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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) 3قانوني  شناسي اندازه لملليا بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  تنهـا  به عنـوان  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

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

 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  مديريت هاي سيستم 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 يگرد 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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 ليفهاي  شبكهتعيين خواص مكانيكي  -ي عايق كاري حرارتيها فراورده - مصالح ساختماني«

  »روش آزمون - شيشه
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  )مكانيكدكتراي مهندسي (

  

  عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

    :دبيران
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  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  شهاب، مالمير

  )مهندسي معدن كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  فرشته، يگاني
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  پيش گفتار

  

 ليف هاي شبكهتعيين خواص مكانيكي -ي عايق كاري حرارتيها فراورده - مصالح ساختماني" استاندارد

 توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه ،"روش آزمون - شيشه

مهندسي ساختمان و مصالح و  استاندارد ملي كميتة اجالس دويست و دوازدهمين در و شده تدوين و تهيه

 قانون 3 مادة يك بند استناد به اين استاندارد اينك. شد تصويب 2/11/1387 مورخي ساختماني ها فراورده

 عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام د،شو ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

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

  
EN 13496:2002, Thermal insulation products for building applications – Determination of the 

mechanical properties of glass fibre meshes. 



 1

 خواص مكانيكيتعيين  –ي عايق كاري حرارتيها فراورده -مصالح ساختماني

  روش آزمون -شيشه ليفهاي  شبكه

 

   و دامنه كاربرد هدف  1

  

طويل مقاومت كششي و هاي كار براي تعيين  ن تجهيزات و روشكردمشخص  اين استانداردهدف از تدوين 

 هاي مركب عايق حرارتي در سامانه پايه كردن روكش تقويتهاي ليف شيشه است كه براي  شبكه شدگي

1 بيروني
(ETICS) شود استفاده مي.  

  

  مراجع الزامي  2

  

. ن به آنها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايرا

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

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  ر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي يا ذك

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

  

  :ر براي اين استاندارد الزامي استياستفاده از مراجع ز

  

 -حرارتـي كاري  عايق هاي فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7119شماره  ملي ايراناستاندارد  2-1

 .نروش آزمو – تعيين مقاومت كششي عمود بر سطوح

   -اري حرارتـي كـ ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني ،1384سال : 8084استاندارد ملي ايران شماره  2-2

  .واژه نامه

 
2-3 EN 13499:1999, Thermal insulation products for buildings- External Thermal Insulation 

Composite Systems (ETICS) based on expanded polystyrene-Specification. 

2-4 ISO 1887:1995, Textile glass- Determination of combustible-matter content. 

  
 

                                                                                                                                                   
1- External Thermal Insulation Composite Systems 
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  ات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاهااصطالح  3

3-1   

  اصطالحات و تعاريف 

 3-2و اسـتاندارد بنـد    2-2تعيـين شـده در اسـتاندارد بنـد     تعاريف عالوه بر اصطالحات و اين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز زير اصطالحات و تعاريف 

  

3-1-1  

  ليف شيشه شبكه 1طويل شدگي

ها در  بين گيره، lF، طول آزمونه به، lF-l0تغيير طول،  نسبت، برابر است با εF ليف شيشه، شبكه طويل شدگي 

  .شكست

  

3-1-2  

  ليف شيشه شبكه مقاومت كششي 

  .به عرض آزمونه نسبتشكست نقطه آزمونه در ، مقاومتليف شيشه شبكهمقاومت كششي 

  

3-2  

   نمادها، اختصارات و يكاها

  :  است به شرح زير ،شود ارد استفاده ميهايي كه در اين استاند يكاها و   نماد

  

  يكا كميت نماد

FF  نيرو در شكست  N  

l0 ها فاصله بين گيره  mm 

lF ها در شكست فاصله بين گيره  mm 

w عرض آزمونه  mm  

βF   به عرض آزمونه نسبتمقاومت كششي آزمونه  N/mm  

εεεεF شكستنقطه در  طويل شدگي  mm/mm 

  

  

                                                                                                                                                   
1 -Elongation 
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  اصول  4

  

شكست  هاي ليف شيشه در شبكه طويل شدگيمقاومت كششي و اه آزمون كششي، با استفاده از دستگ

   .شود تعيين مي

  

  دستگاه   5

  

    كششي دستگاه آزمون  1- 5

به  متحركفك  ثابت سرعتتنظيم با قابليت ، مربوط براي محدوده نيرو و جابجايي كه كششي دستگاه آزمون

را در محدوده  گيگيري نيرو و طويل شد يت اندازهدستگاه بايد قابل .مناسب باشد) mm/min)5±50ميزان 

  .)1- 2مطابق استاندارد بند( داشته باشد 1%حداقل  خطاي 

  

  ها   گيره  2- 5

لغـزش  از اتصـال بـدون    تـا شوند داده  پوششمانند الستيك اي  كشش بايد با مادهدستگاه آزمون  هاي گيره 

ها بايد به انـدازه كـافي    گيره. ام عرض آن بسته شودو آزمونه بايد در سرتاسر تم ، اطمينان حاصل شودآزمونه

  . پايداري كند ،صلب باشد تا در برابر تغيير شكل طي آزمون
  

  ظرف  3- 5

طور كامل در يك محلول ه ها را بتوان ب طوري كه آزمونهه ظرف بايد به اندازه كافي عريض و عميق باشد ب

  . قليايي آزمون غرقاب كرد

باشد كه در ) 5/0±8(cmقطر داخلي ، )1±48(cm، ارتفاع )l)5/0±5/2اي با حجم  تواند استوانه اين ظرف مي

كه در برابر محلول قليايي  شوداي ساخته  ظرف بايد از ماده. محلول قليايي آزمون وارد شود) l)1/0±2آن 

  ).ها يا فوالد زنگ نزن پالستيكبراي مثال ( مقاوم باشدآزمون 

  

  ها آزمونه  6

  

  ها تعداد آزمونه  1- 6

  .اند شدهداري  الياف استفاده شود، كه تحت شرايط محيطي نگه جهت طوليهفت آزمونه بايد در 

  .اند شدهداري  نگه خورندهمحيط هفت آزمونه بايد در جهت طولي الياف استفاده شود، كه در 

  .اند شدهداري  هفت آزمونه بايد در جهت عرضي الياف استفاده شود، كه تحت شرايط محيطي نگه

  .اند شدهداري  نگه خورندهمحيط ت آزمونه بايد در جهت عرضي الياف استفاده شود، كه در شرايط هف



 4

  ها ابعاد آزمونه  2- 6

داراي ها بايد  آزمونه. شود انجام  )تار و پود( در هر دو جهت طولي و عرضيبايد ها  مقاومت كششي آزمونه 

  . باشد 1به  4ها بايد  ين گيرهبه عرض آزمونه ب نسبت طول. در عرض باشند رشته 5حداقل 

  .باشد mm50mm ×300حداقل ها بايد  ابعاد آزمونه

  

  ها سازي آزمونه آماده  3- 6

و در يك فاصله  متر اول رول پنج كنار گذاشتنبسته بندي شده اصلي بعد از  فرآوردهاز ها بايد  آزمونه    

 ها  رشتهتعداد . بريده شود جداگانهپود  ياتار  هاي  رشته بين بايد  آزمونه. بريده شوندها  از لبه mm 100حداقل

 ارائهبايد در گزارش آزمون  ها رشتهتعداد  .هفت آزمونه در جهت تار يا در جهت پود بايد يكي باشدهر در 

  .شوند به كار گرفتهآزمون بايد با دقت  مراحلو در طي تمام  شوند تاها نبايد خم يا  آزمونه. شود

  

  ها تثبيت شرايط آزمونه 4- 6

  داري تحت شرايط محيطي نگه 4-1- 6

  . شوندداري  نگه )50±5(% رطوبت نسبيو  )C)2±23°در دماي  h24ها بايد حداقل  آزمونه 

  

   خورنده محيطداري در  نگه 4-2- 6

. شوندداري  نگه، 1مطابق جدولدر محلول قليايي آزمون  )C)2±60°در دماي  h24ها بايد حداقل  آزمونه 

  .تاس در آب مقطر g/lبه  ها غلظت

  

  هاي قليايي آزمون محلول: 1جدول

  

مواد خشك خلوص نوع ماده  

% 

 وزن

g 

Ca(OH)2 ٩� 5/0  

NaOH 97  1 

KOH 85  4 

  

. در آب مقطر حل شوند 2جدول ها بايد در مقادير ارائه شده در  سازي محلول قليايي آزمون، معرف براي آماده

  .ول قليايي آزمون مورد نياز استليف شيشه، يك ليتر محل شبكه g35تا   g30داري  براي نگه

  

  .ها را در غلظت مشخص شده در اختيار ندارند بايد اختالف وزن را تصحيح كنند كاربرهايي كه معرف -1يادآوري
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حـاوي   خورنـده از يـك محـيط   تـوان   شود، مـي   معيني استفاده  پايهمورد آزمون، فقط در روكش شيشه  شبكهاگر  -2يادآوري

  .استفاده كردنيز ) C)2±60°در آب در دماي   20% پايهسوسپانسيون روكش 

  

  روش كار شستن و خشك كردن  4-3- 6

شسته ) C)5±20°در دماي  كشي لولهبه آرامي با جريان آب ها بايد  آزمونه ،خورندهداري در محيط  بعد از نگه

 ها بايد براي نهآزمو .برسد 9در سطح آزمونه به كمتر از متر  pHگيري شده با كاغذ  اندازه pHمقدار شوند تا 

 لوله كشيها بايد به آرامي با جريان آب  سپس آزمونه. داري شوند نگه 5/0%در اسيد هيدروكلريك ساعت  يك

 pHگيري شده با كاغذ  اندازه pHمقدار بدون حركت مكانيكي مهمي شسته شوند تا ) C)5±20°در دماي 

خشك شوند و بعد ) C)2±60°در دماي دقيقه  60ها بايد براي مدت  آزمونه. برسد 7در سطح آزمونه به متر 

  . داري شوند نگهقبل از آزمون  )50±5(%و رطوبت نسبي  )C)2±23° در دماي h24از آن براي 

  

  روش كار  7

  

  شرايط آزمون  7-1

  . انجام شود )C)2±23° دماي بايد در آزمون 

  

  ها در دستگاه آزمون كششي اتصال آزمونه  7-2

اتصال خود  .متصل شوند اند اي كه در دستگاه آزمون كششي بسته شده يرهبين دو گها بايد  هآزمون 

. كند در طي آزمون جلوگيري ميبر روي گيره بااليي از توزيع غير يكنواخت تنش كششي  شونده تنظيم

   .هاي دستگاه آزمون كشش قرار گيرد آزمونه بايد عمود بر گيره

  .باشد mm200بايد حداقل ها  فاصله بين گيره

  

  روش آزمون  7-3

  .انجام شود خورندهها در محيط  داري آزمونه جهت پود قبل و بعد از نگهدر آزمون بايد در جهت تار و 

گيري  آزمونه را اندازه l0 حاصل طول. پيش بارگذاري كنيدN10تا باري برابر  mm/min5با سرعت را  ها آزمونه

. شكست رخ دهدتا افزايش دهيد  )mm/min)5±50نيروي كششي را با يك سرعت ثابت فك بااليي . كنيد

  .يادداشت كنيد متر ميلي، را به lF، را به نيوتن و طول، FFنيروي، 

  .كنار بگذاريدرخ دهد  در گيره گيره جا به جا شود يا شكست محل دراي را كه  هر آزمونه
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بـه  هاي ليف شيشه  شبكهمكانيكي خواص ر ، اطالعات بيشتثبت شود نيروي كششيحين افزايش اگر تغيير طول در  -يادآوري

  .آيد مي دست

  

  محاسبه و بيان نتايج  8

  

  . كنيد محاسبه و بيان )2( معادله و) 1(مقادير زير را براي هر نوع شرايط و جهت آزمون، با استفاده از معادله 

  .است N/mm، به Fβمقاومت كششي،  جداگانهمقادير  كليه

  

βF = FF / w          )1(  

  

  :كه در آن

FF  نيرو در شكست بهN ؛است  

w  عرض آزمونه بهmm ؛است  

  .است mm/mm، به εFدر شكست،  طويل شدگي جداگانهكليه مقادير 

  

εF = (lF-l0)/l0        )2(  

  :كه در آن

lF  ها در شكست به  فاصله بين گيرهmm ؛است  

l0  ها به  فاصله بين گيرهmm ؛است  

εF/ Fβ   را بهN/mm محاسبه كنيد 2 معادله و 1له با استفاده از معاد.  

  

  گيري  دقت اندازه  9

  

اما در نظر است چنين مطلبـي  ه است، استاندارد ميسر نبود ويرايش ها در اين گيري ارائه مطلبي در مورد دقت اندازه -يادآوري

  .به نسخه بازنگري شده اين استاندارد اضافه شود

  

  گزارش آزمون   10

  

  :زير باشد آزمون بايد شامل اطالعات گزارش

  ارجاع به اين استاندارد ملي) الف

  .كه توسط توليد كننده ارائه شده است فرآوردهمشخصات ) ب
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  ؛، كارخانه، توليد كننده يا فروشندهفرآوردهنام  )1

  ؛شماره كد توليد )2

  ؛فرآورده ساختارو نوع  )3

  ؛بندي بسته )4

  ؛هنگامي كه به آزمايشگاه تحويل داده شده است فرآوردهشكل  )5

  ؛ات در صورت مقتضي، براي مثال ضخامت اسمي، چگالي اسميساير اطالع )6

g/mبه جرم بر واحد سطح  )7
 ؛2

  ؛4-2افت حرارتي به درصد مطابق استاندارد بند  )8

  .شبكهو ابعاد  mm100در تار و پود بر  تعداد رشته )9

  

  روش كار آزمون ) پ

  

  آنمحل  بردار و  برداري، براي مثال نام نمونه سابقه قبل از آزمون و نمونه )1

  پايهبراي تثبيت شرايط استفاده شده، نوع اين روكش  پايه، اگر از يك روكش تثبيت شرايط )2

  7و  6هر انحرافي از بندهاي  )3

  تاريخ آزمون )4

  ها تعداد آزمونه )5

  اندازه آزمونه )6

  ها در عرض آزمونه رشته تعداد )7

  اطالعات كلي مربوط به آزمون  )8

  اتفاقاتي كه ممكن است بر نتايج اثر گذاشته باشد )9

 و علت آناند  كه كنار گذاشته شده ييها تعداد و نوع آزمونه  )10

اطالعات در مورد دستگاه و مشخصات تكنسين بايد در آزمايشگاه در دسترس باشد، اما الزم نيست در گزارش ارائـه   -يادآوري

  .شود

  

  شرايط و جهت آزمون تثبيت هر نوع براي  نتايج) ت

  

 .)β(Fومت كششي و مقدار ميانگين مقا جداگانهمقادير ) 1

  . (εF)طويل شدگي در شكستو مقدار ميانگين  جداگانهمقادير ) 2

  ).εF/F β(در شكست  گيو مقدار ميانگين نسبت مقاومت كششي به طويل شد جداگانهمقادير ) 3


