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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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
 -يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيتاس يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده« 

و  يا فله يها فراورده: 1قسمت  - متورق تيكوليهاي اجرا شده درجا از ورم فراورده
  »ها ويژگي -قبل از نصب دهيچسب

  يا نمايندگي/سمت و  : يسير
  بهروز، كاري

  )فيزيك ساختماندكتراي (
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

    :دبيران
  خدابنده، ناهيد 

  )كارشناس شيمي(
 

  ركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازيم

  ويسه، سهراب 
  )دكتراي مهندسي معدن(
 

 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا
   فواد، امينيان

  )شيميمهندسي  ارشد كارشناس(
  

  شركت عمران پارس

  علي ، زاويه حسين
  ) صنايع مهندسي كارشناس ارشد(
  

  ميكاشركت گيالن 

  حكاكي فرد، حميد رضا 
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  هادي، خوشحال
  )شيميمهندسي ارشد كارشناس (
  

  سازمان ملي استاندارد ايران

   مصطفي، رنجبر ايراني
  ) كارشناس فيزيك(
  

  شركت پشم شيشه ايران

  محمد علي ، شفيع زاده
  ) صنايع مهندسي كارشناس(
  

  شركت تارابگين

  اي، سپهر گنجه
  )راه و ساختماندكتراي مهندسي (
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 
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   عليرضا، مرادي
  )كارشناس ارشد مهندسي انرژي(
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

   مهناز، مظلومي ثاني
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

   سارا، مهرگان
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  ميرزايي، محمد
  )كارشناس ارشد مكانيك(
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  نوري، نگين 
  )كارشناس شيمي(
 

 سازمان ملي استاندارد ايران
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  فهرست مطالب
  صفحه    عنوان

  
  ج  استاندارد  سازمان ملي  با آشنايي

  د              ندارداستا تدوين فني كميسيون
  و     گفتار شيپ

  1  هدف   1
  1  دامنه كاربرد  2
  1  مراجع الزامي  3
  3  نمادها و اختصارات ف،ياصطالحات و تعار  4
  4  الزامات   5
  4  كليات  1- 5
  5  الزامات براي تمام كاربردها  2- 5
  8  هاي آزمون روش  6
  8  نمونه برداري  1- 6
  8  تثبيت شرايط  2- 6
  8  انجام آزمون  3- 6
  9  كد شناسايي  7
  9  ارزيابي انطباق  8

  11  كنترل توليد كارخانه) الزامي(پيوست الف 
  12  يحرارت تيهدا بيضر يريگ اندازه يها برا آزمونه يآماده ساز) يالزام(پيوست ب 
  13  استفاده شود يد آلمقدار موا نييتع يبرا ديكه با يا ژهيو طيشرا) يالزام(پيوست پ 

  14  كاربرد يحداكثر دما نييتع) يالزام(پيوست ت  
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  پيش گفتار
اجـرا   هـاي  راوردهف -يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده " استاندارد

 پيش كه ،"ها ويژگي -قبل از نصب دهيو چسب يا فله يها فراورده: اول بخش -متورق ورميكوليتشده درجا از 

 در و شـده  تـدوين  و تهيـه  و شهرسازي مسكن راه،توسط مركز تحقيقات  مربوط هاي دركميسيون آن نويس

ي هـا  فـراورده اختمان و مصـالح و  مهندسـي سـ  اسـتاندارد   ملـي  كميتـة  اجـالس   چهارصد و چهل و دومـين 
 و قـوانين  اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد بهاين استاندارد  اينك .شد تصويب 06/09/92 مورخساختماني 

 ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب  ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة

  .شودمنتشر مي
خـدمات،   و علـوم  صنايع،ه زمين در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با اهنگيهم و همگامي حفظ براي

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

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

BS EN 15600-1:2010, Thermal insulation products for building equipment and industrial 

installations -In-situ thermal insulation formed from expoliated vermiculite (EV) products –

Part1: Specification for bonded and loose-fill products before installation. 
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 -يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده
اي و  ي فلهها فراورده :1قسمت  -متورق تورميكوليهاي اجرا شده درجا از  فراورده

  ها ويژگي - از نصب قبل چسبيده

  هدف    1
بـراي  كه است (EV)1 ورميكوليت متورق هاي فراورده الزاماتهدف از تدوين اين استاندارد تعيين   1-1

  تا  -C40 يمحدوده تقريبدر  كاركرديدماي  با يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيساتكاري حرارتي  عايق
C1050 +شود استفاده مي.  

 ،(EVA)2 ورميكوليـت  شامل سنگدانه  ورميكوليت متورق فراوردهچهار نوع  الزاماتاين استاندارد   1-2
حـاوي  كـه  ، (EPM)5پيش آميخته ورميكوليتو  (EVH)4آبگريز  ورميكوليت، (EVC)3دار  روكشورميكوليت 

  .كند مي مشخصاست را پ مطابق پيوست  تعيين شده مواد آليوزني  1% تر از كم

  دامنه كاربرد  2 
  .قبل از نصب است ،حرارتي ي عايقها فراوردهاين استاندارد ويژگي دامنه كاربرد  2-1
گذاري را  گذاري و برچسب آزمون، ارزيابي انطباق، نشانه  هاي ، روشفراوردهاين استاندارد خصوصيات  2-2

  .گيرد بر مي در
در كاربرد خاصـي مناسـب    فراوردهعين براي آن كه يك اين استاندارد تراز مورد نياز يك خاصيت م 2-3

ترازهـاي مـورد نيـاز بـراي يـك كـاربرد معـين را بايـد در مقـررات يـا           . كنـد  باشد را مشخص نمـي 
  .ارند يافتندبا اين استاندارد مغايرت  كه استانداردهايي

قطعـات  هـا و   ختـه ت بـه صـورت   شده توليد اي كارخانه  كاري حرارتي عايق هاي فراوردهاين استاندارد  2-4
كـاري   استفاده در عـايق  برايهايي كه  فراوردهو  شود ميساخته  ورميكوليت متورقبا  شكل يافته كه

  .گيرد نميبر را در  استمورد نظر ساختمان حرارتي 
كاربردهـاي   يـا صداي هوابرد  عايقهاي مشمول اين استاندارد به طور عمده براي استفاده در  فراورده 2-5

هاي ياد شده ممكن است عملكرد نصب را در ايـن مـوارد    فراوردهر نيست اگرچه مورد نظ صدا جذب
    .بخشد شوند، بهبود  كاري حرارتي اجرا مي كه براي هدف اصلي عايق هنگامي

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

  . محسوب مي شودملي ايران ي از اين استاندارد يترتيب آن مقررات جزبدين 

                                                                                                                                                         
1 - Exfoliated Vermiculite 
2 - Vermiculite Aggregate  
3 - Coated Vermiculite  
4 - Hydrophobic Vermiculite 
5 - Premixed Vermiculite 
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ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه بادر صورتي كه به مدركي 
ه ها ارجاع داد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

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

 -حرارتـي  كـاري  عايق هاي فراورده -مصالح ساختماني، 1384سال : 8084ملي ايران شماره استاندارد  3-1
 . واژه نامه

- كاري حرارتي هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1385سال : 8621استاندارد ملي ايران شماره  3-2
تعيين مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي به وسيله لوح گرم محافظت شده و روش جريان 

   .روش آزمون -هاي با مقاومت حرارتي زياد و متوسط فراوردهحرارت سنج 
 -حرارتي كاري عايق يها فراورده -مصالح ساختماني، 1384سال : 8081 شماره ملي ايراناستاندارد  3-3

  .نروش آزمو – تعيين مواد آلي

هاي عايق كاري حرارتـي   فراورده -مصالح ساختماني، 1387سال : 11058ملي ايران شماره استاندارد  3-4
 .ارزيابي انطباق –

 -كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده -، مصالح ساختماني1383سال : 7299استاندارد ملي ايران شماره  3-5
 .روش آزمون - عيين خواص انتقال بخار آبت

 سـات يسات يبـرا  يحرارتـ  يكـار  قيعـا  يهـا  فراورده، 1390سال : 13784ملي ايران شماره  اردستاندا 3-6
 .روش آزمون -كاربرد  يحداكثر دما نييتع- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

 سـات يسات يبـرا  يتـ حرار يكـار  قيعـا  يهـا  فراورده، 1390سال : 13783ملي ايران شماره  اردستاندا 3-7
 . روش آزمون -تعيين ضريب هدايت حرارتي اعالم شده- يصنعت زاتيو تجه يساختمان

3-8 EN 932-1:1996 , Tests for general properties of aggregates-part 1: Methods for 

sampling. 

3-9 EN 932-2:1999 , Tests for general properties of aggregates-part 2: Methods for reducing 

laboratory samples. 

3-10 EN 933-1:1997 , Tests for geometrical properties of aggregates-part1: Determination of 

particle size distribution-Sieving method  

3-11 EN 1097-3:1998 , Tests for mechanical and physical properties of aggregates-part3: 

Determination of loose bulk density and voids 

3-12 EN 993-14:1997 , Methods of test for dense shaped refractory products-part14: 

Determination of thermal conductivity by the hot-wire (cross-array) method  

3-13 EN 13055-1:2004, Lightweight aggregates-part 1: Lightweight aggregates for concrete 

and mortar.  

3-14 EN 13055-2:2004, Lightweight aggregates-part 2: Lightweight aggregates for 

applications other than concrete and mortar. 
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3-15 EN 15600-2:2010, Thermal insulating products for building equipment and industrial 

installations -In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) 

products –Part 2: Specification for the installed products. 

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

   :رود كار ميه بنيز 

4-1-1    
  متورقورميكوليت 

 به دستوسيله حرارت دادن ه ب طبيعي يكايييك كاني م منبسط يا متورق كردن ازكه  حرارتي  عايق ماده
  .آيد مي

4-1-2   
  سنگدانه ورميكوليت 

ه اي در فضاهاي خالي بسطحي، به عنوان عايق فله روكشيا  عملياتگونه هيچ بدون  متورقي كهورميكوليت 
  . رود كار مي

4-1-3   
  دار  شكورورميكوليت 
  .ش استكورمتورق كه داراي  ورميكوليت

4-1-4   
  آبگريزيت ورميكول

كه  شود استفاده مي شود و در جاهايي آوري مي ويژه، عمل گريزي آبخواص  ايجادمتورق كه براي  ورميكوليت
  . دفع آب يا رطوبت مورد نياز است

4-1-5   
   پيش آميختهورميكوليت 

در  هاييدر كاربرد ن چسبيدهمصالح به شكل  تا شود ميمخلوط   ها با چسبانندهاز پيش  كه ورميكوليت متورق
  . آيد

4-1-7     
  تراز 

  از طريق مقدار اعالم شده خصوصيات ترازكه در آن  استمقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك الزام 
  . شود مي ارايهمربوط  
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4-1-8    
  كالس  

كه تراز توسط  در جايي ،بايد بين آن دو قرار گيرد فراورده تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد
  .شود مي ارايهمربوط  خصوصيتمقدار اعالم شده 

4-2    
  اختصارات  و نمادها
  :به شرح زير استاستفاده شده در اين استاندارد  يها نماد

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

 ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب  
CR  خردشدگينماد مقدار اعالم شده براي مقاومت 

LD اير اعالم شده براي چگالي انبوهي فلهنماد مقدا 

PS  اعالم شده  دانهنماد اندازه  
ST(+)  حداكثر دماي كاربرد اعالم شدهنماد 

ST(-) نماد حداقل دماي كاربرد اعالم شده  
  

  :كار رفته در اين استاندارده ب اختصارات
EV 1-1-4مطابق تعريف بند  ورميكوليت متورق  

EVA  2- 1-4مطابق تعريف بند  ورميكوليتسنگدانه  
EVC  2-1-4دار مطابق تعريف بند  روكشورميكوليت 

EVH  2-1-4مطابق تعريف بند  آبگريزورميكوليت 

EVM 5- 1-4مطابق تعريف بند  پيش آميخته ورميكوليت 

ITT آزمون نوع اوليه  

  الزامات   5
  كليات  1- 5

بايد با  ها فراوردهبراي مطابقت با اين استاندارد . ي شوداين استاندارد ارزياب 6اساس بند  بايد بر فراوردهخواص 
  .مطابقت داشته باشند 3-5با الزامات بند  در صورت مقتضيو  2- 5الزامات بند 

هايي است كه  گيري شده تعداد آزمونه ، ميانگيني از مقادير اندازهفراوردهيك نتيجه آزمون براي يك خاصيت 
  .آمده است 1در جدول 
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  براي تمام كاربردها الزامات  2- 5
  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي   2-1- 5

محدود به دماي ( 2-3هاي انجام شده مطابق استاندارد بند  گيري ضريب هدايت حرارتي بايد بر اساس اندازه
C110 ( 12-3يا استاندارد بند ) باشد) شود واسنجي مي 2-3استاندارد بند  بااين آزمون. 

تصديق  7-3ضريب هدايت حرارتي بايد توسط توليدكننده تعيين و مطابق استاندارد بند در هر مورد مقادير 
گيري مشخص شده در  مقادير ضريب هدايت حرارتي بايد توسط توليدكننده مطابق استانداردهاي اندازه. شود

  :ودر شرايط زير به كار مي .گيرد اعالم شوند را در بر مي فراوردهباال كه محدوده دماي كاربرد 
  .دار بيان شود گيري شده بايد با سه رقم معني اندازه مقادير  2-1-1- 5
به صورت يك منحني حدي مطابق تعريف حرارتي اعالم شده بايد  ضريب هدايت منحني  2-1-2- 5

  .شود ارايه 7- 3استاندارد بند 
  . شود گرد سوي باالبه  W/m.K001/0، بايد با تقريب Dضريب هدايت حرارتي،  مقادير  2-1-3- 5
بــا ســه رقــم معنــي دار اســت، يعنــي  "مرجــع اعــالم شــده"معادلــه اعــالم شــده، /منحنــي حــد  5-2-1-4

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

شـود،   كه ضريب هدايت حرارتي به صورت يك جدول استخراج شده از معادله، اعالم مـي  هنگامي  5-2-1-5
بايد براي محدوده كامـل ضـريب هـدايت حرارتـي انجـام      بعدي  W/(m.K) 001/0 بهباال  سويگرد كردن به 

  .  شود
 15-3مطابق استاندارد بند  كوليت متورقورمي فراوردهبراي يك  بعد از نصباعالم شده مقاومت حرارتي  اظهار -يادآوري
   .شود انجام مي

  چگالي انبوهي فله  2-2- 5
 با استفاده از يكظرف بايد  با اين وجود. تعيين شود 11-3استاندارد بند چگالي انبوهي فله بايد مطابق 

از  هم mm50 قرار گرفته و بيش از آنباالي مركز بدون تماس با ظرف در قسمت با كف تخت كه  سسرطا
اعالم  kg/m31هاي بيان و با گام kg/m3به كننده توسط توليد مقدار چگالي بايد. پر شود لبه ظرف باالتر نباشد

  .شود
   .باشد ،توليدكنندهمقدار اعالم شده توسط   ±15%چگالي انبوهي فله بايد در محدوده 

  .قرار دارد kg/m3 180تا  kg/m3 50در محدوده ورميكوليت متورقي ها فراوردهاغلب چگالي  -يادآوري
  ها دانهاندازه   2-3- 5
  ها دانهتوزيع اندازه   2-3-1- 5

انجام و به صورت درصد  )بدون شستشو(به روش خشك  10- 3استاندارد بند بايد مطابق  ها دانهتوزيع اندازه 
  .داشته باشندكننده مطابقت با محدوده اعالم شده توسط توليدوزني بيان شود و بايد 
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  مشخصه اندازه  2-3-2- 5
يـا   1انـدازه  زيـر ها قرار داشـته و   اصلي مواد بين آن بخشالك مشخص شود كه  هاي دو اندازه بااندازه ذره بايد 

  .مطابقت داشته باشند 4-3-2-5و  3-3-2-5بايد با بندهاي  2اندازه بيش
  . انتخاب شود 10-3استاندارد بند  از موارد مشخص شده در mm برحسببايد   اندازه

   .خواهد بود mm 32تا  mm0 معموالً در محدوده ها دانهاندازه  -ادآوريي

  اندازه زير  2-3-3- 5
  .وزني باشد 15%تر از  تر از اندازه نبايد بيش كوچك يها دانهمقدار 

  اندازه بيش  2-3-4- 5
  .وزني باشد 10%تر از  تر از اندازه نبايد بيش بزرگ يها دانهمقدار 

  واكنش در برابر آتش  2-4- 5
آزمون به صورت انجام شرح داده شده در اين استاندارد بدون  ورميكوليت متورقي ها فراوردهاز آنجا كه 

  .شودندازه گيري نميااين خاصيت شوند، بندي مي دستهA1   طبقهي ها فراورده

  .ندهستاين استاندارد خارج  دامنه كاربردمواد آلي، از وزني  1%ي داراي بيش از ها فراورده -يادآوري
  .اگر درخواست شود مقدار مواد آلي بايد مطابق روش ارايه شده در پيوست پ تعيين شود

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

  . شده است ارايه 4-5-2-5 بند و 3-5-2-5بند ، 2-5-2-5خصوصيات مناسب دوام بررسي و در بند 
  بتخري /مندي دوام واكنش در برابر آتش در مقابل زمان  2-5-2- 5

  ). 4-2-5بند (كند زمان تغيير نميگذشت با  ورميكوليت متورقعملكرد آتش 
  تخريب/مندي دوام مقاومت حرارتي در مقابل زمان  2-5-3- 5

  .كندتغيير نميزمان گذشت با  اين فراورده) 1-2-5بند (ضريب هدايت حرارتي 
  تخريب/مندي دوام مقاومت فشاري در مقابل زمان  2-5-4- 5

 اي داراي سـاختار اليـه   ورميكوليت متـورق . كندتغيير نميزمان گذشت با  ورميكوليت متورقمقاومت فشاري 
  . پايدار است

  زياددماي دوام مقاومت حرارتي در مقابل   2-5-5- 5
محـدوده  درون اي  در هـر دمـاي ويـژه   زمان گذشت با  هاي ورميكوليت متورق فراوردهضريب هدايت حرارتي 

  .داده شده است) پايداري ابعادي(حداكثر دماي كاربرد  2-3-5اين مورد در بند  .كندتغيير نميدماي كاربرد 

                                                                                                                                                         
1 -Undersize 
2 -Oversize 
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  براي كاربردهاي ويژه الزامات  5-3 
  كليات   3-1- 5

ه تدر كاربرد آن وجود نداش اي فراوردهبراي  3- 5اگر هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند 
  .وسط توليد كننده نيستباشد، نيازي به تعيين اين خاصيت و اعالم آن ت

  حداكثر دماي كاربرد  3-2- 5
حـداكثر دمـاي   . تعيـين شـود  پيوسـت ت  اي بايد مطابق  هاي فله فراورده، براي (+)STحداكثر دماي كاربرد، 

  . ، اعالم شودC50هاي  در ترازهايي با گام Cبايد برحسب  ،(+)STكاربرد، 

  .  كرداستفاده هاي چسبيده شكل گرفته در كاربرد نهايي  اوردهفربراي توان  را مي  6-3استاندارد بند  -يادآوري

  حداقل دماي كاربرد  3-3- 5
   .پايدار است C0 تر از در كم ورميكوليت متورق. شود نميتعيين  ،(-)STحداقل دماهاي كاربرد، 

  .شود بايد با توافق طرفين باشد در نظر گرفتهضروري  آزمونياگر  -يادآوري
  دگيمقاومت خردش  3-4- 5

  . شود گزارش N/mm2و به  تعيين 13- 3استاندارد بند بايد مطابق  مقاومت خردشدگيدر كاربردهاي باربر، 

  .ظرفيت باربري نيست مرتبط بامقاومت ماده است اما الزاماً به طور مستقيم  مالكي براي ،مقاومت خردشدگي -يادآوري
  بخار آب تراوايي  3-5- 5

  .شود تعيين مي 5- 3د بند تراوايي بخار آب مطابق استاندار
  آزاد شدن مواد خطرناك  3-6- 5

مشـخص شـده در    مجـاز ترازهـاي  ها نبايد مواد خطرنـاكي بـيش از حـداكثر     فراوردهمواد به كار رفته در اين 
  .داشته باشد شود، مي ارايهچه در مقررات ملي  يا آن به آن مادهمربوط استاندارد 

  سوختن فروزان پيوسته  3-7- 5
روش  در نبود .را اعالم كند فراورده بايد سوختن فروزان پيوسته توليدكنندهكند،  مقررات الزام مي كه در جايي

  .اساس روش آزمون ملي موجود باشد انطباق با الزامات بايد بر، آزمون استاندارد
  .شده در پيوست پ تعيين شود ارايهمقدار مواد آلي بايد مطابق روش درخواست شود اگر 

اين استاندارد تجديد نظر كه در دسترس قرار گيرد  است و هنگامي تهيهدست مرجع اصلي در روش آزمون در  يك -1يادآوري
  .خواهد شد

  .شونددسته بندي ميA1  هاي طبقه  فراوردهآزمون به صورت انجام بدون ها  فراوردهاين  -2يادآوري

  .اين استاندارد هستند اربرددامنه كمواد آلي خارج از  1٪هاي حاوي بيش از  فراورده -3يادآوري
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  هاي آزمون روش  6
  نمونه برداري  6-1

و با استفاده از روشي انجام شود كه نمونه  9- 3استاندارد بندو  8- 3استاندارد بند برداري بايد مطابق  نمونه
  . برداري اجتناب شود نمونهاريبي و از خطاي  اي به دست دهد نماينده

  تثبيت شرايط  6-2
كه در استانداردهاي روش آزمون  كار رود مگر آنه اي براي نمونه نبايد ب شرايط ويژههيچ گونه تثبيت 
 در )C)5110 دماي پس از خشك كردن دررا بايد  ها آزمونهدر صورت اختالف نظر، . مشخص شده باشد

  .تا به تعادل رطوبتي برسند كردتثبيت شرايط ) 1050(% و رطوبت نسبي )C)5 23 دماي
  آزمونانجام   6-3
  كليات  6-3-1

دست آوردن يك نتيجه آزمون و هرگونه شرايط ه هاي مورد نياز براي ب گيري روش آزمون، حداقل تعداد اندازه
  .مشخص شده است 1در جدول  ،باشد  الزماي كه  ويژه

 شرايط تثبيت ها وگيرياندازه ،هاي آزمون روش -1جدول 

 روش آزمون عنوان شماره بند
ه گيري براي ب زهحداقل تعداد اندا

 دست آوردن يك نتيجه آزمون
 شرايط ويژه

 ضريب هدايت حرارتي 5-2-1
  يا 2-3بند استاندارد 

 12-3استاندارد بند 
 بپيوست  1

 2-2-5بند  3 11-3استاندارد بند   چگالي انبوهي فله  5-2-2

  3-2-5بند  1 10-3استاندارد بند   ها دانهاندازه   5-2-3
  ندارد  1 پيوست پ  يوستهسوختن فروزان پ  5-3-7
  ندارد  1 6- 3استاندارد بنديا  پيوست ت  حداكثر دماي كاربرد  5-3-2
  ندارد  1 13-3استاندارد بند   مقاومت خردشدگي  5-3-4
  ندارد  1 5-3استاندارد بند   تراوايي بخار آب  5-3-5

  
  ضريب هدايت حرارتي  6-3-2

  :تحت شرايط زير تعيين شود 12- 3استاندارد بند  اي 2-3ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند 
  ؛محدوده حداقل تا حداكثر دماي كاربرد مختلف در در دماهايـ 
  است؛ - C10ترين دماي متوسط مرجع آزمون مورد نياز   كم -
  ب؛شده در پيوست  ارايهسازي مطابق روش  بعد از آماده -

   ؛2- 6ـ بعد از تثبيت شرايط مطابق بند 
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. در نمونه باشد ورميكوليت متورق يها دانهاندازه  ميانگينبرابر ضخامت  10بايد حداقل   مونهضخامت آز -
بتوان نشان  به شرطي كهمجاز است  ورميكوليت متورق يها دانهاندازه  ميانگينبرابر  پنجآزمونه  هاي ضخامت

  .  دست آمده استه داد كه دقت الزم آزمون ب

  كد شناسايي  7
هنگامي كه  اين كد جز. شود ارايهبايد توسط توليد كننده به فارسي و انگليسي  راوردهفكد شناسايي براي 

به شرح بايد شامل تمام موارد ، وجود نداشته باشد 3-5هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند 
  :زير باشد

  
 EVM  يا  ,EVA, EVC, EVH -  فراوردهعالمت اختصاري  -

 ISIRI000 -   لي ايراناستاندارد ماين  ارجاع به -

 LDi -  چگالي انبوهي فله -
 PS(x-y) -   اندازه دانه -

 CR -  مقاومت خرد شدگي  -

 ST(+)i -  حداكثر دماي كاربرد -

 ST(-)i -  حداقل دماي كاربرد -

  
اندازه و باالتر الك دادن اندازه  براي نشان  (x-y)بايد براي نشان دادن كالس يا تراز مربوط و "i"ها كه در آن

  .رود به كار تر  پايينالك 
  :شود مي با مثال زير نشان داده ورميكوليت متورق فراوردهكد شناسايي براي يك 

حداكثر دمـاي  ، )3-11(ها  اندازه دانه ، 90چگالي انبوهي فله  ،استاندارد ملي ايران اين ارجاع به سنگدانه ورميكوليت،
  -50حداقل دماي كاربرد  ، 1050كاربرد 

EVA- ISIRI….- LD90- PS(3-11)-ST(+)1050-ST(-)50 

  ارزيابي انطباق  8
  كليات  8-1

ارزيابي انطباق . باشد رداين استاندا الزاماتخود با   فراوردهانطباق بايد مسئول  وييا نماينده مجاز   توليدكننده
و  كنتـرل توليـد كارخانـه   هـاي نـوع اوليـه،     آزمـون  اساس انجام شود و بايد بر 4-3استاندارد بند بايد مطابق 

  .هاي برداشته شده از كارخانه باشد نمونههاي  زمونآ
 4-3اسـتاندارد بنـد   بندي كند اين كار بايد مطـابق    خود را گروه فراوردهاي تصميم بگيرد تا  اگر توليدكننده 

  .انجام شود
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  آزمون نوع اوليه   8-2
ـ  4-3آزمون نوع اوليه بايد مطابق استاندارد بند  ه اسـتثناء ضـريب هـدايت    براي همه خصوصيات اعالم شده ب

انجـام   7-3آزمون نوع اوليه براي منحني ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند . حرارتي انجام شود
  .شود

تنها يك نتيجه آزمون مورد نياز است كه  ،ي كاربردهاو حداكثر و حداقل دما براي آزمون نوع اوليه منحني 
  .شود استفاده ميتوليد  مختلف  يختارچهار هاي در  از آزمونه

  اي كنترل توليد كارخانه  8-3
  . شود شده در پيوست الف انجام مي فهرستبراي خصوصيات  اي كنترل توليد كارخانه ونآزم

 .ايـن اسـتاندارد باشـد    الـف بايـد مطـابق پيوسـت     اي ها در كنتـرل توليـد كارخانـه    آزمون هاي تناوبحداقل 
  اسـتاندارد بنـد  شود، همبستگي آن با آزمـون مسـتقيم بايـد مطـابق      آزمون غيرمستقيم انجام مي كه هنگامي

   .ايجاد شود 3-4
انطباق را در صورت لزوم  يهخواست، گواهي نامه يا اعالمبراي پاسخ به يك دروي كننده يا نماينده مجاز توليد

  .قرار دهد اختياربايد در 

  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9
ا يمحصول  ير بر رويشده و اطالعات ز يگذار د به طور واضح نشانهيرد بان استاندايمطابق ا يها فراورده

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

  ؛، يا ساير خصوصيات معرف كاالفراوردهنام  -
  يا نماينده مجاز وي؛ توليدكنندهنام، عالمت تجاري و نشاني  -
  يا كد رديابي؛ توليد و كارخانه توليدكننده تاريخ -
 ؛A1 كالس واكنش در برابر آتش -

ضريب هدايت حرارتي اعالم شده، ارجاع به ادبيات فني توليدكننده كه نشان دهنده ضريب هدايت  -
  شود؛ مي ارايهيا معادله /حرارتي به صورت تابعي از دماي متوسط كه به صورت يك جدول، منحني و

  ؛7بند  مطابق كد شناسايي -
  . m3برحسب  موادمقدار  -
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  پيوست الف
  )الزامي(

  كنترل توليد كارخانه
   فراوردهآزمون  هاي حداقل تناوب -1- الفجدول 

 الفحداقل تناوب آزمون بند

  آزمون غيرمستقيم  آزمون مستقيم  عنوان  شماره
  آزمون تناوب  روش آزمون

ضريب هدايت حرارتي 5-2-1
يا اگر  سال 2 هر بار يك

اي در مواد خام  تغيير عمده
 يجاد شده باشدا

 هفته هر بار يك  توليدكنندهروش 

 روز هر بار يك  توليدكنندهروش  ماه هر بار يك چگالي انبوهي فله 5-2-2

 - - ماه هر بار يك  دانهاندازه  5-2-3

5-3-7 
سوختن فروزان 

 پيوسته

يا اگر تغيير  ماه هر بار يك
اي در مواد خام ايجاد  عمده

 شده باشد

- - 

  دماي كاربردحداكثر   5-3-2
يا اگر  سال 2 هر بار يك

اي در مواد خام  تغيير عمده
  ايجاد شده باشد

- - 

  مقاومت خردشدگي  5-3-4
يا اگر  سال 2 هر بار يك

اي در مواد خام  تغيير عمده
  ايجاد شده باشد

- - 

  تراوايي بخار آب  5-3-5
يا اگر  سال 2 هر بار يك

اي در مواد خام  تغيير عمده
  ايجاد شده باشد

- - 

  -  -  ب  مواد خطرناك  5-3-6
يـاد    هـاي آزمـون   عالوه بر تنـاوب . نظر گرفته شود هاي آزمون، بايد به عنوان حداقلي براي هر خط توليد در حداقل تناوب -الف

ذارد گـ  اثر مي فراوردههنگامي كه تغييرات يا اصالحات انجام شده احتماالً بر مطابقت  فراوردهشده فوق، آزمون خواص مربوط به 
  .بايد تكرار شود

 .هاي آزمون در دسترس نيست روشهنوز ها داده نشده است، چون  تناوب -ب
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  بپيوست 
  )الزامي(

  گيري ضريب هدايت حرارتي ها براي اندازه آماده سازي آزمونه
  

واسنجي شده با ( 12-3يا استاندارد بند  )C110محدود به دماي ( 2- 3شرايط عمومي استاندارد بند 
سازي  هنگام تثبيت شرايط و آمادهبايد عالوه بر آن الزامات زير  .بايد برآورده شود) 2-3ندارد بند استا

  .آزمون ضريب هدايت حرارتي در نظر گرفته شوندانجام براي  EVMو  EVA،EVC  ، EVHي ها آزمونه
 )50±10(%و رطوبت نسبي  )3±23(C دماي خشك كنيد و سپس در) C)5110 دماي را در نمونه

  .اين كار را تا رسيدن به وزن ثابت تكرار كنيد. تثبيت شرايط كنيد
  .كنيد شروعبراي جلوگيري از جذب رطوبت  بي موردكنيد و آزمون را بدون تاخير  را به دستگاه منتقل نمونه
  .آزمون كنيد متراكم كردن، كوبيدن يا لرزاندن ماده ،را بدون فشردن نمونه

با استفاده از دستگاه لوح گرم  ورميكوليت متورقضريب هدايت حرارتي  آزمونانجام است كه  طبيعي
اگر  از شروع آزمونپس چند ساعت  تا. انجامدطول به براي رسيدن به تعادل چند روز محافظت شده 
تر به  در دوره زماني بسيار كوتاه داغروش سيم  با اين وجود .با احتياط عمل كنيد رخ داد پايداري ظاهري

  . رسد تعادل مي
جزئيات تثبيت شرايط، زمان سپري شده براي رسيدن به ستفاده، ، روش آزمون مورد ادر گزارش آزمون

  .كنيد ارايهدستگاه را  در قرار گرفتهتعادل و چگالي ماده 
   سازي شده مطابق دستورالعمل توليدكننده هاي آماده نمونه در موردبايد  چسبيدههاي  در مورد عايق ها آزمون
  .شود انجام
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  پپيوست 
  )الزامي(

  شوداستفاده  براي تعيين مقدار مواد آلي اي كه بايد شرايط ويژه
  اصول  1-پ

آزمـون   اسـت كـه بايـد در    3-3اين پيوست جزييات اصالحات مورد نياز براي استفاده از اصول استاندارد بند 
به كار  EVMو  EVC ،EVH املحاوي ورميكوليت متورق ش كاري حرارتي عايق فراوردهمقدار مواد آلي انواع 

استاندارد بنـد  كاربرد آب هيدراتاسيون هستند و بنابراين در شرايط موجود از دامنه  حاوي ها فراوردهاين . رود
 شـاهد  آزمونـه رود، اما بطور موازي از  كار ه ببايد  3-3شده در استاندارد بند  ارايهروش  .باشند خارج مي 3-2

EVA شود استفاده مي معمولآزمونه  همراه با اي ه شدهبدون هيچ ماده آلي اضاف.  
  وسايل  2-پ

كـه   )ظـرف نمونـه  ( آلـومينيمي  بشقابكمشخص شده به استثناء  3-3چه در استاندارد بند  وسايل مطابق آن
  .   استفاده كرد سيليسيا  نزن مناسب نيست و بايد به جاي آن از ظرفي از جنس فوالد زنگ

  روش كار  3-پ
مـوازي   تعيـين مشخص شده، با الزامات اضافي براي  3-3استاندارد بند  جزيياتي كه درطابق روش كار بايد م

 ورميكوليت متورقبهر / اين آزمونه شاهد، بايد از همان پيمانه. باشد EVA گيري آزمونه كاره شاهد با ب آزمونه
ـ تعيـين  . هـا برداشـته شـود    قبل از اضافه كردن هر گونه مـواد افزودنـي يـا روكـش     شـاهد، مقـدار آب   ه نمون

  . آزمونه كم كرد توان از افت وزن كل و اين را مي دهد را به دست مي ورميكوليت متورقهيدراتاسيون 
  محاسبه و بيان نتايج  4-پ

و هم شاهد  (MOCT)ظاهري براي هم آزمونه  MOCنشان داده شده است،  3-3طور كه در استاندارد بند  همان
(MOCB)  محاسـبه  درصد وزنـي   1/0با تقريب  )1-پ(معادله مقدار مواد آلي مطابق سپس . شود محاسبه بايد

  :شود مي
MOC = MOCT – MWH   )1-پ(  

  :كه در آن
MOC    ؛برحسب درصد وزني مقدار مواد آلي آزمونه   

MOCT    ؛برحسب درصد وزني آب هيدراتاسيون با وجودمقدار مواد آلي  

MWH  برحسب درصد وزني آب هيدراتاسيون.  

  گزارش آزمون  5-پ
  آزمون نمونهچنين شامل نتايج  ، گزارش آزمون بايد هم3-3عالوه بر الزامات قرار داده شده در استاندارد بند 

  .باشد (MWH)شاهد 
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  تپيوست 
  )الزامي( 

  دماي كاربرد حداكثرتعيين 
  اصول  1-ت

به همراه  6-3ستاندارد بند ابايد مطابق  روان اي فله ورميكوليت متورقهاي  فراوردهدماي كاربرد حداكثر 
هاي  فراورده طراحي شده تا چسبناكهاي  فراورده آزمونبراي تر  بيش كه اصوال اصالحات زير تعيين شود

  . روان

  وسايل  2-ت

  . C50رواداري  با C1100و  C500داري دماهاي بين  كوره موفل الكتريكي با قابليت نگه  1-2-ت

  .)C)5110داري دماي  يت نگهبراي خشك كردن با قابل آون  2-2-ت

تـر و   عـريض با ابعاد داخلي حداقل پنج برابـر  مقاوم در برابر حرارت باريك شونده اي يا  استوانه بوته   3-2-ت
  . هاي موجود در نمونه تر از حداكثر اندازه دانه عميق

بنـد  (داخل بوتـه   باكه  و فاصله آزاد مناسب به صورتي با قطر مقاوم در برابر حرارت گرد فشار ورق  4-2-ت
  .ايجاد شود) 10 100( Paاين ورق بايد داراي ضخامت كافي باشد تا بار . باشدمتناسب ) 3-2-ت

  . سازد پذير  امكانرا   mm 0/1با تقريب كه خواندن  كشويي سنج عمق  5-2-ت

  روش انجام آزمون  3-ت
تـا وزن  با خشك كـردن آن  از انجام آزمون  بايد قبلرا  مي يك ليتريك بهر از مصالح مورد آزمون با حجم اس

   .تثبيت شرايط كرد )C)5110ثابت در دماي 
و رطوبـت نسـبي    )C)5 23تحـت شـرايط آزمايشـگاهي نرمـال در دمـاي       بايـد  شدنبعد از خشك نمونه 

%)1050 (تا رسيدن به وزن ثابت تثبيت شرايط شود.  
دهد ورق فشـار   امكانكه تا ترازي پر شود  ،ت شرايط شدهتثبي بايد با مصالح مورد آزمون) 3-2-بند ت( بوته
  .تراز شود بدون تراكم زياد هم بوته لبهو با  شده جا داده )4-2-بند ت( گرد

  . دقيقه در داخل كوره از پيش گرم شده قرار دهيد) 360(را به مدت  نمونهبوته حاوي 
 بـا لبـه بوتـه     تـرازي  زير محل هـم به  گردفشار  ورقدر كوره را باز كرده و بررسي كنيد آيا  بعد از يك ساعت

   .است رسيده
 بـه دنبـال آن انجـام   و   C50هاي  دماي كوره در گام افزايشوسيله ه در ابتدا بكاربرد تقريبي حداكثر دماي 
   .شود ، تعيين ميمشاهده شود 10%تر از  افزايش حجم بيش كه هنگاميآزمون باال تا 

كـه   آنبعـد از  مـورد آزمـون   تازه با سه بار استفاده از مصالح ، بايد شود ميش حداكثر دماي كاربردي كه گزار
  . تعيين شودبه دست آمده، روش باال  كه مطابقتقريبي  مقدار
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، سـپس  سرد شود) C)5 23از كوره خارج كرده و بگذاريد تا دماي  را بعد از هر آزمون بوته و محتويات آن
   .گيري كنيد اندازه) 5-2-بند ت(كشويي  جسن عمقتغيير حجم را با استفاده از 

  گزارش آزمون  4-ت
 گـزارش  ،رخ دهد 10%كه تغيير حجم بيش از  دما قبل از آنافزايش آخرين به عنوان را حداكثر دماي كاربرد 

  .كنيد


