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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 همنب 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

توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام تبطمر 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 اصلح 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 مراجع 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 شتهنو مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

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

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 كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

  .شودمي گيريبهره المللي بين ياستانداردها 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 ايران 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 انداردهاياست 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  چنينهم . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها نسازما 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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  استاندارد فني تدوين كميسيون

 –متورقاز  ورميكوليت  جاشده در  اجرا كاري حرارتي هاي عايق فراورده- مصالح ساختماني«

  »ها يويژگ - اي و متصل شده قبل از نصب هاي فله فراورده: قسمت اول

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  يوسفي، علي اكبر 

  )دكتراي مهندسي شيمي(

  

  صنايع رنگ ايرانپژوهشگاه 

    :دبيران

  ويسه، سهراب 

  )معدنمهندسي  دكتراي(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

   ناهيد، خدابنده

  )شيمي كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    )حروف الفبا اسامي به ترتيب(: اعضاء

  تقي اكبري، ليال 

  )شيمي كارشناس ارشد(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حسن پور مطلق، حسين

  )مهندسي معدن كارشناس(

 

 شركت گيالن ميكا

  حسن پور مطلق، شهاب

  )مهندسي كامپيوتر كارشناس(

 

 شركت گيالن ميكا

   حسين زاويه، علي

  ) صنايع مهندسي كارشناس ارشد(

  

  گيالن ميكاشركت 

  حكاكي فرد، حميد رضا 

  )مهندسي عمران كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حكاكي فرد، علي 

  )مهندسي مكانيك كارشناس ارشد(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حميدي، عباس

 )مواد ساختمانيمهندسي  كارشناس ارشد(
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  صادق، مفيدي

  )مكانيكمهندسي  كارشناس(

  

  حرارتي هاي مركز اطالعات عايق

  فرشته، يگاني

  )عمران مهندسي كارشناس(

  

  معادن وزارت صنايع و 
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  صفحه    عنوان

  ج  آشنايي با مؤسسه استاندارد

  د  سيون فني تدوين استاندارديكم
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  9  آزاد شدن مواد خطرناك  3-6- 5

  9  هاي آزمون روش  6

  9  نمونه برداري  1- 6

  9  تثبيت شرايط  2- 6

  10  انجام آزمون  3- 6

  10  كليات  3-1- 6
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و  

  فهرست مندرجاتادامه 

  صفحه    وانعن

  12  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9

  13  تعيين مقادير اعالم شده ضريب هدايت حرارتي) الزامي(پيوست الف 

  16  كنترل توليد كارخانه) الزامي(پيوست ب 

  17  يحرارت تيهدا بيضر يريگ اندازه يآزمونه برا يآماده ساز) يالزام(پيوست پ 

  18  استفاده شود ديبا يمقدار مواد آل نييتع يكه برا يا ژهيو طيشرا) يالزام(ت  پيوست

  20  متورق تيكوليورم گريزي آبمقدار  نييتع) يالزام(پيوست ث 

  22  ...يحرارت تيهدا بيمقدار اعالم شده ضر نيياز تع يمثال) ياطالعات(پيوست ج 
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    پيش گفتار

  

قسمت  –متورقاز ورميكوليت  شده درجا اجراعايق كاري حرارتي هاي  فراورده ،مصالح ساختماني" استاندارد

 مربـوط  هـاي  دركميسيون آن نويس پيش كه ،"ها ويژگي -ل از نصباي و متصل شده قب هاي فله فراورده: اول

 ملي كميتة اجالس دويست و شانزدهمين در و شده تدوين و تهيه توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

ايـن   اينـك  .شـد  تصـويب  20/11/87 مـورخ هاي ساختماني  فراوردهمهندسي ساختمان و مصالح و استاندارد 

  ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك دبن استناد بهاستاندارد 

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب

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 تجديد لزوم مواقع در نايرا 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 مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
EN14317-1:2004, Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation 

formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 1: Specification for bonded and 

loose-fill products before installation. 
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از  ورميكوليت  شده درجا اجراكاري حرارتي  هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني

  ها ويژگي -اي و متصل شده قبل از نصب هاي فله فراورده: قسمت اول - متورق

  

  هدف  1

1ورميكوليت متورق  فراوردهالزامات براي چهار نوع  تعيينهدف از تدوين اين استاندارد 
(EV)  سنگدانه: املش 

2ورميكوليت
(EVA)3دار روكش ، ورميكوليت

(EVC) ، 4آبگريزورميكوليت
(EVH)  پيش ( ورميكوليتو

5 آماده )آميخته
(EVM)  ت براي  در پيوستشرح داده شده كه حاوي كمتر از يك درصد مواد آلي است

  .است، ها ها، ديوارها و كف ها، سقف بامكاري در محل  عايق

  .كاري حرارتي قبل از نصب است هاي عايق فراورده هاي د ويژگياين استاندارموضوع 

  

  منه كاربرددا  2

  

گذاري و  و همچنين نشانه انطباقآزمون، ارزيابي   هاي و روش فراوردهاين استاندارد خصوصيات   2-1

  .گيرد بر مي گذاري را در برچسب

  

در كاربرد خاصي مناسب  فراوردهاين استاندارد تراز مورد نياز يك خاصيت معين براي آن كه يك   2-2

ترازهاي مورد نياز براي يك كاربرد معين را بايد در مقررات يا استانداردهايي كه با . كند باشد را مشخص نمي

  .يافت ،اين استاندارد مغايرت ندارند

  

خته هاي سا ها و تخته  صورت شكل توليد شده در كارخانه بهكاري  هاي عايق فراوردهاين استاندارد   2-3

  .شود را شامل نمي ورميكوليت متورقشده از 

  

در عايق كاري تأسيسات ساختماني و صنعتي را  مورد استفاده درهاي درجا  فراوردهاين استاندارد   4- 2

  .گيرد بر نمي

                                                                                                                                                    
1- Exfoliated Vermiculite 

2- Exfoliated Vermiculite Aggregate 

3- Exfoliated Coated Vermiculite 

4- Exfoliated Hydrophobic Vermiculite 

5- Exfoliated Premixed Vermiculite 



 2 

را شامل  صداصداي هوابرد و كاربردهاي جذب   براي عايق عملكرديالزامات اين استاندارد   2-5

  .شود نمي

  

  اميمراجع الز  3

  

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

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

بعدي آن  ها و تجديد نظرهاي در صورتي كه به مدركي يا ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده در مورد . 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 استاستفاده از مراجع زي

  

-كاري حرارتي هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1385سال : 8621 شماره ملي ايراناستاندارد  1- 3

هاي با  فراوردهتعيين مقاومت حرارتي به وسيله لوح گرم محافظت شده و روش جريان حرارت سنج 

 .نروش آزمو – مقاومت حرارتي زياد و متوسط

 -كاري حرارتي ايقهاي ع فراورده -مصالح ساختماني، 1384سال : 8081 شماره ملي ايراناستاندارد  2- 3

 .نروش آزمو – تعيين مواد آلي

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

 .واژه نامه

 -كاري حرارتي هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1387سال : 11058 شماره ملي ايراناستاندارد  4- 3

  .ارزيابي انطباق

كـاري   هـاي عـايق   فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال   :11427-2ملي ايران شماره رد استاندا 5- 3

  .ها ويژگي -هاي نصب شده فراورده: قسمت دوم –حرارتي اجرا شده در جا از  ورميكوليت متورق

 
3-6 EN932-1:1997, Tests for general properties of aggregates – Part 1: Methods for 

sampling. 

3-7 EN932-2:1999, Tests for general properties of aggregates – Part 2: Methods for 

reducing laboratory samples. 

3-8 EN933-1:1997, Tests for geometrical properties of aggregates – Part 1: Determination 

of particle size distribution – Sieving method. 

3-9 EN1097-3: 1998, Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 3: 

Determination of loose bulk density and voids. 
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3-10 EN13055-1:2002, Lightweight aggregates – Lightweight aggregates for concrete  -  

mortar and grout. 

3-11 EN13055-2:2004, Lightweight aggregates – Part 2: Lightweight aggregates for 

bituminous mixture and surface treatments and for unbound and bound applications 

excluding concrete - mortar and grout. 

 

  اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاها  4

  

4-1   

  اصطالحات و تعاريف 

زيـر  ، اصطالحات و تعاريف 3-3تعيين شده در استاندارد بند تعاريف  عالوه بر اصطالحات واين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز 
  

4-1-1    

  متورقورميكوليت 

به وسيله حرارت دادن ه انبساط يا اليه اليه شدن يك كاني طبيعي ميكايي ب ازكه  حرارتي كاري عايق هدما

  .آيد مي دست
  

4-1-2   

  سنگدانه ورميكوليت 

اي در فضاهاي خالي سطحي، به عنوان عايق فله روكشبدون هرگونه عمل آوري يا  ي كهقمتورورميكوليت 

 اليهبه عنوان  طرح اختالط معين با مواد چسباننده با، يا براي مخلوط كردن در محل،   و سقف بام ،ديوار

  . رود كار ميه سطحي ب
  

4-1-3   

  دار  شكورورميكوليت 

  .استش كوريك متورق كه داراي  ورميكوليت

  

4-1-4   

  آبگريزورميكوليت 

كه  شود استفاده مي شود و در جاهايي آوري مي ويژه، عمل گريزي آبخواص  ايجادمتورق كه براي  ورميكوليت

  . دفع آب يا رطوبت مورد نياز است
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4-1-5   

  ورميكوليت آماده 

 تاير مواد در محل دارد، ، كه نياز به افزودن آب يا سا با چسباننده از پيش مخلوط شدهورميكوليت متورق 

  . عايق در محل هم به خود و هم به سطح بام، سقف، ديوار يا كف به چسبد فراورده

  

4-1-6   

  نشست

بعد از (كاهش ضخامت عايق نصب شده در اثر مرور زمان، كه به عنوان درصدي از ضخامت نصب شده اوليه 

  .شود بيان مي )چه توصيه شده باشد ، چنانفشردن

 

4-1-7     

  تراز 

 ارائهاز طريق مقدار اعالم شده خصوصيات مربوط  تراز. استمقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني از يك الزام 

  . شود مي

  

4-1-8    

  كالس  

كه تراز توسط  در جايي ،بايد بين آن دو قرار گيرد فراورده تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد

  .شود ارائه مي مربوط خصوصيتمقدار اعالم شده 

  

4-1-9   

  هاي مستقيم داخلي  گيري اندازه 

  .شود هايي كه توسط توليد كننده با استفاده از روش شرح داده شده براي يك الزام انجام مي گيري اندازه

  

4-1-10    

  هاي غير مستقيم داخلي  گيري اندازه 

  .شود خود توليد كننده انجام ميآزمون هايي كه توسط توليد كننده با استفاده از روش  گيري اندازه

  

4-1-11    

  هاي مستقيم خارجي  گيري اندازه 

  .شود هايي كه توسط طرف سوم با استفاده از روش شرح داده شده براي يك الزام انجام مي گيري اندازه
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4-2    

  نمادها، اختصارات و يكاها

  :شده در اين استاندارد عبارتند ازها و يكاهاي استفاده  نماد

  

مادن   يكا  كميت 

dN   فراوردهضخامت m 

k  ضريب مربوط به تعداد نتايج آزمون __ 

λ  ضريب هدايت حرارتي W/(m.K) 

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

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

λ90/90   90%با سطح اطمينان  فراوردهاز   90%ضريب هدايت حرارتي  W/(m.K) 

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

µ  ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب __ 

n  تعداد نتايج آزمون __ 

RD  مقاومت حرارتي اعالم شده m
2
.K/W 

R90/90  90%با سطح اطمينان  فراوردهاز  90%مقاومت حرارتي  m
2
.K/W 

sλ   ضريب هدايت حرارتي معيارتخمين انحراف W/(m.k) 

 

CR  خرد شدگينماد مقدار اعالم شده براي مقاومت 

LD اينماد مقدار اعالم شده براي چگالي انبوهي فله 

PS نماد مقدار اعالم شده براي اندازه ذرات 

WR  گريزي آبنماد مقدار اعالم شده 

  

  :بكار رفته در اين استاندارد اختصارات

EV   1- 1-4مطابق تعريف بند  قمنبسط متورورميكوليت 

EVA  2- 1- 4سنگدانه ورميكوليت مطابق تعريف بند 

EVC  3- 1-4دار مطابق تعريف بند  روكشورميكوليت 

EVH  4-1- 4مطابق تعريف بند  آبگريزورميكوليت 

EVM  5-1-4ورميكوليت آماده مطابق تعريف بند 

ITT آزمون نوع اوليه  
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  الزامات  5

  

  كليات  1- 5

ها بايد با  فراوردهبراي مطابقت با اين استاندارد . اين استاندارد ارزيابي شود 6د بايد براساس بن  فراوردهخواص 

  .مطابقت داشته باشند 3-5و برحسب مورد با الزامات بند  2- 5الزامات بند 

هاي  يري شده بر روي تعداد آزمونهگ ، ميانگيني از مقادير اندازهفراوردهيك نتيجه آزمون براي يك خاصيت 

  .است 1جدول در  داده شده

  

  الزامات براي تمام كاربردها  2- 5

  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي   1- 2- 5

 1-3هاي انجام شده مطابق استاندارد بند  گيري مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد بر اساس اندازه

 .باشد

  :بندهاي زير اعالم شود برابرضريب هدايت حرارتي بايد مطابق پيوست الف تعيين شده و توسط توليد كننده 

  

  .باشد C10°دماي متوسط مرجع بايد   1- 1- 2- 5

  

  .دار بيان شود گيري شده بايد با سه رقم معني مقدار اندازه  2- 1- 2- 5

  

باشد كه با  فراورده 90%مقادير حرارتي اعالم شده بايد با حدودي اعالم شود كه نماينده حداقل   3- 1- 2- 5

  .شود يتعيين م  90%تراز اطمينان 

  

ضريب هدايت حرارتي  ، وdNاز ضخامت،  )1(مطابق معادله  ، بايدRDمقاومت حرارتي اعالم شده،   4- 1- 2- 5

λD  شودمحاسبه مربوط.   

  

 RD= dN/λ    )1(  

  
  :كه در آن

RD برحسب  مقاومت حرارتي اعالم شدهm
2
.K/W؛  

dN برحسب  ضخامتm؛  

λ برحسب  ضريب هدايت حرارتيW/(m.K).  

  

 λDرو به باال گرد و به صورت  W/m.K001/0، بايد با تقريب  λ90/90قدار ضريب هدايت حرارتي، م  5- 1- 2- 5

  . بيان شود W/m.K001/0در ترازهايي با فواصل 
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m، بايد با تقريب RDمقدار مقاومت حرارتي اعالم شده،  6- 1- 2- 5
2
K/W05/0  رو به پائين گرد و بايد به

m، و در ترازهايي با فواصل RDصورت، 
2
K/W05/0 اعالم شود.  

  .مثالي از تعيين مقدار اعالم شده ضريب هدايت حرارتي در پيوست ج ارائه شده است

  

  .قرار دارد W/mK 08/0 تا W/mK 05/0 در محدوده معموالًضريب هدايت حرارتي براي ورميكوليت متورق   - 1يادآوري

  

توان براي آزمون غير مستقيم  را مي فراوردهديگر بين ضريب هدايت حرارتي و هر خاصيت ويژه  بستگي هم - 2يادآوري

  .استفاده كرد

  

  .شده است شرح داده 5- 3بند در استاندارد نصب شده  فراوردهاعالم مقاومت حرارتي  -3يادآوري

  

  چگالي انبوهي فله  2- 2- 5

پر  با كف تخت ظرف بايد توسط سرطاسي. تعيين شود 8-3چگالي انبوهي فله بايد مطابق استاندارد بند 

هم از لبه  mm50 قرار گرفته و بيش از آن در باالي بدون تماس با ظرف به طور مركزي اس بايدتسر ،شود

kg/mمقدار چگالي بايد به  .ظرف باالتر نباشد
3
kg/mهايبيان شده و توسط توليد كننده با گام  

3
اعالم  1 

  .شود

  .باشد ،ط توليد كنندهمقدار اعالم شده توس  ±15% چگالي انبوهي فله بايد در محدوده

  

kg/mهاي ورميكوليت متورق در محدوده فراوردهاغلب    -يادآوري
kg/mتا  350

  .قرار دارند 3180

  

  اندازه ذرات  3- 2- 5

  توزيع اندازه ذرات  1- 3- 2- 5

بدون شستشو انجام و به صورت درصد وزني بيان شود، و  7- 3توزيع اندازه ذرات بايد مطابق استاندارد بند 

  .داشته باشدبايد با محدوده اعالم شده توسط توليد كننده مطابقت  چنين هم

  

  مشخصه اندازه  2- 3- 2- 5

و ذرات مشخص شود  ،ردبين آنها قرار داكه بخش اصلي مواد  يالك هاي دو بايد به وسيله اندازه اندازه ذرات

  .مطابقت داشته باشند 4- 3-2- 5و  3-3-2-5تر بايد با بندهاي  تر يا كوچك بزرگ

  . انتخاب شوند 10-3و مطابق استاندارد بند  متر ميليها بايد به  دازهان

  

  .است mm 32تا صفر  mmمعموالً در محدوده ذراتاندازه  -وريآياد
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  اندازه زيرذرات   3- 3- 2- 5

  .وزني باشد 15% تر از اندازه نبايد بيشتر از مقدار ذرات كوچك

  

  اندازه بيشذرات   4- 3- 2- 5

  .وزني باشد 10% ز اندازه نبايد بيشتر ازتر ا مقدار ذرات بزرگ

  

  واكنش در برابر آتش  4- 2- 5

هاي  فراوردهدارد بدون آزمون به صورت شرح داده شده در اين استان متورقهاي ورميكوليت فراوردهاز آنجا كه 

   طبقه
1
A1شوداندازه گيري نمياين خاصيت شوند، طبقه بندي مي.  

  

  .ندهستاين استاندارد خارج  شمول، از واد آليم 1%هاي داراي بيش از فراورده -وريآياد

  

  خصوصيات دوام  5- 2- 5

  كليات  1- 5- 2- 5

  .آمده است 4-5-2- 5و  3-5-2- 5، 2-5-2-5خصوصيات دوام مناسب در بندهاي 

  

  تخريب/ مندي اكنش در برابر آتش در مقابل زماندوام و  2- 5- 2- 5

  ). 4-2- 5بند طبق (كند با زمان تغيير نميآتش در برابر متورق عملكرد ورميكوليت 

  

  تخريب/ مندي وام مقاومت حرارتي در مقابل زماند  3- 5- 2- 5

، چون كندتغيير نميچنين با ضخامت عايق  با زمان و هم فراورده) 1-2-5بند طبق (ضريب هدايت حرارتي 

  .)5- 3-5بند طبق ( ناچيز است نشست 

  

  تخريب/ منديزمان ابلدوام مقاومت فشاري در مق  4- 5- 2- 5

  . دارد يپايدار اي اليهساختار  متورقورميكوليت . كندبا زمان تغيير نمي متورق مقاومت فشاري ورميكوليت

  

  الزامات براي كاربردهاي ويژه  3- 5

  كليات   3-1- 5

ه توجود نداش استفادهاي هنگام  فراوردهبراي  3-5 اگر هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند

  .باشد، نيازي به تعيين اين خاصيت و اعالم آن توسط توليد كننده نيست

                                                                                                                                                    
  1383سال : 8299طبق استاندارد ملي ايران شماره  -1
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  گريزي آب  3-2- 5

  .باشد ml175 بايد مطابق پيوست ث تعيين شود و نبايد كمتر از (EVH) آبگريزورميكوليت  گريزي آب

  

  مقاومت در برابر خردشدگي  3-3- 5

N/mm  تعيين و به  9- 3بند استاندارد بق در كاربردهاي باربري، مقاومت در برابر خردشدگي بايد مطا
بيان 2

  . شود

  

ظرفيـت بـاربري    مـرتبط بـا  به طور مسـتقيم   لزوماًمقاومت ماده است اما  براي مقياسي ،مقاومت در برابر خردشدگي -وريآياد

  .نيست

  

  انتقال بخار آب  3-4- 5

يچ مقاومتي را در برابر حركت آزاد ه خودش ،نهايي فراوردهشود، زيرا ساختار باز گيري نمياين خاصيت اندازه

  .كندبخار آب ايجاد نمي

  

  .فرض كرد سهتوان مي متورق را براي ورميكوليت µمقدار  -يادآوري

  

  نشست  3-5- 5

  .يستگيري آن نناچيز بوده و نيازي به اندازه متورق ورميكوليت نشست

  

  آزاد شدن مواد خطرناك   3-6- 5

  .اين بخش در دست تهيه است

  

  اي آزمونه روش  6

  

  نمونه برداري  1- 6

 كه نمونه و با استفاده از روشي انجام شود 6-3 استاندارد بند و 3-3نمونه برداري بايد مطابق استاندارد بند 

  .بوده و از خطاي نمونه برداري اجتناب شود فراوردهنماينده 

   

  تثبيت شرايط  6-2 

ود مگر آنكه در استانداردهاي روش آزمون مشخص اي براي نمونه نبايد بكار ر هيچ گونه تثبيت شرايط ويژه

  دماي بايد در )C )5±110°ها را پس از خشك كردن در دماي در صورت اختالف نظر، آزمونه. شده باشد

°C)5± 23( و رطوبت نسبي %)كرد شرايطتثبيت  )50±10.  
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  انجام آزمون  3- 6

  كليات  3-1- 6

از براي بدست آوردن يك نتيجه آزمون و هرگونه شرايط هاي مورد ني گيري روش آزمون، حداقل تعداد اندازه

  .نشان داده شده است 1، در جدول الزم ويژه

  

  ها و شرايطگيري، اندازههاي آزمون روش  -1دول ج

  

شماره 

 بند
 عنوان

  روش آزمون

 

گيري براي  حداقل تعداد اندازه

دست آوردن يك نتيجه ه ب

 آزمون

 شرايط ويژه

 يضريب هدايت حرارت 1- 5-2
ايران  استاندارد ملي

 8621 شماره
 پيوست پ 1

 2- 2-5بند  EN1097-3 3  چگالي انبوهي فله  2- 5-2

  3- 2-5بند  EN933-1 1  اندازه ذره  3- 5-2

  1واكنش در برابر آتش  4- 5-2
ايران  استاندارد ملي

 8299 شماره
  ــ  1

  ــ  1 پيوست ث  گريزي آب  2- 5-3

5-3 -3  
مقاومت در برابر 

  خردشدگي
EN13055-1  1  ــ 

   .شود ، بنا بر درخواست متقاضي آزمون انجام مياين آزمون اجباري نيست -1

  

  ضريب هدايت حرارتي  3-2- 6

  .تحت شرايط زير تعيين شوند 1-3ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند 

  ).C)3/0± 10° ـ در دماي متوسط

  سازي مطابق روش ارائه شده در پيوست پ بعد از آماده -

   2- 6ـ بعد از تثبيت شرايط مطابق بند 

برابر اندازه  5ضخامت آزمونه . اندازه متوسط سنگدانه در نمونه باشد تر از ضخيمبرابر  10بايد حداقل   آزمونه -

  .  دست آمده استه مجاز است در صورتي كه بتوان نشان داد دقت الزم آزمون ب ،متوسط سنگدانه

  

در  آن گيري كرد و سپس به مقدار اندازهنيز  C10°توان در ميانگين دماهايي غير از  مي ا ضريب هدايت حرارتي ر -يادآوري

°C10 مشروط بر اينكه دقت رابطه بين دما و ضريب هدايت حرارتي به خوبي مستند شده باشد ،تبديل كرد.  

  



 11

  كد شناسايي 7

  

اين كد بايد . انگليسي ارائه شود بايد توسط توليد كننده به دو زبان فارسي و فراوردهيك كد شناسايي براي 

وجود  3-5شامل موارد زير باشد، جز هنگامي كه هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند 

  .نداشته باشد

  

 …EV  فراوردهعالمت اختصاري 

 ISIRI 11427-1:1388  1388سال  :11427-1 شماره استاندارد ملي ايران

 Ldi  چگالي انبوهي فله

 PS(x-y)  نهاندازه دا

 Wri  )آبگريزهاي  فراوردهبراي ( گريزي آب

 Cri  )هاي باربر فراوردهبراي (مقاومت در برابر خرد شدگي 

 

i  بايد براي نشان دادن كالس يا تراز مربوط و(x-y)   رود براي نشان دادن اندازه باالتر و پايين تر الك به كار.  

  :ق با مثال زير نشان داده شده استورميكوليت متور فراوردهكد شناسايي براي يك 
EVA  - ISIRI 11427-1: 1388 - LD90 - PS(3-5) 

  

 EVA  فراوردهعالمت اختصاري 

 ISIRI 11427-1:1388  1388سال : 11427-1 استاندارد ملي ايران شماره

  LD90  90چگالي انبوهي فله، 

 PS(3-5)  )5- 3(اندازه دانه 

 

   با استاندارد ارزيابي انطباق 8

  

ارزيابي . باشد داين استاندار الزاماتخود با   فراوردهانطباق بايد مسئول  وييا نماينده مجاز   وليد كنندهت 

  :بصورت زير نشان داده شودانجام شود و  9-3بند  استاندارد انطباق بايد مطابق

  

 (ITT)آزمون نوع اوليه -

  .هاي برداشته شده در كارخانه نمونه بر روي  انجام آزمون وسيله توليد كننده، وه كنترل توليد كارخانه ب-

  

ها بايد از توليد چهار تاريخ مختلف برداشته شوند، و با يكديگر مخلوط شوند  هاي نوع اوليه، نمونه براي آزمون

  . را تشكيل دهندتا يك نمونه نماينده براي آزمون 

  .بندي كند گروه 11-3هاي خود را  مطابق استاندارد بند  فراوردهتواند  مي  توليد كننده
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 كه هنگامي. ها در كنترل توليد كارخانه بايد مطابق با پيوست ب اين استاندارد باشد آزمون تناوبحداقل 

ايجاد  11- 3استاندارد بند شود، همبستگي آن با آزمون مستقيم بايد مطابق  آزمون غيرمستقيم انجام مي

  .شود

، گواهي نامه يا اظهار نامه انطباق را در كننده خواستبه در گوييبراي پاسخوي توليد كننده يا نماينده مجاز 

  .بايد در دسترس قرار دهد  صورت لزوم

  

  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9

  

به اطالعات زير بر روي محصول يا برچسب يا بسته بندي  با حداقلهاي مطابق با اين استاندارد بايد  فراورده

  :طور واضح نشانه گذاري شوند

  

  ، يا ساير خصوصيات معرف كاال راوردهفـ نام 

  1388سال  :11427- 1ـ استاندارد ملي ايران شماره

  ـ نام ، عالمت تجاري و نشاني توليد كننده

  ـ سال توليد

  ـ نوبت كاري يا زمان توليد يا كد رديابي

  A1واكنش در برابر آتش  طبقهـ 

  ـ ضريب هدايت حرارتي اعالم شده 

  آمده 7در بند ـ كد شناسايي به صورتي كه 

  ـ مقدار مواد، به مترمكعب
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  پيوست الف

  )الزامي(

  تعيين مقادير اعالم شده ضريب هدايت حرارتي

  

  مقدمه  1- الف

  

مسئوليت تعيين مقادير اعالم شده ضريب هدايت حرارتي و اثبات انطباق محصول با مقادير اعالم شده به 

مقادير مورد انتظار اين خواص  فراوردهحرارتي يك  مقادير اعالم شده ضريب هدايت. عهده توليد كننده است

گيري  هاي اندازه كه از طريق داده استآن  در طول عمر مفيد منطقي آن ازنظر اقتصادي تحت شرايط معمول

  .شوند شده در شرايط مرجع ارزيابي مي

  

  هاي ورودي داده  2- الف

  

هاي  گيري كه از اندازه را دايت حرارتيتوليد كننده بايد حداقل ده نتيجه آزمون براي ضريب ه  1- 2- الف

  .كنداعالم شده را محاسبه  مقدارداخل كارخانه يا خارج از آن به دست آمده است داشته باشد تا بتواند 

  

آزمون ضريب هدايت حرارتي را كه از  سهنتيجه آزمون، حداقل نتيجه  10از توليد كننده بايد   2- 2- الف

هاي مستقيم  گيري اندازه. داشته باشد ،انددست آمدهه يا خارج از كارخانه بهاي مستقيم در داخل  گيري اندازه

اگر كمتر از . انجام شود ،گيرد ماه آخر را دربر مي 12ضريب هدايت حرارتي بايد در فواصل زماني منظمي كه 

 اما اين. ادنتيجه آزمون ادامه د سهتوان تا به دست آمدن  نتيجه آزمون در دسترس باشد دوره زماني را مي 3

  .اي نكرده باشد و شرايط توليد تغيير عمده فراوردهسال،  سهكه در حداكثر  است در صورتي

  

رابطه بين ضريب هدايت حرارتي و يكي از خواص محصول را  4-بند الف مطابقاگر توليد كننده   3- 2- الف

قيم را تد، نتايج آزمون مسمطابقت داشته باشن بستگي همهاي مستقيم با اين  به دست آورده باشد و آزمون

چنانچه در پيوست ج نشان داده . مستقيم در همان دوره استفاده كردغير توان به عنوان مكمل آزمون مي

 10شود، يك ضريب وزني كه نتايج آزمون مستقيم را  شده است، اگر از نتايج آزمون غير مستقيم استفاده 

  .ايد مورد استفاده قرار گيردكند، ب نتايج آزمون غير مستقيم مي مقداربرابر 

  

رارتي در يك بازه زماني ضريب هدايت حمستقيم آزمون  سههاي جديد بايد حداقل فراوردهبراي   4-2-الف

ند، نتايج آزمون مسقيم را ايجاد شده باش بستگي هماگر نتايج اين آزمون  مطابق . روزه انجام شود 10حداقل 

  .يم در همان دوره استفاده كردمستقغير توان به عنوان مكمل آزمون  مي
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زماني بايد در فواصل چنين  محاسبه شوند و هم 3- مقادير اعالم شده بايد مطابق روش ارائه شده در بند الف

اضافي و  جديد آزمون مستقيم نتيجه از توليد آن نگذشته باشد و با استفاده از حداقل يكماه  12 بيش از كه

براي مقاصد اين اعالم، نتايج آزمون ضريب هدايت . وباره محاسبه شودهاي غير مستقيم قابل قبول دآزمون

در نظر  فراوردهبه عنوان يك گروه ) 11- 3مطابق استاندارد بند (توان حرارتي از واحدهاي مختلف توليد را مي

  .گرفت، مشروط برآنكه همان مواد خام استفاده شود، و شرايط توليد يكسان باشد

  

  دهمقادير اعالم ش  3-الف

  

، بايد از اصول ارائه شده در λ90/90و  R90/90، از مقادير محاسبه شده λDو  RDاعالم شده، در استخراج مقادير 

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

 1-الفهاي  ، كه با استفاده از معادلهλ90/90و  R90/90، بايد از مقادير محاسبه شده λDو  RDمقادير اعالم شده، 

  .آيد شود، به دست  تعيين مي  2- و الف

  

λ
κ+λ=λ s.

mean/9090
)1-الف(       

  

  :كه در آن

λ90/90   برحسب  90%با سطح اطمينان  فراوردهاز   90%ضريب هدايت حرارتيW/(m.K)؛  

k  ضريب مربوط به تعداد نتايج آزمون؛  

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

sλ  برحسب  مين انحراف معيار ضريب هدايت حرارتيتخ .W/(m.k) 

 

 
1

)(
1

2

−

−

=
∑

=

n
s

n

i

meani
λλ

λ )2-الف(      

  

  :كه در آن

λi   برحسب  90%با سطح اطمينان  فراوردهاز   90%ضريب هدايت حرارتيW/(m.K)؛  

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

n  ؛تعداد نتايج آزمون  

sλ  برحسب  اف معيار ضريب هدايت حرارتيتخمين انحر .W/(m.k) 
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  90 %يك طرفه با تراز اطمينان 90 %با فواصل رواداري kمقادير  - 1- جدول الف

  

 k تعداد نتايج آزمون

3  26/4 

5  74/2  

7  33/2  

10  07/2  

15  87/1  

20  77/1  

50  56/1  

100  47/1  

300  39/1  

500  36/1  

2000  32/1  

∞  28/1  

  

  .خطي قابل قبول است يابي درون -يادآوري

  

  نتايج آزمون غير مستقيم قابل قبول ضريب هدايت حرارتي  4-الف

  

بين ضريب هدايت حرارتي  بستگي همتوان قبول كرد اگر توليد كننده بتواند قيم را ميتنتايج آزمون غير مس

  :شرايط زير برآورده شود گيري شده مستقيم و يك يا چند خاصيت ديگر را نشان دهد مشروط بر آنكهاندازه

ارتباط با و شرايط توليد در  فراوردهبايد بر پايه نتايج آزموني باشد كه در آن بازه زماني،  بستگي هم

  .مورد نظر تغيير نكرده باشد مشخصپارامترهاي 

  

 .باشد نمونهبايد بر پايه آزمون حداقل ده  بستگي هم -

 .باشد 9/0از  يشترو ضريب رگرسيون ب بر قرار شود رگرسيونبايد با تحليل  بستگي هم -

 .نتايج آزمون به روز شود جديد با افزودن حداقل يك سري بار يكبايد حداقل سالي  بستگي هم -

 

جديدي بايد  بستگي هم در رابطه با پارامترهاي مشخص مورد نظر تغيير كندانبساط  سامانهاگر مواد خام يا 

  .ايجاد شود
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  پيوست ب

  )الزامي(

  د كارخانهكنترل تولي

  

   فراوردهآزمون  تناوبحداقل   -1-جدول ب

  

1آزمون تعدادحداقل  بند
 

  آزمون مستقيم  عنوان  شماره
  آزمون غيرمستقيم

  آزمون تناوب  روش آزمون

 در هفته بار يك  روش توليد كننده سال  در بار يك ضريب هدايت حرارتي 1- 5-2

 در روز بار يك  ليد كنندهروش تو ماه در بار يك چگالي انبوهي فله 2- 5-2

 - - ماه در بار يك ها اندازه دانه 3- 5-2

 - - ماه در بار يك 2گريزي آب 2- 5-3

  -  -  3  مواد خطرناك  6- 5-3

خـواص   ، آزمـون شده فـوق  ياد  آزمون تناوبعالوه بر  .نظر گرفته شود در توليد آزمون، بايد به عنوان حداقلي براي هر خط تناوبحداقل  -1

  . بايد تكرار شود ،گذارد مي اثر فراوردهاحتماالً بر مطابقت  شدهرات يا اصالحات انجام هنگامي كه تغيي  فراوردهه وط بمرب

  .آبگريزفقط براي مواد  -2

  .دست تهيه استدر -3
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  پيوست پ

  )الزامي(

  گيري ضريب هدايت حرارتي براي اندازه ها آماده سازي آزمونه

  

  كليات  1-پ

  

چنين بايد الزامات زير هنگام تثبيت شرايط و  بايد برآورده شود، اما هم 1-3ندارد بند شرايط عمومي استا

  .ها براي آزمون ضريب هدايت حرارتي در نظر گرفته شوند آماده سازي آزمونه
  

  رونداي به كار ميكه به عنوان عايق فله EVHو  EVA ،EVCهاي فراورده  2-پ

  

 )50±10(%و رطوبت نسبي  )5±23(C° نيد و سپس در دمايخشك ك )C)5±110° آزمونه را در دماي

  .اين كار را تا رسيدن به وزن ثابت تكرار كنيد. تثبيت شرايط كنيد

  .جلوگيري شود از جذب رطوبتآغاز كنيد تا  دليل بي خيرٔتاآزمونه را به دستگاه منتقل و آزمون را بدون 

  .سته بندي كردن، كوبيدن يا لرزاندن ماده اجتناب كنيداي انجام دهيد و از بآزمون را بدون فشردن ماده فله

منبسط براي رسيدن به تعادل، چند روز طول  ورميكوليتطبيعي است كه آزمون ضريب هدايت حرارتي 

  .در صورت پايداري ظاهري پس از تنها چند ساعت از شروع آزمون، با احتياط عمل كنيد. كشد مي

 قرار گرفتهزمان سپري شده براي رسيدن به تعادل و چگالي ماده  در گزارش آزمون جزئيات تثبيت شرايط،

  .كنيد بياندر دستگاه را 
  

و  EVAهـاي  فـراورده رود، همچنين ، كه به عنوان عايق متصل شده به كار ميEVM فراورده  3-پ

EVC روند ط متصل شده درمحل به كار ميهنگامي كه به عنوان عايق مخلو  

  

 فراوردهمشابه اي  نمونه سازي و توليد، طي مرحله آماده هاي توليد كننده در لعملبا در نظر گرفتن دستورا

  .شود، براي آزمون بسازيد صب ميعايق به صورتي كه در ساختمان ن

مناسب براي دستگاه آزمون  اي عايق آماده را مطابق با دستورالعمل توليد كننده با اندازه فراوردهيك آزمونه از 

  .آماده كنيد ضريب هدايت حرارتي

 در دماي آزمونه آماده شده را در يك دماي مناسب براي روكش يا چسب قبل از تثبيت شرايط در 

°C)3±23(  و رطوبت نسبي%)اين كار را تا رسيدن به وزن ثابت پيش از انجام آزمون . خشك كنيد  )50±10

  .ضريب هدايت حرارتي تكرار كنيد

جلوگيري  از جذب رطوبت مورد آغاز كنيد تا بيمون را بدون تاخير آزمونه را به دستگاه منتقل كنيد و آز

يدن به تعادل و چگالي ماده قرار در گزارش آزمون جزئيات تثبيت شرايط، زمان سپري شده براي رس .شود

  .در دستگاه را بيان كنيد گرفته
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  پيوست ت

  )الزامي(

   شودبايد استفاده  براي تعيين مقدار مواد آلي اي كه شرايط ويژه

  

  اصول  1-ت

  

براي استفاده در آزمون  2-3اين پيوست جزييات اصالحات مورد نياز براي استفاده از اصول استاندارد بند 

، كه محتوي ورميكوليت متورق است  EVMو  EVC ،EVHكاري حرارتي  عايق فراوردهمقدار مواد آلي انواع 

 دامنه كاربردو بنابراين در شرايط موجود از ها محتوي آب هيدراتاسيون هستند،  فراوردهاين . باشد مي

  .باشند خارج مي 2-3استاندارد بند 

كه محتوي هيچ  نمونه شاهدطور موازي از يك ه رود، اما ب كار ميه ب 2-3روش ارائه شده در استاندارد بند 

  .شود استفاده مي EVA معموليبراي تعيين مواد آلي آزمونه  نيستاي   شده ماده آلي اضافه

  

  وسايل  2-ت

  

 ظرفمشخص شده بايد مورد استفاده قرار گيرد به استثناء  2- 3وسايل مطابق آنچه در استاندارد بند 

مناسب نيست و بايد به در اين مورد اين ظرف . آلومينيمي كه به عنوان ظرف آزمونه مثال زده شده است

  .يا سيليس استفاده كرد نزن جاي آن از ظرفي از جنس فوالد زنگ

  

  وش كارر  3-ت

  

 موازي نمونه آزمونمشخص شده، با الزامات اضافي براي  2- 3روش كار بايد مطابق آنچه در استاندارد بند 

قبل از  كوليت متورقورمي 2بهر /1از همان پيمانهشاهد، بايد  نمونهاين . باشد EVA آزمونه استفاده ازشاهد با 

  . اضافه كردن هر گونه ماده افزودني يا روكش برداشته شود

كل توان از  دهد و اين را مي مي به دستشاهد مقدار آب هيدراتاسيون ورميكوليت متورق را  آزمايش نمونه

  . آزمونه كم كرد افت وزن

  

  

  

                                                                                                                                                    
1 - Batch 

2 - Lot 
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  محاسبه و بيان نتايج  4-ت

  

MOC  آزمونه براي  هم 2-3مطابق استاندارد بند ظاهري(MOCT) شاهد  براي هم و(MOCB) شود مي محاسبه .

  :شود محاسبه مي )1ت(معادله از با استفاده  يمقدار مواد آل

  

MOC = MOCT – MOCB    )1ت(  

 

  :كه در آن

MOC   ؛مقدار مواد آلي آزمونه 

MOCT   ؛مقدار مواد آلي در حضور آب هيدراتاسيون 

MOCB  آب هيدراتاسيون.  

  

  گزارش آزمون  5-ت

  

 (MOCB)شاهد  نمونه آزمونبايد شامل نتايج  ، گزارش آزمون2-3شده در استاندارد بند  ارائهعالوه بر الزامات 

  .باشدنيز 
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  پيوست ث

  )الزامي(

  ورميكوليت متورق گريزي آبتعيين مقدار 

  

  اصول  1-ث

  

با افزودن مقدار ثابتي آب به آزمونه و سپس تعيين  گريزي آبسازي آزمونه و تعيين  اين روش شامل آماده

  . مقدار آب رانده شده توسط آزمونه است

  

  ايلوس  2-ث

  

 mµ150و توري بـا چشـمه    mm300 و طول mm50 پالستيكي صلب شفاف با قطر داخلي  لوله   1-2-ث

گـذاري شـده    نشـانه  ml400 تـراز شده و در  واسنجيلوله بايد . شود بسته ميبه انتهاي آن  محكمكه به طور 

  . باشد

  

  .يليتر  ميلي 250استوانه مدرج   2-2-ث

  

  .يليتر  ميلي 500بشر   3-2-ث

  

  .بزرگ درپوش الستيكى  4-2-ث

  

  سازي آزمونهآماده  3-ث

  

آن را با . برسد  ml400ورميكوليت پر كنيد تا به كمي باالتر از تراز فراورده از را با افزودن مقادير جزيي  لوله

تراز  چنانچه. سازيد متراكمبر روي درپوش الستيكي بزرگ،  mm75رها كردن از ارتفاع تقريبي بار  10

به آن اضافه كنيد به صورتي كه بعد از  فراورده، مقداري رود ml400ه شده، پايين تر از نشانه آزمونه فشرد

  . برسد ml400تراز آزمونه به نشانه  ،دهمين رها كردن
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  روش كار  4-ث

  

مقدار . پالستيكي با يك توري در ته آن را در وضعيت قائم قرار دهيد و بشر را در زير آن قرار دهيد  لوله

ml250 مراقب باشيد تا آب بر روي مركز بستر . بريزيد فراوردهسرعت بر روي  هرا ب كشي لولهب سرد آ

بگذاريد به مدت . ريزد سازد كه آب فقط از كناره لوله پايين نمي ورميكوليت ريخته شود، اين كار مطمئن مي

شده بر روي توري درجه كج كنيد تا هرگونه آب جمع  45لوله را به سرعت حدود . سه دقيقه زهكشي شود

جديد آزمون را تكرار كنيد تا سه  فراوردهبا استفاده از . مقدار آب جمع شده را  اندازه بگيريد. خارج شود

  . دست آيد همقدار ب

  

  بيان نتايج  5-ث

  

  .دست آوريده ب ليتر  ميليحجم آب جمع شده از سه آزمون را به  ميانگين

  

  گزارش آزمون  6-ث

  

  :موارد زير باشد گزارش آزمون بايد شامل

  ورميكوليت متورق فراوردهمشخصه ) الف

  1388سال  :11427-1استاندارد ملي ايران شماره) ب

   ليتر  ميلي رحسبمتوسط حجم آب جمع شده و سه نتيجه مستقل ب) پ

  تاريخ آزمون) ت
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  پيوست ج

  )اطالعاتي(

  فراورده يا گروه ردهفراوبراي يك  )λ(حرارتي مثالي از تعيين مقدار اعالم شده ضريب هدايت

  

با استفاده از  فراوردهكه براي يك گروه  )λ(نتيجه آزمون مستقيم ضريب هدايت حرارتي 3شود كه  فرض مي

. ، در دسترس است دست آمدهه ب 1-و جدول ب 2- 2-، الف 2-3- 6هاي مستقيم مطابق با بند  گيري اندازه

نتيجه 15در مجموع (عدادي نتايج آزمون غير مستقيم با ت 3-2-مطابق بند الف ها بنابراين نتايج اين آزمون

  :مثال زده شده است 1-طور كه در جدول ج  شود، همان تكميل مي) آزمون

  

  نتايج آزمون ضريب هدايت حرارتي  - 1-جدول ج

  

   λ  روش آزمون  شماره آزمون
 W/(m.K) 

  ضريب وزني
λ  

  وزن يافته 

  634/0  10  0634/0  مستقيم  1

  696/0  10  0696/0  مستقيم  2

  647/0  10  0647/0  مستقيم  3

  0671/0  1  0671/0  غير مستقيم  4

  0654/0  1  0654/0  غير مستقيم  5

  0639/0  1  0639/0  غير مستقيم  6

  0638/0  1  0638/0  غير مستقيم  7

  0645/0  1  0645/0  غير مستقيم  8

  0652/0  1  0652/0  غير مستقيم  9

  0671  1  0671  غير مستقيم  10

  0651/0  1  0651/0  غير مستقيم  11

  0638/0  1  0638/0  غير مستقيم  12

  0688/0  1  0688/0  غير مستقيم  13

  0697/0  1  0697/0  غير مستقيم  14

  0646/0  1  0646/0  غير مستقيم  15

  7760/2  42  =مجموع     

  06586/0  =ميانگين       
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الي انبوهي فله و اندازه ذرات چگآزمايش كه بر اساس نتايج  بستگي همهريك از نتايج آزمون غير مستقيم از 

  . است، استخراج شده است

  .آزمون وزن يافته است يجهنت 42متوسط ضريب هدايت حرارتي، ميانگين عددي 

  
λmean = 0.06586 W/(m.K) 

 

  :شود پيوست الف تعيين مي 2-، با استفاده از معادله الفsλضريب هدايت حرارتي،  معيارتخمين انحراف 
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λ
 

  

شود، كه در  پيوست الف تعيين مي 1-با استفاده از معادله الف،  λ90/90ضريب هدايت حرارتي محاسبه شده، 

  .استآزمون  15مربوط به نتايج   k =1.87آن ضريب 

  
λ90/90 = 0.06586 + 1.87 × 0.002152 = 0.0699 W/(m.K) 

  

، ضريب هدايت 1-2- 5جه به اصول گرد كردن بند با تو W/mK001/0 بعد از گرد كردن بطرف باال با تقريب

  ).عالم شودمقدار بيشتري ممكن است ا(است W/mK001/0 با استفاده از گام W/mK 070/0حرارتي منتج 


