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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

است که عهده    مرجع رسمى کشور   تحقيقات صنعتى ايران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 
 .ميباشد) رسمى ( استانداردهاى ملى  نشر وظيفه تعيين، تدوين و دار

 از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب
سعي بر اين   . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد            

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                      
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   : حق و نفع شامل   آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان           

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد          
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                  

) رسمي( آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي            وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با        
 .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                 
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان                           

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد              . ندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     استا
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد

ين المللي استاندارد ميباشد كه در       مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان ب             
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي                 

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

ش بيني شده در قانون به منظور        مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پي            
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و 
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  

ين المللي براي محصوالت كشور، اجراي        مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي ب          . اجباري نمايد 
 .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
 زيست  مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت                  

محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را               
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ترويج سيستم بين المللي    .  نمايد گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي             
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح                

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد



 

فوم  ،كاري حرارتي  فرآورده هاي عايق،مصالح ساختماني كميسيون استاندارد
 ژگی هاي و- (PUR) صلب ساخته شده در کارخانه ورتانيپلی 

 
 رئيس سمت يا نمايندگي

 تابش، حسن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 
 )فوق لیسانس عمران( 
  

 اعضاء
 باریکانی، مهدی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 )پلیمر مهندسی دکترای( 

 بخشعلی بختیاری، سعید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )شیمیلیسانس فوق ( 

 جعفر پور، فاطمه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )شیمیلیسانس ( 

 محمد حسن، جمشیدی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 )مدیریتلیسانس فوق ( 

 امیر، جوانبخت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
 )فوق لیسانس معماری( 

 رضوی نوری، محمد  ایرانپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
 )پلیمر مهندسی دکترای( 

 ذوالقرنیان، علی  عایق پردیسشرکت 
 )شیمیلیسانس ( 

 مصطفی، رنجبر ایرانی شرکت پشم شیشه ایران 
 )فیزیکلیسانس ( 

 لنکرانی، مهرناز سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
 )فوق لیسانس معماری( 



 

 حسین، محمد ماجدی اردکانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )شیمیلیسانس ( 

 عبدالرضا، مرشدی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 )شیمیلیسانس ( 

 هدایتی، محمد جعفر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )لیسانس فیزیک( 

 فرشته، یگانی وزارت صنایع و معادن
 )ساختمانلیسانس ( 

      
 دبيران    

 ویسه، سهراب  قیقات ساختمان و مسکنمرکز تح
 )فوق لیسانس معدن ( 

 خدابنده، ناهید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )لیسانس شیمی( 

 



 

ته ملی استاندارد ين کميست و چهارميکصد و بي اعضای شرکت کننده در 
 ساختمان و مصالح ساختمانی 

 رئيس سمت يا نمايندگي
 تابش، حسن  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 )فوق لیسانس عمران( 
  

 اعضاء
 اکبری حقیقی، کریم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 )شیمیلیسانس ( 

 جعفر پور، فاطمه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )شیمیلیسانس ( 

 امیر، جوانبخت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
 )فوق لیسانس معماری( 

 خدابنده، ناهید قات ساختمان و مسکنمرکز تحقی
 )لیسانس شیمی( 

 ذوالقرنیان، علی  عایق پردیسشرکت 
 )شیمیلیسانس ( 

 مصطفی، رنجبر ایرانی شرکت پشم شیشه ایران 
 )فیزیکلیسانس ( 

 آزاده، رییسیان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )لیسانس فیزیک( 

 آزاده ،شارسان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )لیسانس فیزیک( 

 گودرزی، آرش مرکز تحقیقات وزارت راه
 )فوق لیسانس( 

 



 

 لنکرانی، مهرناز سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور
 )فوق لیسانس معماری( 

 حسین، محمد ماجدی اردکانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )شیمیلیسانس ( 

 عبدالرضا، مرشدی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 )شیمیلیسانس ( 

 مهدوی، آذر مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 )کمک کارشناس( 

 ویسه، سهراب  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )فوق لیسانس معدن ( 

 هدایتی، محمد جعفر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )لیسانس فیزیک( 

 شتهفر، یگانی وزارت صنایع و معادن
 )ساختمانلیسانس ( 

      
 دبير  

 نگین، نوری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 )شیمیلیسانس ( 

 
 



 

 پیشگفتار

یورتان صلب ساخته شده  فوم پلی ،کاری حرارتی  فرآورده های عایق،مصالح ساختمانیاستاندارد  

تحقیقات ساختمان و مسکن در ، که پیش نویس آن توسط مرکز  ویژگی ها– )(PUR در کارخانه

جلسه کمیته ملی یکصدو بیست و چهارمین کمسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در 

 قرار گرفته است، اینک به استناد بند تصویبمورد  23/6/1384 مورخ مصالح ساختمانی استاندارد

 ایران مصوب  قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی3یک ماده 

 . به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371بهمن ماه 

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و 

خدمات استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که 

 این استاندارد ها ارائه شود، در تجدید نظر بعدی مورد توجه قرار خواهد برای اصالح یا تکمیل

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها . گرفت

 .استفاده کرد

در تهیه این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد 

کان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته ام

 .هماهنگی ایجاد شود

 : منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است

EN 13165:2001, Thermal insulation products for buildings -Factory 
made rigid Polyuretane foam (PUR) Products- Specification 
 

 الف
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  -کاری حرارتی های عایقه  فرآورد- ساختمانیمصالح

  ویژگیهاـ(PUR)  ساخته شده در کارخانه فوم پلی یورتان صلب

 

   هدف1

 یورتان صلب الزامات فرآورده های فوم پلی   مشـخص نمودن    ایـن اسـتاندارد      هـدف از تدویـن       1-1

 رویه ها یا پوشش ها ی این فرآورده ها ممکن است دارای. اسـت  (PUR) ارخانـه سـاخته شـده در ک  

کاری   که برای عایق    باشد  یا بدون آن   یکپارچه با مسلح  کننده       و انعطاف پذیر یا صلب یا بدون آنها،      

 .حرارتی ساختمان ها استفاده می شود

1-2  PUR صلبفوم پلی ایزوسیانورات  )PIR(شامل می شودنیز   را.  

های  این استاندارد عملکرد حرارتی پنل    . دنایـن فـرآورده هـا بـه شـکل تخته ای تولید می شو                1-3

 .  که در آن فوم پلی یورتان صلب عایق اصلی استدر بر می گیرد ی را نیزکامپوزیت

ایـن اسـتاندارد خصوصیات فرآورده را شرح می دهد و شامل روش آزمون، ارزیابی مطابقت،                 1-4

 .است برچسب گذاری نشانه گذاری و

 

   دامنه کاربرد2

های  کاری حرارتی پیش ساخته و پنل      فرآورده های مشمول این استاندارد در سیستم های عایق         2-1

 را   ها عملکرد سیستم های مربوط به این فرآورده      این استاندارد     ولی  استفاده می شوند   ی نیز کامپوزیتـ 

 .در بر نمی گیرد
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 که یک فرآورده در کاربرد       برای آن  کالس مورد نیاز یک خاصیت معین     این استاندارد تراز یا       2-2

ترازها و کالس ها باید این گونه    کاربرد معین     یک برای.  مناسـب باشد را مشخص نمی کند       یخاصـ 

 . د یافتن که با این استاندارد مغایرت نداری استانداردهایورا در مقررات 

متر مربع کلوین بر     5/0 شده کمتر از   اظهاررارتی  فـرآورده هـای با مقاومت ح       ایـن اسـتاندارد    2-3

 درجه  1 0دروات بر متر کلوین      065/0 شـده  بیشتر از       اظهـار یـا ضـریب هدایـت حرارتـی         وات  

 .گیردنمی را در بر سلسیوس 

 ساختمانی  تاُسیساتکاری    عایق ی و فرآورده ها   درجاکاری   ایـن استاندارد فرآورده های عایق      2-4

   .این استاندارد جنبه اکوستیکی انتقال نوفه کوبه ای را شامل نمی شود. ی شودنمشامل را   صنعتییا

 

  مراجع الزامی3

. مـدارک الزامـی زیـر حـاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                    

یخ در مورد مراجع دارای تار    . بدیـن ترتیـب آن مقـررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود             

معهذا . یـا تجدیـد نظر، اصالحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدارک مورد نظر نیست                / چـاپ و  

ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظر های مدارک              بهـتر است کاربران   

، آخرین  یا تجدید نظر  / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و      . الزامـی زیر را مورد بررسی قرار دهند       

 .یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است/ چاپ و

 : استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

 فـرآورده های    ،مصـالح سـاختمانی     اسـتاندارد     1383  سـال   :7113ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-1

 .نروش آزمو - تعیین طول و عرض، حرارتیکاری عایق
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کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال   :7114ملـی ایـران     اندارد  اسـت  3-2

 .ن روش آزمو-ضخامت تعیین ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال   :7115ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-3

 .ن روش آزمو–گونیا بودن تعیین ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،سـاختمانی مصـالح    1383  سـال   :7116ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-4

 .ن روش آزمو–تخت بودن  تعیین ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال   :7117ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-5

 .ن روش آزمو–رفتار فشاری تعیین ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال   :7118ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-6

 .ن روش آزمو–چگالی ظاهریتعیین ، ارتیحر

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال  : 7119ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-7

 .ن روش آزمو– مقاومت کششی عمود بر سطوحتعیین  ،حرارتی

کاری  فـرآورده های عایق    مصـالح سـاختمانی،      1383سـال    : 7293ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-8

 درجه سلسیوس   23ی ابعادی تحت شرایط آزمایشگاهی ثابت دمای         تعیین پایدار  ،حرارتی

  .روش آزمون - درصد50و رطوبت نسبی 

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال  : 7294ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-9

 .ن روش آزمو– تعیین پایداری ابعادی تحت شرایط دما و رطوبت معین ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال  : 7296ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-10

 .ن روش آزمو– خزش فشاریتعیین  ،حرارتی
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کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383سـال    : 7299ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-11

 .ن روش آزمو– تعیین خواص انتقال بخار آب ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،نیمصـالح سـاختما    1383سـال    : 7295ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-12

 .ن روش آزمو– تعیین تغییر شکل تحت شرایط دما و بار فشاری مشخص ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال  : 7300ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-13

 .ن روش آزمو– تعیین جذب آب دراز مدت از طریق غوطه ور سازی ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال  : 7302ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-14

 .ن روش آزمو– تعیین رفتار خمشی ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال  : 7303ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-15

 .ن روش آزمو– تعیین رفتار برشی ،حرارتی

کاری  رده های عایق   فـرآو  ،مصـالح سـاختمانی    1383  سـال  : 7304ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-16

 .ن روش آزمو– تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن ،حرارتی

کاری   فرآورده های عایق   ،مصـالح سـاختمانی    ،   1384سـال    : 8084ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-17

 واژه نامه  -حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی   ،  1384سـال    : 8081ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-18

 ن روش آزمو–عیین مواد آلیت ،حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی   ،  1384سـال    : 8184ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-19

آکوستیک، جذب کننده های صدا برای استفاده در ساختمان، درجه بندی جذب             ،حرارتـی 

 ن  روش آزمو-صدا

 لح و ، واکنش در برابر آتش برای مصا1383سال  : 7271-2ملی ایران استاندارد  3-20
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  آزمون قابلیت نسوختن مواد- قسمت دوم- روش های آزمون-فرآورده های ساختمانی

واکنش در برابر آتش برای مصالح و       ، استاندارد   1384سال   : 8299ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-21

  طبقه بندی–فرآورده های ساختمانی 

3-22 EN ISO 11925-2 :2002  , Reaction to fire tests – Ignitability of building 
products  subjected to direct impingement of flame- Part 2: Single-
flame source test 

3-23 EN ISO 1716 :2002, Reaction to fire tests for building products  - 
Determination of the heat of combustion (ISO 1716:2002)  

3-24 EN ISO 12667:2000  , Thermal performance of building materials and 
products- Determination of thermal resistance by means of guarded hot 
plate and heat flow meter method-  Product of high and medium 
thermal resistance.  

3-25 EN 12939:2000, Thermal performance of building materials and 
products- Determination of thermal resistance by means of guarded hot 
plate and heat flow meter methods-  Thick Products of high and 
medium thermal resistance. 

3-26 EN 13172:2001, Thermal insulating products- Evaluation of 
conformity.  

3-27 EN 13823:2000  , Reaction to fire tests for building products  - building 
products  excluding floorings exposed to the thermal attack by a single 
burning item. 

3-28 DIN EN ISO 4590:2003, Cellular plastics- Determination of volume 
percentage of open and closed cells of rigid materials. 

3-29 ISO EN 12491:1997, Statistical methods for quality control of building 
materials and components. 

3-30   ASTM D 3985:1995,"Standard test method for oxygen gas transmission 
rate through plastic film and sheeting using a coulometric sensor". 

3-31 ISO 354:2003, Acoustics-Measurement of sound absorption in a 
reverberation room. 
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 اصطالحات و تعاریف 4

 . تعاریف زیر بکار می رودیا واژه ها با /اصطالحات و این استاندارد در

  تخته، دال4-1

 سطح مقطع مستطیل که در آن ضخامت یکنواخت          و شکلبا  صلب یا نیمه صلب     ) عایق(فـرآورده   

 . و کوچکتر از ابعاد دیگر استبوده 

 
 .باشند) قابلمه ای( 1دارای لب باریک شده ممکن است و هستند   تخته ها معموالً نازک تر از دال ها:یادآوری

 

  کامپوزیتی عایق4-2

عایق خاصیت  . متفاوت است  کـاری     عـایق  مصـالح  الیـه ترکیبـی از حداقـل دو       عـایق کامپوزیتـی     

 . کاری مصالح منفرد مشتق می شود از خواص عایقکامپوزیتی 

 کامپوزیتی پنل 4-3

عملکرد آن از ترکیب خواص مصالح . لح متفاوت ساخته شده استمصانوع که از  دو یا چند  پنلی

 .  کاری مشتق می شود  و مصالح عایق)نئوپان( چوب، تخته خردهتخته الیهمنفرد برای مثال فلز، 

  رویه4-4

  . است کاغذ، فیلم پالستیک، فویل فلزی یا منسوجمانندمصالح نمای تزئینی یا عملکردی 

 
 
 

 
                                                 
1- tapered  
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 ب فوم پلی یورتان صل4-5

اً عمدت  با یک ساختار سلولی  است پالستیک سلولی صلب یا نیمه صلبماده عایقفرآورده یا 

 . یورتان قرار دارد بسته که بر پایه پلی

  تراز4-6

مقدار معین حد   مشخصه مورد نظر ارائه می شود،        شده   اظهارمقـدار   در جایـی کـه تـراز از طـریق           

 .استپایینی یک الزام حد باالیی یا 

 سکال 4-7

 .  قرار گیرد دوترکیبی از دو تراز یک خاصیت است که عملکرد باید بین آن

 یکپارچهمسلح کننده  4-8

 . شده استافزودهپلی یورتان که برای بهبود بعضی خواص به فوم پلی یورتان از  غیر  ایفرآورده

 فوم پلی ایزوسیانورات 4-9

ه  بر پایه پلیمر ها یی ب       است که   بسته اٌعمدتپالستیک سلولی صلب با یک ساختار سلولی          عایق مـاده 

 .می باشدطور عمده از نوع ایزوسیانورات 

 
 و  )PUR(بـا توجه به خواصی که در این استاندارد شرح داده شده است بین  فوم پلی یورتان صلب                     :یـادآوری 

ارد استفاده  که در این استاندPURعالمت اختصاری . تمایزی وجود ندارد(PIR)  صلب فوم پلی ایزوسیانورات

 . در بر می گیرد را نیز PIRمی شود فرآورده های 
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 ها نماد ها و یکا  4-10

 :   به این شرح استهایی که در این استاندارد استفاده می شودیکا  ها و  نماد 4-10-1

 p α کاربردیضریب جذب صدای  -
 w α وزن یافتهضریب جذب صدای  -

mm عرض b 

mm ضخامت d 

mm ی فرآوردهضخامت اسم dN 

mm ضخامت آزمونه dS 

 εb∆ تغییر نسبی عرض %
 εd∆ تغییر نسبی ضخامت %
 εl∆ تغییر نسبی طول %
 εct خزش فشاری %

 εt کاهش کلی ضخامت %

 k  به تعداد نتایج آزمونمربوط ضریب -

 ka زمانمند شده به تعداد نتایج آزمون مربوط ضریب -

 ki زمون اولیه به تعداد نتایج آمربوط ضریب -

mm طول l 

W/(m.K) درصد90با ضریب اطمیناناز آزمونه ها درصد  90 ضریب هدایت حرارتی  λ90/90 

W/(m.K)  شدهاظهارضریب هدایت حرارتی  λD 

W/(m.K) یک نتیجه آزمون ضریب هدایت حرارتی λi 

W/(m.K) میانگین ضریب هدایت حرارتی λmean 

W/(m.K) زمانمندی شده حرارتی مقادیر  ضریب هدایت میانگین λmean ,a 

W/(m.K) میانگین ضریب هدایت حرارتی مقادیر اولیه λmean.i 

W/(m.K)  اندازه گیری شده ضریب هدایت حرارتی  مقادیرزمانمندی نسبت بهافزایش ∆λa 

W/(m.K)  زمانمندیافزایش ثابت ∆λf 
 µ  بخار آبدر برابر نفوذضریب مقاومت  -
 n یج آزمونتعداد نتا -

m2.K/W  درصد90 اطمینان سطح با  از آزمونه هادرصد 90مقاومت حرارتی  R90/90 
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m2.K/W  شدهاظهارمقاومت حرارتی  RD 
m2.K/W نتیجه یک آزمون مقاومت حرارتی Ri 
m2.K/W میانگین مقاومت حرارتی Rmean 
mm/m انحراف از گونیا بودن طول و عرض Sb 

mm نانحراف از تخت بود Smax 

m2.K/W انحراف معیار مقاومت حرارتی تخمین sR 

W/(m.K) انحراف معیار ضریب هدایت حرارتی تخمین sλ 

W/(m.K) ضریب هدایت حرارتیزمانمندی شدهانحراف معیار مقادیر  تخمین  sλa 

W/(m.K) انحراف معیار مقادیر اولیه ضریب هدایت حرارتی تخمین sλi 

kPa  ده ش اظهارتنش فشاری σc 

kPa درصد تغییر شکل10تنش فشاری در  σ10 

kPa مقاومت فشاری σm 
kPa مقاومت کششی عمود بر سطوح σmt 
 Wlt کامل مدت از طریق غوطه ورسازی درازجذب آب  %

m2.h.pa/mg  بخار آبدر برابر  مقاومت Ζ 

 AP  عملیی شدهُ ضریب جذب صدااظهار تراز نماد 
 AW یافته وزن  یه ضریب جذب صدا شداظهار تراز نماد 

 CC(i1/i2/y)σc  شده برای خزش فشاری اظهار ترازنماد 

 CS(10\Y)  شده برای مقاومت یا تنش فشاری اظهار ترازنماد 

 
 تنظیم   شده برای تغییر شکل تحت بار و دما در مجموعه شرایط           اظهار تراز   نماد

  درصد تغییر شکل5 حداکثر شده برای
DLT(i)5 

 

 DS(TH)  شده برای پایداری ابعادی تحت رطوبت و دمای مشخصاظهار تراز ادنم 

 MU   بخار آبدر برابر نفوذ شده برای ضریب مقاومت اظهار تراز نماد 

 FW        یک طرف  شده تغییر در انحراف از تخت بودن بعد از ترشدناظهار تراز نماد 

 T  شده برای رواداری ضخامتاظهار کالس نماد 

 TR  شده برای مقاومت کششی عمود بر سطوحاظهار تراز نماد 

 WL(T) کامل مدت بوسیله غوطه ورسازی دراز شده برای جذب آب اظهار تراز نماد 

 Z بخار آبدر برابر  شده برای مقاومت اظهار تراز نماد 
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 : ست ا، شامل موارد زیرواژه های اختصاری که در این استاندارد استفاده شده 4-10-2

               PUR فوم پلی یورتان صلب

                  ITT آزمون نوع اولیه

 

   الزامات5

  کلیات5-1

برای مطابقت بااین استاندارد،    .  این استاندارد ارزیابی شود    6خـواص فـرآورده بـاید بـر اساس بند           

 . مطابقت داشته باشد3-5 با الزامات بند و در صورت نیاز 2-5فرآورده باید با الزامات بند 

 
 . آمده است تخواص در پیوستسایر اطالعات درباره :  یادآوری

 
 میانگینی از مقادیر اندازه گیری شده تعدادی از ، خاصـیت  فرآورده هـر یـک نتـیجه آزمـون بـرای         

 . آمده است9آزمونه ها است که در جدول 

 

  برای تمام کاربردها الزامات     5-2  

 تی و ضریب هدایت حرارتی  مقاومت حرار5-2-1 

 بند مطابقگیری های انجام شده  مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی باید براساس اندازه   

 .باشد 25-3بند  مطابق  برای فر آورده های ضخیم و3-24 

تعیین و توسط   پو پیوست  الف پیوستمطابقمقاومـت حرارتـی و ضریب هدایت حرارتی باید   

 :بندها اظهار شود این  تولید کننده مطابق

 . درجه سلسیوس باشد10میانگین دمای مرجع باید  -
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 .مقادیر اندازه گیری شده باید با سه رقم معنی دار گزارش شوند -

 ، باید در صورت     λDضریب هدایت حرارتی،    . ، باید همیشه اظهار شود     RD مقاومـت حرارتـی،      -

 .امکان اظهار شود

 ، باید در صورت     λDضریب هدایت حرارتی،    . میشه اظهار شود   باید ه  ، RDمقاومـت حرارتـی،      -

 .امکان اظهار شود

 بصورت ، باید    λD و ضریب هدایت حرارتی اظهار شده،        ، RDمقاومـت حرارتـی اظهـار شـده،          -

  درصد تعیین می گردد،    90 اطمینان   با سطح  درصد از تولید، که      90 حداقـل    نمایـنده مقادیـر حـدی     

 .داده شود

کلوین رو به باال گرد  متربر وات  0/ 001 باید با تقریب  λ90/90 هدایت حرارتیمقـدار ضـریب    -

 .اظهار شودکلوین  متربر وات  001/0درترازهایی با فواصل  λD به عنوانشود و 

، و مقدار ضریب هدایت     dN باید از ضخامت اسمی،       ،RDمقاومـت حرارتی اظهار شده،      مقـدار    -

 .، محاسبه گرددλ90/90 حرارتی اظهار شده مربوط،

و ضریب هدایت حرارتی  ،dN از ضـخامت اسمی،  چـنانچه ،  R90/90 مقـدار مقاومـت حرارتـی،     -

  وات روبه پایین گرد شود و       بر نی  مترمربع کلو   05/0محاسبه گردد باید با تقریب        ،λ90/90 مربوط،

 . وات اظهار شود برنیمترمربع کلو 05/0درترازهایی با فواصل  RD به عنوان

شود،   که فقط مقاومت حرارتی آنها مستقیماً اندازه گیری می           یی، بـرای فرآورده ها     R90/90مقـدار     -

  درترازهایی با  RD به عنوان و   وات رو به پایین گرد شود،         بر مترمربع کلوین  05/0بـاید بـا تقریب      

 . وات اظهار شود برمترمربع کلوین 05/0 فواصل
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  طول وعرض5-2-2

هیچکدام از نتایج آزمون نباید از مقادیر       . تعیین شود  1-3بند  بـاید مطـابق      ،b ، و عـرض   ،l ،طـول 

 .  انحراف یابد1اسمی بیشتر از رواداری هایی ارائه شده در جدول 

  طول و عرضهای رواداری: 1جدول

 میلیمتر، ابعاد میلیمتر، رواداری

5±  

5/7±  

10±  

15±     

 1000کوچکتر از 

 2000 تا 1000

 4000 تا 2001

 4000بزرگتر از 

 

    ضخامت5-2-3

هیچکدام از نتایج آزمون نباید از ضخامت اسمی، . شود تعیین 2-3بند ، بـاید مطـابق    dضـخامت، 

dN، شده انحراف یابداظهار برای کالس 2 ارائه شده در جدول هایبیشتر از رواداری . 

 

  ضخامت هایها برای رواداری  کالس: 2جدول 

 میلیمتر، ضخامت اسمی

 50کوچکتر از 75 تا 50 75بزرگتر از 

 میلیمتر، رواداری

 سکال

3 - 0/6+ 4± 3 ± T1 

2 - 0/5+ 3 ± 2 ± T2 

5/1± 5/1± 5/1± T3 
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     گونیا بودن5-2-4

نباید از ، Sb   طول و عرض،درانحراف از گونیا بودن . تعیین شود 3-3 بند گونـیا بودن باید مطابق 

 . میلیمتر در متر فراتر رود6

 تخت بودن   5-2-5

نباید از مقادیر ارائه  ، Smax انحراف از تخت بودن،. تعیین شود 4-3 بند مطابقتخـت بـودن بـاید    

 .  فراتر رود3شده در جدول 

 انحراف از تخت بودن  :3 جدول

 فرآورده با اندازه کامل
 میلیمتر، انحراف از تخت بودن

 متر، طول مترمربع، مساحت

 75/0کوچکتر یا مساوی 5کوچکتر یا مساوی 

 75/0بزرگتر از  10کوچکتر یا مساوی 
 50/2کوچکتر یا مساوی 

 

   پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای مشخص 5-2-6

این . تعیین شود   8-3بند  پـایداری ابعـادی تحـت شـرایط رطوبـت و دمـای مشخص باید مطابق                 

  تحت شرایط آزمون که در زیر می آید باید           آزمـون هـا، هرکدام در مجموعه های مختلف آزمونه ها،          

 : انجام شود

 درصد) 90±5( درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 70±2 ساعت در 48 ± 1  )1

 س  درجه سلسیو-20±3ساعت در  48 ± 1) 2

، نباید از مقادیر داده  شده برای تراز         εd∆ ،و ضخامت،    εb∆،عرض،   εl∆ تغیـیرات نسـبی در طول،     

 .بیشتر باشد 4اعالم شده در جدول 
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  ترازها برای پایداری ابعادی :4جدول 

 DS(TH) تراز

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

تغییراتحداکثر 
 نسبی

شرایط 
 آزمون

درصد 5 5 5 3 3 3 2 2 2 1 1 1 , ∆εl 
∆εb 

درصد 10 10 10 8 8 8 6 6 6 4 4 4 ∆εd 

1 

درصد * 1 5/0 * 1 5/0 * 1 5/0 * 1 5/0 , ∆εl 
∆εb 

درصد * 2 2 * 2 2 * 2 2 * 2 2 ∆εd 

2 

   الزامی وجود ندارد* 

 

    تنش فشاری یا مقاومت فشاری 5-2-7

تعیین  5-3بند ، باید مطابق σm  ، یا مقاومت فشاری،σ10  درصد تغییر شکل،10تـنش فشـاری در   

،  درصد تغییر شکل یا مقاومت فشاری      10هـیچکدام از نـتایج آزمـون برای تنش فشاری در            . شـود 

 .  باشد، شدهاظهار  برای تراز 5هرکدام که کوچکتر است، نباید کمتر از مقادیر داده شده در جدول 
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 ترازها برای تنش فشاری یا مقاومت فشاری:  5جدول 

 تراز کیلو پاسکال، الزامات

 CS(10\Y)25 25بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)50 50بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)100 100بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)120 120بزرگتر یا مساوی

 CS(10\Y)130 130بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)140 140بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)150 150بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)175 175بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)200 200بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)225 225بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)250 250بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)350 350بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)400 400بزرگتریا مساوی 

 CS(10\Y)800 800بزرگتر یا مساوی 

 
 25 فـرآورده بـاید دارای تـنش فشـاری یا مقاومت فشاری حداقل                 ،  بـرای مقاصـد  حمـل ونقـل        

 .کیلوپاسکال باشد

 واکنش در برابر آتش 5-2-8

 .تعیین شود 23-3بند ش باید مطابق واکنش در برابر آتکالس 

 

 ویژهبرای کاربردهای الزامات  5-3
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 کلیات 5-3-1

وجود مورد مصرف    برای فرآورده    3-5اگـر هـیچ الزامی برای یک خاصیت شرح داده شده در بند              

 .نداشته باشد، تعیین این خاصیت  و اظهار آن توسط تولید کننده مورد نیاز نیست

 ما و بار فشاری مشخص  تغییر شکل تحت شرایط د5-3-2

تغییر نسبی . تعیین شود 12-3بند تغیـیر شـکل تحت شرایط دما و بار فشاری مشخص باید مطابق         

 . شده بیشتر شوداظهار  برای تراز 6 در جدول  ارائه شده، نباید از مقادیر εd∆در ضخامت، 

 

  ترازها برای تغییر شکل تحت شرایط دما و بار فشاری مشخص :6 جدول

 تراز شرایط آزمون درصد، اتالزام

  کیلو پاسکال20: بار

 درجه سانتیگراد) 80±1: (دما

 ساعت) 48± 1: (زمان

 DLT(1)5 

  کیلو پاسکال40: بار

 درجه سانتیگراد) 70±1: (دما

 ساعت) 168± 1: (زمان
DLT(2)5  5کمتر یا مساوی 

  کیلو پاسکال80: بار

 درجه سانتیگراد) 60±1: (دما

 ساعت) 168± 1: (زمان
DLT(3)5 

  

     مقاومت کششی عمود بر سطوح5-3-3

هیچکدام از نتایج آزمون . تعیین شود 7-3بند باید مطابق ، σmt، مقاومت کششی عمود بر سطوح

 . شده کمتر باشداظهار برای تراز 7 در جدول ارائه شدهنباید از مقادیر 

 ترازها برای مقاومت کششی عمود بر سطوح: 7جدول

 تراز کیلو پاسکال ،الزامات
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 TR40 40بزرگتر یا مساوی 

 TR50 50بزرگتر یا مساوی 

 TR60 60بزرگتر یا مساوی 

 TR70 70بزرگتر یا مساوی 

 TR80 80بزرگتر یا مساوی 

 TR90 90بزرگتر یا مساوی 

 TR100 100بزرگتر یا مساوی 

 TR150 150بزرگتر یا مساوی 

 

 متمرکزبار  5-3-4

ارزیابی شود،   5-3 بند    باید بوسیله تعیین تنش فشاری یا مقاومت فشاری مطابق         اثرات رفت و آمد   

  . توجه کنید7-2-5به بند 

 خزش فشاری 5-3-5

 روز آزمون در تنش 122 ، بـاید بعـد از حداقل   εtکـاهش ضـخامت کـل،     ، و εctخـزش فشـاری،  

 برابر  30 نتایج    و د حداقل یک کیلو پاسکال تعیین شو       گـام های معین    ، در δc ، شـده  اظهـار فشـاری   

 .   بدست آید10-3بند  شده مطابق اظهار تا ترازهای ) سال10 با متناظر(یابی شوند  برون

با ،  i1 ، و کل کاهش ضخامت باید در ترازهای i2 شـده،  اظهـار خـزش فشـاری بـاید در تـرازهای     

 اظهارز ترازهای   هیچیک از نتایج آزمون نباید ا     .  شود بیان شده،   اظهار درصد در تنش     5/0 گـام های  

 . شده بیشتر باشداظهارشده در تنش 

 ترازها برای خزش فشاریاظهار هایی برای  مثال:  1یاد آوری 

 تراز ،زمان آزمون ،یابی زمان برون ، شدهاظهارتنش  ،الزامات
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 روز سال کیلوپاسکال درصد

 i2، i1 σc 10 122 CC(i1/i2/10) σc 

 i2، i1 σc 25 304 CC(i1/i2/25) σc 

i2 ،i1 σc 50 608 CC(i1/i2/50) σc 

 

CC(3/2/25)40 شده اظهار، برای مثال تراز 7مطابق بند   CC(i1/i2/y) σc کد مشخصه  با رجوع به: 2یادآوری

 درصد برای کل کاهش ضخامت بعد       3 حداکثر    درصد برای خزش فشاری و     2 حداکثرمقدار    نشان دهنده ،    

 .است کیلو پاسکال 40 شده اظهار تنش در)  روز آزمون304بر  برا30یعنی ( سال 25یابی در از برون

 

    جذب آب5-3-6

. تعیین گردد 13-3بند  ، باید مطابق Wlt ، کـامل    جـذب آب درازمـدت بوسـیله غوطـه  ورسـازی      

 . شده بیشتر باشداظهارهیچکدام از نتایج آزمون نباید از مقدار 

 یک طرف      تخت بودن بعد از تر شدن5-3-7

 تخت بودن     های باید از اندازه گیری   را  یـیر در انحـراف از تخـت بودن بعد از تر شدن یک طرف                تغ

هر دو طرف   . تعیین نمود  3-3-5 بند شرایط فرآورده مطابق     تثبیت قبل و بعد از       4-3بـند   مطـابق   

 ادیرتغییر در انحراف از تخت بودن برای هر طرف نباید از مق. فرآورده باید مورد آزمون قرار گیرد

 . بیشتر شود، شدهاظهار ، برای تراز 8 داده شده در جدول 

 

  ترازها  برای رفتار تر شدن یک طرف:8جدول 

 تراز میلیمتر، تغییر در انحراف

 FW1 20کوچکتر یا مساوی 

 FW2 10کوچکتر یا مساوی 
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       انتقال بخار آب5-3-8

 بصورت تعیین شود، و     11-3بند  اید مطابق    ب  فوم شامل رویه ها یا پوشش ها       خواص انتقال بخار آب   

 مقاومت در برابر بصورت، برای فرآورده های همگن و  µ بخار آب،نفوذضـریب مقاومت در برابر  

 از نتایج آزمون نباید از      یکهیچ.  گردد اظهار دار، برای فرآورده های غیرهمگن یا رویه        Ζبخار آب،   

 .  شده کمتر باشداظهارمقدار 

 ا     جذب صد5-3-9

 بندخصوصیات جذب صدا باید مطابق .  تعیین شود19-3بند ضریب جذب صدا باید مطابق 

 250  هرتز، 125: ، در بسامدهای  αp ،کاربردیبـا اسـتفاده از مقادیـر ضریب جذب صدای             3-20 

 برای ضریب جذب تنها هرتز و مقدار عددی 4000 هرتز و 2000  هرتز، 1000 هرتـز،    500 هرتـز، 

 .محاسبه شود ،αw ،یافتهصدای وزن  

αp   وαw        شده   گـرد    05/0بـاید بـا تقریـب)αp    1 به صورت باید یکبزرگتر از= αp و ) بیان شود

 شده اظهارباید کمتر از تراز  نαwو αp  هیچکدام از نتایج.  اظهار شود05/0 گـام های تـرازهای بـا   

 .باشد

  آزاد شدن مواد خطرناک5-3-10

 .د توجه کنی7  به پیوست الف:یادآوری

 روشهای آزمون 6

 نمونه برداری   6-1

 .دن باید از یک نمونه برداشته شوآزمونه ها

  شرایطتثبیت  6-2
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 درجه سلسیوس انجام شود مگر آنکه       23±5 ساعت در دمای     6 شرایط آزمونه ها باید حداقل       تثبیت

در صورت اختالف نظر، آزمونه ها باید       . صورت دیگری مشخص شده باشد    ه  در استاندارد آزمون ب   

داری  قبل از آزمون نگه    روز 7  درصد برای  50±5و رطوبت نسبی     درجه سلسیوس    23±2دردمـای   

 .شود

    انجام آزمون 6-3

    کلیات 6-3-1

ابعـاد آزمونه ها، حداقل تعداد اندازه گیری های مورد نیاز برای بدست آوردن یک نتیجه آزمون و هر                 

  . داده شده  است9 خاصی که الزم باشد، در جدول شرط

  مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی6-3-2

برای   25-3بند  یا   24 -3بند  مقاومـت  حرارتـی و ضـریب هدایـت  حرارتی باید مطابق استاندارد                

 :فرآورده های ضخیم و تحت شرایط زیر تعیین شود

  درجه سلسیوس10±3/0 ـ در دمای میانگین 

  2-5 شرایط مطابق بند تثبیتـ بعد از 

 .مطابق پیوست پ) افزایش عمر(زمانمندی گرفتن اثرات  با درنظر -

 10 مقاومـت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی را همچنین ممکن است در دما های میانگین غیر از                   :یـادآوری 

درجـه سلسـیوس انـدازه گیری نمود، مشروط بر اینکه درستی رابطه بین دما و خواص حرارتی بخوبی مستند                  

 .شده باشد
 

و ضـریب هدایـت حرارتـی بـاید مستقیماً در ضخامت اندازه گیری شده تعیین                مقاومـت حرارتـی     

در صورتیکه این امکان وجود نداشته باشد، مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی باید              . شوند

 : مشروط بر اینکه،با اندازه گیری هایی روی ضخامت های دیگر فرآورده تعیین شود
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 ی مشابه داشته ودرهمان واحد تولیدی ساخته شده باشد فرآورده خصوصیات فیزیکی و شیمیای-

هایی که   ضـریب هدایت حرارتی در محدوده ضخامت       25-3بـند   ـ بـتوان نشـان داد کـه مطـابق           

 . درصد  با یکدیگر اختالف ندارد2د، بیشتر از شومحاسبه می 

  شرایط تثبیت  روش- تر شدن یک طرف از  تخت بودن بعد 6-3-3
 :  استبه این شرح 7-3-5ربوط به بند  شرایط متثبیتروش 

 . میلیمتر باشد5   آزمونه را در ظرف آب به گونه ای قرار دهید که غوطه وری جزیی -

 .   روی آزمونه باری قرار دهید تا از شناور شدن آن جلوگیری شود-

قرار  بر روی یک تکیه گاه خشک        برداشـته و پس از وارونه کردن       دقـیقه    15   آزمونـه را بعـد از          -

  . طرف تر آن رو به باال قرار  گیرددهید به طوریکه

 .  درجه سلسیوس خشک کنید23± 5 دقیقه در دمای30 به مدت  آزمونه را -

 .  گیری کنید اندازه 4-3بند   انحراف از تخت بودن را مطابق -
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 روشهای آزمون، آزمونه ها و شرایط: 9جدول
 بند

 شرایط خاص

حداقل تعداد 
رای اندازه گیری ها ب

بدست آوردن یک 
 نتیجه آزمون

 طول و عرض
 روش آزمون ، میلیمتر1آزمونه

 شماره عنوان

به پیوست پ 
به پیوست پ  1 مراجعه کنید

 مراجعه کنید
 20-3بند

 21-3یا بند 

ضریب هدایت حرارتی و 
 1-2-5 مقاومت حرارتی

 2-2-5 طول وعرض 1-3بند  با اندازه کامل 1 -
 3-2-5 ضخامت 2-3بند  با اندازه کامل 1  پاسکال50=بار

 4-2-5 گونیا بودن 3-3بند  با اندازه کامل 1 -
 5-2-5 تخت بودن 4-3بند  با اندازه کامل 1 -

 9-3بند  200×200 3 -
پایداری ابعادی تحت شرایط 
 6-2-5 رطوبت و دمای مشخص

- 3 50 ×50:  50 = d 

100×100 :50> d 
 7-2-5 ت فشاریتنش فشاری یا مقاوم 5-3بند 

 8-2-5 واکنش در برابر آتش  مراجعه کنیدایران.....  استاندارد ملی به -

- 3 50 ×50: 50  ≤  d 

100×100 :50> d 
 12-3بند 

تغییر شکل تحت شرایط دما و 
 2-3-5 بار فشاری مشخص

مقاومت کششی عمود بر سطوح 7-3بند  50× 50 3 - 5-3-3 
 5-3-5 خزش فشاری 10-3بند  7-2-4مانند بند  2 -

 6-3-5  مدتدرازجذب آب  13-3بند  200×200 2 2روش الف
مانند   شرایطتثبیت

 بند
 5-3-3 

فرآورده با اندازه   هر طرف برای1
1200×600کامل یا 

4-3بند   
تخت بودن بعد از تر شدن یک 

 7-3-5 طرف

 8-3-5 انتقال بخار آب 11-3بند  7299استاندارد ملی  3 -
 9-3-5 جذب صدا     16-3بند   متر مربع10حداقل  1  شودباید گزارش

 10-3-5 آزاد شدن مواد خطرناک 2 - - -
 با 2روش 

 1-5-پ  سلول بستهمقدار   ISO 4590 100×30×30 3 تصحیح

   .8-2-5ضخامت فرآورده با اندازه کامل، به استثنای بند  - 1
 . هنوز در دسترس نیست-2 
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   کد شناسایی    7

این کد  . شودارائه  باید توسط تولید کننده به دو زبان فارسی و انگلیسی           شناسایی برای فرآورده    کد  

 3-5باید موارد زیر را در بر گیرد مگر آن که هیچ الزامی برای یک خاصیت شرح داده شده در بند                     

 .وجود نداشته باشد

PUR  عالمت اختصاری فوم پلی یورتان صلب

......   ملی ایرانرداستاندااین شماره 

Ti  ری ضخامتروادا

DS(TH)i  پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای مشخص

DLT(i)5  رفتار تحت دما و بار

CS(10\Y)i  مقاومت یا تنش فشاری

CC(i1/i2/y)σc  خزش فشاری

TRi  مقاومت کششی عمود بر سطوح

FWi  تخت بودن بعد از یک طرف تر شدن

WL(T)i   مدتدرازجذب آب 

Zi يا  MUi  انتقال بخار آب

APi  کاربردیضریب جذب صدای 

AWi   یافتهضریب جذب صدای وزن 

 "i" ، تراز یا کالس مربوط "σc" و  تنش فشاری"y"  تعداد سال را نشان می دهد. 
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 با مثال زیر     به دو زبان فارسی و انگلیسی        کـد شناسـایی بـرای یک فرآورده فوم پلی یورتان صلب           

 : می شودنشان داده

 فارسی انگلیسی

PUR فوم پلی یورتان صلب 

ISIRI…  ملی ایراناستاندارداین شماره  

T2  کالس ضخامت T2 

DS(TH)9  9 پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای مشخصتراز 

DLT(2)5  5) 2(تراز تغییر شکل تحت دما و بار مشخص 

CS(10)100 100 درصد تغییر شکل 10 تراز مقاومت فشاری یا تنش فشاری در 

CC(3/2/
25)40 

 درصد 3 درصد و کاهش ضخامت کل حداکثر 2تراز خزش فشاری حداکثر 
تحت تنش)  روز بعد از آزمون304 برابر 30یعنی ( سال25بعد ازبرونیابی در 

  کیلو پاسکال40

TR100  100تراز مقاومت کششی عمود بر سطوح 

FW1  1شدن تراز تخت بودن بعد از یک طرف تر 

WL(T)2  2تراز جذب آب دراز مدت با غوطه ور سازی کامل 

MU60  60تراز ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب 

     
 
 

 برچسب گذاری  نشانه گذاری و8
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فرآورده های مطابق این استاندارد باید به طور واضح نشانه گذاری شود و اطالعات زیر بر روی 

 : روی بسته بندی درج شودفرآورده یا برروی برچسب یا بر

 کاالنام فرآورده یا سایر مشخصات معرف 

  نام یا عالمت تجاری و نشانی تولید کننده -

 ـ  سال تولید 

 ـ  نوبت کاری یا زمان تولید و کارخانه تولید کننده یا کد  ردیابی

 ـ کالس واکنش در برابر آتش

  شدهاعالمـ  مقاومت حرارتی 

  شدهالماعـ  ضریب هدایت حرارتی 

 ـ  ضخامت اسمی

  7 بند مطابقـ  کد شناسایی 

  در صورت وجودرویهـ  نوع 

 ـ  طول اسمی، عرض اسمی

 لزومـ  تعداد قطعات و مساحت در بسته بندی در صورت 

 
 . تولید کننده می تواند موارد یاد شده را به زبان دیگری نیز درج کند:یادآوری 
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 پیوست الف

 )الزامی(

  شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتیاظهار  مقادیرتعیین  

   مقدمه1-الف

. مقادیر اعالم شده برای مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی را تعیین کند            باید  تولـید کننده    

 شده  مقاومت     اظهار مقادیر. ثابت کند  شده را    اظهارانطـباق فـرآورده بـا مقادیر         تولـید کنـنده بـاید     

در طول عمر   از این خواص     مقادیر مورد انتظار     ،  رارتی یک فرآورده  حرارتـی و ضـریب هدایت ح      

 از طریق اطالعات حاصل از اندازه گیری در شرایط          عادی اند که  مفید اقتصادی منطقی تحت شرایط      

 .مرجع تعیین می  شوند

  ورودیداده های  2-الف

یت حرارتی داشته   تولیدکنـنده بـاید حداقـل ده نتـیجه آزمون برای مقاومت حرارتی و ضریب هدا               

 اظهار به منظور محاسبه مقادیر       کارخانه یا خارج از آن     داخلمستقیم  باشـد، کـه ازانـدازه گیری های         

اندازه گیری های ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی         . شـده مطابق پیوست پ بدست می آید       

اگر کمتر از ده نتیجه . د انجام شوآخر را در بر  گیرد      ماه   12منظم که   زمانی  مسـتقیم باید در فواصل      

آزمـون موجـود باشـد، این دوره را می توان طوالنی کرد تا ده نتیجه آزمون بدست آید، اما حداکثر                     

 .باشداین دوره سه سال است،که در آن، فرآورده و شرایط تولید بطور قابل توجهی تغییر نکرده 

قاومت حرارتی که در طول بـرای فـرآورده هـای جدیـد باید ده آزمون ضریب هدایت حرارتی یا م               

 .یک دوره حداقل ده روزه توزیع شده است، انجام شود

   باید در فواصل زمانی محاسبه شود و3- الف بند روش داده شده درمطابق شده باید اظهارمقادیر 
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 .گردد محاسبه نگذشته باشد مجدداٌ تولید که بیش از سه ماه از زمان

  شده اظهار مقادیر 3-الف

باید     λ90/90و   R90/90مقادیر محاسبه شده ، ازλD و RD ، شده اظهار  مقادیرآوردنبدسـت  بـرای  

 . استفاده شود که شامل شرایط گرد کردن می شود1-2-4 شده در بنداصول ارائه از 

  می گردداظهار مواردی که مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی 1-3-الف

 روابط از  با استفادهکه   λ90/90و  R90/90یر محاسبه شده، باید از مقادλDو RD مقادیـر اعـالم شـده   

 .، بدست می آید می شودتعیین 3- و الف2-، الف1-الف

   λ90/90 =  λmean + k × sλ    1- الفرابطه                  

1n

)(
s

mean
n

i

−

−∑
= =

2

λ

λi
1

λ
 

    2-  الفرابطه

  R90/90 = dN / λ90/90  3-  الفرابطه    

                    
  می شوداظهارمقاومت حرارتی تنها  موردی که 2-3-الف

 5- و الف4-گرفته  شود، که با استفاده از معادله الف باید از مقادیر محاسبه شده مقـدار اعـالم شده  

 .تعیین می شود

R90/90 = Rmean – k × sR       4- الفرابطه 
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= =

n
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s
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n
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2)(
1  

   5 - الفرابطه
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 درصد 90  درصد یک طرف با تراز اطمینان90 برای فاصله رواداری kمقادیر : 1-جدول الف

k تعداد نتایج آزمون 
07/2 10 

01/2 11 

97/1 12 

93/1 13 

90/1 14 

87/1 15 

84/1 16 

82/1 17 

80/1 18 

78/1 19 

77/1 20 

74/1 22 

71/1 24 

70/1 25 

66/1 30 

62/1 35 

60/1 40 

58/1 45 

56/1 50 

47/1 100 

39/1 300 

36/1 500 

32/1 2000 

 30-3مطابق بند برای سایر اعداد نتایج آزمون 
 .یابی خطی استفاده کنید یا درون
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 پیوست ب

 )الزامی( 
 کنترل تولید کارخانه

 حداقل دفعات تکرارآزمون فرآورده:   1-جدول ب
 شماره عنوان الف آزمون اتدفعحداقل  بند

 1-2-5 ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی  ب ساعت 24 هر باریک
 2-2-5 طول وعرض  ساعت2 هر باریک
 3-2-5 ضخامت  ساعت2 هر باریک
 4-2-5 گونیا بودن  ساعت8 هر باریک
 5-2-5 تخت بودن  ساعت8 هر باریک

 6-2-5 یط رطوبت و دمای مشخصپایداری ابعادی تحت شرا پ آزمون اولیه
 7-2-5 مقاومت فشاری یا تنش فشاری   ساعت24 هر باریک

 8-2-5 واکنش در برابر آتش  مراجعه کنید2-به جدول ب
 2-3-5 تغییر شکل تحت شرایط دما و بار فشاری مشخص آزمون اولیه
 3-3-5 مقاومت کششی عمود بر سطح آزمون اولیه
 5-3-5 خزش فشاری آزمون اولیه
 6-3-5 جذب آب بلند مدت آزمون اولیه
 7-3-5 تخت بودن بعد از تر شدن یک طرف آزمون اولیه
 8-3-5 انتقال بخار آب آزمون اولیه
 9-3-5 جذب صدا  آزمون اولیه

 10-3-5 آزاد شدن مواد خطرناک ت
 تسریع شده ضریب هدایت حرارتی مطابق       زمانمندیمقدار  

 2-4 -پیوست پ
  سالدو هر باریک

  4-4-آزمون تسریع شده مطابق پیوست پ
 1-5-پپیوست  مطابق فشردگی رویه در اثر نفوذ آزمون اولیه

  سال2 هر باریک  ث  1-5- پ پیوست بسته مطابق هایمیزان سلول
 2-5-پپیوست آزمون نرمالیته مطابق 

 پپیوست 
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 حداقل دفعات تکرار آزمون فرآورده : 1-ادامه جدول ب

 آزمون که در نتایج آزمون بیان می شود، باید بعنوان حداقل برای هر خط واحد تولید                 دفعاتحداقـل    - الـف 

 عالوه بردفعات تکرار آزمون که در باال داده شده است، درصورتیکه            .تحـت شرایط پایدار در نظر گرفته شود       

 اثر گذارد، آزمون خواص مربوط      اندارد با است  تغییرات یا اصالحاتی انجام گیرد، که احتماالً بر انطباق فرآورده         

 . فرآورده باید تکرار شود

بعالوه تولید کننده در هنگام     .  آزمون داده شده بستگی به تغییر فرآورده ندارد        دفعاتبـرای خواص مکانیکی،     

 .   داخلی تدوین کندمقرراتتغییر فرآورده باید برای تنظیم فرآیند مربوط به این خواص 

 اولیه  فقط مقادیر  -ب 

 . مراجعه  کنید26-3بند ، به آزمون اولیه  - پ

 . داده نمی شوددفعات نیستند، س از آنجا که روشهای آزمون هنوز در دستر - ت

  .روش کار نمو ثابت در صورت استفاده از  وco2 با دمنده  تولید شده  فقط برای فرآورده های - ث
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 واکنش در برابر خصوصیات آتش آزمون فرآورده برای دفعاتحداقل :  2-جدول ب

 بند الف آزمون دفعاتحداقل 

 شماره عنوان  پ و تآزمون غیر مستقیم

 جاجزا 

PUR رویه ها   فوم صلب 
 فرآورده

 بآزمون مستقیم 

روش  دفعات
 آزمون

روش  دفعات روش آزمون دفعات
 آزمون

روش  دفعات
 آزمون

کالس 
واکنش  در  

 برابر  
 آتش

4-2-8

- - - - - - 

 یکبار
ر د

 هفته

روش 
تولیدکننده 

 یکبار
ر روز د 

 

 کنترل فرموالسیون 
 مواد خام و چگالی 

- - 

 چ ماه   دو هـر    یکـبار 
 یا

  سال دو هر یکبار
ــیر  و آزمــــون غــ

 مستقیم

 بدون A1 18-3بند 
 ثآزمون

 یکبار
ر د

 هفته

روش 
 تولیدکننده

 یکبار
ر روزد 

 

 رموالسیونفکنترل 
 الی  مواد خام و چگ

  سال ودو هر یکبار - -
 آزمون غیر مستقیم

21 -3بند   

-3و بند 
22 

-3و بند 
28 

A1 

 یکبار
ر د

 هفته

روش 
تولیدکننده 

 یکبار
ر روزد 

 کنترل فرموالسیون
  مواد خام و چگالی 

  سال ودو هر یکبار - -
 آزمون غیرمستقیم

21 -3بند   

-3و بند 
22 

-3و بند 
28 

A2 

 یکبار
ر د

 هفته

روش 
 لیدکنندهتو

 یکبار
ر روزد 

 کنترل فرموالسیون
  مواد خام و چگالی 

 یکبار
 رهقتهد
 

 بند
 3-23 

  سال ودو هر یکبار
  آزمون غیرمستقیم 

 28-3بند 

 یکبار
ر د

 هفته

روش 
تولیدکننده 

 یکبار
ر روزد 

کنترل فرموالسیون 
 مواد خام و چگالی 

 ر هفته یاد یکبار - -
  سال ودور د یکبار

 زمون غیرمستقیم آ

23-3بند   

B 
C 
D 

ــبار  یکـ
ر د

 هفته

روش 
 تولیدکننده

ــبار  یکـ
 ر روزد

کنترل فرموالسیون 
 مواد خام و چگالی 

 ر هفته یاد یکبار - -
 سال و دو هر یکبار

 غیرمستقیم آزمون 

 E 23-3بند 

- - - - - - - - F 
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 برابر خصوصیات آتش آزمون فرآورده برای واکنش در دفعاتحداقل :  2-جدول بادامه جدول 

 آزمون، که در نتایج آزمون توضیح داده شد، باید بعنوان حداقل برای یک فرآورده یا                دفعـات  حداقـل    -الـف 

دفعات آزمون که    عالوه بر . خط تولیدی تحت شرایط پایدار در نظر گرفته شود        /گروه فرآورده برای هر واحد    

 با الحاتی صورت گیرد که احتماالً بر تطابق فرآورده     اسـت،  در صورتیکه تغییرات یا اص          شـد  ارائـه   در بـاال    

 . فرآورده باید تکرار شود به اثر  گذارد آزمون خواص مربوطاستاندارد

 .  آزمون مستقیم ممکن است توسط طرف سوم یا تولید کننده انجام گیرد- ب

 . آزمون غیر مستقیم ممکن است بر روی فرآورده یا بر روی اجزای آن صورت گیرد-پ

 برای گواهی انطباق    1 آزمون غیر مستقیم فقط در مورد فرآورده هایی ممکن است  که در سیستم                انجـام    -ت

 .   کندگواهی انطباق با آزمون مستقیم را قرار گیرد یا  شخص ذیصالحیواکنش در برابر آتش 

اکنش در   آزمون  خصوصیات و    ، نیاز به  آتش  واکنش در برابر   Aکالسدر  مواد  در صـورت قرارگـیری       -ث  

 . نداردبرابر آتش

 . شده هیچ آزمونی الزم نیستتاًیید در مورد اجزای -ج 

 . یه فقط برای فرآورده های بدون رو-چ 

 

 برای فرآورده هایی که با این استاندارد  مطابقت دارد ی مقاومت در برابر آتش  همه کالس ها  بـرای    : یـادآوری 

      . ممکن است بکار نرود
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 پیوست پ

 )یالزام(

  ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتیزمانبند شده تعیین مقادیر 

  کلیات1-پ

تغییرات در ترکیب    و    استفاده می شود   زمانمندیهایی را شرح می دهد که برای         ایـن پیوسـت روش    

مقدار ” میانگین زمانی “ها پیش بینی     این روش .  اتفاق می افتد   سلول در اثر گذشت زمان    داخل  گـاز   

 باید با روش اندازه گیری      زمانمند شده تعیین مقدار    . سال را ارائه می دهد     25 بعـد از   زمانمـند شـده   

وسیله ترکیبی از آزمون نرمالیته و روش       ه  یا ب ) 4-تسـریع شده پ   زمانمـندی   روش کـار    (مسـتقیم   

برای هر دو روش، نمونه برداری و روش کار . انجـام  شود ) 5-روش کـار نمـو ثابـت پ     (محاسـبه   

 . باشد2- پیوست پمطابق شرحزمونه باید آماده سازی آ

 با وزن   پف زا  با سلول بسته که با استفاده از مواد          PURبـرای فـرآورده هـای       زمانمـندی   هـای    روش

مانند (هیدروفلوروکربن ها ،  HCFC141b) مانند(مولکولـی زیـاد مـثل هیدروکلروفلوروکربـن هـا      

HFC134a(     و هیدروکربـن هـا ) برای پف زا این مواد   . شوند، معتبر اند  سـاخته مـی     )  پنـتان هـا    مانـند 

لذا این  . دوره هـای زمانـی بسـیار بـیش از عمر معقول اقتصادی، اساساً در فرآورده ها باقی می مانند                   

) CO2(آنها را می توان بصورت مخلوط با  دی اکسید کربن            . نامیده می شوند  ماندگار   پف زای  مـواد، 

است، که ممکن است به سهولت از فرآورده        “ ماندگارغیر“  پف زای یک ماده     CO2. اسـتفاده نمـود   

 هوا به داخل     نفوذ غالباً با    PURآورده های     خـواص حرارتـی فر     زمانمـندی بنابرایـن   . خـارج شـود   

  های مقاوم در برابریهخارج ایجاد می شود، این در صورتی است که رو  به CO2 خروجفرآورده و 

 .جلوگیری نکندآنها  از هر دو نفوذ 
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 .هستند زمانمندیهای  نیز شامل این روش می شوند پف دار،  CO2 که فقط با PURرده های  فرآو

 نفوذبه معنای اینکه ضریب     (هستند   ” ماندگارانواع    “ از  جدید پف زای اگـر نشـان داده شود، مواد          

، )و هیدروکربن ها را داشته باشد      مشـابه بـا مقادیـر ثبـت شده برای پنتان، هیدروکلروفلوروکربن ها            

مقادیر حد جدید برای    .  تعییـن شده در این پیوست را می توان استفاده نمود           زمانمـندی هـای    روش

 4- تسریع شده پ   زمانمندیو اجزای ایمنی متفاوت برای روش کار        ) 5-پ(روش کـار نمو ثابت      

 . ممکن است الزم باشد

   نمونه برداری و آماده سازی آزمونه 2-پ

که مربوط به   نمونه    سطح طوری که ابعاد  ه  ا انـتخاب کنید ب     ر یـه یـک نمونـه شـامل هـر گونـه رو          

 . باشد، نمشخص شده) 24-3مطابق بند ( 1- کمتر از آنچه در جدول الف استضخامت آن

 درصد برای   50±10 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی       23±3قـبل از بـرش نمونـه بـاید در شرایط            

 . شودتثبیت ساعت 16حداقل 

.  باشد )1-جدول الف ( 24-3مطابق بند   آزمونـه باید    . ونـه بـبرید   آزمونـه را از قسـمت مرکـزی نم        

بمانند به شرط این که در اندازه گیری های مقاومت حرارتی تداخل        باقی   ها باید در جای خود       یـه رو

 .ایجاد نکنند

  تعیین مقدار اولیه ضریب هدایت حرارتی 3- پ

 روز بعد از    8 تا   1ت حرارتی که در     مقـدار اولـیه ضریب هدایت حرارتی باید از اندازه گیری مقاوم           

 .دست آیده تولید انجام می شود، ب

مقاومت حرارتی  . آماده کنید2-آزمونـه را  بـرای انـدازه گـیر ی هـای مقاومت حرارتی مطابق بند پ           

مقدار اولیه ضریب هدایت     . اندازه گیری کنید   2-3-5 و 25 -3 ،   24-3بـندهای   آزمونـه را مطـابق      

 .کنید محاسبه وگزارشوات بر متر کلوین  0001/0حرارتی را با تقریب 
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 تسریع شده ضریب هدایت حرارتیزمانمند شده  تعیین مقدار 4-پ

  زمانمند شدهλتعیین مقدار 

 )5-بندپ(روش کار اجزای ثابت  روش کار زمانمندی تسریع شده

  اندازه گیری کنیدλمقدار اولیه   اندازه گیری کنیدλمقدار اولیه 

 70 روز در دمای 175 را بعد از λقدار م
 درجه سلسیوس اندازه گیری کنید 

  )2 -4 -بند پ( 

 درجه 70 روز در دمای  21: آزمون نرمالیته
 سلسیوس بر روی هسته با ضخامت

 )2 – 5 -بند پ(  میلیمتر 20

بسته یا باز در(رویه را در صورت وجود بررسی کنید 
 را1 -جدول پ.  را نگاه کنید1-5 -بند پ) برابر گاز

 برای افزودن جزء ایمنی به کار برید

شده    با آزمون تسریع 
  )4-4 -بند پ( 

 یا یا

 بدون آزمون

  تسریع شده

 میلیمتری زمانمندی شده 20هسته 
 درجه سلسیوس را با 70 و 23در 

 )4-4 –بند پ (هم مقایسه کنید 

جزء ایمنی را اعمال کنید
  )5 -4 -بند پ( 

 آمار را بکار برید

 وات بر متر 001/0با تقریب 
 کلوین رو به باال گرد کنید

 پایان

 آمار را بکار برید

 )6-پ( بند 

 وات بر متر کلوین 001/0با تقریب 
 رو به باال گرد کنید

 پایان

 λآیا افزایش 
کمتر از حدود 

 است؟

  

بسته یا باز در( جود بررسی کنید رویه را در صورت و
 را2-جدول پ.  را نگاه کنید1 -5 -بند پ) برابر گاز

  بیفزاییدλجزء ثابت را به مقدار اولیه . بکار برید

 آمار را بکار برید

 )6 -پ( بند 

 وات بر متر 001/0با تقریب 
 کلوین رو به باال گرد کنید

 پایان

 یا یا

 خیر

 بلی
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  روش کار 1-4-پ

 :تسریع شده ضریب هدایت حرارتی باید طبق روش کار زیر تعیین شودزمانمند شده مقدار 

 .  اندازه گیری کنید2-4- بند پ تسریع شده را مطابقزمانمندیمقدار  -

 . بیفزایید3-4- مطابق با بند پ راجزء ایمنی -

بر .  مجاز است  4-4- مطابق بند پ   شده انجام آزمون تسریع     نفوذبـرای فـرآورده هـای باز در برابر          

 .  کردکسر 5-4- را می توان مطابق پ3-4-اساس نتیجه آزمون تسریع یافته جزء ایمنی بند پ

 تسریع شده ضریب هدایت حرارتی زمانمند شده ی مقدار  اندازه گیر2-4-پ

که مربوط  نمونه سطحابعاد  . ، باید مورد آزمون قرار گیرد     رویهفرآورده با اندازه کامل شامل هر نوع        

 یا باید برابر با ابعاد        باشد  24-3مطابق بند    1-نـباید کمـتر از جـدول الف       بـه ضـخامت آن اسـت        

 800 حداکثر اندازه نمونه باید      نفوذ های مقاوم در برابر      یهیی با رو  بـرای فرآورده ها   . فـرآورده باشـد   

 .باشدمیلیمتر  800 درمیلیمتر

تسریع شده ضریب هدایت حرارتی اندازه گیری شده بعد از این که نمونه در               شده   زمانمـند مقـدار   

 .یدآ بدست  شده زمانمند تسریع شده قرار گرفت، باید از مقاومت حرارتی          زمانمندیمعرض عمل   

  روز بعد از تولید 50 نباید زودتر از یک روز پس از تولید و ترجیحاً قبل اززمانمندیعمل 

 .  روز نگهداری شود175± 5 درجه سلسیوس برای مدت 70±2در باید نمونه . شروع شود

 مقاومت حرارتی آزمونه ها .  آماده کنید2-برای اندازه گیری مقاومت حرارتی مطابق بند پرا  آزمونه

 .  اندازه گیری کنید2-3-5 و بند 25-3 و 24-3بندهای ا مطابق ر

 0001/0تسریع شده اندازه گیری شده را با تقریب     زمانمـند شده    مقـدار ضـریب هدایـت حرارتـی         

 .محاسبه و گزارش کنیدوات بر متر کلوین 
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 ) تسریع شده استفاده شودزمانمندیفقط در روش کار (   افزودن اجزای ایمنی 3-4-پ

 1-گونه که در جدول پ      اجزای ایمنی همان   ه بدسـت آمـده باید ب      2-4– بـند پ     دراری کـه    مقـد 

 .افزوده شودنشان داده  شده است 

 اندازه گیری شده افزوده  شود  وشده  تسریع زمانمند اجزای ایمنی که باید به مقادیر – 1-جدول پ

 اجزای ایمنی به 
 مترکلوین بروات

 برای فرآورده های با 
  dNسمی ضخامت ا

  میلیمتر80 از بزرگتر

 اجزای ایمنی به 
 مترکلوین  بروات

 برای فرآورده های با 
  کمترdNضخامت اسمی 

  میلیمتر80 یا مساوی

 فناوری
 الفپف زا  مواد 

 نوع 
 رویه/ فرآورده

 پنتان 0010/0 0020/0

0025/0 0015/0 HCFC 
(141b 22/142 ياb) 

  شدهفوم بریده
 رویهبدون 

 پنتان 0010/0 0015/0

0020/0 0015/0 HCFC 
(141b 22/142 ياb) 

 با رویه دار
 های باز در یهرو

 نفوذبرابر 

 پنتان 0010/0 0010/0

0010/0 0010/0 HCFC 
(141b 22/142 ياb) 

 با رویه دار
 بسته رویه های
 بنفوذ  در برابر 

درصورتیکه اطالعات کافی در    CO2 و  HCFمواد پف زای اجزای ایمنی برای  فرآورده های با -الف 
 .دسترس باشد تعیین خواهد شد

 . توجه کنیدنفوذ در برابر بسته های یه برای تعریف رو1-5-  به قسمت پ-ب 

 که برای فرآورده استفاده می کند را اظهار         پف زایی  تولیدکننده باید نوع مواد      ،در صورت درخواست  

 .کند

این مقدار برای تعیین مقدار ضریب      . کنیدلوین گزارش    وات بر متر ک    0001/0بـا تقریب    را  مقـدار   

هدایـت حرارتـی اسـتفاده خواهد شد، این در صورتی است که اطالعات آزمون تسریع شده هیچ                   

 ). توجه کنید5-4- و پ4-4-به بند پ( اطالعات اضافی ارائه ندهد
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، در ترکیب با روش کار      وذنفاختیاری و فقط برای فراورده های باز در برابر          (  آزمـون تسـریع شده     4-4-پ
 ) تسریع شدهزمانمندی

ـ    درجه  23 ±3 ساعت در دمای     16و برای   )  روز پس از تولید    8 تا   1( را انـتخاب کنید      هیـک آزمون

 .  درصد قرار دهید50± 10سیلسیوس و رطوبت نسبی

 20+)2/-0(ضخامت و   عرض   ، میلیمتر طول  200مجـاور یکدیگـر را بـا حداقـل ابعاد           آزمونـه   دو  

 .متر از ناحیه مرکزی نمونه ببریدمیلی

مقادیر اولیه تعیین   .  تعیین کنید  3-مقادیـر اولـیه ضـریب هدایت حرارتی دو آزمونه را مطابق بند پ             

 وات بر متر کلوین با یکدیگر اختالف داشته         0005/0شـده ضـریب هدایت حرارتی نباید بیشتر از          

 .  شودبردارید نمونه های زیادتر آزمونه های جدید بای در مورد تفاوت. دنباش

 تا زمانی درجه سیلسیوس 23 ±3 درجه سیلسیوس و آزمونه دیگر را در 70± 2یـک آزمونـه را در     

متر   وات بر  003/0 به محدوده نگـه دارید که افزایش مقدار ضریب هدایت حرارتی در هر دو مورد              

ارتی از هر آزمونه     مقدار ضریب هدایت حر    6 و حداقل    برسد  وات بر متر کلوین       004/0کلوین تا   

 .را در این محدوده افزایش ضریب هدایت حرارتی تعیین کنید

 تسریع شده زمانمندبین عملیات    آزمونه   ،اگـر بـرای انـدازه گـیری مقـدار ضـریب هدایت حرارتی             

  شرایط بایدتثبیت شرایط شود، زمان تثبیت درجه سیلسیوس، در دمای اتاق دوباره 70در متوالی 

 درجه سیلسیوس باید ثبت     70 تسریع شده در     زمانمندیزمان واقعی   .  باشـد   سـاعت  2 تـا    1 بیـن   

 .شود

 درجه  23 و   70 کردن در    زمانمندنمـودار مقادیـر ضـریب هدایـت حرارتـی در برابر زمان را برای                

 که دو منحنی همپوشانی بطوری سیلسیوس  رسم کنید و محور زمان را با یک ضریب انتقال دهید 
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 ،از بهترین همپوشانی منحنی ها    یافتن  نتقال زمان استفاده شده برای اطمینان       ضریب ا . داشـته باشـند   

 .این ضریب باید با یک رقم اعشار گزارش شود. ضریب تسریع است

 
روش  به همبستگی را بطور خودکار بدست آورد و بنابراین     ساخت که بتوان   نرم افزاری را می توان    : یـادآوری 

 .دنمو ضریب تسریع را استخراج یریاض

 

 ضریب  در نظر گرفتن   تسریع شده ضریب هدایت حرارتی با        زمانمندیتعیین مقدار     5-4-پ

، در ترکیب با روش کار      نفوذروش انتخابـی و فقـط بـرای فرآورده های باز در برابر              (تسـریع   

 ) تسریع شدهزمانمندی

ده  شده است     دا 4-4– را که در بند پ        ای اگـر تولـید کنـنده ای تصـمیم گیرد تا آزمون تسریع شده             

 را می توان    3-4-، ضـریب هدایـت حرارتی تعیین شده  برای یک فرآورده در بند پ              انـتخاب کـند   

 : بصورت زیر اصالح نمود

ـ  12اگـر ضـریب تسـریع بزرگـتر از           -  حاصل  1- جدول پ  ازکه  (دسـت آیـد، جـزء ایمنی        ه   ب

 .منظور نمی گردد )می شود

دست آمده در ه  ریب هدایت حرارتی ب   مقدار ض از   بدست آید،    12 تا   8 اگـر ضـریب تسـریع          -

 .شود کسرمتر کلوین  بر  وات001/0 باید 3-4-بند     پ

 .بماندباقی  باید بدون تغییر 3-4-در همه موارد دیگر مقدار بند پ -

 . کلوین گزارش کنید متر بر  وات0001/0 ضریب هدایت حرارتی را با تقریب  شدهزمانمندمقدار 
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   روش کار اجزای ثابت 5-پ

   شرایط1-5-پ

 : شرح داده شده فقط در صورتی باید استفاده شود کهدر زیر روش کار اجزای ثابت که 

استثنای ه   را بـرآورده سازد ، ب      2-5- شـده در بـند پ      داده   الـزامات آزمـون نرمالیـته        ،فـرآورده  -

 . تهیه می شوند، CO2  ماده پف زایبا که فقط  یفرآورده های

تعیین  29-3بند   مطابق، چنانچه   تهیه می شوند   CO2  ده پف زای  ما فقـط بـا      ی کـه  فـرآورده هایـ    -

 . درصد سلول بسته باشند90د، دارای بیشتر از نشو

 هیدروکلروفلوروکربن ها، هیدروفلوروکربن ها،     مانند پف زایی  شامل هر ماده     یی که  فـرآورده ها   -

 .باشند CO2 یا فقط CO2پنتان ها، مخلوطی از هر کدام از آنها با 

 باید شامل ورق فلزی با      رویه ها ، این   نفوذ هـای بسـته در برابر        یـه فـرآورده هـای بـا رو       بـرای    -

فرآورده های  . دهند مشابه نشان    ی ها باید عملکرد   یهباشد یا رو  میکرومتر   50ضـخامت حداقل      

آزمون قرار  درجه سلسیوس مورد  70±2در   روز175 ±  5 مدت که برای در صورتیرویه دار 

به دهند  نمترکلوین نشان        بر    وات 001/0ی در ضریب هدایت حرارتی بیش از         افزایش و گـیرند    

  میلیمتر 800اندازه حداکثر نمونه    ( در نظر گرفته می شوند       نفوذ های بسته در برابر      رویـه  عـنوان 

 .) است میلیمتر50 میلیمتر و ضخامت حداکثر 800در

 
 اکسیژن نفوذ می توان ثابت نمود، اگر تراز زیر نیزبه روش  را رویه یک  نفوذ در برابر    هخواص بست  : 1یادآوری

 31-3بند   درجه سلسیوس مطابق     20 سـاعت در مـتر مربع باشد، چنانچه در           24 میلـی لیـتر در       5/4کمـتر از    

 .اندازه گیری شود
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میلیمتر  800 دارند حداقل      نفوذ های بسته در برابر      یهابعـاد فـرآورده های مستطیل شکل که رو         -

 . ست میلیمتر ا600در

 
 که ابعاد کوچکتری از این مقادیر حدی دارند،         نفوذ های بسته در برابر      یهبـرای فـرآورده ها با رو      :  2یـادآوری 

 که در   نفوذ های باز در برابر      یه بـاید دنبال شود یا اجزای ثابت برای رو         4-روش کـار داده شـده در بـند پ         

 .  داده شده، باید استفاده شود2-جدول پ

 

 الیته  آزمون نرم2-5-پ

  دمیده می شوند باید الزامات روش کار زیر را برآورده          ماندگار پف زای فـرآورده هایـی کـه بـا مواد          

 :دن ساز

 ساعت در   16را انتخاب کنید و آن را برای        )  روز پـس از تولید     8 تـا    1( فـرآورده     ای از  نمونـه  -

 . قرار دهید50±10 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 23±3دمای 

 میلیمتر از ناحیه    20+)2/-0 (و ضخامت  میلیمتر طول و عرض      200ل ابعاد   بـا حداق  را  آزمونـه    -

 .مرکزی  نمونه ببرید

 . تعیین کنید3-مقدار اولیه ضریب هدایت حرارتی آزمونه را مطابق پیوست پ -

 .داری کنید  روز نگه21±1 درجه سیلسیوس برای 70±2دمای آزمونه را در  -

±10رطوبت نسبی    درجه سیلسیوس و     23±3ت در    ساع 16مجدداً برای   آزمونه  بعـد از ایـنکه       -

3 و   24-3بندهای   را مطابق    آن ضریب هدایت حرارتی     زمانمند شده  قـرار داده شد، مقدار       50

 . تعیین کنید2-3-5 بند   و25-

  وات007/0 اولیه ضریب هدایت حرارتی نباید بیشتر از  مقادیر  و زمانمند شده تفـاوت بیـن مقادیر      

  موادمترکلوین برای بر  وات007/0 و141b  مواد پف زایرده هـای بـا   مترکلویـن بـرای فـرآو   بـر  
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  بر وات 006/0 و 134a   مـواد پـف زای     مترکلویـن بـرای    بـر     وات 008/0 و 142b/22 پـف زای  

 . پنتان باشدماده پف زایمترکلوین برای فرآورده های با 

روش اجزای ثابت را    بیشـتر از مقادیـری کـه در ایـنجا بیان شده است باشد،                مقـدار تفـاوت      اگـر 

 .  بدست آید4-پبند  باید مطابق زمانمند شدهنمی توان استفاده کرد و ضریب هدایت حرارتی 

  ضریب  هدایت حرارتیزمانمند شده   محاسبه مقدار 3-5-پ

 ضریب هدایت حرارتی باید با افزودن اجزای ثابت به مقدار اولیه ضریب زمانمند شدهمقدار 

 .دهدایت حرارتی تعیین شو

 .  تعیین کنید3- پبندمقدار اولیه ضریب هدایت حرارتی را مطابق 

 . داده شده است به مقدار اولیه بیفزایید2- که در جدول پ رااجزای مربوط

 کلوین متر بر  وات0001/0 محاسبه شده ضریب هدایت حرارتی را با تقریب زمانمندمقدار 

 .گزارش کنید
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  ضریب هدایت حرارتیزمانمندی اجزا برای محاسبه مقدار :2-جدول پ

  مترکلوین بروات، اجزا

 یهنوع رو

  بدون رویه یا هیچیکدامنفوذ  در برابرباز

 ضخامت اسمی

بسته در برابر 
 نفوذ

ضخامت اسمی 
از بزرگتر  یا مساوی

  میلیمتر120

ضخامت اسمی بزرگتر و 
  میلیمترو کوچکتر80مساوی 
  میلیمتر120 از

اسمی ضخامت 
 کوچکتراز

  میلیمتر80 

 پف زامواد 

 پنتان 0058/0 0048/0 0038/0 0015/0

0020/0 0047/0 0057/0 0067/0 HCFC 
 (141b,22/142b) 

 HFC(134a) الف الف الف 0025/0

0060/0 0100/0 0100/0 0100/0 CO2 

 درصورتیکه اطالعات کافی در نفوذ های باز در برابر یه یا روHFC(134a) ماده پف زا اجزا برای فرآورده های با -الف
   .دسترس باشد، تعیین خواهد شد

 . کند کند، اظهار می فرآورده استفادهدر را که ماده پف زاییدرصورت درخواست، تولید کننده باید نوع 

 

  مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی زمانمند شده مقادیر کردن   اظهار6-پ

   کلیات1-6-پ

 در پیوسـت الـف بـرای اظهار مقاومت حرارتی و ضریب هدایت         شـده  خواسـته تغیـیرات آمـاری     

 . ضریب هدایت حرارتی محاسبه شودزمانمند شده باید با استفاده مقادیر اولیه یا مقادیر ،حرارتی

  .   تعیین شوند5- یا پ4-پبند  مطابق زمانمند شده و مقادیر 3-پبند مقادیر اولیه باید مطابق 

 ه طبقه بندی فرآورد2-6-پ

 :  اعالم کند یکی از این دو مورد راتولید کننده باید
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  λ90/ 90ضخامت منفرد و سپس مقادیر  مقادیر حرارتی جداگانه برای هر فرآورده منفرد و هر  -

 هر فرآورده تعیین شود    هر ضخامت برای

یـک مقـدار حرارتـی برای یک گروه فرآورده که شامل همه یا یک محدوده ضخامت که مقدار                     -

λ90/90              جداگانه  گروه های .از ایـن گـروه فرآورده برای محدوده ضخامت مربوط استفاده می شود

 برای نفوذ و باز در برابر یه، برای فرآورده با رویـه فـرآورده بـاید بـرای فـرآورده هـای بـدون رو         

 .  تشکیل شوندنفوذ بسته در برابر یهفرآورده ها با رو

مقادیر حرارتی .  اعالم نمایدکندمی تولید که  را ییها وه و اندازه  گرنوع موظـف است تولـید کنـنده     

تعییـن شـده فرآورده های ضخیم، متوسط و نازک باید شامل آمارهای یک گروه فرآورده که همه ی        

 .  باشد، ضخامت ها را دربر می گیرد ای ازضخامت ها یا محدوده

 .فرآورده تعیین شود یا مقدار اولیه باید برای هر گروه زمانمند شدهحداقل ده مقدار 

  λ 90/90    مقادیر اولیه ضریب  هدایت حرارتی مورد استفاده برای محاسبه مقدار3-6-پ

          λ 90/90    =       λmean,i             +           ki × s λ,i         +          ∆λa                       1-پ( )               

 یا                                   λ90/90    =    λmean,i              +           ki  × s λ,I       +           ∆λi) 2-پ (  

                                                                                             R90/90    =   dN / λ90/90            )3-پ  (

 اندازه گیری شده ضریب هدایت حرارتی مطابقاولـیه  از مقادیـر   sλ,i  و   , λmean,i  ki کـه در آن 

  .ه می شودپیوست الف محاسب

، بعنوان مقدار میانگین افزایش ضریب هدایت حرارتی از اندازه گیری های دو              λa∆،  زمانمندیجزء  

 و مقدار اولیه    4-پبند  ابق   اندازه گیری شده مط    زمانمندآزمونـه بـا در نظرگرفتن تفاوت بین مقدار          

 باید از یک فرآورده گرفته  شود، که آزمونهدو . می شود تعیین   3-پبند  انـدازه گیری شده مطابق  با        

 ).برای مثال نازک ترین فرآورده(گروه فرآورده تعیین شود یک عنوان بدترین مورد در ه ب
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 ثابت از   زمانمند شده  جزء   ،دهبرای یک گروه فرآور   .  است 5-، مطابق پ   λl∆ ثابت،   زمانمـند جـزء   

 .بدترین مورد فرآورده در گروه باید گرفته شود

  λ90/90 ضریب هدایت حرارتی مورد استفاده برای محاسبه مقدار زمانمند شده مقادیر 4-6-پ

        λ90/90     =           λmean,a               +               ka  × s λ,a                      )4-پ(                                    

         R90/90    =        dN / λ90/90                                                              )5-پ(  

  اندازه گیری شده ضریب هدایت حرارتی مطابق زمانمنداز مقادیر    sλ,a و  λmean,a   ،ka کـه در آن 

  .شوندمی پیوست الف محاسبه 
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 پیوست ت

 )اطالعاتی(

 سایر خواص 

       کلیات1-ت

به ( زیر ارائه دهد  به شرح   تولـید کنـنده مـی توانـد تصـمیم بگـیرد تا اطالعاتی درباره سایر خواص                  

 کاربرد مورد نظر، باید      برای فرآورده و   لزوماین اطالعات، در صورت     ).  مراجعه کنید  1-جدول ت 

 تثبیتبعـنوان مقادیر حدی برای هر نتیجه آزمون بدست آمده از روشهای آزمون، نمونه برداری و                  

 .، ارائه شود1-شرایط مرجع مطابق جدول ت

     مقاومت خمشی2-ت

اگر مقاومت خمشی   . تعیین شود  ،   7302استاندارد ملی ایران    ، بـاید مطـابق       σbمقاومـت خمشـی،     

 .، باشد BS  شده،اظهارود، هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر از تراز اظهار ش

     مقاومت برشی3-ت

اگر مقاومت برشی اظهار    . تعیین شود  ،   7303استاندارد ملی ایران     ، بـاید مطابق      τمقاومـت برشـی،     

 .، باشد SS  شده،اظهار آزمونی نباید کمتر از تراز نتیجهشود، هیچ 

  ـ آب شدنزدن    مقاومت در برابر یخ4-ت

اگر . تعیین شود  ،   7304استاندارد ملی ایران     ـ آب شـدن بـاید مطابق         زدنمقاومـت در برابـر یـخ        

  شده،اظهار ـ آب شدن اظهار شود، هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر از تراز زدنمقاومت در برابر یخ 

FT باشد ،. 
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     چگالی ظاهری5ت ـ 

اظهار  اگر چگالی ظاهری. تعیین شود ، 7118دارد ملی ایران استان ، باید مطابق ρaچگالی ظاهری، 

 .، باشد AD  شده،اظهارشود، هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر ازتراز 

  آزموندفعات ، شرایط و حداقل آزمونه ها روش های آزمون، :1-جدول ت

 بند کنترل تولید کارخانه

حداقل تناوبهای 
 بآزمون فرآورده 

حداقل تعداد  شرایط خاص
 اندازه گیری ها

 برای بدست آوردن 

  نتیجه آزمون یک

طول وعرض       
   الفهنآزمو

 روش آزمون

 شماره عنوان

 آزمون اولیه 1 1روش

 3 2روش

          d 5 :   طول

 150: عرض

استاندارد ملی 
 ایران

7302 

 2-ت مقاومت خمشی

 آزمونه

 منفرد  

 آزمون اولیه 250×50 3

 آزمونه

 دو برابر

3 100×200 

رد ملی استاندا
 ایران

7303 

 3-ت مقاومت برشی

استاندارد ملی  200×200 3 - آزمون اولیه
 ایران

7304 

 زدن ومقاومت یخ 
 آب شدن

 4-ت

استاندارد ملی  با اندازه کامل 1 -  هر دو ساعتیکبار
 ایران

7118 

 5-ت چگالی ظاهری

 ضخامت فرآورده با اندازه کاملالف   
 فقط در مورد اظهار خواص صدق می کند   ب   
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 پیوست  ث

 )اطالعاتی(

  ـ بندهای مربوط1.جدول ث الف

 .فرآورده های کارخانه ای فوم پلی یورتان صلب چنانکه در دامنه این استاندارد قرار گیرد: فرآورده های ساختمانی
 عایقکاری حرارتی برای ساختمان: استفاده مورد نظر

 اجباری یا مشخصه های الزامات  الزام در این استاندارد  مربوط به بندهای

 واکنش در برابر آتش  واکنش در برابر آتش8 -5-2

  جذب آب بلند مدت 6 -5-3
  تخت بودن بعد از تر شدن یکطرفه7 -5-3

 نفوذ پذیری آب 

 د سازی مواد خطرناک در محیط سرپوشیده داخلیآزا  آزاد سازی مواد خطرناک10 -5-3

 شاخص جذب اکوستیک  جذب صدا 9 - 5-3

 شاخص عایقکاری صدای هوابرد مستقیم  جذب صدا 9 -5-3

  مقاومت حرارتی ـ ضریب هدایت حرارتی5-2-1
  ضخامت5-2-3

 مقاومت حرارتی

 نفوذپذیری بخارآب  انتقال بخارآب8 -5-3

 مقاومت فشاری ومت فشاری تنش فشاری یا مقا5-2-7

 کششی/ مقاومت خمشی   مقاومت کششی عمود برسطوح5-3-3

 پایایی واکنش در برابر آتش  فقط برای ضخامت
  در مقابل گرما،-
  فرسایش،-

 فروسایی/  کهنگی

  مقاومت حرارتی  ـ ضریب هدایت حرارتی1 -5-2
 خص پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و درجه حرارت مش6 -2 -5
 و شرایط دما  تغییر شکل تحت بار فشاری مشخص2 -5-3

مقاومت حرارتی و ضریب زمانمندی پیوست پ روشها برای تعیین مقدار 
 هدایت حرارتی

 پایایی مقاومت حرارتی
  درمقابل گرما،- 
  فرسایش،-
 ) فرو سایش(فرو سایی/  کهنگی-

  و فروساییزمانمندیمقابل پایایی مقاومت فشاری در   خزش فشاری 8 -5-3
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