آبدر برابر شده براي مقاومت   اعالم مقدار نماد  

  
  :به كار رفته در اين استاندارد اختصارات

XPS فوم پلي استايرن اكسترود شده  

   الزامات  5
  كليات  1- 5

بايد  ،اين استاندارد براي مطابقت باها  فراورده. شود ارزيابياين استاندارد  6بايد بر اساس بند  فراوردهخواص 
  .دنمطابقت داشته باش، 3-5بند  الزاماتبا  مقتضيدر صورت و  2- 5بند  الزاماتبا 

  .است  آمده ثخواص در پيوست  اره سايراطالعات درب -يادآوري
كـه   سـت ها  گيري شده تعدادي از آزمونه ميانگيني از مقادير اندازه ،فراورده  ي ازنتيجه آزمون براي خاصيتيك 

  .است  شده  داده 10در جدول 
  براي تمام كاربردها  الزامات   2- 5
  عرض، گونيا بودن، تخت بودن طول،   2-1- 5

مطـابق  بايد  ،Sb گونيا بودن در طول و عرض، .تعيين شود 1-3بند  دد مطابق استاندار، بايb ، و عرض،l طول،
نبايـد   نتيجه آزمـوني  هيچ. تعيين شود 4-3بند مطابق استاندارد بايد  ،Smax و تخت بودن، 3-3بند  استاندارد
   .باشد تفاوت داشته 1 هاي ارائه شده در جدول روادارياز تر  بيش اعالم شدهاز مقادير 

  گونيا بودن و تخت بودن هاي طول، عرض، رواداري -1جدول 
  ها رواداري

  اسمي طول يا عرض
mm 

   Smax، تخت بودن
mm 

  Sb ، در طول و عرضگونيا بودن
mm/m 

 طول يا عرض
mm 

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

  40000تا  2000از  تر بيش 10± 5 0/28
0/35   4000تر از  بيش 10± 5 

   ضخامت   2-2- 5
، dNنبايـد از ضـخامت اسـمي،     يآزمـون  نتيجـه هـيچ  . تعيين شود 2-3بند  ، بايد مطابق استاندارد dضخامت،

  .باشد تفاوت داشته فراورده در برچسب  ه شدهيبراي كالس ارا 2هاي داده شده در جدول  تر از رواداري بيش
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  هاي ضخامت ها براي رواداري كالس - 2جدول
  است mmابعاد برحسب                 

 كالس هارواداري   d، ضخامت
 50  d   2 +  2-  

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

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

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

T3 120 dN   50 1+  1-  
120 d 1+  1-  

   معينرطوبت دما و ابعادي تحت شرايط  پايداري  2-3- 5
اين آزمـون بايـد   . شودتعيين  6-3بند  بايد مطابق استاندارد معينرطوبت دما و پايداري ابعادي تحت شرايط 

تغييـرات  . انجام شود )90±5(% و رطوبت نسبي )oC )2±23دماي در h48ها به مدت  گيري آزمونه بعد از قرار
. فراتـر رود  2%نبايد از  ،εd∆ ضخامت،در  تغييرات نسبي و ،εb∆ عرض، دربي تغييرات نس، εl∆نسبي در طول، 

شود اين آزمون نبايـد   شده، استفاده   شرح داده 2-2-3-5 تري كه در بند گيرانه آزمون سختاز كه  در صورتي
  .انجام گيرد

  يا مقاومت فشاريتغيير شكل  10%در تنش فشاري   2-4- 5
. تعيـين شـود   5-3استاندارد بنـد  بايد مطابق  ،σm يا مقاومت فشاري، ،σ10 تغيير شكل، 10%تنش فشاري در 

 تـر  بيش، هر كدام كه   σmيا مقاومت فشاري،، σ10 تغيير شكل، 10%در براي تنش فشاري  نتيجه آزموني هيچ
  .تر باشد براي تراز اعالم شده كم 3بايد از مقادير داده شده در جدول ناست، 
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  يا مقاومت فشاري تغيير شكل  10%در  ش فشاريترازها براي تن -3جدول 
  الزام

 kPa  
  تراز

 100   CS(10\Y)100  
 200  CS(10\Y)200  

250  CS(10\Y)250  
 300   CS(10\Y)300  
 350   CS(10\Y)350  
 400   CS(10\Y)400  
 450   CS(10\Y)450  
 500   CS(10\Y)500  
 600  CS(10\Y)600  
 650   CS(10\Y)650  
 700   CS(10\Y)700  
 800   CS(10\Y)800  
 900  CS(10\Y)900  

1000   CS(10\Y)1000  

  واكنش در برابر آتش  2-5- 5
  واكنش در برابر آتش طبقه بندي    2-5-1- 5

  .تعيين شود 17-3بند  واكنش در برابر آتش بايد مطابق استاندارد  طبقه بندي
  ستهسوختن فروزان پيو  2-5-2- 5

در نبـود روش آزمـون، روش آزمـون     .شـود  اعالمبايد  سوختن فروزان پيوسته آمده باشد،در مقررات  چنانچه
  .ملي مناسب موجود بايد به كار برده شود

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

جود نداشـته باشـد،   ومورد مصرف  فراوردهبراي  3-5بند  خاصيت شرح داده شده در هربراي  الزامياگر هيچ 
  .كننده مورد نياز نيستآن توسط توليد اعالمو   تعيين اين خاصيت
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   معينپايداري ابعادي تحت شرايط   3-2- 5
   معينپايداري ابعادي در دماي   3-2-1- 5

داري  آزمـون بايـد بعـد از نگـه    . شـود تعيـين   6-3بنـد  بايد مطـابق اسـتاندارد    معينپايداري ابعادي در دماي 
، تغييـرات نسـبي در عـرض،    εl∆ تغييرات نسبي در طول،. انجام شود )C )2±70در دماي h48براي  ها آزمونه
∆εb  ،و تغييرات نسبي در ضخامت∆εdشود  5%از  تر بيش ، نبايد.  

   معينپايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي   3-2-2- 5
اين آزمون بايـد   .شودتعيين  6-3بند دارد بايد مطابق استان معينپايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي 

تغييـرات  . شـود انجـام   )90± 5(%و رطوبـت نسـبي    )C )2±70دمـاي در  h48براي ها  آزمونهداري  بعد از نگه
   5% ازتـر   بـيش نبايـد   ،εd∆، و تغييرات نسبي در ضـخامت،  εb∆، تغييرات نسبي در عرض، εl∆ نسبي در طول،

   .شود
  معينشرايط دما و بار فشاري تغيير شكل تحت   3-2-3- 5

براي هـر يـك از   . شودتعيين  7-3بند بايد مطابق استاندارد  معينتغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري 
چـه در   ، چنـان ببعـد از مرحلـه   ،  ε2و الـف ، بعـد از مرحلـه    ε1شرايط آزمون تفاوت بين تغيير شكل مربـوط، 

تـر   براي تراز اعالم شـده بـيش   4يد از مقادير داده شده در جدول است، نبا  شده  شرح داده 7-3بند استاندارد 
  .شود

  ترازها براي تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري مشخص  -4جدول 
  الزام

  تراز  شرايط آزمون  درصد 

 5تر از  مساوي يا كم

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

5 )2(DLT 

  يا مقاومت فشاريتغيير شكل   5%و ر شكل تغيي  2%در تنش فشاري   3-3- 5
 5-3اسـتاندارد بنـد   بايد مطابق  ،σm يا مقاومت فشاري،، σ5 يا/و σ2 ،5%يا /و 2% تغيير شكل تنش فشاري در

 يا مقاومت فشاري،، σ5 يا/و σ2 ،5%يا /و 2%تغيير شكل  تنش فشاري دربراي  نتيجه آزموني هيچ. تعيين شود
σm،  تـر   براي تراز اعـالم شـده كـم    6و جدول  5بايد از مقادير داده شده در جدول نت، اس تر بيشهر كدام كه

  .باشد

كنـد، محاسـبه بايـد بـه      را مشخص نمـي   5%و   2%محاسبه تنش فشاري در تغيير شكل  5-3گرچه استاندارد بند  -يادآوري
  .همان روش انجام شود
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  ومت فشارييا مقا تغيير شكل 2%در  ترازها براي تنش فشاري -5جدول 
  الزام

 kPa  
  تراز

 100   CS(2\Y)100

 200  CS(2\Y)200

250   CS(2\Y)250

 300   CS(2\Y)300

 350   CS(2\Y)350

 400  CS(2\Y)400

 450   CS(2\Y)450

 500   CS(2\Y)500

 600   CS(2\Y)600

 650   CS(2\Y)650

 700   CS(2\Y)700

 800   CS(2\Y)800

 900   CS(2\Y)900

1000   CS(2\Y)1000

  يا مقاومت فشاري تغيير شكل 5%در  ترازها براي تنش فشاري -6جدول 
   الزام

 kPa  
  تراز

 100   CS(5\Y)100

 200  CS(5\Y)200

250   CS(5\Y)250

 300   CS(5\Y)300

 350   CS(5\Y)350

 400  CS(5\Y)400

 450   CS(5\Y)450

 500   CS(5\Y)500

 600   CS(5\Y)600

 650   CS(5\Y)650

 700   CS(5\Y)700

 800   CS(5\Y)800

 900   CS(5\Y)900

1000   CS(5\Y)1000
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  متمركز  بار  3-4- 5
تعيـين   5-3بند تعيين تنش فشاري يا مقاومت فشاري مطابق استاندارد  از طريقبايد پياده آمد  اثرات رفت و

  ).مراجعه شود 4-2-5به بند ( شود
  خزش فشاري  3-5- 5

 روز آزمون در تنش فشاري اعالم شـده،  122، بايد بعد از حداقل εtكاهش ضخامت، كل  ، و εctخزش فشاري،
σc ،حداقلمعين  هاي گامدر كه kPa1، تـا   يـابي شـوند   برابر بـرون  30سال  10متناظر با  تعيين شود و نتايج

كـه   هـايي انجـام شـوند    ها بايد روي نمونـه  آزمون. دست آيده ب 8-3بند ي اعالم شده مطابق استاندارد ترازها
خزش فشـاري بايـد   . افزايش نيابد 10%تر از  بيش 3با تراز جدول  مطابقتنش فشاري يا مقاومت فشاري آنها 

تـنش اعـالم شـده،    در  5/0% هـاي  گامبا  ، i1،كاهش ضخامت بايد در ترازهايكل و  شوداعالم  ،i2 ،در ترازهاي
  .تر باشد شده در تنش اعالم شده بيش اعالمنبايد از ترازهاي  يآزمون نتيجه هيچ. اظهار شود

  . سال عموماً  الزم است 50يابي و زمان برون εt ،%2كاهش ضخامت كل،  ،براي مصارف ساختماني - 1يادآوري

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

%  
  اعالم شدهتنش 

kPa  
 يابيزمان برون
  سال

 زمان آزمون
  روز

  تراز

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

، نشـان  CC(2/1.5/50)100 ، براي مثال، تراز اعـالم شـده  7مطابق بند   CC(i1/i2/y)σcبه كد مشخصه ارجاع  اب - 3يادآوري
 5/1%از  تـر  بيش ،kPa100تحت تنش اعالم شده ) روز آزمون 608 × 30يعني(يابي  برونسال  50 بعد ازكه دهد مقداري را  مي

  .نباشدكاهش ضخامت كل براي  2% شاري وبراي خزش ف

  اي دورهرگذاري فشاري مقاومت در برابر با  3-6- 5
  بار موج مربعي كاربردبا  اي دورهمقاومت در برابر بارگذاري فشاري  3-6-1- 5

بايد مطابق پيوست ت اين استاندارد  بار موج مربعي كاربردبا  اي دورهمقاومت در برابر بارگذاري فشاري 
برحسب درصد، پس ، Di، 10%در فشار نسبي. استفاده شود ريليتعيين شود و بايد به ويژه براي كاربردهاي 

به ، بايد Diفشار نسبي،  .تعيين شودبايد ، iσ ،هاي بارگذاري و تنش فشاري اعمال شده دورهاز تعداد معيني 
 دوره 1062، بعد از Diتر از تراز اعالم شده،  نبايد بيش يهيچ نتيجه آزمون. اعالم شود ،iتراز،  صورت

  .باشد ،بارگذاري در تنش اعالم شده

فشاري يا  بارگذاري در تنش دوره 1062بعد از  Di ،%5فشار نسبي، نمونه وار به طور  ريليبراي كاربردهاي  -  ادآوريي 
  . عموماً مورد نياز است kPa 300تا   kPa100مقاومت فشاري 
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  با كاربرد بار سينوسي اي دورهمقاومت در برابر بارگذاري فشاري   3-6-2- 5
 .شود تعيين 18 - 3با كاربرد بار سينوسي بايد مطابق استاندارد بند  اي دورهشاري مقاومت در برابر بارگذاري ف

هاي بارگذاري و تنش فشاري  هدوراز تعداد مشخص  به صورت درصد بايد بعد، I,max، نسبي تغيير شكل
نبايد  يمونهيچ نتيجه آز. اعالم شود ،iبايد به صورت تراز، ، I,max، فشار نسبي. ، تعيين شودiσ اعمال شده،

  .تنش اعالم شده باشداعالم شده و بارگذاري  هاي  دورهتعداد  در تر از تراز اعالم شده بيش
  مقاومت خمشي   3-7- 5

را بسـته بـه كـاربرد     XPSهـاي   فـراورده . تعيـين شـود   12-3استاندارد بند بايد مطابق ، b ،مقاومت خمشي
از تـر   كـم نبايـد   ،b ،يآزمون جهينت چيه. مون كرديا در جهت مخالف آن آز كردن توان در جهت اكسترود مي

  .باشد است، شدهانتخاب زير  ي، كه از ترازهاBSتراز اعالم شده، 
kPa300 ،kPa400 ،kPa500 ،kPa600 ،kPa700 ،kPa800 ،kPa900 ،kPa1100 ،kPa1300 ،kPa1700   
kPa1900 ،kPa2100 ،kPa2300 ،kPa2500 ،kPa3000 ،kPa3500 ،kPa4000  

  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي    3-8- 5
 14-3بند استاندارد مطابقهاي انجام شده  گيري    اساس اندازه يت حرارتي بايد برمقاومت حرارتي و ضريب هدا

براي كاربردهاي پركننده سـبك بـدون الزامـات     .باشد 15-3مطابق استاندارد بند  هاي ضخيم فراوردهبراي و 
مقدار حداكثر ضريب هدايت حرارتي به صورتي كه در هدف اين استاندارد مشخص اعالم  -حرارتيكاري  عايق
   .مجاز است )W/(m.K)060/0(شده 

تعيـين شـود و   اين اسـتاندارد   پو پيوست  الفطابق پيوست ممقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد 
   :شود اعالمبندهاي زير  مطابقكننده  توسط توليد

  ؛باشد oC10بايد  رجعممتوسط دماي  5-3-8-1
  .گيري شده بايد با سه رقم معني دار گزارش شوند مقادير اندازه 5-3-8-2
، بايد در صـورت امكـان   λDضريب هدايت حرارتي، . شود اعالم، بايد هميشه  RDمقاومت حرارتي،  5-3-8-3

  .شود اعالم
 مقـادير  صـورت  به، بايد λDه، شد اعالم، و ضريب هدايت حرارتي  RDشده،  اعالممقاومت حرارتي  5-3-8-4

  . شود ميتعيين  90%اطمينان  سطحبا ، كه است از توليد 90%حداقل  نماينده ارائه شود كه حدي
ـ    بـه سـوي   W/(m.K)001/0بايد با تقريـب  ، λ90/90، مقدار ضريب هدايت حرارتي 5-3-8-5 ه بـاال گـرد و ب

  .شود اعالم W/(m.K)001/0فواصل درترازهايي با ، λD ،عنوان
، و مقـدار ضـريب هـدايت    dNبايـد از ضـخامت اسـمي،      ،RDشده،  اعالممقاومت حرارتي مقدار   5-3-8-6

  .شود، مربوط محاسبه λ90/90 حرارتي،
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 ،λ90/90 و ضريب هدايت حرارتي، ،dNاز ضخامت اسمي،  چه چنان، R90/90مقدار مقاومت حرارتي،   5-3-8-7
 درترازهـايي بـا فواصـل     RDعنوان ه ب پايين گرد و به سوي m2.K/W05/0بايد با تقريب  شودمحاسبه  مربوط

m2.K/W05/0 شود اعالم .  
گيـري   انـدازه  بـه طـور مسـتقيم   ها  كه فقط مقاومت حرارتي آن ييها فراوردهبراي  ،R90/90مقدار،   5-3-8-8

ـ  پـايين گـرد و   بـه سـوي   m2.K/W05/0شـود، بايـد بـا تقريـب       مي  اصـل ترازهـايي بـا فو   در  RDعنـوان  ه ب
m2.K/W05/0 شود اعالم.   

  جذب آب  3-9- 5
  ورسازي   وسيله غوطهه جذب آب درازمدت ب 3-9-1- 5

تعيين  10-3بند  استانداردالف  -2 روش ، بايد مطابقWlt ورسازي كامل،  وسيله غوطهه جذب آب درازمدت ب  
  .تر باشد شده بيشبراي تراز اعالم  6نبايد از مقادير داده شده در جدول  نتيجه آزموني هيچ. شود

  ورسازي كامل ترازها براي جذب آب  درازمدت بوسيله غوطه - 7جدول 
  الزام

  تراز  درصد حجمي

 3  WL(T)3 

 5/1   WL(T)1.5 

7/0   WL(T)0.7 

5/0   WL(T)0.5 

  نفوذوسيله ه جذب آب درازمدت ب 2 -3-9- 5
نبايد از  نتيجه آزموني هيچ. تعيين شود 11- 3بند  ، بايد مطابق استاندارد WdV، نفوذوسيله ه جذب آب ب

  .تر باشد براي تراز اعالم شده بيش 8داده شده در جدول  مقدار
  نفوذوسيله ه ترازها براي جذب آب دراز مدت ب - 8جدول 

  الزام
  تراز  درصد حجمي 

5   WD(V)5 

3   WD(V)3

  و آب شدن  زدنمقاومت در برابر يخ   3-10- 5
 2-9-3-5 هاي  بند ، با استفاده از آزمونه13-3بند ن و آب شدن بايد مطابق استاندارد مقاومت در برابر يخ زد

تـر   شـده بـيش    براي تراز اعالم 9شده در جدول   ، نبايد از مقادير دادهWV ،اضافه شده جذب آب. تعيين شود
  .باشد
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  ترازها براي مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن - 9 جدول
  الزام

  زترا  درصد حجمي

5  FTC 5 
4   FTC 4 
3  FTC 3 
2   FTC 2 
1  FTC 1 

، σm ، يا مقاومـت فشـاري،   σ10تغيير شكل، 10%كاهش در تنش فشاري در  ،آب شدن -بعد از آزمون يخ زدن
تـر   مقدار اوليه بـيش  10%انجام شود، نبايد از  5-3بند آزمون مطابق استاندارد  كه هنگامي ،خشك هاي آزمونه
   .شود

  انتقال بخار آب  3-11- 5
 نفـوذ عنوان ضـريب مقاومـت در برابـر    ه تعيين شود و ب 9-3بند آب بايد مطابق استاندارد  خواص انتقال بخار

هاي غيرهمگن يـا   فراورده، براي Ζعنوان مقاومت در برابر بخار آب، ه هاي همگن و ب فراورده، براي  بخار آب،
 ترازهـا ايـن  ، كـه از   MUشـده،  اعـالم از تـراز   تـر  كم نبايد ون آزم نتايج يك از هيچ. شودروكش شده اعالم 

  .300و  250، 200، 150، 100، 80، 50 :باشد شود انتخاب مي
  . تر از مقدار اعالم شده باشد شود، هيچ نتيجه آزموني نبايد كم اعالم مي Z اگر
  1آزاد شدن مواد خطرناك  3-9- 5

  هاي آزمون روش  6
  برداري نمونه  6-1

تر از يـك تختـه نباشـد و بـراي انجـام       برداشته شوند كه مساحت كل كمقسمي  بها بايد از يك نمونه ه  آزمونه
  .هاي الزم كافي باشد آزمون

  شرايط تثبيت  6-2
در اين استاندارد به صورت ديگري كه  ها مورد نياز نيست مگر آن براي آزمونه اي ويژهشرايط  تثبيت گونههيچ 

و  )oC)2±23 دماي در h6ها بايد قبل از آزمون براي حداقل  آزمونه ف نظردرصورت اختال. مشخص شده باشد
   .صورت ديگري در اين استاندارد مشخص شده باشده كه ب د، مگر آننداري شو نگه )50±5(%رطوبت نسبي 

                                                                                                                                                         
 .اين بخش در استاندارد مرجع در دست تهيه است -1
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  آزمون  انجام  6-3
  كليات  6-3-1

ـ   گيري ها، حداقل تعداد اندازه ابعاد آزمونه گونـه  و هر آزمـون  وردن يـك نتيجـه  دسـت آ  ههاي مورد نياز بـراي ب
   .است  داده شده 10در جدول باشد،  مورد نيازكه  اي ويژهشرايط 

  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي  6-3-2
مطـابق  هاي ضـخيم   فراوردهبراي  يا 14-3بند حرارتي بايد مطابق استاندارد   حرارتي و ضريب هدايت  مقاومت

  :زير تعيين شود و تحت شرايط 15-3استاندارد بند 
  ،)C)3/0±10 متوسط ـ در دماي 

  ، 2-6شرايط مطابق بند  تثبيتـ بعد از 
  .مطابق پيوست پي مند زمانبا درنظر گرفتن اثرات  -

، مشروط كردگيري  اندازهنيز  C10 به جز متوسطي هاي در دما توان ميمقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي را  -يادآوري
  .خوبي مستند شده باشده ه بين دما و خواص حرارتي برابط دقتنكه آبر 

. گيري شده تعيين شـوند  هاي اندازه در ضخامت به طور مستقيممقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد 
هـايي   گيري حرارتي بايد با اندازه  ضريب هدايت حرارتي و  مقاومت  اين امكان وجود نداشته باشد،  كه درصورتي

  :كه نآتعيين شود مشروط بر  فراوردهي ديگر ها روي ضخامت
   ؛باشد  شده  و درهمان واحد توليدي ساخته داشتهخصوصيات فيزيكي و شيميايي مشابه   فراورده -
هـايي كـه    ضريب هـدايت حرارتـي در محـدوده ضـخامت     15-3بند بتوان نشان داد كه مطابق استاندارد و  -

  .ف ندارداختال 2%تر از  بيششود  ميانجام محاسبه 
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   ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -10 جدول
  استmm  ر حسبابعاد ب

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها  گيري اندازه
دست ه براي ب

  آوردن  يك
  نتيجه آزمون

  
  طول و عرض

  الفآزمونه 
  

  روش آزمون

  
  بند

  شماره  عنوان

  استاندارد  با اندازه كامل  1  -
  1- 2-5  طول و عرض  1- 3بند  

  استاندارد  با اندازه كامل  1  
  3- 3بند  

گونيا بودن طول و 
  1- 2-5  عرض

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

  استاندارد  با اندازه كامل  Pa)5 ±250(  1: بار
  2- 2-5  ضخامت  2- 3بند  

 تثبيت روز 45 به مدتها را  آزمونه
 ،oC23:زمونآشرايط ، كنيد شرايط

  90%ي رطوبت نسب
2  200 200  استاندارد  

  6- 3بند  

  پايداري ابعادي تحت
  شرايط رطوبت و
  دماي مشخص

5-2 -3  

 تثبيت روز 45 به مدتها را  آزمونه
 طول و عرض آزمونه(، كنيد شرايط

ضـخامت   تر از مساوي يا بزرگ بايد
  )باشد

5  100× 100  
  استاندارد

  5- 3بند  

 10%در  تنش فشاري
مقاومت يا  تغيير شكل
  ريفشا

5-2 -4  3  150× 150  

  1-5- 2-5  واكنش در برابر آتش  17- 3بند استاندارد   -
  2-5- 2-5  سوختن فروزان پيوسته ب  

 تثبيت روز 45 به مدتها را  آزمونه
  استاندارد   200 200  2  ،كنيد شرايط

  6- 3بند 
پايداري ابعادي در 

  معيندماي 
  
  

5-3 -2  
  

 تثبيت روز 45 به مدتها را  آزمونه
: شرايط آزمون ،كنيد يطشرا
oC70 ، 90%رطوبت نسبي  

2  200 200   استاندارد  
  6- 3بند 

 درپايداري ابعادي 
شرايط رطوبت و دماي 

  معين

 تثبيت روز 45 به مدتها را  آزمونه
  استاندارد   100 ×100  3  ،كنيد شرايط

  7- 3بند 

تغيير شكل تحت 
بار فشاري دما و شرايط 

  معين
 تثبيت روز 45 به مدتها را  آزمونه
طول و عرض آزمونه (، كنيد شرايط
ضخامت  تر از مساوي يا بزرگبايد 

  )باشد

5  100× 100  
  استاندارد

  5- 3بند  

   2 %در تنش فشاري
  تغيير شكل  5%يا / و 

  يا مقاومت فشاري
5-3 -3  3  150× 150  

  4- 3-5  متمركزبار   5- 3استاندارد بند   4-2- 5بند     



18 

 

  ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -10 جدولادامه  
  استmm ابعاد بر حسب 

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد
ها براي  گيري اندازه

دست آوردن  ه ب
  يك

  نتيجه آزمون

  
  طول و عرض

  الفآزمونه 
  

  روش آزمون

  
  بند

  شماره  عنوان

 متوسطسطح از  را آزمونه
يك تخته  تنش /مقاومت فشاري
به ها را  آزمونه. انتخاب كنيد

 شرايط تثبيت روز 45 مدت
  كنيد

2  100× 100  

  150 ×150  2  5- 3-5  خزش فشاري  8- 3بند استاندارد 

 روز 45 به مدتها را  آزمونه
  پيوست ت  400 ×400  2  كنيد شرايط تثبيت

مقاومت در برابر 
 اي دورهبارگذاري فشاري 

موجي با كاربرد بار 
  مربعي

5-3 -6 -1  

 روز 45 به مدتها را  آزمونه
  استاندارد  200 ×200  1  كنيد شرايط يتتثب

  18- 3بند  

مقاومت در برابر 
 اي دورهبارگذاري فشاري 

  با كاربرد بار سينوسي
5-3 -6 -2  

  3  روش ب

و مساوي  dN 5: طول
  550تر از  يا كوچك
  150: عرض
 100حداكثر: ضخامت

  استاندارد
  7- 3-5  مقاومت خمشي  12- 3بند  

  به پيوست پ
 يا 14- 3د بند استاندار  1  .شودمراجعه 

  و پيوست پ15- 3بند 
 14- 3استاندارد بند 

  15-3بند  يا
  مقاومت حرارتي ـ

  8- 3-5  ضريب هدايت حرارتي

ه مدت ب جذب آب دراز  10- 3استاندارد بند   200200  2  الف 2روش 
  1-9- 3-5  ورسازي وسيله غوطه

-  2  500500   ه مدت ب جذب آب دراز  11- 3استاندارد بند
  2-9- 3-5  نفوذوسيله 

  500500  1  مجموعه الف
 مقاومت در برابر يخ زدن  13- 3استاندارد بند 

  يا 100 ×100  5  2ب و 1مجموعه ب  10- 3-5  و آب شدن
  150 ×150  3  2ب و 1مجموعه ب

  11- 3-5  خواص انتقال بخار آب  9- 3بند استاندارد   9- 3استاندارد بند   3  شرايط مجموعه الف
  12- 3-5  كآزادسازي مواد خطرنا ب -  -  -

  .7-3-5و بند  8-3-5با اندازه كامل باستثناي بند  فراوردهضخامت  هميشه -الف
 .دست تهيه استاستاندارد مرجع در در اين بخش  -ب
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  كد شناسايي  7
اين كد بايـد مـوارد زيـر را    . ارائه شودبه فارسي و انگليسي بايد توسط توليد كننده  فراوردهكد شناسايي براي 

  .وجود نداشته باشد 3-5براي يك خاصيت شرح داده شده در بند  الزاميمگر آن كه هيچ در بر گيرد 
  

 XPS -  عالمت اختصاري فوم پلي استايرن اكسترود شده -

  ISIRI -  ملي ايران    استاندارد ارجاع به اين -
 Ti -  هاي ضخامت رواداري -
يا  CS(2 -  يا مقاومت فشاريتغيير شكل  10%يا  5%يا  2%در تنش فشاري  -  Y) i\10يا 5
 CC(i1/i2/y) σc -  خزش فشاري -

 CLRT(i,z) σi -  با بار موج مربعي اي دورهمقاومت در برابر بارگذاري  -

 CLR (i,z) σi -  با بار موج سينوسي اي دورهمقاومت در برابر بارگذاري  -

 BSi -  مقاومت خمشي -

 DS(T+) -  پايداري ابعادي در دماي معين -
 DS(TH) -  معين پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي -

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

 WL(T)i -  ورسازي درازمدت بوسيله غوطهجذب آب  -

 WD(V)i -  نفوذجذب آب درازمدت بوسيله  -

 Zi يا  MUi - انتقال بخار آب -

 FTCi -  و آب شدن زدنمقاومت در برابر يخ  -

 "i"  شود ه براي نشان دادن تراز يا كالس مربوط استفادبايد. "z"  و ها دورهتعداد "σi"  براي نشان دادن تنش
 بايد "σc"براي خزش فشاري . است اي دورهبه كار برده شده براي مقاومت در برابر بارگذاري فشاري فشاري 

  .شود ها استفاده  براي نشان دادن تعداد سال  "y" و براي نشان دادن تنش فشاري
  : شود استايرن اكسترود شده با مثال زير نشان داده مي فوم پلي فراوردهكد شناسايي براي يك 

تغيير شكل تحت شـرايط دمـا و بـار    تراز  ، T1ضخامت  كالس ،ملي ايران استاندارداين شماره  ،فوم پلي استايرن اكسترود شده
ش ضـخامت  و كـاه  2%حـداكثر   خزش فشاريتراز  ،300يا مقاومت فشاريتغيير شكل  10%در تنش فشاري تراز  ،5)2( معين

بـراي مقاومـت در برابـر بارگـذاري     اعالم شـده   تراز نماد ،kPa100 سال تحت تنش  50يابي در  بعد از برون 5/1%كل حداكثر 
بـا كـاربرد بـار     اي دورهبراي مقاومت در برابر بارگذاري فشاري اعالم شده  تراز نماد ،150با كاربرد بار سينوسي  اي دورهفشاري 

تـراز ضـريب   ، 3 ورسـازي  جـذب آب  درازمـدت بوسـيله غوطـه    تـراز   ،3 نفوذذب آب درازمدت بوسيله جتراز  ،150موج مربعي 
    .2و آب شدن زدنمقاومت در برابر يخ تراز   ،150مقاومت در برابر نفوذ بخار آب 

XPS- ISIRI…-T1-DLT(2)5 -CS(10\Y)300 -CC(2/1.5/50)100-CLRT (5/2106)150 -CLR (5/2106)150 
-WD(V)3 -WL(T)3 - MU150- FTC2 
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  ارزيابي انطباق   8
شـامل  (الزامات اين استاندارد و بـا مقـادير بيـان شـده      هاي فوم پلي استايرن اكسترود شده با انطباق فراورده

  :بايد به شرح زير نشان داده شود) ها كالس
  آزمون نوع اوليه؛ -
  .هكنترل توليد كارخانه به وسيله توليدكننده، شامل ارزيابي فراورد -

ارزيـابي  . باشـد  داين استاندار الزاماتخود با   هاي فراوردهانطباق بايد مسئول  وييا نماينده مجاز   توليد كننده
هـاي انجـام    اساس كنترل توليد كارخانه و آزمـون  انجام شود و بايد بر 16-3استاندارد بند انطباق بايد مطابق 
   .دهاي برداشته شده از كارخانه باش شده بر روي نمونه

 16-3استاندارد بندبندي كند اين كار بايد مطابق   خود را گروه هاي فراوردهاي تصميم بگيرد تا  كنندهاگر توليد
  .انجام شود و پيوست پ اين استاندارد

  .ها در كنترل توليد كارخانه بايد مطابق با پيوست ب اين استاندارد باشد آزمون تناوبحداقل 
    اسـتاندارد بنـد  شود، همبستگي آن با آزمون مسـتقيم بايـد مطـابق     نجام ميكه آزمون غيرمستقيم ا هنگامي

  .ايجاد شود 3-16

  گذاري و برچسب گذاري نشانه  9
يا  فراوردهد و اطالعات زير بايد بر روي نگذاري شو هاي مطابق اين استاندارد بايد به طور واضح نشانه فراورده

  :بندي درج شود برروي برچسب يا بر روي بسته
   ؛استاندارد ملي ايراناين  ارجاع به ـ

  ؛كااليا ساير مشخصات معرف  فراوردهـ  نام 
  ؛نام يا عالمت تجاري و نشاني توليدكننده -

  ؛ـ  سال توليد
  ؛رديابي  كننده يا كدي يا زمان توليد و كارخانه توليدـ  نوبت كار

  ؛ـ كالس واكنش در برابر آتش
  ؛ شده اعالمـ  مقاومت حرارتي 

  ؛شده اعالمريب هدايت حرارتي ـ  ض
  اعالم شده؛ ـ  ضخامت اسمي
  ؛7بند  مطابقـ  كد شناسايي 

  ؛صورت وجود پوشش، در/ ـ  نوع روكش
  ؛اعالم شده، عرض اعالم شدهـ  طول 

  .مقتضيبندي در صورت  ـ  تعداد قطعات و مساحت در بسته
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   پيوست  الف
   )الزامي( 

  ي و ضريب هدايت حرارتيتعيين مقادير اعالم شده مقاومت حرارت

  مقدمه  1-الف
كننده بايـد  توليد. استدايت حرارتي حرارتي و ضريب ه  مقاومت   شده اعالممقادير  تعيينمسئول كننده  توليد

مقدار حرارتي جدول بنـدي شـده بـراي     اگر كه ، به استثنا آنكند را ثابتبا مقادير اعالم شده  فراوردهانطباق 
  . مقادير حرارتي مورد نياز نيستآن صورت كاربردها اعالم شود، در 

مقادير مورد انتظار ايـن خـواص در    ،فراوردهمقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي يك   اعالم شده مقادير 
گيري  كه از طريق اطالعات حاصل از اندازه هستند عاديمفيد اقتصادي منطقي تحت شرايط كاري طول عمر 

  .دشون  مي ارزيابيدر شرايط مرجع 

  اطالعات ورودي   2-الف
 نتيجه آزمون براي مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي داشته باشـد، كـه از   10توليدكننده بايد حداقل 

به منظور محاسبه مقادير اعالم شده مطابق پيوسـت پ   از آنخارج  كارخانه يا هاي مستقيم داخل گيري اندازه
ب هدايت حرارتي و مقاومـت حرارتـي بايـد در فواصـل زمـاني      ضريمستقيم هاي  گيري اندازه. آيد دست ميه ب

را  دورهباشـد، ايـن    در دسترسنتيجه آزمون  10تر از  اگر كم. انجام شود ،آخر را در برگيردماه  12منظم كه 
و  فراوردهكه در آن،  سال است سه دورهدست آيد، اما حداكثر اين  هنتيجه آزمون ب 10توان طوالني كرد تا  مي

  .باشدطور قابل توجهي تغيير نكرده  هتوليد بشرايط 
دست آيـد كـه در   ه نتيجه آزمون ضريب هدايت حرارتي يا مقاومت حرارتي ب 10هاي جديد بايد  فراوردهبراي 

   .شده باشدروزه توزيع  10حداقل  دورهطول يك 
تـر از   كـم  دورهيـك   محاسبه شود و بايد در 3-مقادير اعالم شده بايد بر طبق روش داده شده در پيوست الف

  .شوداز زمان توليد دوباره محاسبه پس ماه  سه
  مقادير اعالم شده  3-الف
   كليات 1-3-الف

داده شـده در   اصولبايد از  90/90و   R90/90مقادير محاسبه شده ، ازλDو  RD اعالم شده، براي استخراج مقادير
  .استفاده شود ،استكه شامل شرايط گرد كردن  1-2-5 بند
  دشو كه مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي اعالم مي در صورتي 2-3-الف

 هـاي  كـه از معادلـه   شـود،  اسـتخراج   90/90و  R90/90، بايد از مقادير محاسبه شده،λDو RD مقادير اعالم شده، 
  .دست آيده ، بشود استفاده مي 3-و الف 2-، الف1-الف

90/90   mean +k  s                                                                ( 1-الف (  
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R90/90 = dN/90/90       3-الف( ) 

  :ها كه در آن
λ90/90 برحسب  90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتيW/(m.K)؛ 

λmean  برحسب  ضريب هدايت حرارتي متوسطW/(m.K)؛  
k   ؛ آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  

sλ  برحسب  تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتيW/(m.K).  

  شود مقاومت حرارتي اعالم ميتنها كه  در صورتي 2-3-الف
تعيـين   5-و الـف  4-، كه بـا اسـتفاده از معادلـه الـف    دست آيد به محاسبه شده مقداراز  بايد همقدار اعالم شد

  .دشو مي
R90/90 = Rmean – k  sR      ( 4- الف (     

 

 

1

2

1
1








n

RR
s

n

i
mean

R  ( )5 -الف                                      

  :ها كه در آن
Rmean  برحسب  ميانگين مقاومت حرارتيm2.K/W ؛  

k   آزمون در دسترس؛ضريب مربوط به تعداد نتايج  
sR  رحسب ب تخمين انحراف معيار مقاومت حرارتيm2.K/W ؛ 

R90/90  برحسب  90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%مقاومت حرارتيm2.K/W ؛  
Rl برحسب  نتيجه آزمون مقاومت حرارتيm2.K/W ؛  
n  تعداد نتايج آزمون. 
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  90%اطمينان  سطحيك طرفه با  90%براي فاصله رواداري  kمقادير  -1- جدول الف

k  تعداد نتايج آزمون 
07/2  10  
01/2  11  
97/1  12  
93/1  13  
90/1  14  
87/1  15  
84/1  16  
82/1  17  
80/1  18  
78/1  19  
77/1  20  
74/1  22  
71/1  24  
70/1  25  
66/1  30  
62/1  35  
60/1  40  
58/1  45  
56/1  50  
47/1  100  
39/1  300  
36/1  500  
32/1  2000  

  .يابي خطي استفاده كنيد رونيا د 24-3 بند استاندارداز نتايج آزمون ديگر  تعدادبراي 
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  پيوست ب
  )الزامي(  

  كنترل توليد كارخانه

  فراوردهآزمون انجام  هاي تناوبحداقل  -1-جدول ب

 بند  الف آزمون تناوبحداقل 
  شماره عنوان

  1-2-5  طول و عرض  h2هر  بار يك
  1-2-5  گونيا بودن  h4هر  بار يك
  1-2-5  تخت بودن  h8هر  بار يك
  2-2-5  ضخامت  h2هر  بار يك
  3-2-5  پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي مشخص  سال 5هر  بار يك
  4-2-5  مقاومت فشاري تغيير شكل يا  10%در تنش فشاري   h12هر  بار يك

  1-5-2-5  واكنش در برابر آتش  شودمراجعه  2-به جدول ب
  2-5-2-5  سوختن فروزان پيوسته ب

  1-2-3-5  دي در دماي مشخصپايداري ابعا سال 5هر  بار يك
  2-2-3-5  پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي مشخص سال 5هر  بار يك
  3-2-3-5  تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري مشخص سال 5هر  بار يك
تغيير شكل يا مقاومت   5%يا / و   2%تنش فشاري در   ماه 12هر  بار يك

  3-3-5  فشاري

  5-3-5  فشاري خزش سال 5هر  بار يك
با كاربرد بار موجي  اي دورهمقاومت در برابر بارگذاري فشاري   سال 5هر  بار يك

  1-6-3-5  )پيوست ت(مربعي 

با كاربرد بار موجي  اي دورهمقاومت در برابر بارگذاري فشاري   سال 5هر  بار يك
  2-6-3-5  سينوسي

  7-3-5  مقاومت خمشي سال 5هر  بار يك
  پ h24هر ارب يك: مقادير اوليه

 پهر دو سال بار يك: مند زمانمقادير 
  8-3-5  ضريب مقاومت حرارتيو  مقاومت حرارتي

  1-6-3-5  ورسازي جذب آب درازمدت بوسيله غوطه سال 5هر  بار يك
  2-9-3-5  نفوذجذب آب دراز مدت بوسيله  سال 5هر  بار يك
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  فراوردهآزمون انجام  هاي تناوبحداقل  -1-جدول بادامه 

 بند  الف آزمون تناوباقل حد
  شماره عنوان

  10-3-5  مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن سال 5هر  بار يك
  11-3-5  خواص انتقال بخار آب سال 5هر  بار يك

  12-3-5  آزاد سازي مواد خطرناك  ب
خط توليد تحت شرايط پايـدار در   عنوان حداقل براي هره بايد بشود،  كه در نتايج آزمون بيان ميآزمون  هاي تناوبحداقل  -الف
 ، كـه احتمـاالً  شودكه تغييرات يا اصالحاتي انجام  شده است، درصورتي  آزمون كه در باال داده هاي تناوب عالوه بر. گرفته شود نظر

  .، آزمون خواص مربوط فراورده بايد تكرار شودباشد بر انطباق فراورده اثرگذار
  . هنوز در دسترس نيستمربوط هاي آزمون  وشها داده نشده است، چون ر تناوب -ب
  .تنها هنگامي كه مقادير حرارتي مورد نياز است -پ

هاي مشابه  مدت از فراورده براي آزمون نوع اوليه نتايج آزمون خواص يخ زدن و آب شدن، مكانيكي و حرارتي دراز  - يادآوري
  .هد شد تا آزمون كامل شودخوا  نظر گرفته در ،شوند هاي متفاوت توليد مي كه در كارخانه
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  براي خصوصيات واكنش در برابر آتش فراوردهآزمون  انجام تناوبحداقل  - 2-جدول ب
  بند  الف آزمون تناوبحداقل 

  ، تپمستقيمآزمون غير
  بآزمون مستقيم

  شماره  عنوان
 طبقه  فراورده  ج ،ثاجزا 

واكنش 
در برابر 
  آتش
  

5 -2-5  
  اصلي  اصليغير

  روش  تناوب
  روش  تناوب  زمونآ 

  روش  تناوب  آزمون 
  روش آزمون  تناوب  آزمون 

 هر بار يك
  هفته

 هر بار يك
  هفته

يا   حرارتي  افت
  پتانسيل

  رمازاييگ

 هر بار يك
  هفته

روش 
  كنندهتوليد

-  -  
  بار هر يك

سال و آزمون 2 
  غيرمستقيم

  استاندارد
 20- 3بند  

  و استاندارد
   21- 3بند  

استاندارد بند و (
3-19(  

A1  
  

  بار يك
  وزر هر  

در واحد     وزن
  مساحت

 هر بار يك
  هفته

روش 
  كنندهتوليد

 هر بار يك
  هفته

 هر بار يك
  هفته 

يا    حرارتي افت
  پتانسيل

  رمازاييگ

 هر بار يك
  هفته

روش 
  كنندهتوليد

  
-  -  

  هر بار يك
  سال 2 

  و
آزمون 

  غيرمستقيم

  استاندارد
 20- 3بند  

  استانداردو 
  و 21- 3 بند 

  استاندارد
  19- 3بند  

A2  

 هر بار يك
  روز

وزن در واحد 
  مساحت

 هر بار يك
  هفته

روش 
  كنندهتوليد

  
 هر بار يك

  روز
  

روش توليد 
  كننده

 هر بار يك
  روز

روش توليد 
  كننده

هر  بار يك
  روز

استاندارد 
  23- 3بند 

هر ماه  بار يك
  هر بار يكيا 
  سال 2 

مون و آز
  مستقيمغير

  

  ارداستاند
 و  23- 3بند  

  استاندارد
 19- 3بند  

  
  

B  
C  
D  

هر  بار يك  -  -  -  -
  روز

روش 
  توليدكننده

هر ماه  بار يك
  هر  بار يكيا 

  سال 2
و آزمون 

  مستقيمغير
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  براي خصوصيات واكنش در برابر آتش فراوردهآزمون  انجام تناوبحداقل  -2-جدول ب ادامه
 بند  الف آزمون تناوبحداقل

  پمستقيمغيرآزمون 
  ب آزمون مستقيم

 شماره  عنوان
 طبقه  فراورده  ث ،تاجزا 

واكنش 
در برابر 
  آتش

5-2-5 
  اصلي  اصليرغي

  روش  تناوب
  روش  تناوب  آزمون 

  روش  تناوب  آزمون 
  روش  تناوب  آزمون 

  آزمون 

 هر بار يك  -  -  -  -
  روز

روش 
  كنندهتوليد

  هفته هر  بار يك
سال  2 هر  بار يكيا 

  ون غيرمستقيمو آزم

بند استاندارد 
3-23  E 

  .هاي مطابق اين استاندارد كاربرد نداشته باشند فراوردهممكن است براي ي واكنش در برابر آتش ها همه كالس  -يادآوري
خـط توليـد تحـت    /براي هـر واحـد   ها  فراوردهيا گروه  فراوردهعنوان حداقل براي يك ه شود، بايد ب آزمون، كه در نتايج آزمون بيان مي هاي حداقل تناوب -الف

كه احتمال دارد تغييرات يا اصالحات انجـام شـده بـر انطبـاق      است، در صورتي  شده  هاي آزمون كه در باال ارائه عالوه برتناوب. شرايط پايدار در نظر گرفته شود
  .بايد تكرار شود فراورده، آزمون خواص مربوط باشد اثر گذار فراورده

  .شودممكن است توسط طرف سوم يا توسط توليد كننده انجام  آزمون مستقيم  -ب
  .شوديا بر روي اجزا آن انجام  فراوردهمستقيم ممكن است بر روي آزمون غير -پ
  :تعاريف  -ت
يـا    kg/m20/1 از تـر  مساوي يا بـزرگ  با جرم در واحد مساحت  يك اليه. دهد همگن را تشكيل ميغير فراوردهاي است كه قسمت اصلي يك  ماده: جز اصلي -

  . شود جز اصلي در نظر گرفته مي mm 0/1تر از  مساوي يا بزرگ ضخامت
 و kg/m20/1 تـر از  كوچـك  بـا جـرم در واحـد مسـاحت      يـك اليـه  . دهد همگن را تشكيل نميغير فراوردهاي است كه قسمت اصلي يك  ماده: جز غيراصلي -

  .شود مي جز غير اصلي در نظر گرفته mm0/1 تر از كوچك ضخامت
  .نيست هيچ آزموني مورد نياز، ي داراي گواهينامه فنيدر مورد اجزا -ث
 گـواهي موسسـه  براي گواهي انطباق واكنش در برابر آتش قرار گيـرد، يـا داراي    سامانه يكدر  فراورده  كه مستقيم فقط ممكن است در موارديرآزمون غي -ج

  .كند باشد دار كه همبستگي آزمون مستقيم را  تصديق  صالحيت
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   پيوست پ
  )الزامي(

  ضريب هدايت حرارتي و مقاومت حرارتي مند زمانتعيين مقادير 

  اهداف  1-پ
توليـد  اي  استفاده شود كه با كمك مـواد دمنـده   XPSهاي  فراوردهبايد براي آن دسته از  يمند زمان كار روش
اي در فـوم بـاقي    مـان قابـل مالحظـه   و براي ز دارندضريب هدايت حرارتي كمتري نسبت به هوا  كه شوند مي
دهـد، بايـد بـراي     ه مـي يـ سـال اسـتفاده را ارا   25كه ميـانگين زمـاني حـدود     يمند زمانروش كار  .مانند مي

    .استفاده شود mm200تا  mm20ها ازضخامت  يا بدون آن نفوذ مقاوم در برابرهاي  با اليه XPSهاي  فراورده
  .شوند شوند مشمول اين پيوست پ نمي وليد ميت CO2 كه با فنĤوري XPS هاي فراورده

        دمـاي  درشـرايط   تثبيـت روز بعـد از توليـد و بعـد از     90 هـا،  ها بايد با ضخامت كامل بدون اليـه  فراوردهاين 
C)2±23 ( رطوبت نسبي و%)گيري شوند اندازه، )50 ±5.  

  نفوذ  مقاوم در برابرهاي  بدون اليه XPSكار براي فوم  روش  2-پ
  اصول  1-2-پ

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

  سازي نمونه آماده  2-2-پ
  .كنيدتهيه  است، روز از توليد آن گذشته 90 حداكثر روز تا يكاي كه از  فراوردهاز را آزمونه 

 ،سـطحي  هـاي   پوسـته برش دهيد، در صورت وجود  )mm)1±10با ضخامت  هايي ورقهبه صورت را   آزمونههر 
  .بمانند باقيها  آن دبگذاري

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

  .حاصل شود

يا ساييدن  داغ، برش با سيم تيزر دا يك اره دندانه. را خراب كند ها ورقهتوجهي سطح   طور قابله نبايد ب بريدنروش  -يادآوري
  .هاي مناسبي باشد ممكن است روش ،سطح

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

  ؛mm70تا  mm20هاي  ضخامتبا  XPSروز براي فوم ) 2+90/-2(
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   ؛mm120تا  mm70هاي  ضخامت باروز براي فوم ) 2+50/-1(

  .mm120 تر از بيش هاي ضخامتفوم با روز براي ) 2+30/-0(

بخـش از   گـر هـر  ا .تهيـه كنيـد  است سطح ضخامت مورد آزمون نماينده  كه مند زمانهاي  آزمونه از ورقه  يك
ب هدايت حرارتي ضري براثر منفي شود، مداركي بايد در دسترس باشد كه  مي  كنار گذاشته  هآزمونه بريده شد

  .ندارد مند زمان
مطـابق   هاي ضـخيم  فراوردهبراي  يا 14-3بند كل نهايي را مطابق استاندارد مجموعه  ،ضريب هدايت حرارتي

  . گيري كنيد ، اندازه15-3 استاندارد بند
كـم  بـا   پوسـته بـدون   XPSهاي  فراوردهديده، بايد براي  آسيبتصحيح ضريب هدايت حرارتي به علت سطح 

هـاي   فراوردهبراي . اندازه گيري شده، انجام شود مند زماناز ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K0007/0( نكرد
XPS  كـم كـردن  ، تصـحيح بايـد بوسـيله    پوستهبا )W/(m.K001/0     منـد  زمـان از ضـريب هـدايت حرارتـي 
تصـحيح   ديـده و  آسـيب شامل تصحيح براي سطح  W/(m.K001/0(اين مقدار . گيري شده، انجام شود اندازه

  .شود كردن، مي مند زماناز فرآيند  پوستهبراي حذف 

  طرفهر دو  در نفوذهاي مقاوم در برابر  براي استفاده با روكش XPSروش كار براي فوم   3-پ
  اصول  1-3-پ

 شـده برابـر  با اليه نازك پوشانده  آن طرفهر دو  دركه  XPSاعالم شده فوم مشخصات حرارتي اساس مقدار 
  . است نفوذهاي مقاوم در برابر  وم در زمان پوشش با روكشمقدار حرارتي ف

  يمند زمانروش كار  2-3-پ
بـراي يـك    )50±5(%و رطوبت نسبي ) 2± 23( oCدماي را در  بدون روكش) نشده ورقه(با اندازه كامل   تخته
   .داري كنيد روزه بعد از توليد، نگه 60زماني دوره

     بنـد ببريد و ضريب هـدايت حرارتـي را مطـابق اسـتاندارد      mm500 × mm500سپس يك آزمونه را با ابعاد 
  .گيري كنيد  اندازه 2-3-6هاي ضخيم و بند  فراوردهبراي  15-3 بند يا 3-14

 عنوان مـوارد اسـتثنايي،  ه شوند، ب هايي روكش مي روز پس از توليد با اليه 60تر از  هايي كه بيش فراوردهبراي 
گيري ضريب هدايت حرارتي در زمان  اساس اندازه ضريب هدايت حرارتي بايد برنامه مقاومت حرارتي و  اظهار

  . گذاري باشد روكش
  بايـد اضـافه   W/(m.K) 001/0، تصـحيح قـراردادي   λ>60dگيري شده ضريب هدايت حرارتي، براي مقدار اندازه

  .شود  نظر گرفته در   λ90/90>60dفراكتايل توليدات به منظور وارد كردن در مقدار بچشود تا تغييرات آماري 
ها بر افزايش ضـريب هـدايت حرارتـي     روكش نفوذمقاومت در برابر ها و درجه  به منظور در نظر گرفتن اثر لبه

 تعيين شـده   تخته بدون روكش برايبند اين چه بر طبق  گذاري، ضريب هدايت حرارتي را چنان بعد از روكش
  مانند نفوذهاي مقاوم در برابر  درصورتي است كه روكشين اافزايش داد،  W/(m.K) 001/0است، بايد حدود

   .هاي با عملكرد معادل، استفاده شوند يا روكش m50 هاي آلومينيوم با حداقل ضخامت فويل
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عنـوان مقـاوم در   ه توان ب صورتي مي هاي ديگر را در و روكش m50 تر از هاي كم آلومينيوم با ضخامت  فويل
دار بـا حـداكثر انـدازه نمونـه      روكـش   فـراورده كه ضـريب هـدايت حرارتـي    هنگامي گرفت  نظر در نفوذبرابر 
mm800 ×mm800  و حداكثر ضخامتmm50 دماي روز در )175±5(براي مدت  چه چنان oC70  نگهداري
   .افزايش نيابد ،W/(m.K001/0( از تر بيش د،نشو

 mm600× mm800تـر از   نبايـد كـم   نفوذرابر مقاوم در ب هاي با روكش گذاري شده اليههاي  فراوردهابعاد پنل 
  .باشد

 تر از  اكسيژن كم نفوذاگر تراز توان به اثبات رساند  مياوليه يك روكش را همچنين  نفوذ مقاومت دربرابر خصوصيت -يادآوري

cm35/4 درh 24  درm2  دماي در كه هنگاميباشد C20  گيري شود اندازه 28-3استاندارد بند مطابق.  

   مند زمانبه مقدار محاس  4-پ
   هر دو سطح بر روي نفوذهاي مقاوم در برابر  بدون روكش XPSهاي  فراورده مند زمان محاسبه مقدار 1-4-پ
  كليات 1-1-4-پ

، پيوسـت  8-3-5  ، بايد مطابق بنـد R90/90مقاومت حرارتي،  و، λ90/90ضريب هدايت حرارتي،  مند زمانمقادير 
  .شودو اين بند محاسبه  2-پبند الف، 

 مند زمانبايد با استفاده از مقادير اوليه يا  ،است مورد نيازچه در پيوست الف  چنانرا sR و k ،  sλ مقادير آماري
  . محاسبه شود ،روز بعد از توليد 90تر از  در كم

 بنـد تعيين شده مطـابق بـا    مند زمان ، مقاديرمورد نياز استچه مطابق پيوست الف  چنان λmean براي محاسبه
  .شود نشان داده مي λmean,a ه صورت بايد استفاده شود، كه ب 2-پ

تـر از   در كـم  ،مند زمانكه بر اساس مقادير اوليه يا  اعالم شده فراوردهيا   فراوردههر گروه از مقدار  10حداقل
  .در دسترس باشدبايد  ساليانهروز پس از توليد است،  90
  شده مند زمان مقادير باR90/90  و  λ90/90محاسبه مقادير  2-1-4-پ

λ90/90 = λmean,a  + k × sλ ,a                                             )1-پ(  

  :كه در آن
λmean ,a  شده برحسب  مند زمانمقادير ضريب هدايت حرارتي  متوسطW/(m.K)؛  

k   ؛آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  
sλ,a  برحسب  مند زماندايت حرارتي تخمين انحراف معيار ضريب هW/(m.K) ؛  

λ90/90 برحسب  90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتي.W/(m.K) 

R90/90   = dN /λ90/90                                                         )2-پ(  
  اوليه با مقاديرR90/90  و  λ90/90محاسبه مقادير  3-1-4-پ

λ90/90 = λmean,a  + k × sλ1                                                )3-پ(  

R90/90   = dN /λ90/90                                                         )4-پ(  
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 نفوذهاي مقاوم در برابر  براي استفاده با روكش XPS هاي فراوردهبراي  مند زمانمحاسبه مقدار  2-4-پ
  طرفهر دو  در
  كليات 1-2-4-پ

پيوسـت   ،8-3-5، بايد مطـابق بنـد   R90/90 ، يا مقاومت حرارتي،λ90/90 ضريب هدايت حرارتي، مند زمانمقدار 
   .و اين بند محاسبه شود 3-بند پ الف،
، و R90/90,60d و  λ90/90,60d وسيلهه باستاندارد  حالتبراي  و پيوست الف 8-3-5از بند   R90/90و  λ90/90 هاي  نماد

  .شود  جايگزين مي  <,60d R90/90 و λ90/90,>60d وسيلهه باستثنايي  حالتبراي 
روز بعـد از   60بايد با استفاده از مقادير ،است مورد نياز چه در پيوست الف  چنانرا sR و k ، sλ تغييرات آماري 

در  λmeanبـراي  . محاسبه شود فراوردهل در ضخامت كام ،روز پس از توليد 60تر از  توليد يا مقادير اوليه در كم
تعيـين   3-كـه مطـابق بنـد پ    λ>60dاسـتثنايي،   حالـت و در   λmean,60d، مند زماناستاندارد، يك مقدار  حالت
  .شود، بايد استفاده شود مي

، ددسترس باشـ  در مورد استاندارد ساليانهاعالم شده بايد براي  فراوردهيا  فراوردههر گروه  ازمقدار  10حداقل
   .شود روز پس از توليد تعيين مي 60تر از  روز بعد از توليد يا از مقادير اوليه در كم 60كه در

  مند زماندار با مقادير  هاي روكش فراوردهبراي  R90/90و λ90/90 محاسبه مقادير  2-2-4-پ
λ90/90,60d  = λmean,60d + k × sλ60d + 0.001W/(m.K) ) اثر لبه(  )5-پ(                                 

λ90/90,>60d = λ>60d + 0.002W/(m.K) )اثر لبه و انحراف معيار(                            )6-پ(   

R90/90,60d =  dN/ λD                                                                                                                                        )7-پ(  
  دار با مقادير اوليه هاي روكش فراوردهبراي R90/90  وλ90/90 محاسبه مقادير  2-2-4-پ

λ90/90,60d = λmean,60d + k × sλl + 0.001W/(m.K) )اثر لبه(  )8-پ(              

تعيـين   2-بايـد مطـابق پيوسـت پ    نفوذهاي باز در برابر  هاي ساندويچي با روكش ضريب هدايت حرارتي پنل
  .شود

  .قرار دارد 25-3بند  استاندارد مطابق 2-پيوست پ اساس بركردن  مند زمان  روش  -يادآوري

  مواد دمنده  5-پ
  .كند اعالمدرصورت درخواست،  را فراوردهبراي  مورد استفاده  مواد دمندهبايد توليد كننده 

   .كردتعيين  زيگا توگرافيامووسيله روش كره توان ب مواد دمنده را مي  -يادآوري

   فراوردهبندي  گروه   6-پ
  :كند يكي از موارد زير را اعالمكننده بايد  توليد
هـر  λ90/90  مقـدار تعيين منفرد و هر ضخامت منفرد و سپس  فراوردهمقادير حرارتي جداگانه براي هر  -

 يا،  ضخامت براي هر فرآروده
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مقـدار   ها با استفاده از از ضخامت  اي همه يا محدودهشامل  فراوردهيا گروه  فراوردهحرارتي براي يك  مقادير -
λ90/90  جداگانـه بايـد بـراي     فـراورده هـاي   گـروه . مربـوط ضـخامت   محـدوده بـراي   فـراورده يا گروه  فراورده

  .تشكيل شوند نفوذهاي مقاوم در برابر  براي استفاده با اليه XPSهاي  فراورده
مقادير حرارتي تعيين . يا خير كرد خواهد ايجادها را  و اندازه گروه ها گروهآيا  تصميم گيرد كهكننده بايد توليد
كـه محـدوده    اي باشـد  فراوردهيا گروه  فراورده يك آمار شامل بايد، متوسط و ضخيم نازك هاي فراوردهشده، 

  . گيرد بر دررا ضخامت محدوده كامل يا يك 
  .تعيين شود فراورده يا گروه فراوردهشده بايد در هر  مند زمان مقدار 10حداقل 
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  ت پيوست 
  )اطالعاتي(

  اي دورهتعيين رفتار تحت بار موج مربعي 

  هدف  1-ت
هاي تعيين تغيير شكل پالستيك سلولي طي آزمون خسـتگي   هدف از تهيه اين پيوست مشخص كردن روش

 مـورد نظـر در   مصالحبراي  اصوالًاين روش . با بار موج مربعي است اي دورهانجام شده تحت بارگذاري فشاري 
    .طراحي شده است ريلي خاكريزهايكاربرد 

  تعاريف  2-ت
  :تعاريف زير كاربرد دارداين پيوست  در
  1-2-ت

  t0 ضخامت،
  .maxσحداكثر تنش فشاري،  100%قبل از آزمون در ) مقدار ميانگين از چهار گوشه(ضخامت آزمونه 

   2-2-ت
  l1i تغيير شكل فشاري،

هنگـامي كـه چهـار    ، maxσحـداكثر تـنش فشـاري،     100%در  دورهتعداد  iاز  بعدتغيير شكل فشاري آزمونه 
  . شود مقدار ميانگين از چهار گوشه استفاده ميدست آوردن  بهبراي  1گير اندازه
   3-2-ت

  تنش فشاري
minσ :تنش دورهيك  تر  كم تراز تنش  
maxσ :تنش دورهيك  تر بيش تراز تنش  
   4-2-ت

  Di تغيير شكل نسبي فشاري،
   دوره عدد iآزمونه بعد از ) درصد(اهش نسبي ضخامت ك
   5-2-ت

  تنش دوره
افزايش ، maxσو تا شروع شده ، minσدر  كهشود  كه در طي آن نيروي فشاري به آزمونه اعمال مي اي دوره
، يك نوع موج برداري باربارگذاري و  دورهكه  ، به طوريگردد بر مي ،minσيابد و سپس كاهش يافته به  مي
    .، قله موج استmaxσموج و  قعر، minσدهد، كه در آن  مربعي را شرح ميريبا تق

                                                                                                                                                         
1 - Gauge 
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   6-2-ت
  D ،اي دورهبار فشاري  مقاومت در برابر

بـار فشـاري    دوره 1062به صورت تغييـر شـكل نسـبي فشـاري بعـد از       اي دورهمقاومت در برابر بار فشاري 
  شود متناوب نوع موج مربعي ويژه تعريف مي

  اصول  3-ت
بـا يـك   بار فشاري به طور محـوري   .گيرد داراي دامنه ثابت قرار مي اي دورهك آزمونه در معرض بار فشاري ي

تغيير در بار تقريبا يك مـوج   .شود هرتز اعمال مي 4بين دو مقدار شرح داده شده و فركانس  اي دورهتغييرات 
در فواصـل معـين تغييـر    . اسـت  ورهد 1062مدت آزمون  .مربعي نوسان كننده بين دو بار فشاري ثابت است

 قرار دارد،حداكثر بار اعمال شده  100%كه آزمونه تحت بار فشاري پايدار معادل  درحالي ،فشاري آزمونه شكل
شود و سـپس بـر ضـخامت اوليـه      گيري مي در پايان آزمون كل تغيير شكل فشاري اندازه .شود گيري مي اندازه

  .آيدتغيير شكل نسبي فشاري به دست  تاشود  سيم ميتقبار آزمون حداكثر  100%آزمونه در 

  تجهيزات آزمون  4-ت
   ابزار برش   1-4-ت

  .را ايجاد و از ذوب شدن مواد حين برش جلوگيري كند عمودابزار برشي كه سطوح صاف و 
  گيري طول تجهيزات اندازه  2-4-ت

 گيـري ضـخامت آزمونـه بـا دقـت      زهاندا وسيلهو  mm0/1 گيري طول و عرض آزمونه با دقت اندازه وسيله    
mm 1/0.  
  ورق فوالد  3-4-ت

به زمـين  رو سطح پاييني بايد ). mm0/1 mm )50400 400با ابعاد ورق فوالد زنگ نزن براي توزيع بار، 
  .باشد
  ها گير اندازه  4-4-ت

د بـراي ايـن   درون محـدوده كـاربر    mm01/0 تغيير شكل با دقت گيري براي اندازه گيري هاي اندازه مقياس
  .آزمونه فشردگيگيري  اندازه آزمون يا وسايل مربوط با همان دقت براي

  وسايل  5-4-ت
مطـابق   اي دورهبا ساختمان صلب، با قابليت اعمـال بارگـذاري    ،سلول باردستگاه هيدروليكي آزمون مجهز به 

  :الزامات زير
  هرتز 4بارگذاري حداقل  دورهفركانس  -
حداكثر بار، چنانچه در شـكل   90%از حداقل تا  ms20، با زمان برخاست پالس ربعيبار موج تقريبا م دوره -
    .نشان داده شده است 1-ت
  حداكثر بار اعمال شده 1٪  كنترل نيرو در محدوده-



35 

 

 3-آزمـون در شـكل ت   اتگونه كه در تنظيم بار بايد از ميان يك مفصل كروي به سلول بار متصل شود همان
  . نشان داده شده است

  

  
  بار مورد نياز طي آزمون خستگي دوره -1-شكل ت

  ها آزمونه  5-ت
   ها ابعاد آزمونه  1-5-ت

يـك   .دنشو برداشتههاي پالستيك سلولي  تخته وسطبايد از ) mm0/1 mm )400 400هاي با ابعاد  آزمونه
  .است شامل يك واحد ضخامت انتخاب شده آزمونه

   ها تعداد آزمونه  2-5-ت
هـاي   هـا بايـد از تختـه    آزمونـه . براي هر نوع و كيفيت پالستيك سـلولي بايـد آزمـون شـود      ونهحداقل دو آزم

  . پالستيك سلولي مختلف گرفته شوند
   ها تثبيت شرايط آزمونه  3-5-ت

تثبيـت  ) 1050(%و رطوبـت نسـبي    )C)222روز در دماي  48ها بايد بعد از برش به مدت حداقل  آزمونه
  . شودد در همان شرايط آب و هوايي انجام بايآزمون . شرايط شوند

  روش آزمون  6-ت
   تثبيت شرايط آزمون  1- 6-ت

  .انجام شود) 1050%(و رطوبت نسبي  )C)222دماي آزمون بايد در شرايط 
  روش انجام آزمون  2- 6-ت

 8عا جمهاي كناري،  از لبه mm50از سطح پاييني و  mm5از سطح بااليي و  mm5 در فاصله را  و عرض  طول
و ) سـطح بـااليي و سـطح پـاييني    (مسـاحت سـطوح تحمـل بـار      .گيري كنيد اندازه 2-مطابق شكل ت محل
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و مقـدار  گيـري كـرده    انـدازه  T4تـا   T1ضخامت آزمونه را در چهار نقطه . ميانگين دو سطح را محاسبه كنيد
  .دستگاه قرار دهيدرا بر روي ورق پاييني ) يك تخته(آزمونه . به دست آوريدها را  ميانگين خواندن

  
  :راهنما

  2(wU1+wU2)/2/(lU1+lU2) :مساحت سطح بااليي
  2(wL1+wL2)/2/(lL1+lL2) :پايينيمساحت سطح 

هاي كناري، جمعـا   از لبه mm50از سطح پاييني و  mm5از سطح بااليي و  mm5 در فاصله بايد w و عرض l طولگيري  اندازه
  .انجام شود محل 8

  نهابعاد آزمو -2-شكل ت
شـكل  ( بگذاريـد بر روي آن را و ورق فوالدي توزيع بار قرار دهيد با محور بار  مركز به صورت هم آزمونه را     
بـار اطمينـان    اعمـال آزمونه و ورق فوالدي هردو بايد با دقت در مركز قرار گيرند تا از هم محور بودن ). 3-ت

   .حاصل شود
در نزديكـي چهـار   جـاي گرفتـه   ورق توزيع بار در چهـار نقطـه    را براي ثبت حركات سطح بااليي گيرها اندازه

تغييـر شـكل قـائم نمونـه را نشـان       هـا گير هاي انـدازه  خواندن .قرار دهيد) مراجعه شود 3-به شكل ت(گوشه 
هـا   گيـري  پذيري اندازه بر روي ورق فوالدي براي اطمينان از تكراررا گيري  هر نقطه اندازه دقيقمحل . دهد مي
   .گذاري كنيد عالمت آزمون طي

  .آزمونه است وسطگير در  يك اندازه استفاده ازآزمونه،  فشردگيگيري  يك روش جايگزين براي اندازه
حداكثر بار آزمون، بار وزن خود ورق فوالدي . اعمال كنيد را حداكثر بار آزمون 100%يك تنش فشاري پايدار 

گيري و  را اندازه (t0) وباره راه اندازي كنيد و ضخامت آزمونهرا دها گير اندازه. به اضافه بار دستگاه آزمون است
  .ضخامت بايد مقدار ميانگين از چهار گوشه باشد. گرد كنيدmm 1/0تا تقريب 
مراجعه  1-به شكل ت(با فركانس و دامنه ثابت شروع كنيد  فشار تك محوريرا به صورت  اي دورهبارگذاري 

  :ه شرح زير استبار ب دورهخصوصيات مورد نياز  ).شود
  هرتز است 4فركانس  -
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از حداقل  mm20 برخاست پالسزمان موج تقريبا مربعي، با يك  دورهتنش به وسيله يك  -رابطه زمان -
   .بيان شود )مراجعه شود 1-به شكل ت(درصد حداكثر تراز تنش  90تراز تنش تا 

، دوره 5103، دوره 510نزديك بهو تا جاي امكان  دوره 410،دوره10برابر  i، در )ها(گير ها را از اندازه خواندن
5106 51015، دوره 6102و دوره 100%كه آزمونه تحت بار فشاري پايدار  ، انجام دهيد درحاليدوره 

  . شود داشته مي ر آزمون ثابت نگهحداكثر با
  

  
  :راهنما

  فعال كننده -1
  سلول بار  -2
  كرويمفصل  -3
  يفوالدورق  -4
   )يك تخته(آزمونه  -5
  دستگاه  -6
  هيكي در هر گوشه، يكي در وسط آزمون: ها تغيير شكل فشاري آزمونهگيري  اندازهبراي ) ها(گير اندازه -7

  آزمون چيدمان -3-شكل ت

  ه و بيان نتايجمحاسب  7-ت
دار  و بايد بـا دو رقـم معنـي    شود محاسبه مي 1-مطابق معادله ت آزمونتراز تغيير شكل نسبي فشاري در هر 

   :بيان شود

Di=100l1i/t0 (%)                                      1-ت  

  :كه در آن
t0   حداكثر بار آزمون 100%قبل از آزمون در ) مقدار ميانگين از چهار گوشه(ضخامت آزمونه.  
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l1i  تغيير شكل فشاري آزمونه بعد ازi  بـراي   گيـر  انـدازه چهـار   از كـه  ، هنگاميحداكثر بار آزمون 100%در  دوره عدد
  .شود مياستفاده  مقدار ميانگين گيري از چهار گوشه

Di  بعد از درصد  به صورتآزمونه  تغيير شكل نسبي فشاريi   دوره عدد.  
  . ارائه شود دوره 6102بايد در يك نمودار از صفر تا  دورهتعداد  -شكلرابطه بين تغيير 

  .است دوره 6102از به صورت درصد بعد   Dنسبي فشاري  تغيير شكل ،نتيجه

  گيري دقت اندازه  8-ت
، بـراي  )هـا (گيـر  انـدازه . باشـد  1%، دقت حداكثر بار اعمـال شـده بايـد در محـدوده     اي دورهتحت بارگذاري 

گيـري عـرض آزمونـه     دقت اندازه. باشد mm01/0آزمونه، بايد داراي دقتي در محدوده  فشردگيگيري  اندازه
  . باشد mm1/0گيري ارتفاع آزمونه قبل از آزمون بايد در محدوده  دقت اندازه. باشد mm1بايد در محدوده 

  گزارش آزمون  9-ت
  :ورت مقتضي شامل اطالعات زير باشدگزارش آزمون بايد در ص

   ؛استاندارد ملي ايراناين  ارجاع به  -
  ؛كااليا ساير مشخصات معرف  فراوردهنام    -
  آزمايشگاه آزمون كننده؛نام و نشاني  -
  شماره شناسايي گزارش آزمون؛ -
  آزمون؛ درخواست كننده سازمان يا شخصنام و نشاني  -
  از انجام آزمون؛ هدف   -
  ؛)تاريخ و نام شخص مسئول نمونه برداري(ش نمونه برداري و ساير خصوصيات رو -
  فراورده مورد آزمون؛ توليدكنندهنام و نشاني  -
  ؛كااليا ساير مشخصات معرف  فراوردهنام    -
  فراورده مورد آزمون؛ شرح   -
  مورد آزمون؛فراورده  توليد تاريخ   -
  انجام آزمون؛ تاريخ   -
  ؛ minσ، maxσ، انتخاب شده ترازهاي تنشروش آزمون و  -
  هرگونه انحراف از روش آزمون؛  -
و تغيير شكل  ها دورهتعداد -نتايج آزمون طول، عرض و ضخامت قبل از انجام آزمون، رابطه بين تغيير شكل -

   ؛دوره 6102بعد از به صورت درصد  Dنسبي فشاري 
  گذار باشد؛اثرند بر ارزيابي نتايج آزمون توا هرگونه اطالعاتي كه مي -
  آزمون؛ نتيجهدقت    -
  .تاريخ و امضا  -
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  ثپيوست 
   )اطالعاتي(  

  تكميلي خواص
  كليات  1-ث

ايـن اطالعـات، در صـورت     ).1-ثجدول ( ارائه دهد ،زير تكميلي تواند اطالعاتي درباره خواص كننده مي توليد
ـ   ه د نظر، بايد بو كاربرد مور فراوردهبراي  مناسب بودن دسـت  ه عنوان مقادير حدي براي هر نتيجـه آزمـون ب

   .، ارائه شود1-ثشرايط مرجع مطابق جدول  تثبيتآمده از روش آزمون، نمونه برداري و 

  فشاري ارتجاعيمدول   2-ث
 اگـر مـدول  . ، تعيين شـود 5-3بند  ، بايد عمود بر سطوح فراورده مطابق استانداردE فشار، در ارتجاعيمدول 

   .باشد  1CMاعالم شده رمقداتر از  شود، هيچ نتيجه آزموني نبايد كماعالم در فشار  ارتجاعي

   و باز هاي بسته تعيين درصد حجم سلول  3-ت
 اعـالم هاي بسته  سلول مقداراگر . شود تعيين، 26-3بند سلول بسته يك فراورده بايد مطابق استاندارد  مقدار

  .تر باشد كم  2CVهاي بسته اعالم شده سلول تراز شود، نبايد هيچ نتيجه آزموني از

  مقاومت برشيتعيين   4-ث
  .، تعيين شود27-3بند  بايد مطابق استاندارد ،τمقاومت برشي، 

مورد آزمـون قـرار    ،، بنابر كاربردعمود بر آنيا در جهت  اكسترود كردنتوان در جهت  را ميXPS هاي فراورده
  . ، باشد3SSاعالم شده،  ترازاز تر  كم بايدن ،τ، نتيجه آزمون  هيچ. داد

  

                                                                                                                                                         
1 -Compressive Modolus 
2 -Closed Volume 
3 -Shear Strenght 
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   آزمون هاي تناوبشرايط و حداقل  تثبيتها،  هاي آزمون، آزمونه روش -1-ثجدول 
  است mmابعاد بر حسب 

كنترل توليد 
  كارخانه

  تناوبحداقل 
  بفراوردهآزمون 

  ويژهشرايط 

حداقل تعداد 
ها  گيري اندازه
دست ه ببراي 
يك نتيجه  آوردن

  آزمون

رض         طول وع
  روش آزمون  الفآزمونه

  بند

  شماره  عنوان

  سال5هر  بار يك

به را ها  آزمونه
 روز 45 مدت
 شرايط تثبيت

  كنيد

بند استاندارد   100×100  5
3-5  

 ارتجاعيمدول 
  2-ث  فشاري

3  150×150  

  سال5هر  بار يك

با  دوروش 
تصحيحات، 

را به ها  آزمونه
 روز 45 مدت
 شرايط تثبيت
  يدكن

استاندارد بند   50× 30 ×30  5
3-26  

 درصدتعيين 
حجم 

هاي باز  سلول
  و بسته

  3-ت

  سال5هر  بار يك
  ضخامت،× 50×250  5  منفرد  نمونه

استاندارد بند   )50حداكثر ضخامت(
3-27  

مقاومت تعيين 
  4-ت  برشي

  ضخامت، ×100×200  3  تايي آزمونه دو
  )50حداكثر ضخامت(

 .، بيان شده باشدبه صورت ديگرياسمي  است، مگر آنكه ابعاد شامل ضخامت  -الف

  .شود فقط هنگامي صادق است كه خواص اعالم مي -ب
  

   


