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 ه نام خداب

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسوتاندارد  مؤسسوۀ  مقوررات  و قووانی   اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 نشور  و تودوی   تعیوی ،  وظیفوه  کوه  اسو   کشوور  رسومی  مرجو   تنهوا  1331 موا   بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهد  به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران

 92/6/29شورای عالی اداری مورخ  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجا  و دومی  جلسه نام

 . جه  اجرا، ابالغ شد  اس  92/3/29مورخ  33333/996به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شمار  

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب ،کارشناسان سازمان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوز  در استاندارد تدوی 

 بوه شورایط   توجوه  بوا  و ملوی  مصوال   با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگا  اقتصادی و یتولید پژوهشی، علمی،

-مصور   تولیدکننودگان،  شوام   نفو ،  و حو   صواحبان  منصفانۀ و آگاهانه مشارک  از که اس  تجاری و وریآ تولیدی، ف 

  شوود  موی  حاص  غیردولتی و دولتی یها سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز واردکنندگان، و کنندگان، صادرکنندگان

 شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نف  ذی مراج  به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش

ملوی   اسوتاندارد  عنوان به تصویب صورت در و طرح ،رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریاف  پس و

 .شود می منتشر و چاپ ایران )رسمی(

کنند  می تهیه شد  تعیی  ضوابط رعای  با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

، بودی  ترتیوب    .شوود  موی  منتشور  و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی کمیتۀ در

ملوی   کمیتوۀ  در و تودوی   3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شد  نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسید  تصویب به ،دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربوط که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بی  سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
المللوی الکتروتکنیوک    بوی   ،کمیسیون 1

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

(OIML)  2رابوط  تنها به عنوان و اس
 کودکس غویایی    کمیسویون  

3
(CAC)خوا   های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استانداردهای تدوی  در . کند می فعالی  کشور در 

  شودمی گیریبهر  المللی بی  استانداردهای و جهان صنعتی و نیف ،علمی های پیشرف  آخری  از ،کشور

 ، حفو  کننودگان  مصور   از حمایو   بورای  ،قانون در شد  بینی پیش موازی  رعای  با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

اجورای   ،اقتصوادی  و محیطوی  زیسو   مالحظات و محصوالت کیفی  از اطمینان حصول ،عمومی و فردی ایمنی و سالم 

 عوالی  شوورای  تصوویب  ابو  وارداتوی،  اقوالم  یوا  /و کشور داخ  تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از بعضی

 اسوتاندارد  اجورای  ،کشوور  محصووالت  برای المللی بی  بازارهای حف  منظور به تواند می سازمان نماید.  استاندارد، اجباری

 خودمات  از کننودگان  اسوتفاد   بوه  بخشویدن  اطمینوان  برای همچنی  . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای

 و کیفیو   مودیری   هوای  سیسوت   صدور گوواهی  و ممیزی ،بازرسی ،آموزش ،مشاور  در زمینۀ فعال مؤسسات و ها سازمان

 گونه ای  ی استاندارد ایرانسازمان مل ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز ها آزمایشگا  ، محیطیزیس  مدیری 

 ، الزم شورایط  احوراز  صوورت  در و کنود  موی  ارزیوابی  ایوران  تأیید صوالحی   نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

کالیبراسویون   ،یکاها المللی بی  دستگا  ترویج .کند نظارت می آن ها عملکرد بر  و اعطا ها آن به صالحی  تأیید گواهینامۀ

 ایران ملی استانداردهای سط  ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیی  ،سنجش ی وسا ()واسنجی

 .اس  سازمان ای  وظایف دیگر از

                                                 
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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 پیش گفتار
 

 که  «هاویژگی –های ساختمانی پان   مغزی ساندویچ برایهای صلب مورد استفاد   فوم» استاندارد

 در و شد  تدوی  و ایران تهیه استاندارد سازمان ملیتوسط  مربوط هایدرکمیسیون آن نویس پیش

های مهندسی ساختمان و مصال  و فرآورد استاندارد  ملی کمیتۀ اجالس چهارصد و هشتاد و ششمی 

 اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک اس ، گرفته قرار تصویب مورد  3/19/29  مورخ ساختمانی

 استاندارد عنوان به ،1331 ما  بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی 

 .شودمنتشر می ایران ملی

 و علوم صنای ، زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرف  و تحوالت با هماهنگی و همگامی حف  برای

 و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد تجدیدنظر ،زومل مواق  در ایران ملی خدمات، استانداردهای

 خواهد قرار توجه مورد، مربوط فنی کمیسیون در تجدیدنظر هنگام شود، ارائه ای  استانداردها تکمی 

  .کرد استفاد  ملی استانداردهای تجدیدنظر آخری  از هموار  بنابرای ، باید .گرف 

 

 :اس  زیر شرح به گرفته قرار استفاد  مورد ندارداستا ای  تهیۀ برای که منب  و ماخیی

 
ASTM E1730:2009 , Standard Specification for Rigid Foam for Use in Structural 

Sandwich Panel Cores 
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  – هاي ساختماني پانل مغزي ساندويچبراي هاي صلب مورد استفاده  فوم 

 هاويژگي

 
 
 دهدف و دامنه کاربر  1

های صلب مورد استفاد  برای مغزی های  فومهد  از تدوی  ای  استاندارد تعیی  ویژگی 1-1

به عنوان مغزی( یا عای  حرارتی )ساندویچ پان ، حاص  تزری  فوم ساندویچ پان  های ساختمانی اس  . 

جنس  های حرارتی صلب از عای  شد  در ای  استاندارد، معرفی در میان دو ورقه فلزی اس . مشخصات

یا  1های هواپیما ساخ  آشیانه ،های ساختمانی پان ایزوسیانورات را که در ساندویچ یورتان و پلیپلی

 تادرجه سلسیوس  -39هایی با محدود  دمایی  و در محیط ای چون فضاهای تمیزهای بسته و ویژ  محیط

ها در  پان ساندویچ شدۀ ای دهد. دمای سطوح رنگ پوشش می روند را درجه سلسیوس به کار می 31

د. موادی با ای  مشخصات باید تحمّ  دمای ندرجه سلسیوس ه  برس 23تواند به  محیط واقعی می

ها به صورت های میکور در ساخ  پان فومدرجه سلسیوس را دارا باشد.  119   9 سازی ورقه  فرآوری و

 رود.درجا به کار می

ای  استاندارد، کلیه مالحظات ایمنی برای  نچودقّ  نمود  های آزمون، باید درخصو  روش 1-9

گیرد. مسئولی  کاربر ای  استاندارد، فراه  آوردن شرایط متناسب ایمنی و  استفاد  از آن را دربر نمی

 باشد.  های قانونی، پیش از استفاد  از آن می تعیی  قابلی  کاربرد محدودی 

کاربر ای  استاندارد  کند. بنابرای  وظیفهربرد ای  روش را بیان نمیای  استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کا –هشدار 

 های اجرائی آن را کنترل نماید.اس  که  موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعای  کرد  و پیش از استفاد ، محدودی 

 اد  قرار گیرد.های بسته مانند فضاهای تمیز مورد استفشود ای  استاندارد برای محیطپیشنهاد می  –يادآوري 

 

 مراجع الزامي  1

 به. اس شد  ارجاع ها آن به ایران ملی استاندارد ای  مت  در که اس  مقرراتی حاوی زیر الزامی مدارك

 با مدرکی به که صورتی در .شودمی محسوب ایران ملی استاندارد ای  از جزیی مقررات، آن ترتیب ای 

 ملی استاندارد ای  نظر مورد آن بعدی تجدیدنظرهای و هایهاصالح باشد، شد  ارجاع انتشار تاریخ ذکر

                                                 
1- Shelter  
2- Laminating 



  2 

 آخری  هموار  اس ، شد  ارجاع آنها به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد در. نیس  ایران

 .اس  نظر مورد آنها بعدی های اصالحیه و تجدیدنظر

:اس  الزامی استاندارد ای  از استفاد  برای ذی  ج امر از استفاد   
2-1 ASTM C165, Test Method for Measuring Compressive Properties of Thermal 

Insulations 

2-2  ASTM C168, Terminology Relating to Thermal Insulating Materials  

2-3 ASTM C177, Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal 

Transmission Properties by Means of the Guarded Hot Plate Apparatus 

2-4 ASTM C273, Test Method for Shear Properties in Flatwise Plane of Flat Sandwich 

Constructions or Sandwich Cores 

2-5  ASTM C366, Test Methods for Measurement of Thickness of Sandwich Cores 

2-6 ASTM C390, Criteria for Sampling and Acceptance of Preformed Thermal Insulation 

Lots 

2-7 ASTM C518, Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal 

Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus 

2-8 ASTM C550, Practice for Measuring Trueness and Squareness of Rigid Block Thermal 

Insulation 

2-9  ASTM D883, Terminology Relating to Plastics 

2-10  ASTM D1621, Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics 

2-11  ASTM D1622, Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics 

2-12 ASTM D1623, Test Method for Tensile and Tensile Adhesion Properties of Rigid 

Cellular Plastics 

2-13  ASTM D2126, Test Method for Response of Rigid Cellular Plastics to Thermal and 

Humid Aging 

2-14  ASTM D2856, Test Method for Open Cell Content of Rigid Cellular Plastics by the 

Air Pycnometer 

2.15  Code of Federal Regulations Aeronautics and Space: 14 CFR 25.853 (Federal Air 

Regulation 25.853) Compartment Interior (Amend. 25-72)3  

2.16  Federal Standard: QQ-A-25011 Aluminum Alloy 6061-T6 Plate and Sheet4 QQ-A-

260/11 Aluminum Alloy 6081, Plate and Sheet4 

2.17  MIL STD 105, Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes4 

2.18 Aircraft Materials Fire Test Handbook, DOT/FAA/AR-00/12 Federal Aviation 

Regulation (FAR) 25.853 
 

 

 

 تعاريف و اصطالحات 9

 اصطالحات،  2-9و  9-9بندهای  استاندارد ارائه شد  در تعاریف و اصطالحات عالو  بر استاندارد ای  در 

 .رودمی کار به زیر  تعاریف و
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9-1   

 (PU)    يورتان صلبفوم پلي

انواع  ای عمدتاً بسته اس  که شام صلب با ساختار خانه سلولیهای عای  پالستیک ای از فرآورد خانواد 

 می باشد. PIR و PURپلیمرهای بر پایه 

 

9-1 

 ) (PIRايزوسیانورات فوم پلي

ای عمدتاً بسته اس  که بر پایه پلیمرهایی قرار دارد صلب با ساختار خانه سلولیفرآورد  عای  پالستیک 

 باشند.های ایزوسیانورات میکه عمدتاً از گرو 

9-9 

 (PUR)  يورتان صلب  فوم پلي

ای عمدتاً بسته اس  که بر پایه پلیمرهایی قرار دارد صلب با ساختار خانه سلولیعای  پالستیک  فرآورد 

 باشند.برخوردار می یورتانپلیهای که عمدتاً از گرو 

 

  بندي طبقه    9

دارای  اس   دها پرداخته ش های حرارتی که در ای  استاندارد به آن نشد  از عای  صفحات روکش   9-1

 باشند: می صاتیچنی  مشخ

 ؛ کیلوگرم بر مترمکعب 39سمی برابر چگالی ا  - 1نوع   9-1-1

 ؛ کیلوگرم بر مترمکعب 23سمی برابر چگالی ا  - 9نوع   9-1-1

 ؛ کیلوگرم بر مترمکعب 62سمی برابر چگالی ا  - 3نوع   9-1-9

 کیلوگرم بر مترمکعب. 129چگالی اسمی برابر   - 2نوع   9-1-9

 دهي اطالعات سفارش     5

 باید موارد زیر را پوشش دهد: ،دهی مواد مطاب  با ای  استاندارد سفارش   5-1



  4 

 معرفی مشخصات جنس؛   5-1-1

 نام و نوع محصول؛   5-1-1

 های مجاز آن؛ ابعاد و محدود    5-1-9

 تایج آزمون مقاوم  در برابر ضربه؛ن   5-1-9

 گیاری محصول؛ الزامات نشانه   5-1-5

 بندی. الزامات بسته   5-1-6

 

 فوممشخصات   6

شک  و الزاماً جدا از انداز  و یکهای منفرد ه  ای از خانه به صورت مجموعهد شک  ظاهری عای  بای

 یاشد  نیکدیگر بود  که در ک ّ جنس، یکسان و عاری از فضای خالی نامتناسب و تجم  مواد منبسط

 (.مراجعه شود 1جدول شمار   بهد )باش خوردگی چی و  یا درزی اجسام خارج

 

 هاي مجاز آن ابعاد و محدوده     7

 های مجاز آن باید توسط خریدار، مشخص گردد.  ابعاد، همواری و محدود 

 

  1ارزيابي  8

آزمایش شد  و خوا   مواد تهیه شد  طب  ای  استاندارد باید در صورت لزوم توسط خریدار،    8-1

ند. داشت  محصولی متناسب با جدول مزبور، نیاز تولیدکنند  را از انطباق را دارا باش( 3) مندرج در جدول

 کند.  دیگر الزامات ای  استاندارد را مرتف  نمیبا پیوسته و مداوم محصول 

برای ماد  ساخته شد ، خوا  ( 3)های تصری  شد  در جدول  عالو  بر رعای  الزامات آزمون   8-1

، لسیوسدرجه س 119ساع  در دمای  2امات مزبور را پس از آن که الز دفشاری، کششی و برشی نیز بای

 به تعادل رسید، رعای  نماید.  9-11شد و مطاب  با بند  9سازی آماد پیش

                                                 
 از لغ  ارزیابی استفاد  شد  اس .  Qualificationدر ای  استاندارد به جای کلمه  - 1

1- Pre-conditioned  
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 اولیه بحرانی )یعنی ایزوسیانات و آن، مواد 1گزینی شد  چنانچه تغییری در ترکیبمحصول ارزیابی   8-9

گردند، مگر  شد  تلقی میمح  تولید آن نداشته باشند، ارزیابیهای اساسی ساخ  یا  ها(، روش9 ال پلی

 خواسته خریدار، جز ای  باشد. 

 

 پذيرش   -4

پییرش، معادل یک دفعه تولید مشخص  یک بهر برای آزمون - براي آزمون پذيرش 3اندازه بهر  4-1

 باشد.  می 2و منفرد با استفاد  از مواد خام دارای یک سری ساخ 

 
 

 بندي خصوصیات بقهط -1جدول 

 روش بازرسي ييجز عمده مشخصات

 X .... 2-2-3 طول، عرض و ضخام 

 X .... 2-2-3 ها همواری گوشه

میلی 29299متر مرب  در هر میلی 29خل  و فرج بیش از 

 مرب  از سط  ورقمتر
X .... 2-2-9 

3خردشدگی
 X .... 2-2-9 فوم 

 X .... 2-2-9 مترمیلی 29فضاهای خالی بیش از 

 X 2-2-9 .... مواد منبسط نشد 

 X 2-2-9 .... مواد خارجی

 X 2-2-9 .... ها آالیند 

 X .... 2-2-3 خوردگی درز و چی 

 

ظر و از ن شد  انتخاباز فوم،  بهرز هر ای شاخص ا خوا  فیزیکی( باید نمونهآزمون پییرش )  4-1

 (.جعه شودرام 9جدول به ، آزمون شود )زیرخوا  فیزیکی 

 

 

 

 

 

                                                 
2- Formulation 

3- Polyol 

4- Lot size 

5- Batch 

6- Crushed 
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 معرفي خواص فیزيکي -1 جدول شماره

 روش  الزامات خاصیت

 1-19  3 جدول چگالی

 3-19  3 جدول استحکام فشاری

 3-19  3 جدول استحکام برشی

 3-19  3 جدول مقاوم  در برابر شعله

 

 

 آزمون پذيرش() برداري براي پذيرش نمونه    4-9

  9-13بند بازرسی از استاندارد  IIسط   مطاب اید آزمون مطابق  کیفی ب ایبرداری بر نمونه   2-3-1

 باشد. 

عم  شود، باید  9-13بند استاندارد  مندرج در 1یافتهچنانچه بر اساس شرایط بازرسی کاهش  4-9-1

یافته برداری کاهش استفاد  نمود. نمونهیافته، برداری کاهش طرح نمونه برداری کام  از طرح نمونه جای به

 انجام شود.( 13-9استاندارد بند از  S-2سط  بازرسی ) 6-9اندارد بند مطاب  استباید 

 

 آزمون -4-9

 مورد (1ل )وباید درخصو  خصوصیات مندرج در جد 3-2شد  بر اساس بند های انتخاب نمونه -2-2-1

 ند. قرار گیرآزمون 

 

 آزمون چشمی باید شام  معاینه دقی  خصوصیات سطحی باشد.     4-9-1

حسب تناسب با محدود  مجاز مشخص شد ، توسط کولیس، گیری ابعادی باید بر داز ان   4-9-9

های  شناسی و رویه یا خواسته مشخص خریدار، باید از روش ردیدانجام شود. در صورت ت 9کش یا متر خط

 استفاد  نمود. 3-9و  3-9در استاندارد بندهای مندرج 

برای خصوصیات و  درصد یکت عمد  باید برای خصوصیا (AQL)3سط  کیفی مورد قبول   4-9-9

 باشد.  درصد 3/9جزیی 

                                                 
1- Reduced inspection 

2- Tape rule 

3- Acceptance Quality Level 
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نشد ، د( عبارتس  از سطحی از مواد مخلوطشومراجعه  1جدول  بهخوردگی ) درز یا چی    4-9-5

ی مان  از ادامه انبساط آن شد  اس  که علته بدر داخ  جرم فوم در حال انبساط تاخوردگی ایجاد شد  

خوردگی هنگامی که به صورت عادی به یک سط   دهد. درز یا چی  ش میاستحکام کششی فوم را کاه

اید متمایز از ای  وضعی  را ب .رسد روی سط  فوم به نظر می یک خطبرش خورد ، نگا  شود به صورت 

داری بر استحکام فوم نخواهند  ناشی از دلی  مشابه اما غیرقطعی( دانس  که اثر معنیتغییر رنگ ساد  )

خمیدن متر(، سپس میلی 31)نه با ضخامتی بیشتر از  برداری از صفحه فوم رایط باید با نمونهگیارد. ای  ش

آن را  ر حال  شکستگی، ناپیوسته بود بایدمتری، بررسی نمود. اگمیلی 393و شکست  آن روی استوانه 

 خوردگی تلقی کرد.  درز یا چی 
 

 الزامات خواص فیزيکي    11

شد  پلی ایزوسیانورات باید مقادیری در محدود  معرفی یورتان یاپلی 1خانهخانه های صلب و فوم خوا  

 داشته باشند. را  (3)در جدول 

 سازي براي آزمون پیش آماده    11

 ، گیشته باشد. ونای برای آزم ساع  باید از زمان ساخ  فوم تا بریدن هر تکه 39حداق     11-1

درجه سلسیوس و  (92 ±9) در دمای آزمون، ش از انجامساع  پی 19 ها باید حداق  نمونه   11-1

 ماند  باشند مگر خواسته خریدار، جز ای  باشد.  باقی 69%رطوب  نسبی کمتر از 
 

                                                 
4- Cellular 
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 خواص فیزيکي و مکانیکي -9جدول 

 بند مربوط 9نوع  9نوع  1نوع  1نوع  الزامي هايويژگي

 1-19 129 39 3/33 6/91 (یشینهب)  چگالی 

 9-19  (یشینه)ب هدای  گرمایی 

 - الزم نیس  C3 936/9 933/9 933/9°ط در دمای متوس
 - الزم نیس  C92 936/9 933/9 933/9°در دمای متوسط 
 - الزم نیس  C32 936/9 933/9 933/9°در دمای متوسط 

ا آستانه یشدگی  کج 19%استحکام فشاری در 

 (ه(، )کمینkpaتحم  )
2/139 3/933 9/223 9333 19-3 

 2-19 1326 1/313 3/322 3/996 (ه)کمین(، kpaاستحکام کششی )

 3-19 1932 3/933 9/921 2/139 (ه)کمین(، kpaاستحکام برشی )

 6-19 23 23 23 23 (ه)کمین ها )%(، بسته بودن حفر 

  پایداری ابعادی

 3-19 ±3/1 ±3/1 ±3/1 ±3/1 تغییر خطی )%(

 - ±3/9 ±3/9 ±3/9 ±3/9 )%( تغییر حجمی
  هلشعمقاوم  در برابر 

 3-19 13 13 13 13 (یشینه)ب( Sشدن )زمان خاموش

 - 139 139 139 139 (یشینه)ب( mmفاصلۀ آتش )
 1-2-19 2-19 2-19 2-19 2-19 مقاوم  در برابر ضربه، بند مربوط

 
 

 

 هاي آزمون روش -11

 تعیی  کنید. ASTM D1622وش آزمون چگالی را مطاب  با ر  - چگالي   11-1

 

 

 درجه سلسیوس( 92±9) روز از زمان ساخ  در دمای( 3±1) پس از گیش  - هدايت گرمايي   11-1

تعیی  کنید.  9-3استاندارد بند هدای  گرمایی را مطاب  با روش آزمون  ، 69% از و رطوب  نسبی کمتر

الزامات مربوط به هدای  گرمایی در جدول  گیری شود. با درآمدن فوم، انداز  جریان گرمایی باید همزمان

 آورد  شد  اس .  (3)

استاندارد بندهای  از روش آزمون  Aاستحکام فشاری را مطاب  با رویه  - استحکام فشاري   11-9

 تعیی  کنید. نیروی فشاری باید به موازات جه  تغییر حال  فوم، اعمال شود.  9-1یا  19-9
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تعیی  کنید.  9-19بند استاندارد  استحکام کششی را مطاب  با روش آزمون - استحکام کششي  11-9

 کششی باید به موازات جه  تغییر حال  فوم، اعمال شود.  نیروی

تعیی  کنید.  9-2بند  استاندارد استحکام برشی را مطاب  با روش آزمون - استحکام برشي   11-5

 متر باشد. میلی 13اعمال کنید. ضخام  نمونه باید نیروی برشی را عمود بر جه  تغییر حال  فوم، 

استاندارد بند از روش آزمون  Bیا  Aرا مطاب  با رویه  ها بودن حفر  بسته - ها حفره بسته بودن   11-6

 کنید.  تعیی  9-12

 ±9) و در دمای تقریبی 9-13استاندارد بند پایداری را مطاب  با روش آزمون  -پايداري ابعادي   11-7

( به طول ساع  )یا دو هفته 336نید. زمان آزمون باید و رطوب  محیط، تعیی  ک لسیوسدرجه س(  39

 انجامد. 

 شعله عمودی، انجام دهید.با ثانیه  69شعله را مقاوم  در برابر  - مقاومت در برابر شعله    11-8

  مورد استفاد  برای ه ضخاماینچ پهنا و با کمین 3اینچ طول،  3اندازۀ نمونه مورد آزمایش باید حداق  

به  شعله بایدنظر گرف (.  چ را دراین( 3/9±913/9) که در صورت نامعلوم بودن ای  مقدار باید)ساز  باشد 

گیری،  ام سه انداز شدن را با انج، اعمال شود. زمان متوسط خاموشنمونه 1نشد کاریپایینی و تماملبه 

 های حاص  شد ، مستهلک خواهند شد(. ای  صورت، فاصله زمانی درگزارش کنید )

ها در پاسخ به گرما و آتش،  گیری و توصیف خوا  مواد، محصوالت یا مجموعه ای  آزمون باید به منظور انداز  - هشدار

شد  آزمایشگاهی انجام شود و نباید به منظور توصیف یا ارزیابی مخاطرات یا خطرات آتش برای مواد، تح  شرایط کنترل

توانند به عنوان اجزایی از  سوزی به کار روند. اگرچه نتایج ای  آزمون می ها در شرایط واقعی آتش مجموعه محصوالت و

سوزی استفاد  شوند که کلیه عوام  مناسب برای ارزیابی مخاطرات آتش برای استفاد  نهایی  برنامه ارزیابی خطر آتش

 .نماید خا  را محسوب می

 

 مقاومت در برابر ضربه -11-4

( 619±6/1) متر، عرضمیلی( 619±6/1) فوم باید طولابعاد نمونه  - سازي نمونه آماده   11-4-1

 9متری از نمونه فوم را به یک صفحه آلومینیومیمیلی 619متر باشد. هر وجه میلی( 39±2/9) متر ومیلی

T6-6961   میلی 3/9با ضخامچنان که  متر متص  کنید. روش تمیزکاری، چسباندن و اتصال باید

 ( .دشومراجعه  2-1-3 بند بهانجام شود ) ،مشتری خواسته یا تأیید نمود 

 گیری کنید: مقاوم  در برابر ضربه را به ای  ترتیب، انداز  - آزمون   11-4-1

                                                 
2- Unfinished 

 نوعی آلومینیوم - 9
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کیلوگرم  3/31اینچ که در یک طر  خود، نی  کروی اس  و به وزن  3یک استوانه فوالدی با قطر 

برای  یمترمیلی 369و از فاصله  1برای فوم نوع  یمترمیلی 296دی از فاصله باشد را به صورت عمو می

که ه میان پوسته بیرونی نمونه فوم )کروی وزنه برها کنید که طر  نی  طوری 2و  3و  9 های نوع  فوم

ورد دوبار  به نمونه برخ ،استوانه نباید بعد از اولی  برخورد فحه افقی قرار گرفته( برخورد کند.روی ص

چارچوب باید ای  مهار کنید.  ،که روی بت  قرار گرفته ینماید. چهارگوشه نمونه را به خوبی روی چارچوب

ابعاد بیرونی(، ) مترمیلی 619د که در وجه شو تشکی  ، شد الوار که محک  به ه  پیچ 9×2قطعه  2از 

بماند. نمونه  پایدارخود،  متریمیلی 39 ضخام که روی طوریداشته باشد به یمترمیلی 199بلندی 

یک قاب نگهدارند  از جنس پوستۀ ساندویچ پان  بر روی   باید دارای سطوح چهارگوش باشد که با پان

میلیمتری محک   199اینچی بر روی مراکز   یک هشت   های پرچی شک  و با جمیلیمتری فلن 93مجرای 

 (. جعه شودرام 1شک  به شه، پیچ شود ) اینچی به ازای هر گو  یک چهارم  شد  و با حداق  دو پیچ

پس از برخورد، مقطعی از مح  برخورد بزنید و آن را به دق  ببینید.  - 1يعتبارسنجا   11-4-9

ها و مغزی شدگی بی  پوسته شد  باشد. هیچ ورقه (تا هیچ یک از دو پوسته)برخورد نباید منجر به شکا  

 باشد.  برخورد، مجاز نمی اینچی از مرکز 3شدگی مغزی در شعاع  یا له

 

 بندي بسته   19

بندی  بندی باید مطاب  با استانداردهای کاربردی بسته گیاری و بسته نگهداری، عالم  تمیزکاری،   19-1

به کنند  باشد ) د  توسط نهاد تداركشدرجه حفاظ  مشخص متناسب با 9بندی اوراق مشخصات بسته یا

 .(جعه شودرام 6-1-3و  3-1-3بندهای 

 

                                                 
1- Evaluation  
2- Packaging data 
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 نمونه پانل براي آزمون  – 1شکل شماره 

 

 

 الفپیوست 
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 ) اطالعاتي (

 کتابنامه

 

1-  Federal Aviation Regulations (FAR) 25.853 Part-1 App. F (a) (1)(1). 

2-  Aircraft Materials Fire Test Handbook, Chapter 1. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


