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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

يـدي،  تول به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

1اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضـاي  از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
(ISO)  المللـي   بـين  كميسـيون

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه لملليا بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  تنهـا  عنـوان  به و است
كـدكس   كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC)هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مـديريت  هاي سامانه صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  لمللـي ا بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

 

                                                                                                                                                   
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact Point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين ميسيون فني ك

فوم پلي استايرن اكسترود شده   -كاري حرارتي هاي عايق وردهآفر - مصالح ساختماني «

  »ها ويژگي –اي كارخانه

  

  سمت يا نمايندگي  رئيس

  يوسفي، علي اكبر

  )دكتراي مهندسي شيمي(

  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 

          دبيران  

  ويسه، سهراب 

  )معدن مهندسي  دكتراي(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  خدابنده، ناهيد

  )شيمي كارشناس(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    اعضاء

  سعيد، بختياري

  )شيميمهندسي  كارشناس ارشد(
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  تقي اكبري، ليال

  )شيمي كارشناس ارشد(
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  حكاكي فرد، علي
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  شركت فوم تهران

  لنكراني، مهرناز
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ه   

  

  محمد حسين، ماجدي اردكاني

  )شيمي كارشناس(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  شهاب، مالمير

  )مهندسي معدن كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
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  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  )عمران مهندسي كارشناس(

  

  وزارت صنايع و معادن
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  فهرست مندرجات
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  ج   آشنايي با مؤسسه استاندارد

 د   استاندارد تدوين فني كميسيون
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  فهرست مندرجاتمه ادا

 صفحه  عنوان

  14  هاي آزمون روش  6

  14  برداري نمونه  1- 6

  15  شرايط تيتثب  2- 6

  15  انجام آزمون  3- 6
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  18  كد شناسايي  8

  19  گذاريگذاري و برچسب  نشانه  9

  21  تعيين مقادير اعالم شده مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي)  الزامي(  پيوست  الف

  25  نهكنترل توليد كارخا) الزامي( پيوست ب  

  28  ضريب هدايت حرارتي و مقاومت حرارتي مند زمانتعيين مقادير ) الزامي(پيوست پ  

  34  يخواص اضاف)  اطالعاتي( پيوست ت  

  37  پالن براي برش آزمونه)  اطالعاتي(پيوست ث  
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  پيش گفتار

  

 -اي پلي استايرن اكسترود شده كارخانهفوم    -كاري حرارتي هاي عايق وردهآفر -مصالح ساختماني "استاندارد

 و تهيـه  توسط مركز تحقيقـات سـاختمان و مسـكن    مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش هك ،"ها ويژگي

مهندسـي سـاختمان و مصـالح و     اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجـالس  يكصد و نود و هشـتمين  در و شده تدوين

 قـانون  3 مادة يك بند استناد بهاين استاندارد  اينك ،شد تصويب 7/8/1387  مورخهاي ساختماني  فراورده

 عنـوان  بـه  ،1371 مـاه  بهمـن  مصـوب  ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين صالحا

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميـل  و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر دتجدي لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده وردم استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
EN 13164:2001, Thermal insulation products for buildings -Factory made products of 

extruded polystyrene foam (XPS)-Specification. 
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   -كاري حرارتي هاي عايق وردهآفر -مصالح ساختماني

  ها ويژگي -اي هفوم پلي استايرن اكسترود شده كارخان  

  هدف   1

  

(XPS)شـده  اي فوم پلي استايرن اكسترود هاي كارخانه فراورده الزاماتتعيين اين استاندارد هدف از تدوين 
1 ،

 هها بـ  فراوردهاين . كاربرد داردها  كاري حرارتي ساختمان عايقكه براي ، است با روكش يا پوشش يا بدون آنها

در نيـز  ) و غيـره  دار لبـه  زبانـه،  كـام و ( ويـژه  ا لبـه و روكـش سـطحي   بـ كـه  شوند،  اي توليد مي اشكال تخته

  .اند دسترس

  

  دامنه كاربرد   2

  

هاي  كاري حرارتي پيش ساخته و پنل عايق هاي سامانهدر ي كه هاي فراوردهاين استاندارد براي   2-1

اين . شود شامل نميرا  ها فراوردهمربوط به اين  هاي سامانهعملكرد ولي شوند،  مي نيز مصرف يكامپوزيت

  .شود شامل مي نيز را  كاري چند اليه هاي عايق استاندارد تخته

  

، نشانه انطباقآزمون، ارزيابي  هاي شامل روش دهد و را شرح مي فراوردهاين استاندارد خصوصيات   2-2

  .گذاري و برچسب گذاري است

  

كه در يك كاربرد  مشخص را براي آن فراوردهمورد نياز خاصيتي معين از يك   اين استاندارد تراز  2-3

بايد در مقررات يا  ،كه براي كاربرد معين مورد نياز است را ترازهايي. كند نمي تعيين ،خاص مناسب باشد

  . يافت ،دنكه با اين استاندارد مغايرت ندار ياستانداردهاي

  

K/W.mهايي با مقاومت حرارتي اعالم شده كمتر از  فراوردهاين استاندارد   4- 2 
ضريب هدايت  و 25/0

oدر  W/(m.K)065/0 حرارتي اعالم شده بيشتر از
C10 شود را شامل نمي.  

  

  

                                                                                                                                                   
1- Extruded Polystyrene 

 

  

1 
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 تاًسيساتكاري  عايقهاي مورد استفاده در  فراوردهو  درجاكاري  هاي عايق فراوردهبراي اين استاندارد       5 - 2

  . كاربرد ندارد تيصوكاري  براي عايق مورد نظرهاي  فراوردهيا صنعتي و تجهيزات ساختماني 

  

  الزاميمراجع   3

  

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است

  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  اشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي يا ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده ب

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  

  :تاستفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي اس

  

كاري  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختمانياستاندارد ، 1383سال : 7113 شماره ملي ايراناستاندارد  1- 3

  .نروش آزمو -تعيين طول و عرض ،حرارتي

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7114 شماره ملي ايراناستاندارد  2- 3

  .نروش آزمو -ضخامتتعيين 

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7115 شماره ايرانملي استاندارد  3- 3

  .نروش آزمو –گونيا بودنتعيين 

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7116 شماره ملي ايراناستاندارد  4- 3

  .نروش آزمو –تخت بودن تعيين 

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7117 شماره ملي ايراناستاندارد  5- 3

 .نروش آزمو –رفتار فشاريتعيين 

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7118 شماره ملي ايراناستاندارد  6- 3

  .نروش آزمو –چگالي ظاهري تعيين 

هـاي   فراورده بر آتش براي مصالح و، واكنش در برا1383سال : 7271-2 شماره ملي ايراناستاندارد  7- 3

 .آزمون قابليت نسوختن مواد -قسمت دوم -هاي آزمون روش -ساختماني

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7294 شماره ملي ايراناستاندارد  8- 3

  .نروش آزمو – تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط دما و رطوبت معين

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7295 شماره ايرانملي استاندارد  9- 3

 .نروش آزمو – تعيين تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري مشخص
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 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7296 شماره ملي ايراناستاندارد  10- 3

  .نروش آزمو – تعيين خزش فشاري

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7119 شماره ملي ايراندارد استان 11- 3

 .نروش آزمو – تعيين مقاومت كششي عمود بر سطوح

هـاي سـاختماني،    فـراورده ، واكنش در برابر آتـش  1384سال : 7271-5 شماره ملي ايراناستاندارد  12- 3

 . ن موادتعيين گرماي ناشي از سوخت-روش آزمون قسمت پنجم

 -كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1384سال : 8084 شماره ملي ايراناستاندارد  13- 3

  . واژه نامه

، واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و اجـزاي       1384سـال  : 7271-4 شماره ملي ايراناستاندارد  14- 3

در برخـورد مسـتقيم    هاي ساختماني فراوردهقابليت افروزش -ساختماني، روش آزمون قسمت چهارم

 ).آزمون منبع تك شعله(شعله 

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال :  7299 شماره ملي ايراناستاندارد  15- 3

  .نروش آزمو – تعيين خواص انتقال بخار آب

 ،رتـي كاري حرا هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7300 شماره ملي ايراناستاندارد  16- 3

 .نروش آزمو – تعيين جذب آب دراز مدت از طريق غوطه ور سازي

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7301 شماره ملي ايراناستاندارد  17- 3

  .نروش آزمو – تعيين جذب آب دراز مدت از طريق نفوذ

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق راوردهف ،مصالح ساختماني، 1383سال : 7304 شماره ملي ايراناستاندارد  18- 3

  .نروش آزمو – تعيين مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن

هـا و اجـزاي    فراورده، استاندارد طبقه بندي مصالح و 1384سال : 8299 شماره ملي ايراناستاندارد  19- 3

 .ساختماني از نظر عملكرد واكنش در برابر آتش

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،الح ساختمانيمص، 1384سال : 8081 شماره ملي ايراناستاندارد  20- 3

 .نروش آزمو – تعيين مواد آلي

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1384سال : 7302شماره  ملي ايراناستاندارد  21- 3

 .نروش آزمو – مقاومت خمشيتعيين 

 ،كاري حرارتـي  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1384سال : 7303شماره  ملي ايراناستاندارد  22- 3

 .نروش آزمو – مقاومت برشيتعيين 

 ،كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني، 1385سال : 8621 شماره ملي ايراناستاندارد  23- 3

تعيين مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بوسـيله لـوح گـرم محافظـت شـده و روش جريـان       

 .نروش آزمو –تي زياد و متوسطهاي با مقاومت حرار فراوردهحرارت سنج 
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3-24 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. 

3-25 EN 13172:2001, Thermal insulating products- Evaluation of conformity.  

3-26 EN 13823:2002  , Reaction to fire tests for building products  - building products  

excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item. 

3-27 ISO EN 12491:1997, Statistical methods for quality control of building materials and 

components. 

3-28 EN 13793:1999, Thermal insulating products for building applications- determination 

of behaviour under cyclic loading.   

3-29 EN ISO 4590:2000, Cellular plastics- Determination of volume percentage of open 

and closed cells of rigid materials. 

3-30 ASTM D3985-1995,Standard test method for oxygen gas transmission rate through 

plastic film and sheeting using a coulometric sensor. 

3-31 ISO 11561-1:2000, Thermal insulation - determination of the long-term change in 

thermal resistance of rigid closed cell cellular plastics accelerated laboratory test 

method by slicing and scaling.   

 

 

  اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاها   4

  

4-1   

  اصطالحات و تعاريف 

زير ، اصطالحات و تعاريف 13-3تعيين شده در استاندارد بند تعاريف عالوه بر اصطالحات و اين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز 

  

4-1-1   

  )XPS( فوم پلي استايرن اكسترود شده

، از پلي استايرن يا آنيا بدون روكش ي سلولي صلب منبسط و اكسترود شده با كاري پالستيك مصالح عايق

  .استساختار سلولي بسته داراي هاي آن كه  يكي از كوپليمر
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4-1-2   

  تخته

 يكنواخـت و  كه در آن ضـخامت  است با سطح مقطع وشكل مستطيل ينيمه صلب ياكاري صلب  عايق فراورده

  .استابعاد  يرسا تر از طور قابل توجهي كوچكه ب

  

4-1-3   

  تراز

 تعيينمربوط  مشخصهاز طريق مقدار اعالم شده  تراز. است الزاماتيمقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك 

  . شود مي

  

4-1-4   

  كالس

  . تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد بايد بين آنها قرار گيرد

  

4-1-5   

  نمادها، اختصارات و يكاها 

  :است زير به شرح شود هايي كه در اين استاندارد استفاده مي يكاا و ه  نماد

  

  يكا كميت نماد

b عرض mm  

d  ضخامت mm  

dN   فراوردهضخامت اسمي mm  

dS ضخامت آزمونه  mm  

ρa چگالي ظاهري  kg/m3  

∆εb تغيير نسبي در عرض  % 

∆εd تغيير نسبي در ضخامت  % 

∆εl تغيير نسبي در طول  % 

εct  شاريخزش ف  % 

εt كاهش ضخامت نسبي كل  % 

ε1  الفتغيير شكل نسبي بعد از مرحله  % 

ε2   ببعد از مرحله نسبي تغيير شكل  % 

K  آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  -  

l طول  mm 
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λ90/90  90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتي   W/(m.K) 

λ90/90,60d 
 90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% حرارتي ضريب هدايت

 روز 60از فوم با عمر 
W/(m.K)  

λ90/90>60d 
 90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتي

 روز 60از فوم با عمر بيش از 
W/(m.K)  

λD ضريب هدايت حرارتي اعالم شده  W/(m.K) 

λl آزمون ضريب هدايت حرارتي  يك نتيجه  W/(m.K) 

λmean ضريب هدايت حرارتي متوسط  W/(m.K) 

λmean ,a شده مند زمانمقادير ضريب هدايت حرارتي  متوسط  W/(m.K) 

λmean ,60d  روز 60فوم با عمرضريب هدايت حرارتي مقادير براي متوسط  W/(m.K) 

λ >60d 
 با عمر بيشگيري شده ضريب هدايت حرارتي فوم  مقدار اندازه

  روز 60از 
W/(m.K) 

µ    بخار آب نفوذضريب مقاومت در برابر  - 

n تعداد نتايج آزمون  - 

R90/90  90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%مقاومت حرارتي   m2.K/W  

R90/90,60d 
فوم با  90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%مقاومت حرارتي 

  روز 60عمر بيش از 
m

2
.K/W  

R90/90>60d 
فوم با  90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%مقاومت حرارتي 

 روز 60عمر بيش از 
m

2
.K/W 

RD مقاومت حرارتي اعالم شده m
2
.K/W 

Rl نتيجه آزمون مقاومت حرارتي يك  m
2
.K/W 

Rmean ميانگين مقاومت حرارتي  m2.K/W 

Sb  عرضيا انحراف از گونيا بودن در طول  mm/m 

Smax انحراف از تخت بودن  mm 

sR  خمين انحراف معيار مقاومت حرارتيت  m
2
.K/W 

sλ تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 

sλa  مند زمانتخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 

sλi 
روز  90تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي اوليه در 

  بعد از توليد
W/(m.K) 

σ10 تغييرشكل 10% تنش فشاري در  kPa 

σc شده  تنش فشاري اعالم  kPa 

σm  مقاومت فشاري  kPa 

σmt  مقاومت كششي عمود بر سطوح  kPa 

WdV  نفوذجذب آب از طريق  %  

Wlt  ورسازي كامل درازمدت با غوطه آبجذب  %  
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WV  شدن آبو  زدنيخ از طريق و  نفوذجذب آب از طريق  %  

Z مقاومت در برابر بخار آب m2.h.Pa/mg  

 

CC(i1/i2/y) σc  اعالم شده براي خزش فشاري تراز نماد  

CS(10\Y)x اعالم شده براي مقاومت يا  تنش فشاري تراز نماد  

DLT(1)5 
با  1در مجموعه شرايط  دماشكل تحت بار فشاري مشخص و  تراز اعالم شده تغيير نماد

 تغيير شكل 5%حداكثر 

DLT(2)5 
با  2در مجموعه شرايط  دمااري مشخص و شكل تحت بار فش تراز اعالم شده تغيير نماد

  تغيير شكل 5%حداكثر 

DS(T+) مشخص ياعالم شده براي پايداري ابعادي در دما مقدار نماد  

DS(TH) مشخص يمقدار اعالم شده براي پايداري ابعادي تحت رطوبت ودما نماد  

FT آب شدنو يخ زدن در برابر شده براي مقاومت   تراز اعالم نماد  

MU بخار آب نفوذمقاومت  ضريبشده براي   تراز اعالم ادنم  

T ضخامت هاي شده براي رواداري  كالس اعالم نماد  

TR تراز اعالم شده براي مقاومت كششي عمود بر سطوح نماد  

WD(V) نفوذتراز اعالم شده براي جذب آب از طريق  نماد  

WL(T) ورسازي كامل غوطه تراز اعالم شده براي جذب آب درازمدت از طريق نماد  

Z بخار آبدر برابر شده براي مقاومت   اعالم مقدار نماد  

  

  

   الزامات  5

  

  كليات  1- 5

بايد  ،اين استاندارد براي مطابقت باها  فراورده. شود ارزيابياين استاندارد  6بايد بر اساس بند  فراوردهخواص 

  .دنمطابقت داشته باش ،3-5بند  الزاماتبا  مقتضيدر صورت و  2- 5بند  الزاماتبا 

كـه در   ستها  گيري شده تعدادي از آزمونه ميانگيني از مقادير اندازه ،فراورده خاصيت  يكنتيجه آزمون براي 

  .است  شده  داده 9جدول 

  

  .است  آمدهت خواص در پيوست  اطالعات درباره ساير -يادآوري
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  براي تمام كاربردها  الزامات   2- 5

  و ضريب هدايت حرارتي  مقاومت حرارتي   5-2-1 

-3  بنـد  اسـتاندارد  مطابقهاي انجام شده  گيري    يت حرارتي بايد براساس اندازهمقاومت حرارتي و ضريب هدا

  .باشد 24-3مطابق استاندارد بند  هاي ضخيم فراوردهبراي و  23

وسـط  تعيـين شـود و ت   پو پيوسـت   الـف طـابق پيوسـت   ممقاومت حرارتي و ضريب هـدايت حرارتـي بايـد    

  :شود اعالمبندهاي زير  برابركننده  توليد

  

oبايد  مرجعدماي ميانگين  5-2-1-1
C10 باشد.  

  

  .گيري شده بايد با سه رقم معني دار گزارش شوند مقادير اندازه 5-2-1-2

  

، بايد در صـورت امكـان   λDضريب هدايت حرارتي، . شود اعالم، بايد هميشه  RDمقاومت حرارتي،  5-2-1-3

  .دشو اعالم

  

 مقـادير  صـورت  بـه ، بايد λDشده،  اعالم، و ضريب هدايت حرارتي  RDشده،  اعالممقاومت حرارتي  5-2-1-4

  . شود ميتعيين  90%اطمينان  با تراز، كه باشد از توليد 90%حداقل  نماينده ارائه شود كه حدي

  

ـ   رو W/(m.K)001/0بايد با تقريب ، λ90/90، مقدار ضريب هدايت حرارتي 5-2-1-5  ،عنـوان ه به باال گـرد و ب

λD ، فواصل درترازهايي باW/(m.K)001/0 شود اعالم.  

  

، و مقـدار ضـريب هـدايت    dNبايـد از ضـخامت اسـمي،      ،RDشـده،   اعالممقاومت حرارتي مقدار   5-2-1-6

  .شود، مربوط محاسبه λ90/90 حرارتي،

  

 ،λ90/90 و ضريب هدايت حرارتـي،  ،dN، از ضخامت اسمي چه چنان، R90/90مقدار مقاومت حرارتي،   5-2-1-7

mبايد با تقريب  شودمحاسبه  مربوط
2
.K/W05/0  ـ  روبه پايين گـرد و  درترازهـايي بـا فواصـل     RDعنـوان  ه ب

m
2
.K/W05/0 شود اعالم .  

  

شود، بايد   گيري مي كه فقط مقاومت حرارتي آنها مستقيماً اندازه ييها فراورده، براي  R90/90مقدار،   5-2-1-8

mا تقريب ب
2
.K/W05/0 عنوان ه ب رو به پايين گرد وRD  ترازهايي با فواصل در m

2
.K/W05/0 شود اعالم.   
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  عرض، گونيا بودن، تخت بودن طول،   2- 2- 5

مطـابق   ،Sb تعيين شود، گونيـا بـودن در طـول و عـرض،     1-3بند  د، بايد مطابق استاندارb ، و عرض،l طول،

نبايـد از   نتيجـه آزمـوني   هيچ. تعيين شود 4-3بند مطابق استاندارد  ،Smax و تخت بودن، 3-3بند  استاندارد

  .انحراف يابد 1 هاي ارائه شده در جدول مقادير اسمي بيشتر از رواداري

  

  گونيا بودن و تخت بودن هاي طول، عرض، رواداري -1جدول 

 

  ها رواداري
  اسمي طول يا عرض

mm 
   Smax، تخت بودن

mm 

 عرض در طول و گونيا بودن

Sb  
mm/m 

  طول يا عرض

mm 

0/7 5 8 ±  1000<   

0/14 5 10±    2000 – 1000  

0/28 5 10± 4000 - 2000>   

0/35  5 10±  4000 >  

  

   ضخامت   3- 2- 5

، dNنبايـد از ضـخامت اسـمي،     يآزمـون  نتيجـه هيچ . تعيين شود 2-3بند  ، بايد مطابق استاندارد dضخامت،

  .انحراف يابد فراورده در برچسب  براي كالس ارائه شده 2در جدول هاي داده شده  بيشتر از رواداري

  

  هاي ضخامت ها براي رواداري كالس - 2جدول

  

  ضخامت

 mm  

   ها رواداري

 mm  
  كالس

 50 <    2 +  2-  

T1 120 ≤ dN ≤  50 3+  2-  

120> 8+  2-  

 50 <    5/1+  5/1-  

T2 120 ≤ dN ≤  50 5/1+  5/1-  

120> 5/1+  5/1-  

 50 <    1+  1-  

T3 120 ≤ dN ≤  50 1+  1-  

120> 1+  1-  
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   معينرطوبت دما و پايداري ابعادي تحت شرايط   4- 2- 5

اين آزمون بايـد  . شودتعيين  8-3بند  بايد مطابق استاندارد معينرطوبت دما و پايداري ابعادي تحت شرايط 

oدماي در h48ها به مدت  گيري آزمونه بعد از قرار
C )2±23( طوبت نسبيو ر %)تغييـرات  . انجام شود )90±5

آزمـون  از كـه   در صـورتي . فراتـر رود  2%نبايـد از   ،εd∆ ضـخامت، در  و ،εb∆ ، درعـرض، εl∆نسبي در طـول،  

  .شود اين آزمون نبايد انجام گيرد شده، استفاده   شرح داده 2-2-3-5 تري كه در بند گيرانه سخت

  

  تنش فشاري يا مقاومت فشاري  5- 2- 5

. تعيـين شـود   5-3استاندارد بند بايد مطابق  ،σm يا مقاومت فشاري، ،σ10 تغيير شكل، 10%اري در تنش فش

 بيشـتر ، هر كدام كه   σmيا مقاومت فشاري،، σ10 تغيير شكل، 10%براي تنش فشاري در  نتيجه آزموني هيچ

  .براي تراز اعالم شده كمتر باشد 3بايد از مقادير داده شده در جدول ناست، 

  

  ترازها براي تنش فشاري يا مقاومت فشاري - 3ول جد

  

   الزامات

 kPa  
  تراز

 100 >  CS(10\Y)100  

 200 ≥ CS(10\Y)200  

250 ≥  CS(10\Y)250  

 300 ≥  CS(10\Y)300  

 400 ≥  CS(10\Y)400  

 500 ≥  CS(10\Y)500  

 600 ≥  CS(10\Y)600  

 700 ≥  CS(10\Y)700  

 800 ≥  CS(10\Y)800  

1000 ≥  CS(10\Y)1000  

  

  چگالي ظاهري  6- 2- 5

گيري شده را به  توليد كننده بايد مقدار اندازه. تعيين شود 6-3، بايد مطابق استاندارد بند ρaچگالي ظاهري، 

kg/m
  .اعالم كند 3

  

  واكنش در برابر آتش  5-2-7 

  .تعيين شود 19-3بند  كالس واكنش در برابر آتش بايد مطابق استاندارد 
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  خاصبراي كاربردهاي  زاماتال  3- 5

  كليات  3-1- 5

وجود نداشته باشد، مورد مصرف  فراوردهبراي  3-5بند  براي يك خاصيت شرح داده شده در الزاماتياگر هيچ 

  .آن توسط توليد كننده مورد نياز نيست اعالمو   تعيين اين خاصيت

  

   معينپايداري ابعادي تحت شرايط   3-2- 5

   معيندر دماي پايداري ابعادي   2-1- 5-3

داري  آزمـون بايـد بعـد از نگـه    . شـود تعيـين   8-3بنـد  بايد مطابق اسـتاندارد   معينپايداري ابعادي در دماي 

oدر دماي h48براي ها  آزمونه
C )2±70( تغييرات نسبي در طول،. انجام شود ∆εl   ،تغييرات نسـبي در عـرض ،

∆εb  ،و تغييرات نسبي در ضخامت∆εdودش 5%از  بيشتر ، نبايد.  

  

   معينپايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي   2-2- 5-3

اين آزمون بايد  .شودتعيين  8-3بند بايد مطابق استاندارد  معينپايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي 

oدمايدر  h48براي ها  آزمونهداري  بعد از نگه
C )2±70(    و رطوبـت نسـبي%)تغييـرات  . شـود انجـام   )90± 5

 5% ازبيشـتر  نبايـد   ،εd∆، و تغييرات نسـبي در ضـخامت،   εb∆، تغييرات نسبي در عرض، εl∆ طول، نسبي در

   .شود

  

  معينتغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري   2-3- 5-3

براي هـر يـك از   . شودتعيين  9-3بند بايد مطابق استاندارد  معينتغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري 

چـه در   ، چنـان ببعـد از مرحلـه   ،  ε2و الـف ، بعـد از مرحلـه    ε1ين تغيير شكل مربوط،شرايط آزمون تفاوت ب

براي تراز اعـالم شـده بيشـتر     4است، نبايد از مقادير داده شده در جدول   شده  شرح داده 9-3بند استاندارد 

  .شود

  ترازها براي تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري مشخص  -4جدول 

  

  الزامات

 %  
  تراز  ط آزمونشراي

5 ≤  

   kPa20 : بار

o : دما
C )1±80(   

  )h)1±48: زمان

5 )1(DLT  

5 ≤  

   kPa 40: بار

o:دما
C )1±70(   

  )h)1±168: زمان

5 )2(DLT  
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  مقاومت كششي عمود بر سطوح  3-3- 5

ه آزموني نبايد جهيچ نتي. تعيين شود 11- 3بند بايد مطابق استاندارد  ،σmtمقاومت كششي عمود بر سطوح، 

  .براي تراز اعالم شده باشد 5شده در جدول   متر از مقادير دادهك

  

  ترازها براي مقاومت كششي عمود بر سطوح -5جدول 

  

 الزامات

kPa 
  تراز

 100 ≥  TR100 

200 ≥  TR200 

400 ≥  TR400 

600 ≥  TR600 

  900 ≥  TR900 

  

  خزش فشاري  3-4- 5

روز آزمون در تنش فشاري اعالم شـده،   122ز حداقل ، بايد بعد اεt، وكاهش ضخامت كل،  εctخزش فشاري،

σc ،حداقل معين  هاي گامدر كهkPaتـا   يـابي شـوند   برابـر بـرون   30سال  10متناظر با  ، تعيين شود و نتايج

كـه   هايي انجـام شـوند   ها بايد روي نمونه آزمون. دست آيده ب 10-3بند ترازهاي اعالم شده مطابق استاندارد 

خزش فشاري بايد در . افزايش نيابد 10%بيشتر از  3با تراز جدول  مطابقمت فشاري آنها تنش فشاري يا مقاو

تـنش اعـالم شـده،    در  5/0% هـاي  گـام با ،   i1،، و كاهش ضخامت كل بايد در ترازهاي i2ترازهاي اعالم شده، 

  .شدنبايد از ترازهاي اعالم شده در تنش اعالم شده بيشتر با يآزمون نتيجه هيچ. اظهار شود

  

  . سال عموماً  الزم است 50يابي و زمان برون εt ،%2كاهش ضخامت كل،  ،براي مصارف ساختماني - 1يادآوري

  

  :به شرح جدول زير است هايي براي اعالم ترازها براي خزش فشاري مثال - 2يادآوري

  

  الزامات

%  

  اعالم شدهتنش 

kPa  

  يابي زمان برون

  سال

  زمان آزمون

  روز

  تراز

i1/i2  σc  10  122  CC(i1/i2%,10)σc 

i1/i2  σc  25  304  CC(i1/i2%,25)σc 

i1/i2  σc  50  608  CC(i1/i2%,50)σc 
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، نشـان  CC(2/1.5/50)100 ، براي مثال، تراز اعالم شده7مطابق با بند   CC(i1/i2/y)σcبه كد مشخصه ارجاع  اب - 3يادآوري

 5/1%از  بيشـتر ،  kPa100تحت تنش اعالم شده ) روز آزمون 608 × 30يعني(يابي  برونسال  50 بعد ازكه دهد مقداري را  مي

  .نباشدكاهش ضخامت كل براي  2% شاري وبراي خزش ف

  

  متمركز  بار  3-5- 5

به ( تعيين شود 5-3بند اثرات رفت وآمد بايد بوسيله تعيين تنش فشاري يا مقاومت فشاري مطابق استاندارد 

  ).مراجعه شود 5-2-5بند 

  

  جذب آب  3-6- 5

  ورسازي   وسيله غوطهه جذب آب درازمدت ب 3-6-1- 5

الف تعيين  -2 روش 16-3بند  استاندارد ، بايد مطابقWlt ورسازي كامل،  وسيله غوطهه جذب آب درازمدت ب  

  .براي تراز اعالم شده بيشتر باشد 6نبايد از مقادير داده شده در جدول  نتيجه آزموني هيچ. شود

  

  ورسازي كامل آب  درازمدت بوسيله غوطه ترازها براي جذب - 6جدول 

  

  الزامات

 %  
  تراز

 3 ≤ WL(T)3 

 5/1 ≤  WL(T)1.5 

7/0 ≤  WL(T)0.7 

  

  نفوذوسيله ه جذب آب درازمدت ب 2 -3-6- 5

نبايد از  نتيجه آزموني هيچ. تعيين شود 17- 3بند  ، بايد مطابق استاندارد WdV، نفوذوسيله ه جذب آب ب

  .براي تراز اعالم شده بيشتر باشد 7ول مقادير داده شده در جد

  

  نفوذوسيله ه ترازها براي جذب آب دراز مدت ب - 7جدول 

  

  1الزامات

  تراز  % 

mm200  =dN  mm100  =dN  mm50 = dN  

5/1 ≤  3 ≤  5 ≤  WD(V)5 

5/0 ≤  5/1 ≤  3 ≤  WD(V)3 

  .شوند يابي مي درونها  مقادير بين ضخامت -1
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  و آب شدن  زدنمقاومت در برابر يخ   3-7- 5

 2-6-3-5 هاي  بند ، با استفاده از آزمونه17-3بند مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن بايد مطابق استاندارد 

  .شده بيشتر باشد  براي تراز اعالم 8شده در جدول   ، نبايد از مقادير دادهWV جذب آب،. تعيين شود

  

  شدن ترازها براي مقاومت در برابر يخ زدن و آب - 8 جدول

  

  الزامات

 %  
  تراز

2 ≤  FT1 

1 ≤ FT2 

  

، σm ، يا مقاومت فشـاري،  σ10تغيير شكل، 10%كاهش در تنش فشاري در  ،آب شدن -بعد از آزمون يخ زدن

   .مقدار اوليه بيشتر شود 10%انجام شود، نبايد از  5-3بند آزمون مطابق استاندارد  كه هنگاميآزمونه خشك 

  

  انتقال بخار آب  3-8- 5

 نفـوذ عنوان ضريب مقاومت در برابـر  ه تعيين شود، و ب 15-3بند آب بايد مطابق استاندارد  اص انتقال بخارخو

هاي غيرهمگن يا  فراورده، براي Ζعنوان مقاومت در برابر بخار آب، ه هاي همگن و ب فراورده، براي  µبخار آب،

 زيـر  ، كـه از ترازهـاي   MUشـده،  اعالمراز از ت كمتر نبايد µآزمون  نتايج يك از هيچ. شودروكش شده اعالم 

  :باشد شود انتخاب مي

300- 250 -200 -150 - 100- 80 - 50  

  . شود، هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از مقدار اعالم شده باشد اعالم مي Z اگر

  

  آزاد شدن مواد خطرناك  3-9- 5

  .در دست تهيه است اين بخش

  

  هاي آزمون روش  6

  

  برداري نمونه  1- 6

قسمي كه مساحت كل كمتر از يك تخته نباشـد و بـراي انجـام     به ،ها بايد از يك نمونه برداشته شوند  ونهآزم

  .هاي الزم كافي باشد آزمون

  

  . داده شده، بريد ث ها را بايد مطابق پالن برش كه در پيوست ضي، آزمونهتدرصورت مق -يادآوري
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  شرايط تثبيت  2- 6

ها مورد نياز نيست مگر آنكه در ايـن اسـتاندارد مشـخص شـده      ي آزمونهبرا اي ويژهشرايط  تثبيت گونههيچ 

o دمـاي  در h6ها بايد قبل از آزمـون بـراي حـداقل     آزمونه درصورت اختالف نظر. باشد
C)2±23(   و رطوبـت

   .صورت ديگري در اين استاندارد مشخص شده باشده د، مگر آنكه بنداري شو نگه )50±5(%نسبي 

  

  انجام آزمون   3- 6

  كليات  3-1- 6

شرايط گونه و هر آزمون هاي مورد نياز براي بدست آوردن يك نتيجه گيري ها، حداقل تعداد اندازه ابعاد آزمونه

   .است  داده شده 9در جدول باشد،  مورد نيازكه  اي ويژه

  

  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي  3-2- 6

مطـابق  هاي ضخيم  فراوردهبراي  يا 23-3بند اندارد حرارتي بايد مطابق است  حرارتي و ضريب هدايت  مقاومت

  :و تحت شرايط زير تعيين شود 24-3استاندارد بند 

  

  ،)oC)3/0±10ـ در ميانگين دماي  

  ، 2-6شرايط مطابق بند  تثبيتـ بعد از 

  .مطابق پيوست پي مند زمانبا درنظر گرفتن اثرات  -

  

o به جزهاي  در ميانگين دما توان مي مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي را -يادآوري
C10  مشـروط  كردگيري  اندازهنيز ،

  .خوبي مستند شده باشده رابطه بين دما و خواص حرارتي ب دقتنكه آبر 

  

. گيـري شـده تعيـين شـوند     هـاي انـدازه   مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد مستقيماً در ضـخامت 

هـايي   گيـري  حرارتي بايد با اندازه  حرارتي وضريب هدايت  مقاومت  شد،اين امكان وجود نداشته با  كه درصورتي

  :نكهآتعيين شود مشروط بر  فراوردههاي ديگر  روي ضخامت

  

  باشد،   شده  و درهمان واحد توليدي ساخته داشتهخصوصيات فيزيكي و شيميايي مشابه   فراورده -

هـايي كـه    ضريب هـدايت حرارتـي در محـدوده ضـخامت     24-3بند بتوان نشان داد كه مطابق استاندارد و ـ 

  .اختالف ندارد 2%بيشتر از شود  ميانجام محاسبه 
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  ها و شرايط  هاي آزمون، آزمونه روش: 9 جدول

  .متر ميلي ر حسبابعاد ب

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد

ها  گيري اندازه

براي بدست 

  آوردن  يك

  نتيجه آزمون

  

  طول و عرض

  1 آزمونه

  

  روش آزمون

  

  بند

  شماره  عنوان

  به پيوست پ

  .شودمراجعه 
1  

 استاندارد ملي

  يا 8621ايران 
EN12939  
  و پيوست پ

ايران  استاندارد ملي

 يا 8621 شماره
EN12939  

  مقاومت حرارتي ـ

  ضريب هدايت حرارتي
5-2 -1  

  با اندازه كامل  1  -
ايران  استاندارد ملي

  7113 شماره
  2- 2-5  طول و عرض

  كاملبا اندازه   1  
ايران  استاندارد ملي

  7115شماره 

گونيا بودن طول و 

  عرض
5-2 -2  

  با اندازه كامل  1  -
ايران  استاندارد ملي

  7116 شماره
  2- 2-5  تخت بودن

  با اندازه كامل  Pa )5 ±250(  1: بار
ايران  استاندارد ملي

  7114 شماره
  3- 2-5  ضخامت

، روز 45شرايط براي  تثبيت

o:زمونآشرايط 
C23، رطوبت 

  90%نسبي 

2  200 ×200  
ايران  استاندارد ملي

  7294 شماره

  پايداري ابعادي تحت

  شرايط رطوبت و

  دماي مشخص

5-2 -4  

  ، روز 45براي  شرايط تثبيت

 ≥طول و عرض آزمونه بايد (

  )ضخامت باشد

5  100× 100  
ايران  استاندارد ملي

  7117 شماره
  5- 2-5  تنش فشاري/ مقاومت

3  150× 150  

-  3  200×200  
ايران  استاندارد ملي

  7118 شماره
  6- 2-5  چگالي ظاهري

  7- 2-5  واكنش در برابر آتش  8299 ايران شماره استاندارد ملي  -

 45ها براي  هآزمونشرايط  تثبيت

  روز
2  200 ×200  

ايران  استاندارد ملي

  7294 شماره

پايداري ابعادي در 

  معيندماي 

  

  

5-3 -2  

  

 45ها براي  هآزمون شرايط تثبيت

o: شرايط آزمون، روز
C70 ،

  90%رطوبت نسبي 

2  200 ×200  
ايران  استاندارد ملي

  7294شماره 

 درپايداري ابعادي 

شرايط رطوبت و دماي 

  معين

 45ها براي  هآزمونشرايط  تثبيت

  روز
3  100× 100  

ايران  استاندارد ملي

  7295 شماره

تغيير شكل تحت 

بار دما و شرايط 

  معينفشاري 
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  دامها - 9 جدول 

  .متر ميلي ر حسبابعاد ب

  ويژهشرايط 

  حداقل تعداد

ها  گيري اندازه

براي بدست 

  آوردن  يك

  نتيجه آزمون

  

  طول و عرض

  1 آزمونه 

  

  روش آزمون

  

  بند

  شماره  عنوان

-  5  50×50  
ايران  استاندارد ملي

  7119شماره 

مقاومت كششي عمود 

  برسطوح
5-3 -3  

كه  شود آزمونه از سطحي انتخاب 

مقاومت  /ن سطح، ميانگين تنشآ

 تثبيت. دهدبفشاري يك تخته را 

  روز 45ها براي  هآزمون شرايط

2  100× 100  

ايران  استاندارد ملي

  7296 شماره
  4- 3-5  خزش فشاري

2  150× 150  

  .مراجعه شود 5- 2-4به بند 
ايران  استاندارد ملي

  7117 شماره
  5- 3-5  متمركزبار 

  200×200  2  الف 2روش 
ايران  اندارد ملياست

  7300 شماره

مدت  جذب آب دراز

  ورسازي بوسيله غوطه
5-3 -6-1  

-  2  500×500  
ايران  استاندارد ملي

  7301شماره 

مدت  جذب آب دراز

  نفوذبوسيله 
5-3 -6-2  

  500×500  1  مجموعه الف
ايران  استاندارد ملي

  7304 شماره

مقاومت در برابر يخ 

  و آب شدن زدن
  يا 100 ×100  5  2ب و 1مجموعه ب  7- 5-3

  150 ×150  3  2ب و 1مجموعه ب

  3  شرايط مجموعه الف تثبيت
استاندارد 

  7299ملي

ايران  استاندارد ملي

  7299 شماره
  8- 3-5  خواص انتقال بخار آب

آزادسازي مواد   2  -  -  -

  خطرناك
5-3 -10  

  

  . 6-2-4با اندازه كامل باستثناي بند  فراوردهضخامت  -1

  .دست تهيه استدر اين بخش  -2
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  ارزيابي انطباق   7 

  

ارزيـابي  . ايـن اسـتاندار باشـد    يالزامـات خود بـا    فراوردهانطباق بايد مسئول  وييا نماينده مجاز   توليد كننده 

هـاي انجـام    اساس كنترل توليد كارخانه و آزمون انجام شود و بايد بر 25-3استاندارد بند انطباق بايد مطابق 

خـود را   فـراورده اي تصميم بگيـرد تـا    اگر توليد كننده .هاي برداشته شده از كارخانه باشد هشده بر روي نمون

  .انجام شود 25-3استاندارد بند بندي كند اين كار بايد مطابق   گروه

  .ها در كنترل توليد كارخانه بايد مطابق با پيوست ب اين استاندارد باشد آزمون تناوبحداقل 

 25-3استاندارد بند شود، همبستگي آن با آزمون مستقيم بايد مطابق  يم انجام ميكه آزمون غيرمستق موقعي

  .ايجاد شود

براي پاسخ به يك در خواست، گواهي نامه يا اعالم نامه انطباق را در صورت وي توليد كننده يا نماينده مجاز 

  .لزوم بايد در دسترس قرار دهد

  

  كد شناسايي  8

      

اين كد بايد موارد . ارائه شودبه دو زبان فارسي و انگليسي بايد توسط توليد كننده  فراوردهكد شناسايي براي 

وجـود نداشـته    3-5   براي يك خاصيت شرح داده شـده در بنـد   الزاماتيزير را در بر گيرد مگر آن كه هيچ 

  .باشد

 انگليسي  فارسي

 XPS  عالمت اختصاري فوم پلي استايرن اكسترود شده

 ISIRI 10952:2008            1387سال : 10952ران شماره ملي اي استاندارد

 Ti  هاي ضخامت رواداري

 CS(10\Y)  تنش فشاري يا مقاومت فشاري

 DS(T+)  پايداري ابعادي در دماي معين

 DS(TH)  پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي معين

 DLT(i)5  تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري معين

 TRi  كششي عمود بر سطوحمقاومت 

 CC(i1/i2/y) σc  خزش فشاري

 WL(T)i  ورسازي جذب آب  درازمدت بوسيله غوطه

 WD(V)i  نفوذجذب آب درازمدت بوسيله 

 Zi يا  MUi انتقال بخار آب

 AD  چگالي ظاهري

 FTi  و آب شدن زدنمقاومت در برابر يخ 
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 "i" شود براي نشان دادن تراز يا كالس مربوط استفاده مي. "σc"  براي نشان دادن تنش فشاري و  

y  شود ها استفاده مي براي نشان دادن تعداد سال.  

  : شود فوم پلي استايرن اكسترود شده با مثال زير نشان داده مي فراوردهكد شناسايي براي يك 

  

 XPS    فوم پلي استايرن اكسترود شده 

 ISIRI 10952:2008            1387سال : 10952شماره  ملي ايران استاندارد

 T2   T2ضخامت  كالس 

 DLT(1)5      5)1( تغيير شكل تحت شرايط دما و بار معينتراز 

 DLT(2)5      5)2( تغيير شكل تحت شرايط دما و بار معينتراز 

 CS(10\Y)300   300يا مقاومت فشاريتغيير شكل  10%در تنش فشاري تراز 

بعد از برون  3%هش ضخامت كل حداكثر و كا 2%حداكثر  خزش فشاريتراز 

    kPa100 سال تحت تنش  50يابي در 
CC(2/1.5/50)100 

 WD(V)3    3 نفوذجذب آب درازمدت بوسيله تراز 

 WL(T)3  3 ورسازي جذب آب  درازمدت بوسيله غوطهتراز 

 MU150    150تراز ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب 

 FT2    FT2 و آب شدن دنزمقاومت در برابر يخ تراز 

  

  گذاري و برچسب گذاري نشانه  9

  

 فراوردهد و اطالعات زير بايد بر روي نگذاري شو هاي مطابق با اين استاندارد بايد به طور واضح نشانه فراورده

  :بندي درج شود يا برروي برچسب يا بر روي بسته

  

  1387سال : 10952 استاندارد ملي ايران شماره ـ

  ،كااليا ساير مشخصات معرف  ردهفراوـ  نام 

  نام يا عالمت تجاري و نشاني توليد كننده،  -

  ،ـ  سال توليد

  رديابي،  ـ  نوبت كاري يا زمان توليد و كارخانه توليد كننده يا كد

  ـ كالس واكنش در برابر آتش،

  شده، اعالمـ  مقاومت حرارتي 

  شده، اعالمـ  ضريب هدايت حرارتي 

  ـ  ضخامت اسمي،

  است،  داده شده 7كد شناسايي چنانكه در بند ـ  
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  صورت وجود، پوشش، در/ ـ  نوع روكش

  ـ  طول اسمي، عرض اسمي،

  چگالي اسمي، -

  .لزومبندي در صورت  ـ  تعداد قطعات و مساحت در بسته
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   پيوست  الف

   )الزامي( 

  تعيين مقادير اعالم شده مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي

  

  مقدمه  1- الف

  

توليد كننـده  . حرارتي و ضريب هدايت حرارتي را تعيين كند  مقاومت براي   شده اعالممقادير  بايدكننده  توليد

مقاومـت حرارتـي و ضـريب هـدايت       مقاديراعالم شـده . كند را ثابتبا مقادير اعالم شده  فراوردهبايد انطباق 

عمر مفيـد اقتصـادي منطقـي تحـت شـرايط       مقادير مورد انتظار از اين خواص در طول ،فراوردهحرارتي يك 

  .شوند  گيري در شرايط مرجع تعيين مي كه از طريق اطالعات حاصل از اندازه هستند، عادي

  

  اطالعات ورودي   2- الف

  

 نتيجه آزمون براي مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي داشته باشـد، كـه از   10توليدكننده بايد حداقل 

به منظور محاسبه مقادير اعالم شده مطابق پيوست پ  از آنخارج  كارخانه يا اخلهاي مستقيم د گيري اندازه

هاي ضريب هدايت حرارتي و مقاومت حرارتي مسـتقيم بايـد در فواصـل زمـاني      گيري اندازه. آيد دست ميه ب

را نتيجـه آزمـون موجـود باشـد، ايـن دوره       10اگـر كمتـر از   . انجام شودآخر را در برگيرد ماه  12منظم كه 

و  فراوردهكه در آن،  سال است، سهنتيجه آزمون بدست آيد، اما حداكثر اين دوره  10توان طوالني كرد تا  مي

  .شرايط توليد بطور قابل توجهي تغيير نكرده است

دست آيد كـه در  ه نتيجه آزمون ضريب هدايت حرارتي يا مقاومت حرارتي ب 10هاي جديد بايد  فراوردهبراي 

 3-مقادير اعالم شده بايد بر طبق روش داده شده در پيوست الف .روزه توزيع شود 10قل طول يك دوره حدا

  .شودماه از زمان توليد دوباره محاسبه  سهمحاسبه شود و بايد در يك دوره كمتر از 

  

  مقادير اعالم شده   3- الف

  

داده شـده در   اصـول بايد از  λ90/90و   R90/90مقادير محاسبه شده ، ازλDو  RD براي استخراج مقاديراعالم شده،

  .استفاده شود ،استكه شامل شرايط گرد كردن  1-2-5 بند

  

  دشو موردي كه مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي اعالم مي 1-3- الف

، 1-هاي الف كه از معادله گرفته شود،  λ90/90و  R90/90، بايد از مقادير محاسبه شده،λDو RD مقادير اعالم شده، 

  .دست آيده ، بشود استفاده مي 3-الفو  2-الف
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   λ90/90 =  λmean + k × sλ                                                                            ( 1- الف (       

  
  :كه در آن

λ90/90 برحسب  90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتيW/(m.K)؛ 

λmean  برحسب  ب هدايت حرارتيضري متوسطW/(m.K)؛  

K   ؛ آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  

sλ  برحسب  تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتيW/(m.K). 

 

1

2

1

−

λ−λ∑

= =

λ
n

)i(
s

mean

n

i      ( 2-الف ) 

  
  :كه در آن

λi برحسب  آزمون ضريب هدايت حرارتي  يك نتيجهW/(m.K) ؛ 

λmean  برحسب  حرارتي ضريب هدايت متوسطW/(m.K)؛  

n  ؛ تعداد نتايج آزمون 

sλ  برحسب  تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتيW/(m.K).  

 

 

  R90/90 = dN/λ90/90        3-الف( ) 

  
  :كه در آن

dN  برحسب  فراوردهضخامت اسميmm؛  

λ90/90 برحسب  90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتيW/(m.K)؛ 

R90/90  برحسب  90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%مقاومت حرارتيm2.K/W.  

  

  شود مقاومت حرارتي اعالم ميتنها موردي كه  2-3- الف

تعيـين   5-و الـف  4-شود، كه بـا اسـتفاده از معادلـه الـف      گرفته محاسبه شده مقداربايد از  مقدار اعالم شده

  .شود مي

  

R90/90 = Rmean – K × sR      ( 4-الف (     

  
  :كه در آن

Rmean  برحسب  ميانگين مقاومت حرارتيm2.K/W ؛  

K   ؛ آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  

sR  برحسب  تخمين انحراف معيار مقاومت حرارتيm2.K/W ؛ 
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R90/90  برحسب  90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%مقاومت حرارتيm2.K/W.  

                                                      

( )

1

2

1

1

−

−

=
∑

=

n

RR

s

n

i

mean

R
 ( )5 -الف                                                   

  
  :كه در آن

Rl برحسب  نتيجه آزمون مقاومت حرارتيm2.K/W ؛  

Rmean  برحسب  ميانگين مقاومت حرارتيm2.K/W ؛  

n  ؛ تعداد نتايج آزمون 

sR  برحسب  حراف معيار مقاومت حرارتيتخمين انm2.K/W.  
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  90%يك طرفه با تراز اطمينان  90%براي فاصله رواداري  kمقادير : 1- جدول الف

  

k  تعداد نتايج 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  

  .يابي خطي استفاده كنيد يا درون 25-3 بند استاندارداز براي ساير اعداد نتايج آزمون 
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  پيوست ب

  )الزامي(  

  كنترل توليد كارخانه

  فراوردهآزمون انجام  تناوبحداقل  -1-جدول ب

  1 آزمون تناوبداقل ح
  بند

  شماره  عنوان

   h24هر بار يك: مقادير اوليه

  هر دو سال بار يك: مند زمانمقادير 

  مقاومت حرارتي

  ضريب مقاومت حرارتي
5-2 -1  

  2- 2-5  طول و عرض  h2هر  بار يك

  2- 2-5  گونيا بودن  h4هر  بار يك

  2- 2-5  تخت بودن  h8هر  سه بار

  3- 2-5  ضخامت  h2هر  بار يك

  4- 2-5  چگالي  2آزمون نوع اوليه

  4- 2-5  پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي مشخص  2آزمون نوع اوليه 

  5- 2-5  مقاومت فشاري يا تنش فشاري  h12هر  بار يك

  6- 2-5  واكنش در برابر آتش  مراجعه كنيد 2- به جدول ب

  1-2- 3-5  پايداري ابعادي در دماي مشخص 2آزمون نوع اوليه

  2-2- 3-5  پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي مشخص 2وع اوليهآزمون ن

  3-2- 3-5  تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري مشخص 2آزمون نوع اوليه

  3- 3-5  مقاومت كششي عمود بر سطوح 2آزمون نوع اوليه

  4- 3-5  خزش فشاري 2آزمون نوع اوليه

  1-6- 3-5  ورسازي جذب آب درازمدت بوسيله غوطه 2آزمون نوع اوليه

  2-6- 3-5  نفوذجذب آب دراز مدت بوسيله  2آزمون نوع اوليه

  7- 3-5  مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن 2آزمون نوع اوليه

  8- 3-4  خواص انتقال بخار آب 2آزمون نوع اوليه
  9- 3-5  آزاد سازي مواد خطرناك  3

. عنوان حداقل براي هر خط توليد تحـت شـرايط پايـدار در نظرگرفتـه شـود     ه د ببايشود،  كه در نتايج آزمون بيان ميحداقل دفعات آزمون  -1

، باشـد  اثرگـذار  فـراورده ، كه احتماالً بـر انطبـاق   شودكه تغييرات يا اصالحاتي انجام  شده است، درصورتي آزمون كه در باال داده تناوب عالوه بر

  .بايد تكرار شود فراوردهآزمون خواص مربوط 

  .شودمراجعه  22-3بند  به استاندارد -2

  .در دست تهيه است -3

  

هـاي مشـابه كـه در     فـراورده مـدت از   براي آزمون نوع اوليه نتايج آزمون خواص يـخ زدن و آب شـدن، مكـانيكي و حرارتـي دراز      -يادآوري

  .خواهد شد تا آزمون براي كارخانه جديد كامل شود  درنظر گرفته ،شوند هاي متفاوت توليد مي كارخانه
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  براي خصوصيات واكنش در برابر آتش فراوردهآزمون  انجام تناوبحداقل  -2-جدول ب

  

  بند  1 آزمون تناوبحداقل 

  3آزمون غير مستقيم

  2 آزمون مستقيم

  شماره  عنوان

  5،  4اجزا 
  فراورده

 طبقه

واكنش 

در برابر 

  آتش

  

4 -2 -6  

  اصلي  غير اصلي

  تناوب
  روش

  آزمون 
  تناوب

  روش

  آزمون 
  بتناو

  روش

  آزمون 
  روش آزمون  تناوب

-  

  
-  -  -  -  -  

 سههر بار يك

  7 ماه

  يا

 دوهر بار يك

سال و 

آزمون غير 

  مستقيم

 استاندارد ملي

 8081 ايران شماره

  

A1  
بدون 

  6 آزمون
  بار يك

  وزر هر  

در واحد          وزن

  مساحت

 بار يك

  هر

  هفته

روش 

توليد 

  كننده

-  -  

 هر بار يك

  هفته

  

 رتيحرا افت

  يا پتانسيل  

  رمازاييگ

 بار يك

  هفته هر

روش 

توليد 

  كننده

  

-  -  

 هر بار يك

  سال دو

  و

آزمون 

  غيرمستقيم

 استاندارد ملي

- 2 ايران شماره

7271 

 استاندارد مليو 

  ايران شماره

  و  7271- 5 
EN13823  

A1  

 هر بار يك

  روز

وزن در واحد 

  مساحت

 بار يك

  هر

  هفته

  

روش 

توليد 

  كننده

  

  

 هر بار يك

  هفته

  

 حرارتي افت

  يا پتانسيل  

  رمازاييگ

 بار يك

  هر

  هفته

روش 

توليد 

  كننده

-  -  

هر  بار يك

  دو سال

و آزمون غير 

  مستقيم

  

 استاندارد ملي

  ايران شماره

 2 -7271 

 يا استاندارد ملي

  ايران شماره

 و  7271- 5 

EN13823  

A2  

 هر بار يك

  روز

وزن در واحد 

  مساحت

 بار يك

  هر

  هفته

  

روش 

توليد 

  كننده
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  ادامه - 2- جدول ب 

  

  بند  1 آزمون تناوبحداقل 

  3آزمون غير مستقيم

  2 آزمون مستقيم

  شماره  عنوان

  5،  4اجزا 
 طبقه  فراورده

واكنش 

در برابر 

  آتش

4 -2 -6  

  اصلي  غير اصلي

  تناوب
  روش

  آزمون 
  تناوب

  روش

  آزمون 
  تناوب

  روش

  آزمون 
  تناوب

  روش

  آزمون 

-  -  -  -  -  -  
  در ماه بار يك

در دو سال و   بار يكيا 

  8 آزمون غيرمستقيم

 استاندارد ملي

  ايران شماره 

4  -7271  

 
EN 13823    

 

  

B  
C  
D  

 بار يك

  روز هر

روش 

توليد 

  كننده

  هر بار يك

  روز

روش توليد 

  كننده

  بار يك

  روز هر

 استاندارد ملي

 ايران شماره

4-7271  

  در  هفته  ربا يك  -  -  -  -  -  -

در دو سال و   بار يكيا 

  -  -  -  -  آزمون غيرمستقيم
 بار يك

  روز هر

روش توليد 

  كننده

  در  هفته  بار يك  -  -  -  -  -  -

در دو سال و   بار يكيا 

  آزمون غيرمستقيم

 استاندارد ملي

 ايران شماره

4-7271  

E 
-  -  -  -  

 بار يك

  روز هر

روش توليد 

  كننده

-  -  -  -    -  -  - F 

  .هاي مطابق اين استاندارد كاربرد نداشته باشند فراوردهممكن است براي ي واكنش در برابر آتش ها همه كالس  -يادآوري

  

. ايط پايدار در نظر گرفته شودخط توليد تحت شر/ها براي هر واحد  فراوردهيا گروه  فراوردهعنوان حداقل براي يك ه شود، بايد ب حداقل تناوب آزمون، كه در نتايج آزمون بيان مي -1

بايد  فراورده، آزمون خواص مربوط باشد اثر گذار فراوردهكه احتمال دارد تغييرات يا اصالحات انجام شده بر انطباق  است، در صورتي شده  هاي آزمون كه در باال ارائه عالوه برتناوب

  .تكرار شود

  .شودليد كننده انجام آزمون مستقيم ممكن است توسط طرف سوم يا توسط تو  - 2

  .شودآن انجام  ءيا بر روي اجزا فراوردهآزمون غير مستقيم ممكن است بر روي  -3

  :تعاريف  -4

 جـز اصـلي در نظـر     ≤ mm 0/1يا ضخامت  ≤ kg/m20/1با جرم در واحد مساحت   يك اليه. دهد غير همگن را تشكيل مي فراوردهاي است كه قسمت اصلي يك  ماده: جزء اصلي  -

  . شود گرفته مي

جـز غيـر اصـلي در     >mm0/1و ضخامت > kg/m20/1 با جرم در واحد مساحت  يك اليه. دهد غير همگن را تشكيل نمي فراوردهاي است كه قسمت اصلي يك  ماده: جزء غيراصلي -

  .شود نظر گرفته مي

  .در هر تحويل جزء است بار يكدر مورد اجزا گواهي شده، تناوب  -5

  .باشندنياز نداشته ) واكنش نسبت به خصوصيات آتش(  شوند، كه به آزمون واكنش در برابر آتش در نظر گرفته مي A طبقهنوان  عه موادي ب -6

  .هاي بدون روكش فراوردهفقط براي  -7

دار كه همبستگي آزمون  ار گيرد، يا داراي طرف صالحيتبراي گواهي انطباق واكنش در برابر آتش قر سامانه يكدر  فراورده  كه آزمون غير مستقيم فقط ممكن است در مواردي - 8

  .كند باشد  مستقيم را  تصديق 
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   پيوست پ

  )الزامي(

  ضريب هدايت حرارتي و مقاومت حرارتي مند زمانتعيين مقادير 

  

  اهداف  1-پ

  

توليـد  استفاده شود كه بـا كمـك مـواد دمنـده      XPSهاي  فراوردهبايد براي آن دسته از  يمند زمان كار روش

اي در  گازهاي حاصل ضريب هدايت حرارتي كمتري نسبت به هوا دارند و براي زمان قابل مالحظـه . شوند مي

دهد، بايد براي  سال استفاده را ارائه مي 25كه ميانگين زماني حدود  يمند زمانروش كار . مانند فوم باقي مي

   .استفاده شود mm200تا  mm20آنها ازضخامت از يا بدون  نفوذ مقاوم در برابرهاي  با اليه XPSهاي  فراورده

  

  .شوند شوند مشمول اين پيوست پ نمي توليد مي CO2 كه با فنĤوري XPS هاي فراورده

  

        دمـاي  درشـرايط   تثبيـت روز بعـد از توليـد و بعـد از     90 هـا،  ها بايد با ضخامت كامل بدون اليه فراوردهاين 
o
C)2 ± 23 ( رطوبت نسبي و%)گيري شوند اندازه، )50 ±5.  

  

  نفوذ  مقاوم در برابرهاي  بدون اليه XPSكار براي فوم  روش  2-پ

  

  اصول  1- 2-پ

دوره طـوالني  يك بدين ترتيب  و براي افزايش ميزان تبادل گاز است آزمونهكردن  روش كار شامل ورقه ورقه

  .شود سازي مي شبيه كاربرد،

  

  سازي نمونه آماده  2- 2-پ

  .كنيدتهيه  است، روز از توليد آن گذشته 90 حداكثر روز تا 1اي كه از  ردهفراواز را آزمونه 

سـطحي   هـاي   روكشبرش دهيد، در صورت وجود  )mm)1±10با ضخامت  هايي ورقهرا به صورت   آزمونههر 

  .دبگذاريباقي را ها آن

تـرين   شـامل خـارجي  در سرتاسر ضخامت تخته باشـد و بايـد    مند زمانهاي  ورقهبايد شامل  ها ورقهمجموعه 

 mm10مانده كه ضـخامت آن از   مركزي باقي ورقه. در هر دو طرف آزمونه باشد mm10هاي با ضخامت  اليه

  .توان كنار گذاشت ، را مياستكمتر 

بعـد از بـرش اطمينـان    ) هـا  ورقـه ( هـا  گذاري كنيد تا از چيدمان صحيح دسته آزمونه هاي آزمونه را نشانه لبه

  .حاصل شود
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يا ساييدن  داغ، برش با سيم تيزدار  يك اره دندانه. را خراب كند ها ورقهتوجهي سطح   طور قابله نبايد ب بريدنروش  -يادآوري

  .هاي مناسبي باشد ممكن است روش ،سطح

  

  روش كار 3- 2-پ

o دماي هاي جداگانه را در ورقه
C)2± 23( و رطوبت نسبي %)داري كنيد هاي زماني زير نگه در دوره )50 ± 5:  

  ؛mm70تا  mm20هاي  ضخامتبا  XPSروز براي فوم ) 2+90/-2(

   ؛mm120تا  mm70هاي  ضخامتبا روز براي فوم ) 2+50/-1(

  .mm120 بيشتر از هاي ضخامتفوم با روز براي ) 2+30/-0(

   .شودكنيد كه شامل نماينده ضخامتي باشد كه بايد آزمون  تهيه مند زمانهاي  آزمونه از ورقه  يك

شود، مداركي بايد در دسترس باشد كه برضـريب هـدايت    مي  كنار گذاشته ش از آزمونه بريده شده، گر هربخا

  .اثر منفي ندارد مند زمانحرارتي 

مطـابق   هاي ضـخيم  فراوردهبراي  يا 23-3بند ضريب هدايت حرارتي كل مجموعه نهايي را مطابق استاندارد 

  . گيري كنيد ، اندازه24-3 استاندارد بند

كـم  بـا   روكـش بدون  XPSهاي  فراوردهضريب هدايت حرارتي به علت سطح صدمه ديده، بايد براي  تصحيح

هـاي   فراوردهبراي . اندازه گيري شده، انجام شود مند زماناز ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K0007/0( كردن

XPS  كـم كـردن  ، تصحيح بايـد بوسـيله   روكشبا )W/(m.K001/0     نـد م زمـان از ضـريب هـدايت حرارتـي 

شامل تصحيح براي سطح صـدمه ديـده و تصـحيح     W/(m.K001/0(اين مقدار . گيري شده، انجام شود اندازه

  .شود كردن، مي مند زماناز فرآيند  روكشبراي حذف 

  

  طرفروي هر دو  نفوذهاي مقاوم در برابر  براي استفاده با روكش XPSروش كار براي فوم   3-پ

  

  اصول 1- 3-پ

شـود   با اليه نازك پوشانده مي آن طرفكه روي هر دو  XPSاعالم شده فوم ارتي مشخصات حراساس مقدار 

  . است نفوذهاي مقاوم در برابر  مقدار حرارتي فوم در زمان پوشش با روكش

  

  يمند زمانروش كار  2- 3-پ

oدماي را در  بدون روكش) نشده ورقه(با اندازه كامل   تخته
C )2± 23 ( و رطوبت نسبي%)ك بـراي يـ   )50±5

ببريـد و   mm500 × mm500سپس يك آزمونه را با ابعاد  .داري كنيد روزه بعد از توليد، نگه 60دوره زماني 

 2-3-6هـاي ضـخيم و بنـد     فـراورده بـراي   22-3يـا   21-3بنـد   ضريب هدايت حرارتي را مطابق استاندارد 

  .گيري كنيد  اندازه
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 عنوان مـوارد اسـتثنايي،  ه شوند، ب هايي روكش مي ا اليهروز پس از توليد ب 60هايي كه بيشتر از  فراوردهبراي 

گيري ضريب هدايت حرارتي در زمان  نامه مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد براساس اندازه اظهار

  . گذاري باشد روكش

  بايـد اضـافه   W/(m.K) 001/0، تصـحيح قـراردادي   λ>60dگيري شده ضريب هدايت حرارتي، براي مقدار اندازه

  .شود  درنظر گرفته   λ 90/90>60dشود تا تغييرات آماري محموله توليدات به منظور وارد كردن در مقدار 

ها بر افزايش ضريب هـدايت حرارتـي    روكش نفوذمقاومت در برابر ها و درجه  به منظور در نظر گرفتن اثر لبه

تعيين شده   تخته بدون روكش برايد بناين چه بر طبق  گذاري، ضريب هدايت حرارتي را، چنان بعد از روكش

ماننـد   نفوذهاي مقاوم در برابر  درصورتي است كه روكشاين افزايش داد،  W/(m.K) 001/0است، بايد حدود

  .هاي با عملكرد معادل، استفاده شوند يا روكش µm50 هاي آلومينيوم با حداقل ضخامت فويل

عنـوان مقـاوم در   ه توان ب هاي ديگر را درصورتي مي شو روك µm50 هاي كمتر از آلومينيوم با ضخامت  فويل

  دار با حداكثر اندازه نمونه هاي روكش فراوردهدرنظرگرفت كه ضريب هدايت حرارتي  نفوذبرابر 

 mm800 ×mm800  و حداكثر ضخامتmm50  بيشتر)W/(m.K001/0 ،بـراي مـدت    چه چنان)175±5( 

o دماي روز در
C70 هاي روكش شده با روكش مقاوم در برابر  فراوردهابعاد پنل  .دند، افزايش نيابننگهداري شو

  .باشد mm600× mm800نبايد كمتر از  نفوذ

  

 اكسيژن كمتر از  نفوذاگر تراز توان به اثبات رساند  مياوليه يك روكش را همچنين  نفوذ مقاومت دربرابر خصوصيت -يادآوري

cm
mدر  h 24در 35/4

oدر  كه هنگاميباشد  2
C20 گيري شود اندازه 30-3استاندارد بند ق مطاب.  

  

   مند زمانمحاسبه مقدار   4-پ

  

بـر روي هـر دو    نفـوذ هاي مقاوم در برابر  بدون روكش XPSهاي  فراورده مند زمان محاسبه مقدار 1-4-پ

   سطح

وسـت  ، پي1-2-5  ، بايد مطابق بنـد R90/90مقاومت حرارتي، / ، λ90/90ضريب هدايت حرارتي،  مند زمانمقادير 

  .و اين بند محاسبه شود 2-الف، پ

  

در  مند زمانبايد با استفاده از مقادير اوليه يا  ،الزم استچه در پيوست الف  چنانرا sR و k ،  sλ مقادير آماري 

  . محاسبه شود ،روز بعد از توليد 90كمتر از 

  

تعيـين شـده مطـابق بـا      نـد م زمـان  ، مقاديرمورد نياز استچه مطابق پيوست الف  چنان λmean براي محاسبه

  .شود نشان داده مي λmean,a ه صورت بايد استفاده شود، كه ب 2-پيوست پ

  

اعالم شـده، كـه بـر اسـاس مقـادير اوليـه يـا         فراوردهيا   فراوردهمقدار در هر گروه  10هر ساله بايد حداقل 

  .روز پس از توليد است، در دسترس باشد 90در كمتر از  مند زمان



 31

  شده مند زمان با مقاديرR90/90  و  λ90/90سبه مقادير محا 1- 1- 4-پ

  

  λ90/90 = λmean,a  + k × sλ ,a                                             )1-پ(  

 

  :كه در آن

λmean ,a  شده برحسب  مند زمانمقادير ضريب هدايت حرارتي  متوسطW/(m.K)؛  

K   ؛سآزمون در دسترضريب مربوط به تعداد نتايج  

sλ,a   برحسب  مند زمانتخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتيW/(m.K) ؛  

λ90/90 برحسب  90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتي.W/(m.K) 

  

 

 R90/90   = dN /λ90/90                                                         )2-پ(  

  
  :كه در آن

R90/90  برحسب  90% اطمينان ترازبا  ها از آزمونه 90%حرارتي  اومتمق m
2
.K/W ؛  

dN   برحسب  فراوردهضخامت اسميmm ؛  

λ90/90  برحسب  90% اطمينان ترازبا  ها از آزمونه 90%ضريب هدايت حرارتيW/(m.K) .  

  

  اوليه با مقاديرR90/90  و  λ90/90محاسبه مقادير  2- 1- 4-پ

  

  λ90/90 = λmean,a  + k × sλ1                                             )3-پ(  

  
  :كه در آن

λ90/90  برحسب  90% اطمينان ترازبا  ها از آزمونه 90%ضريب هدايت حرارتيW/(m.K)؛  

λmean ,a  شده برحسب  مند زمانمقادير ضريب هدايت حرارتي  متوسطW/(m.K) 

k بدون بعد ؛ در دسترس مربوط به تعداد نتايج آزمون ضريب  

sλ1   برحسب  روز بعد از توليد 90تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي اوليه درW/(m.K)  

 

 R90/90   = dN /λ90/90                                                         )4-پ(  

  
  :كه در آن

dN   برحسب  فراوردهضخامت اسميmm ؛  

λ90/90  برحسب  90% اطمينان ترازبا  ها از آزمونه 90%ضريب هدايت حرارتيW/(m.K) ؛  

R90/90  برحسب  90% اطمينان ترازبا  ها از آزمونه 90%حرارتي  مقاومتm2.K/W .  
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بر روي  نفوذهاي مقاوم در برابر  براي استفاده با روكش XPS هاي فراوردهبراي  مند زمانمحاسبه مقدار  2- 4-پ

  طرفهر دو 

پيوسـت   ،1-2-5، بايد مطـابق بنـد   R90/90 ، يا مقاومت حرارتي، λ90/90هدايت حرارتي،ضريب  مند زمانمقدار 

 حالـت بـراي   و پيوسـت الـف   1-2-5از بند   R90/90و  λ90/90 هاي  نماد .و اين بند محاسبه شود 3-بند پ الف،

جايگزين   <,60d R90/90 و λ90/90,>60d وسيلهه باستثنايي  حالت، و براي R90/90,60d و  λ90/90,60d بوسيلهاستاندارد 

  .شود  مي

روز بعد از  60بايد با استفاده از مقادير  ،است مورد نياز چه در پيوست الف  چنانرا sR و k ، sλ تغييرات آماري 

در  λmeanبراي . محاسبه شود فراوردهدر ضخامت كامل  ،روز پس از توليد 60توليد يا مقادير اوليه در كمتر از 

تعيـين   3-كـه مطـابق بنـد پ    λ>60dاسـتثنايي،   حالتو در   λmean,60d، مند زمان، يك مقدار استاندارد حالت

  .شود، بايد استفاده شود مي

روز  60اعالم شده بايد براي مـورد اسـتاندارد، كـه در    فراوردهيا  فراوردهمقدار در هر گروه  10هر سال حداقل

  .شود، دردسترس باشد پس از توليد تعيين ميروز  60بعد از توليد يا از مقادير اوليه در كمتر از 

  

  مند زماندار با مقادير  هاي روكش فراوردهبراي  R90/90و λ90/90 محاسبه مقادير  1- 2- 4-پ

   

  λ90/90,60d  = λmean,60d + k × sλ60d + 0.001W/(m.K) ) اثر لبه(  )5-پ(                             

  

  :كه در آن

λmean ,60d   برحسب روز 60فوم با عمرهدايت حرارتي مقادير براي ضريب متوسط W/(m.K)؛  

K   ؛آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  

sλ60d  برحسب  روز 60فوم با عمربراي  تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتيW/(m.K)؛  

λ90/90,60d برحسب  روز 60با عمراز فوم  90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتي.W/(m.K)   

  

  λ90/90,>60d = λ>60d + 0.002W/(m.K) ) اثر لبه و انحراف معيار(                       )6-پ(   

  

  :كه در آن

λ>60d  برحسب  روز 60از  با عمر بيشگيري شده ضريب هدايت حرارتي فوم  مقدار اندازهW/(m.K)؛  

λ90/90,60d برحسب   روز 60از فوم با عمر 90% با ضريب اطمينانها  آزمونهاز  90% ضريب هدايت حرارتي.W/(m.K)   

  

  R90/90,60d =  dN/ λD                                                                                                                          )7-پ(                                                                                                                                      

  

  :كه در آن

dN  برحسب  فراوردهضخامت اسمي mm؛  

λD برحسب  ضريب هدايت حرارتي اعالم شدهW/(m.K)؛ 

R90/90,60d  روز برحسب  60بيش از فوم با عمر 90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%مقاومت حرارتيm2.K/W.  
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  دار با مقادير اوليه هاي روكش فراوردهبراي R90/90  وλ90/90 محاسبه مقادير  2- 2- 4-پ

  

λ90/90,60d = λmean,60d + k × sλl + 0.001W/(m.K) )اثر لبه(                                  )8-پ(            

 

  :كه در آن

λmean ,60d   برحسب  روز 60فوم با عمررارتي مقادير براي ضريب هدايت حمتوسطW/(m.K)؛ 

K   ؛آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  

sλ1   برحسب  روز بعد از توليد 90تخمين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي اوليه درW/(m.K)؛ 

λ90/90,60d برحسب روز 60عمر از فوم با 90% با ضريب اطمينانها  از آزمونه 90% ضريب هدايت حرارتي .W/(m.K)   

  

تعيـين   2-بايد مطـابق پيوسـت پ   نفوذهاي باز در برابر  هاي ساندويچي با روكش ضريب هدايت حرارتي پانل

  .شود

  

  .است 31-3بند  استاندارد مطابق 2-پيوست پ اساس بركردن  مند زمانهاي  روش  -يادآوري

  

  مواد دمنده  5-پ

  

  .كند بايد اعالمدرصورت درخواست،  را فراوردهبراي  فادهمورد است  توليد كننده مواد دمنده

  

  .كردتوگرافي تعيين اموكرگاز وسيله روش ه توان ب مواد دمنده را مي  -يادآوري

  

   فراوردهبندي  گروه   6-پ

  

  :كند يكي از موارد زير را اعالمكننده بايد  توليد

هـر   λ90/90 مقـدار تعيين منفرد و سپس منفرد و هر ضخامت  فراوردهمقادير حرارتي جداگانه براي هر  -

 يا،  ضخامت براي هر فرآروده

هـا بـا اسـتفاده     از ضـخامت   اي شامل همه يا محـدوده  فراوردهيا گروه  فراوردهمقاديرحرارتي براي يك  -

جداگانه بايد براي  فراوردههاي  گروه. مربوطضخامت  محدودهبراي  فراوردهيا گروه  فراورده  λ90/90ازمقدار 

  .تشكيل شوند نفوذهاي مقاوم در برابر  براي استفاده با اليه XPSهاي  ردهفراو

مقـادير حرارتـي تعيـين شـده،     . كـرد  ها را توليـد خواهـد   ها و اندازه گروه گروهآيا  اعالم كندتوليد كننده بايد 

كامل يا دوده كه مح اي باشد فراوردهيا گروه  فراورده يك آمار شامل بايد، متوسط و ضخيم نازك هاي فراورده

  . گيرد مي دربررا ضخامت يك 

  .تعيين شود ،فراورده يا گروه فراوردهشده بايد در هر  مند زمان مقدار 10حداقل 
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  پيوست ت

   )اطالعاتي(  

   اضافي خواص

  

  كليات  1-ت

  

 لزوم اين اطالعات، در صورت ).1-جدول ت( زير ارائه دهد اضافي تواند اطالعاتي درباره خواص كننده مي توليد

هاي  دست آمده از روشه عنوان مقادير حدي براي هر نتيجه آزمون به و كاربرد مورد نظر، بايد ب فراوردهبراي 

ها بايد از نمونـه مطـابق    آزمونه .، ارائه شود1-شرايط مرجع مطابق با جدول ت تثبيتآزمون، نمونه برداري و 

  .دنشو برداشتهاست، شده   با پالن برش كه در پيوست ث داده

  

  اي  رفتار تحت بارگذاري چرخه  2-ت

  

اگـر رفتـار تحـت بارگـذاري     . تعيـين شـود   28-3 بنـد  اي بايد مطابق اسـتاندارد  رفتار تحت بارگذاري چرخه

 2 ×106هاي بار  ، براي مثال در چرخهεlmax اي اعالم شود، هيچ نتيجه آزموني براي تغيير شكل نسبي، چرخه

تـنش   xها، و  تعداد چرخه z تغير شكل نسبي، i(باشد  CL(i/z)xاعالم شده نبايد كمتر از مقادير  kPa150 و

  ).است  فشاري اعمال شده

  

  فشاري كشسانيمدول   3-ت

  

اگـر مـدول   . ، تعيين شـود 5-3بند  مطابق استاندارد فراورده، بايد عمود بر سطوح E درفشار، كشسانيمدول 

  . باشد CMاعالم شده  ركمتر از مقدا شود، هيچ نتيجه آزموني نبايداعالم در فشار  كشساني

  

  مقاومت خمشي   4-ت

  

تـوان در جهـت    را مـي XPS هـاي  فـراورده  .شود ، تعيين21-3بند  ، بايد مطابق استانداردσb، مقاومت خمشي

شـود،   اعـالم اگر مقاومـت خمشـي   . كاربرد مورد آزمون قرار دادبسته به يا در جهت عرضي،  د كردناكسترو

  : شود، باشد كه از مقادير ذيل انتخاب مي ،BSآزمون نبايد كمتر از تراز اعالم شده، از نتايج  كدام هيچ

  

300kPa - 400 kPa - 500kPa - 600kPa - 700kPa -  800 kPa -  900 kPa - 1100kPa - 1300kPa -  

1700 kPa - 1900kPa -  2100 kPa - 2300kPa - 2500kPa - 3000kPa - 3500 kPa ,  4000 kPa 
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  مت برشيمقاو  5-ت

  

  .، تعيين شود22-3بند  ، بايد مطابق استاندارد τمقاومت برشي، 

. يا در جهت عرضي، بنابر كاربرد مورد آزمـون قـرار داد   اكسترود كردنتوان در جهت  را ميXPS هاي فراورده

  . ، كمتر باشدSSاز نتايج آزمون نبايد از مقدار اعالم شده،  كدام هيچشود،  اعالماگر مقاومت برشي 

  

   هاي بسته تعيين درصد حجم سلول  6-ت

  

 اعـالم هاي بسته  سلول مقداراگر . شود تعيين، 29-3بند بايد مطابق استاندارد  فراوردهسلول بسته يك  مقدار

  .كمتر باشد  CVهاي بسته شود، نبايد هيچ نتيجه آزموني از مقدار اعالم شده سلول
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   آزمون تناوبرايط و حداقل ها، تنظيم ش هاي آزمون، آزمونه روش -1-جدول ت

  .متر ابعاد بر حسب ميلي

كنترل توليد 

  كارخانه

  تناوبحداقل 

  2فراوردهآزمون 

  ويژهشرايط 

حداقل تعداد 

ها  گيري اندازه

بدست براي 

يك  آوردن

  نتيجه آزمون

طول وعرض         

  روش آزمون  1آزمونه

  بند

  شماره  عنوان

  آزمون نوع اوليه

  سائيدن سطوح

اري است، اختي

شرايط  تثبيت

ها براي  آزمونه

  روز 45

1  150×150  EN13793  

رفتار تحت 

بارگذاري 

  اي دوره

  2-ت

  آزمون نوع اوليه

شرايط  تثبيت

ها براي  آزمونه

  روز 45

استاندارد   100×100  5

ايران  ملي

  7117 شماره

مدول 

  كشساني

  فشاري

  3-ت
3  150×150  

  B  3روش   آزمون نوع اوليه

  :طول

 )550≤ ( dN 5 

  ، 150 :عرض

  100حداكثر :ضخامت

استاندارد 

ايران  ملي

  7302 شماره

مقاومت 

  خمشي
  4-ت

  آزمون نوع اوليه

  5  منفرد  نمونه
  ضخامت،× 50×250

استاندارد   )50حداكثر ضخامت(

ايران  ملي

  7303 شماره

  5-ت  مقاومت برشي

  3  تايي آزمونه دو
  ضخامت، ×100×200

  )50حداكثر ضخامت(

  ن نوع اوليهآزمو

با  دوروش 

تصحيحات، 

 شرايط تثبيت

ها براي  زمونهآ

  روز 45

5  30× 30 ×50  ISO4590  

 در�تعيين 

حجم 

هاي باز  سلول

  و بسته

  6-ت

  

  .ابعاد شامل ضخامت اسمي  است، مگر آنكه بجز اين، بيان شده باشد -1

  .شود فقط هنگامي صادق است كه خواص اعالم مي -2
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   پيوست ث

  )ياطالعات(

  پالن براي برش آزمونه 

  

m اي به مساحت برش انجام پذيرد، نمونه پالنشده در اين  شرح داده يها آزمون  اگر همه
هاي به  از تخته 25/4

  .الزم است mm600عرض 

  

  ضريب هدايت حرارتي/ مقاومت حرارتي 1- 5-2

  

  مقاومت يخ زدن و آب شدن 7- 5-3

  B1مجموعه 

  B2مجموعه 

   +oC 70ابعادي در دماي مشخص پايداري  2-1- 5-3

و   +oC70 پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي مشخص 2-2- 5-3

   90%رطوبت نسبي 

   +oC80تغيير شكل تحت بار و دماي مشخص  2-3- 5-3

   +oC70تغيير شكل تحت بار و دماي مشخص  2-3- 5-3

  جهت اكسترود كردن  

  

  كشسانيدول م/ مقاومت فشاري / تنش  3-ت /5- 5-2

  

  خزش فشاري 4- 5-3

  مقاومت كششي 3- 5-3

  نفوذجذب آب بوسيله  2- 6- 5-3

  ورسازي جذب آب بوسيله غوطه1- 6- 5-3

  اي رفتار تحت بار چرخه 2-ت

  )اكسترود كردندر جهت ( مقاومت خمشي 4-ت
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       ) درجهت عرضي(مقاومت خمشي 4-ت

  

)                           اكسترود كردندر جهت ( آزمونه منفرد  تنش برشي، 5 -ت

  )جهت عرضي( هاي منفرد تنش برشي، نمونه

)                      اكسترود كردندر جهت ( مقاومت برشي، آزمونه دوگانه 5 -ت

  )در جهت عرضي(تايي مقاومت برشي، آزمونه دو

o(بت و دماي مشخص پايداري ابعادي تحت شرايط رطو 4- 5-2
C23 ،

  ) 90%رطوبت نسبي 

  بخار آب نفوذمقاومت در برابر  8- 5-3

باز و بسته                                                                هاي سلول 6-ت

  

ه بـه درسـتي نماينـده مقطـع     هاي قابل مقايسه ك ها بايد ازمكان ، آزمونه mm600هايي با عرض غير از  فراوردهبراي  -يادآوري

     .توان انتخاب كرد مي لزومهاي برش آزمونه را در صورت  ساير رديف. شوند برداشته عرضي باشند، 
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