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ج  

  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

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

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

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

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

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

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

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

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

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

  .شود مي منتشر و چاپ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .است مؤسسه

  

                                                                                                                                                   
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

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

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



د  

  استاندارد فني تدوين كميسيون

  »ها ويژگي – اي كارخانه شيشه سلولي ،كاري حرارتي هاي عايق فراورده - مصالح ساختماني«

  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  يوسفي، علي اكبر 

  )دكتراي مهندسي شيمي(

  

  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

    :اندبير

  ب ويسه، سهرا

  )معدنمهندسي  دكتراي(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

   ناهيد، خدابنده

  )شيمي كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    : اعضاء

   علي، اميني

  )شيميمهندسي  كارشناس(

  

  شركت آريانا پارس

   محمد رضا،  اميني

  )مهندسي مكانيك كارشناس(

  

  شركت آريانا پارس

  تقي اكبري، ليال 

  )شيمي كارشناس ارشد(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حميدي، عباس

  )ساختمانيمواد  كارشناس ارشد مهندسي(

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

   يحيي،  رسول زاده

   )اي بهداشت حرفه كارشناس ارشد(

  

  دانشگاه تربيت مدرس

   علي اكبر، روزي طلب

   )مهندسي مكانيك كارشناس ارشد(

  

  شركت آريانا پارس

   آزاده، رييسيان

  )فيزيك كارشناس(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن



ه  

  لنكراني، مهرناز

  )معماري كارشناس ارشد(

  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت

  شهاب، مالمير

  )مهندسي معدن كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  سيد عليرضا، مجتبوي

  )د و سراميكمهندسي موا كارشناس(

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  كامران، يناييج

  )مكانيك كارشناس ارشد مهندسي(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  فرشته، يگاني

  )عمران مهندسي كارشناس(

  

  وزارت صنايع و معادن 
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  فهرست مندرجات

  صفحه    عنوان

  ج  آشنايي با مؤسسه استاندارد 

  د    كمسيون فني تدوين استاندارد

  ح     گفتار شيپ

  9  هدف    1

  9  دامنه كاربرد    2

  10  مراجع الزامي  3

  12  كاهاينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار   4

  15  الزامات   5

  15  كليات  1- 5

  15  الزامات براي تمام كاربردها  2- 5

  15  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي  2-1- 5

  16  طول و عرض  2-2- 5

  17  ضخامت  2-3- 5

  17  گونيا بودن  2-4- 5

  17  تخت بودن  2-5- 5

  17  پايداري ابعادي  2-6- 5

  17  بار متمركز  2-7- 5

  18  واكنش در برابر آتش  2-8- 5

  18  كاربردهاي خاص يالزامات برا  3- 5

  18  كليات  3-1- 5

  18  مشخص طيپايداري ابعادي تحت شرا  3-2- 5

  19  مقاومت فشاري  3-3- 5

  19  يمقاومت خمش  3-4- 5

  19  با سطوح يمقاومت كششي مواز  3-5- 5

  20  طوحمقاومت كششي عمود بر س  3-6- 5

  20  خزش فشاري  3-7- 5

  20  جذب آب  3-8- 5

  21  انتقال بخار آب  3-9- 5

  21  جذب صدا  3-10- 5

  21  آزاد شدن مواد خطرناك  3-11- 5



ز  

  فهرست مندرجاتادامه 

  صفحه    عنوان

  21  هاي آزمون روش  6

  21  نمونه برداري  1- 6

  21  تثبيت شرايط  2- 6

  22  انجام آزمون  3- 6

  22  كليات  3-1- 6

  22  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي  3-2- 6

  25  كد شناسايي  7

  26  ارزيابي انطباق   8

  26  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9

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

  31  كنترل توليد كارخانه) الزامي(پيوست ب 

  34  كنترل توليد كارخانه) ياطالعات(پيوست پ 

  36  يخواص اضاف) اطالعاتي(پيوست ت  

  



ح  

  پيش گفتار

  

  كـه ،"هـا  ويژگـي  –اي  كارخانه شيشه سلولي حرارتيكاري  هاي عايق فراورده ،مصالح ساختماني" استاندارد

 در و شده تدوين و تهيه توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش

هاي سـاختماني   فراوردهاستاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و  ملي كميتة اجالس يكصد و نود و هشتمين

مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد استاندارد به اين اينك ،شد تصويب 7/8/1387  مورخ

منتشـر   ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

  .شودمي

 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 13167:2001, Thermal insulation products for buildings -Factory made cellular glass (CG) 

products- Specification 
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  كاري حرارتي  هاي عايق فراورده-مصالح ساختماني

  ويژگي هاـ  اي ارخانهشيشه سلولي ك

  

  هدف    1

  

(CG)اي كارخانه  هاي شيشه سلولي فراوردهبراي  الزاماتهدف از تدوين اين استاندارد تعيين 
، با روكش يا 6

  .كاري حرارتي ساختمان است بدون آن براي استفاده در عايق

  

  دامنه كاربرد    2

  

گـذاري و   ، نشـانه انطبـاق ن، ارزيـابي  آزمـو   هـاي  و روش فـراورده خصوصـيات  براي اين استاندارد   2-1

  .كاربرد داردگذاري  برچسب

  

هـاي   عايقكاري حرارتـي پـيش سـاخته و پنـل     هاي سامانههاي مشمول اين استاندارد در  فراورده  2-2

  .گيرد ها را دربر نمي فراوردهداراي اين  هاي سامانهشوند ولي عملكرد  مركب نيز مصرف مي

  

در كـاربرد خاصـي    فـراورده براي آن كـه يـك   را نياز يك خاصيت معين  اين استاندارد تراز مورد  2-3

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

  .يافت ،كه با اين استاندارد مغايرت ندارند

  

mاين استاندارد محصوالتي با مقاومت حرارتي كمتر از  2-4
2
K/W 5/0  و ضريب هدايت حرارتي بيشتر

  .شود را شامل نمي C10°در  W/(m.K065/0( از

  

چنـين   و همصنعتي تجهيزات ساختماني و تأسيسات هاي عايق كاري  فراوردهبراي اين استاندارد   2-5

  . دكاربرد نداراي و عايق كاري صداي هوابرد مستقيم  آكوستيكي مانند انتقال صداي كوبه موارد

  

                                                                                                                                                   
6 - Cellular Glass 

9 
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  جع الزاميمرا  3

  

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

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

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

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

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

  

  :ر براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زي

  

كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7113 شماره استاندارد ملي ايران 1- 3

  روش آزمون- تعيين طول و عرض

 كاري حرارتي ـ هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7114 شماره استاندارد ملي ايران 2- 3

  روش آزمون-تعيين ضخامت

كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهختماني، مصالح سا، 1383سال : 7115 ايران شماره استاندارد ملي 3- 3

  روش آزمون-تعيين گونيا بودن

كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7116 ايران شماره استاندارد ملي 4- 3

  روش آزمون-تعيين تخت بودن

اري حرارتي ـ ك هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7117 ايران شماره استاندارد ملي 5- 3

  روش آزمون- تعيين رفتار فشاري

هاي  فراورده، واكنش در برابر آتش براي مصالح و 1383سال : 7271-2 شماره استاندارد ملي ايران 6- 3

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

كاري حرارتي ـ  اي عايقه فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7293 شماره استاندارد ملي ايران 7- 3

   50 % و رطوبت نسبي C  23°تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي

كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني،  ،1383سال : 7294 ايران شماره استاندارد ملي 8- 3

  روش آزمون-تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي معين

كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني،  ،1383سال : 7295 شماره ايران استاندارد ملي 9- 3

  روش آزمون-تعيين پايداري ابعادي تحت شرايط دما و بار معين

كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7296 ايران شماره استاندارد ملي 10- 3

  روش آزمون-تعيين خزش فشاري

كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7119 يران شمارها استاندارد ملي 11- 3

 روش آزمون- تعيين مقاومت كششي عمود بر سطوح
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كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7297 ايران شماره استاندارد ملي 12- 3

  روش آزمون-تعيين مقاومت كششي موازي با سطوح

كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7120 ايران شماره ملياستاندارد  13- 3

  روش آزمون-وري جزيي تعيين جذب آب كوتاه مدت به وسيله غوطه

هاي ساختماني،  فراوردهواكنش در برابر آتش ، 1385سال : 7271- 5 ايران شماره استاندارد ملي 14- 3

  ناشي از سوختن موادتعيين گرماي - قسمت پنجم-زمونآهاي  روش

 - كاري حرارتي هاي عايق فراورده، مصالح ساختماني، 1384سال : 8084 ايران شماره استاندارد ملي 15- 3

  واژه نامه 

هاي صدا براي استفاده در  ، آكوستيك، جذب كننده1384سال : 8184 ايران شماره استاندارد ملي 16- 3

  ساختمان، درجه بندي جذب صدا 

واكنش در برابر آتش براي مصالح و اجزاي ، 1384سال : 7271- 4 ايران شماره استاندارد ملي 17- 3

هاي ساختماني در برخورد  فراوردهقابليت افروزش  - قسمت چهارم-هاي ازمون ساختماني، روش

  )آزمون منبع تك شعله(مستقيم شعله 

ي ـ كاري حرارت هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7299 ايران شماره استاندارد ملي 18- 3

 روش آزمون -تعيين خواص انتقال بخار آب

كاري حرارتي ـ  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7300 ايران شماره استاندارد ملي 19- 3

   روش آزمون -سازي ور تعيين جذب آب دراز مدت به وسيله غوطه

كاري حرارتي،  عايقهاي  فراوردهمصالح ساختماني، ، 1383سال : 7302 ايران شماره استاندارد ملي 20- 3

  .روش آزمون –تعيين رفتار خمشي 

كاري حرارتي،  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1384سال : 8086 ايران شماره استاندارد ملي 21- 3

 .روش آزمون –تعيين رفتار تحت بار متمركز 

واكنش در برابر آتش براي مصالح و اجزاي ، 1384سال : 8299 ايران شماره استاندارد ملي 22- 3

  ساختماني، طبقه بندي

كاري حرارتي،  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1384سال : 8081 ايران شماره استاندارد ملي 23- 3

 .روش آزمون –تعيين مواد آلي 

كاري حرارتي،  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1384سال : 7118 ايران شماره استاندارد ملي 24- 3

 .روش آزمون – چگالي ظاهريتعيين 

كاري حرارتي،  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1384سال : 7295 ايران شماره ستاندارد مليا 25- 3

 .روش آزمون – تغيير شكل تحت دما و بار فشاري معينتعيين 

كاري حرارتي،  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، ، 1384سال : 7303 ايران شماره استاندارد ملي 26- 3

 .ونروش آزم – مقاومت برشيتعيين 
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كاري حرارتي،  هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني،  ، 1385سال : 8621 ايران شماره استاندارد ملي 27- 3

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

 .روش آزمون –مقاومت حرارتي زياد و متوسط 

  
3-28 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. 

3-29 EN 13172: 2001 , Thermal insulating products – Evaluation of conformity. 

3-30 EN 13823:2002, Reaction to fire tests for building products – Building products 

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

3-31 ISO 12491:1997, Statistical methods for quality control for building material and 

components.         

3-32 ISO 354: 2003, Acoustics-Measurement of  sound absorption in a reverberation room.  
3-33 EN 13471:2001,  Thermal insulating products for building equipment and industerial 

installations – Determination of the coefficient of thermal expansion. 

  

  تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاهااصطالحات و    4

  

4-1   

  اصطالحات و تعاريف 

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

   :رود كار ميه بنيز 

  

4-1-1  

   (CG) شيشه سلولي

  .شود سلول بسته ساخته ميكاري صلبي است كه از شيشه منبسط با يك ساختار  مصالح عايق

  

4-1-2  

7آزمون اوليه 
(ITT)   

 فراوردهشود تا آنكه اثبات شود  پيش از شروع توليد عادي انجام مي فراوردهيك يا چند آزمون كه بر روي يك 

  . فوق قابليت مطابقت با الزامات مربوط به يك استاندارد را دارد

  

                                                                                                                                                   
1- Initial type test 
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4-1-3  

  تخته، دال 

ا نيمه صلب با شكل و سطح مقطع مستطيل است كه در آن ضخامت صلب ي) عايق حرارتي( فراورده

  .يكنواخت بوده و اساساً كوچكتر از ساير ابعاد است

  

  .توليد كردنيز دار  آنها را به شكل لبه توان و مي ها هستند تر از دال ها معموالً نازك تخته :يادآوري

  

4-1-4  

  تراز 

تراز از طريق مقدار اعالم شده خصوصيت مربـوط ارائـه   . م استمقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني يك الزا

  . شود مي

  

4-1-5     

  كالس 

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

  

4-1-6   

  تخته شيشه سلولي روكش دار 

ت نمد پوشش بام ممكن اس) ها(اين روكش . بر روي يك يا دو طرف است) ها(تخته شيشه سلولي با روكش 

تواند از يك تخته، قسمتي از يك  مغزه مي. يا فويل فلزي يا كاغذ، مقوا، فويل پالستيكي يا مواد مشابه باشند

قير چسباننده . هاي لب به لب متصل شده در كارخانه با يك چسباننده مناسب باشد تخته يا تعدادي تخته

  .   كار برده ب ها وكشرتوان آنرا براي اتصال درزها و  مناسبي است كه مي

  

4-2  

   نمادها، اختصارات و يكاها

  :به شرح زير استها و يكاهاي استفاده شده در اين استاندارد  نماد

  

 يكا  كميت نماد

αp  ضريب جذب صداي عملي  __ 

αw ضريب جذب صداي وزن يافته __ 

b عرض  mm 

d ضخامت mm 

dN  فراوردهضخامت اسمي mm 
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∆εb ضتغيير نسبي در عر  %  

∆εd  تغيير نسبي در ضخامت % 

∆εl تغيير نسبي در طول % 

∆εs  تغيير نسبي تخت بودن mm/m 

k  ضريب مربوط به تعداد نتايج آزمون __ 

l  طول mm 

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

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

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

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

µ  ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب __ 

n   تعداد نتايج آزمون __ 

Pd تغيير شكل تحت بار متمركز  mm 

R90/90  90%با سطح اطمينان  فراوردهاز  90%مقاومت حرارتي m2.K/W 

RD  م شدهمقاومت حرارتي اعال m2.K/W 

Ri  يك نتيجه آزمون مقاومت حرارتي  m2.K/W 

Rmean   ميانگين مقاومت حرارتي m2.K/W 

Sb انحراف از گونيا بودن در طول و عرض mm/m 

Sd انحراف از تخت بودن ضخامت mm 

Smax انحراف از تخت بودن mm 

sR تخمين انحراف استاندارد مقاومت حرارتي m
2
.K/W 

sλ اف استاندارد ضريب هدايت حرارتيتخمين انحر W/(m.K) 

σb  مقاومت خمشي  kPa 

σc مقاومت فشاري اعالم شده kPa 

σm  مقاومت فشاري  kPa 

σmt مقاومت كششي عمود بر سطوح kPa 

σt مقاومت كششي موازي با سطوح kPa 

Wlp  جذب آب دراز مدت با غوطه ور سازي جزيي kg/m
2

 

Wp   جذب آب كوتاه مدت kg/m2 

Xct  خزش فشاري mm 

Xt   تغيير شكل در زمانt )كل كاهش ضخامت ( mm 

Z مقاومت در برابر بخار آب  m
2
.h.Pa/mg 

 

AP نماد تراز اعالم شده ضريب جذب صداي كاربردي 

AW نماد تراز اعالم شده ضريب جذب صداي وزن يافته 

BS   نماد تراز اعالم شده براي مقاومت خمشي 

CC(i1/i2mm/y)σc اد تراز اعالم شده براي خزش فشارينم 
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CS(Y)  نماد تراز اعالم شده براي مقاومت فشاري 

DS(T+) نماد مقدار اعالم شده براي پايداري ابعادي در دماي معين  

DS(TH) نماد مقدار اعالم شده براي پايداري ابعادي در رطوبت و دماي مشخص 

MU  برابر نفوذ بخار آبنماد مقدار اعالم شده براي ضريب مقاومت در 

PL(P) نماد تراز اعالم شده براي نفوذ تحت بار متمركز 

TP نماد تراز اعالم شده براي مقاومت كششي موازي با سطوح 

TR نماد تراز اعالم شده براي مقاومت كششي عمود بر سطوح 

WL(P) نماد تراز اعالم شده براي جذب آب دراز مدت 

WS جذب آب كوتاه مدت نماد تراز اعالم شده براي  

Z نماد مقدار اعالم شده براي مقاومت در برابر نفوذ بخار آب  

  

  الزامات   5

  

  كليات  1- 5

ها بايد  فراوردهبراي مطابقت با اين استاندارد . اين استاندارد ارزيابي شوند 6ها بايد براساس بند  فراوردهخواص 

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

هايي  گيري شده بر روي تعداد آزمونه ، ميانگيني از مقادير اندازهفراوردهيك نتيجه آزمون براي يك خاصيت 

  .ارائه شده است 4است كه در جدول 

  

  .اطالعات خواص اضافي در پيوست ت ارائه شده است -يادآوري

  

  براي تمام كاربردها الزامات  2- 5

  تي و ضريب هدايت حرارتي مقاومت حرار  1- 2- 5

 27-3هاي انجام شده مطابق استاندارد بند گيري مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد بر اساس اندازه

 .باشد 28-3هاي ضخيم مطابق استاندارد بند  فراوردهيا براي 

  

كننده مطابق مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق پيوست الف تعيين شده و توسط توليد 

  :بندهاي زير اعالم شود

  

  .باشد C10°دماي متوسط مرجع بايد   1- 1- 2- 5
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  .دار بيان شود گيري شده بايد با سه رقم معني مقدار اندازه  2- 1- 2- 5

  

، بايد در صورت نياز λDضريب هدايت حرارتي، . ، بايد هميشه اعالم شودRDمقاومت حرارتي،   3- 1- 2- 5

  .اعالم شود

  

، بايد به صورت مقادير حدي اعالم شود كه  λD،  و ضريب هدايت حرارتي ، RD، حرارتي تمقاوم  4- 1- 2- 5

  .شود ميتعيين  90%باشد كه با تراز اطمينان  فراورده 90%نماينده حداقل 

  

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

λD هاي  با گام در ترازهاييW/(m.K)001/0 بيان شود .  

  

، λ90/90، ، و ضريب هدايت حرارتيdN، اعالم شده بايد از ضخامت اسمي،  RDمقاومت حرارتي،   6- 1- 2- 5

  .شودمتناظر محاسبه 

، و ضـريب هـدايت حرارتـي    dNكـه از ضـخامت اسـمي،     ، هنگاميR90/90مقدار مقاومت حرارتي،   5-2-1-7

mبايد با تقريب  شود محاسبه مي، متناظر λ90/90، مربوط
2
K/w05/0      ،رو به پـائين گـرد و بـه صـورتRD در ،

mهاي  ترازهايي با گام
2
K/w05/0 اعالم شود.  

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

mتقريب 
2
K/w05/0  ،رو به پائين گرد و به صورتRDهاي  ، در ترازهايي با گامm

2
K/w05/0  شوداعالم.  

  

  طول و عرض  2- 2- 5

هيچ نتيجه آزموني نبايد از مقادير اسمي . تعيين شود 1- 3، بايد مطابق استاندارد بند b، و عرض، l طول،

  .داشته باشد 1هاي داده شده در جدول  انحرافي بيشتر از رواداري

  

  هاي طول و عرض رواداري -1جدول 

  

  رواداري براي طول  فراورده نوع

 mm  

  رواداري براي عرض

 mm  

  ±2  ±2 تخته بدون روكش

  ±2  ±5  تخته با روكش
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  ضخامت    3- 2- 5

هيچ نتيجه آزموني نبايد . باشد Pa250بايد  ،بارمقدار . تعيين شود 2-3، بايد مطابق استاندارد بند dضخامت، 

  .باشد داشته mm 2±، انحرافي بيشتر ازdNاز ضخامت اسمي، 

ضـخامت هرگونـه   . شود به شيشه سلولي بدون روكش اتالق مي ،هاي روكش شده فراوردههاي اسمي  ضخامت

  .بايد در مدارك فني توليد كننده درج شود ،بيشتر باشد mm 2روكش كه از 

  

  گونيا بودن  4- 2- 5

نبايد بيشتر ، Sbو عرض، انحراف از گونيا بودن طول . تعيين شود 3-3گونيا بودن بايد مطابق استاندارد بند 

  .  باشد mm 2نبايد بيش از نيز ، Sdنحراف از گونيا بودن ضخامت، ا. باشد mm/m 6از

  

  تخت بودن  5- 2- 5

  mm 2، نبايد بيشتر ازSmax، انحراف از تخت بودن. تعيين شود 4- 3تخت بودن بايد مطابق استاندارد بند 

  .باشد

  

  پايداري ابعادي  6- 2- 5

  بعادي در شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابتپايداري ا  1- 6- 2- 5

بايد مطابق ) 50%و رطوبت نسبي  C23°دماي ( پايداري ابعادي تحت شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت

تغيير . باشد 5/0 %، نبايد بيش از εb∆، و عرض، εL∆تغييرات نسبي طول، . تعيين شود 7-3استاندارد بند 

  . باشد mm/m 1، نبايد بيش از εs∆نسبي تخت بودن، 

  

  پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين  2- 6- 2- 5

آزمون بايد بعد از . تعيين شود 8-3پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين بايد مطابق استاندارد بند 

تغييرات نسبي . انجام شود) 90±5(%و رطوبت نسبي ) C)2±23° دماي در h48 ها براي نگهداري آزمونه

  . باشد 0/1%نبايد بيش از نيز ،  εd∆تغيير نسبي ضخامت، . باشد 5/0%، نبايد بيش از εb∆، و عرض، εL∆طول، 

شرح داده شده، استفاده شود اين آزمـون نبايـد    2-2-3-5تري كه در بند  گيرانه كه از آزمون سخت هنگامي

  .شودانجام 

  

  بار متمركز  7- 2- 5

هيچ نتيجه . تعيين شود 21-3ايد مطابق استاندارد بند ب ،N 1000تحت يك بار متمركز ، Pd، تغيير شكل

  .براي تراز اعالم شده باشد 2آزموني نبايد بيشتر از مقدار ارائه شده در جدول 
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  ترازها براي تغيير شكل تحت بار متمركز -  2جدول 

  

  الزامات  تراز

 mm 

PL(P)2 0/2 ≤  

PL(P)1.5  5/1 ≤  

PL(P)1  0/1 ≤  

PL(P)0.5 5/0 ≤  

 

  واكنش در برابر آتش  8- 2- 5

  .تعيين شود 22-3طبقه واكنش در برابر آتش بايد مطابق استاندارد بند 

  

  خاصبراي كاربردهاي  الزامات  3- 5

  كليات   3-1- 5

برداري وجود نداشت،  هنگام بهره فراوردهبراي  3- 5 اگر هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند

  .كننده نيست ت و اعالم آن توسط توليداين خاصيآنگاه نيازي به تعيين 

  

  پايداري ابعادي تحت شرايط مشخص  3-2- 5

  پايداري ابعادي در دماي معين  1- 3-2- 5

قرارگيري  h48 آزمون بايد بعد از. تعيين شود 8- 3پايداري ابعادي در دماي معين بايد مطابق استاندارد بند 

 ، نبايد بيش ازεb∆عرض، تغيير نسبي ، و εL∆ي طول، تغيير نسب. انجام شود )C )2±70° دماي ها در آزمونه

  . باشد 0/1%نبايد بيش از نيز ، εd∆تغيير نسبي ضخامت، . باشد %5

  

  پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين  2- 3-2- 5

  . تعيين شود 8-3پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين بايد طبق روش استاندارد بند 

. انجام شود) 90±5(%و رطوبت نسبي) C)2±70° دماي ها در قرارگيري آزمونه h48 بعد ازآزمون بايد 

از  ، نبايد بيشεd∆تغيير نسبي ضخامت،  و 5/0%، نبايد بيش از εb∆، و عرض، εL∆تغييرات نسبي طول، 

  . باشد %0/1
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  مقاومت فشاري  3-3- 5

هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از مقدار . ودتعيين ش 5-3، بايد براساس استاندارد بند σmمقاومت فشاري، 

  .براي تراز اعالم شده باشد 3شده در جدول  ارائه

  

  تراز براي مقاومت فشاري - 3جدول 

  

  الزامات تراز

kPa 

CS(10/Y)400    400 ≥  

CS(10/Y)700    700 ≥  

CS(10/Y)900   900 ≥  

CS(10/Y)1200   1200 ≥  

CS(10/Y)1600   1600 ≥  

  

  قاومت خمشيم  3-4- 5

هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از مقدار . تعيين شود 20-3، بايد مطابق استاندارد بند σbمقاومت خمشي، 

  .براي تراز اعالم شده باشد 4ارائه شده در جدول 

  

  تراز ها براي مقاومت خمشي -4جدول 

  

  الزامات تراز

kPa 

BS200 200 ≥  

BS400  400 ≥  

BS450 450 ≥  

BS500 500 ≥  

BS550 550 ≥  

  

  مقاومت كششي موازي با سطوح  3-5- 5

مقدار مقاومت كششي . تعيين شود 12-3، بايد طبق استاندارد بند σbمقاومت كششي موازي با سطوح، 

هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از تراز . اعالم شود kPa50هاي  ، با گامTPموازي با سطوح بايد در ترازهاي، 

  .اعالم شده باشد
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  مقاومت كششي عمود بر سطوح  3-6- 5

هيچ نتيجه آزموني نبايد . تعيين شود 11- 3، بايد طبق استاندارد بند  σmtمقاومت كششي عمود بر سطوح، 

  :شود، باشد ، كه از مقادير زير انتخاب مي TRكمتر از تراز اعالم شده، 

 100 kPa, 150 kPa, 200kPa, 250kPa, 300kPa, 350kPa, 400kPa 500  ياkPa. 

 

  خزش فشاري  3-7- 5

، σcروز آزمون در يك تنش فشاري،  122، بايد پس از حداقل Xt، و كاهش ضخامت كل، Xctخزش فشاري،  

برابر  30سال،  10داده شده تعيين شود و نتايج بايد متناظر با  kPa 1هاي حداقل اعالم شده كه در گام

و كاهش ، i2خزش فشاري بايد در ترازهاي، . آيد به دست 10-3شوند تا ترازها مطابق استاندارد بند  يابي برون

هيچ نتيجه آزموني . در تنش اظهار شده، اعالم  شود mm1/0هاي ، با گامi1، ضخامت كل بايد در ترازهاي

  . نبايد بيش از ترازهاي اعالم شده در تنش اعالم شده باشد

  

  :زيرطبق جدول  هايي براي اعالم ترازها براي خزش فشاري مثال -1يادآوري 

  

  زمان آزمون  تراز

  روز

  يابي برونزمان 

  سال

  تنش اعالم شده

kPa 

  1الزامات

mm  

CC(i1/i2mm/10)σc  122  10  σc  i1 / i2 ≤ i 

CC(i1/i2mm/25)σc  304  25  σc  i1 / i2 ≤ i 

CC(i1/i2mm/50)σc  608  50  σc  i1 / i2 ≤ i 

  .فته نشده استها، در اين مقادير در نظر گر خزش قير استفاده شده براي روكش -1

  

 CC(1.5/1/10)450يك تراز اعالم شده  ، به عنوان مثال7مطابق بند  CC (i1/i2/y)σcبا ارجاع به كد مشخص ـ 2يادآوري 

              يابي در براي كاهش ضخامت كل پس از برون mm 5/1براي خزش فشاري و حداكثر mm1نشان دهنده مقدار حداكثر 

  .  است  kPa 450 در تنش اعالم شده) روز آزمون 122برابر  30يعني(سال  10

  

  جذب آب   3-8- 5

  جذب آب كوتاه مدت  3-8-1- 5

هيچ نتيجه . تعيين شود 13- 3، بايد مطابق استاندارد بند WPور سازي جزئي،  جذب آب كوتاه مدت با غوطه

mm/mآزموني نبايد بيش از 
  .باشد 25/0

  

  مدتدراز جذب آب  3-8-2- 5

هيچ نتيجه . تعيين شود 19-3، بايد مطابق استاندارد بند Wlpور سازي جزئي،  ا غوطهمدت بجذب آب دراز

mm/mآزموني نبايد بيش از 
  .باشد 25/0
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  انتقال بخار آب  3-9- 5

تعيين شود، و به صورت ضريب مقاومت در برابر نفـوذ بخـار    18-3انتقال بخار آب بايد مطابق استاندارد بند 

هاي روكش شـده، يـا    فراورده، براي Zمگن و به صورت مقاومت در برابر بخار آب، هاي ه فراورده، براي µآب، 

،  Zهيچ نتيجه آزمون، . باشد 40000، نبايد كمتر از µهيچ نتيجه آزمون، . هاي غيرهمگن اعالم شود فراورده

  . نبايد كمتر از مقدار اعالم شده باشد

 جذب صدا  3-10- 5

خصوصيات جذب صدا بايد مطابق استاندارد . تعيين شود 29-3د بند ضريب جذب صدا بايد مطابق استاندار  

  :، در بسامدهايαpبا استفاده از مقادير ضريب جذب صداي كاربردي،  16-3بند 

���Hz, 250Hz, 500Hz, 1000 Hz, 2000Hz,4000Hz     

 

  .، محاسبه شودαWعددي براي ضريب جذب صداي وزن يافته،  تك مقدار و  

αp  وαWهيچ نتيجه آزمون . اعالم شود 05/0هاي  گرد شود و در ترازهايي با گام 05/0ا تقريب ، بايد بαp  و

αWنبايد كمتر از تراز اعالم شده باشد ،.  

  

  آزاد شدن مواد خطرناك  3-11- 5

  .در دست تهيه استاين بخش 

 

  هاي آزمون روش  6

  

  نمونه برداري  1- 6

mاز ها بايد از يك نمونه با مساحتي كه كمتر  آزمونه
. ها كافي باشد برداشته شوند نباشد و براي همه آزمونه 25

  .باشد ،است تر كوچكهر كدام كه  ،با اندازه كامل فراوردهيا  mm 300نمونه نبايد كمتر از تر كوچكضلع 

  

  تثبيت شرايط  2- 6

. شده باشد ها الزم نيست مگر آنكه در استاندارد آزمون مشخص اي براي تثبيت آزمونه هيچ گونه شرايط ويژه

قبل از )  50±5(%و رطوبت نسبي )  C)2±23° دمايدر  h6در حالت اختالف نظر آزمونه ها بايد حداقل 

  .داري شوند آزمون نگه
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  انجام آزمون  3- 6

  كليات  3-1- 6

و هرگونه  دست آوردن يك نتيجه آزمونه براي ب هاي مورد نياز گيري ها، حداقل تعداد اندازه ابعاد آزمونه

  .ارائه شده است 5در جدول ص مورد لزوم، شرايط خا

ها را  آن. شوند كار برده مي هاي شيشه سلولي بدون روكش به ختهبراي ت 5هاي داده شده در جدول  آزمون

  .كار برد توان به دار نيز مي ه سلولي روكشهاي شيش براي مواد كرگيري شده مورد استفاده براي توليد تخته

هاي روكش دار فقط بايد براي ابعاد، گونيا بودن، تخت  شوند، تخته كار برده مي ههاي روكش دار ب فراوردهاگر 

  .بودن، مقاومت فشاري، ضريب هدايت حرارتي و واكنش در برابر آتش مورد آزمون قرار گيرند

  

  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي  3-2- 6

هاي ضخيم مطابق  فراوردهيا براي  27- 3 مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند

  .و تحت شرايط زير تعيين شوند 28-3استاندارد بند 

  .)C)30/0±10°ـ در ميانگين دماي 

   2- 6ـ بعد از تثبيت شرايط مطابق بند 

  

در  ،تعيين شوندآزمونه گيري شده  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد مستقيماً در ضخامت اندازه

تعيين   فراوردههاي ديگر  هايي بر روي ضخامت گيري امكان آن وجود نداشته باشد بايد با اندازهصورتي كه 

  : شود مشروط بر آنكه

  خصوصيات فيزيكي و شيميائي مشابه داشته و در همان واحد توليدي ساخته شده باشد؛ فراوردهـ  

  هايي كه رتي در محدوده ضخامتضريب هدايت حرا 28-3ـ و بتوان نشان داد كه براساس استاندارد بند 

  .اختالف ندارد 2%بيشتر از  ،شود محاسبه انجام مي

  

 گيري كرد مشروط بر اين اندازه C10°°°°توان در ميانگين دمايي غير از  مي و ضريب هدايت حرارتي را  حرارتي مقاومتـ  1يادآوري

  .كه رابطه بين دما و خواص حرارتي به خوبي مستند شده باشد

  

  .  مثالي از آماده سازي آزمونه در پيوست پ ارائه شده استـ  2يادآوري
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  ها و شرايط تثبيت  هاي آزمون، آزمونه روش -5جدول 

 .متر ابعاد برحسب ميلي

شماره 

 بند
 عنوان

  روش آزمون

 

طول و عرض 

)1(آزمونه
 

حداقل تعداد 

گيري براي  اندازه

بدست آوردن يك 

 نتيجه آزمون

 شرايط ويژه

5-2 -1 
ضريب  - حرارتيمقاومت 

 هدايت حرارتي

ايران  استاندارد ملي

  يا 8621 شماره
EN12939 

 استاندارد ملي

 8621 ايران شماره

  EN12939يا 

  يك

  طول و عرض  2- 5-2
ايران  استاندارد ملي

 7113 شماره
 ــ يك اندازه كامل

  ضخامت  3- 5-2
ايران  استاندارد ملي

 7114 شماره
  )Pa  )5±250بار يك  اندازه كامل

  گونيا بودن  4- 5-2
ايران  استاندارد ملي

 7115 شماره
  ــ يك  اندازه كامل

  تخت بودن  5- 5-2
ايران  استاندارد ملي

 7116 شماره
  ــ يك  اندازه كامل

5-2 -6  

پايداري ابعادي تحت شرايط 

  آزمايشگاهي نرمال ثابت

ايران  استاندارد ملي

 7293 شماره
  روش الف يك  اندازه كامل

ر شرايط پايداري ابعادي د

  معين

ايران  استاندارد ملي

 7294 شماره
  ــ  سه  200×200

  بار متمركز  7- 5-2
ايران  استاندارد ملي

  8086 شماره
  پيوست الف يك  اندازه كامل

  -  8299 ايران شماره استاندارد ملي واكنش در برابر آتش 8- 5-2

5-3 -2  

  پايداري ابعادي در دماي معين
ايران  استاندارد ملي

 7294 شماره
  -  سه  200×200

پايداري ابعادي در شرايط 

  معين

ايران  استاندارد ملي

  7294 شماره
  ــ  سه  200×200

  مقاومت فشاري  3- 5-3
ايران  استاندارد ملي

 7117 شماره

يك چهارم تخته 

  يا

200×200  

CS(Y)400,… 3 

CS(Y)700,… 3 

CS(Y)900,… 3 

CS(Y)1200,… 4 

CS(Y)1600,... 4 

  پيوست الف
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  ها و شرايط تثبيت  ، آزمونهنهاي آزمو روش - 5ول جدادامه 

 .متر ابعاد برحسب ميلي

شماره 

 بند
 عنوان

  روش آزمون

 

طول و عرض 

)1(آزمونه
 

حداقل تعداد 

گيري براي  اندازه

بدست آوردن يك 

 نتيجه آزمون

 شرايط ويژه

  مقاومت خمشي  4- 5-3
ايران  استاندارد ملي

 7302 شماره
  روش ب  چهار  

5-3 -5  
كششي موازي با  مقاومت

  سطوح

ايران  استاندارد ملي

  7297 شماره
  -  پنج  500×250

5-3 -6  
مقاومت كششي عمود بر 

  سطوح

ايران  استاندارد ملي

 7119 شماره
  ــ  پنج  150× 150

  خزش فشاري  7- 5-3
ايران  استاندارد ملي

  7296 شماره
  سه  200×200

آماده سازي مطابق 

  7117استاندارد 

  جذب آب  8- 5-3

ايران  رد ملياستاندا

  7120 شماره
  روش ب  چهار  200×200

ايران  استاندارد ملي

  7120 شماره
  1-روش ب  چهار  

  انتقال بخار آب  9- 5-3
ايران  استاندارد ملي

 7299 شماره
  پنج  استاندارد 7بند 

سري الف شرايط 

سري ب يا (آزمون 

 )پ در صورت لزوم

mحداقل EN ISO 354  جذب صدا  10- 5-3
  گزارش شودبايد   يك  10 2

  ــ  ــ  ــ 2  آزادسازي مواد خطرناك  11- 5-3

  8-2- 5با اندازه كامل به استثناء  فراوردهضخامت  -1

  .در دست تهيه است  - 2
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  كد شناسايي  7

  

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

وجود نداشته  3- 5شد، جز هنگامي كه هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند تمام موارد زير با

  .باشد

  

 CG  عالمت اختصاري شيشه سلولي

  ISIRI 10951:2008  1387سال : 10951شماره  استاندارد ملي ايران

  PL(P)i  بار متمركز

 DS(T+)  پايداري ابعادي در دماي معين

 DS(TH)  بت و دماي معينپايداري ابعادي در شرايط رطو

 CS(Y)i  مقاومت فشاري

  Pi  هاي تخت بودن رواداري

  BSi  مقاومت خمشي

 TPi  مقاومت كششي موازي با سطوح

 TRi  مقاومت كششي عمود بر سطوح

 CC(i1/i2/y)σc  خزش فشاري

 WS  جذب آب كوتاه مدت

  WL(P)  جذب آب دراز مدت

 Zi يا MU  انتقال بخار آب

 APi  اربرديضريب جذب صداي ك

 AWi  ضريب جذب صداي وزن يافته

  

i  بايد براي نشان دادن كالس يا تراز مربوط وσc بايد براي نشان دادن تنش فشاري وy  براي نشان دادن

  .رود ها به كار  تعداد سال

  

  :شيشه سلولي در زير شرح داده شده است  فراوردهكد شناسايي : مثال 

  
CG- ISIRI 10951:2008- PL(P)1.5- DS(T+)- DS(TH)- CS(Y)700- BS400- WS- WL(P)- MU 

  

پايداري  ؛5/1تراز بار متمركز  ؛1387سال : 10951 شماره استاندارد ملي ايران ؛ شيشه سلوليواژه اختصاري 

  ؛kPa  700تراز مقاومت فشاري ؛پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين ؛ ابعادي در دماي معين

  .انتقال بخار آب ؛جذب آب دراز مدت ؛جذب آب كوتاه مدت ؛kPa 400ي تراز مقاومت خمش
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 CG  شيشه سلوليواژه اختصاري 

  ISIRI 10951:2008  1387سال : 10951شماره  استاندارد ملي ايران

 PL(P)1.5  5/1تراز بار متمركز 

 DS(T+)  پايداري ابعادي در دماي معين

 DS(TH)  ينپايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي مع

 kPa  700   CS(Y)700تراز مقاومت فشاري

  kPa 400   BS400تراز مقاومت خمشي 

 WS  جذب آب كوتاه مدت

 WL(P)  جذب آب دراز مدت

 MU  انتقال بخار آب 

  

  ارزيابي انطباق    8  

  

ارزيـابي  . باشـد  دايـن اسـتاندار   الزامـات خود با   فراوردهانطباق بايد مسئول  وياز جيا نماينده م  توليد كننده 

هـاي انجـام    انجام شود و بايد براساس كنترل توليد كارخانه و آزمـون  29-3بند  استاندارد انطباق بايد مطابق

   .هاي برداشته شده از كارخانه باشد شده بر روي نمونه

 29-3رد بنـد  استاندااين كار بايد مطابق  ،بندي كند  خود را گروه فراوردهاي تصميم بگيرد تا  كننده اگر توليد

  .انجام شود

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

  .ايجاد شود 29-3استاندارد بند شود، همبستگي آن با آزمون مستقيم بايد مطابق  غيرمستقيم انجام مي

بـه   گـويي  براي پاسخ نامه يا اظهار نامه انطباق را در صورت لزومبايد گواهي  ويتوليد كننده يا نماينده مجاز 

  .، در دسترس قرار دهدكننده خواستدر

  

  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9

  

هاي مطابق با اين استاندارد بايد به طور واضح نشانه گذاري شوند، همچنين اطالعات زير بر روي  فراورده

  :اشدبمحصول يا برچسب يا بسته بندي درج شده 

  

  ؛1387سال : 10951استاندارد ملي ايران شماره  ـ

  ؛، يا ساير خصوصيات معرف كاال فراوردهـ نام 
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  ؛، عالمت تجاري و نشاني توليد كنندهـ نام

  ؛ـ تاريخ توليد

  ؛ـ نوبت كاري يا زمان توليد يا كد رديابي

  ؛ـ كالس واكنش در برابر آتش

  ؛ـ مقاومت حرارتي اعالم شده

  ؛حرارتي اعالم شده در صورت لزوم ـ ضريب هدايت

  ؛ـ ضخامت اسمي

  ؛آمده 7ـ كد شناسايي به صورتي كه در بند 

  ؛نوع روكش در صورت وجود -

  ؛ـ طول اسمي و عرض اسمي

  .ـ مساحت و تعداد قطعات موجود در بسته به صورت مقتضي
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  پيوست الف

  )الزامي(

  م شدهتعيين مقادير مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي اعال

  

  مقدمه  1- الف

  

توليد كننده بايد . كننده بايد مقادير مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي را تعيين و اعالم كند توليد

مقادير مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي اعالم شده . ثابت كند ،انطباق محصول را با مقادير اعالم شده

نظر اقتصادي تحت شرايط  ر طول عمر مفيد منطقي آن از، مقادير مورد انتظار اين خواص دفراوردهيك 

  .شوند ارزيابي مي ،گيري شده در شرايط مرجع هاي اندازه كه از طريق داده استمعمول آن 

  

  هاي ورودي داده  2- الف

  

توليد كننده بايد حداقل ده نتيجه آزمون براي مقاومت حرارتي يا ضريب هدايت حرارتي كه از داخل كارخانه 

هاي  گيري اندازه. آيد را داشته باشد تا بتواند مقادير اعالم شده را محاسبه نمايد ج از آن به دست مييا خار

مستقيم  مقاومت حرارتي يا ضريب هدايت حرارتي بايد در فواصل زماني منظمي كه دوازده ماه آخر را دربر 

 فراوردهسال،  3ورتي كه در حداكثر اگر كمتر از ده نتيجه آزمون در دسترس باشد در ص. انجام شود ،گيرد مي

  . توان تا به دست آمدن ده نتيجه آزمون ادامه داد اي نكند دوره زماني را مي و شرايط توليد تغيير عمده

هاي جديد ده آزمون مقاومت حرارتي يا ضريب هدايت حرارتي در يك دوره زماني حداقل ده  فراوردهبراي 

  .روزه بايد انجام شود

محاسبه و بايد در فواصلي كه بيش از سه ماه از  3- شده بايد مطابق روش داده شده در بند الفمقادير اعالم 

  .محاسبه شود دوباره ،توليد نگذشته باشد

  

  مقادير اعالم شده  3- الف

  

، بايد از اصول ارائه λ90/90و  R90/90، از مقادير محاسبه شده، λDو  RDبراي به دست آوردن مقادير اعالم شده، 

  .كرداستفاده  ،شود كه شامل شرايط گرد كردن مي 1-2-5ر بند شده د

  

  شوند موردي كه در آن مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي اعالم مي  1-3- الف

، 1-، كه با استفاده از معادله الفλ90/90و  R90/90، بايد از مقادير محاسبه شده  λDو  RDمقادير اعالم شده،   

  .آيد شود، به دست  تعيين مي 3-الف  معادله و 2-الف  معادله
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λ×+λ=λ skmean90/90 )1- الف(                                                                                                                                          

  
  :كه در آن

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

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

K   ؛ آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  

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

 

1

)(
1

2

−

−

=
∑

=

n
S

n

i

meani
λλ

λ )2-الف(                                                                                                         

  
  :كه در آن

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

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

n  تعداد نتايج آزمون؛ 

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

 

 

90/9090/90 / λ
N

dR                                           )         3-الف(                                             =
   

  :كه در آن

dN  برحسب  فراوردهضخامت اسميmm؛  

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

R90/90 برحسب  90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%ارتي مقاومت حرm2.K/W.  

  

  شود موردي كه در آن تنها مقاومت حرارتي اعالم مي  2-3- الف

 5- الف معادله و 4-الف كه با استفاده از معادله R90/90، بايد از مقدار محاسبه شده RDمقدار اعالم شده، 

  .  شود، به دست آيد تعيين مي
 

R90/90 = Rmean – K × sR    )4-الف(  

  
  :كه در آن

Rmean  برحسب  ميانگين مقاومت حرارتيm2.K/W؛  

K   ؛آزمون در دسترسضريب مربوط به تعداد نتايج  

sR  برحسب  تخمين انحراف معيار مقاومت حرارتيm2.K/W؛ 

R90/90  برحسب  90%اطمينان  سطحبا  ها از آزمونه 90%مقاومت حرارتيm2.K/W.  
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1

)(
1

−

∑ −
= =

n

RR

S

n

i
meani

R
)5-الف(     

 

  :كه در آن

Ri برحسب  نتيجه آزمون مقاومت حرارتيm2.K/W؛  

Rmean  برحسب  ميانگين مقاومت حرارتيm2.K/W؛  

n  تعداد نتايج آزمون؛ 

sR  برحسب  تخمين انحراف معيار مقاومت حرارتيm2.K/W. 

  90%يك طرفه با تراز اطمينان   90%با فواصل رواداري  kمقادير  - 1- جدول الف

  

 k تعداد نتايج آزمون

10  07/2 

11  01/2  

12  97/1  

13  93/1  

14  90/1  

15  87/1  

16  84/1  

17  82/1  

18  80/1  

19  78/1  

20  77/1  

22  74/1  

24  71/1  

25  70/1  

30  66/1  

35  62/1  

40  60/1  

45  58/1  

50  56/1  

100  47/1  

300  39/1  

500  36/1  

2000  32/1  
  يابي خطي استفاده كنيد يا درون 28- 3ج آزمون از استاندارد بند براي ساير اعداد نتاي
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  پيوست ب

  )الزامي(

  كنترل توليد كارخانه 

  فراوردهحداقل تناوب آزمون   -1-جدول ب

   

1حداقل تناوب آزمون بند
 

  آزمون مستقيم    عنوان  شماره

 روز هر بار يك مقاومت حرارتي ـ ضريب هدايت حرارتي 1- 5-2

 h 4بار هر يك و عرض طول 2- 5-2

 h 4بار هر يك ضخامت 3- 5-2

 h 4بار هر يك گونيا بودن 4- 5-2

 h 4بار هر يك تخت بودن 5- 5-2

5-2 -6 
 آزمون نوع اوليه پايدراي ابعادي در شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت

 آزمون نوع اوليه پايدراي ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين

  h 8بار هر يك  بار متمركز  7- 5-2

 2جدول ب ـ  واكنش در برابر آتش  8- 5-2

5-3 -2 
 آزمون نوع اوليه پايدراي ابعادي در دماي معين

  آزمون نوع اوليه  پايدراي ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين

  مقاومت فشاري  3- 5-3

  :h 8     CS(Y)400بار هر يك

  :h 8      CS(Y)700بار هر يك

  :h 8      CS(Y)900بار هر يك

  :h 4      CS(Y)1200بار هر يك

  :h 4      CS(Y)1600بار هر يك

 سال هر بار يك  مقاومت خمشي  4- 5-3

  آزمون نوع اوليه  مقاومت كششي موازي با سطوح  5- 5-3

  آزمون نوع اوليه  مقاومت كششي عمود بر سطوح  6- 5-3

 آزمون نوع اوليه خزش فشاري 7- 5-3

 آزمون نوع اوليه جذب آب 8- 5-3

 آزمون نوع اوليه  انتقال بخار آب 9- 5-3

  آزمون نوع اوليه  جذب صدا  10- 5-3

  2  آزاد شدن مواد خطرناك  10- 5-3

عـالوه بـر   . يا واحد توليدي در شرايط پايدار درنظر گرفتـه شـود  / حداقل تناوب آزمون كه در نتايج آزمون بيان شده، بايد به عنوان حداقلي براي هر خط توليد -1

. بايـد تكـرار شـود    باشد گذار اثر فراوردهكه تغييرات يا اصالحات انجام شده بر مطابقت  در صورتي، فراوردهون داده شده در باال، آزمون خواص مربوط به تناوب آزم

مربـوط بـه ايـن خـواص را      توليد كننده بايد مقررات داخلي براي تنظيمات فرآيند چنين هم. است فراوردهبراي خواص مكانيكي تناوب آزمون مستقل از تغييرات 

       . كندهنگام تغيير توليد ايجاد 

  .در دست تهيه است -2
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  توليد شده براي واكنش در برابر آتش فراوردهحداقل تناوب آزمون  - 2 -جدول ب

  

1حداقل تناوب آزمون بند
 

 عنوان شماره 

2آزمون مستقيم
 

3آزمون غير مستقيم
 

8-2 -4 
 طبقه

واكنش در 

 برابر آتش

)5(و ) 4( اجزاء وردهفرا
 

 غير اصلي اصلي

  روش تناوب روش آزمون 

 آزمون 

روش  تناوب

 آزمون

روش  تناوب

 آزمون

 تناوب

A1 

  6آزمون بدون

  استاندارد

 ايران شماره ملي

8081 

 سه بار هر يك

  7ماه

 دو هر بار يكيا 

سال و آزمون 

 غيرمستقيم

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 مقدارتعيين 

از  كربن كل

انفجار در  طريق

 اكسيژن خالص

 بار يك

 هر

 هفته

 ــ ــ ــ ــ

A1  

  استاندارد

  ايران شماره ملي

و  2-7271

  استاندارد

  ايران شماره ملي

  و 5-7271
EN13823  

 دو هر بار يك

  سال

و آزمون 

  غيرمستقيم

 مقدار تعيين

از كربن  كل

انفجار در  طريق

 اكسيژن خالص

 بار يك

 هر

 هفته

 ــ ــ ــ ــ

A2 

  استاندارد

 ايران شماره ملي

و  2-7271

  استاندارد

  ايران شماره ملي

  و 5-7271

  
EN13823 

 دو هر بار يك

  سال

و آزمون 

  غيرمستقيم

 تعيين مقدار

از كربن  كل

انفجار در  طريق

 اكسيژن خالص

 بار يك

 هر

 هفته

 ــ ــ ــ ــ
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  ادامه -2 - جدول ب 

  

1حداقل تناوب آزمون بند
 

 عنوان شماره 

2ن مستقيمآزمو
 

3 آزمون غير مستقيم
 

8-2 -4 
كالس 

واكنش در 

 برابر آتش

)5(و ) 4( اجزاء فراورده
 

 غير اصلي اصلي

روش  تناوب روش آزمون تناوب روش آزمون 

 آزمون

روش  تناوب

 آزمون

 تناوب

B 

C 

D  

  استاندارد

ايران  ملي

  شماره

 5 -7271  

  و

  
EN13823  

  

  

ماه يا  هر بار يك

 دوهر بار يك

سال و آزمون 

  8غير مستقيم

  ــ  ــ  ــ  ــ ــ ــ

 مقدارتعيين 

از مواد آلي  كل

وزن  طريق

 كردن 

 بار يك

 هر

 هفته

 ــ ــ ــ ــ

هفته  در بار يك

 دوهر بار يكيا 

سال و آزمون 

  غير مستقيم

  ــ  ــ  ــ  ــ ــ ــ

 تعيين مقدار

مواد آلي با  كل

 وزن كردن

 بار يك

 هر

 هفته

 ــ ــ ــ ــ

E 

  استاندارد

ايران  ملي

  شماره

5-7271 

هفته  در بار يك

 دوهر بار يكيا 

سال و آزمون 

 غير مستقيم

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 مقدارتعيين 

مواد آلي با  كل

 وزن كردن

 بار يك

 هر

 هفته

        

F ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 

  .هاي مطابق با اين استاندارد كاربرد نداشته باشند راوردهفممكن است براي  واكنش در برابر آتشهاي  همه كالس -يادآوري

  

عـالوه بـر تنـاوب    . يا واحد توليدي تحت شرايط ثابت درنظر گرفته شـود / حداقل تناوب آزمون كه در نتايج آزمون بيان شده، بايد به عنوان حداقلي براي هر خط توليد -1

  . بايد تكرار شود باشد اثرگذار فراوردهيا اصالحات انجام شده بر مطابقت  تغييراتكه در صورتي   هفراوردياد شده در جدول، آزمون خواص مربوط به   آزمون

  .آزمون مستقيم ممكن است توسط خود توليد كننده يا آزمايشگاه تائيد شده انجام پذيرد -2

  .انجام داد نيز يا اجزاء آن فراوردهتوان بر روي  آزمون غير مستقيم را  مي -3

  :فتعاري -4

جـز    ≤ mm 0/1يـا ضـخامت    ≤ kg/m20/1با جرم در واحـد مسـاحت     يك اليه. دهد غير همگن را تشكيل مي فراوردهاي است كه قسمت اصلي يك  ماده: جزء اصلي  -

  . شود اصلي در نظر گرفته مي

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

  .شود اصلي در نظر گرفته مي
  در مورد اجزا گواهي شده، تناوب يكبار در هر تحويل جزء است -5 

  .شته باشندنياز ندا) واكنش نسبت به خصوصيات آتش (   شوند، كه به آزمون واكنش در برابر آتش در نظر گرفته مي A طبقهعنوان  ه موادي ب -6

  .هاي بدون روكش فراوردهفقط براي  -7

دار كـه   براي گواهي انطباق واكنش در برابـر آتـش قـرار گيـرد ، يـا داراي طـرف صـالحيت        سامانه يكدر  فراورده  كه آزمون غير مستقيم فقط ممكن است در مواردي -8

  .باشد ،كند زمون مستقيم را  تاييد همبستگي آ
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  پيوست پ

  )اطالعاتي(

  نترل توليد كارخانهك

  گيري ضريب هدايت حرارتي  ها براي اندازه سازي آزمونه آماده

  

  مقدمه  1-پ

  

براي ايجاد تماس نزديـك بـين    سطوحدر مورد مصالح صلب، مانند شيشه سلولي، تخت بودن و موازي بودن 

  . اي برخوردار است ها از اهميت ويژه ها و ورق آزمونه

  

  .نباشد mm300mm × 300  ازن نتيجه، اندازه آزمونه بايد ترجيحاٌ بيش براي رسيدن به اي -1يادآوري

  

ها  آزمونه سطوح، 24-3بند استاندارد  مطابق. جدا شود ، از آنآزمونه بايد قبل از آماده سازي روكشيهر گونه 

 ،تختي سطوح دسـتگاه  همان باشد و بايد بهموازي ضخامت آزمونه  2%مساحت سطح كل تا در سرتاسر بايد 

  . ساخته شده باشد

   

هرگونـه درز در  . نبايد مـورد آزمـون قـرار گيرنـد     ،اند ز چند قطعه شيشه سلولي ساخته شدههايي كه ا آزمونه

در ايـن مـورد   . شـود گيري مركزي نبايد وجود داشته باشد و تنها بايد به بخش محافظ محدود  قسمت اندازه

اين . اند امت يكسان هستند و درزها تاحد امكان بستهها داراي ضخ آخر، بايد اطمينان حاصل شود همه بخش

آزمونه بايد به اندازه كافي بزرگ باشـد تـا بـا    . هاي آزمونه به يكديگر حاصل شود حالت بايد با ساييدن بخش

  .مواد عايق ديگر نبايد در بخش محافظ استفاده شود. بخش مركزي و محافظ مطابقت داشته باشد

  

ه بـراي بـ   2-نداشته باشند، روش داده شده در بند پ 24-3بند مطابق استاندارد تخت  سطوح ،ها اگر آزمونه

  .تخت بودن بايد استفاده شود الزاماتدست آوردن 

  

ه ها، براي تعيين اختالف دما در سرتاسر آزمونه كه بـ  دما، معموالً ترموكوپل حسگرهايكه  اين روش هنگامي

  .شود توصيه مي ، نيزگيرند قرار مي طور دايم در برابر واحدهاي حرارتي يا برودتي

  

هـا بـه صـورتي باشـد كـه       گرم آزمونـه سطح  شود كه اختالف دما بين سطح سرد و  براي حداكثر دقت، توصيه مي -2يادآوري

  .باشد K15با حداقل اختالف دماي ≤≤≤≤ K/m500گراديان دما در آزمونه 

  



 35

  آزمونه  سطوحدن كرروش تخت   2-پ

  

از ضخامت نهـايي در ابعـاد    تر بزرگ mm 3يا mm2از تخته اوليه با ضخامتي برابر يك آزمونه بايد توسط اره 

  . مورد نياز آماده سازي شود

  

از خود آزمونه قرار داده شود و دو منشور فلزي تراشكاري  تر بزرگكمي  ،آزمونه بايد بر روي ورق فلزي تخت

يك صفحه يكنواخت از . نه قرار داده شودآزمو سطح جانبينزديك دو  ،هاي فلزي شده با ماشين بر روي ورق

بايد بين ورق تخت پايه و منشورهاي فلزي جا داده شـود ولـي نـه در زيـر      mm 25/0كاغذ با ضخامت حدود

كار برده شود كه ضخامتي برابر ضخامت نهايي آزمونه داشـته و بـا دسـتگاه،     همنشورهاي فلزي بايد ب. آزمونه

  .وح بااليي و پاييني آنها تخت و موازي باشدتراشكاري شده باشد به صورتي كه سط

  

به اندازه كافي بلند كه از هر طـرف بـا دو   و بااليي آزمونه بايد به دقت با سومين منشور فلزي مستقيم  سطح

  .كه منشور ساينده درست با منشورهاي فلزي مماس شود تا اينساييده منشور فلزي لب به لب است 

  

چه قبالً شرح داده شد اين  آزمونه بايد وارونه شود و عمليات ساييدن چنان. ودسطح آزمونه و ميز بايد تميز ش

  .  شودبار بدون ورق كاغذ در زير هريك از منشورهاي فلزي تكرار 

  

  .  كار برد هتوان ب به عنوان جايگزيني براي منشورهاي تراشكاري شده، منشورهاي فوالدي نورد شده سرد را مي: يادآوري
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  پيوست ت

  )العاتياط( 

  خواص اضافي 

  

  كليات  1-ت

  

اين ). شودمراجعه  1-به جدول ت(تواند تا اطالعاتي درباره ساير خواص به شرح زير ارائه دهد  كننده مي توليد

عنوان مقادير حدي براي هر نتيجه آزمون ه و كاربرد مورد نظر، بايد ب فراوردهاطالعات، در صورت لزوم براي 

  .، ارائه شود1-تثبيت شرايط مرجع مطابق جدول ت زمون، نمونه برداري وهاي آ دست آمده از روشه ب

  

  آزمون  تناوبها ، شرايط و حداقل  هاي آزمون، آزمونه روش -1-جدول ت

  .متر ابعاد برحسب ميلي

طول وعرض              روش آزمون  بند

    1آزمونه

حداقل تعداد 

  ها گيري اندازه

براي بدست 

  آوردن 

يك نتيجه 

  آزمون 

كنترل توليد   ويژهشرايط 

  كارخانه

 تناوبحداقل   عنوان  شماره

  2 فراوردهآزمون 

  آزمون مستقيم

  2-ت
چگالي 

  ظاهري

استاندارد 

ايران  ملي

  7118 شماره

 با اندازه كامل

يا آزمونه ساير 

  ها آزمون

5  

يا روش آزمون 

  مربوط

   h24 هر بار يك  -

  4-ت

تغيير شكل 

تحت دما و بار 

  معين

ستاندارد ا

ايران  ملي

  7295 شماره

200×200 

  
5  

آماده سازي آزمونه 

ايران  استاندارد ملي

  7117 شماره

  آزمون نوع اوليه

  مقاومت برشي  5-ت

استاندارد 

ايران  ملي

  7303 شماره

100×200 

 

10  

 

  آزمونه

دوتايي و قير به 

    عنوان چسباننده

  آزمون نوع اوليه

  6-ت
ضريب انبساط 

  حرارتي
EN13471  EN13471  3  

مورد   ابعاد آزمونه

قبول براي انتخاب 

  تجهيزات

  آزمون نوع اوليه

  .با اندازه كامل فراوردهضخامت  -1

     .كند فقط در مورد اعالم خواص صدق مي - 2

  

  



 37

  چگالي ظاهري  2ت ـ 

  

  . كار رود هاي براي ارزيابي كيفيت ب ، پارامتر مشخصه مفيدي است ولي نبايد به عنوان پايهADچگالي ظاهري، 

kg/mچگالي ظاهري از   محدوده معمول
kg/mتا   390

  . است 3180

  . تعيين شود 24-3بند چگالي ظاهري بايد مطابق استاندارد 

يا بر روي يك آزمونه استفاده شده در ساير / و روكشچگالي ظاهري ترجيحاً بر روي تخته كامل بدون 

  .شود گيري مي ها اندازه آزمون

  

  مقاومت فشاري  3- ت

  

بايد از حداقل پنج نتيجه كه در اين صورت  ممكن است الزم شود ،مقاومت فشاريبرآورد انحراف از معيار 

  . آزمون محاسبه شود

  

  تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري معين  4- ت

  

بند  بايد مطابق استاندارد DLT(1)1 ،DLT(3)1 ، DLT(2)1تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري معين،

  . آيد به حساب نمي مقداردر اين  روكشخزش قير مورد استفاده در . تعيين شود 25- 3

  

  مقاومت برشي  5- ت

  

  . ، تعيين شود26-3بند ، بايد مطابق استاندارد  τمقاومت برشي، 

  

كند ولي  هاي برشي خالص را تعيين نمي مشخص شده، اين روش آزمون تنش 26- 3بند چنانچه در استاندارد  -يادآوري

  .كند ركيبي از انواع مختلفي از تنش شامل برشي را تعيين ميت

  

  .شود هنگام آزمون شيشه سلولي، تجهيزات بايد براي ايجاد صلبيت زياد طراحي

  .باشد SSشود، هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از تراز اعالم شده،  اگر مقاومت برشي اعالم مي
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  ضريب انبساط حرارتي  6- ت

  

هاي عايقكاري حرارتي  فراورده“، تحت عنوان33- 3بند  ، بايد مطابق استانداردTEتي، ضريب انبساط حرار

  . تعيين شود” تعيين ضريب انبساط حرارتي -صنعتيتجهيزات ساختماني و تاًسيسات براي 

    .است C23°در   )6-10×10/(  Kتا  )K  )/6-10×8ضريب انبساط حرارتي شيشه سلولي معموالً در محدوده 

  

  هاي آزمون و شرايط ها، حداقل تناوب هاي آزمون، آزمونه روش -  1-جدول ت

  .متر ابعاد برحسب ميلي

كنترل توليد 

  كارخانه

  ويژهشرايط 

حداقل تعداد 

ها  گيري اندازه

بدست براي 

يك نتيجه  آوردن

  آزمون

طول وعرض         

  روش آزمون  1آزمونه

  بند

  تناوبحداقل 

  شماره  عنوان  2فراوردهآزمون 

  آزمون مستقيم

    روز هر بار يك
يا استاندارد  5

  آزمون مربوط

اندازه كامل يا آزمونه 

  ها ساير آزمون

 استاندارد ملي

 ايران شماره 

7118  

  2-ت  چگالي ظاهري

  آزمون نوع اوليه

آماده سازي 

آزمونه در 

استاندارد ملي 

ايران شماره 

7117  

5  

  

200×200  

  

 استاندارد ملي

 ايران شماره 

7295  

تغيير شكل 

تحت دما و بار 

  فشاري معين

  4-ت

  آزمون نوع اوليه

دوتايي آزمونه 

كه با قير به هم 

  متصل شده 

10  

  

100×200  

  

 استاندارد ملي

 ايران شماره

7303  

  5-ت  مقاومت برشي

  آزمون نوع اوليه

آزمونه با ابعاد 

مورد قبول 

براي تجهيزات 

  انتخاب شده 

3  EN13471: 1999  EN13471: 

1999  

ضريب انبساط 

  حرارتي
  6-ت

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

  .در مورد اظهار خواص آنچه كه مربوط است -2
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