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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 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  يشپ .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 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 نداردهايياستا 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 تاندارداس 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 اندازه ملليلا 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  بخشـيدن  ينـان اطم بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات 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 ت كاربرديتحقيقا 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 



ج 

  كميسيون فني تدوين استاندارد

 فرورفتگيتعيين مقاومت در برابر -كاري حرارتي هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني،  « 
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   فهرست مندرجات 

  صفحه    عنوان

   ج  استاندارد مؤسسه با آشنايي
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  2  اصول آزمون   4
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  3  ها آزمونه  6
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  4  ها آزمونه طيشرا تيتثب  2- 6

  4  روش كار  7

  4  آزمون طيشرا  1- 7

  4  روش انجام آزمون  2- 7

  4  جينتا انياسبه و بمح  8

  4  يريگ دقت اندازه   9

  4  گزارش آزمون  10
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  پيش گفتار

  

هاي  سامانه فرورفتگيتعيين مقاومت در برابر  -كاري حرارتي هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني، " استاندارد

توسط مركز  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه ،"روش آزمون - مركب عايق حرارتي خارجي

 ملي كميتة اجالس دويست و بيست و ششمين در و شده تدوين و تهيه تحقيقات ساختمان و مسكن

 فت،گر قرار تصويب مورد 17/12/87 مورخهاي ساختماني  فراوردهمهندسي ساختمان و مصالح و  استاندارد

 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد بهاين استاندارد  اينك

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

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

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

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

   .كرد تفادهاس ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

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

  
EN 13498:2002, Thermal insulation products for building applications –Determination of the 

resistance to penetration of external thermal insulation composite systems (ETICS).  
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تعيين مقاومت در برابر -كاري حرارتي هاي عايق فراوردهمصالح ساختماني،  

  روش آزمون - هاي مركب عايق حرارتي خارجي سامانه فرورفتگي

  

  و دامنه كاربرد هدف  1

  

 فرورفتگـي در برابـر  تجهيزات و روش كار براي تعيين مقاومـت   مشخص كردنهدف از تدوين اين استاندارد 

(ETICS)عايق حرارتي خارجي )كامپوزيتي(مركب هاي  سامانه
  .است 1

  

  مراجع الزامي  2

  

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

  . شود ين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين ترتيب آن مقررات جزئي از ا

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

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

  :از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است استفاده 

  

 - كاري حرارتي هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني 1383سال : 7114 شماره استاندارد ملي ايران 2-1

  .روش آزمون ـ  ضخامتتعيين 

 - كاري حرارتي هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني 1383سال : 7117 شماره استاندارد ملي ايران 2-2

 .روش آزمون ـ  رفتار فشارييين تع

 - كاري حرارتي هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1384سال : 8084 شماره استاندارد ملي ايران 2-3

 . واژه نامه

 -كاري حرارتي هاي عايق فراورده - مصالح ساختماني، 1383سال : 7119استاندارد ملي ايران شماره  2-4

 .روش آزمون ـ  تعيين مقاومت كششي عمود بر سطوح

 - كاري حرارتي هاي عايق فراورده -مصالح ساختماني، 1387سال : 11056استاندارد ملي ايران شماره  2-5

 .ها ويژگي –استايرن منبسط  هاي مركب عايق حرارتي خارجي بر پايه پلي سيستم

 

                                                                                                                                                   
1 - External Thermal Insulation Composite Systems 
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2-6 BS EN 1015-1:1999, Methods of test for mortar for masonry-Part 1:Determination 

particle size distribution (by sieve analysis). 

2-7 EN ISO 3251: 2008 Paints, varnishes and plastics -Determination of non-volatile-matter 

content. 

2-8 EN ISO 3451-1:1997, Plastics. Determination of ash. General methods. 

2-9 ISO 7892: 1998, Vertical building elements – Impact resistance tests – Impact bodies and 

general test procedures. 

 

  اصطالحات و تعاريف  3

  

   :رود كار ميه ب 5- 2و استاندارد بند  3-2ارائه شده در استاندارد بند تعاريف اصطالحات و اين استاندارد  در

  

  آزمون اصول   4

  

. شود تعيين مي ETICSبه داخل يك سطح  فرورفتگيا فشردن يك وسيله ب فرورفتگيمقاومت در برابر 

  .شود گزارش مي فرورفتگيحداكثر نيرو به نيوتن به عنوان مقاومت در برابر 

  

   وسايل  5

  

  دستگاه آزمون  1- 5

دستگاه آزمون فشاري مناسب براي محدوده نيرو و جابجايي مربوط، قادر به حركت در يك سرعت ثابت فك 

 1%قرائت با قابليت  اندازه گيري پيوسته نيرو تنظيم شده است و براي) mm/min)1±10كه در بااليي 

  .مناسب باشد) 2-2مطابق با استاندارد بند (

بسيار صلبي، حداقل به بزرگي آزمونه كه قرار موازي دستگاه آزمون بايد در يك طرف داراي ورق مسطح 

  .شود، باشد آزموناست 

يك استوانه فوالدي با طول  فرورفتگيوسيله . باشد فرورفتگيبايد داراي وسيله   آزموندستگاه  ،در طرف ديگر

محور استوانه . است) 05/0±10(mmبا انتهاي نيم كروي با شعاع  )mm)1/0±20و قطر  mm30حداقل 

  .است نهايي فوالدي در هنگام آزمون عمود بر سطح آزمونه با پوشش زيرين و مصالح نازك كاري

 .نشان داده شده است 1شكل  رد ورفتگيفروسيله 
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    :راهنما

  پوشش زيرين با تقويت كننده -mm20 = d 3، فرورفتگي آزمونوسيله براي   -1

    عايق حرارتي -4  كاري مصالح نازك -2

 ETICS فرورفتگيمقاومت در برابر  تعيين آزمون براي دستگاه :1شكل 

  

 

  اندازه گيري نيرو  2- 5

متصل است تا نيروي ايجاد شده در اثر واكنش آزمونه در برابر  فروروندهورق يا به وسيله يك حسگر يا به 

گيري در  ير شكل خودش طي اندازهياين حسگر بايد چنان باشد كه تغ. گيري كند را اندازهفرورونده وسيله 

گر بايد در محاسبات تغيير شكل حس  يا در غير اين صورت، ،شود ناچيز باشد گيري مي مقايسه با آنچه اندازه

 .امكان پذير سازد 1%قابليت قرائت  گيري پيوسته نيرو را با به عالوه حسگر بايد اندازه. در نظر گرفته شود

  .جايي مربوط ثبت شود هب جا درنيروي حاصل بايد به طور همزمان 

  

  ها آزمونه  6

  

  ها آماده سازي و تعداد آزمونه  1- 6

. شود كار توليد كننده بر روي سطح عايق حرارتي اجرا مي روشبا  پوشش زيرين با تقويت كننده مطابق

پس از يك دوره زماني كه توسط . باشند mm60×  mm200 mm ×200ها بايد داراي حداقل ابعاد  آزمونه

 ،مطابق دستور كار توليد كننده بر روي پوشش زيريننهايي  كاري مصالح نازكشود،  توليد كننده مشخص مي

را با  ها از عايق حرارتي پوشش دار، آزمونهآنگاه باشد،  mm200 mm ×200آزمونه بزرگتر از  اگر .اجرا شود

  .آزمونه الزم است پنجبراي اين آزمون . ببريد mm200 mm ×200 حداقل ابعاد
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  ها آزمونه شرايط تثبيت  2- 6

  .مربوط انجام شود ETICS فراوردهها بايد مطابق استاندارد  شرايط آزمونه تثبيت

  

توان با توافق طـرفين   ميرا شرايط  تثبيتيا هر مشخصات فني ديگر، روش  ETICSبراي  فراوردهدر نبود استاندارد  -ادآوريي

  .تعيين كرد

  

  روش كار  7

  

  شرايط آزمون  7-1

°آزمون بايد در دماي 
C)5 ± 23 (انجام شود.  

  

  آزمونانجام روش   7-2

نيـروي  . شـود  وسته به داخل سطح آزمونه فشرده مـي طور پي به) mm/min)1±10با سرعت  فروروندهوسيله 

  .آزمونه انجام شود پنج هر يك از آزمون بايد در مركز. شود زمان ثبت مي طور هم حاصل به

  

  بيان نتايجمحاسبه و   8

  

است كه به نيوتن  فرورفتگيمقاومت در برابر  ETICSاستوانه فوالدي به داخل  فرو رفتنطي نيرو حداكثر 

  .شود بيان مي

 .گرد شده است، بيان شود N1ها كه با تقريب  گيري بايد به صورت مقدار متوسط اندازه نتيجه

  

  گيري دقت اندازه   9

  

اما در نظر است در بـازنگري بعـدي   . گيري در اين چاپ استاندارد ميسر نبود در مورد دقت اندازه مطلبيامكان ارائه  ـ  يادآوري

   .ارائه شود

  

  گزارش آزمون  10

  

  :آزمون بايد شامل اطالعات زير باشدگزارش 
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  ايران ارجاع به اين استاندارد ملي )الف

  

  :شده استارائه  سامانهكه توسط توليد كننده  فراوردهشناسايي ) ب

  

  هاي مركب عايق حرارتي خارجي سامانه )1

  ، كارخانه، توليد كننده يا فروشندهفراوردهنام  -

 ؛اجزا هاي بچ شماره -

  

  پوشش زيرينو  نهايي كاري مصالح نازك )2

  ؛)و پوشش زيرين نهايي كاري مصالح نازك( فراورده نوع -

  به آزمايشگاه؛  فراوردهبسته بندي هنگام تحويل  -

  ؛)خمير يا پودر( فراوردهشكل  -

با افزودن سيمان، آب يا ساير اجزا، زمان و روش كـار مخلـوط كـردن    ( فراوردهآماده سازي  -

  ؛)اجزا قبل از اجرا

  ؛)، چسباننده آليآهك، سيمان( اوردهفرنوع چسباننده اصلي  -

در ، 8-2مطـابق اسـتاندارد بنـد    تعيين شده ماده غير فرار مقدار است،  يخمير فراوردهاگر  -

° دماي ساعت در سه آزمونشرايط 
C105 ؛   

    اسـتاندارد بنـد  مطـابق  تعيـين شـده   آلي است، مقدار خاكستر  فراوردهاگر چسباننده اصلي  -

°دماي ساعت در دوشرايط آزمون در  ،2-9
C 450؛  

  ؛6-2استاندارد بند  مطابقاندازه گيري شده  يها حداكثر اندازه دانه -

 ؛ پوشش زيرينكاري و  اجرا شده مصالح نازك هاي اليه ضخامت -

  

  تقويت كننده )3

   ؛ و توليد كننده فراوردهنوع، نام  -

g/m تقويت كننده برحسبجرم بر متر مربع  -
  ؛2

 ؛تقويت كننده شبكهيا ابعاد  mm100 در تار و پود در ها تعداد رشته -

  

    عايق حرارتيماده  )4

  ؛و توليد كننده فراوردهنوع، نام  -

  ؛7114ايران شماره  ضخامت مطابق استاندارد ملي -

  ؛7118 ايران شماره شده مطابق استاندارد ملي اعالمچگالي  -

 ؛ 7119 استاندارد ملي ايران شمارهشده مطابق  اعالممقاومت كششي عمود بر سطوح  -
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  روش آزمون) پ

  ؛برداري نمونه سابقه قبل از آزمون و نمونه برداري براي مثال نام نمونه بردار و محل )١

  ؛شرايط تثبيت )٢

  ؛7و  6انحراف از بند  )٣

  ؛تاريخ آزمون )�

  ؛ها تعداد و ابعاد آزمونه )�

  ؛اطالعات عمومي مربوط به آزمون )�

  ؛اتفاقاتي كه ممكن است بر نتايج اثر گذارد )٧

  ؛اند و علت آن هايي كه كنار گذاشته شده تعداد و نوع آزمونه )٨

  

اطالعات درباره وسايل و مشخصات آزمايش كننده بايد در آزمايشگاه در دسترس باشـد، امـا نيـازي بـه ثبـت آن در       -يادآوري

  .گزارش نيست

  

  نتايج) ت

  .ها شرح چگونگي شكست )١


