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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

2
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML) 4رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و است
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

5
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  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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 ون فنی تدوین استانداردیسیكم

 یورتانپلی فوم -كاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتییقهای عافراورده» 

: سامانه پاششی فوم صلب قبل از 1قسمت - جارفته در گپاششی شکل صلب و پلی ایزوسیانورات 

 «هاویژگی -نصب
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 فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

 

 ج آشنایی با سازمان استاندارد

 د کمیسیون فنی تدوی  استاندارد

 و  پیش گفتار

 1 اد  و دامنه کاربرد 1

 9 مراجع الزامی 9

 3 کاااینماداا، اختصارات و  ف،یاصطححات و تعار  3

 3 الزامات  2

 3 اا برا  تمام کاربرداایژگیو      2-9

 19 ژهیو  کاربرداا  اا برایژگیو 2-3

 13 اا  آزمونروش 3

 13 نمونه بردار  3-1

 13 شرایط  تیتثب 3-9

 13 انجام آزمون  3-3

 13 شناسایی کد   6

 13 انطباق یابیارز 3

 13 یو اطحعات فن  و برچسب گیار  نشانه گیار 3

 99 (FPC)کارخانه  دیو کنتر  تول (ITT) هیآزمون نوع اول (ی)الزام الف وستیپ

 92 یحرارت تیادا بیو ضر یمند شده مقاومت حرارتزمان ریمقاد  ییتع (ی)الزام پ وستیپ

 32 عمود بر سطو  زیرالیهبه  یمقاومت چسبندگ  یی( تعیوست ث  )الزامیپ

 29 اا( آزمون واکنش در برابر آتش فراوردهیوست ج  )الزامیپ

 22                       ده اا در تجهیزات استاندارد شآزمون واکنش در برابر آتش فراورده )الزامی(چ  وستیپ
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 پیش گفتار

  

یورتان و پلی فوم -کار  حرارتی برا  تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتیاا  عای فراورده» اردستاندا

ویژگی -: سامانه پاششی فوم صلب قب  از نصب1قسمت -جارفته در گپلی ایزوسیانورات صلب پاششی شک  

 و تهیه توسط مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز  مربو  اا  وندرکمیسی آن نوی  پیش که «اا

استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و  ملی کمیته اجحسچهار صد و اشتاد و یکمی   در و شده تدوی 

 قانون 3 ماده ی  بند استناد به ای  استاندارداین   شد. تصویب 19/19/1329 اا  ساختمانی مور  فراورده

 عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات موسسه و قوانی  اصح 

  شود.منتشر می ایران ملی استاندارد

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  گرفت. خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارایه استاندارداا

 .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته رارق استفاده مورد استاندارد ای  هتهی برا  که منبع و ماخی 

 
EN 14320-1: 2013, Thermal insulating products for building equipment and industrial 

installations – In- situ formed sprayed rigid polyurthane (PUR) and polyisocyanurate foam 

(PIR) products –Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation. 
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و  یورتانپلی فوم -كاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتیهای عایقفراورده

: سامانه پاششی فوم صلب قبل از 1قسمت – جارفته در گپاششی شکل صلب پلی ایزوسیانورات 

  هاویژگی -نصب

 هدف و دامنه كاربرد 1

فوم صکلب پاششکی شکک  گرفتکه در     اا  استاندارد تعیی  الزامات برا  فراوردهاد  از تدوی  ای   1-1

1ورتانیجا  پلی
(PUR) 9ایزوسکیانورات ) و پلی

(PIR   ککار  حرارتکی   عکای   منظکور اسکتفاده در  بکه

  است. یزات صنعتیو تجه یساختمان تاسیسات

در   ککارکرد اا  دما  بازه اا ممک  است دارا  اا  مطاب  ای  استاندارد، آنبسته به نوع فراورده 1-1

 باشند.   C999محدوده 

 استاندارد ویژگی برا  سامانه فوم صلب قب  از نصب است.ای   1 قسمت 1-9

گکیار   آزمون، نشانه اا داد و شام  روشای  استاندارد خصوصیات فراورده را شر  می 1قسمت  1-4

 ارزیابی مطابقت است. و مقررات گیار  بو برچس

دست آیکد تکا مناسکب    ه امه خواصی که باید توسط ی  فراورده بمورد نیاز  اا ازای  استاندارد تر 1-5

در مقکررات و   بایکد  مورد نیاز را  کند. ترازاامشخص نمیثابت کند،  را بودن در کاربرد نهایی ویژه

  که با ای  استاندارد مغایرت ندارند، یافت. یاستاندارداای

در کارخانکه   شدهپلی یورتان یا پلی ایزوسیانورات ساخته  فوم صلب عای اا  فراوردهای  استاندارد  1-6

 شود.شام  نمی اا راکار  حرارتی ساختمان اا  درجا  مورد نظر برا  استفاده در عای یا فراورده

الزامات عملکرد  برا  عای  صوتی اوابرد مستقیم و کاربرداا  جیب اکوسکتیکی را  ای  استاندارد  1-1

 کند.مشخص نمی

اکا  انعطکا  پکییر در مبلمکان و تشک  اسکتفاده       شکوند. فکراورده  اا  فوم، صلب یا انعطا  پییر نامیده میاوردهفر -ادآوریی

اکا در طکی مکدت ککاربرد شکناخته       شوند و با قابلیت پیوسته آنها در تغییر شک ، تکیه گاه بودن و بازیابی ضخامت اولیکه آن  می

شوند و ای  خصوصیت انعطکا  پکییر  را ندارنکد. آنهکا عمکدتا بکرا        یده میشوند. انواعی که انعطا  پییر نیستند، صلب نام می

کنکد. ارگکاه سکاختار    ا  تغییکر مکی   اا بطور گسکترده  شوند و مقادیر مقاومت فشار  آنکار  حرارتی استفاده می مقاصد عای 

اا  صلب چگالی بسیار ککم  فومگردد. بعضی از ای  شود، بطور کام  به ضخامت خود باز نمیسلولی در ی  فوم صلب شکسته 

شکوند. ایک  یکادآور  در اسکتاندارد     اا  نرم یا نیمه صکلب نامیکده مکی   اا  فشار  بسیار کم دارند و در تجارت، فومبا مقاومت

 شوند.د با واژه فوم صلب نامیده مینشواایی که چنی  توصیفی را شام  میگنجانده شده است تا روش  کند امه فوم

 

                                                                                                                                                         
1 - Rigid Polyurethane  

2 - Rigid Polyisocyanurate 



9 
 

 میمراجع الزا 1

اا ارجاع داده شده است. بدی  ترتیب  مدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد به آن

 شود. ی از ای  استاندارد محسوب مییآن مقررات جز

اا و تجدید نظراا  بعد  آن در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه

اا ارجاع داده استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن مورد نظر ای 

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آنشده است، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است: 

تعکاریف، الزامکات و    -دار گچی صفحات روکش -گچ 1321: سا  12313 شماره استاندارد ملی ایران 1-1

  اا  آزمون روش

ککار  حرارتکی،   اا  عای ، مصالح ساختمانی، فراورده1333: سا  3112استاندارد ملی ایران شماره  1-1

 روش آزمون.  -تعیی  ضخامت

کار  حرارتکی، تعیکی    اا  عای مصالح ساختمانی، فراورده 1333: سا   3113استاندارد ملی ایران  1-9

 روش آزمون.   –فتار فشار ر

 -کار  حرارتکی اا  عای فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  3113استاندارد ملی ایران شماره  1-4

  .روش آزمون -تعیی  چگالی ظاار  

کار  حرارتکی، تعیکی    اا  عای مصالح ساختمانی، فراورده 1333: سا   3922استاندارد ملی ایران  1-5

 روش آزمون.  –ط دما و رطوبت معی  پایدار  ابعاد  تحت شرای

کار  حرارتکی، تعیکی    اا  عای مصالح ساختمانی، فراورده 1333: سا  3112استاندارد ملی ایران  1-6

 روش آزمون.  – مقاومت کششی عمود بر سطو 

 -کار  حرارتکی اا  عای فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  3199استاندارد ملی ایران شماره  1-1

 روش آزمون.  -  جزیی سازورآب کوتاه مدت از طری  غوطه تعیی  جیب

کار  حرارتکی، تعیکی    اا  عای مصالح ساختمانی، فراورده 1333: سا   3922استاندارد ملی ایران  1-8

 روش آزمون.  –خوا  انتقا  بخار آب 

-رارتکی کار  حاا  عای فراورده -، مصالح ساختمانی1333، سا  3691استاندارد ملی ایران شماره  1-7

تعیی  مقاومت حرارتی و ضریب ادایت حرارتی به وسیله لو  گرم محافظکت شکده و روش جریکان    

  . روش آزمون -اا  با مقاومت حرارتی زیاد و متوسطحرارت سنج فراورده

تعیی   -اا  ساختمانی، عملکرد حرارتی مصالح و فراورده1333: سا   11399استاندارد ملی ایران  1-11

فکراورده  -اا  جریان حکرارت سکنج  استفاده از صفحه گرم محافظت شده و روش مقاومت حرارتی با

 . اا  ضخیم دارا  مقاومت حرارتی متوسط و زیاد

اا  عای  کار  حرارتی فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  11933استاندارد ملی ایران شماره  1-11

 . ارزیابی انطباق –
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  نمواکا ، واکنش در برابکر آتکش بکرا  مصکالح و     1332: سا  3931-3استاندارد ملی ایران شماره  1-11

  .تثبیت شرایط و ضوابط کلی برا  انتخاب مصالح پشت کار -ساختمانی، روش آزمون قسمت اشتم

 تاسیسکات کار  حرارتکی بکرا    اا  عای ، فراورده 1329: سا  13321استاندارد ملی ایران شماره  1-19

اکا  محلکو  در آب کلرایکد، فلورایکد،     ار کم یکون تعیی  مقادیر بسی -ساختمانی و تجهیزات صنعتی

 . روش آزمون - pHسیلیکات و سدیم و 

  سکاختمانی،  نمواکا واکنش در برابر آتش برا  مصکالح و   1333: سا   3922استاندارد ملی ایران  1-14

 . طبقه بند 

، روش اا  ساختمانی ، واکنش در برابر آتش فرآورده1333: سا  11691استاندارد ملی ایران شماره  1-15

 SBI.اا در معرض تهاجم گرمایی عام  مشتع  منفرد  اا  ساختمانی بجز کفپوش فراورده -آزمون

ککار  حرارتکی بکرا  تأسیسکات      اا  عای  فراورده -1329، سا  12161ملی ایران شماره استاندارد  1-16

ا   فکوم پلکی یورتکان صکلب و فکوم پلکی        اکا  کارخانکه   فکراورده  –ساختمانی و تجهیزات صکنعتی  

 .اا ویژگی -یزوسیانورات ا

 سکات یتأس  بکرا  یحرارتک   ککار   یعا  اا فراورده -1329: سا  13332ملی ایران شماره  اردستاندا 1-11

 .روش آزمون -کاربرد   حداکثر دما  ییتع- یصنعت زاتیو تجه یساختمان

اکا    ، واککنش در برابکر آتکش بکرا  فکرآورده     1333: سکا   3931-9استاندارد ملکی ایکران شکماره     1-18

  .قابلیت نسوخت  مواد -قسمت دوم -روش آزمون -تمانیساخ

اکا  سکاختمانی،    ، واکنش در برابر آتکش فکرآورده  1333: سا  3931-3استاندارد ملی ایران شماره  1-17

 .تعیی  گرما  ناشی از سوخت  مواد -قسمت پنجم -روش آزمون

 -حرارتکی  کار عای   اافراورده -، مصالح ساختمانی1332: سا  3932ملی ایران شماره استاندارد  1-11

 واژه نامه.

  نمواکا ، واکنش در برابکر آتکش بکرا  مصکالح و     1332: سا  3931-2استاندارد ملی ایران شماره  1-11

اا  ساختمانی در برخورد مسکتقیم   قابلیت افروزش فرآورده -ساختمانی، روش آزمون قسمت چهارم

 . شعله )آزمون منبع ت  شعله(

 سکات یتأس  بکرا  یحرارتک   ککار   یعا  اا فراورده -1329: سا  13333ملی ایران شماره  اردستاندا 1-11

 .روش آزمون -تعیی  ضریب ادایت حرارتی اعحم شده- یصنعت زاتیو تجه یساختمان

 -ککار  حرارتکی   اکا  عکای   فکراورده  -مصالح سکاختمانی  1333: سا  11293استاندارد ملی ایران  1-19

 . روش آزمون -اا  بسته  باز و سلو ااتعیی  درصد حجمی سلو  -اا  سلولی صلبپحستی 

اا  عای  کار  حرارتی برا  تجهیکزات   ، فرآورده1329: سا  13123-9استاندارد ملی ایران شماره  1-14

 –پخش شده در محک     (PUR)اا  فوم پلی یورتان صلب  فرآورده -ساختمانی و تاًسیسات صنعتی

 اا ویژگی -اا  نصب شده بخش دوم: فراورده
2-25   ASTM D 3985:1995,"Standard test method for oxygen gas transmission rate through 

plastic film and sheeting using a coulometric sensor". 

2-26 EN 312 particleboards- Specifications 
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2-27 EN 508-1 Roofing products from metal sheet – Specification for self-supporting 

products of steel, aluminium or stainless steel sheet –Part1: steel 

 اصطالحات و تعاریف، نمادها، اختصارات و یکاها  9

اصکطححات و   ،99-9شده در استاندارد بنکد   ارایهدر ای  استاندارد عحوه بر اصطححات و تعاریف  9-1

 رود: تعاریف زیر نیز به کار می

9-1-1   

 (Polyurethane foam PUR)یورتان صلب  فوم پلی

 (In – situ formed products) های شکل یافته درجا()فراورده

پلیمراا  نوع  بر پایهعمدتا   یا نیمه صلب با ساختار صلبحرارتی پحستی  سلولی عای   فراوردهماده یا 

 است.  یورتان پلی

9-1-1 

 (Polyisocyanurate foam PIR) (PIR)فوم پلی ایزوسیانورات 

 (In – situ formed products) های شکل یافته درجا()فراورده

پلیمراا  نوع  بر پایهعمدتا   یا نیمه صلب با ساختار صلبحرارتی پحستی  سلولی عای   فراوردهه یا ماد

 است. ایزوسیانورات پلی 

9-1-9   

 (Polyurethane foam PU)فوم پلی یورتان 

 پلیمر ار دو نوع اا  گروه بر پایهعمدتا اا   فراوردهیا  صلبحرارتی پحستی  سلولی عای   فراوردهماده یا 

 است.  (PIR)ایزوسیانورات  یا پلی (PUR) یورتان نوع پلی

9-1-4 

 (Rigid foam spray system) فوم صلب پاششیسامانه 

یا فوم  (PUR)یورتان صلب  شود فوم پلی  تشکی  دانده است که وقتی پاشیده مینموااا  از مجموعه

 .شودخص شده فوم ایجاد شده شناخته میکه با خوا  مش آوردبه وجود می  (PIR)ایزوسیانورات  پلی

9-1-5   

 (Isocyanat component) جز ایزوسیانات

   سامانه فوم صلب است. نموااایزوسیانات مایعی است که یکی از  ماده

9-1-6 

 (Polyol component) جز پلی ال

 اایی است کهدنیترکیب پلی ایدروکسی  مایعی که حاو  ی  ماده منبسط کننده، کاتالیزوراا و سایر افزو
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   سامانه فوم است.نمواایکی از  

9-1-1 

 (Cream time) ای شدنزمان خامه

مشااده باال آمدن فکوم )ککه    شود تا لحظهشروع می اجزاکه از عملیات به ام زدن  ستا  اسپر  شده زمان

 شود(. گیر  میمعموالً برحسب ثانیه اندازه

9-1-8 

 (Gel time) ای شدنژلهزمان 

ا  که به داخ  سطح ا  که به وسیله میلهو لحظه اجزاشده بی  زمان شروع عملیات به ام زدن سپر   نزما

آورد )ککه معمکوال برحسکب ثانیکه      بیکرون پلیمکر  را از سکطح فکوم     بتوان رشکته تا شود باال  فوم فرو برده 

 شود(. گیر  می اندازه

9-1-7 

 (Tack-free time)عاری از چسبندگی زمان 

در اثکر  ا  که وسط سکطح بکاالیی فکوم    و لحظه نمواابی  زمان شروع عملیات به ام زدن  سپر  شده زمان

  .تماس، چسبناك نباشد

9-1-11 

 (Free rise density)چگالی باال آمدن آزاد 

بنکد  و  2-ث بنکد شود )بکه  چگالی آزمونه بریده شده بدون رویه است که از نمونه پروفی  واکنش برداشته می

 راجعه شود(.م 3-ث

9-1-11 

 (Mixing ratio) نسبت اختالط

  سامانه پاششی فوم صلب مشخص شده توسط تولیدکننده که قرار است پاشیده شکود تکا   نمواااا  نسبت

 ا فوم پلی ایزوسیانورات به وجود آید. یپلی یورتان صلب فوم 

 ار دو بیان کرد. توان به صورت نسبت وزنی یا نسبت حجمی یارا می نسبت اختح  -ادآوریی

9-1-11 

 (Industrial storage vessels) مخازن انبارش صنعتی

 گردد.ا در تجهیزات صنعتی بر پا مییشود مخازن انبارش که در تاسیسات ساختمانی استفاده می

9-1-19   

 (Service temperature range)دامنه دمای كاربرد  

 مراجعه 3-3-2و  6-3-2بنداا  به دما  کاربرد است )دامنه دمایی بی  حداق  دما  کاربرد و حداکثر 

 (.شود 
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9-1-14   

 (Production batch) تولید بچ 

 شود.مقدار ی  جز که به طور ناپیوسته در ی  دوره زمانی ی  سامانه فوم صلب تولید می

9-1-15    

 (Level)تراز 

تراز از طری  مقدار اعحم شده خصوصیات که در آن  مقدار معینی که حد باالیی یا پایینی از ی  الزام است

 شود. ه مییمربو  ارا

9-1-16    

 (Class)كالس  

که تراز توسط در جایی ،باید بی  آن دو قرار گیرد فراورده ترکیبی از دو تراز ی  خاصیت است که عملکرد

 شود.ه مییمربو  ارا خصوصیتمقدار اعحم شده 

9-1  

 نمادها، اختصارات و یکاها 

 :به شر  زیر استاا و یکااا  استفاده شده در ای  استاندارد نماد

 

d  ضخامت mm 

εl  تغییر نسبی طو % 

εb تغییر نسبی عرض % 

εd تغییر نسبی ضخامت % 

λi نتیجه آزمون ضریب ادایت حرارتی ی   W/(m.K) 

 λD 

 

شده اندازه گیر  شده  مند زمان  نسبت به مقادیر مند زماننمو 

 ایت حرارتی        ضریب اد
W/(m.K) 

 λf  ثابتمند زماننمو   
   W/(m.K) 

 

λD ضریب ادایت حرارتی اعحم شده W/(m.K) 

 ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب - 

n تعداد نتایج آزمون - 

10 % تغییر شک   19تنش فشار  در kPa 

m  مقاومت فشار kPa 

mt  عمود بر سطو   چسبندگی به الیه زیریمقاومت kPa 
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Wp ورساز  جزئیجیب آب کوتاه مدت از طری  غوطه kg/m
2 

w  مقدار یون کلراید قاب  ح mg/kg 

 کداا  شناسایی به کار رفته در ای  استاندارد به شر  زیر است:

DS(TH)  اعحم شده برا  پایدار  ابعاد  تحت رطوبت و دما  مشخص ترازنماد 

CC(x,y) 
 

 yیکابی شکده و   برا  تغییر شک  برون xعحم شده برا  خزش فشار  با نماد تراز ا

 به سا  تناظربرا  زمان م

CCC نماد  برا  مقدار اعحم شده سلو  بسته 

CS(10\Y)  اعحم شده برا  مقاومت یا تنش فشار  مقدارنماد 

CT ا  شدننماد زمان اعحم شده خامه 

GT شدن ه ا نماد زمان اعحم شده ژل 

TFT نماد زمان اعحم شده عار  از چسبندگی 

TL  حداق  دما  کاربرد اعحم شدهنماد 

TU حداکثر دما  کاربرد اعحم شده نماد 

WA ور ساز  جزئینماد جیب آب کوتاه مدت اعحم شده از طری  غوطه 

MU نماد ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب اعحم شده 

WC ح  اعحم شدهنماد مقدار کلراید قاب   

FRB نماد چگالی باال آمدن آزاد بشر اعحم شده 

FRC چگالی باال آمدن آزاد مغزه اعحم شده نماد 

MU  مقاومت در برابر بخار آب  ضریب نماد مقدار اعحم شده برا 

A  مقاومت چسبندگی به الیه زیری  عمود بر سطو 

 اختصارات 3-3

 رد: اختصارات استفاده شده در ای  استاندا

PUR یورتان صلبفوم پلی 

PU شام  انواع  یورتان صلبفوم پلیPUR  وPIR 

PIR فوم پلی ایزو سیانورات صلب 

ITT آزمون نوع اولیه 
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 الزامات   4

 كلیات 4-1

 اکا  فکوم  سکامانه ای  استاندارد،  ای  استاندارد ارزیابی شود. برا  مطابقت با 3اساس بند  فوم باید برخوا  

 مطابقت داشته باشند. 3-2با الزامات بند  مقتضیو در صورت  9-2الزامات بند  با باید

اکا اسکت   گیر  شده تعداد  از آزمونه ورده، میانگینی از مقادیر اندازهی  نتیجه آزمون برا  ار خاصیت  فرا

 آمده است. 3که در جدو  

نیکز صکادق    PIRاکا   است. ای  مورد برا  فراورده بسیار گسترده PURاا  دامنه خوا  ارایه شده توسط فراورده -ادآوریی

معموال دارا  ی  دما  کاربرد باالتر است و  PIR  اااست و ای  دو دامنه اغلب امپوشانی دارند. اگرچه در امه موارد، فراورده

عملککرد جداگانکه     PIRو  PURاکا   اا  واکنش در برابر آتش بهتر عم  کند. در امه موارد بکرا  فکراورده  تواند در آزمونمی

شود. بنابرای  امه بنداا  اعحم بکا  دست آمده تعریف میه شود به وسیله ترازاا  خوا  بکننده ادعا میاا که توسط تولید آن

 مراجعه کنید( 3-1-3است کام  خوااد شد )به بند   PIRو  PURکه شام  ار دو فراورده  PUاستفاده از واژه 

 كاربردها  ها برای تمامویژگی     4-1  

   های ضخامتگیریاندازه 4-1-1

گیر  ضخامت است باید با استفاده از روش ارایه شده در استاندارد  اا  آزمون که شام  اندازهدر امه روش

 که به صورت دیگر  در روش آزمون مشخص شده باشد. انجام شود، مگر آن 9-9بند 

   ضریب هدایت حرارتی 4-1-1 

ا بکرا   یک  2-9بنکد  اکا  انجکام شکده مطکاب  اسکتاندارد      گیکر  اسکاس انکدازه   بر ضریب ادایت حرارتی باید

  باشد. 19-9اا  ضخیم مطاب  استاندارد  بند  فراورده

ایک   . شکود  تعیکی  پیوست پ ای  استاندارد و  99-9استاندارد بند  مطاب ضریب ادایت حرارتی باید مقادیر 

دما  کاربرد فکراورده   گیر  یاد شده در فوق، که بازه داا  اندازهارباید توسط تولیدکننده بنابر استاند مقادیر

 رود:گیرد اظهار شود. شرایط زیر به کار میرا در بر می

 .گیر  شده باید با سه رقم معنی دار گزارش شود اندازه مقدار 4-1-1-1

ندارد بنکد      اعحم شده باید به صکورت منحنکی حکد  مطکاب  اسکتا      ضریب ادایت حرارتیمنحنی   4-1-1-1

 .شود ارایه 9-3-3شده در بند  دادهگیر  شده با استفاده از جزییات  و اندازه 9-99

بکاال گکرد    به سکو   W/(m.K)991/9باید با تقریب ، λDاعحم شده،  ضریب ادایت حرارتی مقدار  4-1-1-9

 شود.

 است.  -C139تری  دما  آزمون مرجع مورد نیاز  کم 4-1-1-4

   W/(m.K)9991/9 در با سه رقم معنی دار است، یعنی "مرجع اعحم شده"ه اعحم شده، منحنی حد/معادل

باشکد.   می W/(m.K) 1/9تر از   بیش λبرا  مقادیر  W/(m.K)991/9و  W/(m.K) 1/9تر از  کم λبرا  مقادیر 

 ای  مورد باید به عنوان ی  مرجع برا  تصدی  اعحم به کار رود.

شود، گرد کردن بکه   رارتی به صورت ی  جدو  استخراج شده از معادله اعحم میکه ضریب ادایت ح انگامی

 ، باید برا  محدوده کام  ضریب ادایت حرارتی انجام شود.  W/(m.K) 991/9 با گامسو  باال 
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 شود.شر  داده می 92-9بند  صلب نصب شده در استاندارد یورتان اعحم شده برا  فوم پلی ضخامت اظهار -ادآوریی

   واكنش در برابر آتش 4-1-9

 كلیات 4-1-9-1

 باید مطاب  استاندارد بنکد  شودکاربرد نهایی محسوب نمیدر اا که طبقه بند  واکنش در برابر آتش فراورده

و با بکه   13-9و بند  91-9 اا  استاندارداا  بنداا  انجام شده مطاب  با روشو با استفاده از آزمون 9-12

 تعیی  شود. 3-3-9-2اا  نصب و اتصا  مطاب  بند و روش 9-3-9-2مطاب  بند  ااییکارگیر  آزمونه

اا طبقه بند  واکنش در  ممک  است به عنوان ی  فراورده ارزیابی شوند که برا  آن  PIRو  PURفراورده 

مانه که بتوان نشان داد )برا  مثا  با سکا  برابر آتش به تغییر در طی تولید سامانه حساس نیست به شر  آن

عکحم  قرار دارد که ایچ تغییر  در طبقه بنکد  ا ا   درون محدوده ،تغییر عام کنتر  تولید( که خصوصیات 

  افتد. شده برا  فراورده اتفاق نمی

 هاآزمونه 4-1-9-1

 11-1استاندارد بند     4-1-9-1-1

  ضخامت ثرحداک تا فراورده ضخامت از و دیببرmm(1-29 ) و عرض mm(1-939) نمونه به طو شش 

mm(1-69)  9-ب بند مطاب  شده آماده نمونه  ی از 91-9بند  استاندارد 9-3 بند مطاب  یداخل هیرو شام 

 .دیکن استفاده 1-1-3-چ بند الزامات مطاب  و

   15-1 استاندارد بند    4-1-9-1-1

 آماده کنید.  1-9-3-چبند پنج آزمونه مطاب  

 های نصب و اتصال  روش    4-1-9-9

 11-1استاندارد بند    4-1-9-9-1

 بنکد  چکه در   چنان 91-9باید در دستگاه آزمون استاندارد بند  1-9-3-9-2اا  آماده شده مطاب  بند آزمونه

  شوند. نصبمشخص شده،  1-3-چ

    15-1 استاندارد بند  4-1-9-9-1

ا رویکه داخلکی آزمونکه ککه     به ترتیبی قرار داده شکوند تک   باید 9-9-3-9-2 اا  آماده شده مطاب  بندآزمونه

  بنکد  اا باید مطکاب  بکا  ارد فراوردهودر تماس با منبع شعله باشد. در امه سایر منهایی است رد بالگویی از کار

 نصب شود. 9-3-چ

 های آزمونروش 4-1-9-4

 11-1استاندارد بند    4-1-9-4-1

 مشخص شده، اعما  کنید. 1-1-3-چبند چه در  شعله آزمون را بر رو  پوسته طبیعی آزمونه چنان
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    15-1 استاندارد بند   4-1-9-4-1

  مراجعه کنید( قرار داید.  9-9-3-و چ 1-9-3-چبنداا  سطح داخلی آزمونه را در معرض شعله آزمون )به 

 آمدن آزادباال پروفیل واكنش و چگالی  4-1-4

 تعیی  شده است.  تشده در پیوست اا  داده مقادیر مناسب برا  سامانه فوم باید بیان شود که مطاب  روش

 خصوصیات دوام  4-1-5

 كلیات 4-1-5-1

 شود.ارایه می 3-3-9-2 تا 9-3-9-2خصوصیات دوام مناسب مورد بررسی قرار گرفته و در بنداا  

 /فروسایی  1مندی دوام واكنش در برابر آتش در برابر زمان 4-1-5-1

با گیشت زمان   PIRو  PURاا  فراوردهش در برابر آتش در کاربرداا  مشمو  ای  استاندارد عملکرد واکن

 یابد.کااش نمی

 دمای زیاددوام واكنش در برابر آتش در  4-1-5-9

  PIRو  PURاکا   فراورده، عملکرد واکنش در برابر آتش دشده کاربر برا  دمااا  درون محدوده دما  ادعا

 یابد.با گیشت زمان کااش نمی

 برابر مواد بیولوژیکیبرابر آتش در دوام واكنش در  4-1-5-4

یولکوژیکی در معکرض تغییکر قکرار     بکه سکبب مکواد ب     PIRو  PURاا  فراوردهعملکرد واکنش در برابر آتش 

 گیرند. نمی

 در برابر زمانمندی/فروسایی  مقاومت حرارتیدوام  4-1-5-5

مند  است که برا   زمان پ آمده است که شام  روش کارو پیوست  9-3-3و  1-9-2ای  مورد در بنداا  

 شود.مند اعحم شده استفاده می تعیی  مقادیر مقاومت حرارتی زمان

  دمای باالدر برابر  مقاومت حرارتیدوام  4-1-5-6

 ارایه شده است. و پیوست پ 9-3-3و  1-9-2ای  مورد در بنداا  

 برابر مواد بیولوژیکیدر  مقاومت حرارتیدوام  4-1-5-1

 .گیرندبه سبب مواد بیولوژیکی در معرض تغییر قرار نمی  PIRو  PURاا  فراوردهحرارتی  عملکرد

 مقدار سلول بسته  4-1-6

 طبقه بند  شود. 1و مطاب  جدو   شدهتعیی   93-9بند مقدار سلو  بسته باید مطاب  استاندارد 

 

 

                                                                                                                                                         
1-Ageing  
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 ها برای مقدار سلول بستهكالس -1جدول 

 مقدار سلول بسته كالس

% 

CCC1 99تر از  کم 

CCC2 99  39تا 

CCC3 39  32تا 

CCC4 29تر یا مساو  بیش 

 ها برای كاربردهای ویژهویژگی 4-9

 كلیات 4-9-1

برا  فراورده مورد استفاده وجود نداشته باشد،   3-2خاصیت شر  داده شده در بند  اراگر ایچ الزامی برا  

 نیاز نیست.مورد  تولیدکنندهتعیی  ای  ویژگی و اعحم آن توسط 

 انتقال بخار آب     4-9-1

       و رطوبکت نسکبی   C93)دمکا    تعیی  شکود  3-9بند روش ب استاندارد باید مطاب   آب انتقا  بخار خوا 

. شکود  اعحم، MU نمادبا  μمقاومت در برابر بخار آب،  ضریب صورتبه مقاومت در برابر بخار آب باید (.%33 

 شده باشد. اعحماز مقدار تر کمنباید  یایچ نتیجه آزمون

 ییورسازی جزوسیله غوطهه جذب آب كوتاه مدت ب 4-9-9

kg/mبرحسکب  ، WP ،جزیکی  ورسکاز  وسیله غوطکه ه جیب آب کوتاه مدت ب
روش ب  بکا اسکتفاده از  بایکد    2

 تر باشد.شده بیش اعحمنباید از مقدار  ی. ایچ نتیجه آزموناعحم شود 3-9بند استاندارد 

 تنش فشاری یا مقاومت فشاری    4-9-4

تعیکی  شکود.    3-9بند  استاندارد ، باید مطاب m، یا مقاومت فشار ، 10تغییر شک ،  19%تنش فشار  در 

ارکدام که کوچ ،  m، یا مقاومت فشار ، 10تغییر شک ،  19%ایچ نتیجه آزمونی برا  تنش فشار  در 

 برا  تراز اعحم شده، باشد.  9جدو   تر از مقادیر داده شده درنباید کمتر است 

اثرات رفت و آمد باید به وسیله تعیی  تنش فشار  یا مقاومت فشکار  مطکاب     PUR/PIRاا  برا  فراورده

 ارزیابی شود. 3-9 استاندارد بند

 تنش فشاری یا مقاومت فشاری یترازها - 1جدول 

 تراز
 الزام

 kPa 

CS(10\Y)100 199 

CS(10\Y)150 139 

CS(10\Y)200 999 

CS(10\Y)300 399 

CS(10\Y)400 299 

CS(10\Y)500 399 
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 1مواد خطرناک 4-9-5

 حداكثر دمای كاربرد 4-9-6

یا  13-9باید به صورت مقدار تعیی  شده با استفاده از استاندارد بند   C، برحسبTUحداکثر دما  کاربرد، 

 ه شود. یتر است، ارار کدام که کمبه صورت مقدار اعحم شده توسط تولیدکننده، ا

 حداقل دمای كاربرد  4-9-1

یکا   16-9به صورت مقدار تعیی  شده با استفاده از استاندارد بند  باید  Cبرحسب، TLحداق  دما  کاربرد، 

  ه شود. یتر است، ارابیشمقدار اعحم شده توسط تولیدکننده، ار کدام که 

 هآزاد شدن مواد خورند میزان  4-9-8

 وتعیی   (C(1199)در  h3/9)زمان خیساندن  13-9ید محلو  در آب باید مطاب  استاندارد بند امقدار کلر

 شود.ه ییون کلراید ارا mg/kg، برحسب wد قاب  ح ،یمقدار کلرا

 الیهزیرمقاومت چسبندگی عمود بر سطوح   4-9-7

یوست ث تعیی  شود. ایچ نتیجه آزمونی باید مطاب  روش کار پ الیهسبندگی عمود بر سطو  زیرمقاومت چ

 باشد.  ،گیار  شده برا  تراز برچسب 3ه شده در جدو  تر از مقدار داد نباید کم

 زیرالیهترازها برای مقاومت چسبندگی عمود بر سطوح  -9جدول 

 الزام تراز
kPa 

A0 ایچ مقدار  تعیی  نشده است 

A1 39≤ 

A2 199≤ 

A3 139≤ 

A4 999≤ 

( نهایی را های)بردها در تجهیزات استاندارد شده كه كارزمون واكنش در برابر آتش فراوردهآ  4-9-11

 كندشبیه سازی می

 كلیات  4-9-11-1

 از استاندارد   باید مطاب  پیوست چ با استفاده گیردواکنش در برابر آتش که کاربرد)اا ( نهایی را در نظر می

   اکا  اسکتاندارد بنکد   اا  انجام شده مطکاب  روش دست آمده از آزمون اا  بهو با استفاده از داده 12-9 بند

اکا   و روش  1-9-3-چ بنداا  منطب  با و با استفاده از آزمونه 13-9 و استاندارد بند 1-3-چ بندو  9-91

 تعیی  شود.  3-9-3-چ بندنصب و اتصا  مطاب  

 

                                                                                                                                                         
 ای  بخش در استاندارد مرجع در دست تهیه است. - 1
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یکسکان اسکت و    1-3-چ بنکد در پیوست چ بکا روش داده شکده در    91-9 قابلیت اشتعا  با استفاده از استاندارد بند -ادآوریی

 است. 13-9بند  مطاب  استاندارد حاو  اطحعاتی مربو  به آزمون انجام شده 11-3-2بند به تکرار آن نیست.  بنابرای  نیاز 

    15-1استاندارد بند  آزمونه برای آزمون 4-9-11-1

 آماده کنید. 1-9-3-پنج آزمونه مطاب  بند چ

 روش نصب و اتصال  4-9-11-9

نصکب و متصک     3-9-3-و چ 3-9-3-چ بنکداا  باید مطکاب    9-19-3-2اا  آماده شده مطاب  بند آزمونه

 د.نشو

 1سوختن فروزان پیوسته 4-9-11

 که مقررات الزام کند، تولیدکننده باید سوخت  فروزان پیوسته را مطاب  روش آزمون ملی اعحم کند.در جایی

 مشخصرطوبت و دمای یداری ابعادی تحت شرایط پا 4-9-11

تعیکی  شکود. ایک       9-9پایدار  ابعاد  تحت شرایط رطوبت و دما  مشخص بایکد مطکاب  اسکتاندارد بنکد     

 اا، باید تحت شرایط آزمون زیر انجام شود: اا  مختلف آزمونهاا، ار کدام در مجموعه آزمون

 ( 29±3)%نسبی ( و رطوبت 9±39)C( ساعت در دما  ±23 1)  -

 C(3±99-  )ساعت در دما   (±23 1) -

برا  کحس  2شده در جدو  ارایه ، نباید از مقادیر εd∆، و ضخامت، εb∆، عرض،  εl∆تغییرات نسبی در طو ، 

 تر باشد.بیش گیار  شده برچسب

 در شرایط دما و رطوبت مشخص ترازها برای پایداری ابعادی -4جدول 

 نسبیتغییرات  شرایط آزمون
 DS(TH)تراز 

1 1 9 4 

1 

 (29±3)٪( و رطوبت نسبی 9±39)Cدما  

εl 

εb 
 2 6 2 ≤13 درصد

εd 3 ≤19 درصد 9 1 

1 

 C(3±99-)دما  

εl 

εb 
 9 9 9 ≤3 درصد

εd 1 ≤3 درصد 3/9 3/9 

 های آزمونروش 5

 نمونه برداری  5-1

از ایک   ه شده در پیوست ب آماده کنیکد.  یمطاب  روش ارانباشد  mm39از  کم تر ی کهبه ضخامت ی  نمونه

، 3ه شکده در جکدو    ایک ات ارییک مطکاب  جز  3-2و  9-2ابی خصوصیات داده شده در بنداا  یبرا  ارزنمونه 

 اا  مورد نیاز را انتخاب کنید.آزمونه

                                                                                                                                                         
 .در دست تهیه است استاندارد مرجعدر   روش آزمون ی -1
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 تثبیت  شرایط 5-1

 نیکاز نیسکت.   مکورد ضریب ادایت حرارتی  تعیی مورد استفاده در   اابرا  آزمونه یشرایط گونه تثبیتایچ

ککه در اسکتاندارداا  آزمکون     ام چنی  ایچ تثبیت شرایطی برا  خوا  دیگر مکورد نیکاز نیسکت مگکر آن    

به  (339)%( و رطوبت نسبی 993)Cاا باید در دما  مشخص شده باشد. در صورت اختح  نظر، آزمونه

 شرایط شوند. قب  از انجام آزمون تثبیت h16مدت حداق  

 انجام آزمون روش   5-9

   كلیات   5-9-1

اا  مورد نیاز برا  به دست آوردن ی  نتیجه آزمون و ارگونکه  اا، حداق  تعداد آزمونهابعاد آزمونه 3جدو  

 داد.شرایط خا  الزم را ارایه می

   ضریب هدایت حرارتی   5-9-1

 19-9 اکا  ضکخیم بکا اسکتاندارد بنکد     برا  فکراورده  و 2-9ضریب ادایت حرارتی باید مطاب  استاندارد بند 

 تعیی  شود.

را  الزامکات کنتکر  تولیکد    ضریب ادایت حرارتی باید برا  ک  محدوده دما  کاربرد فراورده تعیی  شود. ب

 و آزمون نوع اولیه به پیوست الف مراجعه کنید.  ا کارخانه

 9-2-پ بندثر دما  کاربرد، آزمونه را مطاب  با برا  ترسیم منحنی ضریب ادایت حرارتی از حداق  تا حداک

 مند و تثبیت شرایط کرد. باید زمان 9-3-یا بند پ

و  2-9اسکتاندارد بنکد   شکده مطکاب     مند زمان، باید با استفاده از فراورده λD، مند زمانضریب ادایت حرارتی 

 تعیی  شود. 19-9 اا  ضخیم با استاندارد بندبرا  فراورده

 شده باید با شرایط زیر تعیی  شود: مند زمانرارتی ضریب ادایت ح

ه برا  محدوده ادعا شده دما  کاربرد متناسب با آن فراورده ب 99-9 چه توسط استاندارد بند مشابه آن -

تری  منحنی با استفاده آید باید ی  منحنی ضریب ادایت حرارتی در برابر دما ترسیم شود. بهدست می

سر محدوده ادعا شده دما  کاربرد دما  توزیع شده در سرتا 3در حداق  شده  اا  انجامگیر  از اندازه

آید. یکی باید نزدی  به حداکثر دما  کاربرد باشد. دومی باید در نزدیکی به شر  زیر به دست می

گیر  شود.  اندازه -C39و چهارمی نزدی  به  +C19حداق  دما  کاربرد گرفته شود. سومی باید در 

ضریب ادایت -گیر  دیگر باید توسط تولیدکننده به منظور شناسایی رابطه دما اندازهحداق  ی  

 تری  روش انتخاب شود. اا به مناسببعضی از ای  فراوردهحرارتی مرتبط با 

 .9-3-بند پبعد از تثبیت شرایط مطاب   -

ایی آماده شده است. ای  ا  که مطاب  با کاربرد استفاده نهبا استفاده از ی  آزمونه آماده شده از نمونه -

استفاده  mm99ا  با ضخامت شود یا اگر آزمونه روکش شدهمی مند زمان 9-2-بند پنمونه مطاب  
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آزمون  6-بند پو مطاب  روش  مند زمان 9-3-بند پشود، مطاب  روش کار آزمون نرما  داده شده در 

 شود.می

اا  مشخص شده در ی  ضخامت در دماشده باید مستقیما  مند زمانمقادیر ضریب ادایت حرارتی 

 گیر  شده تعیی  شود. اندازه
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 ها و شرایطهای آزمون، آزمونهروش -5جدول 

 است mmابعاد برحسب 

 روش آزمون خواص بند

 آزمونه

 شرایط خاص

 

به  برای تعداد

دست آوردن 

یك نتیجه 

 آزمون

2-9-1 
اا  گیر اندازه

 ضخامت
 9-9استاندارد بند 

به صورت  که مگر آن

دیگر   مشخص شده 

 باشد.

 13-9به استاندارد بند 

 مراجعه کنید.

 1-9-2به بند 

ای  استاندارد 

 مراجعه شود

- 

 ضریب ادایت حرارتی 2-9-9
 2-9استاندارد بند 

 19-9استاندارد بند 
 1 به پیوست پ مراجعه شود

به پیوست پ 

 مراجعه شود

2-9-3 
واکنش در برابر آتش 

 اافراورده
 مراجعه شود 19-9به استاندارد بند  12-9دارد بند استان

2-9-2 
پروفی  واکنش و 

 چگالی باال آمدن آزاد
 - 9 پیوست ت پیوست ت

 - سر  3 11-9استاندارد بند  93-9استاندارد بند  مقدار سلو  بسته 2-9-6

 3-9استاندارد بند  انتقا  بخار آب 2-3-9

 2-9به استاندارد بتد 

 مراجعه شود.

mm39cm
2
×399 یا 

39cm
2
×399>  

3 

3 
- 

2-3-3 
با غوطهجیب آب 

 ورساز  جزئی
 - 2 999×999×39 3-9استاندارد بند 

2-3-2 
تنش فشار  یا 

 مقاومت فشار 
 3-9استاندارد بند 

39×39: 39d 

199 ×199:199<d39  
 

 ب

2-3-3 
آزاد شدن مواد 

الفخطرناك
 

- -
 - - 

 13-9بند  استاندارد حداکثر دما  کاربرد 2-3-6
 199×199×39پ
 199×199×199ت

1 - 

 - 1 1 16-9استاندارد بند  حداق  دما  کاربرد 2-3-3
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 ها و شرایطهای آزمون، آزمونهروش -5جدول ادامه 

 است mmابعاد برحسب 

 روش آزمون خواص بند

 آزمونه

 شرایط خاص

 

به  برای تعداد

دست آوردن 

یك نتیجه 

 آزمون

2-3-3 
شدن مواد  آزاد میزان

 خورنده
 13-9استاندارد بند 

g19 ار  برا  از فراورده

 آزمونه
3 

به  C199در 

. /h3مدت 

 آزمون شود.

2-3-2 

مقاومت عمود بر 

سبندگی چسطو  

 زیرالیه

 پیوست ث
 یا 199×199×99

99×39×39    

3 

3 

 ث

2-3-19 

 واکنش در برابر آتش

اا در فراورده

تجهیزات استاندارد 

شده که کاربرد 

نهایی را  شبیه

 کندساز  می

 مراجعه شود 12-9به استاندارد بند  12-9استاندارد بند 

2-3-11 
سوخت  فروزان 

 پیوسته
 الف - - -

2-3-19 

پایدار  ابعاد  تحت 

شرایط رطوبت و دما  

 معی 

 3-9استاندارد بند 
 

93×999×999 
 

3  

 انوز در دسترس نیست. .  -الف

 مطاب  الزامات باشد.ار مقدار منفرد  باید   -ب

 ساختمانی. تاسیساتاا  برا  فراورده  -پ

 .صنعتیتجهیزات اا  برا  فراورده  -ت

 .نباشد است(ثابت  با تراز مطاب )که زیر مقدار میانگی   93%تر از بیش کدام از مقادیر منفرد ممک  است ایچ -ث
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 كد شناسایی       6

. ای  کد باید موارد زیر را در شودارائه به فارسی و انگلیسی  ولیدکنندهتباید توسط کد شناسایی برا  فراورده 

 وجود نداشته باشد. 3-2بر گیرد مگر آن که ایچ الزامی برا  ی  خاصیت شر  داده شده در بند 

 PU - یورتان صلبعحمت اختصار  فوم پلی -

 ISIRI - ملی ایران  استانداردای   ارجاع به -

 DS(TH)i - دما و رطوبت معی پایدار  ابعاد  تحت شرایط  -

  پروفی  واکنش و چگالی باال آمدن آزاد -

 (*)CTi - ا  شدنزمان خامه -

 (*)GTi - ا  شدن زمان ژله -

 (*)TFTi - زمان غیرچسبنده شدن -

(*) (FRBi) - اا  مغزه )یا بشر(چگالی باال آمدن آزاد بوسیله روش - یا     FRCi  )*(  

 TUi - حداکثر دما  کاربرد -

 TLi - ردحداق  دما  کارب -

 CCCi - مقدار سلو  بسته -

 CS(10\Y)i - مقاومت فشار  یا تنش فشار  -

 WCi - آزاد شدن مواد خورنده  میزان -

 MUi - انتقا  بخار آب -

 Wi - ورساز  جزئی                             وسیله غوطهه جیب آب کوتاه مدت ب -

 Ai - زیرالیهچسبندگی مقاومت عمود بر سطو   -

 استفاده شود.مربو   مقدارا  نشان دادن تراز یا باید بر "i"که در آن 

 جایگزی  شود. C برحسب گیر  )*( با دما  اندازهپرانتز داخ  

 :شودبا مثا  زیر نشان داده می به فارسی و انگلیسی PIR/PURکد شناسایی برا  ی  فراورده فوم 
، زمکان  3ر  ابعاد  در شرایط دما و رطوبکت معکی   ملی ایران، تراز پایدا ای  استاندارد ارجاع بهفوم پلی یورتان صلب، 

، 199، حداکثر دما  کاربرد 2، مقدار سلو  بسته93، زمان عار  از چسبندگی13 شدن ا  ه، زمان ژل3 شدن  اخامه

، 96/9، جکیب آب کوتکاه مکدت    39، چگالی باال آمکدن آزاد 9تغییر شک   19%تراز مقاومت فشار  یا تنش فشار  در 

 مواد خورنده آزاد شدن میزان
PU- ISIRI….- DS(TH)3-CT5-GT15-TFT25-CCC4-TU100- CS(10/Y)2- FRC32- WA0.06-

WC1 
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 ارزیابی انطباق 1

   كلیات   1-1

 خود با الزامات ای  استاندارد ملی باشد. ارزیابی یا نماینده مجاز و  باید مسئو  انطباق فراورده کنندهتولید

 نشان داده شود: زیر باید به صورت انجام شود و 11-9بند انطباق باید مطاب  استاندارد  

   ؛(ITT)آزمون نوع اولیه  -

اکا  انجکام    اا در مورد نمونه توسط تولیدکننده شام  ارزیابی فراورده و آزمونباید کنتر  تولید کارخانه   -

 شده در کارخانه.

 انجام شود.  11-9اب  استاندارد بند بند  کند ای  کار باید مطاا  خود را گروهفراورده تولیدکنندهاگر 

 آزمون نوع اولیه   1-1

ه مطاب  پیوست الف انجام برا  خصوصیات مربو  اعحم شد 11-9 باید مطاب  استاندارد بند آزمون نوع اولیه

 انجام شود. 99-9استاندارد بند اا  ضریب ادایت حرارتی باید مطاب  برا  منحنی آزمون نوع اولیهشود. 

بکه   9-3-3و  1-9-2 اا اا  داده شکده در بنکد  باید با اعما  روش حد   برا  منحنی نوع اولیهآزمون  

 دست آید.

 ایكنترل تولید كارخانه   1-9

 ا  باید مطاب  پیوست الف باشد.مشخصات کنتر  تولید کارخانه

 و اطالعات فنی نشانه گذاری و برچسب گذاری 8

 نشانه گذاری و برچسب گذاری 8-1

برگه اطحعات زیر بر رو  حداق  گیار  شده و مطاب  ای  استاندارد باید به طور واضح نشانه انه فومسام

 برچسب درج شود.فروش یا 

 ؛ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران -

 درج عحمت یا نشان استاندارد در صورت اخی مجوز؛ -

 کننده یا نماینده مجاز و ؛ا نشانی تولیدینام، عحمت تجار    -

 ؛)دو رقم آخر(تولید  ا س -

 ا کد ردیابی؛ی تولید زمان -

 واکنش در برابر آتش؛  -

 ؛ در برابر دما ضریب ادایت حرارتی اعحم شدهنمودار  -

 .6مطاب  بند کد شناسایی  -

 اطالعات فنی 8-1

 اطحعات فنی را تهیه کند. ای  اطحعات فنی باید شام  حداق  موارد زیر باشد:سامانه فوم باید می  کننده ات



99 

 

 نام فراورده، یا سایر خصوصیات معر  کاال؛ -

 کننده یا نماینده مجاز و ؛نام، عحمت تجار  یا نشانی تولید -

 ؛کاربرد)اا ( مورد نظر -

حداکثر  ا  از دمااا  جز و شرایط پاشش، حداق  دامنه دما  محیط، دامنه دما  زیرالیه،دامنه -

 ؛مت الیهرطوبت محیط، حداکثر مقدار رطوبت زیرالیه و دامنه ضخا

 ؛اامحدوده اا  دما  زیرالیه -

 ؛اا  مناسبزیرالیه -

 ؛شرایط انبار کردن -

 ؛زمان ماندگار  -

 ؛نسبت اختح  -

 ؛اا  مورد نیازافزودنی -

 ؛اا  سامانه فومویژگی -

 ؛خوا  فوم -

  .اا  کاربردتوصیه -
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 الفپیوست 

 )الزامی(

 (FPC) كنترل تولید كارخانهو  (ITT)آزمون نوع اولیه 

  فراورده آزمون  هایتناوبحداقل   -1-الفجدول 

 بند
ITT

 الف،ب،پ

 هاحداقل تعداد آزمون

FPC
 الف

 حداقل تناوب آزمون

   خواص شماره بند

2-9-9 

 ضریب ادایت حرارتی

 C19در  -

 کام   محدوده دما -

 شده آزمون بچار  2

 ار پنج سا  ی  بار ث1

 مراجعه شود 9-به جدو  ب 1 ااواکنش در برابر آتش فراورده 2-9-3

   بار در ار بچی 2 پروفی  واکنش و چگالی باال آمدن آزاد 2-9-2

 2 مقدار سلو  بسته 2-9-6

تر  چهار بار در ار سا  یا اگر کم

از چهار بچ در سا  است، ی  بار 

 در ار بچ

 بار ار پنج سا  ی  2 خوا  انتقا  بخار آب 2-3-9

 بار ار پنج سا  ی  2 جیب آب کوتاه مدت 2-3-3

 2 تنش فشار  یا مقاومت فشار  2-3-2

تر  چهار بار در ار سا  یا اگر کم

از چهار بچ در سا  است، ی  بار 

 در ار بچ

 پ پ آزاد شدن مواد خطرناك میزان 2-3-3

 جار پنج سا  ی  بار 1 حداکثر دما  کاربرد 2-3-6

 ار پنج سا  ی  بار 1 دما  کاربرد ق حدا 2-3-3

 ار پنج سا  ی  بار 2 د شدن مواد خورندهآزا میزان 2-3-3

2-3-2 
مقاومت چسبندگی عمود بر سطو  

 زیرالیه
 ار پنج سا  ی  بار 2

2-3-19 

اا در واکنش در برابر آتش فراورده

تجهیزات استاندارد شده که کاربرد 

 کندنهایی را شبیه ساز  می

 ار پنج سا  ی  بار 1

پ سوخت  فروزان پیوسته 2-3-11
 

پ
 

 ار پنج سا  ی  بار 2  پایدار  ابعاد 2-3-19
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  فراورده آزمون  هایتناوبحداقل   -1-الفجدول ادامه 

 بند
ITT

 الف،ب،پ

 هاحداقل تعداد آزمون

FPC
 الف

 حداقل تناوب آزمون

   خواص شماره بند

 پیوست پ
مند تسریع شده ضریب  مقدار زمان

 9-2-پ مطاب  بند ادایت حرارتی
 رار دو سا  ی  با 2

  2 2-2-پ مطاب  بندآزمون تسریع شده  

  2 1-3-پ  مطاب  بندنفوذ ناپییر  سطح  

  2 9-3-پ  مطاب  بندآزمون نرما   

 

در نظکر   بکچ ، بیان شده در نتایج آزمون، باید به عنوان حداق  برا  اکر   اا  آزمونحداق  تناوب 11-9 با استاندارد بند اماانگ -الف

ییکرات یکا اصکححاتی انجکام     که تغ باید انگامی فراوردهاا  آزمون داده شده در باال، آزمون خوا  مربو  به ناوبگرفته شود. عحوه بر ت

 گیارد، تکرار شوند.شود که احتماال بر مطابقت فراورده اثر می می

 شود مرتبط است.که خوا  اعحم می( فقط انگامی11-9بند آزمون نوع اولیه )استاندارد  -ب

 در دسترس نبود.   اشده اماانگانگام تدوی  ای  استاندارد روش آزمون  اند. اا داده نشدهتناوب -پ

، توان کااش داد. برا  آزمون نوع اولیه خوا  دراز مدت حرارتی و مکانیکیمی 11-9 اا را مطاب  استاندارد بندحداق  تعداد آزمون -ت

به رسمیت   اا برا  ی  کارخانه جدید کام  شود،اا  مختلف تا زمانی که آزمونهاا  مشابه تولید شده در کارخانفراورده نتایج آزمون

  شناخته خوااد شد. 

 .به صورت منحنی ضریب ادایت حرارتی در برابر دما -ث

 بچ.آزمون غیرمستقیم، ی  بار از ار  -ج

 مون به صورت زیر خوااد بود:با آزمون اولیه یا آزمون غیرمستقیم آزمایش خوااند شد، روش آز بچ اااگرچه امه  -چ

 .غیرمستقیم آزمایش شودآزمون باید با آزمون مستقیم و  بچباشد ار  2تر یا مساو   کماا بچاگر تعداد 

 . با آزمون مستقیم آزمایش شود بچ 2باید با آزمون غیرمستقیم و حداق   بچباشد ار  2تر از  اا بیشبچاگر تعداد 

کند اما روش کنتر  ممک  است با تولیدکننکده بکا کنتکر  شکدید و دقیک  ترکیکب       نده فراورده تغییر میاا  تولید با تولیدکنبچتناوب 

 اا نیز تغییر کند.فراورده
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های آزمون برای خصوصیات واكنش در برابر آتشحداقل تناوب -1-جدول الف

 شماره بند
الف حداقل تناوب آزمون

 

ب آزمون مستقیم عنوان
ت پ،آزمون غیرمستقیم  

 

2-9-3 
برابر دركالس واكنش

 آتش
 تناوب روش آزمون تناوب روش آزمون

 

B 

 

 

 
 

C 
 

 
D 

 

 استاندارد

 13-9 بند

و  ار دو سا  ی  بار

روش آزمون غیر 

 مستقیم
چگالی و 

فرموالسیون مواد 

 خام بررسی شود

  بار در ار ی

 بچ
 و

 

 استاندارد

 91-9 بند

بار یا ار  ار افته ی 

ش روبار  دو سا  ی 

 آزمون غیرمستقیم

 

 
E 
 

 

 استاندارد

 91-9 بند

ر در سا  یا چهار با

بار  ار دو سا  ی 

روش آزمون 

 مستقیمغیر

چگالی و 

فرموالسیون مواد 

 خام بررسی شود

  بار در ار ی

 بچ

 F - - - - 

 ارایهاا  آزمون که در باال عحوه بر تناوباا  آزمون، باید برا  ی  بچ فراورده تحت شرایط پایدار در نظر گرفته شود. حداق  تناوب -الف

گیارد آزمون خوا  مربو  به فراورده باید که تغییرات یا اصححاتی صورت گیرد که احتماالً بر انطباق فراورده اثر است، در صورتیشده 

 تکرار شود.

 آزمون مستقیم ممک  است توسط طر  سوم یا تولیدکننده انجام گیرد. -ب

برا  گواای انطباق واکنش در برابر آتش یا  برا  سازمان صححیتدار   1اایی که در سامانه مستقیم فقط در مورد فراوردهآزمون غیر -پ

 شود.که آزمون مستقیم را تصدی  کرده است انجام می

 آن انجام داد. اجزا توان بر رو  فراورده یا بر رو  آزمون غیرمستقیم را می  -ت
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  بپیوست 

 )الزامی(   

 نمونه آماده سازی

 اصول 1-ب

   نمونه فوم پاشیده شده که نشان دانده روش کاربرد نهایی فوم باشد را آماده کنید.ی

 های ضریب هدایت حرارتیروش كار برای نمونه 1-ب

نباشد را آماده کنید. ی  ماده جداکننده در صورت لزوم به  mm699 mm1999تر از   ورق تخت که کمی

دسکت آیکد.   نباشکد بکه   mm39تر از ا  که ضخامت آن کمتا نمونه بپاشیدکار برید. فوم را بر رو  ورق افقی 

تکر  آور  که کم باشد. بعد از عم  ،اا  پاشیده شدهحداق  ی  خط اتصا  جداگانه بی  الیه نمونه باید دارا 

بکه   mm399 mm299ا  با اضحع تا نمونهاا را ببرید نباشد، نمونه را از ورق تخت جدا کنید و لبه h16از 

 دست آید.

کاربرد معمو  فوم پاششی استفاده از روش ساخت  الیه بر رو  الیه فوم است. به ای  دلیک  نمونکه مکورد اسکتفاده      -ادآوریی

فکوم در یک    بعضی اوقات در برخکی کاربرداکا،    ا  داخلی بی  دو الیه باشد.برا  آزمون باید شام  حداق  ی  خط اتصا  الیه

 رود و برا  ای  موارد نیاز  نیست که آزمونه شام  خط اتصا  باشد.الیه منفرد به کار می

اگر اد  شبیه ساز  کاربرد نهایی باشد در جایی که نفوذ اوا به داخ  آزمونه از ار دو طکر  امککان پکییر    

پاشش  باشدیه، مقاوم در برابر نفوذ اا  دارا  سطو  بریده به آماده ساز  نیاز دارند. اگر ی  الاست، آزمونه

بر رو  ی  ورق فلز ، بدون ماده جدا کننده مناسب است. برا  کاربرد دو الیه مقکاوم در برابکر نفکوذ، یک      

بر رو  رویه باز عم  شود تا آزمونه مقاوم در برابر نفکوذ   ترتیبیآزمونه ی  طر  مقاوم در برابر نفوذ باید به 

 به دست آید.

 های دیگرهای مورد استفاده برای آزمونهبرای نمونه كار روش 9-ب

 را با استفاده از ماده جداکننده تکرار کنید. 9-ببند روش کار در 

 آمده است. 3-بند ثدر  زیرالیهتعیی  مقاومت چسبندگی به  اا برا روش کار برا  آماده ساز  آزمونه -ادآوریی
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 پیوست پ

 )الزامی(

 اومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتیمق مندزمانتعیین مقادیر 

 

 كلیات 1-پ

مند  انگامی که به دلیک  تغییکرات    برا  در نظر گرفت  اثر زمانداد که اایی را شر  میای  پیوست روش

 "میانگی  زمکانی "تخمینی از اا ای  روش. شود استفاده میداد ر  میبا گیشت زمان  در ترکیب گاز سلولی

  داد.ه مییرا ارا سا  93 زبعد ا مند شده زمانمقدار 

منکد   رد اساسا برا  تولید مقادیر زمانای  استاندا 3-پبند و  2-پبند ده در ش مندساز  داده اا  زمانروش

اکا  در کارخانه طراحی شده است ککه ایک  فکراورده    ساخته شده  PIR/PURاا برا  فراورده C19شده در 

شده با استفاده از مواد دمنده با وزن ملکولی زیاد  تولید، 29% تر یا مساو  اا  بسته بیش دارا  مقدار سلو 

اکا    ( اسکتند و عمکدتا در سکلو    HFC 134a, 245fa, 227ea, 365mfcاکا )یعنکی   مانند ایکدروفلوروکرب  

مورد نیاز است، باقی  منطقیچه برا  ی  عمر اقتصاد   تر  نسبت به آن اا  زمانی بیشفراورده برا  دوره

توان امراه با یکدیگر و با کرب  اا را می د. آننشونامیده می“ دایمی”ا  ابرای ، چنی  مواد دمندهمانند. بنمی

راورده است که به آسانی ممک  است از ف "غیر دایمی"ی  ماده دمنده  CO2( مخلو  کرد. CO2د  اکسید )

عموما به سبب نفکوذ اکوا    PIR/PURاا  مند ساز  خوا  حرارتی چنی  فراورده خارج شود. بنابرای ، زمان

اا  مقاوم در روکشاا است. ای  در صورتی است که  به خارج از آن CO2اا  فراورده و نفوذ  به داخ  سلو 

 اا جلوگیر  نکند. برابر نفوذ از ار دو آن

 نیکاز دارد، بلککه بکه منحنکی     C19منکد شکده در    نهایی نه تنها به مقادیر زماندر ای  استاندارد، کاربرداا  

گیکر    ازهبازار، بکا انکد   موجود دراا  مند شده برا  فراورده رارتی در برابر دما  مقادیر زمانضریب ادایت ح

 اا نیازمند است. اعحم شده دما  کاربرد برا  فراورده مند شده در دامنه تعداد کافی مقادیر زمان

بایکد ترکیبکی از    CCC4اکا   ردهتعیی  مقادیر ضریب ادایت حرارتی برا  دمااا  انتخاب شده بکرا  فکراو  

منکد سکاز  تسکریع     یا با استفاده از روش کار زمان 3-پبند آزمون نرما  و روش کار نمو ثابت داده شده در 

اا، نمونه بردار  گیر  مستقیم در دمااا  انتخاب شده، باشد. برا  ای  روش قب  از اندازه 2-پبند شده در 

 باشد. 9-پد بنو آماده ساز  آزمونه باید مطاب  

  مراجعه کنید.  1-مند ساز  جایگزی  به شک  پ اا  زمانبرا  نمودار جریانی روش -ادآور ی

 و CCC1 ،CCC2 اکا  اکایی ککه در ککحس    ، یعنکی آن  29%تر از  اا  با مقدار سلو  بسته کمبرا  فراورده

CCC3 اایی را که بکرا   نابرای  تنها روشتوان به کار برد و برا نمی 3-پبند روش کار نمو ثابت در  ،استند

 داده شده است.  3-2-پبند تا  1-2-پبند توان استفاده کرد، در اا میای  فراورده
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توان  را می 6-پبند مشمو  ای  استاندارد، روش کار ساده جایگزی  داده شده در  اا  برا  امه انواع فراورده

به کار برد. ای  منحنی امیشه ” مقادیر ایم “دساز  من اا  زمانکننده برا  ایجاد منحنیبا نظر تولید

آید، به دست می 3-پبند  و 2-پبند اا  مناسب در چه توسط کاربرد روش تر  نسبت به آن مقادیر بیش

 داد. ارایه می

 د.نشومندساز  می اا  زماننیز شام  ای  روش CO2دمیده شده تنها با  PIR/PURاا  فراورده

 اا  کار زیر باید پیرو  شود:د دمنده دایمی، روشاا  موابرا  مخلو 

برا  آن ماده  1-استفاده شود، نمو ایمنی مطاب  با جدو  پ 2-پبند مندساز   اگر روش کار زمان -

 تری  مقدار باید استفاده شود. ده در مخلو  با بیشندم

 شود انجام مین نرما  نتیجه آزمو گیر  بر اساس تصمیماستفاده شود،  3-پبند اگر روش کار نمو ثابت  -

تر از مقدار حد  مورد نیاز برا  ماده دمنده  که کدام نمو را باید در نظر گرفت. اگر نتیجه آزمون کم

مند  اده دمنده برا  تعیی  مقدار زمانبرا  ای  م 9-خا  در مخلو  باشد، نمو باید مطاب  جدو  پ

 ضریب ادایت حرارتی در نظر گرفته شود.

دید انواع دایمی استند یعنی دارا  ضرایب نفوذ مشابه مقادیر ایجاد شده توسط اگر مواد دمنده ج

 توان به کار برد.مندساز  در ای  پیوست را می اا  زمانباشند، روشاا میوکرب ایدروفلور

 نمونه برداری و آماده سازی آزمونه   1-پ

اایی که در جدو   تیبی که ابعاد نمونه از آنآماده کنید به تر را اا  محصو  روکشا  از فراورده شام  نمونه

 و رطوبت نسکبی  C(3±93)دما  تر نباشد. نمونه فراورده را در  مشخص شده کم 2-9 استاندارد بند 1-الف

قب  از برش آزمونه تثبیت شرایط کنیکد. آزمونکه را از قسکمت مرککز  نمونکه       h16 برا  حداق  (%19±39)

مشخص شکده مطابقکت داشکته     2-9بند  استاندارد 1-اایی که در جدو  الف نفراورده ببرید. آزمونه باید با آ

 گیر  مقاومت حرارتی تداخ  نداشته باشد. ا  بماند به شر  آن که با اندازهبر ج باشد. ارگونه رویه باید

 ضریب هدایت حرارتی  اولیه تعیین مقدار  9-پ

روز پ  از تولید  3تا  روز1که از  حرارتی ادایت ضریبگیر  ضریب ادایت حرارتی باید از اندازهاولیه مقدار 

آمکاده   9-پ بنکد  گیر  ضریب ادایت حرارتکی مطکاب    اا را برا  اندازهت آید. آزمونهدسه بانجام شده است، 

 کنید.

ایک  اسکتاندارد    9-3-3و بنکد   19-9بنکد   و 2-9بنکد  را مطکاب  اسکتاندارداا     اکا مقاومت حرارتکی آزمونکه  

 کنید. گزارشمحاسبه و  W/m.K 9991/9ضریب ادایت حرارتی را با تقریب  مقادیر گیر  کنید. اندازه
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 λدار تعیی  مق

 مند شده زمان

مندساز  تسریع  روش زمان

 (2-شده )پ
 

 روش کار نمو ثابت

 (3-)پ 

را اندازه  λمقدار اولیه 

 بگیرید

را اندازه  λمقدار اولیه 

 بگیرید

 

 C39روز را در  133پ  از  λمقدار 

 اندازه بگیرید

 مراجعه کنید( 9-2-)به پ

 مورد در C39روز در 91آزمون نرما : 

 mm99 مغزهفوم یا 

 مراجعه کنید( 9-3-)به پ

زیر  λآیا افزایش 

 حد است؟

 را چ  کنید )بدون رویه/رویه باز یا رویه گازبند( رویه

استفاده کنید  1-مراجعه کنید. از جدو  پ  1-3-به پ

 تا نمو ایمنی را بیافزاید.

 شدهبا آزمون تسریع  بدون آزمون تسریع کردن

 (2-2-)پ 

 رویه )بدون رویه/ باز یا گازبند( را بررسی کنید

ه استفاده کنید و نمو ثابت را ب 9-از جدو  پ

 بیافزاید. λمقدار اولیه 

 C93در مند شده زمان mm 99مغزه 

-2-)پ با ام مقایسه کنیدرا  C39و 

2) 

 آمار را به کار برید

 مراجعه کنید( 6-)به پ

 نمو ایمنی را تنظیم کنید

 آمار را به کار برید مراجعه کنید( 3-2-)به پ

 جعه کنید(مرا 6-)به پ

 

 W/(m.K)991/9  با تقریب

 به سو  باال گرد کنید

 

 W/(m.K)991/9 با تقریب

 به سو  باال گرد کنید

 

 به W/(m.K)991/9با تقریب

 سو  باال گرد کنید

 

 توقف کنید

 

 توقف کنید

 

 توقف کنید

 ای

 نه

 بله

 ای

 ای ای

 سازی  مند زمانجایگزین كار  یها نمودار جریانی روش -1-پ-شکل

 (6-آمار را به کار برید)پ
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       مند تسریع شده ضریب هدایت حرارتی تعیین مقدار زمان 4-پ

 روش كار     1-4-پ

 مند تسریع شده ضریب ادایت حرارتی باید طب  روش کار زیر تعیی  شود:مقدار زمان

 گیر  کنید. اندازه 9-2-اب  بند پمند تسریع شده را مطمقدار زمان -

 بیفزایید. 3-2-نمو ایمنی را مطاب  بند پ -

مجاز است. بر اساس نتیجکه   2-2-اا  باز در برابر نفوذ انجام آزمون تسریع یافته مطاب  بند پبرا  فرآورده

 کم کرد.  3-2-پ بندتوان مطاب  را می 3-2-آزمون تسریع یافته نمو ایمنی بند پ

 مند تسریع شده ضریب هدایت حرارتی  گیری مقدار زمانهانداز 1-4-پ

تر  فرآورده با اندازه کام  شام  ار نوع روکش، باید مورد آزمون قرار گیرد. ابعاد سطح نمونه فرآورده نباید کم

که برابر با ضخامت فرآورده است یا باید  شخص شده باشدم 2-9 استاندارد بند 1-چه که در جدو  الف از آن

اا  مقاوم در برابر نفوذ حداکثر اندازه نمونکه فکرآورده   اایی با روکشبا ابعاد فرآورده باشد. برا  فرآورده برابر

 باشد. mm399х  mm399باید 

گیر  شده بعد از ای  که نمونه فکرآورده در معکرض   مند تسریع شده ضریب ادایت حرارتی اندازهمقدار زمان

 مند حاص  شود.گرفت، باید از مقاومت حرارتی زمانمند ساخت  تسریع شده قرار عم  زمان

 روز بعد از تولید شروع شود.  39روز پ  از تولید و ترجیحاً قب  از1مند ساخت  نباید زودتر از عم  زمان

 . کنید( روز نگهدار  133±3) ( برا  مدت9±39)Cدررا نمونه فرآورده 

اا را مطکاب   آماده کنید. مقاومت حرارتی آزمونه 9-بند پگیر  مقاومت حرارتی مطاب  برا  اندازه آزمونه را

 گیر  کنید. اندازه 9-3-3و بند  19-9و بند  2-9بند  استاندارد

محاسکبه   W /(m.K) 9991/9گیر  شده را با تقریب مند تسریع شده اندازهمقدار ضریب ادایت حرارتی زمان

 و گزارش کنید.

 مند ساختن تسریع شده استفاده شود(روش كار زمان ایمنی ) فقط در نموهایافزودن   9-4-پ

نشان داده 1-گونه که در جدو  پ   ایمنی اماننمواادست آمده باید با ه ب 9-2–مقدار  که تحت بند پ 

 شده است افزایش یابد.
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 دشوگیری شده افزوده مند  تسریع یافته واندازهایمنی كه باید به مقادیر زمان نمو – 1-جدول پ

نوع روكش / 

 فرآورده
 الف فناوری مواد دمنده

  برحسبنمو ایمنی 
W/m.K 

 های با ضخامتبرای فرآورده

mm81 dN   

  برحسبنمو ایمنی 
W/m.K 

 های با ضخامتبرای فرآورده

mm81dN > 

شده فوم بریده 

 بدون روکش

HFC 245fa, 365mfc 

, 227ea 
9919/9 9999/9 

HFC134a 9913/9 9993/9 

شده با روکش

اا  باز در روکش

 برابر نفوذ

HFC 245fa, 365mfc 

, 227ea 
9919/9 9913/9 

HFC134a 9913/9 9999/9 

شده با روکش

اا  مقاوم  روکش

 ب در برابر نفوذ

HFC 134a, 245fa, 

365mfc, 227ea 
 

9919/9 9919/9 

 طحعات کافی در دسترس باشد تعیی  خوااند شد.که ا  انگامیCO2  دمنده 199%اا  با ایمنی برا   فرآورده نمواا   -الف

 اا  مقاوم در برابر نفوذ توجه کنید.برا  تعریف روکش 1-3-پ بندبه   -ب 

 

 کند را اظهار کند.ا  که برا  فرآورده استفاده میتولیدکننده باید نوع مواد دمنده ،در صورت درخواست

قدار برا  تعیی  مقدار ضریب ادایت حرارتی استفاده گزارش شود. ای  م W/(m.K) 9991/9مقدار با تقریب 

 اا ) به بند ه ندادیخوااد شد، ای  در صورتی است که اطحعات آزمون تسریع شده ایچ اطحعات اضافی ارا

 کنید(. مراجعه 3-2-و پ 2-2-پ

روش كاار  های باز در برابر نفوذ، در تركیب باا  اختیاری و فقط برای فراورده) آزمون تسریع شده 4-4-پ

 مند تسریع شده(زمان

( و 3± 93) Cدر دمکا    h16 روز پ  از زمان تولید( و بکرا   3تا  روز1را انتخاب کنید ) فراوردهی  نمونه 

 ( قرار داید. 39±19)% رطوبت نسبی

ضکخامت از ناحیکه    mm (9-/9)+99 ×طکو  و عکرض   mm999مجاور یکدیگر را با حکداق  ابعکاد    آزمونهدو 

 برید.مرکز  نمونه ب

کنید. مقادیر اولیه تعیی  شده ضریب تعیی  3-مقادیر اولیه ضریب ادایت حرارتی دو آزمونه را مطاب  بند پ

اا  زیکادتر   با یکدیگر اختح  داشته باشد. در مورد تفاوت W/(m.K)9993/9 تر از ادایت حرارتی نباید بیش

 گیر  شود. اا  جدید باید نمونهآزمونه

داریکد ککه افکزایش    ( به مکدتی نگکه  3± 93)C دما  و آزمونه دیگر را درC(9±39 ) ما د ی  آزمونه را در

افزایش یابد و حکداق    W/(m.K) 992/9 تا W/(m.K) 993/9 مقدار ضریب ادایت حرارتی در ار دو مورد از

 نید.مقدار ضریب ادایت حرارتی از ار آزمونه را در ای  محدوده افزایش ضریب ادایت حرارتی تعیی  ک 6
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      منکد ککردن تسکریع شکده بعکد  در     گیر  مقدار ضریب ادایت حرارتی آزمونه تا عم  زمکان اگر برا  اندازه

C39  در دما  اتاق دوباره تنظیم شرایط شود، زمان تنظیم شرایط باید بی ،h1  تاh9    ی باشکد. زمکان واقعک

 باید ثبت شود. C39مند کردن تسریع شده در زمان

رسم کنید  C93و  C39مند کردن در یر ضریب ادایت حرارتی در برابر زمان را برا  زمانمقاد اا نمودار

پوشانی داشته باشند. ضریب  انتقا  زمکان   که دو منحنی ام و محور زمان را با ی  ضریب انتقا  داید چنان

ای  ضریب باید بکا   تسریع است.اا ضریب پوشانی منحنی استفاده شده برا  رسیدن به اطمینان از بهتری  ام

 ی  رقم اعشار گزارش شود.

مند تسریع شده ضریب هدایت حرارتی با توجاه باه ضاریب تساریع )روش     تعیین مقدار زمان  5-4-پ

 كردن تسریع شده(مندهای باز در برابر نفوذ، در تركیب با روش كار زمانانتخابی و فقط برای فرآورده

انجام داد، ضریب ادایت  را 2-2–در بند پ  ارایه شدهن تسریع شده ا  تصمیم گیرد تا آزموکنندهاگر تولید

 : کردتوان بصورت زیر اصح  را می 3-2-برا  ی  فرآورده در بند پ حرارتی تعیی  شده

شود باید  حاص  می 1-دست آید، نمو ایمنی مناسب که از جدو  په ب 19تر از  اگر ضریب تسریع بزرگ -

 باید 3-2-دست آمده در بند په دست آید، مقدار ضریب ادایت حرارتی به ب 19تا  3اگر ضریب تسریع  

W/(m.K)991/9 .کااش یابد 

 باید بدون تغییر بماند. 3-2-در امه موارد دیگر مقدار بند پ -

 گزارش کنید.W/(m.K) 9991/9 ادایت حرارتی را با تقریبمند ضریب مقدار زمان

 ثابت  نموروش كار   5-پ

 شرایط  1-5-پ

 فقط در صورتی باید استفاده شود که:  است شر  داده شدهدر زیر ثابت که  نموکار  روش

اا  فرآوردهفقط استثنا  ه را برآورده سازد، ب 9-3-شده در بند پ الزامات آزمون نرمالیته داده ،فرآورده -

 ؛CO2با دمنده 

د، دارا  میزان سکلو   نشو نآزمو 93-9بند  استاندارد مطاب چه  ، چنانCO2اا  با دمنده فرآوردهفقط  -

 ؛باشندن 29%تر از  کمبسته 

یکا   CO2 یا ی  مخلوطی از ای  اکا بکا  اا، ایدروکلروفلوروکرب  مانندشام  ار ماده دمنده   اافرآورده  -

 ؛CO2فقط 

ی ککه  اا باید شام  ورق فلز  با ضکخامت اا  بسته در برابر نفوذ، ای  روکشاا  با روکشبرا  فرآورده  -

ککه   اکا  روککش شکده،   د. فرآوردهناا باید ی  عملکرد مشابه نشان داباشد یا روکشن μm39 کم تر از

 بکه مکدت       ککه  انگکامی  دانکد  نشان نمکی  W/(m.K) 991/9 افزایشی در ضریب ادایت حرارتی بیش از

ر برابکر نفکوذ در نظک   اا  بسته در روکش باآزمون قرار گیرند ( مورد 9±39)C دما  در  ( روز±133 3)

 (.mm39و ضخامت حداکثر  mm399×  mm399)اندازه حداکثر نمونه  شوندگرفته می
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                  تککر از گککر تککراز نفککوذ اکسککیژن کککم، اکککردتککوان ثابککت چنککی  مککی یکک  روکککش را اککم ناپککییر  نفککوذ خاصککیت -یااادآوری 

h/m2 92mm/3/2 چه در  باشد، چنانC99   ر  شود.گیاندازه 93-9بند  اندارداستمطاب 

         نبایککد کککم تککر ازدارنککد  اککا  بسککته در برابککر نفککوذاککا  مسککتطی  شککک  کککه روکککشابعککاد فککرآورده -

mm399× mm699 باشد . 

تر از ای  مقادیر حد  دارند، روش کار  کوچ   اا  بسته در برابر نفوذ که ابعادبا روکش  اابرا  فرآورده

    اا  اا  باز در برابر نفوذ که در جدو ثابت برا  روکش اا ونمباید دنبا  شود یا  2-داده شده در بند پ

 داده شده، باید استفاده شود.  3-و پ 2-پ ،3-پ، 9-پ

 آزمون نرمال  1-5-پ

 د:نساز شوند باید الزامات روش کار زیر را برآوردهاایی که با مواد دمنده پایدار دمیده میفرآورده

 دمکا   در h16 بکه مکدت  ز زمکان تولیکد( را انتخکاب کنیکد و آن را     روز پک  ا  3تا  روز1نمونه فرآورده ) -

C(3±93 ) ؛تثبیت شرایط کنید( 39±19)%و رطوبت نسبی 

نمونه فرآورده  ضخامت از ناحیه مرکز  mm (9-/9)+99 ×طو  و عرض  mm999آزمونه با حداق  ابعاد  -

 ؛ببرید

 ؛عیی  کنیدت 3-پ بندمقدار اولیه ضریب ادایت حرارتی آزمونه را مطاب   -

 ؛دار  کنید ( روز نگه91±1) به مدتC(9±39 ) دما  آزمونه را در -

، تثبیت شرایط شدند (39±19)%و رطوبت نسبی C(3±93 ) دما  در h16 به مدت اکه مجدد بعد از ای  -

و بنکد    19-9بنکد  استاندارد و  2-9بند  مند ضریب ادایت حرارتی آزمونه را مطاب  استانداردمقدار زمان

 تعیی  کنید. 3-3-9

بکرا    W/(m.K) 9969/9تکر از  اولیه ضریب ادایت حرارتی نباید بکیش مقادیر مند و تفاوت بی  مقادیر زمان

اکا  بکا   بکرا  فکرآورده   W/(m.K)9933/9 تر از نباید بیش و  245fa، 227ea ،365mfcاا  با دمنده فرآورده

   باشد. ،134aدمنده 

تکوان  ثابکت را نمکی   نمکو در اینجا بیان شده است وجود داشته باشکد، روش  تر از مقادیر  که  بیشتفاوت  اگر

 دست آید. ه ب 2-پ بندمند باید مطاب  استفاده کرد و ضریب ادایت حرارتی زمان

 مند ضریب  هدایت حرارتیمحاسبه مقدار زمان  9-5-پ

لیکه ضکریب اکدایت حرارتکی     ثابت به مقکدار او  نمواا مند ضریب ادایت حرارتی باید با افزودن مقدار زمان

 تعیی  شود.

 تعیی  کنید.  3-پ بندمقدار اولیه ضریب ادایت حرارتی را مطاب  

داده شده است   3-و پ 2-پ ،3-پ ،9-پ اا  مربو  را که در جدو  نمواا   بسته به دما  اندازه گیر  

 را به مقدار اولیه بیفزایید.

 گزارش کنید. W/(m.K) 9991/9ی را با تقریبمند محاسبه شده ضریب ادایت حرارتمقدار زمان
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 ضریب هدایت حرارتی مند شده زمانبرای محاسبه مقدار   هانمو  -1-جدول پ

 نمو ثابت برای كاربرد نهایی ((λ  C اندازه گیری  دمای

 نموبدون  -199تر از  کم

 بریدرا به کار  3-جدو  نمو پ -199

  2-پ و 3-جدو  پیابی خطی  درون 19و  -199 بی 

 را به کار برید 2-جدو  نمو پ 19

 3-پ و 2-جدو  پیابی خطی  درون 199 و 19 بی 

 بریدرا به کار  3-جدو  نمو پ 199

 کند. ، اظهارشود میدرصورت درخواست، تولید کننده باید نوع مواد دمنده را که برا  فرآورده استفاده 

 C111 =θ یب هدایت حرارتی ضر هزمان مند شدبرای محاسبه مقدار   هانمو-9-جدول پ

 مواد دمنده

  λ  نمو
W/ m

.
K 

 هینوع رو

 طرف نفوذپذیر در یك یا نفوذناپذیر طرفنفوذپذیر در هر دو 
نفوذناپذیر در 

 طرفهر دو 
 mm، ضخامت mm، ضخامت

39> d  39 ≤ d<199 121≤ d  29> d  29 ≤ d<69 69 ≤ d  

HFC365 mfc 
HFC245fa, 227ea 

9913/9 9919/9 9993/9 9913/9 9919/9 9993/9 9993/9 

HFC134a 9913/9 9919/9 9993/9 9913/9 9919/9 9993/9 9993/9 

%199CO2  9999/9 9913/9 9919/9 9999/9 9913/9 9199/9 9919/9 

 C11= +θنمو  برای محاسبه مقدار زمان مند شده ضریب هدایت حرارتی  -4-جدول پ

 

 

 مواد دمنده

  λ  نمو
W/ m

.
K 

 هینوع رو

نفوذناپذیر  طرف نفوذپذیر در یك یا نفوذناپذیر طرفنفوذپذیر در هر دو 

در هر دو 

  طرف
 mm، ضخامت mm، ضخامت

39> d  39 ≤ d<199 121≤ d  29> d  29 ≤ d<69 69 ≤ d  

HFC365mfc 
HFC245fa, 

227ea 

9969/9 9923/9 9933/9 9969/9 9923/9 9933/9 9913/9 

HFC134a 9933/9 9963/9 9933/9 9933/9 9963/9 9936/9 9993/9 

%199CO2 9199/9 9199/9 9199/9 9199/9 9199/9 9199/9 9969/9 
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 C111= +θنمو  برای محاسبه مقدار زمان مند شده ضریب هدایت حرارتی  -5-جدول پ

 مواد دمنده

  λ  نمو
W/ m

.
K 

 هینوع رو

نفوذناپذیر  طرفنفوذ پذیر در یك  ذیریا نفوذ ناپ طرفنفوذ پذیر در هر دو 

در هر دو 

 طرف

 mm، ضخامت mm، ضخامت

39> d  39 ≤ d<199 121≤ d  29> d  29 ≤ d<69 69 ≤ d  

HFC365mfc 
HFC245fa,227ea 

9963/9 9933/9 9923/9 9963/9 9933/9 9923/9 9993/9 

HFC134a 9933/9 9933/9 9963/9 9933/9 9933/9 9963/9 9933/9 

%199CO2 9199/9 9199/9 9199/9 9199/9 9199/9 9199/9 9969/9 

 

  مند در برابر دما منحنی مقادیر ایمن برای مقادیر ضریب هدایت حرارتی زمان  6-پ

 كلیات  1-6-پ

مند مورد نیکاز را  ضریب ادایت حرارتی زمان-اا  دماشود تا اندازه گیر مند نازکی آماده کامح زمان آزمونه

 انجام داد.بتوان 

 روش كار 1-6-پ

را آماده کنید و مقادیر اولیه را به وسیله روش کار داده شده  mm99 به ضخامت دار بریده شده آزمونه روکش

اندازه گیر  کنید. سکپ  مقکادیر ضکریب     9-3-پ بند مند  با روش داده شده درقب  از زمان 3-پبند  در

گیر  کنید تا منحنی  مند اندازهتفاده از آزمونه زمانشده با اسمند را در دمااا  انتخاب ادایت حرارتی زمان

 دست آید.ه مند در برابر دما بضریب ادایت حرارتی زمان
مطاب  روش کار داده شکده    C39در mm99دار  با ضخامت  مند کردن آزمونه روکشمشخص شده است که زمان -یادآوری

آورد. یعنی اوا به طور کام  به داخک   ا  به وجود می ا در فراورده سلو  بستهمند ساز  کام  در آن دما رزمان 9-3-در بند پ

امیشه مقادیر باالتر  از  آزمونا  انگام  کند تا ماده دمنده باقی مانده را رقی  سازد. بنابرای  چنی  آزمونهآن فراورده نفوذ می

 وجکود  بکا که سرعت نفوذ اوا به طر  داخ   است  ییجا درای  مورد  داد. به دست می اا  معمو  در کاربرداا  نهاییآزمونه

، C39تکر از   افتکد. بکرا  دمااکا  بکیش    به تاخیر مکی  C39 تر از تر یا دمااا  کم ا ضخامت بیشاا  بآزمونه یا سداا  مقاوم

موجکود در   "دائمی"اا  بسته استند تا مواد دمنده تر  در سلو  مند حاو  جرم اوا  کمبسته کامح زمان اا  سلو فراورده

 C39که در دمااا  باالتر از است ییتر از آنها گیر  شده مجددا بیش مند اندازهاا را رقی  سازند. بنابرای  مقادیر زمانآن سلو 

 شوند.  مند میزمان

ککه   در حکالی گیکرد   قکرار مکی   C99به عحوه باید توجه داشت که در اکثر کاربرداا  نهایی ی  طر  از فراورده نصب شکده در  

 گیرد.تر ، در محدوده دمااا  کاربرد اعحم شده توسط تولیدکننده فراورده، قرار می تر یا بیش طر  دیگر در دمااا  کم

باشکد، دمکا     C99در طر  داخلی امکرا بکا دمکا  خکارجی      C119  ا  دارا  دما در نتیجه، برا  مثا  اگر لوله عای  شده

 باشد.می C39مند شده در مقایسه با آزمونه زمان است که قاب  C63فراورده عای  
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  تپیوست 

 )الزامی(  

 تعیین پروفیل واكنش و چگالی باال آمدن آزاد

 مقدمه 1-ت

اسکتفاده    PIRایک   PURاکا  سکامانه  1زایی و چگالی باال آمکدن آزاد بشکر  گیر  واکنش ای  روش برا  اندازه

 شود.  می

 اصول 1-ت

 شوند تا فوم آزمایشگاایاا  تولیدکننده مخلو  میانات سامانه فوم مطاب  توصیه  پلی ا  و ایزو سینمواا

مقیاس کوچ  ساخته شود که تعیی  خصوصیات پروفی  واکنش و چگالی باال امدن آزاد را امکان در  ا ویژه

 سازد. پییر 

 وسایل 9-ت

 . rpm3399و  rpm1399امزن موتوردار با سرعتی بی   1-3-ت

 .g1/9با دقت  ،ااترازو 9-3-ت

 .s3/9با دقت  ،کرنومتر 3-3-ت

 لیتر. 1لیتر تا  3/9بشر پحستیکی یا کاغی  با ظرفیت  2-3-ت

 . C3/9با دقت  ،دما سنج 3-3-ت

 روش آزمون 4-ت

 لجز پلی ا آوری عملپیش  1-4-ت

ن مکورد نیکاز   ( جز پلی ا  را بیش تر از آنچه بعدا برا  ساخت  فکوم آزمکو  2-3-به داخ  بشر ی  لیتر  )ت

( و مطاب  اطحعات فنی تولیدکننده در حی  ام زدن تثبیت 199)Cرا در دما   نموااخوااد بود بریزید. 

 شرایط کنید. 

 ساختن فوم 1-4-ت

لیتکر وزن   3/9لیتر و  3/9با ظرفیت بی    ا  مشخص شده توسط تولیدکننده را در داخ  بشر مقدار جز پلی

 (1-3-امزن موتوردار )تبا استفاده از را بحفاصله آنیزوسیانات را بیافزایید. کنید و مقدار مشخص شده جز ا

به اکم بزنیکد. در صکورت     مورد انتظار یا مطاب  با اطحعات فنی تولیدکننده نا  شدمعاد  نصف زمان خامه

(، 3-1-3بندا  شکدن) لیتر بریزید و سپ  زمان خامه1لیتر تا 3/9را به داخ  ی  بشر با ظرفیت  نمواالزوم، 

  ( را تعیی  کنید. 2-1-3چسبندگی )بند عار  از( و زمان 3-1-3ا  شدن )بندزمان ژله

 

 

                                                                                                                                                         
1 -Beaker 
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 های پروفیل واكنشارایه داده 9-4-ت

گیر   ناسب بر حسب ثانیه و دما  اندازهاا باید با نماداا  زیر و به دنبا  آن در ار مورد با مقدار مای  داده

دقی  مورد استفاده برا  به دست آوردن ای  نتایج باید به صورت زیکر اعکحم   ارایه شود. شرایط C بر حسب 

 مراجعه کنید(. 2-ثبند شود )به 

(*)CT   3(99)برحسب ثانیه( برا  مثا  ) ا  شدننماد زمان خامهCT 

(*)GT 13(99) برا  مثا  )برحسب ثانیه( شدن ا  هنماد زمان ژلGT 

(*)TFT 93(99) برا  مثا  )برحسب ثانیه( نماد زمان عار  از چسبندگیTFT 

 چگالی باال آمدن آزاد 5-ت

 كلیات 1-5-ت

یکا روش چگکالی بکاال     9-3-تبند باید توسط روش چگالی باال آمدن آزاد داده شده در  چگالی باال آمدن آزاد

 مطاب  توصیه تولیدکننده تعیی  شود. 3-3-تبند آمدن آزاد بشر داده شده در 

 مدن آزاد مغزهچگالی باال آ 1-5-ت

لیتکر   1شده در بشر  ساختهنمونه فوم   مرکزقسمت از  mm199 mm39 mm39با اندازه را ا  آزمونه

 گیر  کنید. ازهدان  2-9 چگالی را مطاب  استاندارد بند ببرید و

 چگالی باال آمدن آزاد بشر 9-5-ت

کننده بشر ا ببرید. نسبت بی  وزن فوم پرد رایستفوم که باال  لبه بشر میبرا  تعیی  ای  مقدار، قسمتی از 

 دست آوردن چگالی باال آمدن آزاد بشر تعیی  کنید.ه و حجم آن را برا  ب

 ارائه نتایج چگالی باال آمدن آزاد 4-5-ت

( یا چگالی باال آمکدن آزاد بشکر   9-3-تبند ) باید به صورت چگالی باال آمدن آزاد مغزهچگالی باال آمدن آزاد 

kg/mبرحسب ( 3-3-تبند )
ارایه شود. شرایط دقی  مورد استفاده برا  به دسکت آوردن ایک  نتکایج بایکد      3

 مراجعه کنید(. 2-تبند و  3-تبند اعحم شود )به 
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 ثوست یپ

 (الزامی) 

 عمود بر سطوح زیرالیهتعیین مقاومت چسبندگی به 

 اصول 1-ث

رود ککه در آن مقاومکت   بکه ککار مکی    هزیرالیک بکه یک     PIRو  PURفوم  1ای  آزمون برا  تعیی  چسبندگی

 شود.فوم تعیی  می 2چسبی کششی امیا مقاومت  زیرالیهچسبندگی اتصا  بی  فوم و 

 وسایل  1-ث

  .mm399 mm399تر از  با ابعاد بزرگ تخته سیمان الیافی، زیرالیه 1-1-ث

 ت کششکی تکر ازمقاومکت چسکبندگی مکورد انتظکار یکا مقاومک        با قدرت چسبندگی بکیش  چسب، 1-1-ث

 .فوم چسبی ام

 .زیرالیهبریدن  با قابلیت اره، 9-1-ث

 .دستگاه آزمون مقاومت كششی 4-1-ث

 آماده سازی نمونه و تثبیت شرایط 9-ث

کننکده بکر   اا  تولیدتوصیه( تثبیت شرایط کنید. فوم را مطاب  999)C( را در دما  1-9-ثبند ) زیرالیه

( و 999)Cنباشد. نمونه را در  mm39تر از  کم آنضخامت  که ودساخته شا  تا نمونه بپاشید زیرالیهرو  

 ساعت تثبیت شرایط کنید. 92( برا  حداق  339رطوبت نسبی %)

 هاآماده سازی آزمونه 4-ث

mm (999 )اا را تکا   ببرید و ضخامت فوم آناز نمونه  mm199 mm199یا  mm39 mm39 آزمونه پنج

 کااش داید.

 روش آزمون 5-ث

اا  دستگاه آزمون مقاومت کششی محکم کنید را به مح  آزمون( قطعات 9-9-ثبند ستفاده از چسب )با ا

برا  ار آزمونه روش کار شر  داده شکده در  د. نبه ی  ورق و فوم به دیگر  محکم شو زیرالیهبه ترتیبی که 

توجه کنید که آیا بت کنید. را پیرو  کنید. انگامی که نمونه شکسته شد نیرو را ث 6-9استاندارد بند  3بند 

 .کنیدارایه  aσنتایج را به صورت  دو حالتفوم اتفاق افتاده است. در ار داخ  در یا اتصا  مح  شکست در 

 ارایه نتایج 6-ث

 با ی  عبارت در مورد ای  که مقدار ارایه شده از شکست aσرا به صورت مقدار  زیرالیهمقاومت چسبندگی به 

 فوم محاسبه شده است. چسبی ام مقاومت اتصا  یا شکست

 (kpa)بر حسب  aσ ،زیرالیهچسبندگی مقاومت  -

 یا درون فوم( زیرالیهمنطقه شکست )اتصا  بی  فوم و  -

                                                                                                                                                         
1 - Adhesion 

2 -Cohesion 
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 جوست یپ

 (الزامی) 

 هاآزمون واكنش در برابر آتش فراورده

 كلیات 1-ج

)فقط فراورده( شام   راار در باز  موجود اار آتش فراوردهای  پیوست اصو  کلی برا  آزمون واکنش در براب

اا  نصب و اتصا  که فراورده مورد آزمون را جداگانه و بدون ارتبا  با ارگونه کاربرد در مصر  دستورالعم 

 داد.اا ارایه میاایی برا  دامنه کاربرد نتایج آزمونگیرد و دستورالعم نهایی در نظر می

 تاندارد فراورده است.مت  اصلی ای  اس 9-2در ارتبا  با بند  ای  پیوست

 پارامترهای فراورده و نصب 1-ج 

اا را  ( نگه دار  شوند. در صورت اختح  نظر، آن993)C دما  در h6حداق  مدت اا باید برا  آزمونه

 روز نگه دار  کرد. 12( برا  339( و رطوبت نسبی %)393)C دما  باید در

که باید انگام تعیی  عملکرد واکنش در برابر آتش و دامنه د نداپارامتراایی را می 9-و ج 1-اا  ججدو 

 اا در نظر گرفته شود. کاربرد نتایج آزمون

 پارامترهای فراورده - 1-جدول ج

 پارامتر فراورده

 استاندارد

 18-1 بند 

 A2, A1))كالس

 استاندارد

   17-1 بند 

 A2,A1)كالس(

 استاندارد

 15-1 بند 

 (Dتا  A1كالس(

 استاندارد

 11-1 بند 

 (Eتا  Bكالس (

 هاهمه فراورده

 × × - - ضخامت

 × × - × چگالی

 × × × × نوع فراورده

 قاب  استفاده نیست. اا آزمونهمند ساز  و شستشو برا   اا  کار زمانروشادآوری      ی
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 نصبپارامترهای  - 1-دول جج

 پارامتر نصب
 استاندارد

 15-1 بند 

 استاندارد

 11-1 بند 

 × × با حمله حرارتی ییرویارو

 - × زیرالیه

 - × /حفراتیاا  اوایفاصله

 - - اادرزاا/لبه

 - × اندازه و قرارگیر  آزمونه

 - - جهت یافتگی و اندسه فراورده

 - × محکم کردن آزمونه

 نصب و محکم كردن 9-ج

 (11-1 قابلیت انتقال )استاندارد بند 1-9-ج

 یرویارویی با حمله حرارت 1-1-9-ج

فراورده باید به طور مستقیم در معرض حمله حرارتی آزمون شود. آزمونه در برابر شعله مستقیم تنها بر رو  

آن رویه در  ،گیردگیرد. از آنجا که در عم  تنها ی  رویه در معرض آتش قرار میپوسته طبیعی آن قرار می

 باید آزمون شود. ،معرض

 زیرالیه    1-1-9-ج

نصب  زیرالیهبدون  ،باید در دستگاه ،فراورده شام  پوسته طبیعی آن بریده شده استآزمونه که از نمونه 

 شود.

 (15-1 استاندارد بند[ )SBI]عامل سوختن منفرد  1-9-ج

 ها آزمونهآماده سازی    1-1-9-ج

تسمه  3شک  که با اضافه کردن حداق   L زیرالیهآزمونه باید با اسپر  کردن بر رو  رویه داخلی ی  

 شود( آماده ساز  شود.نشان داده می 1-)چنانچه در شک  ج زیرالیهشک  به پشت  Lد  فوال
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 :راهنما

 زیرالیه   1

 (mm39، ضخامت mm39اا  فوالد  )عرض تسمه   9

 زیرالیهها: سطح داخلی آماده سازی آزمونه  -1-شکل ج

 رویارویی با حمله حرارتی   1-1-9-ج

 در معرض حمله حرارتی قرار گیرد.ستقیم فراورده باید به طور م

 زیرالیه    9-1-9-ج

 شود.تعریف می 13-9 در استاندارد بند زیرالیهنوع 

از سیلیکات کلسیم  موجود استبازار  درمعمو  مورد استفاده در آزمون ای  فراورده به صورتی که  زیرالیه

 شود.ساخته می

توان به آمده است را می 13-9 در استاندارد بند اا  تخته گچی و تخته خرده چوب امان گونه کهزیرالیه

 جا  آن استفاده کرد.

 سیلیکات کلسیم اجبار  است. هالیزیر ،A1برا  طبقه بند  

در گزارش طبقه بند  داده شود. وجود آن  ،شرایط آزمون و دامنه کاربرد طبقه بند  باید در اعحمیه انطباق

 کننده الزم است. فنی تولید مداركدر 

 فاصله هوایی/حفرات    4-1-9-ج

 شود.اا  اوایی/حفرات مرتبط با رفتار واکنش در برابر آتش فراورده در نظر گرفته نمیفاصله

ا  بی   یعنی ایچ فاصله آزمونه )خود محصو ( باید در دستگاه آزمونه بدون فاصله اوایی/حفره قرار داده شود

ساز   دارد مگر فاصله کوچکی که برا  جاشت کار وجود نو تخته پ زیرالیهو امچنی  بی   زیرالیهفراورده و 

 مراجعه کنید(. 9-اا  آزمونه مورد نیاز است )به شک  جتسمه
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 اندازه و محل قرارگیری آزمونه    5-1-9-ج

 استقرار آزمونه باید با مشخصات زیر انجام شود: .ارایه شده است 13-9 در استاندارد بند اا اندازه آزمونه

 است. mm999نصب شود  SBIتواند در آزمون که می زیرالیهآزمونه شام   حداکثر ضخامت

 .نشان داه شده است قرار گیرد 9-چه در شک  ج آزمونه باید مطاب  با آن

 
 

 :راهنما

 اا  پشت بند تخته  1

 اا تسمه  9

 زیرالیه  3

 مشع   2

 آزمونه با پوسته طبیعی  3

 نصب آزمونه )نمای باال( - 1-شکل ج

 نصب آزمونه    6-1-9-ج

در کف قسمت قاب و   Uاا  پشت بند و پروفی شود و بی  تختهآن باید توسط بست محکم  زیرالیهآمونه با 

 مراجعه کنید( نگاه داشته شود. 3-تکیه گاه سیلیکات کلسیم در باال  قاب )به شک  ج

کند جدا کرد به جاد میتر  ای توان در جااایی که سطح صا را میسطح پوسته طبیعی  ،اگر الزم باشد

 در کف دستگاه در مجاورت مشع  کیپ شود.  Uپروفی ترتیبی که آزمونه در برابر مقطع 

ممک  است برا  مثا  به مقدار کافی فوم از قسمت داخلی کنج برداشته شود تا مجددا اتصا  کیپ نمونه به 

 کنج را امکان پییر سازد.
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 :راهنما

 آزمونه   1

 بست وصل كردن آزمونه )مقطع عرضی(  اصول با  9-شکل ج

 دامنه كاربرد 4-ج

و ای   13-9 اایش را با پیرو  از اصو  ارایه شده در استاندارد بندبند  فراورده تولیدکننده مسئولیت گروه

استاندارد به عهده دارد. اعتبار نتایج آزمون و دامنه کاربرد برا  گروه فراورده توسط پارامتراا  فراورده و 

 شود.تعیی  می 2-و ج 3-اا  جامتراا  نصب با الزامات داده شده در جدو پار

 اعتبار نتایج آزمون: پارامترهای فراورده- 9-جدول ج

 پارامتر فراورده

 اعتبار نتایج آزمون

 استاندارد

  18-1 بند 

 استاندارد

    17-1 بند 

 استاندارد

 15-1 بند 

 استاندارد

 )قابلیت سوختن( 11-1 بند 

 نامرتبط نامرتبط امتضخ

 تر معتبر است. نتایج آزمون برا  ضخامت مساو  یا کم

نتایج آزمون در مورد 

برا   mm139ضخامت 

تر نیز معتبر  ضخامت بیش

 است.

 نتایج آزمون در مورد 

 برا   mm69ضخامت 

 تر نیز معتبر ضخامت بیش

 است. 

 13چگالی فراورده % - -  چگالی

نوع فراورده )برا  

 (PIRیا  PURثا  م
 

 برا  تنها نوع آزمون شده - -
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 نصباعتبار نتایج آزمون: پارامترهای  -4-جدول ج

 پارامتر نصب

 اعتبار نتایج آزمون

 استاندارد

 15-1 بند 

 استاندارد

 )قابلیت سوختن( 11-1 بند 

 رویارویی با حمله حرارتی
نتیجه آزمون برا  فراورده موجود در 

 بازار معتبر است.
 مراجعه کنید. 1-1-3-چ بند به

 زیرالیه

تخته خرده چوبی استاندارد نماینده 

 است. A2,A1اا  زیرالیهچوب و 

 

گچی استاندارد نماینده  تخته

 است. A2,A1اا   زیرالیه

 نامرتبط

 فاصله اا  اوایی/حفرات

نتیجه آزمون برا  فراورده به کار برده 

معتبر آن یا بدون شده با فاصله اوایی 

 ست.ا

 نامرتبط

 مح  استقرار آزمونه اندازه و
نتیجه آزمون برا  امه اتصاالت فراورده 

 معتبر است.
 نامرتبط

 اتصا  آزمونه
فراورده  ابعادنتیجه آزمون برا  امه 

 معتبر است.
 نامرتبط
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 چوست یپ

 (الزامی) 

كاربرد )های( نهایی را  ها در تجهیزات استاندارد شده كهآزمون واكنش در برابر آتش فراورده

 كندشبیه سازی می

 

 كلیات 1-چ

اا را با تجهیزات استاندارد شده که واکنش در برابر آتش فراورده تکمیلیای  پیوست اصو  کلی برا  آزمون 

شام  فراورده عکای  حرارتکی اسکت و دسکتورالعم       و داده مییارا ،کندکاربرداا  نهایی را شبیه ساز  می

 داد.ه میایاردن و دامنه کاربرد نتایج آزمون نصب و محکم کر

 رود.به کار می «پیکربند  آزمون استاندارد تجهیزات»واژه  ،در ای  پیوست

 فراورده مرتبط است. 3-2موارد زیر با بند 

کننده فرصتی برا  اظهار مکم  و اختیار  )در صورت نیاز( در مکورد واککنش در برابکر    ای  پیوست به تولید

 کند.ی  کاربرد نهایی استاندارد شده/سامانه مونتاژ شده شام  فراورده عای  حرارتی فراام میآتش برا  

 باید امیشه اعحم شود )به پیوست ج مراجعه کنید(. موجود استبازار  درطبقه بند  فراورده امان گونه که 

 پارامترهای فراورده و نصب 1-چ

برابکر آتکش تغییکرات    داد که باید انگام تعیکی  واککنش در   پارامتراایی را ارایه می 9-و چ 1-چ اا  جدو 

 اا  مونتاژ شده( شکام  عکای   کند )سامانها  که کاربرداا  استفاده نهایی را شبیه ساز  می استاندارد شده

 حرارتی و دامنه کاربرد نتایج آزمون تعیی  شود.

  اا را باید در آن ،ر صورت اختح  نظر( نگه دار  شوند. د393)C دما  در h6اا باید برا  حداق  آزمونه

 روز نگه دار  کرد. 12( برا  339( و رطوبت نسبی %)993)C دما 

 پارامترهای فراورده - 1-جدول چ

 پارامترهای فراورده

 استاندارد

 18-1 بند 

 A2, A1))كالس

 استاندارد

   17-1 بند 

 A2,A1)كالس(

 استاندارد

 15-1 بند 

 (Dتا  A1كالس(

 داستاندار

 11-1 بند 

 (Eتا  Bكالس (

 هاهمه فراورده

 × × - - خامتض

 × × - × چگالی

 × × × × نوع فراورده

 

 اا قاب  استفاده نیست.اا  کار زمان مند ساز  یا شستشو برا  آزمونهروشادآوری    ی
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 پارامترهای نصب -1-جدول چ

 پارامتر نصب
 استاندارد

 15-1 بند 

 استاندارد

 11-1 بند 

 × × یارویی با حمله حرارتیرو

 - × اا  سطحی استاندارد شدهفراورده

 - × زیرالیه

 - × اا  اوایی/ حفراتفاصله

 - - اا  فراورده عای درزاا / لبه

 - × اا  فراورده سطحیدرزاا / لبه

 - × اندازه و مح  قرارگیر  فراورده عای 

 - - جهت یافتگی و اندسه فراورده

 - × زیرالیهاورده عای  به محکم کردن فر

 - × زیرالیه فراوردهمحکم کردن فراورده عای  به 

 

 و محکم كردن اتصال 9-چ

 (11-1 قابلیت سوختن )استاندارد بند 1-9-چ

 رویارویی با حمله حرارتی 1-1-9-چ

ستقیم بر رو  حمله حرارتی آزمون شود. آزمونه در برابر شعله م برابرفراورده عای  حرارتی باید مستقیما در 

 باید آزمون شود. طر آن  ،گیرد میآتش قرار  برابردر  فراورده طر ی  فقط پوسته طبیعی قرار گیرد. اگر 

شده  پاشیدهشود یا در برابر فراورده  می اگر در کاربرد نهایی ی  فراورده سطحی بعدا به پوسته طبیعی متص  

 ای  آزمون نباید انجام شود. ،گیرد میقرار 

 زیرالیه 1-1-9-چ

که از نمونه فراورده شام  پوسته طبیعی آن بریده شده است، باید در دستگاه آزمون بدون  یاایآزمونه

 قرار گیرد. زیرالیه

 (15-1 )استاندارد بند[SBI]عامل سوختن منفرد  1-9-چ

 ها آماده سازی آزمونه 1-1-9-چ

شود یا در برابر بعدا به پوسته طبیعی متص  می که ،در صورت وجود ،اا  سطحیاا  با فراوردهبرا  فراورده

)به شک   Lبه شک   زیرالیهبر رو  الیه داخلی ی   پاششآزمونه باید با  ،شودپوسته طبیعی قرار داده می

 1-چه در شک  چ )چنان زیرالیهشک  به پشت  Lتسمه فوالد   3مراجعه کنید( که با افزودن حداق   1-چ

ار فراورده سطحی را در جا  خود یا در جلو   ،ساز  شود. قب  از آزمون نشان داده شده است( آماده

 آزمونه متص  کنید.
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اا  مورد آزمون که در کاربرد نهایی به فراورده سطحی نیاز دارد فراورده فوم را مستقیما به برا  فراورده

ورق پوششی اتصا  در  شده با ی  تسمه داخلی مناسب که پاشیدهشک   L زیرالیهپشت فراورده که قبح به 

 .بپاشید ،کندکاربرد نهایی را شبیه ساز  می

 

 
 :راهنما

 زیرالیه 1

 (mm3، ضخامت mm39اا  فوالد  )عرض تسمه  9

 زیرالیه بیرونیشکل برای آماده سازی آزمونه: نمای سطح  L زیرالیه - 1-شکل چ

 

 رویارویی با حمله حرارتی 1-1-9-چ

گیرد و نهایی( جا  میی در ی  سامانه ساختمانی مونتاژ شده )کاربرد اا  عای  حرارتاکثر فراورده

 گیرد. در مورد پیکربند اا  عای  حرارتی به طور مستقیم در معرض منبع حرارتی یا آتش قرار نمی فراورده

 ،گیرداستاندارد آزمون در جایی که فراورده عای  حرارتی مستقیما در برابر منبع حرارت یا آتش قرار می

 باید پیرو  شود. 3-پیکربند  استاندارد آزمون مجموعه در جدو  چ

بحفاصله دیگر باید گیرد فراورده انگامی که فراورده به طور مستقیم در کاربرد نهایی در معرض قرار نمی

رار ساز  کند. ای  فراورده ق نهایی شبیهاا را در کاربرد به کار رود تا عملکرد ترکیب ای  فراورده ،جلو  آن

اا  سطحی استاندارد شده مانند تخته خرده شود. فراوردهمینامیده سطحی  گرفته در جلو به عنوان فراورده

 مراجعه کنید(.   3-9-3-ورق فوالد  یا آلومینیومی و تخته گچی باید استفاده شود )به چ ،چوب
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 هاهای استاندارد آزمون مجموعهپیکربندی  -9-جدول چ

 شماره

 الیهزیر

 4-1-9-چ بند ه)ب

 (مراجعه كنید

فاصله هوایی بین 

الیه و فراورده زیر

 عایق

 فراورده عایق

 فراورده سطحی

 1-1-9-چ بند  )به 

 مراجعه كنید(

 های كاربردینمونه

 روکشبدون  ایچ × خیر تخته گچی 1

 تخته گچی × خیر تخته گچی 9

اا  انبار سرد، اتاق

مخازن محافظت 

اا یا لوله شده،

 ا  اوااکانا 

 × mm29بله  ایچ 3
دار فوالد  یا  ورق موج

 آلومینیومی

عای  داخلی مخازن 

 اا  اوا و کانا 

 اا  انبار سرداتاق تخته خرده چوب × خیر تخته خرده چوب 2

 

 های سطحیفراورده 9-1-9-چ

اا  ن فراوردهاا  زیر باید به عنوافراورده 3-اا  مونتاژ شده داده شده در جدو  چبرا  آزمون سامانه

 سطحی استفاده شود:

kg/m، چگالی mm3/2با ضخامت  1-9 تخته گچی با روکش کاغی  مطاب  استاندارد بند -
و وزن  699 3

g/m تر از سطحی کاغی بیش
 .(A2)طبقه بند  آتش   2999

تا  mm2با ضخامت  96-9 آور  شده مطاب  استاندارد بند سوز نشده عم  تخته خرده چوب کند -

mm19 الیو چگ kg/m
3(3639 طبقه بند  آتش( )D). 

دار  با نیمر  موج 93-9 استر )در صورت وجود( مطاب  استاندارد بند ورق فوالد  با پوشش پلی -

mm199تا mm119  و گامmm939  تاmm933  ( و با ضخامت 939/196)برا  مثاmm(1/933/9 )

با  m93  الیه نمایان باید استر بر رو (. حداکثر ضخامت اسمی پوشش پلیA1)طبقه بند  آتش 

g/mحداکثر جرم بر واحد سطح 
MJ/mبرابر  PCSو با حداکثر  39 2

2 9/1. 

kg/m(ورق آلومینیوم با چگالی  -
3399399 و ضخامت )mm(9/99/1 طبقه بند  آتش( )A1).  

 

 زیرالیه 4-1-9-چ

( در کاربرد نهایی با تخته 13-9د و بن 19-9 اا با استفاده از روش نصب استاندارد )استاندارداا  بندآزمونه

اا  زیرالیهاا  بر پایه غیر چوبی و کند سوز نشده نماینده امه زیرالیهگچی با روکش کاغی  نماینده امه 

 بر پایه چوب است.

ه بند  آتش و در مدارك در گزارش طبق ،شرایط آزمون و دامنه کاربرد طبقه بند  باید در اعحمیه انطباق

 داده شود. کنندهفنی تولید

 فاصله هوایی/حفرات  5-1-9-چ

 بی  فراورده سطحی و فراورده عای  حرارتی وجود داشته باشد.نباید ایچ فاصله اوایی 
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الیه ممک  است دارا  تاثیر  بر واکنش در برابر آتش ی بی  فراورده عای  حرارتی و زیروجود فاصله اوای

باید بی  عای  حرارتی و  mm29گاه فاصله اوایی  آن ،شود باشد. اگر در کاربرد نهایی فاصله اوایی استفاده

 قرار داده شود. فاصله اوایی باید تهویه شود. زیرالیه

ایچ شود اگر فراورده عای  حرارتی پشت ی  فراورده سطحی تخته گچی یا تخته خرده چوب آزمون می

 مراجعه کنید(. 3-)به جدو  چفاصله نباید پشت عای  حرارتی باقی بماند 

 هادرزها/لبه  6-1-9-چ

 های سطحیدرزها در فراورده  1-6-1-9-چ

در نظر گرفته شوند )به شوند، اا  سطحی توصیف میدرزاا باید امان طور که برا  محکم کردن فراورده

 مراجعه کنید(. 9-3-9-3-بند چ

مگر برا  ورق  ،دبند پوشانده شون رت وجود( نباید با درزپوش یا درز)در صو 1به لبلب درزاا  اتصا  

 دار که در آن درزپوش مورد نیاز است. فوالد  موج

 اندازه و محل قرارگیری آزمونه  1-1-9-چ

 شده است. هداد 3-پیکربند  آزمونه در جدو  چ

 نصب و محکم كردن آزمونه  8-1-9-چ

 دهیگزارش 1-8-1-9-چ 

بنکد  و در مکدارك فنکی    در گزارش طبقکه بند  باید در اعحمیه انطباق، شرایط آزمون و دامنه کاربرد طبقه

 تولیدکننده ارائه شود. 

  زیرالیهمحکم كردن عایق حرارتی به  1-8-1-9-چ

 اا باید مطاب  با پیکربند  آزمون استاندارد مجموعه انجام شود. اا و آزمونهمحکم کردن فرآورده

در  Uبند و پروفی  اا  پشتی  تختهاش باید در دستگاه آزمون توسط گیره محکم شود و بزیرالیهآزمونه با 

 مراجعه کنید(.  9-گاه سیلیکات کلسیم در باال  قاب نگاه داشته شود )به شک  چقسمت کف قاب و تکیه

تر  پدید آید به ترتیبکی  کرد تا سطح تخت جدا یاای توان در مح اگر الزم باشد، سطح پوسته طبیعی را می

گیرد. ممک  است برا  مثکا   مجاور با مشع  به راحتی جا  ،کف دستگاهکه آزمونه در برابر مقطع پروفی  در 

گوشه برداشکت تکا بکاز اکم اتصکا  خکوبی در گوشکه آزمونکه          ازفوم کافی را  ،ضرور  باشد تا از طر  داخ 

 پییر شود.  امکان

 

                                                                                                                                                         
1 -Butt 
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 :راهنما

 آزمونه  1

 اصول مهار كردن آزمونه )برش عرضی(  -1-شکل چ

 

 رآورده سطحی به فرآورده عایق حرارتی  حکم كردن فم 9-8-1-9-چ

اا  خکرده چکوب بایکد از طریک  عکای       اا  گچی با روکش کاغی  و تختهاا  سطحی مانند تختهفرآورده

اا  سطحی اایی محکم شوند. باید موقعیت درزاا را در فرآوردهحرارتی بدون فاصله اوایی با استفاده از پیچ

 ر داشت. در نظ 13-9 مطاب  با استاندارد بند

محکم کردن ورق فوالد  یا آلومینیومی باید با پیکربنکد    ،دار موجبرا  آزمون با ورق آلومینیومی یا فوالد  

 انجام شود.  3-چ بند داده شده در

ساخته شده باشد و مطکاب  بکا    13-9بند  درز)اا ( افقی باید از ورق فوالد  یا آلومینیومی مطاب  استاندارد

 دار( محکم شوند. میخ پرچ برا  ورق آلومینیومی یا فوالد موج سهی )برا  مثا  شرایط کاربرد نهای
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 است mmابعاد بر حسب 

 
 :راهنما

  3پرچ میخ×  9شک  و  Lاتصا  با پروفی     1

 3پرچ  میخاتصا  با    9

 151/116دار نوع  محکم كردن ورق آلومینیومی یا فوالدی موج - 9-شکل چ

 ربرددامنه كا 4-چ

و ای   11-9اا  خود مطاب  با اصو  شر  داده شده در استاندارد بند بند  فرآوردهتولیدکننده مسئو  گروه

و  استاندارد است. اعتبارسنجی نتایج آزمون و دامنه کاربرد برا  ی  گروه فرآورده توسط پارامتراا  فرآورده

 شود. یی  میتع ،گیردنظر قرار می پارامتراا  نصب که در آزمون مورد

 اعتبارسنجی نتایج آزمون: پارامترهای فرآورده  -4-جدول چ

پارامتر 

 فرآورده

 اعتبارسنجی نتایج آزمون

 استاندارد

  18-1 بند 

 استاندارد

    17-1 بند 

 استاندارد

 15-1 بند 
 

 استاندارد

 11-1 بند 

 )قابلیت سوختن(

 ارتبا  ندارد ارتبا  ندارد ضخامت

 تر معتبر است. ضخامت مساو  یا کم نتایج آزمون برا 

 بر رو نتایج آزمون 

حداکثر ضخامت ممک  

تر نیز  برا  ضخامت بیش

 معتبر است.

نتایج آزمون بر رو  ضخامت 

mm69 تر نیز  برا  ضخامت بیش

 معتبر است.

 درصد 13چگالی فرآورده   - - چگالی

نوع فرآورده، 

برا  مثا  

PUR  یاPIR 

 ع مورد آزمونتنها برا  نو - -
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 پارامترهای نصب اعتبارسنجی نتایج آزمون : -5-دول چج

 پارامتر نصب

 اعتبارسنجی نتایج آزمون

 15-1استاندارد بند 

 استاندارد
  11-1بند  

قابلیت )
 )سوختن

رویارویی با حمله 
 حرارتی

 

  (:9-جدول چ 1بدون فرآورده سطحی )شماره 
 )اا ( سطحی معتبر است.شده بدون فراوردهاا  اجرا نتیجه آزمون برا  فرآورده 
کحس واککنش  الیه پوششی یا محاف  دارا   انگامی کهاا بند  به دست آمده برا  مجموعهطبقه 

نیکز معتبکر    ،گیکرد در جلو  فرآورده عای  حرارتی در کاربرد نهایی قرار مکی  A2و  A1 در برابر آتش
 است.

 (:9-جدول چ 1فرآورده سطحی تخته گچی )شماره 
بکا ضکخامت    A2و  A1اا  سطحی معدنی غیرسوختنی بکا ککحس   نتایج آزمون برا  امه فرآورده

 تر معتبر استند. اا  مساو  یا بیشتر و با چگالی مساو  یا بیش

 (:9-در جدول چ 9دار )شماره  ورق آلومینیومی یا فوالدی موج
تعریف شده  3-9-3-مانند آنچه در چ دار جاا  آلومینیومی یا فوالد  مونتایج آزمون برا  امه ورق

اا  آلومینیومی یا فوالد  بدون موج یا با نوع دیگر  از موج و با ضخامت آلومینیکوم یکا    و برا  ورق
 تر یا مساو  معتبر است. فوالد بیش

تکر و بکا ضکخامت     مساو  یکا ککم   pcsنتایج آزمون برا  نوع دیگر پوشش آلی ورق فوالد  با مقدار 
 تر معتبر است. کم پوشش مساو  یا

 (: 9-جدول چ 4چوب )شماره  فرآورده سطحی تخته خرده
یکا بکاالتر و بکرا      Dاا  چوبی با ککحس واککنش در برابکر آتکش     نتایج آزمون برا  امه انواع تخته

 تر معتبر است. اا  مساو  یا بیشتر و با چگالی ضخامت مساو  یا بیش

 11-3-به بند چ
 مراجعه کنید

 زیرالیه

یج آزمون تنها برا  فرآورده به کار رفته با زیرالیه مورد استفاده در آزمون معتبر است. برا  نتا
تر انگامی که بدون فرآورده سطحی یا با فرآورده سطحی  یا بیش mm39ضخامت  بافرآورده عای  

وب به عنوان چی یا تخته خردهچورق فوالد  و برا  ار ضخامت فرآورده انگامی که با تخته گ
انواع  امه انواع زیرالیه )شام ا  برا  آزمون با ار زیرالیه هشوند، نتیجرآورده سطحی آزمایش میف

 قاب  سوخت  مانند تخته خرده چوب( معتبر است.

 ارتباطی ندارد

فاصله اوایی / 
 حفرات

که  در جایی آزمونتر نیز معتبر است.نتایج آزمون از ی   اا  اوایی بزرگنتایج آزمون برا  فاصله
اا  آزمون شده اصله اوایی، برا  فرآوردهفاا  بدون فاصله اوایی وجود دارد نیز برا  مجموعه

اا  سطحی اا  آزمون شده بدون فرآوردهاا  سطحی استاندارد شده و برا  فرآوردهپشت فرآورده
با اا  آزمون بدون فاصله اوایی برا  مجموعه نتیجهتر،  یا بیش mm39دارا  ضخامت حداق  

 فاصله اوایی نیز معتبر است.

 ارتباطی ندارد

درزاا  فرآورده 
 سطحی

 ارتباطی ندارد نتایج آزمون برا  استقراراا  بدون درز نیز معتبر است.

اا  فرآورده لبه
 سطحی

کار  کنج پروفی  شده معتبر  شود، برا  ک  نازك آزمایش می اا  مربعیاگر اتصا  لب به لب با لبه
 است.

 نداردارتباطی 

اتصا  آزمونه و 
 فرآورده سطحی

 ارتباطی ندارد نتایج آزمون با استفاده از گیره برا  اتصا  مکانیکی نیز معتبر است.

 


