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»تعالي بسمه «  

 ايرانسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  با مؤآشنايي
 عهده که است کشور رسمى مرجع تنها قانون، موجب به ايران صنعتى تحقيقات و استاندارد مؤسسه

 .ميباشد ) رسمى ( ملى استانداردهاى نشر و تدوين تعيين، وظيفه دار
 مؤسسه، صاحبنظران  كارشناساناز استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب تدوين

سعي بر اين   .  با موضوع صورت ميگيرد    ومرتبطمراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه         
 و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن              هااست كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت         

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   :  صاحبان حق و نفع شامل      منصفانهآوري حاصل از مشاركت آگاهانه و        
پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     . تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد       وبازرگانان، مراكز علمي    

 مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                 براينظرخواهي  
) رسمي ( مليدر صورت تصويب به عنوان استاندارد         در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و          وپيشنهادها

 .چاپ و منتشر مي شود

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

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

 .باشدتصويب رسيده 

اندارد ميباشد كه در     المللي است  بين استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان              مؤسسه
 خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي       ونيازمنديهايتدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي           

 . بين المـللي استفـاده مي نمايداستانداردهـايعلمي، فني و صنعتي جهان و 

 منظور  به قانون    و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در               استاندارد مؤسسه
 محصوالت و كيفيتحمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از 

 شوراي عالي استاندارد    تصويبمالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با              
ي محصوالت كشور، اجراي      المللي برا   بينمؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي           . اجباري نمايد 

 . نمايداجبارياستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

 خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه           از بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان           همچنين

 سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست          كنندكانمشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي           

 وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را           كنندگانآزمايشگاهها و كاليبره    محيطي،  

 تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                   نظامبر اساس ضوابط     

 سيستم بين المللي    ترويج.  تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              گواهينامه

 انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح       ويكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها          

 .د مي باشمؤسسهاستانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين 



ساخته شده در کاری حرارتی  های عایقه کمیسیون استاندارد مصالح ساختمانی،  فرآورد
  ـ ویژگیها(EPB)لیت منبسط  پرکارخانه از 

 رئیس سمت یا نمایندگی

 باریکانی، مهدی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 )پلیمر مهندسی دکترای( 
 اعضاء 

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

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

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

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

 مصطفی، رنجبر ایرانی شرکت پشم شیشه ایران 
 )فیزیکلیسانس ( 

  قاسم،سهرابی   گوهر کاوششرکت
 )کارشناس فنی( 

 حسین، عابدی  ایران سنگشرکت پشم 
 )صنایعلیسانس ( 

 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
 )شیمینس لیسا( 

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

 فرشته، یگانی وزارت صنایع و معادن
 )راه و ساختمانلیسانس ( 

 دبیران         

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

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

 
 



اعضای شرکت کننده در یکصد و سی امین کمیته ملی استاندارد ساختمان و 
 مصالح ساختمانی 

 
 رئیس سمت یا نمایندگی

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

 اکبری حقیقی، کریم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 )شیمینس لیسا( 

 باریکانی، مهدی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 )پلیمر مهندسی دکترای( 

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

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

 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( 

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

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



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

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

 فرشته، یگانی وزارت صنایع و معادن
 )راه و ساختمانلیسانس ( 

 دبیر       

 نگین، نوری رانمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ای
 )شیمیلیسانس ( 

 
 



 پیشگفتار

 پرلیت  ساخته شده در کارخانه ازکاری حرارتی های عایقه استاندارد مصالح ساختمانی،  فرآورد

 ـ ویژگیها، که پیش نویس آن توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در (EPB)منبسط

 مصالح جلسه کمیته ملی استاندارد یکصدو سی امینهای مربوط تهیه و تدوین شده و در  سیونیکم

 قانون 3 قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده تصویبمورد  9/1384/ 1 مورخساختمانی 

 به 1371اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

 .عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود

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

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

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

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

 .استفاده کرد

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

ته امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرف

 .هماهنگی ایجاد شود

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

EN 13169 : 2001, Thermal insulation products for buildings -Factory 
made Products of Expanded Perlite (EPB)- Specification 
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 ری حرارتی کا های عایقه  فرآورد -مصالح ساختمانی

 ها پرلیت منبسط ـ ویژگیاز  ساخته شده در کارخانه

 

  هدف ١

 ساخته شده در کارخانه از       الزامات فرآورده های    مشخص نمودن  این استاندارد هدف از تدوین     ١-١

کاری حرارتی   ، که برای عایق    است  هـا و یـا بـدون آنها        پوشـش  هـا یـا      رویـه ، بـا    1پرلیـت منبسـط   

 . این فرآورده ها به شکل تخته  یا عایق های چند الیه تولید می شوند.ود ساختمان ها استفاده می ش

 ). پیوست ت(  می شودرا نیز شامل 2مرکب این استاندارد تخته های عایق حرارتی  ۲-١

این استاندارد خصوصیات فرآورده شرح داده می شود و شامل روش های کار برای آزمون،                در ۳-١

 .استی و برچسب گذاری ارزیابی مطابقت، نشانه گذار

 

  دامنه کاربرد2

کاری حرارتی پیش    در سیستم های عایق   که   در بر می گیرد     را ییـ فـرآورده ها    ایـن اسـتاندارد    2-1

عملکرد سیستم های مربوط به     ولی این استاندارد     استفاده می شوند،     مرکب نیز های   سـاخته و پـانل    

 .شامل نمی شود را  هااین فرآورده

  یک فرآورده را برای مناسب بودنمورد نیاز یک خاصیت معین یا کالس ارد ترازاین استاند 2-2

  در  و کالس ها راترازهاباید این گونه  کاربرد معین  یکبرای.  مشخص نمی کندیخاصدر کاربرد  

                                                      
1 EPB = Expanded  Perlite  Board 
2 composite 
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 . دنیافت که با این استاندارد مغایرت ندار  استانداردهاییومقررات 

 متر مربع کلوین بر     5/0 شده کمتر از     اظهارا مقاومت حرارتی    ایـن اسـتاندارد فرآورده هایی ب        2-3

درجه  10 در وات بر متر کلوین      065/0  شده  بیشتر از      اظهـار  یـا ضـریب هدایـت حرارتـی          وات

 .در بر نمی گیردسلسیوس را 

 تجهیزات   کاری  عـایق  یو فـرآورده هـا     درجـا کـاری    ایـن اسـتاندارد فـرآورده هـای عـایق           2-4

 مانند شاخصکوستیکی آجنبه های   ، همچنین   نمی شود شـامل    را  صـنعتی  سیسـات تاٌ یـا سـاختمانی   

  . را در بر نمی گیردکاری صدای هوابرد مستقیم  و عایقصداجذب 

 

    مراجع الزامي۳

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

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

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

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

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

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

 : استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

ری کا  فـرآورده هـای عایق     ،مصـالح سـاختمانی    ،1383سـال    : 7113ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-1

 .نروش آزمو - تعیین طول و عرض،حرارتی

کاری   فـرآورده هـای عایق     ،مصـالح سـاختمانی   ،  1383سـال    : 7114ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-2

 .ن روش آزمو-ضخامت تعیین ،حرارتی
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کاری   فـرآورده هـای عایق     ،مصـالح سـاختمانی   ،  1383سـال    : 7115ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-3

 .ن روش آزمو–گونیا بودن تعیین ،حرارتی

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

 .ن روش آزمو-تخت بودن  تعیین ،حرارتی

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

 .ن روش آزمو-رفتار فشاری تعیین ،حرارتی

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

 .ن روش آزمو-چگالی ظاهریتعیین  ،حرارتی

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

 .ن روش آزمو- تعیین مقاومت کششی عمود بر سطوح ،حرارتی

کاری   فـرآورده هـای عایق     ،تمانیمصـالح سـاخ   ،  1383سـال    : 7120ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-8

 .ن روش آزمو-  جزییوری  مدت از طریق غوطهکوتاهتعیین جذب آب  ،حرارتی

 واکنش در برابر آتش، آزمون قابلیت       ی، آزمون ها  1383سال   : 7271-2ملی ایران   اسـتاندارد    3-9

  .نسوختن

کاری   فـرآورده هـای عایق     ،مصـالح سـاختمانی   ،  1383سـال    : 7294ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-10

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

کاری   فـرآورده هـای عایق     ،مصـالح سـاختمانی   ،  1383سـال    : 7295ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-11

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

کاری   فـرآورده هـای عایق     ،لح سـاختمانی  مصـا ،  1383سـال    : 7296ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-12

 .ن روش آزمو- تعیین خزش فشاری ،حرارتی
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کاری   فـرآورده هـای عایق     ،مصـالح سـاختمانی   ،  1383سـال    : 7299ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-13

 .نروش آزمو -تعیین خواص انتقال بخار آب ،حرارتی

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

 .ن روش آزمو-تعیین رفتار خمشی ،حرارتی

کاری   فرآورده های عایق   ،مصـالح سـاختمانی    ، 1384:  سـال   8081: ملـی ایـران   اسـتاندارد    3-15

  ن روش آزمو–تعیین مواد آلی ،حرارتی

کاری   فرآورده های عایق   ،مصـالح سـاختمانی   ،   1384:  سـال   8082: ملـی ایـران   اسـتاندارد    3-16

سـفتی دینامیکـی مـواد بـه کار رفته زیر کف های شناور در               عییـن   ت -آکوسـتیک  ،حرارتـی 

 . ن روش آزمو-ساختمان های مسکونی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    ، 1384سـال    : 8083ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-17

 روش آزمون -کاری حرارتی کف شناور حرارتی، تعیین ضخامت فرآورده های عایق

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    ، 1384سـال    : 8084ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-18

 نامهواژه  -حرارتی

کاری   فـرآورده های عایق    ،مصـالح سـاختمانی    ، 1384سـال    : 8086ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-19

    روش آزمون- متمرکزحرارتی، تعیین رفتار تحت بار 

ای معدنی مورد مصرف      پشم ه   حرارتی  های عایق ، 1384:  سال  8116: ملی ایران استاندارد   3-20

 ویژگی ها  -در ساختمان 

 کاری   فرآورده های عایق،مصالح ساختمانی، 1384سال  : 8184ملی ایران استاندارد  3-21

 -آکوسـتیک، جـذب کننده های صدا برای استفاده در ساختمان، درجه بندی جذب صدا               ،حرارتـی 

 ن روش آزمو
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کاری   فـرآورده های عایق    ،تمانیمصـالح سـاخ    ، 1384:  سـال   8298ملـی ایـران     اسـتاندارد    3-22

 ویژگی ها  -فرآورده های فوم پلی یورتان صلب ساخته شده در کارخانه  ،حرارتی

، واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های          1384سال   : 8299ملی ایران   اسـتاندارد     3-23

  .ساختمانی، طبقه بندی

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 13163: 2001, Thermal insulation products for buildings – Factory made 
products of expanded polystyrene (EPS) – Specification 

3-27 EN 13166: 2001, Thermal insulation products for buildings – Factory made 
products of phenolic foam (PF) – Specification 

3-28 prEN 13793, Thermal insulating products for building applications – 
determination of behaviour under cyclic loading 

3-29 ISO 354:2003, Acoustics–Measurement of sound absorption in a reverberation 
room. 

3-30 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 

3-31 EN ISO 1716 :2002, Reaction to fire tests for building products – 
Determination of the heat of combustion (ISO 1716:2002)  

3-32 EN 13823:2000 , Reaction to fire tests for building products – building 
products  excluding floorings exposed to the thermal attack by a single 
burning item. 

3-33 ISO EN 12491:1997, Statistical methods for quality control of building 
materials and components. 

  اصطالحات و تعاریف4

 . کار می روده تعاریف زیر بیا واژه هایی با /اصطالحات و این استاندارد در
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  پرلیت منبسط4-1

 منبسط شده بر اثر حرارت       از سنگ طبیعی آتشفشانی     است که معموالً   دانـه ای سبک   ) عـایق  (مـاده 

 .  سلولی  دهدی تشکیل ساختارمی شود تا ساخته

   عایق چند الیه4-2

ممکن آن   ضخامت الیه های منفرد       که  عایق مشخص است   از یک ماده  یبـی از دو یـا چـند الیه          ترک

 . است متفاوت باشد

  مرکب عایق 4-3

از عایق مرکب   خاصیت  . استماده عایق مختلف تشکیل شده      دو  از  حداقل  الیـه هـا که      ترکیبـی از    

 .  منفرد مشتق می شودموادکاری  خواص عایق

 تخته پرلیت منبسط 4-4

 ساخته  چسبانندهتخـته عـایق حرارتـی صلبی است که از پرلیت منبسط، الیاف مسلح کننده و مواد                  

ی چسبانده  یی یا چندتا  یصورت تخته های دوتا   ه  صورت یک تخته یا ب    ه  آن را مـی توان ب      .مـی شـود   

تخته ها ممکن است    ). 2-4عایق چند الیه، بند     ( کرد   عرضه مناسب   چسبشـده به یکدیگر با یک       

 . باشند1شکل داده شده دارای لبه همچنین

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Profiled edge 
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  تراز4-5

مشخصه  شده   اظهارمقدار   تراز از طریق     .استپایینی یک الزام     حد   مقـدار معین حد باالیی یا     یـک   

 . مورد نظر ارائه می شود

 کالس 4-6

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

 هانماد ها و یکا  4-7

 : ، به شرح زیر استهایی که در این استاندارد استفاده می شودیکا  ها و نماد  4-7-1

- a ثیر رطوبت بر ضریب هدایت حرارتی�ضریب مربوط به تا

mm b عرض

mm c قابلیت فشردگی

mm d ضخامت

mm kPa 48  dB بعد از برداشتن بار اضافی kPa 2ضخامت تحت بار 

mm kPa 250  dLتحت بار ضخامت 

mm dN ضخامت اسمی فرآورده

% εb∆ تغییر نسبی عرض

% εd∆ تغییر نسبی ضخامت

% εl∆ تغییر نسبی طول

- k  به تعداد نتایج آزمونمربوط ضریب

mm l طول

W/(m.K) λD  شدهاظهارضریب هدایت حرارتی 



8 

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

W/(m.K) λmean دایت حرارتیمیانگین ضریب ه

W/(m.K) ضریب هدایت حرارتی در حالت خشک λ10,dry

W/(m.K) 90 اطمینانسطحبا از آزمونه ها  ٪ 90 ضریب هدایت حرارتی ٪ λ90/90

kg m1  ساعت غوطه وری کامل در آب2جرم آزمونه بعد از 

kg m23,dry جرم آزمونه در حالت خشک

kg m23,50 ٪50و رطوبت نسبی  درجه سلسیوس 23جرم آزمونه در 

- µ  بخار آبدر برابر نفوذضریب مقاومت 

- n تعداد نتایج آزمون

m2.K/W RD  شدهاظهارمقاومت حرارتی 

m2.K/W Ri نتیجه یک آزمون مقاومت حرارتی

m2.K/W Rmean میانگین مقاومت حرارتی

m2.K/W R90/90 ٪ 90 اطمینان سطح با  از آزمونه ها٪ 90مقاومت حرارتی 

mm/m Sb انحراف از گونیا بودن طول و عرض

mm Smax انحراف از تخت بودن

m2.K/W sR انحراف معیار مقاومت حرارتی تخمین

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

MN/m3 's سفتی دینامیکی

kPa σb مقاومت خمشی

kPa σbc مقاومت خمشی در دهانه ثابت

kPa σc  شده اظهار فشاری تنش
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kPa σm مقاومت فشاری

kPa σmt مقاومت کششی عمود بر سطوح

kPa σ10  درصد تغییر شکل10تنش فشاری در

kg/kg U23,50  درصد50 و رطوبت نسبی ºC   23نسبت وزنی رطوبت در 

m3 V حجم آزمونه

kg/m2 Wp جزیی یور  غوطهبه وسیله مدت کوتاهجذب آب 

kg/dm3 Wlt کامل یور  غوطهبه وسیله مدت کوتاهآب جذب 

mm  X0  شروع بارگذاری از ثانیه بعد60، تغییر شکل اولیه

mm  Xct خزش فشاری

mm  Xt )کاهش کل ضخامت (tتغییر شکل در زمان 

m2.h.Pa/mg Ζ بخار آبدر برابر  مقاومت 

 

BS نماد تراز اظهار شده مقاومت خمشی

BS(z) نماد تراز اظهار شده مقاومت خمشی در یک دهانه ثابت

CC(i1/i2/y)σc نماد تراز اظهار شده خزش فشاری

CP نماد تراز اظهار شده قابلیت فشردگی

CS(10\Y) نماد تراز اظهار شده مقاومت یا تنش فشاری

DLT(i)5 نماد تراز اظهار شده تغییر شکل تحت بار و دما

DS(H) اظهار شده پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبتنماد مقدار 

DS(T+/50) نماد مقدار اظهار شده پایداری ابعادی تحت دما و رطوبت معین

 
 
 



10 

MU  نماد مقدار اظهار شده برای ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب

 PL(2)    میلیمتر2نماد تراز اظهار شده بار متمرکز برای تغییر شکل 

SD از اظهار شده سفتی دینامیکینماد تر

T نماد کالس اظهار شده برای رواداری های ضخامت

TR نماد مقدار اظهار شده برای مقاومت کششی عمود بر سطوح

WS وسیله غوطه وری جزییه نماد تراز اظهار شده برای جذب آب کوتاه مدت ب

WS(T)  وری کاملوسیله غوطهه نماد تراز اظهار شده برای جذب آب کوتاه مدت ب

Z نماد مقدار اظهار شده برای مقاومت در برابر بخار آب

 

 :  است، شامل موارد زیرواژه های اختصاری که در این استاندارد استفاده شده 4-7-2

EPB تخته پرلیت منبسط

ITT آزمون اولیه
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   الزامات۵

  كليات١-۵

 این استاندارد،  برای مطابقت با  . ارزیابی شود  این استاندارد    6خـواص فـرآورده بـاید بر اساس بند          

 . مطابقت داشته باشند3-5 با الزامات بند بر حسب مورد و 2-5فرآورده ها باید با الزامات بند 

 
 .   اطالعات درباره خواص اضافی در پیوست ث آمده  است:يادآوري

 

 شده تعدادی از آزمونه ها       خاصیت فرآورده، میانگین مقادیر اندازه گیری      هرنتـیجه یک آزمون برای      

 . استآمده 6است که در جدول 

 

  كاربردها تمام     الزامات براي ٢-۵  

  مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی 5-2-1 

  با مطابقمقاومـت حرارتـی و ضـریب هدایـت حرارتـی باید براساس اندازه    گیری های انجام شده                      

 .یم باشد برای فر آورده های ضخ25-3 و 24-3بندهای 

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

 :تولید کننده مطابق بندهای زیر اظهار شود 

 ؛ درجه سلسیوس باشد10 دمای متوسط مرجع باید 5-2-1-1

 ؛گیری شده باید با سه رقم معنی دار بیان شوند  مقادیر اندازه5-2-1-2

 ، باید در    λD ،ضریب هدایت حرارتی  . ، بـاید همیشـه اظهار شود       RD ،مـت حرارتـی    مقاو 5-2-1-3

 ؛صورت امکان اظهار شود
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با  ، باید    λD ،و ضریب هدایت حرارتی اظهار شده      ، RD ، مقاومـت حرارتـی اظهـار شـده        5-2-1-4

 درصد 90 اطمینان سطح با که فرآورده باشد  درصد   90 حداقـل    نشـانگر  حـدودی ارائـه شـود کـه       

 ؛شودین  تعی

کلوین رو به  متر وات بر 0/ 001باید با تقریب ،  λ90/90 ، مقـدار ضـریب هدایت حرارتی  5-2-1-5

 ؛کلوین اظهار شود وات بر متر 001/0 گام هایترازهایی با  در  λDعنوان ه باال گرد شود و ب

رارتی ، و ضریب هدایت ح    dN ، باید از ضخامت اسمی     ،RD ، مقاومت حرارتی اظهار شده    5-2-1-6

 ؛شود محاسبه  ،λ90/90 ،اظهار شده مربوط

و ضریب هدایت    ،dN ، از ضخامت اسمی   هنگامـیکه ،   R90/90 ، مقـدار مقاومـت حرارتـی      5-2-1-7

به پایین  ن بر وات روی  مترمربع کلو05/0 باید با تقریب می شود محاسبه   ،  λ90/90 ،حرارتـی مربوط  

 ؛کلوین بر وات اظهار شود مترمربع 05/0 گام هایدرترازهایی با   RDصورت ه ب  وشودگرد 

 که فقط مقاومت حرارتی آنها مستقیماً اندازه گیری         یی، برای آن فرآورده ها     R90/90 ، مقـدار  5-2-1-8

    ،RD،عنوانه  مـترمربع کلویـن بـر وات رو به پایین گرد شود، وب             05/0مـی  شـود، بـاید بـا تقریـب            

 .ن بر وات اظهار شودمترمربع کلوی 05/0گام های درترازهایی با 

  طول وعرض5-2-2

کدام از نتایج آزمون نباید بیش از  هیچ.  تعیین شود1-3بند ، باید مطابق با  b ، و عـرض، l  طـول، 

  :مقادیر زیر از مقادیر اسمی  انحراف داشته باشند

  میلیمتر نباشد1200  میلیمتر برای طول و عرض فرآورده ای که بیش از ± 3       

  میلیمتر باشد1200  میلیمتر برای طول و عرض فرآورده ای که بیش از ± 5       
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    ضخامت5-2-3

 کدام از هیچ.  پاسکال تعیین شود250 با استفاده از باری معادل 2-3بند ، باید مطابق با  dضخامت،

اف  انحر 1 ، بیش از رواداری های ارائه شده در جدول           dNنـتایج آزمـون نباید از ضخامت  اسمی،          

 .داشته باشد

 رواداری های ضخامت : 1جدول 

dNبزرگتر از 
120 

dN و 70 بزرگتر از 
 120کوچکتر یا مساوی 

dN و 35 بزرگتر از 
 70کوچکتر یا مساوی 

dN کوچکتر 
 35یا مساوی 

، ضخامت اسمی
 میلیمتر

4 ± 3 ± 2 ± 1 ± 
 ، رواداری

 میلیمتر

 
این آزمون  نیازی به انجام    ،  انجام شود   7-2-در صـورتی کـه آزمون های شرح داده شده در بند ت            

 .نیست

     گونیا بودن5-2-4

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

 . میلیمتر در متر باشد3 بیش از 

  تخت بودن 5-2-5

، نباید بیش از مقادیر  Smaxبودن،انحراف از تخت . تعیین شود 4-3بند تخـت بـودن باید مطابق با   

 : زیر باشد

 ؛ میلیمتر نباشد1200   میلیمتر برای طول و عرض فرآورده ای که بیش از 3       

 . میلیمتر باشد1200   میلیمتر برای طول و عرض فرآورده ای که  بیش از 5       
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   مقاومت خمشی 5-2-6

، مقاومت خمشی   جا به جایی  برای مقاصد   . ود تعیین ش  14-3بند  مقاومـت خمشـی بـاید مطابق با         

 .پاسکال باشد  کیلو300تخته ها نباید کمتر از 

 
در مورد تخته های چند الیه، وقتی که هرکدام از          .  برای تخته های منفرد کاربرد دارد      جا به جایی   الزامات   :يـادآوري 

 . برآورده شده استجا به جایی امات  که الزکردالیه های منفرد این الزامات را برآورده کنند، می توان فرض 

 

   پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای مشخص 5-2-7

.  تعیین شود   10-3بند  پـایداری ابعـادی تحـت شـرایط رطوبـت و دمـای مشخص  باید مطابق با                   

  درصد انجام 90 ±5  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 23 ±2 ساعت  در 48آزمـون  بـاید بـرای    

تغییرات نسبی .  درصد باشد5/0نباید بیش از    ، εb∆، و عرض     εl∆  نسـبی  طـول     تغیـیرات . شـود 

  . درصد باشد0/1، نباید بیش از εd∆ضخامت 

  واکنش در برابر آتش  5-2-8

 . تعیین شود23-3بند کالس واکنش در برابر آتش باید مطابق با 
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 برای کاربردهای ویژهالزامات  5-3

  کلیات5-3-1

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

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

   پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین 5-3-2

آزمون   . تعیین شود  10-3بند  پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای مشخص  باید مطابق با             

 درصد  50±5 درجه سلسیوس و     70±2در دمـای     آزمونـه هـا       سـاعت قرارگـیری    48 پـس از  بـاید   

.  درصد باشد 5/0، نباید بیش از     εb∆ ، و عرض  εl∆ تغییرات نسبی  طول   . رطوبت نسبی انجام شود   

 . درصد باشد0/1، نباید بیش از εd∆تغییرات نسبی ضخامت، 

 تنش فشاری     مقاومت فشاری یا 5-3-3

تعیین  5-3بند باید مطابق با ، σm  ، یا مقاومت فشاری،σ10، درصد تغییر شکل10تنش فشاری در 

 یا مقاومت   ،σ10،   درصد تغییر شکل   10کـدام از نـتایج آزمـون برای تنش فشاری در             هـیچ . شـود 

 تراز    برای  2هـرکدام کـه کوچکـتر اسـت نباید کمتر از مقادیر داده شده در جدول                 ،  σm ،فشـاری 

 . اعالم شده باشد
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 ترازها برای تنش فشاری یا مقاومت فشاری:  2جدول 

 تراز کیلو پاسکال، الزامات

 CS(10\Y)100 100بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)125 125بزرگتر یا مساوی

 CS(10\Y)150 150بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)200 200بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)300 300بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)450 450بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)700 700بزرگتر یا مساوی 

 CS(10\Y)800 800بزرگتر یا مساوی 

 

  تغییر شکل تحت شرایط دما و بار معین 5-3-4

تغییر شکل  .  تعیین شود  11-3بند  تغیـیر شکل ضخامت تحت شرایط دما و بار معین باید مطابق با              

 .،  بیشتر شود3 شده در جدول اظهارید از مقادیر داده شده برای تراز ، نباεd∆ ،نسبی در ضخامت

 
 
 
 
 
 



17 

  ترازها برای تغییر شکل تحت شرایط دما و بار معین:3جدول 

 تراز درصد، الزامات شرایط آزمون

  کیلو پاسکال20: بار

 سلسیوس درجه 80±1: دما

  ساعت48± 1: زمان

 DLT(1)5 5 یا مساوی کوچکتر

 و پاسکال کیل40: بار

 سلسیوس درجه 70±1: دما

  ساعت168± 1: زمان

 DLT(2)5 5 یا مساوی کوچکتر

  کیلو پاسکال80: بار

 سلسیوس درجه 60±1: دما

  ساعت168± 1: زمان

 DLT(3)5 5 یا مساوی کوچکتر

 

     مقاومت کششی عمود بر سطوح5-3-5 

 3-3-6کارگیری شرایط بند    ه   با ب  7-3بند   باید مطابق با     ،σmt ،مقاومـت کششـی عمـود بر سطوح       

 .پاسکال باشد  کیلو20کمتر از  کدام از نتایج آزمون نباید هیچ. تعیین شود

    جذب آب5-3-6

  جذب آب کوتاه مدت با غوطه وری جزئی5-3-6-1   

 هیچ. شودتعیین   8-3بند  مطابق با   باید  ،  Wp ،وسیله غوطه  وری جزئی    ه  جـذب آب کوتـاه مدت ب      

 . شده بیشتر باشداظهارون نباید از مقدار کدام از نتایج آزم

  جذب آب کوتاه مدت با غوطه ور ی کامل5-3-6-2   

 هیچ.  تعیین شود  4-3-6، باید مطابق با بند      Wst ،وسیله غوطه  وری کامل    ه  جذب آب کوتاه مدت ب    

 .ند شده باشاظهار  برای تراز 4کدام از نتایج آزمون نباید کمتر از مقادیر داده شده در جدول 
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 ترازها برای جذب آب بوسیله غوطه وری کامل: 4جدول 

 تراز درصد، الزامات

 WS(T)8  08/0کوچکتر یا مساوی 

 WS(T)6 06/0کوچکتر یا مساوی 

 WS(T)4 04/0کوچکتر یا مساوی 

 WS(T)2 02/0کوچکتر یا مساوی 

 

   مقاومت خمشی در یک دهانه ثابت5-3-7

 هیچ.  تعیین شود14-3بند ، باید مطابق با  σbc، میلیمتر250مقاومـت خمشـی در یـک دهانه ثابت    

 .  شده باشداظهار برای تراز 5کدام از نتایج آزمون نباید کمتر از مقدار داده شده در جدول 

 ترازها برای مقاومت خمشی در یک دهانه ثابت : 5جدول 

 تراز کیلوپاسکال الزامات،

 BS(250)700 700بزرگتر یا مساوی 

 BS(250)900 900 یا مساوی بزرگتر

 BS(250)1100 1100بزرگتر یا مساوی 

 BS(250)1300 1300بزرگتر یا مساوی 

 

 متمرکز  بار 5-3-8

 گام هایو در ترازهایی با  دهتعیین ش 19-3بند  میلیمتر باید مطابق با 2 در تغییر شکل مـتمرکز بـار  

 . شده باشداظهارمتر از تراز کدام از نتایج آزمون نباید ک هیچ. شود نیوتن اعالم 50
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    خزش فشاری5-3-9

 روز آزمون در یک تنش 122، باید بعد از حداقل Xt ،، وکاهش ضخامت کل Xct خـزش فشاری، 

 30 که درفواصل حداقل یک کیلو پاسکال داده شده، تعیین شود و نتایج            ،σc  شده، اظهـار فشـاری   

. دست آید ه   ب 12-3بند   شده مطابق با     اظهار راز های ت تا   ) سال 10با  متناظر   (یابی شوند  برابـر برون  

  با    ،   i1  ،، و کل کاهش ضخامت باید در ترازهای        i2 شده،   اظهارخـزش فشـاری بـاید در ترازهای         

 اظهاریک از نتایج آزمون نباید از ترازهای         هیچ.  شود بیان شده   اظهار میلیمتر در تنش     1/0 گام های 

 .اشد شده بیشتر باظهارشده در تنش 

، بـرای مــثال تــراز اعــالم شــده   7مطــابق بــند   CC(i1/i2/y) σc شناســایی بـه کــد   ارجــاع بــا:يـادآوري 

CC(2.5/2/10)100،    میلیمتر برای کل    5/2 میلیمتر برای خزش فشاری و     2 که بیشتر از     ی است مقـدار بـیانگر 

تحت تنش اعالم شده    ) هز رو 122  نتیجه آزمون   برابر 30یعنی  ( سال   10یابی در    کـاهش ضخامت بعد از برون     

 .نباشد کیلو پاسکال 100

     انتقال بخار آب١٠-٣-۵

عنوان ضریب مقاومت نفوذ بخار     ه  تعیین شود و ب    13-3بند   آب باید مطابق با       خـواص انتقال بخار   

 برای فرآورده های ،Ζ ،عنوان مقاومت در برابر بخار آبه همگن و ب  بـرای فـرآورده هـای   ، µ،آب

 اظهار نباید زیادتر از مقدار       µ  کدام از نتایج آزمون    هیچ. شودش شـده اعالم     غیرهمگـن یـا روکـ     

 .  شده باشنداظهارکمتر از مقدار   نباید Ζیک از نتایج آزمون   شده و هیچ

روکش  چه، فرآورده های پرلیت منبسط   µ،در نـبود اندازه گیری ها، ضریب مقاومت نفوذ بخار آب 

 .  فرض کرد5 را می توان معادل روکش چه بدوناز و  با ساختار ببا یک منسوج شده

  آزاد شدن مواد خطرناک5-3-11

 .را نگاه کنید  ث پیوست:يادآوري



20 

  روش هاي آزمون۶

   نمونه برداري ١-۶

 .آزمونه ها باید از یک نمونه که حداقل یک تخته کامل باشد برداشته شود

   تثبيت شرايط٢-۶

 شرایطی الزم نیست مگر آنکه در        تثبیت گونه امل، هـیچ   تخـته هـای کـ      شـامل بـرای آزمونـه هـای       

 هفته  6در صورت اختالف نظر، آزمونه ها باید حداقل         . اسـتاندارد روش آزمون مشخص شده باشد      

 . درصد نگهداری شوند50±5 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 23±2قبل از آزمون دردمای 

 محیطی با  آزمونه ها باید در 2-3-6 برای بند جزه وقتی که آزمونه ها از تخته ها بریده می شوند، ب 

ابت پایدار  ث  درصـد تـا رسـیدن به وزن           50±5 درجـه سلسـیوس و رطوبـت نسـبی           23±2دمـای   

دست می آید که تغییرات نسبی وزن بین دو اندازه گیری هفتگی            ه  پایداری وقتی ب  . داری شـوند   نگـه 

ی زیر باید انجام     ا وش کار مرحله  در صـورت اختالف نظر، ر     .  درصـد نباشـد    5/0متوالـی بـیش از      

 :شود

 سلسیوس در یک آون       درجه 70±2 ساعت دردمای    72 آزمونه ها برای     ):مرجع خشك ( مرحله اول 

تهویه می شود  درصد 50±5 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 23±2 دمای ه ب ورودی بـا هوای  کـه 

 .ستا   m23,dryوزن آزمونه در مرحله اول . ند شونگهداری و سپس وزن می

دمای  با    شرایطی شرایط مطابق مرحله اول، در       تثبیت آزمونه ها بعد از      ):مرجع نرمال ( مـرحله دوم  

 حالت پایدار   درصـد نگهـداری می شوند تا به           50±5 درجـه سلسـیوس و رطوبـت نسـبی           2±23

ه  طول می کشد ب   و بیشتر  هفته   6پایدار کردن، طبق تعریف، حداقل      . شوندبرسـند و سـپس وزن می        

 .  درصد نباشد5ی که تغییرات نسبی رطوبت بین دو اندازه گیری هفتگی متوالی بیشتر از صورت
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 .است   m23,50وزن آزمونه در مرحله دوم 

آزمونه در  کردن  ، که به کیلوگرم بر کیلوگرم بیان می شود، باید از طریق وزن              u23,50مقدار رطوبت،   

 :محاسبه  شود) 1( معادله اده ازاستف تعیین و با ، گرم1/0هر مرحله با دقتی برابر 

 
dry

dry

m
mm

u
,23

,2350,23
50,23

−
=  معادله (1)                                    

 

  آزمون6-3

  كليات١-٣-۶

ابعـاد آزمونـه هـا، حداقـل تعداد اندازه گیری های مورد نیاز برای بدست آوردن یک نتیجه آزمون و                     

 . ائه شده است ار6 در جدول ،هرگونه شرایط ویژه که الزم است

  ضريب هدايت حرارتي و مقاومت حرارتي۶-۳-۲

 برای فرآورده های    25-3 یا   24-3بند های   ضریب هدایت  حرارتی و مقاومت  حرارتی باید مطابق با            

 :ضخیم و تحت شرایط زیر تعیین شود

 ؛ درجه سلسیوس10±3/0دمای متوسط  -

 ؛)یعنی تحت شرایط خشک (2-6 شرایط مطابق با مرحله اول بند تثبیتبعد از  -

ـ  -  برای تعیین ضریب هدایت حرارتی در ارتباط با          پ کارگـیری شـرایط داده شـده در پیوست        ه  ب

 .مقدار رطوبت

 
 درجه  10 ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی را می توان همچنین در دمای های متوسط بجز                 :يـادآوري 

 . بین دما و خواص حرارتی بخوبی مستند شده باشدسلسیوس اندازه گیری کرد، مشروط بر آنکه درستی رابطه
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ضـریب هدایـت حرارتـی و مقاومـت حرارتـی بـاید مستقیماً در ضخامت اندازه گیری شده تعیین                    

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

 :عیین شود مشروط بر اینکهبا اندازه گیری هایی روی ضخامت های دیگر فرآورده ت

 ؛ساخته شده باشد  تولیدخطخصوصیات فیزیکی و شیمیایی مشابه ودرهمان دارای فرآورده  -

هایی که    ، در محدوده ضخامت    λ ، ضریب هدایت حرارتی   25-3بند  بتوان نشان داد که مطابق با        -

 .با یکدیگر اختالف ندارد  درصد2محاسبه صورت می گیرد بیشتر از 

 مقاومت کششی عمود بر سطوح ٣-٣-۶

3بند برای اندازه گیری های مقاومت کششی عمود بر سطوح، شرایط اضافی روش آزمون مطابق با 

 :  زیر باشدبه شرحباید  7-

  ؛ باشند میلیمتر5ساخته شده از فوالد، دارای ضخامت حداقل  ورق های صلب -

ه  چسباند ، به ورق های صلب    30/110، یا   40/100 یا   25/85آزمونـه با قیر داغ اکسیده، مانند نوع          -

 ؛شود

  درجه   23±5 سـاعت در دمای      6آزمونـه چسـبانده شـده بـه ورق هـای فلـزی، بـرای حداقـل                   -

 .شودسرد  سلسیوس، قبل از آزمون

  غوطه وری کاملبه وسیله جذب آب 6-3-4

یر وری کـامل بـاید بـا اسـتفاده از روش هـای آزمون ز               جـذب آب کوتـاه مـدت از طـریق غوطـه           

 : اندازه گیری شود

 کار بریده  ب8-3بند وسایل و مراجع الزامی مربوط را مطابق  6-3-4-1

 یا  رویهشامل هرگونه   که  انتخاب کنید،     بـا ضـخامت اسـمی فـرآورده         را یـک آزمونـه    6-3-4-2

 . باشد6  با ابعاد داده شده در جدول و در صورت وجودپوشش
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 .دست آیده ، ب m23,50 کنید تا جرم اولیه آن،  گرم وزن1/0آزمونه را با تقریب  6-3-4-3

طور کامل  ه    ساعت ب   2±02/0را برای    آزمونه را در یک حوضچه آب قرار دهید و آن          6-3-4-4

 .مانده  بآب میلیمتر زیر 2غوطه ور سازید، بصورتی که رویه باالیی حداقل 

طور قائم  ه  رار دادن آن ب     ثانیه با ق    600±30 و برای    کردهآزمونـه را از حوضچه خارج        6-3-4-5

 . درجه زهکشی کنید45 با شیببر روی یک توری 

   .، تعیین شودm1 ، گرم وزن کنید تا جرم آن1/0آزمونه را با تقریب  6-3-4-6

 معادله  استفاده از متر مکعب بیان می شود، باید با         ، که به کیلوگرم بر دسی      Wst ،آزمونه جـذب آب  

 .محاسبه شود) 2(

V

mm
stW 50,231310

−
×= −

)2(معادله                                                  
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 های آزمون، آزمونه ها و شرایط  روش:  6 جدول
 ویژهشرایط  بند

حداقل تعداد اندازه گیری ها 
 برای یک نتیجه آزمون

 الفطول و عرض 
 )میلیمتر(ه آزمون

 شماره عنوان روش آزمون

- 1 
  24-3بند 

 25-3یا بند 
  24-3بند 

 25-3یا بند 
 -ضریب هدایت حرارتی

 مقاومت حرارتی
5-2-1 

 2-2-5 طول وعرض 7113استاندارد ملی  با اندازه کامل 1 -
 3-2-5 ضخامت 7114استاندارد ملی با اندازه کامل 3  پاسکال250±5بار 

 4-2-5 گونیا بودن 7115استاندارد ملی با اندازه کامل 1 -
 5-2-5 تخت بودن 7116استاندارد ملی ملبا اندازه کا 1 -

 3 روش ب
  7302استاندارد ملی 

 .  را نگاه کنید
 6-2-5 مقاومت خمشی 7302استاندارد ملی

 7294استاندارد ملی  200×200 3 -
پایداری ابعادی تحت شرایط 

 رطوبت و دمای مشخص
5-2-7 

 8-2-5 واکنش در برابر آتش 8299استاندارد ملی  -

 7294استاندارد ملی 200×200 3 -
پایداری ابعادی تحت شرایط 

 رطوبت و دمای مشخص
5-3-2 

 dN 5 100×100 ≥ 100اگر

 dN 5 150×150 <100اگر
 7117استاندارد ملی

 تنش فشاری یا
  مقاومت فشاری

5-3-3 

 dN 3 100×100 ≥ 100اگر

 dN 3 150×150 < 100اگر
 7295استاندارد ملی

تغییر شکل تحت شرایط دما و 
 بار فشاری مشخص

5-3-4 

اگر تخته بزرگتر از 
m213-6 بند  باشد-

  را ببینید3
8 

اگر تخته کوچکتر یا 
  باشدm21مساوی 

  را ببینید3-3-6بند
5 

   یا80× 80
100×100 

 5-3-5 عمود بر سطوح مقاومت کششی 7119استاندارد ملی

 7113استاندارد ملی 200×200 4 2 الفشرو
  بامدت کوتاهجذب آب 

  غوطه وری جزیی
5-3-6-1 

 7113استاندارد ملی  300×300 3 -
  با مدتکوتاهجذب آب 

  غوطه وری کامل
5-3-6-2 

 روش ب
  میلیمتر250: دهانه

7302استاندارد ملی  300×50 3  7-3-5 مقاومت خمشی در دهانه ثابت 

 ۸-۳-۵ بار متمرکز 8086استاندارد ملی  300×300 3 -
 dN 3 100×100 ≥ 100اگر
 dN 3 150×150 < 100اگر

 ۹-۳-۵ خزش فشاری 7296استاندارد ملی 

- 3 
 7113استاندارد ملی به 
 توجه کنید 1-7 بند

 ۱۰-۳-۵ انتقال بخار آب 7113استاندارد ملی 

 11-3-5 آزاد شدن مواد خطرناک - ب - -
   ضخامت فرآورده با اندازه کاملالف
 هنوز در دسترس نیست ب
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    ناسايي   كد ش۷
این کد  . شودارائه  باید توسط تولید کننده به دو زبان فارسی و انگلیسی           کد شناسایی برای فرآورده     

5 شرح داده شده در بند       خواص هریک از  مگر آنکه هیچ الزامی برای       ،باید موارد زیر را در برگیرد     

 . وجود نداشته باشد3-

EPB   عالمت اختصاری تخته پرلیت منبسط

ISIRI…    ملی ایرانماره این استانداردش

BS   مقاومت خمشی

DS(H)   پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای مشخص 

DS(T+\50)   پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای مشخص

CS(10\Y)i  مقاومت فشاری یا تنش فشاری 

DLT(i)5   تغییر شکل تحت دما و بار فشاری

TR   سطوحمقاومت کششی عمود بر 

WS   یی جزیور   جذب آب کوتاه مدت با غوطه

WS(T)i    کاملیور   جذب آب کوتاه مدت با غوطه

BS(250)i  مقاومت خمشی در دهانه ثابت  

PL(2)i   متمرکز  بار 

σc CC(i1/i2/y)   خزش فشاری

Zi یا Mui   خواص انتقال بخار آب
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 باید برای نشان دادن تنش فشاری       “σc”ا کالس مربوط،    برای نشان دادن تراز ی    باید   “i” که در آن  

 .تعداد سال را نشان  دهد “ y” واستفاده شود به کیلو پاسکال 

 : با مثال زیر نشان داده می شودپرلیت منبسطکد شناسایی برای یک فرآورده 

 فارسی انگلیسی

EPB تخته پرلیت منبسط 

ISIRI…  سال ..... استاندارد ملی ایران...... 

BS مقاومت خمشی 

DS(H) پایداری ابعادی تحت شرایط دمایºC  2±23 درصد90±5 و رطوبت نسبی  

DS(T+/50) پایداری ابعادی تحت شرایط دمایºC  2±70 درصد50±5 و رطوبت نسبی  

CS(10\Y)200  200 درصد تغییر شکل10تراز مقاومت فشاری یا تنش فشاری در 

DLT(3)5 5)3( و بار مشخصتراز تغییر شکل تحت دما 

TR مقاومت کششی عمود بر سطوح 

WS جذب آب کوتاه مدت با غوطه وری جزیی 

WS(T)4 4تراز جذب آب کوتاه مدت با غوطه وری کامل 

BS(250)700  700 میلیمتر250تراز مقاومت خمشی در دهانه ثابت 

PL(2)300 300)2(تراز بار متمرکز 

CC(2.5/2/10)80 
 میلیمتر بعد از 5/2 میلیمتر و  کاهش ضخامت کل 2ثر تراز خزش فشاری حداک

  کیلو پاسکال80سال تحت تنش 10برون یابی در 

MU5  5تراز ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب 
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  نشانه گذاري وبرچسب گذاري۸

  اطالعات زیر بر رویشده وبه طور واضح نشانه گذاری باید  ، مطابق با این استانداردیفرآورده ها

 :فرآورده یا برروی برچسب یا بر روی بسته بندی درج شود

  ؛ 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

 ؛تی اظهار شدهـ  مقاومت حرار

 ؛ـ  ضریب هدایت حرارتی اظهار شده

 ؛ـ  ضخامت اسمی

 ؛ شده  استارائه 7 در بند مطابق آنچهـ  کد شناسایی 

 ؛ پوشش، در صورت وجودرویه یاـ  نوع 

 ؛ـ  طول اسمی، عرض اسمی

 .تعداد قطعات در بسته بندی در صورت مقتضیو ـ  مساحت 
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 پیوست الف

 )الزامی(

  شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتیهاراظ مقادیر تعیین

   مقدمه1-الف

بر عهده تولید کننده     شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی         اظهارتعیین مقادیر   مسئولیت  

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

در طول  این خواص    مقادیر مورد انتظار     ،حرارتی یک فرآورده  مقاومـت حرارتی و ضریب هدایت       

 داده های از طریق معمـول است که اقتصـادی تحـت شـرایط    آن، از نظـر   مـورد قـبول   عمـر مفـید     

 . می  شوندارزیابی ، در شرایط مرجع شدهاندازه گیری

  ورودیداده های  2-الف

تی و ضریب هدایت حرارتی داشته      تولیدکنـنده بـاید حداقـل ده نتـیجه آزمون برای مقاومت حرار            

 به منظور محاسبه مقادیر  کارخانه یا خارج از آن   داخلمستقیم  اندازه گیری های     ازایـن نتایج    . باشـد 

ـ    اظهـار  ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی      مستقیم  اندازه گیری های    . دست می آید  ه   شـده ب

اگر کمتر از ده نتیجه     .  انجام شود   گیرد آخر تولید را در بر     ماه   12منظم که   زمانـی   بـاید در فواصـل      

دست ه   طوالنی کرد تا ده نتیجه آزمون ب        سال 3 حداکثر تا    آزمون موجود باشد، این دوره را می توان       

 .باشد قابل توجهی نکرده تغییرفرآورده و شرایط تولید  مشروط بر آنکه آید،

قاومت حرارتی که یک دوره     بـرای فـرآورده های جدید باید ده آزمون ضریب هدایت حرارتی یا م             

 .، انجام شودرا در برگیردحداقل ده روزه زمانی 

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

  شده اظهار مقادیر 3-الف

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

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

 می شود اظهارمقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی در آن  مواردی که 1-3-الف

 از  با استفادهکـه    λ90/90و  R90/90 مقادیـر محاسـبه شـده   ، بـاید از λD و RD  شـده اظهـار مقادیـر  

 .، به دست  آید می شودتعیین 3- و الف2-، الف1-الفمعادله های 

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

                                          2- الفه                      معادل
1

)( 2

1

−

∑ −
= =

n
s

n

i
meani λλ

λ 

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

  می شوداظهارمقاومت حرارتی تنها ردی که ا مو2-3-الف

گرفته  شود، که با استفاده از معادله   ، R90/90، محاسبه شدهقدارمباید از  ،RD،  شـده اظهـار  مقادیـر 

 . تعیین می شود5- و الف4-الف

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

                                         5 - الف                           معادله
1

)(
1

2

−

∑ −
= =

n

RR
s

n
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R  
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 درصد  90  با تراز اطمینانه درصد یک طرف90 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 

 .فاده کنیدتیابی خطی اس درونازیا  32-3از بند  نتایج آزمون  تعدادبرای سایر
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 پیوست ب
 )الزامی( 

 کنترل تولید کارخانه
 حداقل دفعات آزمون فرآورده: 1 -جدول ب

 بند
 الف آزمون دفعاتحداقل 

 شماره عنوان

 1-2-5  مقاومت حرارتی -ضریب هدایت حرارتی  ساعت 24 هر باریک

 2-2-5 طول وعرض  ساعت4 هر باریک

 3-2-5 ضخامت  ساعت2 هر باریک

 4-2-5 گونیا بودن  ساعت4 هر باریک

 5-2-5 تخت بودن بآزمون اولیه

 6-2-5 مقاومت خمشی بمون اولیهآز

 7-2-5 پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای مشخص بآزمون اولیه

 8-2-5 واکنش در برابر آتش  کنیدرا نگاه 2-جدول ب

 2-3-5 پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای مشخص بآزمون اولیه

 3-3-5 مقاومت فشاری یا تنش فشاری   ساعت8 هر باریک

 4-3-5 تغییر شکل تحت شرایط دما و بار فشاری مشخص بمون اولیهآز

 5-3-5 حومقاومت کششی عمود بر سط  ساعت8 هر باریک

 1-6-3-5  با غوطه وری جزیی مدتکوتاهجذب آب  بآزمون اولیه

 2-6-3-5  با غوطه وری کامل مدتکوتاهجذب آب   ساعت8 هر باریک

 7-3-5 نه ثابتمقاومت خمشی در دها  ساعت8 هر باریک

 8-3-5 بار متمرکز بآزمون اولیه

 9-3-5 خزش فشاری بآزمون اولیه

 10-3-5 انتقال بخار آب بآزمون اولیه
 11-3-5 آزاد شدن مواد خطرناک پ
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 حداقل دفعات آزمون فرآورده : 1 -جدول بادامه 
 تولید خط/حداقل برای هر واحدعنوان به  آزمون که در نتایج آزمون بیان می شود، باید         دفعـات   حداقـل     الـف 

 تغییرات  هنگامی که عالوه بردفعات آزمون که در باال داده شده است،          . تحت شرایط پایدار در نظر گرفته شود      
 انجام گیرد که احتماالً بر انطباق فرآورده اثر گذارد، آزمون خواص مربوط فرآورده               در تولـید   یـا اصـالحاتی   
 . باید تکرار شود

عالوه تولید کننده باید ه ب.  آزمون داده شده بستگی به تغییر فرآورده ندارد      دفعـات کـی،   بـرای خـواص مکانی    
 .  داخلی برای تنظیم فرآیند مربوط به این خواص تدوین کندمقرراتهنگام تغییر فرآورده 

  
ننده باید  قبل از عرضه یک فرآورده به بازار که قرار است با ویژگی معین تولید شود، تولید ک                : آزمون اولیه   ب

آزمون اولیه خواص مربوط باید با      . آزمـون اولـیه را بـه منظور اطمینان از مطابقت آن با استاندارد انجام دهد               
تغیـیرات یـا اصالحات انجام شده، در صورتی که احتماالً بر مطابقت فرآورده با استاندارد اثر گذارد، تکرار                   

 . شود
 

 . داده نمی شوددفعات، ده استتدوین نشاز آنجا که روشهای آزمون هنوز ب  
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  آزمون فرآورده برای واکنش در برابر آتشدفعاتحداقل :  2-جدول ب

 بند الف آزمون دفعاتحداقل 
 شماره عنوان پ آزمون غیر مستقیم

 ث.تاجزا 
 اصلی غیر اصلی

 فرآورده
 بآزمون مستقیم 

 فعاتد روش آزمون دفعات
 روش
 آزمون

 دفعات
روش 
 آزمون

 روش آزمون دفعات

کالس 
واکنش  در  

 برابر
 آتش

- - - - - - 
 یکبار

  ساعتهر 
وزن بر واحد 

 سطح
 4 هر یکبار

 ساعت
افت وزن در 
 اثر سرخ شدن

- - 

 چ هر سه ماه   یکبار
 سال و 2 هر یکباریا

 آزمون غیر مستقیم
 EN13820 

A1  
 بدون
 جآزمون 

  ساعت4هر   یکبار
 

 اعت س4هر   یکبار
 

افت وزن در اثر 
سرخ شدن یا 

گرمای ناشی از 
 سوختن

 4 هر یکبار
 ساعت

افت وزن در 
 اثر سرخ شدن

 یکبار
  ساعتهر 

وزن بر واحد 
 سطح

 یکبار
 ساعتهر 

چگالی 
 ظاهری

- - 
  سال و2 هر یکبار

 آزمون غیر مستقیم

 استاندارد ملی ایران
 2-7271  

 
 EN ISO1716 

 
EN 13823    

 
A1 

افت وزن در اثر 
سرخ شدن یا 

گرمای ناشی از 
 سوختن

 4 هر یکبار
 ساعت

افت وزن در 
 اثر سرخ شدن

  ساعت4هر   اریکب
 

  ساعت4هر   یکبار
 

وزن بر واحد 
 سطح

 یکبار
  ساعتهر 

چگالی 
 ظاهری

- - 
  سال و2 هر یکبار

 آزمون غیرمستقیم

 
 استاندارد ملی ایران

 2-7271  
 

 EN ISO1716 
 

EN 13823  
  

 
A2 
 

- - - - - - 

  ساعت4یکبار هر
 
  ساعت4یکبار هر

افت وزن در اثر 
 سرخ شدن

 یا گرمای ناشی 
 از سوختن

 4یکبار هر 
 ساعت

افت وزن در 
 اثر سرخ شدن

 یکبار هر ساعت
وزن بر واحد 

 سطح
یکبار هر  
 ساعت

چگالی 
 ظاهری

هر  یکبار
 روز
 

روش 
ید تول

 کننده

 یکبار هر ماه
 
 یا
 

   سال و2 هر یکبار
 ح آزمون غیرمستقیم

- - - - - - 

- - - - 
هر  یکبار
 روز

روش 
 تولید

 ندهنک

  هر هفتهیکبار
  یا

   سال و2 هر یکبار
 آزمون غیرمستقیم

 
EN 13823 

 
 
 
 
 
 

ENISO 
11925-2 

 
B 
C 
D 

- - - - - - 

- - - - 
هر  یکبار
 روز

روش 
 تولید
 کننده

  هر هفته یکبار
  یا
 

 سال و 2 هریکبار 
 غیرمستقیم آزمون 

 
ENISO 
11925-2 

 
E 

- - - - - - - - F 

5-2-8 
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  آزمون فرآورده برای واکنش در برابر آتشدفعاتحداقل :  2-جدول بادامه 

عنوان حداقل برای یک فرآورده یا گروه  ه   آزمون، که در نتایج آزمون توضیح داده شد، باید ب          دفعاتحداقل  الف

دفعات آزمون که در     عالوه بر .  تحت شرایط پایدار در نظر گرفته شود       تولیدیخط  / بـرای هر واحد    فـرآورده 

 با که تغییرات یا اصالحاتی صورت گیرد که احتماالً بر تطابق فرآورده            اسـت، در صـورتی     ه   شـد  ارائـه   بـاال   

 . فرآورده باید تکرار شود به اثر  گذارد آزمون خواص مربوطاستاندارد

 .داد توسط طرف سوم یا تولید کننده انجام را می توانتقیم آزمون مسب

 .انجام داد بر روی فرآورده یا بر روی اجزای آن را می توان آزمون غیر مستقیم پ

 :تعریف جزء اصلی و غیر اصلی ت

الیه ای . ماده ای است که بخش عمده ای از محصول تولیدی غیرهمگن را تشکیل می دهد           : جـزء اصلی   -

 0/1 کیلوگرم بر مترمربع یا ضخامتی بزرگتر یا مساوی          0/1احـد سطح بزرگتر یا مساوی       بـا جـرم بـر و      

 . میلیمتر به عنوان جزء اصلی در نظر گرفته می شود

. مـاده ای است که بخش عمده ای از محصول تولیدی غیرهمگن را تشکیل نمی دهد               : جـزء غیراصـلی    -

 میلیمتر به 0/1بر مترمربع یا ضخامتی کوچکتر از  کیلوگرم 0/1الیه ای با جرم بر واحد سطح کوچکتر از 

 . عنوان جزء غیر اصلی در نظر گرفته می شود

 .، دفعات آزمون یکبار در هر محموله است  تضمین شدهی   در مورد اجزاث

   . قرار داده می شوندAبدون نیاز به آزمون در کالس واکنش در برابر آتش مصالحی که از نظر  ج

 . رویهورده های بدون   فقط برای فرآچ

 برای گواهی انطباق 1 آزمـون غیرمسـتقیم فقـط در مورد فرآورده هایی ممکن است  که در سیستم       انجـام     ح

   . کندگواهی انطباق با آزمون مستقیم را قرار گیرد یا  سازمان ذیصالحیواکنش در برابر آتش 
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 پیوست پ

 )الزامی(

 قدار رطوبتمربوط به متعیین ضریب هدایت حرارتی 

 درصد باید با    50±5 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی       23±2ضـریب هدایـت حرارتـی در شرایط         

 :محاسبه شود) 1-پ(استفاده از معادله 

  λ = λ10,dry × [1+(a× u23,50)]                                                    1-پ(    معادله(  

 :که در آن

λ10,dry = بعد از تثبیت شرایط 24-3 یا 23-3تی اندازه گیری شده مطابق بند ضریب هدایت حرار 

   ؛)، مرحله اول2-5بند (در حالت مرجع خشک 

   u23,50=  ؛، مرحله دوم2-5مقدار رطوبت آزمونه اندازه گیری شده مطابق بند       

a    =؛ضریب به دست آمده با رگرسیون    

 طبق 25-3 یا 24-3 انجام شده مطابق بند های بند  λ های  باید با استفاده از اندازه گیری  aضـریب 

 :روش زیر برای آزمونه های تثبیت شده تعیین شود

 ؛)، مرحله اول2-5بند ( در حالت مرجع خشک  -

   ؛ درصد50±5 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 23±2 در دمای  -

  درصد80±5 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 23±2 تحت مجموعه شرایط دیگر، ترجیحاً  -

  آزمونه مختلف باید برای هر دور آزمون برداشته شود5، حداقل  aبرای تعیین

 .ارائه کرد) 1-پ( ، را می توان بر روی نمودار مطابق شکل  a ضریب:یادآوری

 ، باید احتیاط هایی برای اجتناب از جذب رطوبت توسط آزمونه به عمل آید،λدر طی اندازه گیری 
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 .مونه در داخل یک کیسه پالستیکی نازک قابل قبول است برای مثال قرار دادن آز

λ گرم وزن می شود، تغییر نسبی وزن آن، قبل و بعد از اندازه گیری                5/0هنگامی که آزمونه با دقت      

 . درصد باشد1/0، نباید بیش از 

بـاید فقـط یکـبار انجـام شـود، بجـز مواردی که تغییر قابل توجهی در خواص       u23,50  وa تعییـن   

 .خواص حرارتی باید مستقیماً در ضخامت اسمی آزمونه اندازه گیری شود          .  بـه وجود آید    ردهفـرآو 

در صـورتی کـه ایـن امر امکان پذیر نبود آزمون باید به وسیله اندازه گیری های سایر ضخامت های                     

 :مواد انجام شود مشروط بر آنکه

 . خط تولید ساخته شده باشند مواد از خواص فیزیکی و شیمیایی یکسان برخوردار بوده و در یک -

 .   درصد تغییر نکرده باشد2 بیشتر از λ بتوان نشان داد که در محدوده ضخامت های مورد محاسبه،   -

 
 :که در آن

1    :1
,10

−
dryλ
λ 

 kg/kgمقدار رطوبت به  : 2

 )a = 04/0÷037/0= 08/1در این مثال (  "a"مثالی از نمودار ): 1-پ(شکل 
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  تستپیو

 )الزامی(

 تخته های عایق مرکب

  شرح1-ت

تخته های عایق مرکب از دو یا سه الیه فرآورده های عایقکاری حرارتی که در کارخانه با استفاده از                   

اینها از یک یا دو الیه تخته . یـک مـاده چسـباننده بـه صورت ورقه  ورقه در آمده، ساخته می شوند      

به اضافه یک الیه فرآورده عایق کاری حرارتی مطابق با پرلیـت منبسـط مطـابق بـا ایـن اسـتاندارد        

 .  تشکیل شده اند27-3 یا 26-3 یا 22-3 یا 20-3بند های 

  الزامات2-ت

  کلیات1-2-ت

الـزامات بـرای مقاومـت فشـاری یـا جـذب آب کوتـاه مدت و مقاومت فشاری باید حداقل برابر                      

الزامات برای خواص   . ه عایق مرکب باشد   کمتریـن تراز مربوط به هر الیه منفرد تشکیل دهنده تخت          

انـتقال بخـار آب و پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین باید حداقل برابر زیادترین                  

 .تراز مربوط به هر الیه منفرد تشکیل دهنده تخته عایق مرکب باشد

ه کار  الـزامات اضـافی کـه در بـندهای زیـر مشخص شده است فقط برای تخته های عایق مرکب ب                    

 . می رود

  طول و عرض2-2-ت

هر الیه تخته عایق مرکب باید دارای طول و عرض          .  تعیین شود  1-3طول و عرض باید مطابق بند       

 . میلیمتر باشد3انحراف از امتداد لبه ها در الیه های منفرد نباید بیش از . اسمی یکسان باشد
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  ضخامت3-2-ت

 برای فرآورده هایی که در کف شناور به کار           تعییـن شـود، به جز      2-3ضـخامت بـاید مطـابق بـند         

رواداری ضـخامت نـباید از مجموع رواداری های ضخامت هر الیه بیشتر             ). 7-2-بـند ت  (مـی رود    

 . باشد، مگر آن که به صورت دیگری توافق شده باشد

  مقاومت حرارتی4-2-ت

، RDاظهار شده،   مقـدار مقاومت حرارتی اظهار شده عایق مرکب باید به صورت مقاومت حرارتی              

، تخـته عایق مرکب باید از مجموع مقاومت های  RDمقاومـت حرارتـی اظهـار شـده،       . ارائـه شـود   

 . حرارتی اظهار شده هریک از الیه ها محاسبه شود

  پایداری ابعادی در دمای زیاد5-2-ت

اعت  س72آزمون باید بعد از .  تعیین شود10-3پـایداری ابعـادی در دمـای زیـاد بـاید مطـابق بند           

 1تغییر شکل نسبی طول و عرض نباید از         .  درجه سلسیوس انجام شود    50±2قرارگـیری در دمای     

 . درصد بیشتر باشد، مگر آن که به صورت دیگری توافق شده باشد

  مقاومت کششی عمود بر سطوح6-2-ت

 از  هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر    .  انجام شود  7-3مقاومـت کششی عمود بر سطوح باید مطابق بند          

 .  مقاومت کششی عمود بر سطوح اظهار شده الیه های منفرد تشکیل دهنده عایق مرکب باشد

  قابلیت فشردگی7-2-ت

 dL  ضخامت، 1-7-2-ت

هیچ نتیجه آزمونی نباید از      .  پاسکال تعیین شود   250 تحت بار    17-3، باید مطابق بند     dLضخامت،  

 برای کالس برچسب گذاری     1-در جدول ت  ، بیش از رواداری های ارائه شده        dNضخامت اسمی،   

 .شده انحراف داشته باشد
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 کالس های رواداری ضخامت: 1-جدول ت

 کالس رواداری ها

 T1 1 میلیمتر-1 درصد یا -5 1میلیمتر+ 3درصد یا + 15

 T2 0 1میلیمتر+ 2درصد یا + 10
 .  هریک که بزرگترین رواداری عددی را به دست دهد1

 
 dB  ضخامت، 2-7-2-ت

 .، تعیین شودdB ثانیه مکث قبل از اندازه گیری، 120 با حداقل 17-3، باید مطابق بند dBضخامت، 

  قابلیت فشردگی3-7-2-ت

هیچ نتیجه آزمونی نباید از  .  تعیین شود  dB و   dL، باید به صورت اختالف بین     cقابلیـت فشـردگی،     

 . برای تراز اظهار شده بیشتر باشد2-مقادیر داده شده در جدول ت

 ترازهای فشردگی: 2-جدول ت

 رواداری

 میلیمتر

 الزامات

 میلیمتر

 1بار اعمال شده بر اسکرید

 کیلو پاسکال

 تراز

 CP5 2مساوی یا کوچکتر از  5مساوی یا کوچکتر از 

 +CP4 2 3مساوی یا کوچکتر از  4مساوی یا کوچکتر از 

 CP3 4مساوی یا کوچکتر از  3مساوی یا کوچکتر از 

 CP2 5مساوی یا کوچکتر از  2 یا کوچکتر از مساوی +1

  مربوط به CP2 و تراز T1 مـربوط به کالس رواداری ضخامت  CP5و CP3 ، CP4تـرازهای  

 ).1-7-2-بند ت( است T2کالس رواداری ضخامت 

                                                      
1 screed 
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  کاهش ضخامت در دراز مدت4-7-2-ت

ه های با تراز اظهار شده  کیلو پاسکال باشد، فقط فرآورد   0/5اگـر بار اعمال شده بر اسکرید بیش از          

 .و کاهش ضخامت درازمدت آنها باید تعیین شود را می توان استفاده کرد  CP2 قابلیت فشردگی

 روز آزمون در بار اعمال شده به اضافه 122، باید بعد از Xct + Xt = X0کـاهش ضـخامت کل،   

مقدار .  برون یابی شود سال10 برابر مطابق با 30 تعیین شود و  9-3وزن خـود اسـکرید، مطابق بند        

 ).3-7-2-بند ت( سال نباید بیش از تراز اظهار شده قابلیت فشردگی باشد 10به دست آمده برای 

  سفتی دینامیکی8-2-ت

مقدار سفتی  . تعیین شود ) بـدون هـرگونه پیش بار      (16-3 ، بـاید مطـابق بـند         ′sسـفتی دینامیکـی،   

هیچ نتیجه آزمونی   . تن بر متر مکعب اظهار شود      مگانیو 1دینامیکـی بـاید در ترازهایـی بـا گام های            

 کیلوپاسکال باشد   0/5اگر بار اعمال شده بر اسکرید بیش از         . نـباید از تـراز اظهار شده بیشتر باشد        

 .، سفتی دینامیکی باید تحت بار اعمال شده به اضافه وزن اسکرید تعیین شود)3-7-2-بند ت(

  بار متمرکز9-2-ت

 50 تعیین و در ترازهای با گام های 19-3 میلیمـتر بـاید مطابق بند   2ل بـار مـتمرکز در تغیـیر شـک        

 . هیچ نتیجه آزمونی نباید از تراز اظهار شده کمتر باشد. نیوتن اظهار شود

  واکنش در برابر آتش10-2-ت

 . تعیین شود23-3طبقه بندی واکنش در برابر آتش باید مطابق بند 

  آزاد شدن مواد خطرناک11-2-ت

 . پیوست ج را ببینید:یادآوری
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  روش های آزمون3-ت

  نمونه برداری و تثبیت شرایط1-3-ت

مگر آنکه به   . آزمونـه هـا بـاید از همـان نمونـه که شامل حداقل یک تخته کامل است برداشته شود                   

 درجه سلسیوس و رطوبت     23±2صـورت دیگـری مشـخص شـده باشـد، آزمونه ها باید در دمای                

پایداری وقتی به دست می آید که       .  به پایداری، تثبیت شرایط شوند      درصـد تـا رسیدن     50±5نسـبی   

 .  درصد نباشد5/0تغییر نسبی وزن بین دو اندازه گیری هفتگی متوالی بیش از 

  روش آزمون2-3-ت

ابعـاد آزمونـه هـا، حداقـل تعداد مورد نیاز برای به دست آوردن یک نتیجه آزمون و هرگونه شرایط                     

برای .  ارائه شده است   3-کی، قابلیت فشردگی و بار متمرکز در جدول ت        ویـژه بـرای سـفتی دینامی      

 .  استفاده می شود6، ویژگی های جدول 2-سایر خواص داده شده در بند ت

 روش های آزمون، آزمونه ها و شرایط تثبیت: 3-جدول ت

 شرایط ویژه

حداقل تعداد 
اندازه گیری ها برای 
بدست آوردن یک 

 نتیجه آزمون

طول و عرض 
  الفآزمونه

 به میلیمتر
 بند خواص روش آزمون

اندازه گیری شده 
 ثانیه 120حداقل  

بعد از برداشتن 
 بار 

8 200×200 
استاندارد ملی 

8083 
 ضخامت

قابلیت فشردگی  7-2-ت

 1 200×200 
استاندارد ملی 

8082 
سفتی 
 دینامیکی

 7-2-ت

 3 300×300 
استاندارد ملی 

8086 
 7-2-ت بار متمرکز

 .یشه ضخامت فرآورده با اندازه کامل مورد نظر است همالف
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  کد شناسایی4-ت

کـد شناسـایی بـرای عـایق مرکب باید توسط تولید کننده ارائه شود و موارد زیر را باید دربرگیرد،                     

 .مگر آنکه هیچ الزامی برای یک خاصیت وجود نداشته باشد

 )1- و بند ت6بند (کد شناسایی هریک از الیه ها  

 (Ti)ی ضخامت برای کف شناور روادار

 (CPi)قابلیت فشردگی 

 (Sdi) سفتی دینامیکی

 (PL(2)i)بار متمرکز 

 . باید برای نشان دادن کالس یا تراز مربوط استفاده شود "i"که در آن 

 

  کنترل تولید در کارخانه5-ت

 .  انجام شود4-کنترل تولید در کارخانه باید مطابق با جدول ت
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  دفعات آزمون فرآوردهحداقل : 4-جدول ت

 بند الفحداقل دفعات آزمون

 آزمون غیر مستقیم

 روش آزمون دفعات

 شماره عنوان آزمون مستقیم

 2-2-ت طول وعرض  ساعت4 هر باریک - -

 3-2-ت ضخامت  ساعت2 هر باریک - -

 5-2-ت باال دمای درپایداری ابعادی  آزمون اولیه - -

 کششــی عمــود بــر مقاومــت  ساعت8 هر باریک - -
 حوسط

 6-2-ت

- - 
  ساعت2 هر باریک

 بیکبار در روز

  dL ضخامت، 

 قابلیت فشردگی

 7-2-ت

کاهش ضخامت در دراز مدت آزمون اولیه - -  3-7-2-ت

 روش یکبار در روز

  تولید کننده

 یکبار در ماه و

  غیر مستقیم

 8-2-ت سفتی دینامیکی

 9-2-ت بار متمرکز آزمون اولیه - -

 10-2-ت واکنش در برابر آتش  را نگاه کنید2-ل بجدو

 11-2-ت پآزاد سازی مواد خطرناک - - -
 تولیدیخط  /عنوان حداقل برای یک فرآورده یا گروه فرآورده برای هرواحد         ه   آزمون، باید ب   دفعـات  حداقـل    الـف 

که   است،  در صورتی    ه   شد ارائه  دفعات آزمون که در باال       عالوه بر . تحـت شـرایط پـایدار در نظـر گرفـته شود           
  به اثر  گذارد آزمون خواص مربوط    با استاندارد  تغیـیرات یا اصالحاتی صورت گیرد که احتماالً بر تطابق فرآورده          

 .فرآورده باید تکرار شود

به عالوه تولید کننده باید مقررات . بـرای خواص مکانیکی، دفعات آزمون داده شده مستقل از تغییر فرآورده است       
 .رای تنظیمات فرآیند مربوط به آن خواص را هنگام تغییر فرآورده ایجاد کندداخلی ب

 .عایق حرارتی در دسترس باشد) های( مگر آنکه داده های مربوط به الیه ب

 .دفعات داده نشده اند چون روش آزمون هنوز تدوین نشده است پ 
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  ارزیابی مطابقت6-ت

 . عمل کنید7مطابق بند 

  و برچسب گذاری نشانه گذاری7-ت 

 د و اطالعات زیر بر روی نفرآورده های مطابق این استاندارد باید به طور واضح نشانه گذاری شو

 :فرآورده یا برچسب یا بسته بندی درج شود

 ؛کاالنام فرآورده یا سایر مشخصات معرف  -

  ؛ نام یا عالمت تجاری و نشانی تولید کننده-

  ؛ـ  سال تولید

 ؛زمان تولید و کارخانه تولید کننده یا کد  ردیابیـ  نوبت کاری یا 

 ؛ـ کالس واکنش در برابر آتش

 ؛ شدهاظهارـ  مقاومت حرارتی 

 ؛ـ  ضخامت اسمی

  ؛4-ت بند مطابقـ  کد شناسایی 

 ؛در صورت وجودیا پوشش  رویهـ  نوع 

 ؛ـ  طول اسمی، عرض اسمی

 .لزومـ  تعداد و مساحت قطعات در بسته بندی در صورت 
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  ثپیوست

 )اطالعاتی(

 خواص اضافی

  کلیات1-ث

این اطالعات، در  ). 1-جدول ث (تولـید کنـنده مـی تواند اطالعات خواص اضافی زیر را ارائه کند               

صـورت نـیاز بـرای فـرآورده و کاربـرد آن، باید به صورت مقادیر حدی برای هر نتیجه آزمون به                      

رایط مربوط داده شود، مطابق آنچه در جدول        دست آمده از روش آزمون، نمونه برداری و تثبیت ش         

 . ارائه شده است) 1-ث(

  چگالی ظاهری1-1-ث

 .چگالی ظاهری یک پارامتر مشخصه مفیدی است ولی اساس ارزیابی کیفیت نیست

 .  تعیین شود6-3 چگالی ظاهری تخته پرلیت منبسط باید مطابق بند 

  مقدار مواد معدنی2-1-ث 

مقدار مواد معدنی   . رلیت منبسط باید مطابق روش کار زیر تعیین شود        مقـدار مـواد معدنـی تخـته پ        

 :فرآورده را به صورت درصد وزنی با استفاده از معادله زیر محاسبه کنید

مقدار مواد معدنی  = 
0

100
m
m

×  

 :که در آن

 m0  =    خشک کردن  گرم یا بیشتر، بعد از1/0 گرمـی با دقتی برابر  50±5وزن اولـیه یـک آزمونـه 

 ؛ درجه سلسیوس70±2 ساعت در دمای  72برای 

m  =  دقیقه قرارگیری در دمای 30±1وزن آزمونه بعد از سوزاندن برای ºC 25±800   
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  رفتار تحت بارگذاری چرخه ای3-1-ث

،  28-3رفـتار تخـته پرلیـت منبسـط یـا عـایق مرکـب تحـت بـارگذاری چرخه ای باید مطابق بند                        

 :زیر تعیین شود تحت شرایط "ترجیحا

 ؛ کیلو پاسکال انتخاب شود30 کیلو پاسکال با گام های 250 تا 40بار باید از  -

 ؛ هرتز بیشتر باشد1فرکانس چرخه ها نباید از  -

 .حداکثر تغییر شکل مربوط به یک بار معین و تعداد چرخه معین باید با توافق باشد

بارگذاری جزئی  . ها را می توان طراحی کرد      بـرای بارهـای مـتمرکز، بارگذاری جزئی آزمونه           :یـادآوری 

 ±10 میلیمتر و در وضعیت مرکزی       100×100ممکـن اسـت بـرای مثال بار اعمال شده بر یک مساحت              

 .   میلیمتر باشد300×300میلیمتر بر آزمونه با ابعاد 

  مقاومت تحت بار بر سطح بدون نگهدارنده4-1-ث

 فلزی  1در رابطه با فرورفتگی میان کف های      یـک روش مناسـب برای تعیین حداقل ضخامت تخته           

به عنوان یک قانون کلی، این شامل آزمون یک تخته با اندازه کامل تحت              . مـی توانـد با توافق باشد      

 نیوتن  1200، که ترجیحاً کمتر از      ) میلیمتر 70×300بـرای مثال مستطیل     (یـک بـار مـتمرکز اسـت         

ر میان یک سطح آزاد با دو لبه با تکیه گاه اعمال            نباشـد، همچنیـن بـر روی لـبه  بدون تکیه گاه، یا د              

 . شود

  جذب صدا5-1-ث

 .  تعیین شود29-3ضریب جذب صدا باید مطابق بند 

 ، درαp با مقادیر ضرائب جذب صدای عملی، 21-3خصوصیات جذب صدا باید مطابق بند 

 ی ضریب جذب هرتز، و مقدار عدد منفرد برا4000 و 2000، 1000، 500، 250، 125بسامد های 

                                                      
1 deck 
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 .، تعیین شودαwصدای وزن یافته، 

αp  و αw   گرد شود 05/0باید با تقریب ) αp باید به صورت1بزرگتر از αp=1بیان شود .( 

 روش های آزمون، آزمونه ها، شرایط و دفعات آزمون : 1-جدول ث

 شرایط آزمونه ها

حداقل تعداد برای 
به دست آوردن 

 آزمونیک نتیجه 

 اندازه

 بند خواص روش آزمون

 1-1-ث چگالی ظاهری ایران  7118استاندارد ملی  300×300 3 -

 2-1-ث مقدار مواد معدنی - - 3 روش تولید کننده

برای بارگذاری جزیی 
 3-1-یادآوری بند ث
 را ببینید

3 300×300 prEN13793:1999  رفتار تحت بارگذاری
 چرخه ای

 3-1-ث

مقاومت تحت بار روی  4-1-بند ث اندازه کامل 3 با توافق
 سطح بدون نگهدارنده

 4-1-ث

 10m2 ENISO354:2003≤ 1 باید گزارش شود
 8184استاندارد ملی 

 5-1-ث جذب صدا

 

  پروفیل های ویژه2-ث

برای مثال آنها ممکن است     . بـنابر درخواسـت، تخـته هـا را می توان با پروفیل های ویژه عرضه کرد                

 .  باشند2های دو خم یا تخته 1تخته های دو نیمرخی

 .ویژگی های ابعاد و شکل باید با توافق تعیین شود

                                                      
1 offset board 
2 tapered board 
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  جپیوست

 )اطالعاتی(
  بندهای مربوط: 1-ججدول 

 الف. فرآورده های پرلیت منبسط ساخته شده در کارخانه که تحت پوشش این استاندارد قرار دارد: فرآورده های ساختمانی
 تمان هاعایق حرارتی برای ساخ: استفاده مورد نظر

 اجباریمشخصات / الزامات  در این استاندارد ات الزام مربوط بهبندهای

 واکنش در برابر آتش ب واکنش در برابر آتش  10-2-، ت 5-2-8

 نفوذ پذیری آب   ببوسیله غوطه وری جزئی جذب آب   1-2-، ت5-3-6

 پوشیده داخلیآزاد سازی مواد خطرناک در محیط سر  ب آزاد سازی مواد خطرناک5-3-10

 بضخامت  1-7ـ2ـت 
 بقابلیت فشردگی  3-7ـ2ـت 
 بسفتی دینامیکی   8ـ2ـت 

 )برای کف ها(انتقال صدای کوبه ای شاخص 

   مقاومت حرارتی ـ ضریب هدایت حرارتی4ـ2ـت 
  بمقاومت حرارتی 4ـ2ـت 
  ب ضخامت4ـ2ـت 

 مقاومت حرارتی

 بخارآبنفوذپذیری   ب انتقال بخارآب 1-2- و ت10ـ3ـ5

 ب تنش فشاری یا مقاومت فشاری 1-2- و ت10ـ3ـ5
  تغییر شکل تحت دما و بار معین4ـ3ـ5
  ب بار متمرکز9-2- و ت8ـ3ـ5

 مقاومت فشاری

 پ و  بخمشی مقاومت 6ـ2ـ5
  مقاومت کششی عمود بر سطوح5ـ3ـ5
  پ مقاومت کششی عمود بر سطوح6ـ2ـ5

 کششی/ مقاومت خمشی

  ت-
 ، حرارتدر مقابل  برابر آتش واکنش دردوام خواص
 فروسایی/ زمان مندی هوازدگی،

  مقاومت حرارتی  ـ ضریب هدایت حرارتی1ـ2ـ5
 بمقاومت حرارتی  4ـ2ـت 

 پایداری ابعادی 7ـ2ـ5
 ب پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین 1-2- و ت2ـ3ـ5
 ب پایداری ابعادی در دمای زیاد 5ـ2ـ5 

 هوازدگی،  گرما، در مقابل مقاومت حرارتیدوام 
 ساییفرو/ زمان مندی

  خزش فشاری 9ـ3ـ5
  ب کاهش ضخامت در درازمدت4-7-2-ت

  و فروساییزمان مندی مقاومت فشاری در مقابل دوام 

 .  و تخته های عایق مرکب مطابق آنچه در این جدول آمده، می باشد EPB شامل الف
  برای تخته های عایق مرکب ب
 .حمل و نصب را نیز شامل می شود این مشخصه پ
 . در مورد فرآورده های پرلیت منبسط هیچ تغییری در دوام برای خواص واکنش در برابر آتش وجود نداردت
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