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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

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

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

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

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

توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام يوكوشش شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

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

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

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

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  ليم استاندارد در شده نوشته 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 زهاندا 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 استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي 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 استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،

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

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

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و ها Ĥنزم سا خدمات

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

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

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاها، لملليا بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي ها آن كرد عمل بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي رديتحقيقات كارب 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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  »ها ويژگي - شده هاي نصب فراورده :قسمت دوم
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    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: 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

  حكاكي فرد، حميد رضا 

  )مهندسي عمران كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  ، علي حكاكي فرد

  )مهندسي مكانيك كارشناس ارشد(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حميدي، عباس

  )مهندسي مواد ساختماني كارشناس ارشد(

  

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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   علي حسين، زاويه

  ) صنايع مهندسي كارشناس ارشد(

  

  شركت گيالن ميكا

  لنكراني، مهرناز

  )معماري مهندسي كارشناس ارشد(

  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  شهاب، مالمير

  )مهندسي معدن كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  صادق، مفيدي

  )مكانيكمهندسي  كارشناس(

  

  هاي حرارتي مركز اطالعات عايق

  فرشته، يگاني

  )عمران مهندسي كارشناس(

  

  وزارت صنايع و معادن 

 

 



 ه 

  فهرست مندرجات

  صفحه    عنوان

  ج  آشنايي با مؤسسه استاندارد

  د  سيون فني تدوين استاندارديكم

  ز    گفتار پيش

  1  هدف  1

  1  دامنه كاربرد  2

  2  مراجع الزامي  3

  3  كاهاينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار  4

  4  ها يژگيو   5

  4  كليات  1- 5

  5  مقاومت حرارتي  2- 5

  5  ازيضخامت مورد ن  2-1- 5

  5  مقاومت حرارتي اعالم شده  2-2- 5

  5  نصب شده قيضخامت عا  3- 5

  6  در محل يها يريگ اندازه  6

  6  نصب شده قيضخامت عا  1- 6

  6  عرض حفره  2- 6

  6  پر كردن حفره  2- 6

  6  اعالن نصاب  7

  7  قيعا فراوردهمناسب بودن ساختمان و ) ياطالعات(الف   وستيپ



و  

    ش گفتارپي

  

قسـمت   – متورقاز ورميكوليت  درجاشده  اجراعايق كاري حرارتي هاي  فراورده ،مصالح ساختماني"استاندارد

توسط مركـز تحقيقـات    مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه ،" ها ويژگي -هاي نصب شده فراورده: دوم

مهندسـي  اسـتاندارد   ملـي  كميتـة  اجالس دويست و شانزدهمين در و شده تدوين و تهيه ساختمان و مسكن

 بند استناد بهاين استاندارد  اينك .شد تصويب 20/11/87 مورخهاي ساختماني  فراوردهساختمان و مصالح و 

 مـاه  بهمـن  مصـوب   ايـران،  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك

   .شودمي منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371

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 ايران ملي استانداردهاي

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

 

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

  
EN 14317-2:2007, Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation 

formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 2: Specification for the installed 

products.
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از  ورميكوليت  درجاشده  اجراكاري حرارتي  هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني

  ها ويژگي -هاي نصب شده فراورده: قسمت دوم - متورق

  

  هدف  1

  

1ورميكوليت متورق  فراوردهبراي چهار نوع  ها تعيين ويژگياين استاندارد هدف از تدوين 
(EV) شامل :

2ورميكوليتسنگدانه 
(EVA)3دار روكش ، ورميكوليت

(EVC)4، ورميكوليت آبگريز
(EVH)  ورميكوليت و

5)پيش آميخته(آماده
(EVM) استاندارد بند در پيوست ت  طبق(كه حاوي كمتر از يك درصد مواد آلي  است

  .است  ، ديوار و كف ، سقف بام كاري درجاي براي عايق ،)5- 3

  

  منه كاربرددا  2

  

  .است شده كاري حرارتي نصب هاي عايق فراورده هاي ويژگي شاملاين استاندارد   2-1

  

 درشود نيز  به كار برده مي فراوردهي را كه توسط نصاب آزمون  هاي و روش ها بررسياين استاندارد   2- 2

  .گيرد بر مي

  

مناسب  خاصي كاربرددر  فراوردهاين استاندارد تراز مورد نياز يك خاصيت معين براي آن كه يك   2-3

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

  .يافت ،اين استاندارد مغايرت ندارند

  

هاي ساخته  ها و تخته  صورت شكل توليد شده در كارخانه بهكاري  ي عايقها فراوردهاين استاندارد   2-4

  .شود را شامل نمي ورميكوليت متورقشده از 

  

                                                
1-Exfoliated vermiculite 

2-Vermiculite aggregate 

3-Coated vermiculite 

4- Hydrophobic vermiculite 

5- Premixed vermiculite 
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در عايق كاري تأسيسات ساختماني و صنعتي را  مورد استفاده درهاي درجا  فراوردهاين استاندارد   5- 2

  .گيرد بر نمي

در بر را  صداصداي هوابرد و كاربردهاي جذب   براي عايق يكرد عملالزامات اين استاندارد   2-6

  .گيرد نمي

  

  مراجع الزامي  3

  

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

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

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

ارجاع داده  ها آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .مورد نظر است ها آنهاي بعدي  شده است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :راجع زير براي اين استاندارد الزامي است استفاده از م

  

 -كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7114 شماره ملي ايراناستاندارد  1- 3

  .نروش آزمو -ضخامتتعيين 

 -كاري حرارتي هاي عايق 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

 -كـاري حرارتـي   هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7113 شماره ملي ايراناستاندارد  4- 3

 .نروش آزمو -تعيين طول و عرض

كـاري   هـاي عـايق   فـراورده  -، مصـالح سـاختماني  1387سـال   :11427-1ملي ايران شماره استاندارد  5- 3

اي و متصل شـده قبـل از    هاي فله فراورده: قسمت اول -حرارتي اجرا شده در جا از ورميكوليت متورق

  ها ويژگي -نصب

  
3-6 EN ISO 6946:2007, Building components and building elements - Thermal resistance 

and thermal transmittance - Calculation method  

3-7 EN ISO 10456:1999, Building materials and products – procedures for determining 

declared and design thermal values. 
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  ت و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاهااصطالحا  4

  

4-1   

  اصطالحات و تعاريف 

نيز زير ، اصطالحات و تعاريف 3-3شده در استاندارد بند  ارائهتعاريف عالوه بر اصطالحات و اين استاندارد  در

   :رود كار ميه ب

  

4-1-1    

  متورقورميكوليت 

وسيله حرارت دادن ه ن يك كاني طبيعي ميكايي بكاري كه در نتيجه انبساط يا اليه اليه شد عايق  مصالح

  .شودايجاد مي

  

4-1-2   

  اي عايق فله

بدون  دو جداره ديوار يا در فضاهاي خالي يها آناز طريق ريختن مصالح دكه  جاشده در تشكيلعايق 

  .استفاده از ماده چسباننده

  

4-1-3   

  متصلعايق 

به كار  به خود يا به خود و سطح بام يا سقف متورقليت دن ورميكوچسبان به وسيلهكه  جااجرا شده درعايق 

  .رود مي

  

4-1-4   

  طراح

ويژه استفاده  نصباي كه در يك  فراوردهشخص مسئول براي مشخص كردن مقدار و ضخامت عايق و نوع 

  . شود مي

   

   .است ديگري با تجربه يا مهندس معمارمهندس  معموالًباشد ولي  حرارتي كاري تواند پيمانكار عايق مي طراح -يادآوري

  

4-1-5   

  كار عايق

  .استعايق  فراورده اجرايشخص، شركت يا سازماني كه مسئول 
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4-1-6  

  ضخامت عايق نصب شده

  .شود مي اجرا كار عايقگونه كه توسط  ضخامت عايق همان

 

4-2    

  نمادها، اختصارات و يكاها

  :شده در اين استاندارد عبارتند ازها و يكاهاي استفاده  نماد

  

  يكا  كميت نماد

di   فراورده نصب شدهضخامت  m 

dr   فراوردهمورد نياز ضخامت  m 

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

RD  مقاومت حرارتي اعالم شده m2.K/W 

RS  شده مشخصمقاومت حرارتي m2.K/W 

  

  :بكار رفته در اين استاندارد اختصارات

EV   منبسط متورقورميكوليت  

EVA ورميكوليت نگدانهس 

EVC  دار روكشورميكوليت 

EVH  آبگريزورميكوليت 

EVM ورميكوليت آماده 

ITT آزمون نوع اوليه  

  

  الزامات   5

  

  كليات  1- 5

   . است، استفاده كند 5- 3بند  كه مطابق استاندارد يعايق فراورده ازبايد  كار عايق

، فراوردهبراي تعيين مناسب بودن كاربرد ي توليد كننده ها هاي ملي و رهنمود مطابق آيين نامه بايد كار عايق

  .در پيوست الف ارائه شده است راهنما .بازرسي كندساختمان را 

  

هـاي ارائـه شـده در     ها است، روش فراوردهكه شامل كاربرد اين  اجزاي ساختمان كل براي محاسبه مقاومت حرارتي-1 يادآوري

  .برد توان به كار را مي 5 -3استاندارد بند 
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شـرح  ضريب هدايت حرارتي طرح از ضريب هدايت حرارتـي اعـالم شـده،     چگونگي محاسبه 6-3در استاندارد بند  -2يادآوري

   . داده شده است

  

  مقاومت حرارتي  5-2

  ضخامت مورد نياز  1- 2- 5

. يـد آ بـه دسـت مـي    متـورق ضخامت مناسبي از ورميكوليـت   فراورده با استفاده از مورد نياز مقاومت حرارتي

  : محاسبه شود )1(قبل از شروع نصب مطابق معادله  طراحبايد به وسيله  مورد نيازضخامت 

  

dr= RS λD    )1(  
  

  :كه در آن

dr  فراورده برحسب ضخامت مورد نيازm؛  

RS  مقاومت حرارتي مشخص شده بر حسبm2.K/W؛  

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

  

 تي اعالم شدهمقاومت حرار  2- 2- 5

اعالم شده ، و مقدار ضريب هدايت حرارتي diاز ضخامت نصب شده، ، بايد RD، مقاومت حرارتي اعالم شده

  :محاسبه شود )2(مطابق معادله  ،λDمتناظر، 

  

RD = di/λD   )2(  

  

  :كه در آن

di  ضخامت نصب شده فراورده برحسبm؛  

RD حسب  مقاومت حرارتي اعالم شده برm
2
.K/W ؛  

λD بر حسب  ريب هدايت حرارتي اعالم شدهض.W/(m.K) 

 

  

  ضخامت عايق نصب شده  3- 5

هيچ مقدار منفردي نبايد . نبايد كمتر از ضخامت مورد نياز باشد) 1-6بند(شده  اجرامقدار متوسط ضخامت 

  .باشد ي شدهحاطرمقدار  80٪كمتر از 
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  جاهاي در گيري اندازه 6

  

  عايق نصب شده ضخامت  1- 6

  .گيري و اعالم شود اندازه عايق كاروسيله ه شده اليه عايق بايد ب جرااضخامت عايق 

يا  راهنماهابايد شامل ارجاع به  بازرسي. متفاوت خواهد بود اجرابسته به ساختمان و روش  بازرسيروش 

 سنج با استفاده از يك عمق هاي مستقيم بعد از نصب گيري قرار داده شده قبل از نصب و اندازهتراز هاي  نشانه

m گيري ضخامت عايق بايد براي هر حداقل پنج اندازه. ، باشدشده واسنجي
در نقاط مختلف سطح عايق  100 2

پيوست الف،  4- 3 در صورت اختالف نظر، ضخامت عايق نصب شده بايد مطابق با استاندارد بند. شودانجام 

   .تعيين شودروش پين و صفحه 
   
  عرض حفره  2- 6

به عنوان  گيري و كاليبره شده اندازه سنج عمقهاي مناسب با استفاده از  ان سوراخعرض يك حفره بايد از مي

mگيري عرض حفره در نقاط مختلف بايد براي هر  حداقل پنج اندازه. اعالم شود ضخامت عايق
سطح  100 2

  .انجام خواهد شد ،قبل از شروع نصب طراحبه وسيله  ها معموالً گيري اندازه .عايق انجام شود
  

و آسيب احتمـالي   مورد نظر ساختمان توجه بهبا هاي الزم براي تعيين عرض اسمي حفره بايد  گيري تعداد كل اندازه –دآورييا

   . در نظر گرفته شود نما سازيگونه به هر 

  

  ن حفرهبودپر   3- 6

  .   بايد حفره را براي اطمينان از پر بودن آن، بازرسي كند كار عايق
  

   كار عايق ماعال 7
  

با استفاده از يك  بايد به مشتري اعالم كند كه كار مطابق الزامات اين استاندارد كار عايقدر ارتباط با  طراح

  .انجام شده است 5-3عايق مطابق استاندارد بند  فراورده

  :بايد حداقل اطالعات زير را اعالم كند كار عايق
  

 . نصب شده فراوردهنام تجاري و كد مشخصه  -

 شدهمقاومت حرارتي اعالم  -

 ضخامت مورد نياز -

 ضخامت نصب شده -

 شده مصرفحجم عايق  -

 تاريخ نصب -

  .است طرح انجام شده نصاب بايد همچنين اعالم كند كه كار مطابق
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  پيوست الف

  )اطالعاتي( 

  عايق فراوردهمناسب بودن ساختمان و 

  

  ساختمان  1- الف

  

اي سالم است و سطح براي پذيرش  نصاب بايد اطمينان حاصل كند كه بام، سقف، ديوار و كف از نظر سازه

هاي عايق پيشنهاد  اين ارزيابي بايد با توجه به كليه جنبه .اي يا عايق متصل مناسب است هاي فله فراورده

  .شده در نظر گرفته شود

اي اطمينان  تير يا تيرچه، زيركار بايد پيوسته باشد تا از باقي ماندن عايق فله هاي سازهبر روي سقف و كف با 

  .شود حاصل

عايق مطابق مقررات و آيين  فراوردهپيش از نصب  ها بندبراي تهويه اتاقك زير شيرواني و بخاردر صورت لزوم 

   .انجام شودبايد پيش بيني الزم  ساختمان موجودهاي  نامه

براي را بايد تمهيدات الزم ، كنند ميعبور  قسمت مورد نظرها از ميان  ها مانند لوله در جايي كه سرويس

    .در نظر گرفت ،شودعايق قرار است كه  اي ناحيهعايق در  فراورده داشتن نگهطمينان از ا

  .بام و كف بايد تميز، خشك و عاري از مواد خارجي باشد سطوح

  

  عايق فراورده  2- الف

  

  :نصاب بايد اطمينان حاصل كند كه

  

با آنچه كه فني ت جزييات از مطابق شود تا بازرسي مي عايق فراورده هاي بسته ،اي عايق فلهبراي  -

  .اطمينان حاصل شود ارائه كرده است طراح

از  شود تا بازرسي ميعايق و هرگونه مواد ديگر مورد نياز  فراوردهفني جزييات  براي عايق متصل -

 .با الزامات طرح اطمينان حاصل شود ها آنمطابقت 

  

  


