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  ت
 

 خدا نامبه

 ایران استاندارد ملی سازمان با آشنایی

 صـنعتی  و تحقیقـات  اسـتاندارد  موسسـه  مقـررات  و قوانین اصالح قانون 3مادة یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد
 استانداردهاي ملی (رسمی) ایران نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران،

 .دارد عهده به را
بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شوراي عالی اداري مـورخ  

 ده است.  جهت اجرا ابالغ ش 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 
مؤسسـات   و مراکـز  نظران کارشناسان سازمان، صاحب از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین
تولیـدي،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،
کننـدگان،  مصـرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانۀ  و آگاهانـه  مشـارکت  از کـه  اسـت  تجاري و فناوري

نـویس   پیش شود. می حاصل دولتی غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
از  پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی براي ایران ملی استانداردهاي

ایـران   (رسمی) ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت
 .شود می منتشر و چاپ
مـی کننـد    تهیـه  شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بـدین ترتیـب،    .شـود  مـی  منتشـر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارة  ایـران  ملـی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد ایرانسازمان ملی  که مربوط استاندارد
 و (IEC)۲المللی الکتروتکنیک  بین کمیسیون (ISO)۱استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضاي از ایران استاندارد ملی سازمان
 کشـور  در (CAC)٥ کدکس غذایی  کمیسیون ٤رابط تنها به عنوان و است (OIML)۳قانونی  شناسی اندازه لمللیا بین سازمان
 آخـرین  از کشـور،  خـاص  هـاي  نیازمنـدي  و کلـی  شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین در .کند می فعالیت

 .شودمی گیريبهره المللی بین استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت هاي
 کننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمایـت  بـراي  قـانون،  در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند می ایران استاندارد ملی سازمان
 از اجراي بعضی اقتصادي، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردي ایمنی و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالی شوراي تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي
و  صـادراتی  کاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  کشـور،  محصـوالت  بـراي  المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می سازمان . نماید
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان براي همچنین نماید.  اجباري را آن بنديدرجه

 آزمایشگاهها محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ
 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این استاندارد سازمان سنجش، وسایل کالیبراسیون (واسنجی) و مراکز

 کـرد  عمـل  بـر  و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت
 و گرانبهـا  فلـزات  عیـار  تعیـین  سنجش، وسایل کالیبراسیون (واسنجی) یکاها، لمللیا بین دستگاه ترویج نظارت می کند. ها آن

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقیقات کاربردي انجام
 

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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 ون فنی تدوین استانداردیسیکم

و  یورتانپلیصلب  فوم هاي فراورده– براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده«
 »هاویژگی -اجرافوم صلب قبل از  پاششی: سامانه 1قسمت - درجا اششیپایزوسیانورات  لیپ

 سمت و/ یا محل اشتغال: رئیس:

 پلیمر و پتروشیمی ایرانپژوهشگاه  یوسفی، علی اکبر
 (دکتراي مهندسی شیمی)

 
 

  دبیران:

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي خدابنده، ناهید
 (کارشناسی شیمی)

 
 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي ویسه، سهراب
 (دکتري مهندسی معدن)

 
 

  (اسامی به ترتیب حروف الفبا) اعضا:

 پارسشرکت آریانا  امینی، علی
 (کارشناس مهندسی شیمی)

 
 

 گروه صنعتی سانا عایق انتظاري، آیدا
 (کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

 
 

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران باریکانی، مهدي
 (دکتراي مهندسی پلیمر)

 
 

 شرکت صنایع عایق سپاهان بوربور، فاطمه
 )المللمدیریت بازرگانی بین(کارشناسی ارشد 

 
 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي آقاتابش، حسن
 (کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

 
 

 شرکت صنایع عایق سپاهان جاهدي املشی، سعید
 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

 

 

 شرکت گیالن میکا   حسین زاویه، علی
 (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

 
 

 

  ث
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 سمت و/ یا محل اشتغال: (اسامی به ترتیب حروف الفبا) :اعضا

 شرکت پال سیستم اینترنشنال خورسندي، مهدي
 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

 
 

 شرکت تارابگین  شفیع زاده، محمد علی
 (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

 
 

 گروه صنایع گیتی پسند   عاشقان نژاد، امیر هوشنگ
  (کارشناسی مهندسی مکانیک)

    
 شرکت پشم شیشه ایران  رضاکرمی،   

 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
 

 

 شرکت بهینه سازي مصرف سوخت کشور لنکرانی، مهرناز
 (کارشناسی ارشد معماري)

 
 

 شرکت جذب ستاره محرمی، آرزو
 (کارشناسی ارشد شیمی)

 
 

 شرکت لیکا محمدي زیارانی، ماکان
 (کارشناسی ارشد شهرسازي)

 

 

 شرکت بهران انرژي مفیدي، صادق
 هاي انرژي)(کارشناسی ارشد سیستم

 
 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مظلومی ثانی، مهناز
 (کارشناسی شیمی)

 
 

 شرکت لیکا نمد مالیان اصفهانی، علیرضا
 (دکتري مدیریت)

 
 

 شرکت سازه پایدار الهیه هاشمی، محمد
 (کارشناسی مهندسی عمران)

 
 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي جعفر هدایتی، محمد
 (کارشناسی فیزیک)

 

 

  ویراستار:

 دانشگاه شهید بهشتی شرقی، عبدالعلی
  (دکتري مهندسی عمران)

  ج
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 فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان
 ت  ایران  استاندارد ملی  آشنایی با سازمان

 ث کمیسیون فنی تدوین استاندارد
  خ  گفتار شیپ

  د  مقدمه
 9 کاربرد دامنه و هدف 1
 9 الزامی مراجع 2
 13 ها نوشت کوته و نمادها ف،یتعار و اصطالحات  3
 16 نمادها 3-2
 18 ها نوشت کوته 3-3
 18 الزامات  4
 18 کاربردها تمام براي هایژگیو     4-2
 22 ژهیو يکاربردها يبرا هایژگیو 4-3
 26 آزمون يها روش 5
 29 شناسایی کد   6
 30 انطباق یابیارز 7
 30 یفن مدارك و يگذار برچسب ،يگذار نشانه 8
 32 یحرارت تیهدا بیضر و یحرارت مقاومت شده اعالم مند زمان ریمقاد نییتع )یالزام( الف وستیپ
 35 (FPC) ياکارخانه دیتول کنترل و (ITT) هیاول نوع آزمون )یالزام( ب وستیپ
 38 یحرارت تیهدا بیضر و یحرارت مقاومت مندزمان ریمقاد نییتع )یالزام( پ وستیپ

 47 ها آزمونه يساز آماده )الزامی(  ت پیوست
 48 آمده باال آزاد یچگال و واکنش لیپروف نییتع )الزامی(  ث پیوست

 50 هیرالیز به سطوح بر عمود یچسبندگ مقاومت نییتع )یالزام( ج وستیپ
 52 هافراورده آتش برابر در واکنش آزمون )یالزام( چ وستیپ
) يها( کاربرد که شده استاندارد زاتیتجه در هافراورده آتش برابر در واکنش آزمون )یالزام( ح وستیپ

 58 کندیم يساز هیشب را یینها
 67 )دهنده یآگاه( خ وستیپ

 کی يبرا یحرارت تیهدا بیضر و یحرارت مقاومت شده اعالم مند زمان ریمقاد نییتع يبرا ییها مثال
 67  فراورده

 69 یحرارت مقاومت عملکرد يها نمودار هیته يبرا ها دستورالعمل )یالزام( د وستیپ
 77  نامه کتاب

  ح
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 پیش گفتار

  رتان ویوپلیصلب  فوم هاي فراورده -براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده« اردستاندا
 نویس پیش که »هاویژگی -اجرافوم صلب قبل از  پاششی: سامانه 1قسمت -درجا اششیایزوسیانورات پ پلی
هفتصد  در و شده تدوین و تهیه توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مربوط هاي درکمیسیون آن

 هاي ساختمانی مورخ فراوردهاستاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و  ملی کمیته اجالس و بیست و ششمین
مقررات  و قوانین اصالح قانون 3 ماده یک بند استناد به این استاندارداینک  شد. تصویب 19/7/1396

منتشر  ایران ملی استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه
  شود.می

ساختار و شیوه  –(استانداردهاي ملی ایران  5استانداردهاي ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 
 زمینۀ در جهانی و ملی هاي پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برايشوند.  نگارش) تدوین می

 که پیشنهادي هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی خدمات، استانداردهاي و علوم صنایع،
 قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارایه این استانداردها تکمیل و اصالح براي

 .کرد استفاده ملی استانداردهاي تجدیدنظر آخرین از همواره بنابراین، باید گرفت. خواهد

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این هتهی براي که منبع و ماخذي
BS EN 14315-1: 2013, Thermal insulating products for building– In- situ formed sprayed 
rigid polyurthane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products –Part 1: Specification for 
the rigid foam spray system before installation.  

  

  خ
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 مقدمه

 :استبه شرح زیر  ....استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهاي ملی ایران شماره  این

 -براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایق فراورده، 1396: سال  ...... -1استاندارد ملی ایران شماره  -
فوم صلب قبل پاششی : سامانه 1قسمت -درجا اششیایزوسیانورات پ یورتان و پلیپلیصلب  فوم هاي فراورده
 هاویژگی -از اجرا

 -براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایق فراورده، 1396: سال  .... -2استاندارد ملی ایران شماره  -
هاي عایق حرارتی اجرا  فراورده: 2قسمت -درجا اششیایزوسیانورات پ یورتان و پلیپلیصلب  فوم هاي فراورده

 ها ویژگی -شده

 

  

  د
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رتان و یوپلی فومصلب  هاي فراورده -براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده
فوم صلب قبل از  پاششی: سامانه 1قسمت -درجا اششیپلی ایزوسیانورات پ

 هاویژگی -اجرا

 هدف و دامنه کاربرد 1

 (PUR)1ورتـان ی ي پلیدرجا اششیپهاي فوم صلب فراوردههدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات براي 
 است.  کفو  سقف کاذب، بام، سقف، دیوارمنظور استفاده در به PIR)2ایزوسیانورات (و پلی

کـه بـا     هنگـامی  و است اجراقبل از صلب فوم پاششی ویژگی براي سامانه ، شامل 1قسمت  –این استاندارد 
گـذاري و  هاي آزمون، نشانهشامل روشرا شرح داده و خصوصیات فراورده رود  به کار می 2استاندارد قسمت 

 گذاري و مقررات ارزیابی مطابقت است. ببرچس

دست آید تـا مناسـب بـودن در    ه ب فراوردهاین استاندارد ترازهاي مورد نیاز همه خواصی که باید توسط یک 
کـه   یمورد نیاز را باید در مقررات و استانداردهای يکند. ترازهاثابت کند، مشخص نمی را نهایی ویژهکاربرد 

  با این استاندارد مغایرت ندارند، یافت.
هـاي درجـاي    فراوردهیا  اي ایزوسیانورات کارخانه یورتان یا پلی فوم صلب پلی هاي عایقفراوردهاین استاندارد 

 شود.را شامل نمی تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتیکاري حرارتی  در عایق مورد نظر براي استفاده

هـاي انعطـاف پـذیر در مبلمـان و تشـک اسـتفاده       فـراورده شـوند.  هاي فوم، صلب یا انعطاف پذیر نامیده میفراورده -ادآوريی
ها در طـی مـدت کـاربرد شـناخته      اولیه آن ها در تغییر شکل، تکیه گاه بودن و بازیابی ضخامت شوند و با قابلیت پیوسته آن می
هـا عمـدتا بـراي     شوند و این خصوصیت انعطاف پذیري را ندارنـد. آن شوند. انواعی که انعطاف پذیر نیستند، صلب نامیده می می

ار کنـد. هرگـاه سـاخت   اي تغییـر مـی   ها بطور گسـترده  شوند و مقادیر مقاومت فشاري آنکاري حرارتی استفاده می مقاصد عایق
هاي صـلب چگـالی بسـیار    گردد. بعضی از این فومطور کامل به ضخامت خود باز نمیه شود، بسلولی در یک فوم صلب شکسته 

شـوند. ایـن یـادآوري در    هاي نرم یا نیمـه صـلب نامیـده مـی    در تجارت، فومگاهی هاي فشاري بسیار کم دارند و کم با مقاومت
د بـا واژه فـوم صـلب نامیـده     نشـو هایی که چنـین توصـیفی را شـامل مـی    کند همه فوماستاندارد گنجانده شده است تا روشن 

 شوند. می

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده است. در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن

 شود.  بدین ترتیب آن ضوابط جزیی از این استاندارد محسوب می 

1 - Rigid Polyurethane  
2 - Rigid Polyisocyanurate 
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ها و تجدید نظرهاي بعدي آن   صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدر 

ها ارجاع داده شده  براي این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن
 آور است. رد الزامهاي بعدي براي این استاندا نظر و اصالحیه است، همواره آخرین تجدید

 استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است: 

2-1 EN 312, Particleboards- Specifications 
2-2 EN 508-1, Roofing products from metal sheet- Specification for self- supporting 

products of steel, aluminium or stainless steel sheet- Part 1: Steel 
2-3 EN 520, Gypsum plasterboards- Definitions, requirements and test methods 

هـاي   تعـاریف، الزامـات و روش   -دار گچـی  صـفحات روکـش   -گـچ ، 1391: سال 14818 شماره استاندارد ملی ایران -یادآوري
  تدوین شده است. EN 520:2006، با استفاده از استاندارد آزمون

2-4 EN 823,  Thermal insulating products for building applications- Determination of 
thickness  

 -تعیـین ضـخامت   -بـراي سـاختمان   کاري حرارتـی  هاي عایق فراورده، 1396: سال 7114ملی ایران شماره استاندارد  -یادآوري
 تدوین شده اس EN 823:2013ن، با استفاده از استاندارد روش آزمو

2-5 EN 1602, Thermal insulating  products for building applications- Determination of 
apparent density  

چگـالی  تعیـین   -بـراي سـاختمان   کـاري حرارتـی   هاي عایق فراورده، 1396: سال 7118ملی ایران شماره استاندارد  -یادآوري
 تدوین شده است. EN 1602:2013با استفاده از استاندارد  ن،روش آزمو –ظاهري

2-6 EN 1604, Thermal insulating products for building applications- Determination of 
dimensional stability under specified temperature and humidity conditions. 

 تعیـین پایـداري   -بـراي سـاختمان   کاري حرارتـی  هاي عایق فراورده، 1396: سال 7294ملی ایران شماره استاندارد  -یادآوري
 تدوین شده است. EN 1604:2013با استفاده از استاندارد  ن،روش آزمو – ابعادي تحت شرایط دما و رطوبت معین

2-7 EN 1605, Thermal insulating products for building applications- Determination of 
deformation under specified compressive load and temprature conditions. 

تعیین تغییر شـکل   -براي ساختمان کاري حرارتی هاي عایق فراورده، 1396: سال 7295ملی ایران شماره استاندارد  -یادآوري
 تدوین شده است. EN 1605:2013با استفاده از استاندارد  ،نروش آزمو -تحت شرایط دما و بار فشاري مشخص

2-8 EN 1606, Thermal insulating products for building applications- Determination of 
compressive creep  

تعیـین خـزش    -بـراي سـاختمان   کـاري حرارتـی   هاي عـایق  فراورده، 1396: سال 7296استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN 1606:2013با استفاده از استاندارد  روش آزمون، -فشاري

2-9 EN 1607, Thermal insulating products for building applications - Determination of 
tensile strength perpendicular to faces  
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تعیـین مقاومـت    -بـراي سـاختمان   کاري حرارتـی  هاي عایق فراورده، 1396سال : 7119استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري

 تدوین شده است. EN 1607:2013با استفاده از استاندارد  آزمون،روش  -کششی عمود بر سطوح 

2-10 EN 1609, Thermal insulating products for building applications - Determination of 
short term water absorption by partial immersion 

تعیـین جـذب آب    -براي سـاختمان  کاري حرارتی عایقهاي  فراورده، 1396: سال 7120استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN 1609:2013با استفاده از استاندارد  روش آزمون، -وري جزئی  کوتاه مدت از طریق غوطه

2-11 EN 12086, Thermal insulating products for building applications - Determination of 
water vapour transmission properties. 

تعیـین خـواص    -بـراي سـاختمان   کـاري حرارتـی   هاي عایق فراورده، 1396: سال 7299استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN 12086:2013با استفاده از استاندارد  روش آزمون ، –انتقال بخار آب 

2-1 EN 12667, Thermal performance of building materials and products- Determination 
of thermal resistance by means of gurded hot plate and heat flow meter metods-
products of high and medium thermal resistance  

تعیـین مقاومـت    -کاري حرارتی هاي عایق فراورده -، مصالح ساختمانی1385: سال 8621استاندارد ملی ایران شماره -یادآوري
هاي بـا مقاومـت حرارتـی     فراوردهلوح گرم محافظت شده و روش جریان حرارت سنج وسیله  بهحرارتی و ضریب هدایت حرارتی 

 تدوین شده است. EN 12667:2001با استفاده از استاندارد  روش آزمون، -زیاد و متوسط

2-12 EN 12939, 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 

تعیین مقاومـت   -هاي ساختمانی اوردهفر، عملکرد حرارتی مصالح و 1387: سال 11520استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
هـاي ضـخیم داراي مقاومـت حرارتـی      فراورده -هاي جریان حرارت سنج حرارتی با استفاده از صفحه گرم محافظت شده و روش

 تدوین شده است. EN 12939:2000با استفاده از استاندارد  روش آزمون، -متوسط و زیاد

2-13 EN 13172,  Thermal insulation products – Evaluation of conformity 

ارزیـابی   -هـاي عـایق کـاري حرارتـی     فـراورده  -، مصالح ساختمانی1387: سال 11058استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN 13172:2000با استفاده از استاندارد  انطباق ،

2-14 EN 13238, Reaction to fire tests for building products. Conditioning procedures and 
general rules for selection of substrates  

، واکنش در برابر آتش براي مصالح و اجزاي ساختمانی، 1384: سال 7271-8استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
، با استفاده از استاندارد         رایط و ضوابط کلی براي انتخاب مصالح پشت کارتثبیت ش -روش آزمون قسمت هشتم

EN 13238: 1996 .تدوین شده است 

2-15 EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements- 
Part1: Classification using data from reaction to fire tests.  
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 -هـاي سـاختمانی   فـراورده واکنش در برابر آتش بـراي مصـالح و    ،1395: سال 8299-1شماره  ایران لیم استاندارد -یادآوري

  شده است. ینتدو EN 13501-1:2007+A1:2009با استفاده از استاندارد ، بندي طبقه

2-16 EN 13823, Reaction to fire tests for building products-Building products excluding 
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item.   

 -روش آزمـون  ،یسـاختمان  يهـا  فـراورده واکـنش در برابـر آتـش    ، 1388: سال 11621استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 بـا اسـتفاده از اسـتاندارد    ، SBIعامـل مشـتعل منفـرد     ییهـا در معـرض تهـاجم گرمـا     بجـز کفپـوش   یسـاختمان  يها فراورده

EN13823:2001  .تدوین شده است    

2-17 EN ISO 354, Acoustics- Measurements of sound absorption in a reverberation room 
(ISO 354) 

بـا   گیـري جـذب صـدا در یـک اتـاق واخـنش،       اندازه –، آکوستیک 1387: سال 10945استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN ISO 354:1992استفاده از استاندارد 

2-18 EN ISO 1182, Reaction to fire tests for building products- Non- combustibility test 
(ISO 1182) 

 -ونهاي ساختمانی، روش آزم فراورده، واکنش در برابر آتش براي 1383: سال 7271-2استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN ISO 1182:2002با استفاده از استاندارد  قابلیت نسوختن مواد ، -قسمت دوم

2-19 EN ISO 1716, Reaction to fire tests for products- Determination of the gross heat of 
combustion (calorific value (ISO 1716) 

-یسـاختمان  يمصـالح و فـراورده هـا    يواکنش در برابر آتش برا، 1385: سال 7271-5استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
تـدوین   EN ISO 1716:2002با اسـتفاده از اسـتاندارد    ،از سوختن مواد یناش يگرما نییتع -آزمون قسمت پنجم يروش ها

 شده است.

2-20 EN ISO 9229, Thermal insulation- Vocabulary (ISO 9229:2007) 

بـا   واژه نامـه،  -کـاري حرارتـی   هاي عـایق  فراورده -، مصالح ساختمانی1384: سال8084استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN ISO 9229:2007استفاده از استاندارد 

2-21 EN ISO 11654, Acoustics- Sound absorbers for use in building-Rating of sound 
absorption (ISO 11654) 

هاي صدا  جذب کننده-کاري حرارتی هاي عایق فراورده -، مصالح ساختمانی1390: 8184استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN ISO 11654:2007با استفاده از استاندارد  ـ درجه بندي جذب صدا، براي استفاده در ساختمان 

2-22 EN ISO 11925-2, Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct 
impingement of flame-part2: single- flame source test (ISO 11925-2) 

هـاي   روش -هاي ساختمانی فراورده، واکنش در برابر آتش براي مصالح و 1384: سال  7271-4استاندارد ملی ایران  -یادآوري
با استفاده از  هاي ساختمانی در برخورد مستقیم شعله (آزمون منبع تک شعله)، فراوردهقابلیت افروزش  -قسمت چهارم -آزمون

 تدوین شده است. EN ISO 11925-2:1998استاندارد 
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2-23 ISO 4590, Rigid cellular plastics- Determination of the volume percentage of open 

cells and of closed cells  

هـاي  پالسـتیک  -کـاري حرارتـی   هـاي عـایق  فراورده -مصالح ساختمانی، 1387: سال 11423استاندارد ملی ایران  -یادآوري
ــلب ــلولی ص ــلول  -س ــی س ــد حجم ــین درص ــلول تعی ــاز و س ــاي ب ــتهه ــاي بس ــون -ه ــتاندارد   ،روش آزم ــتفاده از اس ــا اس  ب

EN ISO 4590:1998 .تدوین شده است 

  ها نوشت کوته و اصطالحات و تعاریف، نمادها  3

 اصطالحات و تعاریف 3-1

، اصطالحات و تعاریف EN ISO 9229شده در استاندارد  ارایهدر این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف 
 رود: زیر نیز به کار می

3-1-1   

 یورتان   پلیصلب فوم 
 درجاهاي شکل یافته فراورده

polyurethane foam PUR 
in – situ formed products 

یورتان  پلیمرهاي نوع پلی بر پایهعمدتا  يعایق حرارتی پالستیک سلولی صلب با ساختار فراوردهماده یا 
 است. 

3-1-2 

 فوم پلی ایزوسیانورات
 هاي شکل یافته درجافراورده

polyisocyanurate foam PIR 
in – situ formed products 

بر پایه پلیمرهاي نوع عمدتا  يعایق حرارتی پالستیک سلولی صلب با ساختار فراوردهماده یا 
 است. ایزوسیانورات  پلی

3-1-3   

 PU  فوم پلی یورتان

 polyurethane foam PU 
 نوع پلیمرهر دو گروه هاي  بر پایهعمدتا هاي  فراوردهعایق حرارتی پالستیک سلولی صلب یا  فراوردهماده یا 
 است. (PIR)ایزوسیانورات  یا پلی (PUR)یورتان  نوع پلی
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3-1-4 

 فوم صلب پاششیسامانه 

 rigid foam spray system 
یا فوم  (PUR)یورتان صلب  شود فوم پلیمی پاشیده که هنگامیتشکیل دهنده است که  اجزاياي از مجموعه

 شود.می شناساییآورد که با خواص مشخص شده فوم ایجاد شده به وجود می  (PIR)پلی ایزوسیانورات 

3-1-5   

 جز ایزوسیانات

 isocyanat component 
 فوم صلب است.  پاششیسامانه  اجزايایزوسیانات مایعی است که یکی از  فراورده

3-1-6 

 جز پلی ال

 polyol component 
 هایی است کهپلی هیدروکسیل مایعی که حاوي یک ماده منبسط کننده، کاتالیزورها و سایر افزودنی فراورده

 فوم است. پاششیسامانه  اجزايیکی از  

3-1-7 

 اي شدنزمان خامه

 cream time 
مشاهده باال آمدن فـوم (کـه    شود تا لحظهشروع می اجزاهم زدن  است که از عملیات به يازمان سپري شده

 شود). گیري میمعموالً برحسب ثانیه اندازه

3-1-8 

 اي شدنزمان ژله
 gel time 

 که (یا چوب کبریت) میلهوسیله  بهاي که و لحظه اجزاهم زدن  پري شده بین زمان شروع عملیات بهزمان س
آورد (کـه معمـوال    بیـرون پلیمـري را از سـطح فـوم     بتوان رشـته تا شود به داخل سطح باالي فوم فرو برده  

 شود).گیري می برحسب ثانیه اندازه

3-1-9 

 زمان عاري از چسبندگی
tack-free time 

 که (یا چوب کبریت) میلهوسیله  بهاي که و لحظه اجزابین زمان شروع عملیات به هم زدن  زمان سپري شده
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تماس، چسبناك نباشـد (کـه معمـوال    شود وسط سطح باالیی فوم در اثر به داخل سطح باالي فوم فرو برده  

 شود). گیري می برحسب ثانیه اندازه

3-1-10 

 چگالی آزاد باال آمده
 free rise density 

 بنـد شود (بـه  پروفیل واکنش برداشته میمورد آزمون چگالی آزمونه بریده شده بدون رویه است که از نمونه 
 مراجعه شود). ث، پیوست 5-ث

3-1-11 

 نسبت اختالط
mixing ratio 

شود تا فوم  پاشیدهفوم صلب مشخص شده توسط تولیدکننده که قرار است  پاششیسامانه  اجزايهاي نسبت
 ایزوسیانورات به وجود آید.  ا فوم پلیییورتان  پلیصلب 

 توان به صورت نسبت وزنی یا نسبت حجمی یا هر دو بیان کرد.را می نسبت اختالط -ادآوريی

3-1-12 

 تولید بچ 

production batch 

 شود.طور ناپیوسته در یک دوره زمانی یک سامانه فوم صلب تولید میمقدار یک جز که به

3-1-13    

 تراز
level 
مقدار معینی که حد باالیی یا پایینی از یک الزام است که در آن تراز از طریق مقدار اعالم شده خصوصیات 

 شود.ه مییمربوط ارا
 
 3-1-14   
 کالس 

class 
که تراز توسط ییدرجاباید بین آن دو قرار گیرد،  فراوردهترکیبی از دو تراز یک خاصیت است که عملکرد 

 شود.ه مییمقدار اعالم شده خصوصیت مربوط ارا
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 نمادها  3-2

 استفاده شده در این استاندارد به شرح زیر است: يهانماد

 یکا کمیت نماد
pa  __ عملی ضریب جذب صداي 
wa  __ ضریب جذب صداي وزن یافته 

dN  فراوردهضخامت اسمی mm 

∆εl تغییر نسبی طول % 

∆εb تغییر نسبی عرض % 

∆εd تغییر نسبی ضخامت % 

εct خزش فشاري % 

εt کاهش ضخامت کل % 

k ضریب مربوط به تعداد نتایج آزمون در دسترس __ 
ka  مند شده تعداد نتایج آزمون زمانضریب مربوط به __ 
ki ضریب مربوط به تعداد نتایج آزمون اولیه __ 

90/90λ  W/(m.K) 90%با سطح اطمینان  فراوردهاز  90%ضریب هدایت حرارتی  

λD ضریب هدایت حرارتی اعالم شده W/(m.K) 

λi ک نتیجه آزمون ضریب هدایت حرارتی ی W/(m.K) 
λmean  متوسط ضریب هدایت حرارتی W/(m.K) 
λmean,a مند شده متوسط ضریب هدایت حرارتی مقادیر زمان W/(m.K) 
λmean,i متوسط ضریب هدایت حرارتی مقادیر اولیه W/(m.K) 

∆λa 

 

مند شده انـدازه گیـري شـده     مندي نسبت به مقادیر زمان نمو زمان
 ضریب هدایت حرارتی        

W/(m.K) 

∆λf  مندي ثابت زماننمو   W/(m.K) 

µ ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب - 

n تعداد نتایج آزمون - 
R90/90  90%با سطح اطمینان  فراوردهاز  90%مقاومت حرارتی m2.K/W 

RD مقاومت حرارتی اعالم شده m2.K/W 
Ri یک نتیجه آزمون مقاومت حرارتی m2.K/W 

Rmean  متوسط مقاومت حرارتی m2.K/W 
sλ تخمین انحراف معیار ضریب هدایت حرارتی W/(m.k) 
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sλa مند شده ضریب هدایت حرارتی تخمین انحراف معیار مقادیر زمان W/(m.k) 
sλi تخمین انحراف معیار مقادیر اولیه ضریب هدایت حرارتی W/(m.k) 
sR تخمین انحراف معیار مقادیر ضخامت m 

σ10  تغییر شکل 10%تنش فشاري در kPa 

σa مقاومت چسبندگی عمود بر سطوح به زیرکار kPa 

σc تنش اعالم شده براي تعیین خزش فشاري kPa 

σm  مقاومت فشاري kPa 

Wp ورسازي جزئیجذب آب کوتاه مدت از طریق غوطه kg/m2 
 کدهاي شناسایی به کار رفته در این استاندارد به شرح زیر است:

AP(d) 
براي ضخامت یا محدوده  dبا   تراز اعالم شده ضریب جذب صداي کاربردي نماد

 بیان می شود، و در آن مقدار اعالم شده معتبر است. mmضخامت ها، که برحسب 

AW(d) 
براي ضخامت یا محدوده  dبا  تراز اعالم شده ضریب جذب صداي وزن یافتهنماد 

 قدار اعالم شده معتبر است.بیان می شود، و در آن م mmضخامت ها، که برحسب 

A کارزیرتراز اعالم شده مقاومت چسبندگی به  نماد 

CC(i1,i2y)σc 
بـراي تـراز     i2براي کاهش کل تراز ضخامت،  i1نماد تراز اعالم شده خزش فشاري با 

براي زمان مربوط برحسب سال و  براي تغییر شکل برون یابی شده  yخزش فشاري، 
 براي زمان مربوط برحسب سال yفشاري اعالم شده و 

CCC  سلول بستهبراي مقدار اعالم شده  ترازنمادي براي 

CS(10\Y) نمادي براي مقدار اعالم شده تنش فشاري یا مقاومت فشاري 

CT اي شدنزمان اعالم شده خامه ي براينماد 

DLT(i)5  براي تغییر شکل تحت بار و دمااعالم شده  ترازنمادي براي 

DS(TH) تراز اعالم شده براي پایداري ابعادي تحت رطوبت و دماي مشخص ي براينماد 
FRB بشر اعالم شده چگالی آزاد باال آمده ي براينماد 
FRC مغزه اعالم شده چگالی آزاد باال آمده ي براينماد 

GT زمان ژله اي شدن اعالم شده ي براينماد 

MU ضریب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب اعالم شده ي براينماد 

TFT زمان عاري از چسبندگی اعالم شده ي براينماد 

W ور سازي جزئی اعالم شدهجذب آب کوتاه مدت از طریق غوطه ي براينماد 
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 ها نوشت کوته 3-3

 : به شرح زیر است استفاده شده در این استاندارد هاي نوشت کوته
PIR  سیانورات صلبفوم پلی ایزو 

PU یورتان صلب شامل انواع فوم پلیPUR  وPIR 

PUR یورتان صلبفوم پلی 

ITT آزمون نوع اولیه 

 الزامات   4

 کلیات 4-1

هـاي فـوم   این استاندارد ارزیابی شود. براي مطابقت با این استاندارد، سـامانه  5اساس بند  خواص فوم باید بر
 مطابقت داشته باشند. 3-4بند زیربا الزامات  اقتضاو در صورت  2-4بند زیربا الزامات  باید

هـا اسـت   گیري شده تعدادي از آزمونه یک نتیجه آزمون براي هر خاصیت  فراورده، میانگینی از مقادیر اندازه
 آمده است. 7که در جدول 

نیـز صـادق    PIRهـاي  فراوردهبسیار گسترده است. این مورد براي  PURهاي فراوردهدامنه خواص ارایه شده توسط  -ادآوريی
معموال داراي یک دماي کاربرد باالتر است و  PIR يهافراوردهدر همه موارد،  نه است و این دو دامنه اغلب همپوشانی دارند. اگر

عملکـرد جداگانـه     PIRو  PURهـاي  فـراورده هاي واکنش در برابر آتش بهتر عمل کند. در همه موارد بـراي  تواند در آزمونمی
شود. بنـابراین همـه بنـدهاي اعـالم     دست آمده تعریف میه ترازهاي خواص بوسیله  بهشود کننده ادعا میها که توسط تولید آن

 .)شودمراجعه  3-1-3بند زیرخواهد شد (به  تکمیلاست   PIRو  PUR فراوردهکه شامل هر دو  PUبا استفاده از واژه شده 

 ها براي تمام کاربردها ویژگی     4-2

 هاي ضخامت  گیرياندازه 4-2-1

انجام شود، مگر  EN823استاندارد  مطابقگیري ضخامت است باید  هاي آزمون که شامل اندازهدر همه روش
 صورت دیگري در روش آزمون مشخص شده باشد.که بهآن

 و مقاومت حرارتیضریب هدایت حرارتی  4-2-2 

 ا برايی EN12667هاي انجام شده مطابق گیرياساس اندازه باید برو مقاومت حرارتی ضریب هدایت حرارتی 
 باشد.  EN12939استاندارد هاي ضخیم مطابق  فراورده

پیوسـت  باید مطـابق   مند شده) اولیه و هم مقادیر زمان مقادیرو مقاومت حرارتی (هم  ضریب هدایت حرارتی
مند باید توسط تولیدکننده مطابق با مـوارد زیـر    زمان مقادیرتعیین شود.  2-3-5بند زیرو  پپیوست  و الف

 :اعالم شود
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 ؛باشد C10°دماي متوسط مرجع باید  −
 ؛شود بیانگیري شده باید با سه رقم معنی دار  اندازه مقادیر −
پـذیر   کـه امکـان   هنگـامی بایـد  ، λD، ضریب هدایت حرارتی، همیشه باید اعالم شود. RDمقاومت حرارتی،  −

  ؛است اعالم شود
صورت مقادیر حدي اعالم شود که نماینده  ه، باید بλD، و ضریب هدایت حرارتی، RDمقاومت حرارتی،  −

 ؛شود تعیین می 90%تولید باشد که با سطح اطمینان  90%حداقل 
 λDرو به باال گرد شود و به صورت  W/m.K 001/0، باید با تقریب λ90/90مقدار ضریب هدایت حرارتی،  −

 ؛بیان شود W/m.K 001/0هاي  در ترازهایی با گام
، و ضریب هدایت حرارتی متناظر، dN، اعالم شده باید از تقسیم ضخامت اسمی، RDمقاومت حرارتی،  −

λ90/90؛طور مستقیم انجام شودهگیري ب که اندازه ، محاسبه گردد مگر آن 
، و ضریب هدایت حرارتی متناظر، dNکه از ضخامت اسمی،  ، هنگامیR90/90مقدار مقاومت حرارتی،  −

λ90/90شود باید با تقریب  ، محاسبه میm2K/W 05/0  رو به پائین گرد شود و به صورتRD  در ترازهایی
  ؛اعالم شود (به یادآوري مراجعه شود) m2K/W 05/0 هاي گامبا 

شده  ارایه خ و مقاومت حرارتی در پیوستضریب هدایت حرارتی مند اعالم شده  مثالی از تعیین مقادیر زمان 
  است.

ایـن اسـتاندارد    2مطـابق قسـمت    پاششـی یورتان  پلیصلب فوم اعالم شده براي  و اجرا يمند مقاومت حرارتی زمان -ادآوريی
(EN 14315-2)  شود. اعالم می مجريتوسط 

 ها فراوردهواکنش در برابر آتش  4-2-3

 کلیات 4-2-3-1

و بـا   EN 13501-1بایـد مطـابق اسـتاندارد     ي موجـود در بـازار  هـا فراوردهطبقه بندي واکنش در برابر آتش 
استاندارد و  EN ISO 11925-2 هاي انجام شده مطابق با استانداردآزموندست آمده از اطالعات بهاستفاده از 

EN 13823 بنـد زیرمطـابق   تثبیـت و  اجـرا  هـاي و روش 2-3-2-4بند زیرهایی طبق کارگیري آزمونه و با به 
 تعیین شود. 4-2-3-3 

طبقه بندي واکـنش در برابـر    که براي آن کردارزیابی  فراوردهعنوان یک  به توان را می  PIR یا PUR فراورده
سـامانه  یـک  که بتوان نشان داد (براي مثال با  شرط آن در طی تولید سامانه حساس نیست بهآتش به تغییر 

اي قرار دارد که هیچ تغییري در طبقه بنـدي اعـالم    درون محدوده ،تغییر عاملکنترل تولید) که خصوصیات 
  افتد. اتفاق نمی فراوردهشده براي 
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 هاآزمونه 4-2-3-2

 EN ISO 11925-2استاندارد     4-2-3-2-1

10−250 نمونه به طول شش 𝑚𝑚 10−90و عرض 𝑚𝑚   ضخامت حداکثر تا فراورده ضخامت از و برش دهیدرا 
60−10 𝑚𝑚 استاندارد 2-5 بندزیر مطابق یداخل هیرو شامل EN ISO 11925-2 شده آماده نمونه کی از 

                .دیکن استفاده چ، پیوست 1-1-3-چ بندزیر الزامات مطابق و این استاندارد  تپیوست  مطابق

 EN 13823استاندارد     4-2-3-2-2

 آماده کنید.  چ، پیوست 1-2-3-چبند زیرآزمونه مطابق  پنج

    تثبیتو  اجراهاي روش    4-2-3-3

 EN ISO 11925-2استاندارد    4-2-3-3-1

ــه ــابق    آزمون ــده مط ــاده ش ــاي آم ــد زیره ــون   1-2-3-2-4بن ــتگاه آزم ــد در دس ــابق بای ــتاندارد مط  اس
2  EN ISO 11925-شوند. اجرامشخص شده،  چ، پیوست 1-3-چ بندزیرچه در  چنان  

 EN 13823استاندارد   4-2-3-3-2

شوند تا رویه داخلی آزمونه که الگویی  اجراباید به ترتیبی  2-2-3-2-4بند زیرهاي آماده شده مطابق آزمونه
 بنـد زیر هـا بایـد مطـابق بـا    فـراورده ارد ورد نهایی است در تماس با منبع شعله باشد. در همه سـایر مـ  باز کار

  شود. اجرا چ، پیوست 2-3-چ 

 آزموناجراي هاي روش 4-2-3-4

 EN ISO 11925-2استاندارد    4-2-3-4-1

، )مشـخص شـده   چ، پیوسـت  1-1-3-چبنـد  زیرچـه در   چنان(شعله آزمون را بر روي پوسته طبیعی آزمونه 
 اعمال کنید.

 EN 13823استاندارد    4-2-3-4-2

مراجعـه    چ، پیوسـت  2-2-3-چ، 1-2-3-چبنـدهاي  زیرسطح داخلی آزمونه را در معرض شعله آزمون (بـه  
 ) قرار دهید.شود

   هآمدباال  پروفیل واکنش و چگالی آزاد 4-2-4

 تعیین شده اسـت  ثدر پیوست هاي داده شده  شده که مطابق روش پاشیدهسامانه فوم براي مقادیر مناسب 
 . باید اعالم شود
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 خصوصیات دوام  4-2-5

 کلیات 4-2-5-1

ارایـه   4-5-2-5و  3-5-2-4 ،2-5-2-4بنـدهاي  زیردوام مورد بررسی قرار گرفتـه و در  مناسب خصوصیات 
 شود. می

 مندي/فروسایی   دوام واکنش در برابر آتش در برابر زمان 4-2-5-2

با گذشت زمان   PIRو  PURهاي فراوردهدر کاربردهاي مشمول این استاندارد عملکرد واکنش در برابر آتش 
 یابد.کاهش نمی

 مندي/فروسایی   دوام مقاومت حرارتی در برابر زمان 4-2-5-3

 ومندي است  زمان آزمونآمده است که شامل روش  پو پیوست  12-3-4 ،3-2-4بندهاي زیراین مورد در 
 شود.براي تعیین مقادیر مقاومت حرارتی اعالم شده استفاده می

 فروسایی  مندي/ در برابر زمان فشاريدوام مقاومت  4-2-5-4

داخـل   گونـه هـوایی بـه    اگـر هـیچ   ،در اثر گذشت زمان ثابت باقی می ماننـد  PUهاي  فراوردهمقاومت فشاري 
گذشت زمـان افـزایش   با  فشاريگاه مقاومت  باشد، آن فراوردهها نفوذ نکند. اگر نفوذ هوا خصوصیتی از  لولس

تر خواهد  ش مقاومت فشاري با گذشت زمان بیشتر باشد، افزای هاي بسته بیش تراز سلولخواهد یافت. هرچه 
 خواهد بود. CCC1ترین افزایش براي تراز  و کم CCC4ترین افزایش براي تراز سلول بسته  بود یعنی بیش

 مقدار سلول بسته  4-2-6

 طبقه بندي شود. 1تعیین و مطابق جدول  EN ISO 4590 مقدار سلول بسته باید مطابق استاندارد

 ها براي مقدار سلول بستهرده -1جدول 

 کالس
 مقدار سلول بسته

% 
CCC1 20< 
CCC2 20  80تا 
CCC3 98 - 80> 
CCC4 90≥ 
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 ها براي کاربردهاي ویژهویژگی 4-3

 کلیات 4-3-1

در کاربرد نهایی مورد استفاده  فراوردهبراي  3-4بند زیرخاصیت شرح داده شده در  هراگر هیچ الزامی براي 
 و اعالم آن توسط تولیدکننده مورد نیاز نیست. خاصیتتعیین این گاه  آنوجود نداشته باشد، 

 انتقال بخار آب     4-3-2

 اسـتاندارد  )50%  یـا  0%و رطوبـت نسـبی    C23°الـف (دمـاي   بایـد مطـابق روش    آب انتقـال بخـار   خواص
EN12086 ضریب مقاومت در برابر بخار آب،  صورتبه مقاومت در برابر بخار آب باید. تعیین شودμ   نمـاد بـا 

MU ،شده باشد. اعالمتر از مقدار نباید کم ی. هیچ نتیجه آزمونشود اعالم 

   ور سازي جزیی جذب آب کوتاه مدت از طریق غوطه 4-3-3

بایـد بـا اسـتفاده از روش ب     ، kg/m2، برحسـب  WPور سـازي جزیـی،    جذب آب کوتاه مدت از طریق غوطه
هیچ نتیجه آزمونی نباید بیش از مقادیر اعالم . ،  اعالم شودkg/m2شود و برحسب تعیین EN1609 استاندارد 
 شده باشد.

 مقاومت فشاري یا تنش فشاري 4-3-4

تعیـین شـود.    EN826، باید مطابق استاندارد σm، یا مقاومت فشاري، σ10تغییر شکل،  10%تنش فشاري در 
، هـر کـدام کـه    σm، یـا مقاومـت فشـاري،    σ10تغییر شـکل،   10%تنش فشاري در هیچ نتیجه آزمونی براي 

 براي تراز اعالم شده باشد. 2تر از مقدار ارایه شده در جدول تر است، باید کمکوچک

 مقاومت فشاري یا تنش فشاريبراي  ترازها -2جدول 

 الزام تراز
 kPa 

CS(10\Y)100 100 ≥   

CS(10\Y)150 150 ≥ 

CS(10\Y)200 200 ≥ 

CS(10\Y)300 300 ≥ 

CS(10\Y)400 400 ≥ 

CS(10\Y)500 500 ≥ 

تعیین مقاومت فشاري یـا تـنش فشـاري مطـابق      باتوان میرا ، تاثیرات عبور پیاده یا ترافیک PUهاي  فراوردهبراي  -یادآوري
 ارزیابی کرد. EN826استاندارد 
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 خزش فشاري 4-3-5

روز آزمون در یک تنش فشاري اعالم  122، باید بعد از حداقل Xtکاهش ضخامت کل،  ، و εctخزش فشاري،
یابی  برونسال  10متناظر با برابر  30داده شده، تعیین شود و نتایج  kPa 1حداقل گام هاي که در، σb، شده

فشـاري بایـد در ترازهـاي اعـالم     دست آید. خـزش  ه ب   EN826استانداردشوند تا ترازهاي اعالم شده مطابق 
 چیشـود. هـ   اعالم شده، اعالمدر تنش  5/0% گام هاي با ، i1 ،در ترازهاي، و کاهش ضخامت کل باید  i2شده،

 تر باشد. شده بیش شده در تنش اعالم اظهارنباید از ترازهاي  یآزمون جهینت

 ارایه شده است.  3هایی براي اعالم ترازهاي خزش فشاري در جدول مثال -1 یادآوري

 ترازهاي خزش فشاري -3جدول

 تراز
 زمان آزمون

 روز
 یابی زمان برون
 سال

 تنش اعالم شده
kPa 

 الزام
% 

CC(i1/ i2/10)σc 122 10 σc i1, i2 

CC(i1/ i2/25)σc 304 25 σc i1, i2 
CC(i1/ i2/50)σc 608 50 σc i1, i2 

نشان دهنده براي مثال  CC(3/2/25)40، یک تراز اعالم شده 6مطابق بند  CC(i1/i2/y)σcارجاع به کد مشخصه  - یادآوري
انجام روز  304برابر  30یابی (یعنی  برون سال 25بعد از  براي کاهش ضخامت کل 3%براي خزش فشاري و  2%مقدار حداکثر 

 باشد. می kPa40تحت تنش اعالم شده آزمون) 

 جذب صدا 4-3-6

تعیین شود. خصوصیات جذب صدا باید مطابق  EN ISO 354ضریب جذب صدا باید مطابق استاندارد 
، Hz125هاي:  ، در بسامدαP با استفاده از مقادیر ضریب جذب صداي کاربردي، EN ISO 11654استاندارد 

Hz250 ،Hz500، Hz 1000 ،Hz2000  وHz4000  ،و مقدار تک عددي برايαW ، ضریب جذب صداي)
 محاسبه شود.وزن یافته) 

αP  وαw  گرد شود ( 05/0باید با تقریبαp 1باید به صورت  1تر از  بیش=αP  گزارش گردد) و در ترازهایی با
 تر از تراز اعالم شده باشد. نباید کم )αwو  αp(اعالم شود. هیچ یک از نتایج آزمون  05/0هاي  گام

ها که در آن مقدار اعالم شده معتبر است، باید  ضخامت یا محدوده ضخامتشود،  اگر جذب صدا اعالم می
 همچنین نشان داده شود.

هـایی کـه    نآشده خیلی کم است و فقط براي  پاشیدهدر هر مورد وابستگی جذب صدا با ضخامت سامانه فوم صلب  -ادآوريی
  دارند مناسب است. (CCC1)مقدار کم سلول بسته 

 خطرناكمواد رهایش  4-3-7

ممکن مقررات ملی هاي ساختمانی عرضه شده به بازار تحت پوشش این استاندارد باشند،  فراوردهکه  هنگامی
 .کندآن و گاهی اوقات مقدار مواد خطرناك  رهایشمواد خطرناك را الزام به گواهی و اعالم است 
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مقدار باید با درنظر گرفتن مقررات ملی  /رهایشهاي آزمون تطبیق داده شده، گواهی و اعالم  در نبود روش

 انجام شود.ساختمان 
به ( درباره مواد خطرناك در پایگاه اینترنتی قابل دسترس است مربوطهاي آگاهی دهنده در مورد مقررات  داده -یادآوري

  مراجعه شود. [4]نامه شماره  کتاب

 مقاومت چسبندگی عمود بر سطوح زیرالیه  4-3-8

براي تعیین شود.  جپیوست  آزمونباید مطابق روش  ، σa، عمود بر سطوح زیرالیهمقاومت چسبندگی 
، باید چنان باشد که σa، چسبندگی فوم به زیرکار، 20%کم تر از سلول بسته  مقداربا  CCC1هاي فراورده

 kPa20تر از  ي دیگر، مقاومت چسبندگی نباید کمها فراوردهانسجام مقاومت فوم را افزایش دهد. براي همه 
 اعالم شود. 4باشد و مطابق ترازهاي داده شده در جدول 

 مقاومت چسبندگی عمود بر سطوح زیرالیه يترازها -4جدول 

 الزام تراز
 kPa 

A1 20≥ 
A2 50≥ 
A3 100≥ 

شده که کاربردهاي نهایی را  ها در تجهیزات استانداردفراوردهواکنش در برابر آتش    4-3-9
 کندسازي می شبیه

 کلیات  4-3-9-1

ملـی ایـران    باید مطابق اسـتاندارد  گیردواکنش در برابر آتش که کاربردهاي نهایی را در نظر میطبقه بندي 
EN 13501-1 هـاي اسـتاندارد  هاي انجام شـده مطـابق روش  هاي به دست آمده از آزمونو با استفاده از داده 

 EN ISO 11925-2   و استاندارد EN 13823  پیوسـت  1-2-3-ح  بندزیر مطابقهاي استفاده از آزمونهو با ،
 تعیین شود.  ح، پیوست 8-2-3-ح بندزیرمطابق  تثبیتو  اجراهاي  و روش ح

، پیوست 1-3-بند چزیربا روش داده شده در  حپیوست  EN ISO 11925-2قابلیت اشتعال با استفاده از استاندارد  -ادآوريی
اطالعاتی مربوط به آزمون انجـام شـده مطـابق    فقط حاوي بند این بنابراین به تکرار آن نیست.  یکسان است و بنابراین نیازي چ

 است. حپیوست  در EN 13823 استاندارد

 EN 13823استاندارد  براي آزمون ها آزمونه 4-3-9-2

 آماده کنید. ح، پیوست 1-2-3-حبند زیرمطابق را آزمونه  پنج
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  تثبیتو  اجراروش  4-3-9-3

 تثبیـت و  اجـرا   ح، پیوسـت  8-2-3-بند حزیر باید مطابق با 2-9-3-4بند زیرهاي آماده شده مطابق آزمونه
 د.نشو

 سوختن فروزان پیوسته 4-3-10

در نبـود روش آزمـون    که مقررات الزام کند، تولیدکننده باید سوختن فروزان پیوسته را اعـالم کنـد.  ییدرجا
 استاندارد، مطابقت با الزامات باید بر اساس هر روش آزمون ملی موجود انجام شود.

 در دست تهیه است. مرجع استاندارد در یک روش آزمون  -یادآوري

 تغییرشکل تحت شرایط دما و بار فشاري مشخص 4-3-11

تغییـر نسـبی    تعیین شود. EN1605دارد استانتغییرشکل تحت شرایط دما و بار فشاري مشخص باید مطابق 
 تر باشد. بیشبراي تراز اعالم شده  5از مقادیر داده شده در جدول نباید  ، εd∆در ضخامت، 

 ترازهاي تغییر شکل تحت شرایط دما و بار فشاري مشخص -5جدول 

 شرایطتثبیت  تراز                   
 الزام

% 

DLT(1)5 

  kPa 20بار: 
 ) oC)1±80 دما: 

 )h)1 ±48زمان: 
5≤ 

DLT(2)5 

  kPa 40بار: 
 ) oC)1±70 دما: 

 )h)1 ±168زمان: 
5≤ 

DLT(3)5 
  kPa 80بار: 
 ) oC)1±60 دما: 

 )h)1 ±168زمان: 
5≤ 

 پایداري ابعادي تحت شرایط رطوبت و دماي مشخص 4-3-12 

تعیـین شـود. ایـن     EN1604اسـتاندارد  پایداري ابعادي تحت شرایط رطوبت و دماي مشـخص بایـد مطـابق    
دمـاي   هـر دو شـرایط   ) درh)1±48 بـه مـدت   هـا، بایـد  هـاي مختلـف آزمونـه   کدام در مجموعهها، هر آزمون

°C)3±20- ( دماي و°C)2±70 انجام شود. )90±5(%) و رطوبت نسبی 
 تـراز براي  6شده در جدول ارایه ، نباید از مقادیر εd∆، و ضخامت، εb∆، عرض،  εl∆تغییرات نسبی در طول، 

 تر باشد.گذاري شده بیش برچسب
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 ترازها براي پایداري ابعادي در شرایط دما و رطوبت مشخص -6جدول 

 تغییرات نسبی شرایط آزمون
 DS(TH)تراز 

1 2 4 3 
1 

) و C)2±70°دماي 
 )90±5(%رطوبت نسبی 

∆εl 
∆εb % 15≤ 9≤ 6≤ 4≤ 

∆εd % 10≤ 5≤ 2≤ 1≤ 

2 
 )-C)3±20°دماي 

∆εl 
∆εb % 3≤ 2≤ 2≤ 2≤ 

∆εd % 3≤ 1≤ 5/0≤ 5/0≤ 

  هاي آزمون روش 5

 و آماده سازي آزمونه نمونه برداري 5-1

هاي مورد نیاز براي  آماده کنید. آزمونه تکم تر نباشد را مطابق پیوست  mm50یک نمونه با ضخامتی که از 
انتخـاب   7مطابق با اطالعات داده شده در جدول  3-4بند زیرو  2-4بند زیرارزیابی خصوصیات داده شده در 

مراجعه  9-3-4بند زیرمراجعه شود) و (به  3-2-4بند زیربه استثناي عملکرد واکنش در برابر آتش (به کنید، 
 کار رود. باید بهکه مشخص شده  حو پیوست  چهاي خاصی در پیوست  شود) که در آن آزمونه

 تثبیت  شرایط 5-2

که در اسـتانداردهاي آزمـون مشـخص     مگر آن نیاز نیستمورد ها براي آزمونه خاصی شرایط تثبیتگونه هیچ
بـه مـدت    )50±5(%) و رطوبـت نسـبی   C)2±23°ها باید در دماي . در صورت اختالف نظر، آزمونهشده باشد

 تثبیت شرایط شوند. ،آزمون اجرايقبل از  h16حداقل 

 آزمون  اجرايروش   5-3

 کلیات     5-3-1

تثبیـت  دست آوردن یک نتیجـه آزمـون و هرگونـه     هاي مورد نیاز براي بهاد آزمونهها، حداقل تعدآزمونهابعاد 
 .شده استارایه  7جدول در شرایط خاص الزم 
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  شرایطتثبیت ها و هاي آزمون، آزمونهروش -7جدول 

   mmابعاد برحسب 

 بند
 روش آزمون

و  آزمونهطول 
 عرض/ضخامت

 براي تعداد
دست آوردن  به

 یک نتیجه آزمون
 شرایط خاص

 عنوان ردیف

4-2-1 
هاي گیرياندازه

 ضخامت
EN823 

که مشخص شده  مگر آن
 باشد

 EN823 

 1-2-4بند زیربه 
این استاندارد 
 مراجعه شود

- 

4-2-2 
 ضریب هدایت حرارتی

 و مقاومت حرارتی
EN12667 
EN12939 

 بندزیرو  پبه پیوست 
 مراجعه شود 5-3-2 

1 
 پبه پیوست 

 مراجعه شود

4-2-3 
واکنش در برابر آتش 

 هافراورده
EN13501-1 به استانداردEN13501-1  مراجعه شود 

4-2-4 
پروفیل واکنش و 

 چگالی آزاد باال آمده
 - 2 ثپیوست  ثپیوست 

 - سري ENISO4590 ENISO4590 3 مقدار سلول بسته 4-2-6

 EN12086 آبانتقال بخار  4-3-2
EN12086   یا   

mm50cm2×500≤  
50cm2×500>  

5 
3 

- 

4-3-3 
 کوتاه مدت جذب آب

 ورسازي جزئیبا غوطه
EN1609 50×200×200 4 - 

4-3-4 
تنش فشاري یا 
 مقاومت فشاري

EN826 d≤50:       50×50 
50<d≤100: 100×100 

 ب 3

 EN1606 خزش فشاري 4-3-5
d≤50:       50×50 
d>50:    100×100 

2  

 گزارش شود m210 1حداقل  ENISO354 جذب صدا 4-3-6

 الف - - - مواد خطرناك رهایش 4-3-7

4-3-8 
سبندگی چمقاومت 

عمود بر سطوح 
 زیرالیه

 جپیوست 

20×100×100 
 یا

20×50×50 
 

3 
5 

 پ
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 (ادامه) شرایطتثبیت ها و هاي آزمون، آزمونهروش -7جدول 

   mmابعاد برحسب 

 بند
 آزمونروش 

و  آزمونهطول 
 عرض/ضخامت

 براي تعداد
دست آوردن  به

 یک نتیجه آزمون
 شرایط خاص

 عنوان شماره

4-3-9 

واکنش در برابر آتش 
در تجهیزات  هافراورده

براي استاندارد شده 
سازي کاربرد  شبیه

 نهایی

EN13501-1 به استاندارد  EN13501-1مراجعه شود       - 

4-3-10 
فروزان سوختن 

 پیوسته
 الف - - -

4-3-11 
تغییر شکل تحت 
شرایط دما و بار 
 فشاري مشخص

EN1605 
d<50:       50×50 
d>50:    100×100 

3  

4-3-12 
پایداري ابعادي تحت 

شرایط رطوبت و دماي 
 معین

EN1604 
 

30×200×200 
 

3  

 هنوز در دسترس نیست.  الف
 برآورده کند.هر مقدار منفرد باید الزام را   ب
 .نباشد با تراز ثابت است متناظرزیر مقدار میانگین که  25%تر از هیچ کدام از مقادیر منفرد ممکن است بیش  پ

   و مقاومت حرارتی ضریب هدایت حرارتی 5-3-2

هـاي ضـخیم بـا    و براي فراورده EN12667استاندارد  با باید مطابق و مقاومت حرارتی ضریب هدایت حرارتی
 تعیین شود.و تحت شرایط زیر   EN12939استاندارد

 )؛C)3/0±10°در یک دماي مرجع متوسط  −

 ؛2-5زیربند با بعد از تثبیت شرایط مطابق  −

 .پ، پیوست 2-بعد از آماده سازي آزمونه مطابق با زیربند پ −

گیـري کـرد    انـدازه  C10°توان در سایر دماها به جز چنین می و مقاومت حرارتی را هم ضریب هدایت حرارتی
  که درستی رابطه بین دما و خواص حرارتی به خوبی مستند شده باشد. مشروط بر آن

گیري شـود و   طور مستقیم اندازه به mm30و مقاومت حرارتی باید در ضخامت آزمونه ضریب هدایت حرارتی 
سـازد جـدول هـاي عملکـرد      هاي انتخاب شده فراورده که تولیدکننده را قادر  اگر نیاز باشد در سایر ضخامت

 که:  تهیه کند، مشروط بر آن دمطابق روش داده شده در پیوست 
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 فراورده داراي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مشابه بوده و در همان واحد تولیدي، تولید شده باشد، و  -

محاسبه هایی که در آن  محدوده ضخامت 2اگر بتوان نشان داد که ضریب هدایت حرارتی اولیه بیش از % −
 انجام شده است تغییر نخواهد کرد.

 کد شناسایی       6

. این کد باید موارد زیر را در شودارائه باید توسط تولیدکننده به فارسی و انگلیسی  فراوردهکد شناسایی براي 
 وجود نداشته باشد. 3-4بند زیرکه هیچ الزامی براي یک خاصیت شرح داده شده در بر گیرد مگر آن

 PU یورتان پلیصلب فوم نوشت  کوته –

 INSO ملی ایران  استاندارداین  ارجاع به –

 DS(TH)i پایداري ابعادي تحت شرایط دما و رطوبت معین –

 CCCi مقدار سلول بسته –

 TSi مقاومت چسبندگی عمود بر سطوح زیرالیه –

  :چگالی آزاد باال آمدهپروفیل واکنش و  –

*)CTi اي شدنزمان خامه –
P) 

*)GTi ي شدن ا ژله زمان –
P) 

*)TFTi  اکیزمان غیرچسبن –
P) 

یا    (*) (FRBi) هاي مغزه (یا بشر)وسیله روش هب چگالی آزاد باال آمده – FRCi  ) *( 

 MUi بخار آب مقاومت نفوذ –

 Wi ورسازي جزئی                             وسیله غوطه هجذب آب کوتاه مدت ب –

 APi(d) ضریب جذب صداي کاربردي –

 AWi(d) ضریب جذب صداي وزن یافته –

هاي عملکرد در  به جدول مند شده) ضریب هدایت حرارتی اعالم شده (زمان –
 پیوست ذ مراجعه شود

 استفاده شود.مربوط  مقدارباید براي نشان دادن تراز یا  »i«که در آن 

 جایگزین شود. C° برحسب گیري ) با دماي اندازه*(پرانتز داخل 

 :شودبا مثال زیر نشان داده می به فارسی و انگلیسی PIR/PURفوم  فراوردهکد شناسایی براي یک 
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 مثال:

مقـدار سـلول   ، 2ملی ایران، تراز پایداري ابعادي در شرایط دمـا و رطوبـت معـین    این استاندارد ارجاع بهفوم پلی یورتان صلب، 
مقاومت نفوذ بخـار  ، 30چگالی آزاد باال آمده، 25، زمان عاري از چسبندگی15اي شدن  ه، زمان ژل5شدن  يازمان خامه، 1بسته

 9/0ور سازي جزیی  ، جذب آب کوتاه مدت از طریق غوطه20آب

PU- INSO -  DS (TH) 2- CCC1- CT5 (20)- GT15 (20)- TFT25 (20) - FRC30 (20) - MU20-W0.9 

 ارزیابی انطباق 7

 کلیات     7-1
خود با الزامات این استاندارد باشد. ارزیابی انطباق  فراوردهیا نماینده مجاز وي باید مسئول انطباق  کنندهتولید

 نشان داده شود: زیر باید به صورت انجام شود و EN13172 باید مطابق استاندارد
   ؛(ITT)آزمون نوع اولیه  −
 برداشتههاي  ها در مورد نمونه و آزمون فراوردهتوسط تولیدکننده شامل ارزیابی باید کنترل تولید کارخانه    −

 شده در کارخانه.
 انجام شود.  EN13172 استاندارداین کار باید مطابق  ،بندي کندهاي خود را گروهفراوردهتولیدکننده اگر 

 آزمون نوع اولیه   7-2

 انجام شود. بپیوست مطابق  EN13172 استانداردمطابق باید  آزمون نوع اولیه

 ايکنترل تولید کارخانه   7-3

هـاي آزمـون در    انجام شـود. حـداقل تنـاوب    ببراي خصوصیات پیوست اي مشخصات کنترل تولید کارخانه
بستگی با  شود، هم که آزمون غیرمستقیم استفاده می باشد. هنگامی باي مطابق پیوست  کنترل تولید کارخانه

ب هـدایت حرارتـی، فقـط مقـادیر     بـراي ضـری   .شـود  ایجاد EN13172استاندارد باید مطابق آزمون مستقیم 
 مند) اولیه باید بررسی شود. (غیرزمان

 فنی مداركبرچسب گذاري و  ،نشانه گذاري 8

 نشانه گذاري و برچسب گذاري 8-1

گذاري شده و حداقل اطالعات زیر بر روي این استاندارد باید به طور واضح نشانهبا فوم مطابق  هاي سامانه
این اطالعات براي عرضه در بازار داخلی کشور ایران باید به زبان فارسی  درج شود. برچسب برگه فروش یا

 درج شود، عالوه بر زبان فارسی می تواند به یک زبان خارجی نیز درج شود.

 ؛ارجاع به این استاندارد ملی ایران −
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 ، یا سایر خصوصیات معرف کاال؛فراوردهنام  −

 هم چنین نشانی واحد تولیدي؛ کننده ونام یا عالمت تجاري تولید −

 سال تولید؛ −

 نوبت کاري یا زمان تولید یا کد ردیابی؛  −

 ؛ فراوردهواکنش در برابر آتش  −

 د(به پیوست  فراوردهبراي استفاده  اقتضادر صورت  فراوردهمقاومت حرارتی  عملکردهاي  هاي داده جدول −
 مراجعه شود).

 .) 6 مطابق بند(کد شناسایی  −

 فنی مدارك 8-2

 زیر باشد: اطالعاتفنی باید شامل حداقل  مداركکند. این  آمادهفنی را  مداركمین کننده سامانه فوم باید ات

 ، یا سایر خصوصیات معرف کاال؛فراوردهنام  −

 کننده یا نماینده مجاز وي؛نام، عالمت تجاري یا نشانی تولید −

 کاربرد(هاي) مورد نظر؛ −

 هاي مناسب؛زیرالیه −

حداکثر رطوبت  ، حداقل دامنه دماي محیط، دامنه دماي زیرالیه،پاششجز و شرایط اي از دماهاي دامنه −
 ؛و دامنه ضخامت الیه حیط، حداکثر مقدار رطوبت زیرالیهم

 شرایط انبار کردن؛ −

 ماندگاري؛ عمر −

 نسبت اختالط؛ −

 هاي مورد نیاز؛افزودنی −

 هاي سامانه فوم؛ویژگی −

 خواص فوم؛ −

 .جایی هاي جابه دستورالعمل −
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 پیوست الف

 (الزامی)

 ضریب هدایت حرارتی  اعالم شده مقاومت حرارتی ومند  زمانتعیین مقادیر 

 کلیات    1-الف

اعالم شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی به عهده تولیدکننده مند  زمانمسئولیت تعیین مقادیر 
را با مقادیر اعالم شده ثابت کند. مقادیر اعالم شده مقاومت حرارتی  فراوردهاست. تولیدکننده باید انطباق 

مقادیر مورد انتظار این خواص در طول عمر مفید  فراوردهیک مند  زمانو ضریب هدایت حرارتی مند  زمان
گیري شده در شرایط  هاي اندازه باشد که از طریق داده معقول آن ازنظر اقتصادي تحت شرایط معمول می

  شوند. ارزیابی میمرجع، 

 هاي ورودي داده   2-الف

دست آمده از نتیجه آزمون براي مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی به 10تولیدکننده باید حداقل 
هاي مستقیم داخل کارخانه یا خارج از آن را داشته باشد تا بتواند مقادیر اعالم شده را محاسبه  گیري اندازه

باید در فواصل مند  ضریب هدایت حرارتی زمانیا مند  مستقیم مقاومت حرارتی زمانهاي  گیري نماید. اندازه
تر از ده نتیجه آزمون در دسترس  زمانی منظمی که دوازده ماه آخر تولید را دربر گیرد انجام شود. اگر کم

توان  اي نکرده باشد دوره زمانی را می و شرایط تولید تغییر عمده فراوردهسال،  3باشد در صورتی که حداکثر 
مند یا ضریب  مقاومت حرارتی زمانده آزمون  ،هاي جدید فراوردهتا به دست آمدن ده نتیجه ادامه داد. براي 

 گیرد باید انجام شود. را دربر  بچ سهکه یک دوره زمانی حداقل مند  هدایت حرارتی زمان
 .شود محاسبه  3-الف بند ه با توجه به روش داده شده درمقادیر اعالم شد

 مقادیر اعالم شده     3-الف

 کلیات     1-3-الف

که  1-2-4بند زیرشده در  ارایهاعالم شده، از مقادیر محاسبه شده باید از اصول ر مقادیبراي به دست آوردن 
 نمود. پیرويشود  شامل شرایط گرد کردن می

 شود در آن مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی اعالم میموردي که      2-3-الف

و  )2-الف(، ) 1-الف(هاي  باید از مقادیر محاسبه شده که با استفاده از معادله هاعالم شدمند  زمانمقادیر 
  آید. شود، به دست  تعیین می )3-الف(

aa,mean90/90                     )            1-(الف  s.k λλλ +=  
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1

)(
1

2

−

−

=
∑

=
n

S

n

i
meanai

a

λλ

λ    (  )2-الف   

 
90/9090/90 / λNdR = )3-(الف       

 
 ها: که در آن

λ90/90  برحسب  90% اطمینان ترازبا  ها از آزمونه 90%ضریب هدایت حرارتیW/(m.K)؛ 
  λmean,a برحسب  ضریب هدایت حرارتی متوسطW/(m.K) ؛ 

k در دسترس بدون بعد ؛ مربوط به تعداد نتایج آزمون ضریب 
sλa  برحسب  تخمین انحراف معیار ضریب هدایت حرارتیW/(m.K)؛ 
λi  برحسب  یک آزمون ضریب هدایت حرارتی  نتیجهW/(m.K) ؛ 

  λmean برحسب  ضریب هدایت حرارتی متوسطW/(m.K)  ؛ 
n  ؛ تعداد نتایج آزمون 

sλ  برحسب  تخمین انحراف معیار ضریب هدایت حرارتیW/(m.K)؛ 
R90/90  برحسب  90% اطمینان ترازبا  ها از آزمونه 90%حرارتی  مقاومت m2.K/W ؛ 

dN   برحسب  فراوردهضخامت اسمیmm.  

شود  موردي که در آن تنها مقاومت حرارتی اعالم می    3-3-الف     

شود،  تعیین می )5-الف(و  )4-الف(هاي  باید از مقدار محاسبه شده که با استفاده از معادله مقدار اعالم شده
 به دست آید.

Rmean )                                  4-(الف  SkRR .90/90 −=    
 

)5-(الف 
                              1n

)RR(
S

n

1i

2
meani

R −

−
=

∑
=     

 ها: که در آن
Rmean   برحسب  مقاومت حرارتیمتوسطm2.K/W؛ 

k در دسترس بدون بعد؛ مربوط به تعداد نتایج آزمون ضریب 
sR  برحسب  تخمین انحراف معیار مقاومت حرارتیm2.K/W؛ 

R90/90  برحسب   90% اطمینان ترازبا  ها از آزمونه 90%حرارتی  مقاومتm2.K/W؛ 
Ri   برحسب  آزمون مقاومت حرارتییک نتیجهm2.K/W ؛ 
n  تعداد نتایج آزمون. 
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 90%یک طرفه با تراز اطمینان   90%براي فاصله رواداري  kمقادیر ضریب  -1-جدول الف

 k تعداد نتایج 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 
 ∞ 282/1 

 

 یابی خطی مورد قبول است. باید استفاده شود. درونISO 12491  [1]براي تعداد دیگري از نتایج آزمون از استاندارد  -یادآوري
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 بپیوست 

 (الزامی)

 (FPC) اي و کنترل تولید کارخانه (ITT)آزمون نوع اولیه 

  فراوردههاي آزمون حداقل تناوب  -1-بجدول 

 تالف،ب،ITT بند

 هاحداقل تعداد آزمون
FPCالف 

 عنوان شماره  حداقل تناوب آزمون

4-2-2 
و  ضریب هدایت حرارتی

 مقاومت حرارتی
طور آماري ه آزمون ب 10حداقل 

آزمون نوع  4الزم است با حداقل 
 ITT اولیه

 ثشده آزمونهر بچ 

4-2-3 
واکنش در برابر آتش 

 هافراورده
 مراجعه شود 2-به جدول ب 1

4-2-3 
پروفیل واکنش و چگالی 

  هباال آمدآزاد 
 بار هر بچیک 4

 4 مقدار سلول بسته 4-2-6
بچ در  4تر از  بار در سال یا اگر کم 4

 هر بچ بار  یکسال است، 

 سال 5هر  بار  یک 4 خواص انتقال بخار آب 4-2-3

4-3-3 
با  آب کوتاه مدتجذب 
 ور سازي جزیی غوطه

 سال  5هر  بار  یک 4

4-3-4 
تنش فشاري یا مقاومت 

 فشاري
4 

بچ در  4تر از  سال یا اگر کم هربار  4
 سال است، یک بار هر بچ

 سال10 هربار  1 4 خزش فشاري 4-3-5

 سال 5هر بار  یک 4 جذب صدا 4-3-6

 پ پ مواد خطرناك رهایش 4-3-7

4-3-8 
مقاومت چسبندگی عمود بر 

 سطوح زیرالیه
 سال  5هر بار  یک 4

4-3-9 

واکنش در برابر آتش 
ها در تجهیزات فراورده

شبیه  براياستاندارد شده 
 کاربرد نهایی سازي 

 سال  5هر بار  یک 1
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 (ادامه) فراوردههاي آزمون حداقل تناوب  -1-بجدول 

 تالف،ب،ITT بند

 هاحداقل تعداد آزمون
FPCالف 

 عنوان شماره حداقل تناوب آزمون

 پ پ سوختن فروزان پیوسته 4-3-10

4-3-11 
تغییر شکل تحت شرایط دما و بار فشاري 

 مشخص
 سال 5هر بار  یک 4

4-3-12 
تحت شرایط دما و رطوبت  يپایداري ابعاد

 مشخص
 سال 5هر بار  یک 4

 پپیوست 

مند تسریع شده ضریب هدایت  مقدار زمان
 2-4-پ مطابق بند حرارتی

4 

 4 4-4-آزمون تسریع شده مطابق بند پ سال 2هر بار  یک
 4 1-5-پ مطابق بند روکشنفوذ ناپذیري 
 4 2-5-پ مطابق بند یتهآزمون نرمال

در نظر گرفته شود. عـالوه   بچهاي آزمون، بیان شده در نتایج آزمون، باید به عنوان حداقل براي هر  حداقل تناوب   EN13172با استاندارد هماهنگ الف
شـود کـه احتمـاال بـر مطابقـت       که تغییرات یا اصالحاتی انجـام مـی   باید هنگامی فراوردههاي آزمون داده شده در باال، آزمون خواص مربوط به بر تناوب
 شوند.گذارد، تکرار اثر می فراورده

 شود مرتبط است.که خواص اعالم میفقط هنگامیمراجعه شود و  EN13172استاندارد به  ،آزمون نوع اولیه ب
 در دسترس نبود.  ياشده هماهنگاند. هنگام تدوین این استاندارد روش آزمون  ها داده نشدهتناوب پ
توان کاهش داد. براي آزمون نوع اولیه خواص دراز مدت حرارتی و مکانیکی، نتایج آزمـون  می  EN13172ها را مطابق استاندارد حداقل تعداد آزمون ت

 به رسمیت شناخته خواهد شد.      ها براي یک کارخانه جدید کامل شود،مختلف تا زمانی که آزمونهاي  کارخانه تولید شده در هاي مشابهفراورده
 خواهند شد، روش آزمون به صورت زیر خواهد بود: آزمونمستقیم با آزمون اولیه یا آزمون غیر بچ هااگرچه همه   ث

 قرار گیرد. مورد آزمونباشد هر بچ باید با آزمون مستقیم و آزمون غیرمستقیم  4تر یا مساوي  ها کماگر تعداد بچ
 قرار گیرد. مورد آزمونبچ با آزمون مستقیم  4باشد هر بچ باید با آزمون غیرمستقیم و حداقل  4تر از  ها بیشاگر تعداد بچ

ها فراوردهبا کنترل شدید و دقیق ترکیب  ،با تولیدکننده را هم چنین می توانکند اما روش کنترل تغییر می فراوردههاي تولید با تولیدکننده تناوب بچ
 .دادنیز تغییر 
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 براي خصوصیات واکنش در برابر آتش فراوردههاي آزمون حداقل تناوب -2-ب جدول

 بند شماره
 الف حداقل تناوب آزمون

 پ، تآزمون غیرمستقیم  ب آزمون مستقیم عنوان

4-2-3 

درواکنش هاي کالس
 برابر آتش

 تناوب روش آزمون تناوب روش آزمون

B 
C 
D 
 

EN13823 
سال و  2هر  یکبار

 آزمون غیر مستقیم
فرموالسیون 

و مواد خام 
چگالی آزاد باال 

بررسی آمده 
 شود

 هر بچبار  یک
 و

EN ISO11925-2 

هر هفته یا بار  یک
 وسال  2هر  بار  یک

 آزمون غیرمستقیم

E 
 
 

EN ISO11925-2 
بار در سال یا  4
و سال  2هر  بار  یک

 آزمون غیرمستقیم

فرموالسیون 
و مواد خام 

چگالی آزاد باال 
بررسی آمده 

 شود

 هر بچبار  یک

 F - - - - 
است، در شده  ارایههاي آزمون که در باال تحت شرایط پایدار در نظر گرفته شود. عالوه بر تناوب فراوردهبچ  هرهاي آزمون، باید براي حداقل تناوب الف

 باید تکرار شود. فراوردهآزمون خواص مربوط به انجام گذارد اثر  فراوردهکه تغییرات یا اصالحاتی صورت گیرد که احتماالً بر انطباق صورتی
 آزمون مستقیم ممکن است توسط طرف سوم یا تولیدکننده انجام گیرد. ب
براي گواهی انطباق واکنش در برابر آتش یا  براي سازمان صالحیتداري که آزمون  1هایی که در سامانه فراوردهآزمون غیرمستقیم فقط در مورد  پ

 شود.مستقیم را تصدیق کرده است انجام می
 آن انجام داد. اجزايیا بر روي  فراوردهتوان بر روي غیرمستقیم را میآزمون انجام   ت
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 پیوست پ

 (الزامی)

 مند مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتیتعیین مقادیر زمان

 مقدمه 1-پ

مندي هنگامی که به دلیـل تغییـرات    براي در نظر گرفتن اثر زماندهد که هایی را شرح میاین پیوست روش
 »میانگین زمانی« تخمینی از ها این روش. شود استفاده میدهد رخ میبا گذشت زمان  ترکیب گاز سلولیدر 

  دهد.ه مییسال را ارا 25 بعد از مند شده زمانمقدار 

) یـا  4-پمند تسریع شـده بنـد    گیري مستقیم (روش زمان وسیله روش اندازه همند باید یا ب تعیین مقدار زمان
). براي هر دو روش، 5-پ(روش نمو ثابت، بند انجام شود وسیله ترکیبی از آزمون نرمالیته و روش محاسبه  هب

 شرح داده شده است، باشد.   2-پچه که در بند  برداري و آماده سازي آزمونه باید مانند آن روش نمونه

منـد در   براي تولید مقادیر زمان رد اساسااین استاندا 5-پبند و  4-پبند ده در ش مندي داده هاي زمانروش
°C10  پلی یورتان هايفراوردهبراي(PIR/PUR)  ها داراي مقدار فراوردهطراحی شده است که این  اي خانهکار

شده با اسـتفاده از مـواد دمنـده بـا وزن ملکـولی زیـاد ماننـد         تولید، 90% تر یا مساوي هاي بسته بیش سلول
براي  فراوردههاي  ) هستند و عمدتا در سلولHFC 134a, 245fa, 227ea, 365mfcها (یعنی هیدروفلوروکربن

ماننـد.  مورد نیاز است، بـاقی مـی   منطقیچه براي یک عمر اقتصادي  تري نسبت به آن هاي زمانی بیشدوره
کـربن دي  توان همراه با یکـدیگر و بـا   ها را می د. آننشونامیده می  »ماندگار«اي بنابراین، چنین مواد دمنده

 فـراورده است که به آسانی ممکن اسـت از   »ماندگارغیر«یک ماده دمنده  CO2) مخلوط کرد. CO2اکسید (
عموما به سبب نفـوذ هـوا    PIR/PURهاي فراوردهمند سازي خواص حرارتی چنین  خارج شود. بنابراین، زمان

نفـوذ  هـاي  روکـش ها است. این در صورتی است کـه   به خارج از آن CO2و نفوذ  فراوردههاي  به داخل سلول
 ها جلوگیري نکند. از هر دو آن ناپذیر
 CCC3 و CCC1 ،CCC2 هايردههایی که در  ، یعنی آن90%تر از  هاي با مقدار سلول بسته کمفراوردهبراي 

هـایی را کـه بـراي ایـن     توان به کار برد و بنابراین تنهـا روش را نمی 5-پبند روش کار نمو ثابت در  ،هستند
 داده شده است.  3-4-پبند زیرتا  1-4-پبند زیرتوان استفاده کرد، در ها میفراورده
 د.نشومندسازي می هاي زماننیز شامل این روش CO2دمیده شده تنها با  PIR/PURهاي فراورده

 هاي کار زیر باید پیروي شود:، روشماندگارهاي مواد دمنده براي مخلوط
براي آن ماده  1-استفاده شود، نمو ایمنی مطابق با جدول پ 4-پبند مندسازي  روش کار زماناگر  −

 ؛ترین مقدار باید استفاده شود ده در مخلوط با بیشندم
 شود انجام مینتیجه آزمون نرمال  گیري بر اساس تصمیماستفاده شود،  5-پبند اگر روش کار نمو ثابت  −

تر از مقدار حدي مورد نیاز براي ماده دمنده خاص  که کدام نمو را باید در نظر گرفت. اگر نتیجه آزمون کم
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مند ضریب  اده دمنده براي تعیین مقدار زمانبراي این م 2-در مخلوط باشد، نمو باید مطابق جدول پ

 هدایت حرارتی در نظر گرفته شود.
یعنی داراي ضرایب نفوذ مشابه مقادیر ایجاد شده توسط (تند هسماندگار اگر مواد دمنده جدید انواع 

مقادیر حدي  توان به کار برد.مندسازي در این پیوست را می هاي زمان، روش)باشندها میوکربنهیدروفلور
مراجعه شود) و نموهاي ایمنی متفاوت براي روش زمان مندي  5-جدید براي روش نمو ثابت (به بند پ

 مراجعه شود) ممکن است الزم شود.4-د پتسریع شده (به بن
 مند جایگزین مراجعه شود.  هاي زمان براي نمودار جریانی روش 1-به شکل پ -یادآوري

 نمونه برداري و آماده سازي آزمونه  2-پ

 فراورده نمونهمساحت ترتیبی که ابعاد  آماده کنید به را هاي محصول روکشهرگونه شامل  فراوردهاي از نمونه
 فراوردهکه متناظر با ضخامت  تر نباشد مشخص شده کم EN12667استاندارد  1-هایی که در جدول الف از آن

 باشد. فراوردهحداکثر ابعاد است یا باید مساوي 
قبـل از بـرش    h16 حـداقل مـدت  بـراي   )50±10(% و رطوبت نسـبی  )C)3±23°را در دماي  فراوردهنمونه 

 آزمونه تثبیت شرایط کنید. 
اسـتاندارد   1-کـه در جـدول الـف    چه . آزمونه باید با آنبرش دهید فراوردهآزمونه را از قسمت مرکزي نمونه 

EN12667  گیري اي بماند به شرط آن که با اندازهمطابقت داشته باشد. هرگونه رویه باید بر جمشخص شده 
 مقاومت حرارتی تداخل نداشته باشد. هاي

 تعیین مقدار اولیه ضریب هدایت حرارتی  3-پ

روز پس از تولید  8تا  روز1گیري ضریب هدایت حرارتی که از مقدار اولیه ضریب هدایت حرارتی باید از اندازه
 ت آید. دسه انجام شده است، ب

 آماده کنید. 2-پ بند گیري ضریب هدایت حرارتی مطابق ها را براي اندازهآزمونه
ایـن   2-3-5بنـد  زیرو  EN12939، اسـتاندارد  EN12667اسـتاندارد  هـا را مطـابق   ونـه مقاومت حرارتـی آزم 

  گیري کنید. استاندارد اندازه
 کنید. گزارشمحاسبه و  W/m.K0001/0ضریب هدایت حرارتی را با تقریب  مقادیر
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مند زمان λتعیین مقدار 
 شده

مندسازي تسریع شده روش زمان
 )4-پبند (

 

 ثابتروش کار نمو 
 )5-پبند ( 

را اندازه  λمقدار اولیه 
 بگیرید

را اندازه  λمقدار اولیه 
 بگیرید

 

 روز را در 175پس از  λمقدار 
 °C70 گیري کنیداندازه 
 )شودمراجعه  2-4-پزیربند (به 

 مورد در C70°روز در 21آزمون نرمال: 
 mm20 مغزهفوم یا  

 )شودمراجعه  2-5-پ زیربند(به 

زیر  λآیا افزایش 
 حد است؟

 کنید (بدون رویه/رویه باز یا رویه گازبند) بررسیرا  رویه
استفاده کنید تا  1-. از جدول پ شودمراجعه  1-5-پزیربند به 

 نمو ایمنی را بیافزاید.

 شدهبا آزمون تسریع  بدون آزمون تسریع کردن
 )4-4-پ زیربند( 

 گازبند) را بررسی کنیدرویه (بدون رویه/ باز یا 
 استفاده کنید و نمو ثابت  2-از جدول پ

 بیافزاید. λرا به مقدار اولیه 

با را  C70°و  C23°در مند شدهزمان mm 20مغزه 
 )4-4-پزیربند ( هم مقایسه کنید

 آمار را به کار برید
 )6-پبند (

 نمو ایمنی را تنظیم کنید
 بریدآمار را به کار  )5-4-پ زیربند(

 )6-پبند (
 

به  W/(m.K)001/0  با تقریب
 سوي باال گرد کنید

 

به  W/(m.K)001/0 با تقریب
 سوي باال گرد کنید

 

به  W/(m.K)001/0با تقریب
 سوي باال گرد کنید

 

 توقف کنید
 توقف کنید 

 
 توقف کنید

 ای

 نه

 بله

 ای

 ای ای

 سازي مندزمانجایگزین کار  هاينمودار جریانی روش -1-پ-شکل

 )6-پبند آمار را به کار برید(
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       مند تسریع شده ضریب هدایت حرارتی تعیین مقدار زمان 4-پ

 روش کار     1-4-پ

 مند تسریع شده ضریب هدایت حرارتی باید طبق روش زیر تعیین شود:مقدار زمان
 گیري کنید. اندازه 2-4-بند پزیرمند تسریع شده را مطابق مقدار زمان −
 بیفزایید. 3-4-بند پزیرنمو ایمنی را مطابق  −

مجـاز اسـت. بـر اسـاس نتیجـه       4-4-بند پزیرمطابق  شدهانجام آزمون تسریع  ،نفوذ پذیرهاي فراوردهبراي 
 کم کرد.  5-4-پ بندزیرتوان مطابق را می 3-4-بند پزیرآزمون تسریع یافته نمو ایمنی 

 مند تسریع شده ضریب هدایت حرارتی  مقدار زمانگیري اندازه 2-4-پ

تر  نباید کم فراوردهبا اندازه کامل شامل هر نوع روکش، باید مورد آزمون قرار گیرد. ابعاد سطح نمونه  فراورده
اسـت   فراوردهبا ضخامت  متناظرکه  شخص شده باشدم EN12667 استاندارد 1-چه که در جدول الف از آن

 فـراورده حداکثر اندازه نمونـه  نفوذ ناپذیرهاي هایی با روکشفراوردهباشد. براي  فراوردهبا ابعاد  مساويیا باید 
 باشد. mm800х  mm800باید 

در معـرض   فـراورده گیري شده بعد از این که نمونه مند تسریع شده ضریب هدایت حرارتی اندازهمقدار زمان
 .به دست آیدمند مقاومت حرارتی زمانمند تسریع شده قرار گرفت، باید از عمل زمان
 روز بعد از تولید شروع شود.  50روز پس از تولید و ترجیحاً قبل ازیک نباید زودتر از  يمندعمل زمان

 . کنیدداري  ) روز نگه175±5( ) براي مدتC)2±70°دررا  فراوردهنمونه 
ها را مطـابق  کنید. مقاومت حرارتی آزمونهآماده  2-گیري مقاومت حرارتی مطابق بند پبراي اندازه آزمونه را
 گیري کنید. اندازه 2-3-5بند زیرو  EN12939 استانداردو  EN12667 استاندارد

محاسـبه   W /(m.K) 0001/0گیري شده را با تقریب مند تسریع شده اندازهمقدار ضریب هدایت حرارتی زمان
 و گزارش کنید.

 مند ساختن تسریع شده استفاده شود)زمان آزمونایمنی ( فقط در روش  نموهايافزودن   3-4-پ

نشـان   1-گونه که در جـدول پ  ي ایمنی هماننموهادست آمده باید با ه ب 2-4–بند پ زیرمقداري که تحت 
 شده است افزایش یابد.داده
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 شودگیري شده افزوده واندازهتسریع یافته مند ایمنی که باید به مقادیر زمان هاينمو – 1-جدول پ

 روکش/ فومنوع 
 فناوري 
 الف مواد دمنده

  برحسبنمو ایمنی 
W/(m.K) 

 هاي با ضخامتفراوردهبراي 
  ≥ mm80 dN اسمی

  برحسبنمو ایمنی 
W/(m.K) 

 هاي با ضخامتفراوردهبراي 
 < mm80dN اسمی

شده فوم بریده 
 بدون روکش

HFC 245fa, 
 365mfc 
, 227ea 

0010/0 0020/0 

HFC134a 0015/0 0025/0 
شده با روکش
 هاي نفوذروکش

 پذیر

HFC 245fa,  
365mfc 
, 227ea 

0010/0 0015/0 

HFC134a 0015/0 0020/0 
شده با روکش

 هاي روکش
 بنفوذ ناپذیر 

HFC 134a, 245fa, 
365mfc, 
 227ea 

 

0010/0 0010/0 

 که اطالعات کافی در دسترس باشد تعیین خواهند شد.  هنگامیCO2  دمندهدرصد 100هاي با فراوردهایمنی براي   نموهاي  الف
 .شودتوجه  نفوذ ناپذیرهاي براي تعریف روکش 1-5-پ بندزیربه   ب

 
 کند. اعالمکند را استفاده می فراوردهاي که براي دمنده مادهتولیدکننده باید نوع  ،در صورت درخواست

 گزارش شود.  W/(m.K) 0001/0مقدار با تقریب 
بـراي تعیـین مقـدار    بایـد  این مقـدار   ،ه ندهدیاطالعات آزمون تسریع شده هیچ اطالعات اضافی ارا چه چنان
 ).شود مراجعه 5-4-و پ 4-4-پ هايبندزیربه ( شودضریب هدایت حرارتی استفاده مند  زمان

 آزمـون ، در ترکیـب بـا روش   پذیر هاي نفوذفراوردهاختیاري و فقط براي ( آزمون تسریع شده 4-4-پ
 مند تسریع شده)زمان

) و 3± 23(C°در دماي  h16 مدت بهروز پس از زمان تولید) و  8تا  روز1را انتخاب کنید ( فراوردهیک نمونه 
 . تثبیت شرایط کنید) 50±10(%رطوبت نسبی 

ضـخامت از   mm )0-/2+(20 ×عـرض  mm200طول و  mm200مجاور یکدیگر را با حداقل ابعاد  آزمونهدو 
 ناحیه مرکزي نمونه ببرید.

کنید. مقادیر اولیه تعیین شده ضریب تعیین 3-مقادیر اولیه ضریب هدایت حرارتی دو آزمونه را مطابق بند پ
هاي زیـادتر   با یکدیگر اختالف داشته باشد. در مورد تفاوت W/(m.K)0005/0 تر از هدایت حرارتی نباید بیش

 شود.  بردارينمونههاي جدید باید آزمونه
داریـد کـه افـزایش    ) به مـدتی نگـه  3± 23(C° دماي ) و آزمونه دیگر را درC)2±70° دماي یک آزمونه را در

افزایش یابد و حـداقل   W/(m.K) 004/0 تا W/(m.K) 003/0 مقدار ضریب هدایت حرارتی در هر دو مورد از
 محدوده افزایش ضریب هدایت حرارتی تعیین کنید.مقدار ضریب هدایت حرارتی از هر آزمونه را در این  6
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      تسـریع شـده بعـدي در    يمنـد گیري مقدار ضـریب هـدایت حرارتـی آزمونـه تـا عمـل زمـان       اگر براي اندازه

°C70 شرایط باید بین  تثبیتشرایط شود، زمان  تثبیت، در دماي اتاق دوبارهh1  تاh2     باشـد. زمـان واقعـی
 باید ثبت شود. C70°تسریع شده در  يمندزمان

 C23°و  C70° دماهـاي  مند کـردن در مقادیر ضریب هدایت حرارتی در برابر زمان را براي زمان هاينمودار
پوشانی داشـته باشـند. ضـریب      که دو منحنی هم رسم کنید و محور زمان را با یک ضریب انتقال دهید چنان

ایـن  تسریع اسـت.  ها ضریب پوشانی منحنی رین همانتقال زمان استفاده شده براي رسیدن به اطمینان از بهت
 ضریب باید با یک رقم اعشار گزارش شود.

مند تسریع شده ضریب هدایت حرارتی با توجه بـه ضـریب تسـریع (روش    تعیین مقدار زمان 5-4-پ
 کردن تسریع شده)مندهاي باز در برابر نفوذ، در ترکیب با روش کار زمانفراوردهانتخابی و فقط براي 

انجـام دهـد، ضـریب     را 4-4–بنـد پ  زیردر  ارایه شدهاي تصمیم گیرد تا آزمون تسریع شده کنندهاگر تولید
 : کردصورت زیر اصالح ه توان برا می 3-4-بند پزیردر  فراوردهبراي یک  هدایت حرارتی تعیین شده

 شـود بایـد  حاصل مـی  1-پدست آید، نمو ایمنی مناسب که از جدول  هب 12تر از  اگر ضریب تسریع بزرگ  −
 کنار گذاشته شود.

 3-4-بنـد پ زیردست آمـده در  ه دست آید، مقدار ضریب هدایت حرارتی ببه  12تا  8اگر ضریب تسریع    −
 کاهش یابد. W/(m.K)001/0 باید

 باید بدون تغییر بماند. 3-4-بند پزیربه دست آمده در همه موارد دیگر مقدار   −
 گزارش کنید.W/(m.K) 0001/0 حرارتی را با تقریبمند ضریب هدایت مقدار زمان

 ثابت  نمو آزمونروش   5-پ

 شرایطتثبیت   1-5-پ

 فقط در صورتی باید استفاده شود که:  است شرح داده شدهدر زیر ثابت که  نمو آزمونروش 
هـاي  فـراورده اسـتثناي  ه را برآورده سازد، ب 2-5-بند پزیرشده در  الزامات آزمون نرمالیته داده ،فراورده  −

 ؛CO2با دمنده فقط 
د، داراي میزان سلول نشو آزمون ISO 4590 استاندارد مطابقچه  ، چنانCO2با دمنده فقط هاي فراورده  −

 ؛باشندن 90%تر از  کمبسته 
یـا فقـط    CO2 یا یک مخلوطی از این ها بـا ها، هیدروفلوروکربن مانندهر ماده دمنده  حاوي يهافراورده  −

CO2؛ 
 ی که کم تـر از ها باید شامل ورق فلزي با ضخامت، این روکشناپذیر هاي نفوذهاي با روکشفراوردهبراي   −

μm50 کـه افزایشـی در    هاي روکش شده،فراوردهد. نها باید یک عملکرد مشابه نشان دهباشد یا روکشن
 در ) روز175±5( بـه مـدت  که هنگامی دهند نشان نمی W/(m.K) 001/0 ضریب هدایت حرارتی بیش از
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اندازه حداکثر شوند (در نظر گرفته مینفوذ ناپذیر هاي روکش با) مورد آزمون قرار گیرند C)2±70° دماي
 ).mm50ضخامت حداکثر و  mm800×  mm800نمونه 

 mm800× mm600 نبایـد کـم تـر از   دارنـد  ناپذیر هاي نفوذ هاي مستطیل شکل که روکشفراوردهابعاد  −
 . باشد

داده  آزمونتر از این مقادیر حدي دارند، روش  کوچک يکه ابعاد ناپذیر هاي نفوذبا روکش يهافراوردهبراي 
داده ، 2-پ هاي که در جدول نفوذ پذیرهاي ثابت براي روکش هاينموباید دنبال شود یا  4-شده در بند پ

 . شده، باید استفاده شود
 h/m2 24mm/5/4تـر از  ، اگر تراز نفوذ اکسیژن کـم کردتوان ثابت چنین می یک روکش را هم ناپذیري نفوذ خاصیت -یادآوري 

 گیري شود.اندازه ASTM D3985مطابق استاندارد  C20°چه در  باشد، چنان

 آزمون نرمال 2-5-پ

 د:نساز زیر را برآورده آزمونشوند باید الزامات روش دمیده می ماندگارهایی که با مواد دمنده فراورده
 دمـاي  در h16 بـه مـدت  روز پـس از زمـان تولیـد) را انتخـاب کنیـد و آن را       8تـا   روز1( فراوردهنمونه  −

°C)3±23 ؛تثبیت شرایط کنید) 50±10(%) و رطوبت نسبی 
 ضـخامت از ناحیـه مرکـزي    mm )0-/2+(20 ×عرض  mm200طول و  mm200آزمونه با حداقل ابعاد  −

 ؛ببرید فراوردهنمونه 
 ؛تعیین کنید 3-پ بندمقدار اولیه ضریب هدایت حرارتی آزمونه را مطابق  −
 ؛داري کنید ) نگه2±70(C° دماي در) روز 21±1( به مدتآزمونه را  −
، تثبیت شرایط شدند )50±10(%) و رطوبت نسبی C)3±23° دماي در h16 به مدت اکه مجدد بعد از این −

و  EN12939اسـتاندارد  و  EN12667 مطـابق اسـتاندارد   مند ضریب هدایت حرارتی آزمونـه را مقدار زمان
  تعیین کنید. 2-3-5بند زیر

بـراي   W/(m.K) 0060/0تـر از  اولیه ضریب هدایت حرارتی نباید بـیش مقادیر مند و تفاوت بین مقادیر زمان
هاي با دمنده فراوردهبراي  W/(m.K)0075/0 تر از نباید بیش و ,227ea, 365mfc  245faهاي با دمندهفراورده

134a، .باشد   

تـوان اسـتفاده   ثابت را نمی نموآزمون جا بیان شده است باشد، روش  تر از مقادیري که در این بیشتفاوت  اگر
 دست آید. ه ب 4-پ بندمند باید مطابق کرد و ضریب هدایت حرارتی زمان

 مند ضریب  هدایت حرارتیمحاسبه مقدار زمان 3-5-پ

ثابت به مقـدار اولیـه ضـریب هـدایت حرارتـی       نموهايمند ضریب هدایت حرارتی باید با افزودن مقدار زمان
 تعیین شود.

 تعیین کنید.  3-پ بندمقدار اولیه ضریب هدایت حرارتی را مطابق 
 داده شده است را به مقدار اولیه بیفزایید. ،2-پ  مربوط که در جدول نموهاي
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 گزارش کنید. W/(m.K) 0001/0هدایت حرارتی را با تقریبمند محاسبه شده ضریب مقدار زمان

 یب هدایت حرارتی  براي محاسبه مقدار زمان مند شده ضر  هانمو-2-جدول پ

 مواد دمنده

   نمو
 روکشنوع 

نفوذناپذیر  طرف پذیر در یکنا نفوذ نفوذپذیر یا نفوذناپذیر
در هر دو 

 طرف

 اسمی ضخامت
 mm 

80< d  80 ≤ d<120 ۱۲۰≥ d  40< d  40 ≤ d<60 60 ≥ d  
HFCs 245fa, 

 227ea 
   365 mfc     و 

0060/0 0048/0 0038/0 0060/0 0048/0 0038/0 0015/0 

HFC134a 0075/0 0065/0 0055/0 0075/0 0065/0 0055/0 0025/0 

%100CO2  0100/0 0100/0 0100/0 0100/0 0100/0 0100/0 0060/0 

 کند. اعالمکند را استفاده می فراوردهاي که براي دمنده مادهتولیدکننده باید نوع  ،در صورت درخواست

   و مقاومت حرارتیضریب هدایت حرارتی مند شده  زمانمقادیر  اعالم 6-پ

 کلیات 1-6-پ

و مقاومت حرارتـی   ضریب هدایت حرارتی براي اعالم الزم شده الفدر پیوست که  همان گونهانحراف آماري 
 باید محاسبه شود. مند ضریب هدایت حرارتی با استفاده از مقادیر اولیه یا مقادیر زمان

 تعیین شوند. 5-یا بند پ 4-مند مطابق بند پ و مقادیر زمان 3-مقادیر اولیه باید مطابق بند پ

 فراوردهتعیین گروه  2-6-پ

  :تولیدکننده باید اعالم کند
براي هر  90/90λمنفرد و هر ضخامت منفرد و سپس تعیین مقدار  فراوردهمقادیر جداگانه حرارتی براي هر  −

 ؛فراوردهضخامت براي هر 
 یا
 90/90λشامل همه یا یک محدوده ضخامت با استفاده از مقـدار   فراوردهیک مقدار حرارتی براي یک گروه  −

هـاي بـدون    فراوردهجداگانه باید براي  فراوردههاي  روهبراي محدوده ضخامت متناظر. گ فراوردهاین گروه 
هـاي بـا    فراوردههاي با رویه نفوذ ناپذیر در یک طرف و براي  فراوردههاي نفوذپذیر، براي  روکش یا روکش

 رویه نفوذ ناپذیر در دو طرف.
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هاي نـازك،   فراوردهارتی . تعیین مقادیر حرها تصمیم بگیرد ها و اندازه گروه تولیدکننده باید براي ایجاد گروه 

هـا را در بـر    ها یا یک محدوده ضـخامت  که همه ضخامت فراوردهمتوسط و ضخیم باید در آمارهاي یک گروه 
 گیرد شامل شود. می

 تعیین شود. فراوردهمند باید براي هر گروه  مقدار اولیه یا زمان 10حداقل 

 90/90λمقادیر اولیه ضریب هدایت حرارتی مورد استفاده براي محاسبه مقدار  3-6-پ

) و معادله 2-) یا معادله (پ1-مند ضریب هدایت حرارتی مورد استفاده مطابق معادله (پ مقادیر اولیه زمان
 باشد: ) می3-(پ

aiiimean    )                1-(پ  Sk λλλ λ ∆++= ,,90/90 .  

fiiimean             )     2-(پیا  Sk λλλ λ ∆++= ,,90/90 .  

R90/90 = dN / λ90/90                                   )              3-(پ 
 

 ها:که در آن

mean,i λ ki,   وsλi  محاسـبه  الـف گیـري شـده مطـابق پیوسـت      از مقادیر اولیه ضریب هدایت حرارتی اندازه ،
 شوند. می

هـاي دو آزمونـه    گیـري  صورت مقدار متوسط افزایش ضریب هدایت حرارتـی از انـدازه  ه ب ،∆aλمند،  نمو زمان
گیري شده  مقدار اولیه اندازهو  4-گیري شده مطابق بند پ گرفتن اختالف بین مقدار زمان مند اندازهوسیله  به

اي برداشته شوند، که به عنوان بـد تـرین مـورد در     فراوردهشود. دو آزمونه باید از  تعیین می 3-مطابق بند پ
 ). فراوردهترین  شود (مانند نازك شناسایی می فراوردهیک گروه 

مند ثابت بـد تـرین    نمو زمان ،فراوردهبراي یک گروه نموي است.   5-ق بند پبمطا ،∆fλمند ثابت،  نمو زمان
 است که باید برداشته شود.  فراوردهدر بین گروه  فراورده

 90/90λمند ضریب هدایت حرارتی مورد استفاده براي محاسبه مقدار  مقادیر زمان 4-6-پ

 باشد: ) می5-) و معادله (پ4-مند ضریب هدایت حرارتی مورد استفاده مطابق معادله (پ مقادیر زمان 

aamean    )                      4-(پ  Ska ,,90/90 . λλλ +=  

90/9090/90                  )                  5-(پ  / λNdR =  

 ها:که در آن

mean,i λ ki,   وsλi   گیري شده مطابق پیوسـت الـف، محاسـبه     ضریب هدایت حرارتی اندازه مند زماناز مقادیر
 شوند. می
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 تپیوست 

 (الزامی)

 ها آزمونهآماده سازي 

 آزمون اصول 1-ت

 که نشان دهنده روش مورد استفاده فوم است را آماده کنید. پاششییک نمونه فوم 

 آزموناجراي روش  2-ت

نباشد آماده کنید. اگر الزم شد از یک رهاساز ماده استفاده  mm1000×mm700یک ورق تخت که کم تر از 
ونـه بـا   کنید. فوم را بر روي ورق افقی مطابق با دستورالعمل هاي تولیدکننده به پاشید به طوري که یـک نم 

این نمونه باید داراي حداقل یک خط اتصال بین الیه هاي  نباشد به دست آید. mm50ضخامتی که کم تر از 
، نباشد، ورق تخت را از نمونـه جـدا   h16جداگانه پاشیده شده باشد. بعد از عمل آوري به مدتی که کم تر از 

 مشخص تولید شود. از همه لبه ها ببرید تا یک نمونه با ابعاد mm50کنید و حداقل 

 فراوردهشود. براي مثال، اگر  توجهشرایط مربوط به کاربرد نهایی باید به ضریب هدایت حرارتی،  مقاصدبراي 
، بر روي یک روکش نفوذ ناپذیر با یک پوشش نفوذ ناپذیر یـا بـدون آن اجـرا    شود می اجرا به صورت پاششی

یعنـی  ، شـود اید شرایط به طور مناسبی شبیه سـازي  ضریب هدایت حرارتی ب نمونهبراي خواهد شد، آن گاه 
هـا نفـوذ پـذیر یـا نفـوذ       سطوح باید به این مورد توجه شود که آیا سطح یـا روکـش   یا ها روکش هر دوبراي 

 ناپذیرند و نمونه به همان ترتیب آماده شود.

کار برده شده براي  ونه بهاستفاده از یک فن ساخت الیه بر روي فوم است. به این دلیل نم ،کاربرد نرمال فوم پاششی -یادآوري
خواهد بود. گاهی اوقات در برخی کاربردها فـوم در  نازك بین دو الیه  داخلی اي الیهخط اتصال آزمون شامل حداقل یک  اجراي

 نیست. اتصال نیاز به خطنمونه یک الیه منفرد به کار می رود و براي این موارد 
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 ثپیوست 

 (الزامی)

 چگالی آزاد باال آمدهتعیین پروفیل واکنش و 

 مقدمه 1-ث

اسـتفاده    PIRایـ   PURهـاي سـامانه  ۱بشـر  چگالی آزاد بـاال آمـده  زایی و گیري واکنش این روش براي اندازه
 شود.  می

 آزمون اصول 2- ث

 شوند تـا فـوم آزمایشـگاهی   تولیدکننده مخلوط میهاي سیانات سامانه فوم مطابق توصیهال و ایزو پلی اجزاي
را امکان  چگالی آزاد باال آمدهمقیاس کوچک ساخته شود که تعیین خصوصیات پروفیل واکنش و در  ايویژه

 سازد. پذیر 

 وسایل 3- ث

  .rpm3500و  rpm1500با سرعتی بین  همزن موتوردار 1-3- ث

 .g1/0با دقت  ،ي توزینترازوها 2-3- ث

 .s5/0با دقت  نومتر،وکر 3-3- ث

 لیتر. 1لیتر تا  3/0 ظرفیتبا  پالستیکی یا کاغذي هايبشر 4-3- ث

 . C5/0°با دقت  ،دما سنج 5-3- ث

 روش آزمون 4- ث

 جز پلی ال آوري عملپیش  1-4- ث

بریزید لیتري  1به داخل بشر فوم مورد نیاز خواهد بود نمونه چه بعدا براي ساختن  تر از آن ال را بیش پلی ءجز
فنی تولیدکننده در حین هم  مداركمطابق  یا) 1±20(C°را در دماي  اجزا. )مراجعه شود 4-3-ثبند زیربه (

 زدن تثبیت شرایط کنید. 

 ساختن فوم 2-4-ث

 بـا  يمشخص شـده توسـط تولیدکننـده را در داخـل بشـر      )مراجعه شود 6-1-3به زیربند (ال  مقدار جز پلی
بـه  ( بیافزاییـد بـه آن  را لیتر وزن کنید و مقدار مشخص شـده جـز ایزوسـیانات     8/0 ولیتر  3/0ظرفیت بین 

1- Beaker 
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 ناي شـد معادل نصف زمـان خامـه   همزن موتورداربا استفاده از را بالفاصله آن. )مراجعه شود 1-3-ثبند زیر

در صـورت   . )مراجعـه شـود   1-3-بنـد ث زیربه ( به هم بزنید تولیدکننده هاي توصیهمورد انتظار یا مطابق با 
-3بند زیربه (اي شدنلیتر بریزید و سپس زمان خامه1لیتر تا 5/0را به داخل یک بشر با ظرفیت  مقادیرلزوم، 

چسبندگی را تعیـین   عاري ازو زمان  )مراجعه شود 8-1-3بند زیربه (اي شدن ، زمان ژله)مراجعه شود 1-7
   . )مراجعه شود 9-1-3بند زیربه ( کنید

 هاي پروفیل واکنشدادهارایه  3-4-ث

و دمـاي   sناسب بر حسب باید با نمادهاي زیر و به دنبال آن در هر مورد با مقدار م ي پروفیل واکنشهاداده
ارایه شود. شرایط دقیق مورد استفاده براي به دست آوردن این نتایج باید به صورت C° گیري بر حسب  اندازه

 ).شودمراجعه  4-ثبند زیر اعالم شود (به 
− )*(CT  برحسب  اي شدننماد زمان خامه)s) 5)20) براي مثالCT 
− )*(GT  برحسب  اي شدن نماد زمان ژله)s) 15)20) براي مثالGT 
− )*(TFT برحسب  نماد زمان عاري از چسبندگی)s) 25)20) براي مثالTFT 

   هباال آمدآزاد چگالی  5-ث

 کلیات 1-5-ث

یا روش چگالی  2-5-ثبند زیرداده شده در مغزه  هباال آمدآزاد باید توسط روش چگالی  هباال آمد آزادچگالی 
 مطابق توصیه تولیدکننده تعیین شود. 3-5-ثبند زیربشر داده شده در  هباال آمدآزاد 

 مغزه چگالی آزاد باال آمده 2-5-ث

لیتـري  1نمونه فوم ساخته شده در بشر  ياز قسمت مرکز mm100× mm50× mm50با اندازه را اي آزمونه
 گیري کنید. ازهدان EN1602 را مطابق استاندارد مغزه چگالی آزاد باال آمده ببرید و

 بشر چگالی آزاد باال آمده 3-5-ث

 قرار گرفتـه در را ببرید. نسبت بین وزن فوم  ایستادهفوم که باالي لبه بشر براي تعیین این مقدار، قسمتی از 
 بشر تعیین کنید. چگالی آزاد باال آمدهدست آوردن  هبشر و حجم آن را براي ب

 چگالی آزاد باال آمدهنتایج  ارایه 4-5-ث

) یا مراجعه شود 2-5-ثبند به ( (FRC) مغزه چگالی آزاد باال آمدهباید به صورت  چگالی آزاد باال آمده
شرایط دقیق مورد ارایه شود.  kg/m3) برحسب مراجعه شود 3-5-ثبند به ( (FRB)بشر چگالی آزاد باال آمده

 ).شودمراجعه  4-ثبند و  3-ثبند دست آوردن این نتایج باید اعالم شود (به  استفاده براي به
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 جوست یپ

 (الزامی)

 تعیین مقاومت چسبندگی عمود بر سطوح به زیرالیه

 آزمون اصول 1-ج

 ایزوسـیانورات و  فـوم پلـی  و  یورتـان  پلیفوم  بین چسبندگیمقاومت کششی شکست این آزمون براي تعیین 
 تعیین در آن مقاومت چسبندگی اتصال بین فوم و زیرالیه یا مقاومت چسبندگی کششی فومکه  استزیرالیه 

  شود. می

 وسایل  2-ج

 .mm300× mm300 بزرگ تر از يبا ابعاد، زیرالیه تخته سیمانی الیافی 1-2-ج

مقاومت چسبندگی مورد انتظار یا مقاومت چسبندگی با مقاومت چسبندگی بیش تر از ، چسب 2-2-ج
 فوم.

 اره، با قابلیت برش زیرالیه. 3-2-ج

 .دستگاه آزمون مقاومت کششی 4-2-ج

 آماده سازي نمونه و تثبیت شرایط 3-ج

شرایط کنید. فـوم را بـر روي زیرالیـه مطـابق بـا دسـتورالعمل هـاي        تثبیت ) C)2±20°زیرالیه را در دماي 
مـدت  را بـه  نمونـه نباشد ایجاد شود.  mm50تولیدکننده به پاشید تا یک نمونه فوم با ضخامتی که کم تر از 

  شرایط کنید. تثبیت ) 50±5(%رطوبت نسبی و ) C)2±20°در دماي  h24حداقل 

 ها آماده سازي آزمونه 4-ج

هـا را تـا    برش دهید و ضخامت فوم آناز نمونه  mm100×mm100یا  mm50×mm50آزمونه به ابعاد  پنج
mm)2±20.کاهش دهید ( 

 آزموناجراي روش  5-ج

مقاومت آزمون دستگاه  هاي مراجعه شود) به رویه 2-2-بند جزیره (برا با استفاده از چسب  قطعه هاي آزمون
رق و فـوم بـه ورق   مراجعه شود) به صورتی که چسب بر روي یـک و  4-2-بند جزیر(به کششی متصل کنید 

را دنبال کنید، هنگـامی کـه    EN1607دیگر متصل شوند. براي هر آزمونه روش شرح داده شده در استاندارد 
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در هـر   نمونه شکست، نیرو را یادداشت کنید و توجه کنید که آیا شکست در اتصال یا در فوم رخ داده اسـت. 

 ارایه کنید. aσرا به صورت  دو مورد نتایج

 نتایجبیان  6-ج

 از مقاومـت بیـان ایـن کـه آیـا      با ،aσ مقدار متوسط، به صورترا عمود بر سطوح به زیرالیه مقاومت کششی 
 . ، گزارش کنیداست محاسبه شدهفوم چسب در شکست اتصال یا شکست در 

  ؛ )  kPaبرحسب( ،aσ ،به صورتمقاومت چسبندگی عمود بر سطوح زیرالیه  –

 سطح شکست (اتصال بین فوم و زیرالیه یا بین فوم). –
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 چوست یپ

 (الزامی)

 هافراوردهآزمون واکنش در برابر آتش 

 کلیات 1-چ

) شامل فراورده(فقط  رادر بازار ي موجود هافراوردهر آتش این پیوست اصول کلی براي آزمون واکنش در براب
مورد آزمون را جداگانه و بدون ارتباط با هرگونه کاربرد در مصرف  فراوردهکه  تثبیتو  اجراهاي دستورالعمل

 دهد.ها ارایه میهایی براي دامنه کاربرد نتایج آزمونگیرد و دستورالعملنهایی در نظر می

 متن اصلی این استاندارد است. 3-2-4بند زیر مربوط بهاین پیوست 

 اجراو  فراوردهپارامترهاي  2-چ

ها را  ) نگه داري شوند. در صورت اختالف نظر، آنC)5±23° دماي در h6حداقل مدت ها باید براي آزمونه
 روز نگه داري کرد. 14 مدت ) براي50±5(%) و رطوبت نسبی C)2±23° دماي باید در
د که باید هنگام تعیین عملکرد واکنش در برابر آتش و دامنه ندهپارامترهایی را می 2-چو  1-چهاي جدول

 د. نها در نظر گرفته شوکاربرد نتایج آزمون

 فراوردهپارامترهاي  - 1-چجدول 

 فراوردهپارامتر 
ENISO1182 

 A2, A1)طبقه(
ENISO1716 

 A2,A1)طبقه(
EN13823 

 )Dتا  A1طبقه(
ENISO11925-2 

 )Eتا  B طبقه(

 × ×   ضخامت
 × ×  × چگالی

 × × × × فراوردهنوع 

 نیست. کاربردقابل  ها آزمونهشستشو براي  یامند سازي  زمان آزمونهاي روش  -ادآوريی
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 اجراپارامترهاي  - 2-چدول ج

 EN13823 ENISO11925-2 اجراپارامتر 

 × × حمله حرارتیدر برابر  یرویاروی
 − ×  زیرالیه

 − × حفرات /یهاي هوایفاصله
 − −  هالبه / درزها

 − × اندازه و قرارگیري آزمونه
 − − فراوردهجهت یافتگی و هندسه 

 − × آزمونه تثبیت

 تثبیتو  اجرا 3-چ

   )ENISO11925-2(استاندارد  افروزشقابلیت   1-3-چ

 حمله حرارتی در معرض  1-1-3-چ

 حرارتی آزمون شود. طور مستقیم در معرض حمله  باید به فراورده

ل تنها یک رویـه در معـرض   در عم اگرگیرد. قرار می طبیعیرویه آزمونه در برابر شعله مستقیم تنها بر روي 
 باید آزمون شود. ،، آن رویه در معرضگیردآتش قرار

 زیرالیه    2-1-3-چ

 زیرالیهبدون  ،آزمون دستگاه، باید در بریده شده استشامل پوسته هاي طبیعی  فراوردهآزمونه که از نمونه 
 شود. اجرا

 )EN13823استاندارد ( ]SBI[منفرد  مشتعلعامل  2-3-چ

 ها آزمونهآماده سازي    1-2-3-چ

 5که با اضافه کردن حداقل  با زیرالیه شکل L یک جعبهداخلی  فضاي بر روي پاششآزمونه باید با یک 
آماده سازي  ،شودنشان داده می 1-چچه در شکل  چنان زیرالیهبه پشت از بیرون شکل  Lتسمه فوالدي 

 شود.
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 :راهنما

 زیرالیه  1
 )mm5، ضخامت mm30هاي فوالدي (عرض تسمه   2

 زیرالیه خارجیها: سطح آماده سازي آزمونه  -1-چشکل 

 حمله حرارتی در معرض   2-2-3-چ

 .آزمون شودگرفته و باید به طور مستقیم در معرض حمله حرارتی قرار  فراورده

 زیرالیه   3-2-3-چ

به  فراوردهمعمول مورد استفاده در آزمون این  زیرالیه .شده استتعریف  EN13238 در استاندارد زیرالیهنوع 
زیرالیه هاي هاي تخته گچی و زیرالیه شود.از سیلیکات کلسیم ساخته می موجود استبازار  درصورتی که 

 توان به جاي آن استفاده کرد.آمده است را می EN13238 استانداردتخته خرده چوب همان گونه که در 
 سیلیکات کلسیم اجباري است. هالیزیر ،A1براي طبقه بندي 

شرایط آزمون و دامنه کاربرد طبقه بندي باید در اعالم انطباق، در گزارش طبقه بندي داده شود. وجود آن در 
 کننده الزم است. فنی تولید مدارك

 فاصله هوایی/حفرات   4-2-3-چ

 شود.در نظر گرفته نمی فراوردههاي هوایی/حفرات مرتبط با رفتار واکنش در برابر آتش فاصله
اي بین  یعنی هیچ فاصله( بدون فاصله هوایی/حفره قرار داده شود ) باید در دستگاه آزمونفراوردهخود آزمونه (
سازي  مگر فاصله کوچکی که براي جا )داردو تخته پشت کار وجود ن زیرالیهچنین بین  و هم زیرالیهو  فراورده
 ).شودمراجعه  2-چهاي آزمونه مورد نیاز است (به شکل تسمه
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 اندازه و محل قرارگیري آزمونه    5-2-3-چ

 ارایه شده است. استقرار آزمونه باید با مشخصات زیر انجام شود:  EN13823در استاندارد  ها اندازه آزمونه
 است. mm200شود  اجرا SBIتواند در آزمون که می زیرالیهحداکثر ضخامت آزمونه شامل 

 .نشان داه شده است قرار گیرد 2-چچه در شکل  آزمونه باید مطابق با آن
 

 
 :راهنما

 هاي پشت بند تخته  1
 ها تسمه  2
 زیرالیه  3
 مشعل  4
 آزمونه با پوسته طبیعی  5

 آزمونه (نماي باال) اجرا - 2-چشکل 

 آزمونه اجرا    6-2-3-چ

  Uهاي پشت بند و پروفیلشود و بین تختهتوسط بست محکم در دستگاه آزمون آن باید  زیرالیهآمونه با 
مراجعه  3-(به شکل ج در کف قسمت قاب و تکیه گاه سیلیکات کلسیم در باالي قاب نگه داشته شودشکل 

 .)شود
در صورت لزوم، رویه پوسته هاي طبیعی را می توان در محل هایی براي تولید رویه تخت تر جدا کرد به این 

. شودمی نگه داشته  دستگاه نزدیک شعلهدر کف شکل   Uپروفیلترتیب آزمونه به راحتی در برابر بخش 
ی تا مجددا بتوان آزمونه را ممکن است الزم باشد براي مثال جدا کردن مقدار کافی فوم از درون گوشه داخل

 کرد. اجرادر گوشه به راحتی 
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 :راهنما

 آزمونه   1

 (مقطع عرضی) بست  بوسیله اصول وصل کردن آزمونه   -3-چشکل 

 دامنه کاربرد 4-چ

این و  EN13172هایش را با پیروي از اصول ارایه شده در استاندارد فراوردهبندي  تولیدکننده مسئولیت گروه
و  فراوردهتوسط پارامترهاي  فراوردهاستاندارد به عهده دارد. اعتبار نتایج آزمون و دامنه کاربرد براي گروه 

 شود.تعیین می 4-چو  3-چهاي با الزامات داده شده در جدول اجراپارامترهاي 

 فراوردهپارامترهاي  - 3-چجدول 

 فراوردهپارامتر 
 اعتبار نتایج آزمون

ENISO1182 
 نامرتبط

ENISO1716 
 نامرتبط

EN13823 
(SBI) 

ENISO11925-2 
 )قابلیت افروزش(

   ضخامت

 تر معتبر است. نتایج آزمون براي ضخامت مساوي یا کم

نتایج آزمون در مورد 
 mm180ضخامت 

تر  براي ضخامت بیش
 نیز معتبر است.

 نتایج آزمون در مورد 
 براي  mm60ضخامت 

 تر نیز معتبر ضخامت بیش
 است. 

  ±15% فراوردهچگالی     چگالی
براي  فراوردهنوع 
 PIRیا  PURمثال 

 
 براي تنها نوع آزمون شده  
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 اجراپارامترهاي  -4-چجدول 

 اجراپارامتر 

 
  اعتبار نتایج آزمون

 

EN13823(SBI) 
 

ENISO11925-2 
 )قابلیت افروزش(

 موجود در بازار معتبر است. فراوردهنتیجه آزمون براي  حمله حرارتی در معرض
مراجعه  1-1-3-چ بندزیر به

 .شود

 زیرالیه
 همه استاندارد نماینده چوب و تخته خرده چوبزیرالیه 
  است.  A2و A1هاي زیرالیه

 است. A2و A1 هاي  زیرالیههمه گچی استاندارد نماینده  تخته
 نامرتبط

 حفرات فاصله هاي هوایی/
یا به کار برده شده با فاصله هوایی  فراوردهنتیجه آزمون براي 

 معتبر است.آن بدون 
 نامرتبط

 نامرتبط معتبر است. فراوردهنتیجه آزمون براي همه اتصاالت  محل استقرار آزمونه اندازه و

 نامرتبط معتبر است. فراورده ابعادنتیجه آزمون براي همه  اتصال آزمونه
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 حوست یپ

 (الزامی)

ها در تجهیزات استاندارد شده که کاربرد (هاي) نهایی را فراوردهآزمون واکنش در برابر آتش 
 کندشبیه سازي می

 کلیات 1-ح

ها را با تجهیزات استاندارد شده که فراوردهواکنش در برابر آتش  تکمیلیاین پیوست اصول کلی براي آزمون 
دامنـه کـاربرد    بـراي  تثبیتو  اجرا هاي دستورالعمل و دهده میی، اراکندکاربردهاي نهایی را شبیه سازي می

 دهد.ه میاینتایج آزمون ار

 .شود استفاده می »پیکربندي آزمون استاندارد تجهیزات«در این پیوست، واژه 

 مرتبط است.استاندارد این  9-3-4بند زیرموارد زیر با 

اختیاري (در صـورت نیـاز) در مـورد واکـنش در     مکمل و اعالم  ارایهکننده فرصتی براي این پیوست به تولید
فـراهم  را عـایق حرارتـی    فـراورده سامانه مونتاژ شده شامل  برابر آتش براي یک کاربرد نهایی استاندارد شده/

 کند. می

 ).شودمراجعه  چباید همیشه اعالم شود (به پیوست  موجود استبازار  درهمان گونه که  فراوردهطبقه بندي 

 اجراو  فراورده پارامترهاي 2-ح

 تجهیـزات برابـر آتـش   دهد که باید هنگام تعیین واکـنش در  پارامترهایی را ارایه می 2-حو  1-ح هاي جدول
عـایق   فـراورده هاي مونتاژ شده) شامل کند (سامانهاي که کاربردهاي نهایی را شبیه سازي می استاندارد شده

 شود. در نظرحرارتی و دامنه کاربرد نتایج آزمون 

ها را  ) نگه داري شوند. در صورت اختالف نظر، آنC)5±23° دماي در h6حداقل مدت ها باید براي آزمونه
 داري کرد. روز نگه 14 مدت ) براي50±5(%) و رطوبت نسبی C)2±23° دماي  باید در
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 عایق حرارتی فراوردهپارامترهاي  - 1-حجدول 

 فراوردهپارامتر 
EN ISO1182 

 A2, A1)رده(
EN ISO1716 

 A2,A1)رده(

EN13823 
 )Dتا  A1رده(

EN ISO11925-2 
 )Eتا  B رده(

 هافراوردههمه 

 × ×   خامتض
 × ×  × چگالی

 × × × × فراوردهنوع 

 ها قابل استفاده نیست.سازي یا شستشو براي آزمونه مند هاي زمانروش -ادآوري ی

 اجراپارامترهاي  -2-خجدول 

 EN13823 EN ISO11925-2 اجراپارامتر 

 × × حمله حرارتی در معرض
 − × هاي سطحی استاندارد شدهفراورده

 − × زیرالیه
 − × هاي هوایی/ حفراتفاصله

 − × عایق فراوردههاي درزها / لبه
 − × سطحی فراوردههاي درزها / لبه

 − × عایق فراوردهاندازه و محل قرارگیري 
 × × فراوردهجهت یافتگی و هندسه 

 − × عایق به زیرالیه فراورده تثبیت
 − ×  فراوردهسطح عایق به  فراورده تثبیت
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 تثبیتو  اجرا 3-ح

 )EN ISO 11925-2(استاندارد  قابلیت افروزش    1-3-ح

 حمله حرارتی در معرض   1-1-3-ح

حمله حرارتی آزمون شود. آزمونه در برابر شعله مستقیم بر  برابردر  طور مستقیم بهعایق حرارتی باید  فراورده
باید  طرف، آن گیرد میآتش قرار  برابردر  فراورده طرفیک در عمل فقط روي پوسته طبیعی قرار گیرد. اگر 

 آزمون شود.
شده  پخش فراوردهشود یا در برابر  می سطحی بعدا به پوسته طبیعی متصل  فراوردهاگر در کاربرد نهایی یک 

 گیرد، این آزمون نباید انجام شود. میقرار 

 زیرالیه    2-1-3-ح

آن بریده شده است، باید در دستگاه آزمون بدون  پوسته هاي طبیعیشامل  فراوردهکه از نمونه  یهایآزمونه
 زیرالیه قرار گیرد.

 )ENISO13823(استاندارد  ]SBI[عامل سوختن منفرد     2-3-ح

 ها سازي آزمونهآماده     1-2-3-ح

شود یا در برابر در صورت وجود، که بعدا به پوسته طبیعی متصل می ،هاي سطحیفراوردههاي با فراوردهبراي 
 شکل L یک جعبهداخلی  در فضاي پاششبا در کاربرد نهایی باید شود، آزمونه پوسته طبیعی قرار داده می

از شکل  Lتسمه فوالدي  5) که با اضافه کردن حداقل مراجعه شود 1-حشکل  به(ساخته شده با زیرالیه 
 فراوردهآزمون، هر انجام قبل از  ).مراجعه شود 1-حشکل  به( به پشت زیرالیه آماده سازي شودبیرون 

 سطحی را در جاي خود یا در جلوي آزمونه متصل کنید.

طور  هبدر طول تشکیل آن که د نسطحی نیاز دار فراوردههاي مورد آزمون که در کاربرد نهایی به فراوردهبراي 
 L زیرالیه درکه  اي فراوردهفوم را مستقیما به پشت  فراورده، دنچسب شده می پاشیده فراوردهمستقیم به 

  بپاشید.کند،  سازي می ی اتصال در کاربرد نهایی را شبیهشکل با یک تسمه داخلی مناسب که ورق پوشش

 حمله حرارتی در معرض    2-2-3-ح

 فراوردهگیرد و هاي عایق حرارتی در یک سامانه ساختمانی مونتاژ شده (کاربرد نهایی) جاي میفراوردهاکثر 
گیرد. در مورد پیکربندي استاندارد عایق حرارتی به طور مستقیم در معرض منبع حرارتی یا آتش قرار نمی

در برابر منبع حرارت یا آتش قرار  طور مستقیم بهعایق حرارتی  فراوردهدر جایی که تجهیزات آزمون 
 گیرد،  می

 باید پیروي شود. 3-حدر جدول  1شماره پیکربندي استاندارد آزمون مجموعه 
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بالفاصله دیگر باید  فراوردهگیرد به طور مستقیم در کاربرد نهایی در معرض قرار نمی فراوردههنگامی که 

قرار  فراوردهسازي کند. این  را در کاربرد نهایی شبیه فراوردهجلوي آن، به کار رود تا عملکرد ترکیب این 
هاي سطحی استاندارد شده مانند تخته خرده  فراوردهشود. مینامیده سطحی  فراوردهگرفته در جلو به عنوان 

 ).  شودمراجعه  3-2-3-بند حزیرچوب، ورق فوالدي و تخته گچی باید استفاده شود (به 

 

 
 :راهنما

 زیرالیه  1
 )mm5، ضخامت mm30هاي فوالدي (عرض تسمه   2

 زیرالیه خارجیسطح نماي : آماده سازي آزمونهشکل براي  Lتکیه گاه زیرالیه   -1-حشکل 

 هااستاندارد مجموعهآزمون هاي  پیکربندي -3-حجدول 

 شماره
 زیرالیه

 4-2-3-ح بندزیر (به
 )شودمراجعه 

فاصله هوایی بین 
 فراوردهزیرالیه و 

 عایق
 عایق فراورده

 سطحی فراورده
 2-2-3-ح بند زیر (به 

 )شودمراجعه 
 هیچ × خیر تخته گچی 1
 تخته گچی × خیر تخته گچی 2
 دار فوالدي  ورق موج × mm40بله   هیچ 3
 تخته خرده چوب × خیر تخته خرده چوب 4

 هاي سطحیفراورده     3-2-3-ح

هاي فراوردههاي زیر باید به عنوان فراورده 3-حشده در جدول  ارایههاي مونتاژ شده آزمون سامانهانجام براي 
 سطحی استفاده شود:
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و وزن  kg/m3 600، چگالیmm5/9با ضخامت  EN 520تخته گچی با روکش کاغذي مطابق استاندارد  −
 .)مراجعه شود A2طبقه بندي آتش به ( نباشد g/m2220 تر از بیش که سطحی کاغذ

و  mm10تا  mm9با ضخامت  EN 312آوري شده مطابق استاندارد  سوز نشده عمل تخته خرده چوب کند −
 .)مراجعه شود Dطبقه بندي آتش به ) (kg/m3)50±650 چگالی

 با عمق دار موجبا نیمرخ  EN 508-1استر (در صورت وجود) مطابق استاندارد  ورق فوالدي با پوشش پلی −
mm100تا mm110  و گامmm250  تاmm275 و با ضخامت 250/106(براي مثال (mm)1/0±75/0 (

استر بر روي الیه نمایان باید  حداکثر ضخامت اسمی پوشش پلی .)مراجعه شود A1طبقه بندي آتش به (
µm25  با حداکثر جرم بر واحد سطحg/m270  و با حداکثرPCS  برابرMJ/m2 0/1 الیه بر روي .باشد 
 .باشد MJ/m2 0/1برابر  PCSحداکثر با  µm15نمایان، حداکثر ضخامت اسمی باید غیر

 زیرالیه     4-2-3-ح

با تخته ) مراجعه شود EN13823و  EN13238استانداردهاي به استاندارد ( اجراها با استفاده از روش آزمونه
تخته خرده چوب  است و در کاربرد نهایی چوبیبرپایه غیري هانماینده همه زیرالیهگچی با روکش کاغذي 

  است.در کاربرد نهایی هاي بر پایه چوب زیرالیهکند سوز نشده نماینده همه 
ه بندي آتش و در شرایط آزمون و دامنه کاربرد طبقه بندي باید در اعالم انطباق، در گزارش طبقتثبیت 
 کننده داده شود.فنی تولید مدارك

 فاصله هوایی/حفرات      5-2-3-ح

 عایق حرارتی وجود داشته باشد. فراوردهسطحی و  فراوردهبین نباید هیچ فاصله هوایی 
عایق حرارتی و زیرالیه ممکن است تاثیري بر عملکرد واکنش در برابر آتش  فراوردهوجود فاصله هوایی بین 

باید بین  mm40گاه یک فاصله هوایی  یک فاصله هوایی استفاده شود، آن داشته باشد. اگر در کاربرد نهایی
عایق  فراوردهچه  به وجود آید. فاصله هوایی باید تهویه داشته باشد. چنانعایق حرارتی و زیرالیه  فراورده

سطحی تخته گچی یا تخته خرده چوب مورد آزمون قرار گیرد، هیچ فاصله  فراوردهحرارتی در پشت یک 
 مراجعه شود).  3-عایق حرارتی وجود داشته باشد (به جدول ح فراوردهی نباید در پشت هوای

 هالبه درزها/      6-2-3-ح

 هاي سطحیفراوردهدرزها در       1-6-2-3-ح

بند زیرشوند، در نظر گرفته شوند (به هاي سطحی توصیف میفراورده تثبیتطور که براي درزها باید همان
 ).شودمراجعه  2-8-2-3-ح

براي ورق  به جزبند پوشانده شوند،  رت وجود) نباید با درزپوش یا درز(در صو ۱به لبلب درزهاي اتصال 
 دار که در آن درزپوش مورد نیاز است. فوالدي موج

1 -Butt 
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 اندازه و محل قرارگیري آزمونه     7-2-3-ح

 داده شده است. 3-حپیکربندي آزمونه در جدول 

 آزمونه  تثبیتو  اجرا    8-2-3-ح

 دهیگزارش    1-8-2-3-ح

فنـی   مـدارك بنـدي و در  انطبـاق، در گـزارش طبقـه    بندي باید در اعـالم شرایط آزمون و دامنه کاربرد طبقه
 شود.  ارایهتولیدکننده 

  زیرالیهعایق حرارتی به  فراورده تثبیت    2-8-2-3-ح

 ها باید مطابق با پیکربندي آزمون استاندارد مجموعه انجام شود. ها و آزمونهفراورده تثبیت

در  Uبند و پروفیل هاي پشتاش باید در دستگاه آزمون توسط گیره محکم شود و بین تختهزیرالیهآزمونه با 
 ). شودمراجعه  2-حگاه سیلیکات کلسیم در باالي قاب نگاه داشته شود (به شکل قسمت کف قاب و تکیه

ت لزوم، رویه پوسته هاي طبیعی را می توان در محل هایی براي تولید رویه تخت تر جدا کرد به این در صور
. شودمی نگه داشته  دستگاه نزدیک شعلهدر کف شکل   Uپروفیلترتیب آزمونه به راحتی در برابر بخش 

را آزمونه  بتوانتا مجددا داخلی فوم از درون گوشه مقدار کافی ممکن است الزم باشد براي مثال جدا کردن 
 .کرد اجرا یراحت به در گوشه

 

 
 :راهنما

 آزمونه  1

 (برش عرضی)گیره وسیله  بهاصول مهار کردن آزمونه   -2-حشکل 
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 عایق حرارتی   فراوردهسطحی به  فراورده تثبیت    3-8-2-3-ح

عـایق   فراوردهاز میان باید هاي خرده چوب  هاي گچی با رویه کاغذي و تخته مانند تختههاي سطحی فراورده
مطـابق  باید هاي سطحی فراوردهدرزها را در  محل. شوندمتصل  حرارتی بدون فاصله هوایی با استفاده از پیچ

 در نظر داشت.  EN13823با استاندارد 
صـفحه فـوالدي بایـد مطـابق      تثبیـت سـطحی،   فـراورده دار ماننـد   براي انجام آزمون با صفحه فوالدي مـوج 

 انجام شود. 3-پیکربندي ارایه شده در شکل ح
ساخته شده باشد و مطابق با شرایط کاربرد  EN13823فوالدي مطابق استاندارد  صفحهباید از  قایمدرز(هاي) 

 ) محکم شوند.يفوالد هاي صفحهمیخ پرچ براي  سه مانندنهایی (
 

 

 
 :راهنما

 2×3هاي  شکل و پرچ Lبا پروفیل  تثبیت      1
 3هاي با پرچ تثبیت      2

 250/106دار نوع  صفحه فوالدي موج تثبیت -3-شکل ح

 دامنه کاربرد 4-ح

و  EN13172هاي خود مطابق با اصول شـرح داده شـده در اسـتاندارد    فراوردهبندي تولیدکننده مسئول گروه
توسـط پارامترهـاي    فـراورده این استاندارد است. اعتبارسنجی نتایج آزمون و دامنه کاربرد بـراي یـک گـروه    

 5-و ح 4-هـاي ح  (به جـدول  شود تعیین می ،گیردنظر قرار می که در آزمون مورد اجراو پارامترهاي  فراورده
 .مراجعه شود)
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  فراوردهارامترهاي پ -4-حجدول 

پارامتر 
 فراورده

 اعتبارسنجی نتایج آزمون
EN ISO 1182 

 نامربوط
EN ISO 1716 

 EN13823 نامربوط
EN ISO 11925-2 

 قابلیت افروزش

   ضخامت

 تر معتبر است. نتایج آزمون براي ضخامت مساوي یا کم
 بر روينتایج آزمون 

براي   ،mm180ضخامت 
تر نیز معتبر  ضخامت بیش

 است.

نتایج آزمون بر روي ضخامت 
mm60 ،تر  براي ضخامت بیش

 نیز معتبر است.

  ±15%  فراوردهچگالی    چگالی
، فراوردهنوع 

براي مثال 
PUR  یاPIR 

 نوع مورد آزمونتنها براي   
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 اجراپارامترهاي  -5-حجدول 

 اجراپارامتر 
 اعتبارسنجی نتایج آزمون

(SBI) EN13823 
ENISO11925-2 

 افروزش قابلیت
 در معرض

 حمله حرارتی
 

هاي اجرا شـده  فراوردهنتیجه آزمون براي   ):3-حجدول  1سطحی (شماره  فراوردهبدون 
  .(s) (هاي) سطحی معتبر استفراوردهبدون 

 هـاي  ردهالیه پوششی یا محافظ داراي  هنگامی کهها بندي به دست آمده براي مجموعهطبقه 
 ،گیردعایق حرارتی در کاربرد نهایی قرار می فراوردهدر جلوي  A2و  A1 واکنش در برابر آتش

 نیز معتبر است.
هـاي  فراوردهنتایج آزمون براي همه  ):3-حجدول  2سطحی تخته گچی (شماره  فراورده

تـر و بـا    بـا ضـخامت مسـاوي یـا بـیش      A2و  A1 هـاي  ردهسطحی معدنی غیرسـوختنی بـا   
 هستند.تر معتبر  هاي مساوي یا بیش چگالی
هـاي  صـفحه نتایج آزمون بـراي همـه    ):3-حدر جدول  3دار (شماره  فوالدي موج صفحه

هـاي فـوالدي    صـفحه بـراي    تعریف شـده و  3-2-3-ح بندزیر چه در دار مانند آن جفوالدي مو
 تر یا مساوي معتبر است. بدون موج یا با نوع دیگري از موج و با ضخامت فوالد بیش

تـر و بـا    مسـاوي یـا کـم    pcsفوالدي با مقـدار   صفحهنتایج آزمون براي نوع دیگر پوشش آلی 
 تر معتبر است. ضخامت پوشش مساوي یا کم

 ): 3-حجدول  4چوب (شماره  سطحی تخته خرده فراورده
یـا بـاالتر و بـراي     Dواکنش در برابر آتش  ردههاي چوبی با نتایج آزمون براي همه انواع تخته

 تر معتبر است. هاي مساوي یا بیشتر و با چگالی ضخامت مساوي یا بیش

 1-1-3-حبند زیربه 
 شودمراجعه 

 زیرالیه

به کار رفته با زیرالیه مورد استفاده در آزمون معتبر است. براي  فراوردهنتایج آزمون تنها براي 
سطحی یا با  فراوردهتر هنگامی که بدون  یا بیش mm80 حداقل ضخامت باعایق  فراورده
با تخته انجام آزمون  هنگامی که فراوردهسطحی ورق فوالدي و براي هر ضخامت  فراورده

آزمون هر زیرالیه هشوند، نتیجمی آزمون ،سطحی فراوردهوب به عنوان چی یا تخته خردهچگ
 خرده چوب) معتبر است. انواع قابل سوختن مانند تخته همه انواع زیرالیه (شاملاي براي 

 نامربوط

فاصله هوایی / 
 ها حفره

 تر نیز معتبر است. هاي بزرگ نتایج آزمون براي فاصله
نتایج آزمون آزمونی که در آن فاصله هوایی ایجاد شده است براي تجهیزات بدون فاصله 

هاي سطحی استاندارد شده و براي  فراوردههاي آزمون شده پشت  فراوردههوایی، براي 
تر، نتایج  یا بیش mm80هاي سطحی با ضخامت حداقل  فراوردههاي آزمون شده بدون  فراورده

 آزمون بدون فاصله هوایی براي تجهیزات با فاصله هوایی نیز اعتبار دارد. 

 نامربوط

درزهاي 
 فراورده
 سطحی

 نامربوط است. نتایج آزمون براي استقرارهاي بدون درز نیز معتبر

هاي لبه
 فراورده
 سطحی

کاري کنج پروفیل شده  شود، براي کل نازك آزمون می هاي مربعیاگر اتصال لب به لب با لبه
 معتبر است.

 نامربوط

تثبیت آزمونه 
 فراوردهو 

 سطحی
 نامربوط نتایج آزمون با استفاده از بست براي تثبیت مکانیکی نیز معتبر است.
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 خپیوست 

 (آگاهی دهنده)

مند اعالم شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی براي  هایی براي تعیین مقادیر زمان مثال
  فراوردهیک 

 شوند. موردي که در آن مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی هر دو اعالم می 1-د

 هاي پلی یورتان یا پلی ایزوسیانورات نیست.  مقادیر ارایه شده در این مثال فقط براي توضیح است و الگوي فراورده - یادآوري

در دسترس است که از  فراوردهبراي یک مند  زماننتیجه آزمون ضریب هدایت حرارتی  14شود که  فرض می
ضریب  متوسطبه دست آمده است،  1-خو جدول  2-3-5بند زیرمستقیم، مطابق  هاي گیري طریق اندازه

 باشد. ، میانگین حسابی این چهارده نتیجه آزمون میمند زمان هدایت حرارتی
  W/(m.K)0.0401, =ameanλ )1-(خ                                    

 λنتایج آزمون  -1-خجدول 

 λ آزموننتیجه تعداد 
W /(m.K) 

1 0366/0 
2 0390/0 
3 0382/0 
4 0378/0 
5 0410/0 
6 0412/0 
7 0397/0 
8 0417/0 
9 0415/0 
10 0402/0 
11 0417/0 
12 0406/0 
13 0408/0 
14 0421/0 

 .گرفته شده است =90/1kو 1-) از جدول الف14، مربوط به تعداد نتایج آزمون در دسترس (یعنی kضریب، 
تعیین  الفپیوست  ،)2-الف(، با استفاده از معادله sλa، مند زمان تخمین انحراف معیار ضریب هدایت حرارتی

 شود: می
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)                               2-(خ 
 1-14

)0.0401(
S

14

1i

2
i∑

=

−
=

λ
λ 

تعیین  الفپیوست  )1-الف(، با استفاده از معادله λ90/90محاسبه شده، مند  زمانضریب هدایت حرارتی 
 .شود می

  λ90/90=0.0401+1.90×0.00166=0.0433 W/(m.K)                   3-(خ(       

 قوانینو با پیروي از  W/(m. K)001/0به سوي باال با تقریب  مند اعالم شده که ضریب هدایت حرارتی زمان
 .است W/(m.K) 044/0برابر شود  گرد می 1-2-4بند زیرگرد کردن مطابق 

، با R90/90 ،محاسبه شدهمند  زمانرتی باشد، مقاومت حرا  mm80که داراي ضخامت اسمی   فراوردهبراي یک 
 شود. تعیین می الفپیوست  )3-الف(استفاده از معادله 

R90/90= 0.080/0.0433=1.848m2.K/W                            )4-خ (   

که با پیروي از  m2K/W05/0پس از گرد کردن به سوي پایین با تقریب  مند اعالم شده مقاومت حرارتی زمان
  است. m2K/W80/1 برابر شود، انجام می 1-2-4بند زیرشده در  ارایهقوانین گرد کردن 

اعالم  EN 14315-2استاندارد مطابق  مجريتوسط  فراوردهبراي شده  اجرا ومند اعالم  مقاومت حرارتی زمان -یادآوري
 شود. می
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 دپیوست 

 (الزامی)

 مقاومت حرارتی  عملکردهاي  نمودارها براي تهیه  دستورالعمل

 مقدمه 1-د

یورتان و  کاري حرارتی پلی ایقهاي ع فراوردهمند ضریب هدایت حرارتی  خصوصیات زمانطور کلی  هب
اي را  ها نتایج قابل مقایسه فراوردهاست. آن  اي هاي کارخانه فراوردهتر از  پیچیدهدرجا بسیار ایزوسیانورات  پلی

هاي درجا در طبقه  فراورده، براي مثال درجاهاي  فراوردهیک طبقه از تنها هاي درجا براي  فراورده نسبت به
CCC4 هاي درجا در طبقه  فراوردهاي و  هاي کارخانه فراوردهکه هر دو  آنستعلت  د.نده ارایه میCCC4 

ها  شود که آن از مواد دمنده یکسان استفاده می ها در آن تر هستند و یا بیش 90%داراي مقدار سلول بسته 
 »ماندگار«مواد دمنده به عنوان مانند و به همین دلیل  ها باقی می تر از عمر اقتصادي شان در سلول بیش

هستند و بنابراین ضریب  یاین مواد دمنده داراي ضریب هدایت حرارتی گازي خیلی کم .شوند میشناخته 
ها داراي هوا  جا سلول هایی است که در آن فراوردهتر از  ها بسیار کم فراورده هدایت حرارتی اولیه انواع

 باشند. می

که باعث دهد  رخ میهاي بسته  نفوذ به داخل سلول از طریقهوا  دورو امکانوسیله  بهمندي  بنابراین زمان
هاي  وسیله مقاومت نفوذ پوشش هچه این مورد ب . چنانشود می یافزایش ضریب هدایت حرارتی گاز سلول

 گردد. به ایجاد مخلوط گاز سلول میمنتج جلوگیري نشود،  فراوردهسطحی 

ضریب هدایت حرارتی را نشان مندي  زماناي ندارند  که هیچ سلول بسته درجاهاي  فراورده، مقابلدر 
مواد جامد هاي درجاي بر پایه  فراوردهسایر  صورت همانبه  فراوردههوا در فشار محیط در  چون ،دهند نمی

تر  داراي مقدار سلول بسته کم CCC1در طبقه  ایزوسیانورات یورتان و پلی هاي درجاي پلی فراوردهجود دارد. و
توانند فرایند بها  رسند که فقط یک بخش خیلی کوچکی از سلول می حالتبه این در صورتی تقریبا  20%از 

نفوذ  در صورتی است کهمجددا فقط این  .دهند انجامرا  CCC4 هاي طبقه فراوردهخصوصیت مندي  زمان
جلوگیري نشوند. در هر صورت ضریب هدایت حرارتی اولیه سدهاي سطحی مناسب وسیله  بههواي درونی 

حاوي فقط در ابتدا  CCC4هاي طبقه  فراوردهخواهد بود چون  CCC4هاي طبقه  فراوردهتر از  بیشها  آن
  مقدار کمی هوا است.

مندي که به علت نفوذ هوا رخ  هاي ضریب هدایت حرارتی به سبب زمان افزایشآید که  بنابراین چنین بر می
هاي در  فراوردههاي متوسط سلول بسته یعنی براي  ها با طبقه فراوردهدهد (اگر جلوگیري نشود) براي  می

خواهد بود ولی  CCC4قه هاي طب فراوردههایی است که براي  تر از آن در کل کم CCC2و  CCC3طبقه 
ها  که مقادیر اولیه آن شود گیري می نتیجهچنین  باشد. هم می CCC1هاي در طبقه  فراوردهآن براي تر از  بیش

 قرار خواهد گرفت.  CCC1و  CCC4هاي  بین طبقه

69 
 



 1396سال اول):  (چاپ 22328-1ملی ایران شماره استاندارد 

 
 بهوابسته اثر بر ضریب هدایت حرارتی  این نفوذ هوا است، به دلیل شدن مند زمانفرایند که  آنعلت  به

 به یانتقال گونه هرآن که فشار جزیی گازهاي هوا قبل از  تشکیلاست که به هاي خارجی  سلولضخامت 
یابد،  افزایش می فراوردهضخامت  همان اندازه که به. بنابراین ، نیاز دارداتفاق افتد بعدي بتواندهاي الیه  سلول
 تحت تاثیر قرار گیرد. دهفراورهاي داخلی  ها در الیه سلول کشد تا بیشتري طول میزمان 

مندي متناظر با میانگین  براي شبیه سازي درجه زمان پشده در پیوست  ارائهحرارتی  يمند روش زمان
هاي حرارتی  یک مقدار معنادار براي محاسبه اتالف به این ترتیب کهشده است  بر قرارسال  25زمان براي 

  ایجاد کرد.   CPD توان براي برآورده ساختنبآن را  مورد استفاده در طول عمر اقتصادي فراوردهبراي 

مورد استفاده در  CCC4هاي درجا  فراورده رايویژه ب اي و به هاي کارخانه فراوردهراي بنابراین براي مثال ب
هایی که در  دارد، در حالی که آنآن مند به دست آمده بستگی زیادي به ضخامت  مقدار زمانها،  ساختمان

 ترین وابستگی به ضخامت را نشان خواهند داد. تند کمهس CCC1طبقه 

 کلیات 2-د

مند اعالم شده براي  جدولی است که در آن مقادیر ضریب هدایت حرارتی زماننمودار عملکرد یک 
 شود. مند اعالم شده متناظر ارایه می هاي حرارتی زمان شده و مقاومت اجراهاي مختلف عایق  ضخامت

نشان که دهد  ارایه میرهنمودي را  3-دو  2-د، 1-دهاي  در جدول عملکردنمودارهاي  فرمتهایی از  مثال
به صورت یک تابعی از ضخامت براي شرایط کاربرد مختلف که در آن  مند عملکرد حرارتی زماندهنده 
خش در داخل حفره پ فراوردهکند که  وضعیتی را بازتاب می 3-دبراي مثال جدول تولید شده است.  فراورده

به وضعیتی که یک رویه از  2-کند. اطالعات جدول ذ شود که در آن هر دو رویه از نفوذ گاز جلوگیري می می
  پوشانده نشده است یک پوشش نفوذ ناپذیربا کند ولی رویه دیگر هوا بندي نشده یا  نفوذ گاز جلوگیري می

سازد  نهایی را ممکن می فراوردههنگامی که نفوذ گاز از میان دو طرف  1-ددهد. اطالعات جدول  ارجاع می
 قابل اجرا است.

یورتان صلب پخش شده درجا باید مقادیر مقاومت حرارتی  ایزوسیانات یا پلی فوم پلیسامانه عایق تولیدکننده 
 محاسبه کند. 3-درا مطابق با روش ارایه شده در بند بیان شده در نمودار عملکرد 

عایق است. با این وجود نموها یا  فراوردهبا تعریف، مقادیر اولیه ضریب هدایت حرارتی مستقل از ضخامت 
مند (به پیوست پ مراجعه شود) ممکن  نموهاي ایمنی مورد استفاده در تعیین ضریب هدایت حرارتی زمان

به  عملکردند در نمودار م هاي اسمی تغییر کند. به این دلیل، ضریب هدایت حرارتی زمان است با ضخامت
 شود. صورت تابعی از ضخامت عایق حرارتی اعالم می
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:  CCC4هاي  فراوردهشده براي  پاشیدهمقاومت حرارتی عایق  فرمت نمودار عملکردمثالی از  -1-دجدول 

 هاي نفوذپذیر رویه

 هاي نفوذ پذیر نوع رویه: رویه
ضریب هدایت حرارتی  ضخامت

 (λD)مند اعالم شده  زمان
W/m.K 

 (RD)تراز مقاومت حرارتی  
m2.K/W 

mm30 λD RD… 
 λD RD… 

 λD RD… 
 λD RD… 

 λD RD… 

: یک  CCC4هاي  فراوردهشده براي  پاشیدهمثالی از فرمت نمودار عملکرد مقاومت حرارتی عایق  -2-دجدول 
 رویه نفوذ پذیر و یک رویه نفوذ ناپذیر (به پیوست پ مراجعه شود)

 یک رویه نفوذ پذیر و یک رویه نفوذ ناپذیر نوع رویه:
ضریب هدایت حرارتی  ضخامت

 (λD)مند اعالم شده  زمان
W/m.K 

 (RD)تراز مقاومت حرارتی  
m2.K/W 

mm30 λD RD… 
 λD RD… 

 λD RD… 
 λD RD… 

 λD RD… 

:  CCC4هاي  فراوردهشده براي  پاشیدهمثالی از فرمت نمودار عملکرد مقاومت حرارتی عایق  -3-دجدول 
 هاي نفوذ ناپذیر (به پیوست پ مراجعه شود) رویه

 هاي نفوذ ناپذیر نوع رویه: رویه
ضریب هدایت حرارتی  ضخامت

 (λD)مند اعالم شده  زمان
W/m.K 

 (RD)تراز مقاومت حرارتی  
m2.K/W 

mm30 λD RD… 
 λD RD… 

 λD RD… 
 λD RD… 

 λD RD… 
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 براي تولیدکننده  ينمودارهاي عملکردروش ایجاد  3-د

 هاي نفوذپذیر  رویه ينمودارهاي عملکرد 1-3-د

 را قرار دهید. »هاي نفوذپذیر رویه«در عنوان نمودار اصطالح 
 شود انتخاب کنید. را شامل می فراوردهها را که کاربردهاي مورد نظر  اي از ضخامت محدوده

مطابق  فراورده، را براي D (W/m.K)λمند اعالم شده،   زمان ضریب هدایت حرارتیبراي هر مقدار ضخامت، 
براي مقدار  پ، پیوست 1-تعیین کنید. نموهاي ایمنی صحیح را از جدول پ پپیوست ، 4-با بند پ

، از جدول اقتضامند محاسبه شده، در صورت  گیري شده یا نموها براي مقدار زمان مند تسریع شده اندازه زمان
 انتخاب کنید. پ، پیوست 2-پ

 هاي نفوذ پذیر؛ بدون رویه یا رویه −
 ماده دمنده سامانه مورد بحث؛ −
 مقدار ضخامت. −

 ) محاسبه کنید.1-دبا استفاده از معادله (را ، RDمند،  مقدار مقاومت حرارتی زمانبراي هر مقدار ضخامت، 
 
 /Dλ RD=dN)                                           1-د( 
 

 ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی باید به شرح زیر اعالم شود:مقادیر 
 ؛mm5هاي  ها، اعالم در گام براي ضخامت −
  W/(m.K) 001/0، گرد شده با تقریب λDمتناظر،  مند اعالم شده ضریب هدایت حرارتی زماندرج  −
  m2.K/W 05/0، گرد شده با تقریب RDمند اعالم شده متناظر،  درج تراز مقاومت حرارتی زمان −

 .4-درج این مقادیر داخل جدول به شرح مثال داده شده در جدول د
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منبسط شده  CCC4فوم عایق پاشیده شده به دست آمده از سامانه  فراوردهمثالی از جدول عملکرد  -4-دجدول 

 هاي نفوذپذیر  : رویه 245faیا   HFC365mfc, 227eaبا 

 هاي نفوذ پذیر نوع رویه: رویه

 ضخامت
mm 

ضریب هدایت حرارتی 
 (λD)مند اعالم شده  زمان

W/m.K 

 (RD)تراز مقاومت حرارتی  
m2.K/W 

40 028/0 45/1 
45 028/0 60/1 
50 028/0 80/1 
55 028/0 95/1 
60 028/0 15/2 
65 028/0 30/2 
70 028/0 50/2 
75 028/0 70/2 
80 027/0 00/3 
85 027/0 15/3 
90 027/0 35/3 
95 027/0 55/3 
100 027/0 75/3 
105 027/0 90/3 
110 027/0 10/4 
115 027/0 30/4 
120 026/0 65/4 
125 026/0 85/4 

 نفوذپذیر و یک رویه نفوذناپذیر  یک رویه يجدول عملکرد 2-3-د

 را قرار دهید.» نفوذپذیر و یک رویه نفوذناپذیر  یک رویه«در عنوان جدول اصطالح 
 شود انتخاب کنید. را شامل می فراوردهها را که کاربردهاي مورد نظر  اي از ضخامت محدوده

مطابق  فراورده، را براي D (W/m.K)λمند اعالم شده،  براي هر مقدار ضخامت، ضریب هدایت حرارتی زمان
ورت کاربرد و در ص پ، پیوست 1-تعیین کنید. نموهاي ایمنی صحیح را از جدول پ پ، پیوست 4-با بند پ

گیري  مند تسریع شده اندازه که نموهاي ایمنی براي مقدار زمان هنگامی پ، پیوست 2-نموها را از جدول پ
مند محاسبه شده، انتخاب کنید. اطالعات ورودي مشروحه زیر را براي انتخاب  شده یا نموها براي مقدار زمان

 نمو صحیح در نظر بگیرید.
 ) محاسبه کنید.2-را با استفاده از معادله (دمتناظر ، RD، مقاومت حرارتیمقدار براي هر مقدار ضخامت، 
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 /Dλ RD=dN)                                           2-(د 

 ها در ترازهایی به شرح زیر اعالم شود: همه محاسبه
 ؛mm5هاي  ها، اعالم در گام براي ضخامت −
و تراز  W/(m.K) 0001/0، گرد شده با تقریب λDمند اعالم شده،  ضریب هدایت حرارتی زمان −

 .m2.K/W 001/0، گرد شده با تقریب RDمقاومت حرارتی، 
 .درج کنید 5-داخل جدول به شرح مثال داده شده در جدول درا این مقادیر 

منبسط شده  CCC4فوم عایق پاشیده شده به دست آمده از سامانه  فراوردهمثالی از جدول عملکرد  -5-دجدول 
 : یک رویه نفوذپذیر و یک رویه نفوذناپذیر 245faیا   HFC365mfc, 227eaبا 

 هاي نفوذ پذیر نوع رویه: رویه

 ضخامت
mm 

مند  ضریب هدایت حرارتی زمان
 (λD)اعالم شده 

W/m.K 

 (RD)تراز مقاومت حرارتی  
m2.K/W 

30 028/0 07/1 
35 028/0 25/1 
40 028/0 50/1 
45 027/0 70/1 
50 027/0 85/1 
55 027/0 05/2 
60 026/0 35/2 
65 026/0 50/2 
70 026/0 70/2 
75 026/0 95/2 
80 026/0 10/3 
85 026/0 30/3 
90 026/0 50/3 

 نفوذپذیر   هاي جدول عملکرد رویه 3-3-د

 را قرار دهید.» نفوذپذیر  هاي رویه«در عنوان جدول اصطالح 
 شود انتخاب کنید. را شامل می فراوردهها را که کاربردهاي مورد نظر  اي از ضخامت محدوده

مطابق  فراورده، را براي D (W/m.K)λمند اعالم شده،  براي هر مقدار ضخامت، ضریب هدایت حرارتی زمان
گیري شده یا  زهمند تسریع شده اندا که نموهاي ایمنی براي مقدار زمان تعیین کنید. هنگامی پبا پیوست 

شود، اطالعات ورودي مشروحه زیر را براي انتخاب نمو  مند محاسبه شده، استفاده می نموها براي مقدار زمان
 صحیح در نظر بگیرید.
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گیري شده، یا هر دو رویه  مند تسریع شده اندازه هاي نفوذپذیر، براي نموهاي ایمنی مقدار زمان رویه −

 مند محاسبه شده؛ اننفوذپذیر، براي نموهاي مقدار زم
 ماده دمنده سامانه مورد بحث؛ −
 مقدار ضخامت. −

 ) محاسبه کنید.3-، را با استفاده از معادله (دRDمند،  براي هر مقدار ضخامت، مقدار مقاومت حرارتی زمان
 /Dλ RD=dN)                                           3-(د 

 اعالم شود:ها در ترازهایی به شرح زیر  همه محاسبه
 ؛mm5هاي  ها، اعالم در گام براي ضخامت −
و تراز مقاومت  W/(m.K) 0001/0، گرد شده با تقریب λDمند اعالم شده،  ضریب هدایت حرارتی زمان −

  m2.K/W 001/0، گرد شده با تقریب RDحرارتی، 
 قرار دهید. 6-این مقادیر را داخل جدول به شرح مثال داده شده در جدول د

منبسط شده با  CCC4به دست آمده از سامانه  پاششیفوم عایق  فراورده يمثالی از جدول عملکرد -6-دجدول 
HFC365mfc, 227ea   245یاfa هاي نفوذپذیر  : رویه 

 هاي نفوذ پذیر نوع رویه: رویه

 ضخامت
mm 

ضریب هدایت حرارتی 
 (λD)مند اعالم شده  زمان

W/m.K 

 (RD)تراز مقاومت حرارتی  
m2.K/W 

30 024/0 30/1 
35 024/0 50/1 
40 024/0 70/1 
45 024/0 90/1 
50 024/0 15/2 
55 024/0 35/2 
60 024/0 55/2 
65 024/0 75/2 
70 024/0 00/3 
75 024/0 20/3 
80 024/0 40/3 
85 024/0 60/3 
90 024/0 85/3 

  CCC4هاي طبقه بندي شده  فراوردهبراي  4-3-د

هاي  وجود هرگونه پوششو  فراوردهبه ضخامت  وابستهمند ضریب هدایت حرارتی بسیار  چون مقدار زمان
باشد، الزم است مقاومت حرارتی مربوط  می  در کاربرد نهایی آن فراوردهمقاوم در برابر نفوذ مورد استفاده در 
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هایی با فرمت  نفوذ در نمونهپوشش مقاوم در برابر در سه شرایط ویژه با توجه به هرگونه  به ضخامت

   بیان شود. 3-و د 2-، د1-هاي د نشان داده شده در جدول عملکردهاي  جدول

  CCC1هاي طبقه بندي شده  فراوردهبراي  5-3-د

مندي وجود نخواهد داشت و بنابراین مقاومت  اي وجود نداشته باشد، هیچ زمان جا اگر هیچ سلول بسته در این
که  مالحظه کندحرارتی به طور کامل تابعی از تنها ضخامت خواهد بود. از این رو تولیدکننده ممکن است 

، در نظر گرفته در کاربرد نهایی آن فراوردهوجود سدهاي مقاوم در برابر نفوذ مورد استفاده با الزم نیست 
 20%تر از  دارد که برحسب تعریف بیش فراوردههاي بسته  . این تصمیم بستگی به تراز خصوصیات سلولشود

 نیست. 

 CCC3 و   CCC2هاي طبقه بندي شده  فراوردهبراي  6-3-د

هاي  ها به جدول هستند. بنابراین آن 89%و  20%ها داراي مقدار سلول بسته متفاوت بین  فراوردهاین 
ساخته شده، نیاز خواهند داشت. با این وجود CCC4 طبقه چه که در  مانند آنهمان روش  به يعملکرد

چه براي  آنتر از  مند نهایی مقاومت حرارتی نسبت به ضخامت به روشنی کم درجه تغییر مقادیر زمان
 باشد. ، میمناسب است CCC4هاي طبقه  فراورده
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