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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

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(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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 استاندارد فنی تدوین ونیسیمك

  های فوم فراورده -یصنعت زاتیو تجه یساختمان ساتیتاس یكاری حرارتی برا های عایق فراورده »

 اجرا یها : فراورده2قسمت -شکل گرفته در جا یپاشش انوراتیزوسیا یو پل ورتانی یصلب پل

 «ها ویژگی -شده

 سمت و/ یا نمایندگی رئیس: 

 باریکانی، مهد 

 )دکترا  مهندسی پلیمر(
 

 پژواشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

  دبیران:

 بنده، ناایدخدا

 )کارشناس شیمی(
 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 ویسه، سهراب 

 )دکترا  مهندسی معدن(
 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:
 

 

 آا  کوب، اوشیار

 )کارشناس مهندسی الکترونی (

 

 شرکت فوم سرد تمیم

 حکاکی فرد، حمید رضا

 ناس مهندسی عمران()کارش
 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 ااد ، خوشحا 

 (شیمی)کارشناس مهندسی 
 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 زاره، شهرستانی

 (شیمی آلی ارشد)کارشناس 
 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 عبادتی، ناصر

 )دکترا  زمی  شناسی ساختمان(
 

 شرکت سبحن

 بهروز، کار 

 (ساختمان فیزی  -عمران)دکترا  
 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 ا ، سپهرگنجه

 (راه و ساختمان)دکترا  مهندسی 
 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 



 د 
 

 علیرضا، مراد 

 (مهندسی انرژ )کارشناس ارشد 
 

 شرکت بهینه ساز  مصر  سوخت کشور

 مظلومی ثانی، مهناز 

 )کارشناس شیمی(
 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

  سارا، مهرگان

 )کارشناس شیمی(
 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 میرزایی، محمد

 مکانی (مهندسی )کارشناس ارشد 
 

 شرکت بهینه ساز  مصر  سوخت کشور

  مونا، نور ااشمی

 شیمی(ارشد )کارشناس 
 

 شرکت شیمی صنعت خزر

 نور ، نگی  

 ی()کارشناس شیم
 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 علی اکبر، یوسفی

 (شیمی)دکترا  مهندسی 
 

 پژواشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 



 ه 
 

 فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

 

 ج استاندارد آشنایی با سازمان

 د کمیسیون فنی تدوی  استاندارد

 و  پیش گفتار

 1 کاربرد دامنه و اد  1

 9 الزامی مراجع 9

 9 کااای و اختصارات نماداا، ف،یتعار و اصطححات  3

 3 الزامات  2

 3 محاسبات و جا در  اا  ریگ اندازه  3

 6 کار عای  اعحم 6

 3 شده اعحم شده اجرا یحرارت  یعا ضخامت  ییتع روش( یالزام)  الف وستیپ

 3 شده حماع شده اجرا  یعا یچگال  ییتع  اا روش(  الزامی)   ب پیوست

 2 شده اعحم و اجرا  یعا یچگال  ییتع  برا  ورساز غوطه  روش( الزامی)   پ پیوست

 11 اجرا  رانموداا( یاطحعات)  ت وستیپ

  یعا فراورده رشیپی  برا یصنعت زاتیتجه ای یساختمان ساتیتاس بودن مناسب( یاطحعات)  ث وستیپ

 13  یحرارت



 و 
 

  پیش گفتار

  اکا  فکوم   فکراورده  -یصنعت زاتیو تجه یساختمان تتاسیسا  کار  حرارتی برا اا  عای  فراورده» اردستاندا

 -شکده اجکرا    اکا  : فکراورده 9قسکمت  -شکک  گرفتکه در جکا    یپاششک  انوراتیزوسک یا یو پلک  ورتانی یصلب پل

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

استاندارد مهندسکی سکاختمان و مصکالح و     ملی هکمیت اجحس می چهار صد و اشتاد و یک در و شده تدوی 

 قانون 3 هماد ی  بند استناد به ای  استاندارد این  شد. تصویب 19/19/1329 اا  ساختمانی مور  فراورده

 ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، سازمان ملی استانداردمقررات  و قوانی  اصح 

  .شودمیمنتشر 

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، هیارا استاندارداا

 .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

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

 
BS EN 14320-2: 2013, Thermal insulating products for building equipment and industrial 

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

(PIR) products –Part 2: Specification for the installed insulation products. 
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 -یصنعت زاتیو تجه یساختمان تاسیسات یكاری حرارتی برا های عایق فراورده

 -شکل گرفته در جا یپاششصلب  انوراتیزوسیا یو پل ورتانی یپل  ای فومه فراورده

 ها ویژگی -شده اجرا یها : فراورده2قسمت

 هدف و دامنه كاربرد 1

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

1ورتانیجا  پلی
(PUR) 9ایزوسکیانورات ) و پلی

(PIR   ککار  حرارتکی   منظکور اسکتفاده در عکای    بکه

اکا  مکورد    اکا و کانکا    لولکه  ،نگهکدار  برا  مثا  مخازن  یزات صنعتیو تجه یتاسیسات ساختمان

 اوا و سایر گازاا است. ،آب سرد و گرم ،سایر مایعات ،روغ  ،استفاده برا  تامی  سوخت

  کارکرداا  دما  مک  است دارا  بازهاا م مطاب  ای  استاندارد، آنفوم اا  بسته به نوع فراورده 1-2

 باشند.   C999در محدوده 

 است. شده اجرا عای  فراوردهاستاندارد ویژگی برا  ای   9قسمت 1-9

گکیار   آزمون، نشانه اا داد و شام  روشای  استاندارد خصوصیات فراورده را شر  می 9قسمت  1-4

اکا    اکا و آزمکون   ای  استاندارد بررسیچنی   ام ارزیابی مطابقت است. و مقررات گیار ب و برچس

 کند. فراورده را مشخص می کار عای اا  بیان شده توسط  مورد استفاده برا  اعحم

دست آیکد تکا مناسکب    ه امه خواصی که باید توسط ی  فراورده بمورد نیاز  اا ای  استاندارد تراز 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   شدهفوم صلب پلی یورتان یا پلی ایزوسیانورات ساخته  عای اا  فراوردهای  استاندارد  1-6

 شود.ام  نمیش اا رااا  درجا  مورد نظر برا  استفاده در عایقکار  حرارتی ساختمانیا 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 میفراورده -ادآوریی

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

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

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

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

 شوند.  اا  نرم یا نیمه صلب نامیده میاا  فشار  بسیار کم دارند و در تجارت، فومبا مقاومت

                                                                                                                                                         
1 - Rigid Polyurethane  

2 - Rigid Polyisocyanurate 
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د با واژه فوم صلب نشواایی که چنی  توصیفی را شام  میستاندارد گنجانده شده است تا روش  کند امه فومای  یادآور  در ا

 شوند.نامیده می

 مراجع الزامی 2

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

 شود.  د محسوب میآن مقررات جزئی از ای  استاندار

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

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

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

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است: 

 -حرارتکی  کار  عای  اا  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1332: سا  3932ملی ایران شماره استاندارد  2-1

 واژه نامه. 

 -ار  حرارتکی ک اا  عای  فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  3113استاندارد ملی ایران شماره  2-2

  .روش آزمون - تعیی  چگالی ظاار 

خککوا   -یسککاختمان  اککا مصککالح و فککراورده، 1329: سککا  13229اسککتاندارد ملککی ایککران شککماره  2-9

و اعکحم   یطراحک  یحرارت ریمقاد  ییتع  اا شده و روش  بند جدو  یطراح ریمقاد – گروترما یا

 . کار  ییآ -شده

و عناصکر   یسکاختمان   اجکزا بکا عنکوان    1339: سکا   6322ه تجدید نظر استاندارد ملی ایران شمار 2-4

   .روش محاسبه -یانتقا  حرارت بیو ضر یمقاومت حرارت -یساختمان

کار  حرارتی برا  تاسیسکات  اا  عای فراورده، 1329: سا  13123-1استاندارد ملی ایران شماره  2-5

 جارفته در گصلب پاششی شک   و پلی ایزوسیانورات یورتانپلی فوم -ساختمانی و تجهیزات صنعتی

 .ااویژگی -: سامانه پاششی فوم صلب قب  از نصب1قسمت –

 اصطالحات و تعاریف، نمادها، اختصارات و یکاها  9

اصکطححات و   ،1-9تعیی  شده در استاندارد بند تعاریف عحوه بر اصطححات و ای  استاندارد  در 9-1

  :رود کار میه بنیز زیر تعاریف 

9-1-1   

 (Polyurethane foam PUR)وم پلی یورتان ف

  های شکل یافته درجا()فراورده

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

 است.  پلی یورتان
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9-1-2 

 (Polyisocyanurate foam PIR)ایزوسیانورات  فوم پلی

  یافته درجا( های شکل)فراورده

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

 است. ایزوسیانورات پلی  

9-1-9   

 (Polyurethane foam PU)فوم پلی یورتان 

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

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

9-1-4 

 (Rigid foam spray system) فوم صلب پاششیسامانه 

 یا فوم پلی (PUR) یورتان صلب شود فوم پلیا  از اجزا  تشکی  دانده است که وقتی پاشیده میمجموعه

 .شودکه با خوا  مشخص شده فوم ایجاد شده شناخته می آوردبه وجود میرا   (PIR)ایزوسیانورات 

9-1-5   

 (Isocyanat component) جز ایزوسیانات

 ایزوسیانات مایعی است که یکی از اجزا  سامانه فوم صلب است.  ماده

9-1-6 

 (Polyol component) جز پلی ال

اایی است که یکی از و سایر افزودنی اا کاتالیستکه حاو  ی  ماده منبسط کننده،  یپلی ایدروکسیل مایع

 اجزا  سامانه فوم است.

9-1-1 

 (Mashin) دستگاه

  .تجهیزات مورد استفاده برا  مخلو  کردن و پاشیدن فوم

9-1-8 

 (Industrial storage vessels) مخازن انبارش صنعتی

 شود. یا در تجهیزات صنعتی استفاده می ساختمانی تاسیساتمخازن انبارش که در 

 

 



2 
 

 

9-1-7 

 (Mixing ratio) نسبت اختالط

اا  اجزا  سامانه پاششی فوم صلب مشخص شده توسط تولیدکننده که قرار است پاشیده شود تا فوم نسبت

 ا فوم پلی ایزوسیانورات به وجود آید. یصلب پلی یورتان 

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

9-1-11 

 (Installations) اجرا

  شود. سطحی که عای  میفرایند پاشش مخلو  اجزا بر رو  
انجکام   فکوم  ضکخامت معکی   بکه دسکت آمکدن    تا  پی در پیبه صورت صلب فوم  اا  ای  روش به وسیله کاربرد الیه -ادآوریی

 شود. می

9-1-11   

 (Declared installed density)اعالم شده  و اجراچگالی 

 .(مراجعه کنید 3-3ند ببه ) ، استشده اجرافراورده  برا نماینده  کلیچگالی 

9-1-12    

 (Declared installed insulation thickness)اعالم شده  و اجراعایق ضخامت 

 مراجعه کنید(. 1-3بند به است ) شده اجرا کار عای به صورتی که توسط  حرارتی ضخامت عای 

9-1-19    

 اعالم شده و اجرامند  زمانتی مقاومت حرار

 مراجعه کنید(. 9-3)به بند سا   93 در طیشده  اجرا حرارتی مقاومت حرارتی عای زمانی مقدار میانگی  

9-2  

 نمادها

 :به شر  زیر استاا  استفاده شده در ای  استاندارد  نماد

d  اعحم شده و اجرامند عای   زمانضخامت  m 

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

RD  شده اعحم شده اجرا مند زمانمقاومت حرارتی m
2
.K/W 

 در ای  استاندارد:  استفاده شده اختصارات

PUR یورتان صلب فوم پلی 

PU  فوم پلی یورتان صلب شام  انواعPUR و PIR 

PIR فوم پلی ایزو سیانورات صلب 
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 الزامات   4

 كلیات 4-1

 استفاده کند. ،را که مطاب  بخش او  ای  استاندارد باشد PIR یا PUR انه فوم سامباید  کار عای 

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

و  دارنکد   معمکوال دمکا  ککاربرد بکاالتر     PIR  اکا است و ای  دو دامنه اغلب امپوشانی دارند. اگرچه در امه مکوارد، فکراورده  

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

م بکا  شود. بنابرای  امه بنداا  اعحدست آمده تعریف میه شود به وسیله ترازاا  خوا  باا که توسط تولیدکننده ادعا می آن

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

 فراورده یاجراسیسات ساختمانی یا تجهیزات صنعتی برای امناسب بودن ت 4-2

 ات ملی، بهتولیدکننده و مقرر اطحعات فنیمطاب   ساختمانی یا تجهیزات صنعتی را تاسیساتباید  کار عای 

 مراجعه شود(. ثتعیی  تناسب کاربرد فراورده بازرسی کند )به پیوست  منظور 

  و محاسبات جادر  یها گیری اندازه  5

 اعالم شده  و اجراعایق حرارتی ضخامت  5-1

گیکر    باید مطاب  روش کار داده شده در پیوست الف انکدازه  ، dشده،  اجراضخامت اعحم شده عای  حرارتی 

توسط متقاضی مشخص شده یا در اطحعات که  شده  اجراضخامت عای  تر از حداق   نباید کمای  مقدار  شود.

  فنی تولیدکننده داده شده است باشد.

   RD، اعالم شده و اجرامند  زمانمقاومت حرارتی  5-2

ضکریب اکدایت   شده بایکد مطکاب  منحنکی     اجرابرا  عای  ، RD، اعحم شده و اجرامند  زمانمقاومت حرارتی 

اعکحم   3-9حرارتی در برابر دما  داده شده توسط تولیدکننده بنابر روش کار ارایه شکده در اسکتاندارد بنکد    

 شود.   

داده شده در کار اا   توان با استفاده از روش رطوبت و دما را می اثر دلی تصحیح مقادیر ضریب ادایت حرارتی به  -1ادآوریی

 رد.محاسبه ک 3-9استاندارد بند 

داده  ککار  اکا   اا، روش شام  استفاده از ای  فراوردهتکمی  شده  یساختمانعناصر برا  محاسبه مقاومت حرارتی  -2ادآوریی

 توان استفاده کرد. را می 2-9شده در استاندارد بند 

 اعالم شده  و اجراعایق  چگالی 5-9

ه شکده در  ایک ارکه به وسکیله روش   گامیتر از حداق  مشخص شده ان کم نبایداعحم شده  و اجراعای   چگالی

  شود، باشد. تعیی  می بپیوست 

 كار عایقتوسط شده  كیفیت فوم اجرا های بررسی 5-4

قبک  از شکروع     را انجام داکد و مطابقکت آن   توصیه شده توسط تولیدکنندهمیدانی اا   بررسی باید کار عای 

 بررسی کند. 3-9در پیوست چ استاندارد بند اا  داده شده  اایی مطاب  روش با نمونهرا کاربرد فوم 
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 اجرارهنمودهای  5-5

در نبود باید پیرو  شوند. شام  شرایط پاشش و نسبت اختح  اا  تولیدکننده  مقررات ملی یا دستورالعم 

 باید دنبا  شود. ته شده در پیوست ی، روش ارامقررات ملی

  كار عایقاعالم  6

 سامانه فومبا استفاده از ی  اندارد ای  است 9قسمت که کار مطاب  الزامات  اعحم کند خریدارباید به  کار عای 

 انجام شده است. 3-9استاندارد بند مطاب  

 باید حداق  اطحعات زیر را اعحم کند: کار عای 

 ؛تاریخ اجرا  عای  حرارتی 6-1

 ؛اعحم شده و اجراضخامت عای  حرارتی  6-2

 ؛9-3مطاب  بند  اعحم شده و اجرامند  زمانمقاومت حرارتی  6-9

 اعحم شده؛ و اجراعای  حرارتی چگالی  6-4

 .شده کار  مساحت عای  6-5

 منشا گرفته، که از آن 3-9)مطاب  استاندارد بند  شناسایی سامانه فومشده، نام تجار ، کد  اجرابرا  فراورده 

 .(است
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 الفپیوست 

 )الزامی( 

 اعالم شده  و رااجعایق حرارتی تعیین ضخامت روش 

 

 روش آزمون 1-الف

با وسای  یا  mm9با ی  میله واسنجی شده با قطر حداکثر  mm برحسبشده باید  اجراعای  ضخامت 

 الکترونیکی غیرمخرب بررسی شود.

mبرا  ار 
شکده   پاشکش مح  بر رو  سکطح   19ضخامت باید در  اا  گیر  اندازه ،سطح پاشش شده 2199

گیر  از سطح  اندازه 3تری  ضخامت ظاار  و  گیر  باید از سطح بیش اندازه 3می، با بررسی چشانجام شود. 

تکر از   ار لبه یا گوشه ککم  ، ازا  که از ار طر  اا در منطقه گیر  که اندازه بدون آنتری  ضخامت ظاار   کم

mm999  تر از  با ای  وجود اگر عرض منطقه پاشش شده کمانجام شود. فاصله داشته باشدmm239   ،باشکد

 فاصله دارد، انجام گیرد. mm199تر از  ا  که از ار طر  یا ار گوشه کم گیر  نباید در منطقه اندازه

به عنوان ضخامت اا را  چنی  میانگی  ای  میانگی  گیر  در ار مورد را محاسبه کنید و ام اندازه 19میانگی  

، اکی   mm199تر یا مسکاو    شده بزرگ اجرااا  عای   به دست آورید. برا  ضخامتعای  اجرا و اعحم شده 

 تر از ضخامت عای  باشد. کم mm93گیر  منفرد  نباید بیش از  اندازه

تکر از   ککم  93گیر  منفرد  نباید بکیش از    ، ای  اندازهmm199تر از  شده کم اجرااا  عای   برا  ضخامت

 شده، باشد. اجراضخامت عای  
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 بپیوست 

 )الزامی(  

 اعالم شده و اجراعایق چگالی  تعیین  های روش 

 

 اصول 1-ب

  آید. به دست می شده اجرااا  نماینده فراورده به صورتی که  از نمونه اعحم شده و اجراچگالی عای  

 روش آزمون 2-ب

 كلیات 1-2-ب

اعکحم   و اجکرا اکا چگکالی    آن ازکه  ییاا از دو روش شر  داده شده زیر باید برا  به دست آوردن آزمونه یکی

)تنهکا بکرا     په شکده در پیوسکت   ایک ورسکاز  ار  به وسیله روش غوطکه استفاده گردد: شده باید تعیی  شود 

(CCC4) 29تر از   اا  با مقادیر سلو  بسته مساو  یا بیش فراورده
شده مطاب  اسکتاندارد   ارایهیا روش (  1

 به کار رود. 9-9بند 

 آزمون مخرب 2-2-ب

پاشکش بکر   و در شکروع  پاشش انگام شروع عملیات  شده اجراعای  حرارتی  از فراوردهرا ی  آزمونه نماینده 

 . برداریدرو  مح  جدید 

 آزمون غیرمخرب 9-2-ب

 نماینده ار روز قب  از شروع عملیات پاشش و در شروع پاشش بر رو  مح  جدید تهیه کنید. نمونهی  

 شود. آمادهنمونه باید با استفاده از زیرکار نماینده 

 پاشیده شود به کار برد.بر رو  آن توان بر رو  سطح زیرکار نماینده که باید عای   را می کنندهدای  ماده ج

 اا باشد. آزمونه نماینده را از نمونه چنان ببرید که شام  پوسته

 گیر  کنید. اندازه 1-9-اا  داده شده در بند ب چگالی را با روش

 گزارش آزمون 9-ب

 ست:گزارش آزمون شام  موارد زیر ا

 ؛ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران 1-9-ب

kg/mرا با تقریب شده  اجراعای  اعحم شده چگالی  2-9-ب
 ؛گرد کنید  3

 ؛تاریخ انجام آزمون 9-9-ب

 ؛عای  اجرا شدهروش استفاده شده برا  تعیی  چگالی اعحم شده  4-9-ب

 .مکان /ساختگاهجزئیات  5-9-ب

                                                                                                                                                         
1 -Closed cell content ≥90% 
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 پپیوست 

 )الزامی(  

 اعالم شده  و اجراعایق ورسازی برای تعیین چگالی  غوطه  روش

 

 كلیات 1-پ

در نتیجه دارا  شک  نکامنظم اسکتند،   و  شوند میبرداشته شده  اجرا عای از فوم  ی کهاای که آزمونه انگامی

 ورساز  محاسبه شود.  باید مطاب  روش غوطهچگالی 

 اصول 2-پ

که جسم دارا  ی  شک   عیی  حجم آن است. انگامیگیر  جرم و ت اساس اندازه تعیی  چگالی ی  جسم بر

 ورساز  تعیی  شود. حجم باید مطاب  روش غوطه CCC4اا   تنها برا  فراوردهنامنظم است، 

 تجهیزات الزم 9-پ

 ؛g9/9ترازو با دقت  1-3-پ

 ؛سه پایه 9-3-پ

 ؛گیره آزمونه 3-3-پ

 ؛ظر  2-3-پ

 .سیم 3-3-پ

 ها ها و معرف فراورده 4-پ

 ؛نداشته باشد g19تر از  مونه، که وزنی کمآز 1-4-پ

 آب. 2-4-پ

 روش آزمون 5-پ

  گیر  کنید. جرم آزمونه را برحسب گرم اندازه

 شود: گیر  می حجم آزمونه به روش زیر اندازه

طور کام  در داخ  آب قرار ه را ب قرار گرفته در گیرهآزمونه ی  ظر  محتو  آب بر رو  ترازو آماده کنید. 

. اخکتح  وزن  مراجعکه کنیکد(   1-)بکه شکک  پ   اا  ظر  تماس حاص  نشود شود که با دیواره دقت. داید

cmبرحسبحجم آزمونه  ،وزن شود. ای  اختح  یادداشت می
cm معاد آب  g1 با فرض) 3

 .خوااد بود (31

 

 

 

 



19 

 

 

 راهنما:

 آزمونه 1

 سه پایه 9

 ظر  3

 ترازو 2

 ورسازی مثالی از دستگاه غوطه -1-شکل پ

 نتایج 6-پ

 به شر  زیر تعیی  کنید: 1-پاعحم شده را با استفاده از معادله  و اجراعای  الی چگ
d(kg/m

3
)=(M/V)1000 

 که در آن:

M جرم، برحسب :g.آزمونه ، 

V حجم، برحسب :cm
 ، آزمونه.3



11 

 

 پیوست ت

 )اطالعاتی( 

 اجرارهنمودهای 

 

 كلیات 1-ت

تر پیش  بار در روز ار کدام که بیش منفرد یا ی  را اجبرا  ار شر  داده شده در زیر باید  اجرا   کار روش

 دنبا  شودآید  می

 آماده سازی زیركار 2-ت

 توان برا  ارگونه سطح مناسب آماده شده به کار برد. فوم پاششی را می

اکا بکه    آن زدودناا نیکاز بکه    ، شرایط زیرکار باید بررسی شود. در مورد غبار یا سایر آلودگیاجراقب  از شروع 

. در پکاك ککرد  بایکد  را باشد. اگر زیرکار به وسیله گری  یا روغک  آلکوده شکده باشکد، آن      یله شستشو میوس

که مشک  چسبندگی بر رو  زیرکار وجود داشته باشد، ی  پوشش اولیه باید قب  از پاشکش بکرا  بکه     جایی

 .ی خدست آوردن چسبندگی خوب به کار رود، مانند سطو  فلز ، سطو  پحستیکی یا سطو  

در ار مورد و قب  از اقدام به شروع پاشش، الزم است ی  آزمون چسبندگی بر رو  زیرکار به منظور بررسی 

 انجام شود. یا خیر که چسبندگی خوب به دست خوااد آمدای  مورد 

، شکود اکایی در فکوم    گاه باعث شکست ه دلی  حرکت تکیهب ممک  است در صورت وجود درزاا  انبسا  که

 باید با ی  نوار پحستیکی غیرچسبنده پوشیده شوند.  ای  درزاا 

 شرایط زیركار 9-ت

 + باشد.C3زیرکار  که فوم باید بر رو  آن اعما  شود باید دارا  حداق  دما  

داشته باشند. زیرکاراا  غیرمتخلخ  برا  اطمینکان از   99   تر از سطو  متخلخ  نباید مقدار رطوبتی بیش

 باید بررسی شوند. ،اا وجود ندارد در آن که ای  میعان سطحی ای 

 شرایط جوی 4-ت

 باشد، پاشش نباید انجام شود. km/h39تر از  چنانچه سرعت باد بیش

 پاشش دستگاهآماده كردن  5-ت

 كلیات 1-5-ت

می  او خطو  حم  اجزا با دمااا و فشاراا  مشخص شکده بکه وسکیله تک     اختح نسبت خروجی، مواد برا  

 اا باید ثبت شوند. ای  داده کنید. تنظیمرا پاشش  دستگاهم کننده سامانه فو
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 اختالطنسبت  2-5-ت

 اجزا، بررسی کنید.  انتقا  مسیردو  جداگانه خروجیگیر   را به وسیله اندازه اختح نسبت صحیح بودن 

اا  بکا   گاهدستباید انجام شود، و برا   اختح یید ماایانه نسبت ات اا  پاشش با خروجی ثابت دستگاهبرا  

 روزانه باید انجام شود. تایید پاشش،  خروجی متغیر

اختح   کننده سامانه فومتامی  شده به وسیله  تعیی وزنی از مقدار  3 تر از  نباید بیش اختح مقدار نسبت 

 داشته باشد.

 پاشش كار روش 6-ت

ت پاششی باشد، در جایی که وسیله تجهیزاه بر رو  زیرکار بمخلو  اجزا پاشش باید شام  پاشش  کار روش

 شود.  منبسط شده و به شک  فوم سخت می ،ای  مخلو 

 مطکاب  اطحعکات فنکی   اا   میانگی  ضخامت منفرداا   شود که ضخامت ک  الیه اایی اجرا در الیهفوم باید 

 .را به وجود آورد.تولیدکننده 
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 ثپیوست 

 )اطالعاتی( 

 حرارتی صنعتی برای پذیرش فراورده عایقتجهیزات  یاساختمانی  تاسیساتمناسب بودن 

 

 سیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتیات 1-ث

ا  سالم استند و  سیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی از نظر سازهاباید اطمینان حاص  کند که ت کار عای 

به کلیه مناسب است. ای  ارزیابی باید با توجه  PIRیا PUR  عای  صلب پاششی  سطح برا  پییرش فراورده

 شود. انجاماا  عای  پیشنهاد شده  جنبه

صورت   و عار  از مواد خارجی باشد. در شود باید تمیز، خش به ویژه زیرکار که پاشش بر رو  آن انجام می

 باید آماده شوند. بنداا لزوم بخار

 ممیزی محل 2-ث

 بررسی مح  اجرا شام  موارد زیر است:

 کار  حرارتی شوند. یزات صنعتی که باید عای سیسات ساختمانی یا تجهاشر  ت 1-2-ث

 کار  حرارتی شود. تعیی  محدوده مساحتی که باید عای  2-2-ث

بررسی وجود ارگونه غبار، آب یا روغ  بر رو  زیرکار که احتماالً بر چسبندگی فوم پاشیده شده  9-2-ث

 گیارد. تأثیر می

 آن. سازگار  )پایدار (بررسی شرایط کلی زیرکار و  4-2-ث

 .تهویهاا   بررسی وجود ارگونه درز انبسا  یا سورا  5-2-ث

پوشش مناسب در برابر سطح به وسیله ی    که اگر زیرکار ی  سطح فلز  باشد، ای بررسی ای  6-2-ث

 محافظت شده است.خوردگی جو  

 

 


