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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« 

نصب  يها فراورده: 2قسمت -  متورق تيكوليهاي اجرا شده درجا از ورم فراورده
  »ها ويژگي - شده

  يا نمايندگي/سمت و  : يسير
  ميرصالح، ميرمحمدي

  )دكتراي زمين شناسي(
  

  دانشگاه تهران

    :دبيران
  خدابنده، ناهيد 

  )كارشناس شيمي(
 

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  ويسه، سهراب 
  )دكتراي مهندسي معدن(
 

 ، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات راه

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا
  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(
  

  يرانشركت پشم شيشه ا

   علي حسين، زاويه
  ) صنايع مهندسي كارشناس ارشد(
  

  شركت گيالن ميكا

  عبادتي، ناصر
  )دكتراي زمين شناسي ساختمان(
  

  شركت سبالن

  بهروز، كاري
  )فيزيك ساختماندكتراي (
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  اي، سپهر گنجه
  )راه و ساختماندكتراي مهندسي (
  

  ، مسكن و شهرسازيراهمركز تحقيقات 
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   علي، متعبد

  )كارشناس ارشد مهندسي صنايع(
  

  پشم سنگ ايران شركت

   عليرضا، مرادي
  )كارشناس ارشد مهندسي انرژي(
  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

   مهناز، مظلومي ثاني
  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

   محمد علي، مالك پور
  )شد معدناركارشناس (
  

  شركت عمران پوكان چابهار

   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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  مندرجات فهرست 

  صفحه    عنوان
  ج  استاندارد  سازمان ملي با آشنايي

  د              استاندارد تدوين فني كميسيون
  و     گفتار شيپ

  1    هدف   1

  1  دامنه كاربرد  2

  1  مراجع الزامي  3

  2  كاهاينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار  4

  3  الزامات   5

  3    كليات  1- 5
  3  مقاومت حرارتي  2- 5
  3  اجرا شده قيضخامت عا  3- 5
  3  پر كردن حفره  4- 5
  3  درجا يها يريگ اندازه  6
  3  اجرا شده قيضخامت اعالم شده عا  1- 6
  4  ها عرض حفره  2- 6
  4  پر بودن حفره  3- 6
  4  نصاباعالم   7
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  پيش گفتار
هـاي اجـرا    فـراورده  -يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده" استاندارد

 آن نـويس  پـيش  كـه  ،"هـا  يژگـي و -شـده  نصـب  يهـا  فـراورده : 2قسمت  - ورميكوليت متورقشده درجا از  

چهارصـد و   در و شـده  تـدوين  و تهيه راه، مسكن و شهرسازيتوسط مركز تحقيقات  مربوط هاي دركميسيون
 مـورخ هـاي سـاختماني    مهندسي ساختمان و مصالح و فـراورده استاندارد  ملي كميتة اجالس چهل و دومين 

 مقـررات مؤسسـة   و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد بهاين استاندارد  اينك .شد تصويب 06/09/92

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

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع رد ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   .گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه 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 15600-2:2010, 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. 
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 -يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده
از  بعد ها فراورده: 2قسمت  - ورميكوليت متورقهاي  اجرا شده درجا از   فراورده

 ها ويژگي -نصب

  هدف    1
براي كه  است 1(EV) ليت متورقورميكو هاي فراورده الزاماتهدف از تدوين اين استاندارد تعيين   1-1

در محـدوده  ردي كبا دماي كار يصنعت زاتيو تجه يساختمان ساتيسات در درجابا اجراي  كاري حرارتي عايق
  .شود استفاده مي+ C1050تا   -C40 يتقريب

 ،(EVA)2 ورميكوليـت  شامل سنگدانه ورميكوليت متورق  چهار نوع فراورده الزاماتاين استاندارد   1-2
حاوي كه ، (EVM)5پيش آميخته ورميكوليت و  (EVH)4آبگريز  ورميكوليت ، (EVC)3دار  روكشيكوليت ورم
  .كند مي مشخصاست را  12-3پ استاندارد بند مطابق پيوست تعيين شده  مواد آليوزني  1% تر از كم

  دامنه كاربرد  2 
  .است شده ي عايق نصبها فراوردهاين استاندارد ويژگي دامنه كاربرد  2-1
را اعالم توسط نصاب فـراورده  براي استفاده مورد  آزمون  هاي روشو  ها بررسيچنين  هماين استاندارد  2-2

  .گيرد بر مي در
در كـاربرد خاصـي مناسـب باشـد را     كـه  يـك فـرآورده    خصوصـيات  همهاين استاندارد تراز مورد نياز  2-3

با اين اسـتاندارد مغـايرت    كه يياستانداردهاترازهاي مورد نياز را بايد در مقررات يا . كند مشخص نمي
 .ندارند يافت

 بـا كـه   يهـا و اشـكال   تختـه  به صـورت  شده توليد  حرارتي  عايقاي  كارخانه هاي فراوردهاين استاندارد  2-4
  .گيرد را در نمي ساخته شده است ورميكوليت متورق

 يـا هـوابرد   صـداي  عـايق بـراي  بـه منظـور اسـتفاده    به طور عمده  اين استاندارد هاي مشمول فراورده 2-5
كـه بـراي    هنگـامي  مـوارد ها عملكرد نصب را در اين  مورد نظر نيست اگرچه آن صدا كاربردهاي جذب
   .بخشند بهبود مي ،شوند كاري حرارتي اجرا مي هدف اصلي عايق

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

  . محسوب مي شودملي ايران ي از اين استاندارد يبدين ترتيب آن مقررات جز

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

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

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

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7114ران شماره ملي اياستاندارد  3-2
  ن؛ روش آزمو -ضخامتتعيين 

3-3 EN 15600-1:2010, Thermal insulation products for building equipment and industrial 

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

products – part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation. 

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

   :رود كار ميه بنيز 
4-1-1    

   متورق ورميكوليت 
به  دادن حرارتبه وسيله  ييكاني طبيعي ميكايك  كردنيا متورق  كردني است كه از منبسط ماده عايق
  .آيد دست مي

4-1-2  
  اي  عايق فله

از مواد بدون استفاده يا حفرات ي خالي هااي به داخل فضا ماده دانهاز طريق ريختن كه ماده عايقي 
  .شود چسباننده تشكيل مي

4-1-3    
   چسبيده عايق 

تشكيل سطح يك به خود يا به خود و  ورميكوليت متورق دنچسبان به وسيله درجا شكل گرفتهعايق 
  .شود مي

4-1-4   
  )محاسب( طراح

اي كه در يك نصب ويژه استفاده  شخص مسئول براي مشخص كردن مقدار و ضخامت عايق و نوع فراورده
  . شود مي
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4-1-5   
  نصاب

  .استعايق  فراورده نصبشخص، شركت يا سازماني كه مسئول 
4-2    

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

  
d ضخامت مورد نياز فراورده  m 

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

RS  شده مشخصحرارتي  مقاومت m2.K/W 

  
  :كار رفته در اين استاندارده ب اختصارات

EV  1- 1-4مطابق تعريف بند  متورق ورميكوليت  

  الزامات   5
  كليات  1- 5

  .مورد استفاده قرار دهد ،است 3- 3بايد فراورده عايقي را كه مطابق استاندارد بند  نصاب
  .براي كاربرد فراورده، بازرسي كندنصب پيشنهادي را به منظور تعيين مناسب بودن  نصاب بايد محل

  مقاومت حرارتي   2- 5
ضخامت . آيد به دست مي ورميكوليت متورق كار بردن ضخامت مشخص شدهه مورد نياز با بمقاومت حرارتي 

ضخامت مورد نياز بايد با  .محاسبه شود d=RS Dوسيله طراح قبل از شروع نصب، مطابق معادله ه بايد ب
  .شود تاييدتا مناسب بودن اين فراورده  ويژگي طرح مقايسه شود

  عايق اجرا شدهاعالم شده ضخامت   3- 5
. باشد 2- 5تر از ضخامت محاسبه شده مطابق بند  عايق اجرا شده نبايد كماعالم شده مقدار متوسط ضخامت 

  .باشدمشخص شده، مقدار  80% تر از هيچ مقدار منفردي نبايد كم
  پر كردن حفره  4- 5

  .آنچه كه توسط طراح مشخص شده، پر شود حفره بايد مطابق

  جاهاي در گيري اندازه 6
  شده اجراعايق اعالم شده  ضخامت  6-1

  .گيري شود اندازه نصابوسيله ه بايد بشده  اجرااليه عايق  اعالم شدهضخامت 
  ز قرار هاي ترا بايد شامل ارجاع به راهنماها يا نشانه تصديق. متفاوت خواهد بود كاربردبسته به  تصديقروش 
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. سنج واسنجي شده، باشد هاي مستقيم بعد از اجرا با استفاده از يك عمق گيري داده شده قبل از اجرا و اندازه
در صورت . عايق انجام شود سطح m2100هر نقاط مختلف گيري ضخامت عايق بايد براي  حداقل پنج اندازه

، روش پين و صفحه تعيين 2-3اندارد بند استپيوست الف اختالف نظر، ضخامت عايق اجرا شده بايد مطابق 
  . شود

  ها عرض حفره  6-2
اين . شود طرح يا استفاده از يك آزمون مناسب تعيين  هاي طريق ارجاع به نقشهعرض يك حفره بايد از 

  .شود قبل از شروع نصب انجام ميوسيله طراح ه معموال ب آزمون
  پر بودن حفره  6-3

چه  بررسي كند تا از پر بودن آن مطابق آنبايد حفره را  نصابحفره،  يكبراي عايق به كار برده شده در 
  .   كند حاصل اطمينان مشخص شده

   نصاباعالم  7
بايد به مشتري اعالم كند كه كار مطابق الزامات اين استاندارد با استفاده از  )طراحبا  هماهنگيدر ( نصاب

  .تانجام شده اس، 3- 3مطابق استاندارد بند  يفراورده عايق
  :بايد حداقل اطالعات زير را اعالم كند نصاب
 ؛فراورده اجرا شده شناسايينام تجاري و كد  -

 ؛مقاومت حرارتي اعالم شده -

 مقاومت حرارتي مورد نياز؛ -

 ؛ضخامت مورد نياز -

 ؛شده نصبضخامت عايق  -

 ؛عايق مصرف شدهمصالح حجم  -

 .تاريخ اجرا -

  .انجام شده استشخص شده روش مبايد هم چنين اعالم كند كه كار مطابق  نصاب
  
  
  
  

  

  


