
 

 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

 
 

 

 جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

 

INSO 

 17198 ملي استاندارد ايرانازمان س 19171

 Iranian National Standardization Organization 1st. Edition چاپ اول

  1971اسفند 

كاري حرارتي براي  هاي عايق فراورده

   -ساختماني و تجهیزات صنعتي تاسیسات

 – اي كارخانه فوم فنليهاي  فراورده

  ها ويژگي
 

Thermal insulating products for building 

equipment and industrial installations -

Factory made phenolic foam (PF) products 

–Specifications 

 

 

 

ICS 91.100.60 

 

 

 
 

Mar. 2014 



 ب 
 

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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 



 ج 
 

 استاندارد فني تدوين كمیسیون

 -يصنعت زاتیو تجه يساختمان تاسیسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده »

 « ها يژگيو – يا كارخانه يفوم فنل هاي فراورده

 

 سمت و/ يا نمايندگي یس: ير
 علی اکبر، یوسفی

 )دکترا  مهندسی پلیمر(

 

 شیمی ایرانپژواشگاه پلیمر و پترو 

  دبیران:

 خدابنده، نااید

 )کارشناس شیمی(
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 (شیمیمهندسی ارشد کارشناس )

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 ا ، سپهر گنجه

 (راه و ساختمان)دکترا  

 

 راه، مسک  و شهرساز مرکز تحقیقات 

 علیرضا، مراد 

 (انرژ کارشناس ارشد )

 

 بهینه ساز  مصر  سوخت کشور شرکت

  مهناز، مظلومی ثانی

 یمی()کارشناس ش
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 (شیمیکارشناس )

 

 راه، مسک  و شهرساز مرکز تحقیقات 
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 میرزایی، محمد

 (کارشناس ارشد مکانی )

 

 بهینه ساز  مصر  سوخت کشور شرکت

 نور ، نگی  

 )کارشناس شیمی(
 

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

 ج استاندارد ازمان ملی سآشنایی با 

 د کمسیون فنی تدوی  استاندارد

 و   گفتار شیپ

 1 اد  و دامنه کاربرد  1

 1 یمراجع الزام 9

 3 کاااینماداا، اختصارات و  ف،یاصطححات و تعار 3

 3 الزامات 2

 3 کلیات 2-1

 3 الزامات برا  تمام کاربرداا 2-9

 11 ژهیالزامات برا  کاربرداا  و 2-3

 13 اا  آزمون روش  3

 13 بردار  نمونه 3-1

 13 شرایط تیتثب  3-9

 16 انجام آزمون 3-3

 99 کد شناسایی 6

 91 ارزیابی انطباق 3

 99 گیار  و برچسب گیار  نشانه 3

 93 پیوست الف )الزامی(  کنتر  تولید کارخانه

 39 کاربرد  حداق  دما  یی( تعیپیوست پ  )الزام

 36 یلیخوا  تکم )اطحعاتی( پیوست ت
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 پیش گفتار

اا  فوم  فراورده -یصنعت زاتیو تجه یساختمان تاسیسات  کار  حرارتی برا اا  عای  فراورده» استاندارد

توسط مرکز تحقیقات راه، مسک   مربو  اا  در کمیسیون آن نوی  پیش که ،«اا یژگیو – ا کارخانه یفنل

ارد مهندسی استاند ملی کمیته چهار صد و اشتاد و یکمی  اجحس در و شده تدوی  و تهیه و شهرساز 

 استناد به این  ای  استاندارد شد. تصویب 19/19/1329 اا  ساختمانی مور  ساختمان و مصالح و فراورده

 به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، مقررات سازمان ملی استاندارد و قوانی  اصح  قانون 3 ماده ی  بند

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان

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 قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

 
EN 14314:2009, Thermal insulation products for building equipment and industrial 

installations -Factory made phenolic foam (PF) products- Specification. 
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 -يصنعت زاتیو تجه يساختمان تاسیسات يكاري حرارتي برا هاي عايق فراورده

 ها يژگيو -يا كارخانه يهاي فوم فنل فراورده

 

 و دامنه كاربرد هدف  1

(PF)لکی فنا  فکوم   اکا  کارخانکه   فکراورده  الزامکات تعیکی   ای  استاندارد اد  از تدوی   
ککه بکرا     اسکت ، 1

 در محکدوده تقریبکی   ککارکرد بکا یک  دمکا      صکنعتی  تجهیکزات  ی و ساختمان تاسیساتکار  حرارتی  عای 

C999-  تا C199کاربرد دارند  + . 

اا در کاربرد مورد نظر توصیه  اا  ویژه با توجه به مناسب بودن فراورده ، آزمون -C39کارکرد  دما   پایی  تر از -يادآوري

  در امه موارد باید مراعات شود. تولیدکنندهشود )مانند میعان اکسیژن(. توصیه  می

 ا  اکا  لولکه   عکای  ا ،  بلوکی، تخته ا کبه اش آنا بدون ی رویهبا    استانداردیمشمو  ا  اا فراورده 1-1

 شوند. مید یتولاا  پیش ساخته  قطعات و عای 

             و    گککیار ن، ارزیککابی انطبککاق،  نشککانه  آزمککو   اککا روش فککراورده،  اسککتاندارد خصوصککیات  یککا 1-1

 رد.یگ یرا در بر م  گیار برچسب

ب کک اکا  مر  ش سکاخته و پنک   یپک  ی  حرارتک یاا  عا   استاندارد در سامانهیمشمو  ا  اا فراورده 1-9

 رد.یگ یاا را دربر نم فراورده  یا  اا  دارا رد سامانهکای  استاندارد عمل .شوند یمصر  م

مناسب  یاربرد خاصکدر  فراورده ی ه کآن     را برایت معیخاص ی از یارد تراز مورد ن  استاندیا 1-4

 اسناد مناقصهمورد نیاز برا  ی  کاربرد معی  را باید در مقررات یا   ند. ترازااک یباشد مشخص نم

 افت.ی ،رت ندارندی  استاندارد مغایه با اک

را شکام    C19در  W/mK 939/9تکر از   زیکاد  یتک ت حراریب ادایبا ضر اایی فراورده  استاندارد یا 1-5

 شود. ینم

اکا  مکورد اسکتفاده در     فکراورده  )دمیدنی یا ریختنی( یکا  درجاکار   اا  عای  فراوردهای  استاندارد  1-6

 .شود را شام  نمیساختمان  اا  خارجی  جدار

 نتقکا  نوفکه  شکاخص ا و  مستقیم اوابرد  صدا  ارک  یعا اا  آکوستیکی شام  ای  استاندارد جنبه 1-9

 گیرد. را در بر نمی ا  کوبه

 الزاميمراجع  1

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

 بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود. 

                                                                                                                                                         
1 - Phenolic Foam 
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اا و تجدید نظراا  بعد  آن  ار ارجاع داده شده باشد، اصححیهذکر تاریخ انتش بادر صورتی که به مدرکی 

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

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

 استاندارد الزامی است :استفاده از مراجع زیر برا  ای  

 -کار  حرارتکی  اا  عای  فراورده -ساختمانیمصالح ، 1332: سا  3932شماره  ملی ایراناستاندارد  1-1

  .واژه نامه

 ،کار  حرارتکی  اا  عای  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1333: سا  3113 شماره  ملی ایراناستاندارد  1-1

  ن.روش آزمو -تعیی  طو  و عرض

 ،ککار  حرارتکی   اا  عای  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1333: سا  3112 شماره یرانملی ااستاندارد  1-9

  ن.روش آزمو -ضخامتتعیی  

 ،ککار  حرارتکی   اا  عای  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1333: سا  3113 شماره ملی ایراناستاندارد  1-4

  ن.روش آزمو –گونیا بودنتعیی  

 ،ککار  حرارتکی   اا  عای  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1333: سا  3116 شماره ملی ایراناستاندارد  1-5

  ن.روش آزمو –تخت بودن تعیی  

 ،ککار  حرارتکی   اا  عای  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1333: سا  3113 شماره ملی ایراناستاندارد  1-6

  ن.روش آزمو –رفتار فشار تعیی  

 -کار  حرارتکی  اا  عای  اوردهفر -، مصالح ساختمانی1333: سا  3113استاندارد ملی ایران شماره  1-9

 .روش آزمون - تعیی  چگالی ظاار 

 -کار  حرارتکی  اا  عای  فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  3923استاندارد ملی ایران شماره  1-1

 .روش آزمون -پایدار  ابعاد  در شرایط آزمایشگاای نرما  ثابت تعیی  

 ،ککار  حرارتکی   اا  عای  فراورده ،الح ساختمانیمص، 1333: سا  3922 شماره ملی ایراناستاندارد  1-7

  ن.روش آزمو – تعیی  پایدار  ابعاد  تحت شرایط دما و رطوبت معی 

 ،ککار  حرارتکی   اا  عای  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1333: سا  3926 شماره ملی ایراناستاندارد  1-11

  ن.روش آزمو – تعیی  خزش فشار 

 -کار  حرارتکی  اا  عای  فراورده -، مصالح ساختمانی1333سا  : 3923استاندارد ملی ایران شماره  1-11

 .روش آزمون -مقاومت کششی مواز  با سطو  تعیی  

 ،ککار  حرارتکی   اا  عای  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1333: سا  3199شماره  ملی ایراناستاندارد  1-11

  ن.روش آزمو – تعیی  جیب آب کوتاه مدت از طری  غوطه ور ساز  جزیی

 -کار  حرارتکی  اا  عای  فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  3923ندارد ملی ایران شماره استا 1-19

 .روش آزمون - اا تعیی  ابعاد خطی آزمونه

 ،ککار  حرارتکی   اا  عای  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1333: سا  3922 شماره ملی ایراناستاندارد  1-14

  ن.روش آزمو – تعیی  خوا  انتقا  بخار آب
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 -کار  حرارتکی  اا  عای  فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  3399دارد ملی ایران شماره استان 1-15

 .روش آزمون - ورساز  از طری  غوطه درازمدتتعیی  جیب آب 

 -کار  حرارتکی  اا  عای  فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  3399استاندارد ملی ایران شماره  1-16

 .روش آزمون - تعیی  رفتار خمشی

 -کار  حرارتکی  اا  عای  فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  3393ستاندارد ملی ایران شماره ا 1-19

 روش آزمون.  - تعیی  رفتار برشی

اکا  عکای  ککار      فکراورده  -، مصکالح سکاختمانی  1333: سکا   11969استاندارد ملی ایران شکماره   1-11

  .  مشخصتنظیم شرایط تا تعاد  رطوبتی تحت شرایط رطوبت و دما -حرارتی

 ،ککار  حرارتکی   اا  عای  فراورده ،مصالح ساختمانی، 1333: سا  3691 شماره ملی ایراناستاندارد  1-17

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

  ن.روش آزمو –اا  با مقاومت حرارتی زیاد و متوسط فراوردهحرارت سنج 

 -اا  سکاختمانی  عملکرد حرارتی مصالح و فرآورده1333: سا   11399ایران شماره استاندارد ملی  1-11

 -اکا  جریکان حکرارت سکنج     تعیی  مقاومت حرارتی با استفاده از صفحه گرم محافظت شده و روش

   .اا  ضخیم دارا  مقاومت حرارتی متوسط و زیاد فرآورده

 تاسیسکات   بکرا  یحرارتک   کار  یعا  اا فراورده، 1329: سا  13329ملی ایران شماره  اردستاندا 1-11

  اا لوله  برا یحرارت  یعا داریخوا  انتقا  حرارت حالت پا  ییتع-یصنعت زاتیو تجه یساختمان

 . روش آزمون - ا  رهیدا

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

 . ارزیابی انطباق

 تاسیسکات   بکرا  یحرارتک   کار  یعا  اا فراورده، 1329: سا  13323ملی ایران شماره  رداستاندا 1-19

سکاخته   شیپک  یحرارتک   یبودن عا یبودن و خط ایابعاد، گون  ییتع -یصنعت زاتیو تجه یساختمان

 . روش آزمون- لوله

 تاسیسکات   اا  عای  کار  حرارتکی بکرا   فراورده، 1329: سا  13321ملی ایران شماره  اردستاندا 1-14

 د،یک فلورا د،یک محلکو  در آب کلرا   اکا  ونیک کم  اریبس ریمقاد  ییتع -یصنعت زاتیو تجه یساختمان

 . روش آزمون -pHو   میسد کاتیلیس

اکا و اجکزا     فراورده، استاندارد طبقه بند  مصالح و 1332: سا  3922شماره  ملی ایراناستاندارد   1-15

  .ساختمانی از نظر عملکرد واکنش در برابر آتش

اا  ساختمانی، روش  ، واکنش در برابر آتش فرآورده1333: سا  11691استاندارد ملی ایران شماره  1-16

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

 یسکات تاس  بکرا  یحرارتک   ککار   یعا  اا فراورده، 1329: سا  13332ملی ایران شماره  اردستاندا 1-19

  .روش آزمون -کاربرد   حداکثر دما  ییتع- یصنعت زاتیو تجه یساختمان
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 تاسیسکات   بکرا  یحرارتک   ککار   یعا  اا فراورده، 1329: سا  13333ملی ایران شماره  اردستاندا 1-11

روش  -لولکه  سکاخته   شیپک   یعکا   کاربرد برا  حداکثر دما  ییتع - یصنعت زاتیو تجه یساختمان

 .آزمون

اا  عای  کار  حرارتی  فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  11293لی ایران شماره استاندارد م 1-17

  .روش آزمون -اا  بسته اا  باز و سلو  تعیی  درصد حجمی سلو  -اا  سلولی صلب پحستی  -

، واککنش در برابکر آتکش بکرا  مصکالح و اجکزا        1332: سکا   3931-2استاندارد ملی ایران شماره  1-91

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

 شعله )آزمون منبع ت  شعله(. 

 تاسیسکات   بکرا  یحرارتک   ککار   یعکا   اا فراورده، 1329: سا 13333ملی ایران شماره  اردستاندا 1-91

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

خکوا    – یسکاختمان   اکا  مصکالح و فکراورده  ، 1329: سکا   13229تاندارد ملکی ایکران شکماره    اس 1-91

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

   .کار  ییآ -شده

ر  اکا  عکای  ککا    فکراورده  -، مصکالح سکاختمانی  1333: سکا   19233استاندارد ملی ایران شکماره   1-99

 .اا ویژگی -ساخته شده در کارخانه   (PF)اا  فوم فنلی فرآورده -حرارتی

 تاسیسکات   اا  عای  کار  حرارتکی بکرا   فراورده، 1329: سا  13333ملی ایران شماره  اردستاندا 1-94

 . روش آزمون -ساخته لوله شیپ  یخوا  انتقا  بخار آب عا  ییتع -یصنعت زاتیو تجه یساختمان

 تاسیسکات   بکرا  یحرارتک   کار  یعا  اا فراورده، 1329: سا  13221ران شماره ملی ای اردستاندا 1-95

روش  -لولکه    سکاخته  شیپک  یحرارتک   یعکا   ظکاار  یچگکال   ییتع -یصنعت زاتیو تجه یساختمان

 . آزمون

 تاسیسکات   بکرا  یحرارتک   کار  یعا  اا فراورده، 1329: سا  13329ملی ایران شماره  اردستاندا 1-96

 .روش آزمون - یانبسا  حرارت بیضر  ییتع -یصنعت اتزیو تجه یساختمان

 -کار  حرارتکی  اا  عای  فراورده -، مصالح ساختمانی1333: سا  3112استاندارد ملی ایران شماره  1-99

 .روش آزمون - تعیی  مقاومت کششی عمود بر سطو 

2-38 EN 15715:2009, Thermal insulation products. Instructions for mounting and fixing for 

reaction to fire testing. Factory made products. 

2-39 EN ISO 23993:2010, Thermal insulation products for building equipment and 

industrial installations- Determination of design thermal conductivity. 

2-40 ASTM D3985 - 05(2010)e1 Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate 

Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor. 
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 اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يکاها 9

9-1  

 اصطالحات و تعاريف 

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

  :رود کار میه بنیز 

9-1-1  

 (PF)فنلي فوم 

اا و/ یا مشتقات آن،  ، امولوگفن  1ز بسپارش تراکمیی است با ساختار پلیمر  که در ابتدا اسلولی صلب فوم

 .شود ساخته می 9اا اا یا کت  یدیآلدبا 

9-1-1  

  (Block)بلوک

 (Billet)قطعه 

 از عرض نیست.  تر کوچ )عای ( که عموماً دارا  مقطع عرضی چهارگوش است و ضخامت آن خیلی  فراورده 

9-1-9  

  (Board)  تخته

 (Slab)دال 

 اساساً یکنواخت و که در آن ضخامت شک  مستطی  با سطح مقطع و ینیمه صلب یاکار  صلب  ی عا فراورده

 .استکوچکتر از ابعاد دیگر 

   توان تولید کرد. نیز می 3شونده نازكتر استند. آنها را به شک   اا نازك اا معموالً ازدا  تخته -يادآوري
9-1-4 

 (Pipe section), (Section) اي عايق لوله

که ممک  است برا  سهولت در اجرا دو نیم شده یا چاك  ا  استوانهاا   )عای ( به شک  قطعه اوردهفر

 خورده باشد. 

9-1-5  

  (Segment, Lag)قطعه 

 رود.  ا  با قطر بزرگ به کار می صلبی است که در تجهیزات کرو  یا استوانه فراورده عای  صلب یا نیمه

 

                                                                                                                                                         
1 - Polycondensation 

2 -Ketones 

3 - Tapered 



6 
 

9-1-6 

 (Level) تراز

 . است الزامکه حد باالیی یا پایینی ی   مقدار معینی

 شود.  می تعیی مربو   مشخصهاز طری  مقدار اعحم شده  تراز -يادآوري

9-1-9 

 (Class) كالس

 گیرد.  قرار آن دوترکیبی از دو تراز ی  خاصیت است که عملکرد باید بی  

9-1-1  

 (Prefabricated ware)محصوالت پیش ساخته 

 شک  و غیره است. T، مانند زانویی، فراورده، یا شک  داده شده از ی  تخته یا بلوك از قطعات بریده، سائیده

9-1-7 

 (Production line) خط تولید

 کند. اا را تولید می مجموعه تجهیزاتی که با استفاده از فرایند پیوسته فراورده

9-1-11  

 (Production unit) واحد تولید

 کند. اا را تولید می پیوسته فراوردهنا  از فرایندمجموعه تجهیزاتی که با استفاده 

9-1-11 

 كاربرد نهايي

اا  مختلف آتش  رفتار آن فراورده در موقعیت براایی که  کاربرد واقعی ی  فراورده در ارتبا  با امه جنبه

 گیارد. تأثیر می

اا   قعیت آن نسبت به سایر فراوردهمانند کیفیت آن، جهت یافتگی آن، موموارد   ،اایی از محصو  واژه جنبه -يادآوري

 شود. مجاور و روش نصب آن را شام  می

9-1-9  

 كاربرد نهايي شرايط

آسکتر ،  مثکا : نکوع زیرککار،     )برا  که کاربرد نهایی آن را ترتیب نصب و محکم کردن ی  فراورده چگونگی

بازتاب  گیار باشد یا نباشدتاثیر  آتشروش محکم کردن، موقعیت و نوع اتصاالت( که ممک  است بر عملکرد 

 .داد می

9-1  

 نمادها، اختصارات و يکاها

 :است شر ای  به  شود اایی که در ای  استاندارد استفاده می یکااا و   نماد 9-1-1
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b عرض mm 

Di  ا  اا  لوله عای قطر داخلی mm 

d ضخامت mm 

dD  فراورده اعحم شدهضخامت mm 

∆εb تغییر نسبی در عرض % 

∆εd تغییر نسبی در ضخامت % 

∆εl  تغییر نسبی در طو % 

Xct  خزش فشار % 

εt  کااش ضخامت ک % 

L انحرا  از خطی بودن mm 

l  طو mm 

λ ضریب ادایت حرارتی W/(m.K) 

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

    بخار آب نفوذضریب مقاومت در برابر - 

Sb عرضیا در طو   اا ختهت انحرا  از گونیا بودن mm/m 

Sd  ضخامتدر  اا تختهانحرا  از گونیا بودن mm 

Smax انحرا  از تخت بودن mm 

10 درصد تغییر شک  19در  فشار  تنش kPa 

c  تنش فشار kPa 

m فشار  مقاومت kPa 

v   ا  اا  لوله عای انحرا  از گونیا بودن برا mm 

o ه(مقدار سلو  بسته )تصحیح شد % 

Z مقاومت در برابر بخار آب m
2
.h.Pa/mg 

 

 اختصارات به كار رفته در اين استاندارد:  9-1-1

PF فوم فنلی 

ITT آزمون نوع اولیه 

FPC کنتر  تولید کارخانه 

ML  تولیدکنندهفنی ادبیات 
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  الزامات 4

 كلیات 4-1

باید  اا فراورده ،ای  استاندارد برا  مطابقت با شود. ارزیابیای  استاندارد  3باید بر اساس بند  فراوردهخوا  

 مطابقت داشته باشد. ،3-2بند  الزاماتبا  مقتضیدر صورت و  9-2بند  الزاماتبا 

 است.  آمده ت خوا  در پیوست اطحعات درباره سایر -يادآوري

که  ستا اا    از آزمونهتعداده گیر  شد میانگینی از مقادیر اندازه ،فراورده خاصیت  ارنتیجه آزمون برا  ی  

 .شود می داده 6در جدو  

 براي تمام كاربردها  الزامات 4-1

 ضريب هدايت حرارتي  4-1-1 

 استاندارد بنداا  انجام شده مطاب   گیر     اندازه ضریب ادایت حرارتی باید بر اساساا  تخت،  برا  فراورده

ا  باید استاندارد  اا  استوانه برا  آزمونه باشد. 99-9استاندارد بند  مطاب  اا  ضخیم فراوردهیا برا   9-12

 مورد استفاده قرار گیرد.  91-9بند 

تعیکی  شکود و مطکاب  اسکتاندارد بنکد          تولیدکنندهدر ار دو مورد، مقادیر ضریب ادایت حرارتی باید توسط 

طاب  اسکتاندارداا  یکاد   م تولیدکنندهباید توسط  ای  مقادیرتصدی  شود. و پیوست ب ای  استاندارد  9-31

 شود: اعحمبنداا  زیر  گیرد، برابر رد فراورده را در بر میبشده در باال که محدوده دما  کار

 .دار گزارش شوند اید با سه رقم معنیگیر  شده ب مقادیر اندازه  4-1-1-1

    ارد بنکد اعحم شده باید به صورت منحنکی حکد  مطکاب  اسکتاند     ضریب ادایت حرارتیمنحنی   4-1-1-1

 .شود ارائه 9-31

 شود.باال گرد  به سو  W/(m.K)991/9باید با تقریب ، λD ، مقدار ضریب ادایت حرارتی 4-1-1-9

 است. -C139مورد نیاز آزمون مرجع تری  دما   کم  4-1-1-4

یعنککی  ،بککا سککه رقککم معنککی دار اسککت "مرجککع اعککحم شککده"حد/معادلککه اعککحم شککده،  منحنککی  4-1-1-5

W/(m.K)9991/9   برا  مقادیرλ تکر از   کمW/(m.K) 1/9  وW/(m.K)991/9    بکرا  مقکادیرλ  تکر از    بکیش

W/(m.K) 1/9 برا  تصدی  اعحم به کار رود. یباشد. ای  مورد باید به عنوان مرجع می 

شکود،   که ضریب ادایت حرارتی به صورت ی  جدو  استخراج شده از معادله اعکحم مکی   انگامی  4-1-1-6

باید برا  محدوده کام  ضکریب اکدایت حرارتکی انجکام     بعد   W/(m.K) 991/9 بهباال  سو کردن به گرد 

 د.  شو

بکه صکورتی ککه در     درزاکا ، شام  تاثیر ایک   درزاایی در منطقه سنجش با ا  اا  لوله عای ضریب ادایت حرارتی  -يادآوري

 .شود ی  میتعی 91-9بند تعریف شده، مطاب  استاندارد  33-9استاندارد بند 
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 ها ابعاد و رواداري  4-1-1

 ابعاد خطي 4-1-1-1

 تعیی  شود. 3-9و بند  9-9بند  اا استانداردباید مطاب  اا  تخته ،d ،و ضخامت، b عرض،، l طو ،

مطکاب   اکا  پکیش سکاخته بایکد      اکا و عکای    ، قطعها  اا  لوله عای  ،Di ،و قطر داخلی، d ،ضخامت، l طو ،

 تعیی  شود.  93-9بند  استاندارد

 برا  کحس اعحم شده 1اا  ارائه شده در جدو   تر از روادار  نباید از مقادیر اسمی بیش ایچ نتیجه آزمونی

اا مورد آزمون قرار  اا  دارا  روکش یا پوسته طبیعی باید بدون جدا کردن آن فراوردهانحرا  داشته باشد.  

 گیرند.
 هاي ابعاد رواداري -1جدول 

 متر  میلیابعاد برحسب 

 شکل فراورده طول عرض ضخامت قطر داخلي

 تخته:    

 )طو  یا عرض(

 1939تر از  کوچ  ± 3 ± 3 ± 3/1 

 9999تا  1939   3/3±   3/3± ± 3/1  

  2999 - 9991 ±19 کاربرد ندارد ± 3/1 

 2999تر از  بزرگ ±13 کاربرد ندارد ± 3/1 
- 9+   9الف  

- 9+     3ب  

 

 ا  لولهعای   3± - ±9

2     +9 -  اا قطعه +3 ±9 ±9 

 اا  پیش ساخته عای  +3 - ±9 -

 .رود به کار می mm139تر از  برا  قطر داخلی کم -الف

 .رود به کار میتر   و بزرگ mm139برا  قطر داخلی  -ب

 

 

 

 گونیا بودن 4-1-1-1

تعیی  شود. انحرا  از گونیا بکودن   2-9ند استاندارد بباید مطاب  اا  و دا اا  ، تختهSb، گونیا بودنانحرا  از 

اا انحرا  از گونیا بودن طکو  و   برا  تختهتعیی  شود.  93-9باید مطاب  استاندارد بند ، v، ا  اا  لوله عای 

باشد. بکرا    mm9، نباید بیش از Sdضخامت، در و انحرا  از گونیا بودن  mm/m19، نباید بیش از Sbعرض، 

 باشد. mm3، نباید بیش از vانحرا  از گونیا بودن،  ،عاتو قط ا  اا  لوله عای 

 اا مورد آزمون قرار گیرند. دار یا پوسته طبیعی باید بدون جدا کردن آن اا  دارا  سطح روکش فراورده

 تخت بودن   4-1-1-9

از ، نباید Smax تعیی  شود. انحرا  از تخت بودن، 3-9استاندارد بند  باید مطاب  ،Smax، تخت بودنانحرا  از 

mm19 تر باشد بیش. 

 اا مورد آزمون قرار گیرند. دار یا پوسته طبیعی باید بدون جدا کردن آن اا  دارا  سطح روکش فراورده
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 اي عايق لولهخطي بودن  4-1-1-4

  mm 6از  بکیش  نباید، Lتعیی  شود. انحرا  از خطی بودن،  93-9باید مطاب  استاندارد بند  ،L، خطی بودن

 .باشد

 اا مورد آزمون قرار گیرند. یا پوسته طبیعی باید بدون جدا کردن آندار  سطح روکشاا  دارا   راوردهف

 پايداري ابعادي 4-1-9 

 پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت  4-1-9-1

oدما  ) پایدار  ابعاد  تحت شرایط آزمایشگاای نرما  ثابت
C93 باید مطاب 39%، رطوبت نسبی )  

کک   درصکد باشکد.    ±3/9بیش از نباید  εb∆و عرض  εl∆تعیی  شود. تغییرات نسبی طو   3-9استاندارد بند 

تر  بیش، dN،  مربو  اا  اسمی ضخامتبرا   9از مقادیر ارائه شده در جدو  ، نباید Sتخت بودن، تغییر در 

 شود.

 ها براي انحراف از تخت بودن رواداري -1جدول

 ضخامت اسمي
mm 

 داريروا

 % 

9/19 39 تر از کم  

3/3 199تا  39  

 3  199تر از  بیش

 

 پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي مشخص   4-1-9-1

. ای  آزمکون  شودتعیی   2-9استاندارد بند پایدار  ابعاد  تحت شرایط رطوبت و دما  مشخص باید مطاب  

oدمکا   در h23اا به مدت  گیر  آزمونه باید بعد از قرار
C (9±93)   انجکام شکود.    (29±3)% و رطوبکت نسکبی

 نباید  ،εd∆، تغییر نسبی ضخامت،شود.  درصد ±3/9از  بیش نباید ،εb∆ عرض،و ، εl∆تغییرات نسبی در طو ، 

 شود.  درصد ±3/1از  بیش

 بازار موجود درهاي  فراورده واكنش در برابر آتش 4-1-4

اصو  نصکب و محککم    و 93-9بند  باید مطاب  استاندارد  بازار موجود در  فراوردهکحس واکنش در برابر آتش 

 تعیی  شود. 33-9استاندارد بند  کردن مطاب 

بکا قطکر     منحنکی اا  به کار رفته برا  سطو  تخت یا سکطو    برا  فراورده 93-9استاندارد بند  1جدو  

 کاربرد دارد. mm399 تر از بزرگ

 را دارد در ی  کاربرد خطی استفاده 93-9استاندارد بند  1  اگر فراورده تختی که طبقه بند  مطاب  جدو

 تر نیاز ندارد. شود، به طبقه بند  بیش 

 تکر یکا معکاد     خطی یکا بکا قطکر  ککم     اجساماا  به کار رفته در  برا  فراورده 93-9استاندارد بند  3جدو 

mm399 .کاربرد دارد 
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 بقه بند  امانگونه که در گزارش طبقه بند جزییات اطحعات درباره شرایط آزمون و دامنه کاربرد ط

 ارائه شود. تولیدکنندهفنی  مداركواکنش در برابر آتش بیان شده باید در 

  خصوصیات دوام 4-1-5

 كلیات 4-1-5-1

 ارائه شده است. 2-3-9-2و   3-3-9-2، 9-3-9-2خصوصیات مناسب دوام در ای  استاندارد در بنداا  

 /فروسايي و دماي زياديمند  زمانبر آتش در برابر دوام واكنش در برا 4-1-5-1

 که در معرض حداکثر دما  کاربرد اعحم شده  یا انگامیدر اثر زمان  فوم فنلیعملکرد واکنش در برابر آتش 

 کند. تغییر نمیگیرد،  قرار می

  يمند  زماندر برابر  مقاومت حرارتيدوام  4-1-5-9

 در پیوست ت ارائه شده است.   مند مانزدر برابر حرارتی  روش تعیی  مقاومت

 پايداري ابعاديدوام  4-1-5-4

  شر  داده شده است.  2-3-2زمان در بند  با گیشتفوم فنلی  پایدار  ابعاد دوام 

 ويژهبراي كاربردهاي  الزامات 4-9

 كلیات 4-9-1

وجود نداشته باشد، مصر  مورد  فراوردهبرا   3-2برا  ی  خاصیت شر  داده شده در بند  الزاماتیاگر ایچ 

 آن توسط تولید کننده مورد نیاز نیست. اعحمو   تعیی  ای  خاصیت

اکا بکرا  خصوصکیات     اعحم ،شوند بریده  اا یا دا  اا از تختهفوم فنلی اا  پیش ساخته  و عای  ا  اا  لوله عای اگر  -يادآوري

 .مشخص شده باشد پ  از ای مگر  ،اا است آن مورد استفاده برا  تولید اا  یا دا  اا به تختهمربو  ویژه 

 حداكثر دماي كاربرد 4-9-1

اا  پکیش   و برا  عای  93-9اا  تخت باید مطاب  استاندارد بند  ، برا  آزمونه(+)STحداکثر دما  کاربرد، 

تغییکرات نسکبی در    ،(+)STتعیی  شود. در حکداکثر دمکا  ککاربرد،     93-9ساخته لوله مطاب  استاندارد بند 

 شود.  ±9%از  بیش نباید  ،εd∆، تغییرات نسبی ضخامت،و  ±9%از  بیش نباید ،εb∆ عرض،و ، εl∆طو ، 

بکرا   ، اعکحم شکود. سکرعت افکزایش دمکا      C19اا   باید در ترازاایی با گام ، (+)ST، حداکثر دما  کاربرد

 باشد. C/h39باید  93-9و استاندارد بند  93-9بند  اا  استاندارد آزمون

 نشان داد. شدگی گرم شوااد  مبنی بر خودونه نباید آزم

 حداقل دماي كاربرد 4-9-9

باید ، (-)STحداق  دما  کاربرد، اعحم شود.  C19اا   ، باید در ترازاایی با گام(-)STحداق  دما  کاربرد، 

ای  استاندارد  رددامنه کارب، در (-)STحداق  دما  کاربرد،  برا  تعیی  شود.استاندارد  مطاب  پیوست ث ای 

 عکرض، و ، εl∆تغییرات نسبی در طو ،  ،(-)STدر حداق  دما  کاربرد،  ندارد.آزمون  نیاز به، C9 باال ولی 
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∆εb، ضخامت،در نسبی  تغییرو  3/1%از  بیش نباید ،∆εd،  ضریب  شود.  3/1%از  بیش نبایدF   آنچه درمطاب 

 باشد. 9/1باید شود،  تعریف می 2-ببند 

  معینپايداري ابعادي تحت شرايط  4-9-4

  معینپايداري ابعادي در دماي  4-9-4-1

 اکا  بکدون روککش    فراوردهآزمون . شودتعیی   2-9بند باید مطاب  استاندارد  معی پایدار  ابعاد  در دما  

 دما  در h23 به مدت اا آزمونهدار   باید بعد از نگه
C(9 ±199)  د از دار بعک  اکا  روککش   فکراورده آزمون و

h23 دما   در 
C(9 ±39)  .تغییرات نسبی در طو ،اا  بدون روکش  برا  فراوردهانجام شود ∆εl ، عرض، و

∆εb،  نسکبی در ضکخامت،    تغییکر  و تکر شکود   بیش ±3%نباید از∆εd،    نبایکد بکیش ازmm3/9±  .بکرا    باشکد

تغییر نسکبی در   و شود ±1%از  بیش نباید ،εb∆عرض، و ، εl∆ تغییرات نسبی در طو ،دار  اا  روکش فراورده

 باشد. mm3/9±نباید بیش از  ،εd∆ضخامت، 

  -C11 دماي پايداري ابعادي در 4-9-4-1

 دما  درپایدار  ابعاد  
C99-  دار   . ای  آزمون باید بعکد از نگکه  شودتعیی   2-9بند باید مطاب  استاندارد

 دما  در h23 به مدت اا آزمونه
C(9 ±99-)  ییر نسبی در طو ،. تغشودانجام ∆εl ،عرض ،∆εb ،و ضخامت ،

∆εd، شود. ±3/1% از بیش نباید  

 مقاومت فشاري خواص 4-9-5

 تنش فشاري يا مقاومت فشاري 4-9-5-1

تعیکی  شکود.    6-9استاندارد بند باید مطاب   ،σm یا مقاومت فشار ، ،σ10 تغییر شک ، 19%تنش فشار  در 

از مقادیر  تر کم بایدن،   σmیا مقاومت فشار ،، σ10 تغییر شک ، 19%ر برا  تنش فشار  د نتیجه آزمونی ایچ

 برا  تراز اعحم شده باشد. 3داده شده در جدو  

 اا مورد آزمون قرار گیرند. یا پوسته طبیعی باید بدون جدا کردن آن  اا  دارا  روکش فراورده

تغییکر   19%تنش فشکار  در  . استتولید  رفتار فشار  فوم فنلی تحت تاثیر جهت باال آمدن فوم طی فرایند

در جهکت   ا  عای  لولکه اا باید در جهت باال آمدن فوم و برا   برا  تخته ،σm یا مقاومت فشار ، ،σ10 شک ،

 .تعیی  شود باال آمدن فوم عمود بر
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 مقاومت فشاريتنش فشاري يا ترازها براي  - 9جدول 

 الزام تراز
kPa 

CS(10/Y)50 39  

CS(10/Y)70 39  

CS(10/Y)100 199  

CS(10/Y)120 199  

CS(10/Y)150 139  

CS(10/Y)175 133  

CS(10/Y)250 939  

CS(10/Y)400 299  

CS(10/Y)800 399  

CS(10/Y)1600 1699  

 بار متمركز 4-9-5-1

)به بند  6-9ندارد بند وسیله تعیی  تنش فشار  یا مقاومت فشار  مطاب  استاه باراا  متمرکز باید باثرات 

 ارزیابی شود.مراجعه شود( 2-3-3-1

 خزش فشاري   4-9-5-9

روز آزمون در تنش فشار  اعحم شده،  199، باید بعد از حداق  εt، وکااش ضخامت ک ،  Xctخزش فشار ،

c ،حداق  معی   اا  گام درkPa1 ده مطاب  تا ترازاا  اعحم ش برابر برونیابی شود 39 نتیجه، تعیی  شود و

، و کااش ضخامت ک  باید در i2دست آید. خزش فشار  باید در ترازاا  اعحم شده، ه ب 19-9بند استاندارد 

از ترازاکا  اعکحم    بکیش  نباید یآزمون هشود. ایچ نتیج اظهارتنش اعحم شده، در  1% اا  گامبا  ، i1،ترازاا 

 شده باشد. اظهارشده در تنش 

 است: جدو  زیر به شر    اعحم ترازاا  خزش فشار اایی برا مثا   - يادآوري

 

 الزام

 درصد

  تنش اظهارشده

kPa 
 زمان برونیابي

 سال

 زمان آزمون

 روز

 تراز

i1 / i2 ≤ i σc 19 199 CC(i1/i2%/10)σc 

i / i2 ≤ i σc 93 392 CC(i1/i2%/25)σc 

i / i2 ≤ i σc 39 693 CC(i1/i2%/50)σc 

 بخار آب ذمقاومت در برابر نفو 4-9-6

عنوان ضریب مقاومت ه تعیی  شود و ب 12-9بند باید مطاب  استاندارد  بخار آب مقاومت در برابر نفوذخوا  

اا   فراورده، برا  Ζعنوان مقاومت در برابر بخار آب، ه اا  امگ  و ب فراورده، برا   بخار آب، نفوذدر برابر 
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و ایچ نتیجه  شده، باشد اعحم مقداراز  بیش نباید ن آزمو ایچ نتیجه. شودغیرامگ  یا روکش شده اعحم 

 باشد.  ،تر از مقدار اعحم شده نباید کم Zآزمون 

توان به  را می 39-9به طور جایگزی  برا  اعحم خوا  انتقا  بخار آب، مقادیر ذکر شده در استاندارد بند 

 کار برد.

به جا   12-9استاندارد بند  3-3یا  3-3، 9-3مطاب  بند را خار آب انتقا  ب تواند تولیدکننده میدر صورت مقتضی  -يادآوري

، نفکوذ پکییر    1باید با میزان انتقا  بخکار آب  (MU)مقدار ضریب نفوذ بخار آب در ای  مورد،  ضریب انتقا  بخار آب اعحم کند.

 شود.جایگزی   6به ترتیب در کد مشخصه ارائه شده در بند    3یا تراوایی بخار آب 9بخار آب

 جذب آب 4-9-9

 مدت كوتاه جذب آب  4-9-9-1

 ایچ . شودتعیی   19-9بند  ، باید مطاب  استانداردWp ،جزییورساز    وسیله غوطهه مدت بکوتاه جیب آب   

 تر باشد. برا  تراز اعحم شده بیش 2نباید از مقادیر داده شده در جدو   نتیجه آزمونی 

 جزييورسازي  وسیله غوطهه مدت ب كوتاهترازها براي جذب آب   -4جدول 

 الزام
 kg/m

2 
 تراز

93/1  WS1 

99/1  WS2 

33/9  WS3 

39/9  WS4 

93/9  WS5 

 سازي جزيي ور غوطهوسیله ه جذب آب درازمدت ب 4-9-9-1

اکیچ  تعیی  شکود.  13-9بند  ، باید مطاب  استانداردWlp ،جزییورساز    وسیله غوطهه ب درازمدتجیب آب   

 تر باشد. برا  تراز اعحم شده بیش 3نباید از مقادیر داده شده در جدو   زمونینتیجه آ

 ور سازي جزيي غوطه مدت بوسیلهترازها براي جذب آب دراز - 5جدول 

 الزام
kg/m

2
 

 تراز

99/3  WL(P)1 

99/9  WL(P)2 

39/1 WL(P)3 

99/1  WL(P)4 

39/9 WL(P)5 

                                                                                                                                                         
1 -Water vapour transmission (WVT) 

2 - Water vapour permeance (WVP) 

3 - Water vapour permeability (WVPE) 



13 

 

 مقدار سلول بسته 4-9-1

تعیی  شود. ارگونه پوشش یا روکش  92-9، باید مطاب  استاندارد بند 0، )تصحیح شده( تهمقدار سلو  بس

 باشد. 29%تر از  طبیعی باید جدا شود. ایچ نتیجه آزمونی نباید کم

 pHقابل حل در آب و مقدار  كلرايدمقادير بسیار كم  4-9-7

CL)کلراید  اا  قاب  ح  در آب مقادیر بسیار کم یون
-
تعیکی    92-9باید مطاب  استاندارد بند  pHو مقدار  (

اکا    ، در گکام pHفراورده یا برا  مقکدار   mg/kgاا را به صورت ترازاایی، برحسب  باید آن تولیدکنندهشود. 

، ایچ pHبرا  مقدار  تر از مقدار اعحم شده باشد. ایچ نتیجه آزمونی نباید بیش برا  کلرایداعحم کند.   3/9

  داشته باشد. 9/1انحرافی بیش از از مقدار اعحم شده  نتیجه آزمونی نباید

 1آزاد شدن مواد خطرناک 4-9-11

 سوختن فروزان پیوسته 4-9-11

  باید سوخت  فروزان پیوسته را مطاب  روش آزمون ملی در تولیدکنندهکند،  که مقررات الزام می در جایی

 صورت مقتضی اعحم کند.
 ای  استاندارد تجدید نظر خوااد شد.که در دسترس قرار گیرد  است و انگامی یهتهروش آزمون در دست ی   -يادآوري

 هاي آزمون روش  5

 برداري نمونه 5-1

mتر از  کم با مساحتی که ،واحد اا باید از نمونه   آزمونه
 اکا  الزم ککافی باشکد    برا  انجام آزموننبوده و  21

 تکر  کوچک  با اندازه کام ، ارکدام که  فراوردهیا  mm399تر از  نمونه نباید کم تر کوچ  ضلع .برداشته شوند

فراورده اا  پیش ساخته باید از ی  نمونه شام  حداق  سه  و عای  ا  اا  لوله عای اا   آزمونه است، باشد.

  اندازه کام  برداشته شوند.   با

 شرايط تثبیت  5-1

، حداکثر دما  کاربرد و حداق  ارتی اولیهضریب ادایت حرتعیی    به استثنا ا  ویژهشرایط  تثبیتایچ نوع 

ضکریب اکدایت حرارتکی    برا  تعیکی   تثبیت شرایط مورد نیاز  .اا مورد نیاز نیست برا  آزمونه دما  کاربرد،

مشخص شده اا  آزمون  روش ،برا  تعیی  حداکثر دما  کاربرد و حداق  دما  کاربرد، 9-3-3در بند  اولیه

 6اا باید قب  از انجکام آزمکون بکه مکدت حکداق        صورت اختح  نظر، آزمونهدر  ارائه شده است. 3در جدو  

 دما  درساعت 
C(9±93 و رطوبت نسبی )%(39±3) .تثبیت شرایط شوند  

                                                                                                                                                         
 دارد مرجع در دست تهیه است.ای  بخش در استان– 1
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 انجام آزمون روش  5-9

 كلیات 5-9-1

و  ونآزمک  دست آوردن ی  نتیجهه مورد نیاز برا  ب اا  گیر  اندازهاا، حداق  تعداد  ابعاد آزمونه 6در جدو  

 است.  باشد، داده شده الزمکه  ا  ویژهشرایط گونه ار

توان بر رو  فراورده  آزمون را می ردچنانچه مشخص شود روکش یا پوشش ایچ تأثیر  بر خوا  فراورده ندا

 بدون روکش یا بدون پوشش انجام داد.

اکا    عای دار یا بدون روکش تعیی  شود. در مورد  اا  روکش باید بر رو  تخته خوا اا،  برا  امه فراورده

اعکحم شکده    خکوا  شوند،  اا ساخته می اا یا تخته اا  پیش ساخته که از بلوك ، قطعات عای  و عای ا  لوله

و  ، تخکت بکودن  اا ساخته شده اند تعیی  شوند، به استثناء ابعاد، گونیا بکودن  اایی که از آن باید بر رو  تخته

اا  پیش ساخته در  قطعات یا عای باید بر رو  قطعات لوله ساخته شده، آزمون که  ا  عای  لولهخطی بودن 

 انجام شود. امکانصورت 
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 شرايطتثبیت ها و  هاي آزمون، آزمونه روش -6 جدول

 است. mmابعاد بر حسب 

 ويژهشرايط 

 حداقل تعداد

ها  گیري اندازه

دست ه براي ب

 يك آوردن 

 نتیجه آزمون

 

 ابعاد

 الفآزمونه

 

 بند روش آزمون

 شماره عنوان تخت اي استوانه

 1 ب

 استاندارد

 یا 12-9بند 

 91-3یا  3-99

 استاندارد

 91-9بند 

 استاندارد

 یا 12-9بند 

 99-9بند 

ضریب ادایت 

 حرارتی
2-9-1 

 اا ابعاد و روادار      

2-9-9 

 اندازه کام  1 -
 استاندارد

 99-9بند 
 طو  و عرض 9-9استاندارد بند 

 اندازه کام  1 -
 استاندارد

 99-9بند 
 ضخامت 3-9استاندارد بند 

 اندازه کام  1 -
 استاندارد

 99-9بند 
 قطر داخلی 

 اندازه کام  1 -
 استاندارد

 99-9بند 
 1-9-9-2 گونیا بودن 2-9استاندارد بند 

 3-9-9-2 بودنتخت  3-9استاندارد بند  - اندازه کام  1 -

 اندازه کام  1 -
 استاندارد

 99-9بند 
- 

عای  خطی بودن 

 ا  لوله
2-9-9-2 

 3-9استاندارد بند  - اندازه کام  1 -

در  پایدار  ابعاد 

 شرایط آزمایشگاای

 ثابت نرما 

2-9-3-1 

- 3 999 999 -  2-9بند استاندارد 
در  پایدار  ابعاد 

 رطوبت و دما  معی 
2-9-3-9 

 دارداستان

 33-9بند 
 2-9-2 واکنش در برابر آتش مراجعه شود 93-9بند به استاندارد 

 3 پو  ب

39199199  برا 

به  ا  اا  لوله عای 

 استاندارد

 مراجعه شود 31-9بند 

 استاندارد

 93-9بند  

 استاندارد

 93-9بند 
 9-3-2 حداکثر دما  کاربرد

 - 1-2-پبند  1 تو  ب

و  پپیوست 

 استاندارد

 12-9بند 

 3-3-2 حداق  دما  کاربرد

 3 ب
93999999 

 یا ضخامت فراورده
- 

 استاندارد

 2-9بند 

پایدار  ابعاد  در 

 دما  معی 
2-3-2-1 
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 ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -6 جدولادامه 

 است. mmابعاد بر حسب 

 ويژهشرايط 

 حداقل تعداد

ه ها براي ب گیري اندازه

 دست آوردن  يك

 موننتیجه آز

 

 ابعاد

 الفآزمونه

 

 

 روش آزمون

 

 بند

 شماره عنوان تخت اي استوانه

 3 ب
93999999 

 یا ضخامت فراورده
- 

 استاندارد

 2-9 بند

پایدار  ابعاد  

 -C99در دما 
2-3-2-9 

ب
 3 

393939 

 یا ضخامت فراورده
- 

 استاندارد

 6 -9بند 

تنش فشار  یا 

 مقاومت فشار 
2-3-3-1 

ث
 3 

393939 

 یا ضخامت فراورده

 استاندارد

 6 -9بند 

- - - - 
 1-3-3-2 به بند

 کنید مراجعه
 9-3-3-2 بار متمرکز

 3 ث
39 39 

199199 یا - 
 استاندارد

 19-9بند 
 3-3-3-2 خزش فشار 

 9 ب
 استاندارد

 12-9بند 
- 

 استاندارد

 12-9بند 
 6-3-2 بخار آب انتقا 

- 
3 

 

999 999 

 
- 

 استاندارد

 19-9بند 

کوتاه  جیب آب

 مدت
2-3-3-1 

- 
3 

 

999 999 

 
- 

 استاندارد

 13-9بند 

جیب آب 

 درازمدت
2-3-3-9 

 3 را به کار برید 9روش
3939199 

 
- 

 استاندارد

 92-9بند 
 3-3-2 مقدار سلو  بسته

 - - 3 گرم3/3
 استاندارد

 92-9بند 

 کلرایدمقادیر کم 

قاب  ح  در آب و 

 pHمقدار 

2-3-2 
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 ها و شرايط هاي آزمون، آزمونه روش -6 جدول ادامه

 است. mmابعاد بر حسب 

 ويژهشرايط 

 حداقل تعداد

ها براي  گیري اندازه

 بدست آوردن  يك

 نتیجه آزمون

 

 ابعاد

 الف آزمونه

 

 

 روش آزمون
 

 بند

 شماره عنوان تخت اي استوانه

آزاد ساز  مواد  ج - - - -

 خطرناك
2-3-19 

فروزان سوخت   ج - - - -

 پیوسته
2-3-13 

 

 شده باشد. مشخصکه  امیشه ضخامت فراورده با اندازه کام ، مگر آن  -الف

 .آزمون کنید با ضخامت آزمونه در جهت باال آمدن فوم  -ب

 ولیدکننده باید استفاده شود.باشد که به وسیله آزمون تعیی  شده، مقدار ت مقدار تر از  کم تولیدکنندهحداکثر دما  کاربرد اعحم شده توسط اگر   -پ

 باشد که به وسیله آزمون تعیی  شده، مقدار تولیدکننده باید استفاده شود. مقدار تر از  کم تولیدکنندهاگر حداق  دما  کاربرد اعحم شده توسط   -ت

 باشد. باال آمدن فوم بردر جهت آزمونه ضخامت  با  -ث

 انوز تهیه نشده است.  -ج

 

 

 يت حرارتيضريب هدا 5-9-1

 99-9مطاب  استاندارد بنکد  یا  اا  تخت برا  آزمونه 12-9بند باید مطاب  استاندارد  حرارتی  ضریب ادایت

ا  ضریب ادایت حرارتی باید مطاب  استاندارد  اا  استوانه تعیی  شود. برا  آزمونه اا  ضخیم برا  فراورده

 تعیی  شود. 99-9بند 

یکا   12-9اکا  مطکاب  اسکتاندارد بنکد     توان با آزمون را می 99-9دارد بند اا  مطاب  استان آزمون  5-9-1-1

)زیادتر( را ارائکه   ن داده شود که نتایج مقادیر ایم که نشا جایگزی  کرد، مشرو  بر آن 99-9استاندارد بند  

 داد.  می

تکر  تولیکد   ضریب ادایت حرارتی باید برا  محدوده کام  دمایی فراورده تعیی  شود. بکرا  کن   5-9-1-1

 .کنیدکارخانه به پیوست الف مراجعه 

رود، ایک  روش در پیوسکت ب    به کار مکی   مند زمان  اا روش که برا  آن PFاا   برا  فراورده  5-9-1-9

، قطعات عای  و ا  اا  لوله عای اا، برا   اجرا شده بر رو  تخته مند  زمانشر  داده شده است. نتایج روش 

 نیز معتبر است. شوند، اا ساخته می از امان تخته اا  پیش ساخته که عای 
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گیر  شده تعیی  شکود. اگکر ایک      ضریب ادایت حرارتی باید به طور مستقیم در ضخامت اندازه  5-9-1-4

اا  دیگر فراورده انجام شود مشرو   اایی بر رو  ضخامت گیر  ، باید به وسیله اندازهنباشدمورد امکان پییر 

 که: بر آن

  ؛شده باشد ساختهدارا  خصوصیات شیمیایی و فیزیکی مشابه بوده و در ی  واحد تولید   فراورده -

در  9%تکر از   بکیش اختحفکی   ،،  نشان داد که ضریب ادایت حرارتکی  99-9مطاب  استاندارد بند و بتوان  -

 شود ندارد.    میانجام  که محاسبه اایی محدوده ضخامت

حرارتی از حداق  تا حداکثر دما  کاربرد، آزمونه باید مطاب  پیوست برا  تعیی  ضریب ادایت   5-9-1-5

 مند و تثبیت شرایط شود. پ زمان

بایکد از   C19برا  اادا  کنتر  کیفیت کارخانه، ضریب ادایت حرارتی اولیکه در دمکا  مرجکع     3-3-9-6

اا بایکد حکداق  مکدت     نمونه .روز بعد از تولید به دست آید 3تا  روز1 انجام شده گیر  مقاومت حرارتی اندازه

h16 دما  در 
C(9±93 و رطوبت نسبی )%(39±3) تثبیت شرایط شوند.اا  قب  از برش آزمونه 

 واكنش در برابر آتش 5-9-9

 33-9انجام شود. پیوست الف اسکتاندارد بنکد    33-9و بند  93-9اا باید مطاب  استاندارداا  بند  ای  آزمون

 موجکود در  ا  عای  لولهاا   اا  تخت و فراورده نصب برا  فراورده پارامتراا  اایی را برا  فراورده و جدو 

اکا  تخکت داده شکده     نصب برا  تجهیزات استاندارد شده فقط برا  فکراورده  پارامتراا داد.  بازار، ارائه می

 است.

 كد شناسايي 6

ارائه شود. ای  کد باید موارد لیسی به دو زبان فارسی و انگباید توسط تولید کننده  فراوردهکد شناسایی برا  

 وجود نداشته باشد. 3-2برا  ی  خاصیت شر  داده شده در بند  الزامیزیر را در برگیرد مگر آن که ایچ 

 PF فنلیعحمت اختصار  فوم 

  ISIRI ملی ایران             استانداردارجاع به ای  

 ST(+)i حداکثر دما  کاربرد

 ST(-)i حداق  دما  کاربرد

 DS(T+) پایدار  ابعاد  در دما  معی   

oپایدار  ابعاد  در دما  
C99-  DS(T-) 

 CS(10\Y)i  مقاومت فشار تنش فشار  یا 

 CC(i1/i2/y)σc خزش فشار 

 Z یا  MU  انتقا  بخار آب  

 CV مقدار سلو  بسته

 CLi کلراید قاب  ح 
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 مقاومکت  برا  نشان دادن باید  “ σc”شود.  حس مربو  استفاده برا  نشان دادن تراز یا کباید  “i”اا که در آن

 شود. اا استفاده  برا  نشان دادن تعداد سا  “y ”فشار  و 

 

 شود:  با مثا  زیر نشان داده می فنلیفوم  فراوردهکد شناسایی برا  ی  
تنش فشار  تراز  ،  معی تحت دما پایدار  ابعاد تراز  ،199ما  کاربرد کثر دداح ،ملی ایران استاندارد ،فنلیفوم 

تراز کلراید قاب  ح  در  ،مقدار سلو  بسته ،تراز ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب ،133 درصد تغییر شک  19در 

 33آب 
PF- ISIRI000- ST(+)120- DS(T+)- CS(10\Y)175- MU- CV- CL35 

 ارزيابي انطباق 9

 كلیات 9-1

باشد. ارزیابی انطباق  دخود با الزامات ای  استاندار  انطباق فراوردهباید مسئو    ویا نماینده مجاز   کنندهتولید

توسکط   کنتکر  تولیکد کارخانکه   آزمون نوع اولیه،  اساس نجام شود و باید برا 99-9استاندارد بند باید مطاب  

 ارخانه باشد.اا  برداشته شده از ک اا  انجام شده بر رو  نمونه آزمون، شام  ارزیابی و تولیدکننده

 99-9استاندارد بنکد  بند  کند ای  کار باید مطاب    خود را گروه فراوردها  تصمیم بگیرد تا  کنندهاگر تولید 

 انجام شود.

انطباق را در صورت  یهگواای نامه یا اعحمباید خواست، برا  پاسخ به ی  درو  کننده یا نماینده مجاز تولید

 لزوم در دسترس قرار داد.

 مون نوع اولیه آز 9-1

برا  امه خصوصیات اعحم شده انجام شود. آزمون نوع اولیه  99-9آزمون نوع اولیه باید مطاب  استاندارد بند 

 انجام شود. 31-9برا  منحنی ضریب ادایت حرارتی باید مطاب  استاندارد بند 

نها ی  نتیجکه آزمکون مکورد    و حداق  دما  کاربرد تدما  کاربرد و حداکثر  برا  آزمون نوع اولیه منحنی 

 نیاز است.

باشکند،   نیز می 33-9اایی که مشابه استاندارد بند  برا  خصوصیات مربو ، آزمون نوع اولیه در مورد فراورده

 توان به اد  آزمون نوع اولیه و اعحم، مطاب  ای  استاندارد استفاده کرد. را می

 اي كنترل تولید كارخانه 9-9

 شود.  برا  خصوصیات ارائه شده در پیوست الف انجام می ا  رخانهکنتر  تولید کا ونآزم

   اسکتاندارد باشکد.  یک ا الکف وسکت  ید مطکاب  پ یک با ا  ارخانکه کد یک نتکر  تول کاا در  آزمون اا  تناوبحداق  

 اسکتاندارد بنکد  د مطکاب   یک م بایآن با آزمکون مسکتق   یبستگ شود، ام یم انجام میرمستقیآزمون غ که انگامی

استاندارد مطاب  که  یاای ا  در مورد فراورده کنتر  تولید کارخانهبرا  خصوصیات مربو ،  شود.جاد یا 9-99

 و اعحم، مطاب  ای  استاندارد استفاده کرد. کنتر  تولید کارخانهاد   اتوان ب باشند، را می نیز می 29-9بند 
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 گذاري و برچسب گذاري نشانه 1

 فراوردهد و اطحعات زیر باید بر رو  نگیار  شو ید به طور واضح نشانهاا  مطاب  با ای  استاندارد با فراورده

 بند  درج شود: رو  برچسب یا بر رو  بسته یا بر

 ؛ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران -

 ؛درج عحمت یا نشان استاندارد در صورت اخی مجوز -

 ؛کاالیا سایر مشخصات معر   فراوردهک  نام 

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

 ؛ردیابی  ک  نوبت کار  یا زمان تولید و کارخانه تولید کننده یا کد

فنی تولیدکننده  مدارك، در صورت مقتضی شرایط ویژه آزمون باید با ارجاع به ک کحس واکنش در برابر آتش

 ؛مشخص شود

فنی تولیدکننده که ضریب ادایت حرارتی را به عنوان  ركمداارجاع به  شده، اعحمک  ضریب ادایت حرارتی 

 ؛داد تابعی از دما  متوسط به صورت جدو ، منحنی و/یا معادله ارائه می

 ؛اعحم شدهک  ضخامت 

 ؛است  داده شده 3که در بند  ک  کد شناسایی چنان

 ؛صورت وجود ک  نوع روکش، در

 ؛ضیمقتیا قطر داخلی در صورت  ک  طو  اسمی، عرض اسمی

 .مقتضیبند  در صورت  ک  تعداد قطعات و مساحت در بسته
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 الفپیوست 

 )الزامي(

 كنترل تولید كارخانه 

 فراوردهآزمون انجام  تناوبحداقل  -1-الفجدول 

 الفآزمون تناوبحداقل 
 بند

 شماره عنوان

 

 h92بار ار ی 

 سا 9بار ار  ی 

  بحرارتی ادایتضریب 

 )مقدار اولیه( C19در  -

 محدوده کام  دمایی )مقدار زمانمند( -

2-9-1 

 9-9-2 اا تخته -اا ابعاد و روادار  

 و ضخامت عرض ،طو  h92بار ار  ی 

 ا  اا  لوله عای  -اا ابعاد و روادار  -

 طو ، ضخامت و قطر داخلی h92بار ار  ی 

 قطعات عای  -اا  ابعاد و روادار -

 طو ، عرض، ضخامت و قطر داخلی h92بار ار  ی 

 اا  پیش ساخته عای  -اا ابعاد و روادار  -

 طو  و ضخامت h92بار ار  ی 

 1-9-9-2 گونیا بودن h92بار ار  ی 

 9-9-9-2 تخت بودن h92بار ار  ی 

 3-9-9-2 ا  عای  لولهخطی بودن  h92بار ار  ی 

 3-9-2 پایدار  ابعاد   سا 3بار ار  ی 

 2-9-2  واکنش در برابر آتش شودمراجعه  9-الف به جدو 

 9-3-2 حداکثر دما  کاربرد h92بار ار  ی سا  + آزمون غیرمستقیم 3یکبار ار 

 3-3-2 دما  کاربرد حداق  سا 3یکبار ار 

 1-2-3-2 پایدار  ابعاد  در دمااا  معی  h92بار ار  ی 

 C99- 2-3-2-9  پایدار  ابعاد  در دما h92بار ار  ی 

 1-3-3-2 مقاومت فشار  یا تنش فشار  h92بار ار  ی 

 9-3-3-2 بار متمرکز مراجعه شود 1-3-3-2به بند 
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 فراوردهآزمون انجام  تناوبحداقل  -1-الفجدول ادامه 

 الفآزمون تناوبحداقل 
 بند

 شماره عنوان

 3-3-3-2 خزش فشار  سا 3یکبار ار 

 6-3-2 بخار آب انتقا  یکبار ار سا 

 3-3-2 جیب آب  سا 3یکبار ار 

 3-3-2 مقدار سلو  بسته روز 139یکبار ار 

 pH 2-3-2اا  قاب  ح  در آب و مقدار  مقادیر بسیار کم یون سا 3یکبار ار 
 19-3-2 مواد خطرناكآزاد شدن  پ
 11-3-2 سوخت  فروزان پیوسته پ

 

عنوان حداق  برا  ار خط تولید تحکت شکرایط   ه باید بشود،  که در نتایج آزمون بیان می مورد نیاز ار دوره آزمون اا  تناوبحداق   -الف

تولید  بهرباید به عنوان حداق  برا  ار  اا ، قطعات و محصوالت پیش ساخته، ای  تناوبا  اا  لوله عای در مورد  پایدار در نظرگرفته شود.

که تغییرات یا اصححاتی انجام  شده است، درصورتی  آزمون که در باال داده اا  تناوب در نظرگرفته شود. عحوه بردار فراورده تحت شرایط پای

h ، آزمون خوا  مربو  فراورده باید تکرار شود.باشد ، که احتماالً بر انطباق فراورده اثرگیارشود
24
1

 h 92باید به صورت یکبار در ار دوره  

 که در آن ار گونه تولید  انجام شود، تلقی گردد. 

باید مقررات داخلکی را بکرا     تولیدکنندهباشند. عحوه بر آن  اا  آزمون داده شده مستق  از تغییرات تولید می برا  خوا  مکانیکی، تناوب

 شوند ایجاد کند. تنظیمات فرایند مربو  به آن خواصی که باعث تغییر فراورده می

خکط   به عنکوان یک   با ام )کنند  در ی  کارخانه استفاده می یکسانی از فرایندواحداایی که  کنتر  تولید کارخانه، و مون نوع اولیهبرا  آز

 شوند. در نظر گرفته می( تولید

ختلکف  یکا در دمااکا  متوسکط م    C19برا  اادا  کنتر  تولید کارخانه، ضریب ادایت حرارتی اولیه باید در دما  متوسط مرجکع    -ب

 .شود گیر  اندازهاا،  وابسته به تناوب آزمون 31-9بند استاندارد  مطاب  

 .اا داده نشده است تناوباا  آزمون انوز تهیه نشده لیا  چون روش -پ
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 خصوصیات واكنش در برابر آتش براي فراوردهآزمون  هاي انجام تناوبحداقل -1-الفجدول 

 بند الف آزمون تناوبحداقل 

 پمستقیمرآزمون غی

 ب آزمون مستقیم

 شماره عنوان

 تاجزا 
 طبقه فراورده

واكنش 

در برابر 

 آتش

2-9-2 

 اصلي غیر اصلي

 تناوب
 روش

 آزمون 
 تناوب

 روش

 آزمون 
 تناوب

 روش

 آزمون 
 تناوب

 روش

 آزمون

- - 
  بار ی 

 روز ار

روش 

 کنندهتولید
  بار ی 

 روز ار

روش 

 کنندهتولید
سا  و 9ار بار ی 

 ون غیرمستقیمآزم

 استاندارد

 96-9بند 
 و

 استاندارد

 39-9بند 

 

B 
C 
D - - - - 

  بار ی 

 روز ار

روش 

 کنندهتولید
سا  و 9ار بار ی 

 آزمون غیرمستقیم

- - - - 
  بار ی 

 روز ار

روش 

 کنندهتولید
سا  و 9ار بار ی 

 آزمون غیرمستقیم

 استاندارد

 99-9بند 

 
E  

 

اا برا  ار   عنوان حداق  برا  ی  فراورده یا گروه فراوردهه شود، باید ب یان میب ار دوره مورد نیاز ن، که در نتایج آزمونآزمو اا  حداق  تناوب -الف

ات که احتما  دارد تغییرات یا اصحح است، در صورتی شده  اا  آزمون که در باال ارائه واحد/خط تولید تحت شرایط پایدار در نظر گرفته شود. عحوه برتناوب

 ، آزمون خوا  مربو  فراورده باید تکرار شود.باشد انجام شده بر انطباق فراورده اثر گیار

 .شودآزمون مستقیم ممک  است توسط طر  سوم یا توسط تولید کننده انجام  -ب

 .شودنجام آن ا ءبر رو  فراورده یا بر رو  اجزا تولیدکننده  به وسیلهتوسط طر  سوم یا  مستقیم ممک  استآزمون غیر -پ

 :تعاریف  -ت

kg/m تکر از  مساو  یا بزرگ با جرم در واحد مساحت  داد. ی  الیه امگ  را تشکی  میغیر ا  است که قسمت اصلی ی  فراورده جزء اصلی : ماده -
یکا    29/1

 . شود جز اصلی در نظر گرفته می mm 9/1 تر از مساو  یا بزرگ ضخامت

kg/m تر از کوچ  با جرم در واحد مساحت  داد. ی  الیه امگ  را تشکی  نمیغیر اصلی ی  فراورده ا  است که قسمت جزء غیراصلی: ماده -
 و ضخامت 29/1

 شود. جز غیر اصلی در نظر گرفته می mm9/1 تر از کوچ 

 .جز است محمولهبار در ار  ، تناوب ی نامه فنیگواای  دارا  در مورد اجزا -
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 بپیوست 

 )الزامي(

  ضريب هدايت حرارتي مند مانز مقدارتعیین 
 

 كلیات 1-ب

 است. mm999اا  فوم فنلی، با روکش یا بدون آن، با ضخامت تا  فراوردهای  پیوست شام  

مقاومت حرارتی و ضریب ادایت حرارتی است. ایک    مند زمانای  پیوست شام  دو روش برا  تعیی  مقادیر 

 سا  است.   93 طی یاا برا  پیش بینی مقدار میانگی  زمان روش

بکا وزن ملککولی زیکاد تولیکد     دمنکده   فوم فنلی که با استفاده از مکواد اا   فراوردهبرا    مند زمان اا  روش

از آنچه برا  عمر اقتصاد  منطقکی   تر که خیلی بیشاا  زمانی  ای  مواد برا  دوره .باشند می اند معتبر شده

سکاختمانی مربکو  داده    فکراورده در راانمکا    ایک  مکورد   .مانکد  باقی میاا  فراوردهدر  ااساسمورد نیاز است 

 227eaبرا  مثکا   اا با ایدروفلوروکرب  که اا  با روکش یا بدون آن فراوردهبرا  امه اا  ای  روش. شود می

,365mfc، پروپیک  کلرایکد  -پنتکان و ایکزو   از اکایی  مخلو پروپی  کلراید، -ایزو (LBL2) ،  اکایی از   و مخلکو

 مناسب است: استند زیر خصوصیات اند و دارا  دهمنبسط ش اا پنتان

 شود. تعیی  می 3-3-2، که مطاب  بند درصد f 29مقدار سلو  بسته  -

 شود. تعیی  می 3-3-2، که مطاب  بند kPa199تر از  مقاومت فشار  مساو  یا بیش -

 تعیی  شود. گاز  به وسیله کروماتوگرافیگاز داخ  سلو  باید  -

اکا   فراوردهگیرد. ضریب ادایت حرارتی ای   را در بر نمی 19% تر از کمسلو  بسته  بااا   فراوردهای  پیوست 

 تعیی  شود. 9-3-3باید مطاب  بند 

 آماده سازي نمونه مورد آزمون 1-ب

 برداري نمونه  1-1-ب

 ا  عای  لولهه ، ی  دا  از بلوك با اندازه کام  کا  عای  لولهیا در مورد  با اندازه کام  فراوردهباید از  آزمونه

 شود. از تولید برداشته پ  روز  39روز و حداکثر 3حداق   از آن بریده شده است و

و پکییرش  ککه بکا صکححدید     آن  شر  داده شکده باشکد بکه اسکتثنا     6نمونه باید مطاب  آنچه که در جدو  

  توان اعحم کرد. می را فوم اا  مواز  و عمود بر جهت باال آمدن گیر  تولیدکننده میانگی  نتایج اندازه

 ابعاد  1-1-ب

 12-9اسکتاندارد بنکد    1-جکدو  الکف  تکر از آنچکه در    را باید چنان انتخاب کنید که مسکاحت آن ککم   آزمونه

 آزمونکه است، نباشد. حداکثر انکدازه   فراورده ابعادیا برابر حداکثر  فراوردهمشخص شده که متناظر با ضخامت 

 باشد.mm(699× 399 )باید 
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 ثبیت شرايطت  9-1-ب

 دما  در 13-9بند باید مطاب  استاندارد نمونه 
C(9±39و سپ  در )   دمکا 

C(9±93و )   رطوبکت نسکبی 

اا  بدون روکش،  فراوردهبرا   تثبیت شرایط شود.ساعت قب  از برش آزمونه  16به مدت حداق  ( 3±39)%

 دما  تثبیت شرایط در مدتحداکثر 
C(9±39نباید بیش )  اشد.روز ب 12تر از 

 تعیین مقدار اولیه ضريب هدايت حرارتي 9-ب

 گیر  مقاومت حرارتی استخراج شود: نمونه مورد آزمون باید از اندازه ضریب ادایت حرارتی اولیهمقدار 

 کنید. آماده  9 –گیر  مقاومت حرارتی مطاب  بند پ  نمونه مورد آزمون را برا  اندازه -

 گیر  کنید. اندازه 9-3-6مطاب  بند  مقاومت حرارتی نمونه مورد آزمون را -

 گزارش کنید. W/(m.K)9991/9ضریب ادایت حرارتی را با تقریب اولیه مقدار  -

 ضريب هدايت حرارتي  مند  زمانتعیین مقدار  4-ب

 روش     1-4-ب

  آزمونه 1-1-4-ب

ز آماده ساز  مطاب  بند آزمونه باید شام  ار گونه رویه، پوسته و غیره باشد و باید در ضخامت فراورده بعد ا

 مورد آزمون قرار گیرد. 9-ب

 يمند زمانشرايط  1-1-4-ب

توان در  را ميحرارتي فراورده  يمند زمان 1-1-1-4-ب
C 39  يا

C 119 انجام داد 

حرارتي در  يمند زمان  1-1-1-1-4-ب
C 91  

روز در دما   (133±3آزمونه باید به مدت )
C (9±39) در دمکا    شکده و سکپ    منکد   زمان

C (9±93)  و

 تثبیت شرایط شوند. 13-9بند تا رسیدن به وزن ثابت مطاب  استاندارد ( 39±3رطوبت نسبی %)

حرارتي در  يمند زمان  1-1-1-1-4-ب
C 111  

روز در دما   (3±1آزمونه باید به مدت )
C (9±39)  تا خش  شدن فراورده تثبیت شرایط شود. آزمونه باید

ز در دما  رو (12±1مدت )به 
C (9±119) شده و سپ  در دما   مند  زمان

C (9±93)  رطوبت نسکبی  و

 تثبیت شرایط شوند. 13-9بند تا رسیدن به وزن ثابت مطاب  استاندارد ( %3±39)

 ضريب هدايت حرارتي مند  زمانتعیین مقدار  9-1-4-ب

استخراج  9-3-6مت حرارتی مطاب  بند گیر  مقاو ضریب ادایت حرارتی آزمونه باید از اندازهمند  زمانمقدار 

برا  به دست  1-ارائه شده در جدو  ب 1نمواا با ضریب ادایت حرارتی تسریع شده مند  زمانمقدار شود. 

  سا  افزایش یابد. 93 زمانی طی  آوردن مقدار میانگی

                                                                                                                                                         
1-Increments  
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مقدار  تاده شود تسريع شده ضريب هدايت حرارتي افزومند  زماننموهايي كه بايد به مقادير  – 1-بجدول 

 به دست آيد سال 15 طي  يزمان نمیانگی

 هاي منبسط شده  فراورده
 LBL2 هاي پنتان/ مخلوط

W/m.K)) 

 همه موارد ديگر
W/m.K)) 

 999/9 991/9 روکشنفوذ پییر یا بدون  روکشبا 

 991/9 991/9  اا  نفوذ ناپییر روکشبا 

 

حکداکثر  )فکراورده روککش دار    ککه توان به اثبات رساند  یم به ای  ترتیب نیزرا  نفوذناپییر  روکشخاصیت 

که تحت شرایط آزمون مورد قبو  بنکد   ( انگامیmm39و حداکثر ضخامت  mm699×mm 399 هننمواندازه 

 .نشان نداد W/m.K 991/9گیرد، افزایش ضریب ادایت حرارتی فراورده را بیش از  قرار می، 9-1-2-ب

cmتر از  فوذ اکسیژن کمبا ترازاا  ن اا  روکش -يادآوري
2
/24h/m

آزمکون   32-9بنکد  ککه مطکاب  اسکتاندارد     انگامی، 3/2 2

 در نظر گرفت. ناپییرنفوذ توان  ، را میشوند می

 ضريب هدايت حرارتي   مند  زمانمقدار  گزارش 4-1-4-ب

ضکریب   د من زمانمقدار گزارش کنید.  W/(m.K)9991/9را با تقریب  ضریب ادایت حرارتی مند  زمانمقدار 

با دما  متوسط  9-3مطاب  بند  کهادایت حرارتی 
C19  دمااکا    شکده در  منکد   زمکان مقکدار  تعیی  شده

 .  داد برا  فراورده نشان می محیط را

 ماده دمنده 5-ب

 را اعحم کند.  فراوردهباید ماده دمنده مورد استفاده در در صورت درخواست کننده تولید

 مشخص کرد. 3-توان با آزمون مطاب  پیوست ت ماده دمنده را می -يادآوري

 اعالم مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي 6-ب

 كلیات   1-6-ب

تغییر آمار  آنچنان که در پیوست الف برا  اعحم مقاومت حرارتی و ضریب ادایت حرارتی مورد نیکاز اسکت   

 محاسبه شود.  مند زمانارتی ضریب ادایت حرباید با استفاده از مقادیر ضریب ادایت حرارتی اولیه و 

 9-1-9-1-2-بیکا بنکد    1-1-9-1-2-بمطاب  بنکد   مند  زمانو مقادیر  3-بمقادیر اولیه باید مطاب  بند 

 تعیی  شود.

   فراوردهبندي  گروه 1-6-ب

 کند: یکی از موارد زیر را اعحمکننده باید  تولید

ار  λ90/90  مقدارتعیی  امت منفرد و سپ  منفرد و ار ضخ فراوردهمقادیر حرارتی جداگانه برا  ار  -

 یا،  ضخامت برا  ار فرآروده
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 λ90/90 مقکدار  اا با اسکتفاده از  محدوده ضخامت ک شام   فراوردهیا گروه  فراوردهر حرارتی برا  ی  امقد -

اکا    فکراورده جداگانکه بایکد بکرا      فراوردهاا   . گروهمتناظر ضخامت محدوده برا  فراوردهیا گروه  فراورده

 شوند. ایجاد ناپییرروکش نفوذ وبدون روکش، با روکش نفوذ پییر 

. مقکادیر حرارتکی تعیکی  شکده،     کنکد  گیکر   تصکمیم  اکا  اا و انکدازه گکروه   گروهبرا  تعریف  کننده بایدتولید

را شکام  شکود ککه یک  محکدوده       فراوردهیا گروه  فراوردهنازك، متوسط و ضخیم باید آماراا  اا   فراورده

 گیرد.  می بر کام  را درمحدوده یا ضخامت 

 تعیی  شود. فراوردهار گروه  برا باید  مند  زمان مقدار 19حداق  
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 پپیوست 

 (الزامي) 

 تعیین حداقل دماي كاربرد

 تعاريف 1-پ

 رود: در ای  پیوست تعاریف زیر به کار می

 1-1-پ

 حداقل دماي كاربرد

 مشخصدر ی  کاربرد  معی  یکه در ضخامت ، انگامیتیحرار عای  فراوردهکمتری  دمایی است که در آن 

 .  تغییر  نخوااد کردعملکرد   مشخصاا   در محدودهکارکرد آن ، گیرد قرار می

 یدار  ابعاد  و خوا  مکانیکی باشد. اخوا  حرارتی، پموارد تواند در  عملکرد مورد نیاز می -1يادآوري

از دما   ی کهیااتوان در برابر اختح  دما رود، آزمونه را می رجع به کار میکه به عنوان ی  م روش آزمون حاضر -1 يادآوري

اا در برابر  که فراورده شرایط واقعی کاربرد انگامی نشانگر ممک  استقرار داد. ای  مورد  رسد می محیط تا حداق  دما  کاربرد

 باشد.نند، گیر اا  چند الیه قرار می اصلی مانند سامانه رویهدمااا  متفاوت در دو 

 اصول 1-پ

لو  گرم  به وسیلهتغییرات ابعاد  آزمونه در تماس با سردتری  ورق برا  تعیی  ضریب ادایت حرارتی 

دما  گیر  طو ، عرض و ضخامت آن قب  از سرد شدن و بعد از برگشت   محافظت شده از طری  اندازه

 گیر  را یادداشت کنید. طی اندازه تری  دما  سردتری  ورق شود. کم دما  محیط تعیی  می دستگاه به
 تواند ی  فرایند تکرار  باشد. ای  روش می -يادآوري

 شر  داده شده است. 2-برا  ارزیابی حداق  دما  کاربرد مصالح ویژه در بند ث تکمیلیالزامات 

 وسايل 9-پ

 گیر  ضریب ادایت حرارتی. برا  اندازه لوح گرم محافظت شده، دستگاه 1-9-پ

فراورده مکورد  قابلیت کار کردن با سردتری  ورق به سرد  حداق  دما  کاربرد مورد انتظار باید  هدستگاای  

 را داشته باشد. آزمون 

 با الزامات ای  استاندارد باشد. مطاب ابعاد آزمونه باید 

 کند. ا  میبا ابعاد  یکسان با ابعاد آزمونه که بار مورد درخواست را بر آزمونه اعم ،مربعي ورق فشار 1-9-پ

  سازد. امکان پییر می mm 93/9 تا حداق ضخامت را که خواندن  ،میکرومتر  9-9- پ

 سازد. امکان پییر میرا mm 1/9 که خواندن تا حداق  ،كولیس  4-9- پ
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 ها آزمونه 4- پ

 ها ابعاد آزمونه    1-4-پ 

 . به شک  مربع بریده شوند ستفادهگرم محافظت شده مورد ا اا باید با ابعاد  مطاب  با دستگاه لو  آزمونه

 .باشند mm39 mm399mm  399 تر از یا بیش mm93 mm999mm  999تر از  اا نباید کم آنابعاد 

  مطاب  الزامات ای  پیوست باشد.مشخص شده،  ای  استاندارد در به صورتی کهطو ، عرض و ضخامت باید 

دو سطح اصلی برا  شبیه سکاز    بی امانه چند الیه با اختح  دما  مربو  از س توان بر رو  ی  الیه آزمون را می -يادآوري

 شرایطی که در کاربرد وجود دارد، انجام داد.

 ها آزمونه تعداد   1-4-پ

 حداق  دو آزمونه باید استفاده شود.

 ها آزمونه تثبیت شرايط 9-4-پ

دار  شکوند. در نبکود    ایت حرارتکی نگکه  گیر  ضریب اد در شرایط پیش بینی شده برا  اندازهباید  اا آزمونه

در صکورت اخکتح  نظکر در    یکا  دار  کرد.  نگهC(393 )در دما   h6اا را باید حداق   چنی  شرایطی، آن

 .نموددار   نگه 9-3در بند  برا  مدت مشخص شده( درصد 339( و رطوبت نسبی )993)Cدما 

 روش آزمون 5- پ

 شرايط آزمون 1-5-پ

  باشد.C(393 )  آزمون باید دما  شرایط اولیه برا

 روش انجام آزمون 1-5-پ

 .بخوانید mm1/9گیر  کرده و با تقریب  اندازه 13-9، را مطاب  استاندارد بند l1 ،b1طو  و عرض آزمونه، 

 .بخوانید mm93/9گیر  کرده و با تقریب  اندازه 3-9بند ، را مطاب  استاندارد d1ضخامت آزمونه، 

ستگاه لو  گرم محافظت شده قرار دایکد، یک  ورق آن بایکد تکا حکداق  دمکا  ککاربرد طکی         آزمونه را در د

 گیر  ضریب ادایت حرارتی سرد شود. اندازه

در یک  زمکان    تر گرمتری  دما  سردتری  ورق و دما  ورق  گیر  ضریب ادایت حرارتی را با ثبت کم اندازه

 انجام داید.

 بگیارید دستگاه و آزمونه تا دما  محیط گرم شوند.    نقطه(چندیمعموال شام  )گیر   بعد از اندازه

گیر  کرده و  اندازه 13-9بند ، آن را مطاب  استاندارد b2، و عرض، l2آزمونه را از دستگاه خارج کرده و طو ، 

 .بخوانید mm1/9با تقریب 

 3ص شکده در جکدو    بکا اسکتفاده از بکار مشکخ     3-9بنکد  ، را دوباره مطکاب  اسکتاندارد   d2ضخامت آزمونه،  

 .بخوانید mm93/9گیر  کرده و با تقریب  اندازه
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 محاسبه و بیان نتايج 6-پ

 تغییرات ابعادي 1-6-پ

(، 3-( و  )پ9-(، )پ1-اا  )پ تغییرات ابعاد  طو ، عرض و ضخامت را برحسب درصد با استفاده از معادله

 محاسبه کنید:

1

12
l

l

ll
100


 (1-پ)                                                    

1

12
b

b

bb
100


 (1-پ)                                                 

1

12
d

d

dd
100


 (9-پ)                                                      

 که در آن: 

 l1   ،b1  و d1   گیر  ضریب ادایت حرارتی است؛ از اندازهبه ترتیب طو ، عرض و ضخامت آزمونه قب 

L2   ،b2  و d2 گیر  ضریب ادایت حرارتی است؛ به ترتیب طو ، عرض و ضخامت آزمونه بعد از اندازه 

 ابعاد  اتتغییرمقادیر میانگی  
l
 , 

b
  و

d
  درصد نتایج 3/9ده با تقریب را به صورت درصد گرد ش

 .منفرد محاسبه کنید

تر شود،  از ابعاد از مقدار مشخص شده در استاندارد فراورده بیش اری اگر تغییر در مقدار میانگی  برا  

تر یا معاد   سردتری  ورق تکرار شود تا تغییرات ابعاد  کم تر نسبت به گرمآزمون باید حداق  در ی  دما  

که  شود، مشرو  بر آن حداق  دما  کاربرد در نظر گرفته می به عنواناشد. ای  دما مقدار مشخص شده ب

 نیز برآورده شوند. 9-6-پالزامات داده شده در بند 

 هاي اضافي و/يا مشاهدات آزمون 1-6-پ

ت الزامکا  اصکلی  اگر بند مربو  به ای  پیوست و/یا استاندارد نتیجه بازرسی ظاار  آزمونه باید یادداشت شود.

 را معی  کند، محاسبات و/یا مشاادات باید مطاب  آن یادداشت شود. تکمیلی

 ها گیري دقت اندازه 9-پ

 بیان دقت روش در ای  استاندارد امکان پییر نبوده ولی در نظر است انگام بازنگر  بعد  بیان شود.  -يادآوري

 گزارش آزمون 1-پ

 گزارش آزمون باید شام  اطحعات زیر باشد: 

  ؛ایران ای  استاندارد ملی ارجاع بهالف( 

 :  شام  ب( مشخصات فرآورده

 ؛یا عرضه کننده تولیدکننده، کارخانه،  نام فرآورده (1

  ؛شماره کد تولید (9

   ؛ نوع فرآورده (3
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   ؛بند  بسته (2

 ؛شک  فرآورده انگام تحوی  به آزمایشگاه (3

   ؛اسمی، چگالی اسمی ابعاداطحعات مناسب دیگر مانند  (6

 ن : پ( روش آزمو

   ؛بردار  نمونه ، مح  و تاریخبردار نام نمونه  بردار  مانند سابقه قب  از آزمون و نمونه (1

 ؛شرایط تثبیت (9

   ؛3-و پ 2-پ اا ار گونه انحرافی از بند (3

 ؛آزمونانجام تاریخ  (2

  ؛اا ابعاد و تعداد آزمونه (3

   ؛افزایش دما  انتخابی آانگ (6

  ؛آزمون مربو  بهاطحعات کلی  (3

 ممک  است بر نتایج اثر گیاشته باشد. اتفاقاتی که (3

باید در آزمایشگاه در دسترس باشد ولی نیاز  نیست که در  گر آزمونو مشخصات  آزمون اطحعات در باره وسای  -يادآوري 

 گزارش نوشته شود. 

 ت( نتایج: 

اد  باعث انبسا  یکا  . اگر تغییرات ابعو دما و میانگی  مقادیر تغییرات ابعاد  تغییر شک  منفردمقادیر کلیه 

را یادداشت کنید. کلیه مقادیر منفرد و مقدار میانگی  حکداق  دمکا  ککاربرد. ارزیکابی      آنشده است  انقباض

اسکتاندارد یکا   مت  مطاب  آنچه که در بنداا  مربو  ای  پیوست یا  تکمیلیظاار  را یادداشت کنید. نتایج 

 ارگونه مشخصات فنی دیگر مشخص شده است.

 هاي فنلي آزمون فوم عمومي روش موارد تکمیليحات و اصال 7-پ

زیکر   تکمیلیاا   آزمون،  -C139ساختار عمدتا سلو  بسته با اد  کاربرد در دما  اا  فنلی با  برا  فوم

ای  استاندارد مت  که باید با مقدار مورد نیاز مقرر شده در  Fتعیی  ضریب  برا باید در حداق  دما  کاربرد 

 شود.، انجام گرددمقایسه 

 کند. را تعیی  میشود  اا  حرارتی ایجاد می در برابر ترك خوردگی که در اثر تنشفراورده مقاومت  F ضریب -يادآوري

 ها  آزمونه 1-7-پ

 ها  ابعاد آزمونه 1-1-7-پ

 نشان داده شده، باشند. 1-چه در شک  ث اا باید دارا  ابعاد  مطاب  آن آزمونه

حاص  شده گیر  تهیه کرد اما اثر پوسته  اا  معمولی قالب توان به وسیله روش را می اا آزمونه یدر صورت مقتض -1يادآوري

آزمونه، که ای  ایراد را ندارد،  ساز  روش دیگر آمادهتوان حی  کرد و باعث اختحفی در نتیجه نهایی خوااد شد.   نمیرا 

 است. دستگاه تراشکوچ  با استفاده از ی   ا  قطعهبر رو   شک  مناسبتراشیدن 
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 برا  کنتر  یکنواختی دما مورد نیاز است. کااش یافتهابعاد  -1يادآوري

 ها  آزمونهتعداد  1-1-7-پ

 پنج آزمونه باید به کار برده شود.

 ها  آزمونه 1-7-پ

تثبیت کنید. مقاومت کششی  h3و به مدت حداق  سرد تا حداق  دما  کاربرد مورد انتظار را  اا آزمونه

 را سرعت ثابت ف  .گیر  کنید اندازه 11-9بند ه را در حداق  دما  مورد انتظار مطاب  استاندارد فراورد

  دقیقه ر  داد. 6دقیقه تا  3گسیختگی در  انتخاب کنید که چنان

 11-9بند با نیرو  کشش در حداق  دما  کاربرد مورد انتظار مطاب  استاندارد  در رابطهتغییرات ابعاد  را 

 به کار برید.را حداق  پنج آزمونه  د.یر  کنگی اندازه

در جهتی که مقاومت کششی حداق  دما  کاربرد مورد انتظار  تاC(393 )از دما   خطی انقباضضریب 

 به کار برید.را د. حداق  پنج آزمونه یگیر  کن اندازه 33-9بند مطاب  استاندارد شود را  گیر  می اندازه

 محاسبه و بیان نتايج 9-7-پ

را در حداق  دما  کاربرد با  1کشسانیرا  ار آزمونه به کار برده شده برا  آزمون مقاومت کششی، مدو  ب

 محاسبه کنید. 9بار ابعاد  برتقسیم مقاومت کششی 

 : 2-با استفاده از معادله پ Fمحاسبه ضریب 
 

 




T

1
F




(4-)پ                                                      

 که در آن:

σ   ؛میانگی  مقاومت کششی مصالح در حداق  دما  کاربرد است 

   شود.می تخمی  زده  2/9اا  فنلی  ؛ برا  فومدر حداق  دما  کاربرد است ضریب پواسون 

 .توان به کار برد سایر مقادیر را میاا  آزمایشگاای اثبات شود  داده به وسیلهچنانچه  -يادآوري

     ؛کششی در حداق  دما  کاربرد است کشسانیمدو   میانگی  

     ؛در حداق  دما  کاربرد است خطی انقباضضریب میانگی  

T  و دما   اختح  دما  بی  حداق  دما  کاربردC93. 

مقدار مشخص شده در استاندارد ویژگی فراورده مربو  باشد، ای  آزمون تر از  محاسبه شده کم Fاگر ضریب 

تر از مقدار مشخص شده شود.  معاد  یا بزرگ Fتر سرد تکرار شود تا ضریب  اید در ی  دما  کمو محاسبه ب

که الزامات مربو  به بند  شود، مشرو  بر آن ای  دما به عنوان حداق  دما  کاربرد در نظر گرفته میگاه  آن

 نیز در ای  دما برآورده شود. 3-تا پ 1-پ

 

 

                                                                                                                                                         
1 -Modulus of Elasticity 

2 -Dimensional charge 
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(mmها ) ابعاد آزمونه -1-شکل پ
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 پیوست ت

 )اطالعاتي(

 تکمیلي خواص

 

 كلیات 1-ت

ای   .ارائه دادانتخاب کرده،  (1-ت زیر )جدو  تکمیلی درباره خوا  را تواند اطحعاتی کننده می تولید

ه عنوان مقادیر حد  برا  ار نتیجه آزمون به ، باید بآنو کاربرد  فراوردهبرا   لزوماطحعات، در صورت 

  ، ارائه شود.1-ت  شرایط مطاب  جدو  تثبیتمون مرجع، نمونه بردار  و آز  دست آمده از روش

 چگالي ظاهري 1-ت

اکا  فکوم    است ولی نباید اساسی برا  ارزیابی کیفیکت فکراورده    مفید شناسایی، پارامتر a، چگالی ظاار 

 فنلی باشد.

تعیکی  خوااکد شکد. چگکالی      3-9بنکد  شود، مطاب  استاندارد  اا اگر داوطلبانه اعحم می چگالی ظاار  تخته

تعیکی  خوااکد شکد. اگکر      33-9بنکد  شود، مطاب  استاندارد  اگر داوطلبانه اعحم می ا  اا  لوله عای ظاار  

kg/mبرحسب باید ،  ADشود، مقدار اعحم شده، حم میعچگالی ظاار  ا
 شود.  داده 3

 ضريب انبساط حرارتي 9-ت

 اگکر  تعیی  خوااکد شکد.   36-9بند شود، مطاب  استاندارد  ه اعحم میاگر داوطلبان،  mضريب انبساط حرارتي، 

 باشد. TEتر از مقدار اعحم شده  شود، ایچ نتیجه آزمونی نباید بزرگ ضریب انبسا  حرارتی اعحم می

 انتقال بخار آب عايق پیش ساخته لوله 4-ت

تعیکی    32-9بنکد  د، مطاب  اسکتاندارد  شو اگر داوطلبانه اعحم می پیش ساخته لوله اا  انتقا  بخار آب عای 

اا  امگ  یکا مقاومکت بخکار     فراورده ، برا خوااد شد و به صورت ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب، 

اگر انتقا  بخار آب عکای  پکیش سکاخته لولکه     شود.  بیان می دار اا  غیرامگ  یا روکش ، برا  فراوردهZآب، 

، نبایکد  Zیکا مقاومکت بخکار آب،    ، یب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب، اعحم می شود، ایچ نتیجه آزمون ضر

تر از مقدار اعحم شده باشد.   کم

 مقاومت كششي عمود بر سطوح 5-ت

تعیی  خوااد  33-9بند شود، مطاب  استاندارد  اگر داوطلبانه اعحم می ،t σm  مقاومت کششی عمود بر سطو ،

تر از مقدار اعحم شده،  شود، ایچ نتیجه آزمونی نباید کم اعحم می مقاومت کششی عمود بر سطو شد. اگر 

TR.باشد ، 
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  مقاومت برشي 6-ت

مقاومت شود. اگر خوااد تعیی   13-9بند مطاب  استاندارد شود،  ، اگر داوطلبانه اعحم می ،مقاومت برشی

  باشد. ،SS ،تر از مقدار اعحم شده شود، ایچ نتیجه آزمونی نباید کم برشی اعحم می

 مقاومت خمشي 9-ت

 مقاومتتعیی  خوااد شد. اگر  16-9بند شود، مطاب  استاندارد  اگر داوطلبانه اعحم می ،σb   مقاومت خمشی،

 ، باشد.BSتر از مقدار اعحم شده،  شود، ایچ نتیجه آزمونی نباید کم خمشی اعحم می 

 تركیب گاز سلول 1-ت

 .شود گاز  تعیی  وماتوگرا کر به وسیلهترکیب گاز سلو  باید 

 فوق سردكاربرد  7-ت

مشورت شود که آیا  تولیدکنندهبا به علت خطرات انفجار مواد آلی در حضور اکسیژن مایع، توصیه شده است 

 کاربرد.به   -C139 تر از  کمدر دما  توان  را میاا  فوم فنلی  فراورده
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 آزمون هاي تناوبط و حداقل ها، تنظیم شراي هاي آزمون، آزمونه روش -1-جدول ت

 متر میلی ر حسبابعاد ب

كنترل تولید 

 كارخانه

شرايط 

 ويژه

حداقل تعداد 

ها  گیري اندازه

بدست براي 

يك  آوردن

 نتیجه آزمون

طول وعرض         

 روش آزمون الفها آزمونه

 بند

حداقل تناوب 

 بفراوردهآزمون 
 شماره عنوان

 

 h92بار ار ی 

  تآزمون نوع اولیه

 سا 3و یکبار ار

 

- 

- 

 

1 

1 

 

 اندازه کام 

 اندازه کام 

 

 3-9بنداستاندارد 

 33-9بنداستاندارد 

 چگالی ظاار 

 اا تخته -

 عای  پیش ساخته لوله -

 9-ت

  تآزمون نوع اولیه

 سا 3بار ار و ی 

- 
9 191939  3-ت ضریب انبسا  حرارتی 36-9بند استاندارد 

 تآزمون نوع اولیه

 سا 3بار ار و ی 

- 
9 

مطاب  روش 

 آزمون
 32-9بند استاندارد 

انتقا  بخار آب عای  

 پیش ساخته لوله
 2-ت

  تآزمون نوع اولیه

 سا 3بار ار و ی 

- 
3 3939  33-9بند استاندارد 

مقاومت کششی عمود 

 بر سطو 
 3-ت

 تآزمون نوع اولیه

 سا 3بار ار و ی 

- 
3 39939  6-ت مقاومت برشی 13-9بند استاندارد 

 تآزمون نوع اولیه

 سا 3بار ار و ی 

 روش ب
- 139399  3-ت مقاومت خمشی 16-9بند استاندارد 

 تآزمون نوع اولیه

 سا 3بار ار و ی 

- 
 3-ت ترکیب گاز سلو  تکروماتوگرا  گاز  - -

 که اظهار شده باشد. ، مگر آنبا اندازه کام  فراوردهضخامت   -الف

 .ق داردمصدا مورد اعحم خاصیت درفقط   -ب

 مراجعه شود. 99-9بند به استاندارد آزمون نوع اولیه،  -پ

 مرجع: -ت
S Lohmeyer, G Muller. “Determination of the cell gas amount and composition in polyuretane foams”, Journal for 

Cooling Tecnic and Air Conditioning (Kaltetechnik Klimatisierung), 22
nd

 year, volum 3 (1970) , pages 291-295. 
 

 


