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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  

 جهت اجرا ابالغ شده است.   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 سازمان ملی استاندارد ایران که مربوط استاندارد
 و (IEC)2المللی الکتروتکنیک  بین کمیسیون (ISO)1استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضاي از ایران استاندارد ملی سازمان
 کشـور  در (CAC)5 کدکس غذایی  کمیسیون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3قانونی  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 می کند.نظارت  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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 فنی تدوین استاندارد ونیسیکم

لی پیورتان و پلیصلب  فوم هاي فراورده –براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده«
 »ها ویژگی -هاي عایق حرارتی اجرا شده فراورده: 2قسمت –درجا  پاششیایزوسیانورات 

 سمت و/ یا محل اشتغال: رئیس:

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 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:

 شرکت آریانا پارس 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
 مهندسی عمران)(کارشناسی ارشد 

 
 

 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  کرمی، رضا  

 (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 ثانی، مهناز مظلومی
 (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 هدایتی، محمد جعفر
 (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   پیش گفتار

 1  کاربرد دامنه و هدف 1
 2  الزامی مراجع 2
 2  ها نوشت کوته و نمادها ف،یتعار و اصطالحات  3
 2  فیتعار و اصطالحات 3-1
 5  الزامات  4
 6  فراورده ياجرا يبرا ساختمان بودن مناسب 4-2
 6  محاسبه روش و جا در يها يریگ اندازه  5
 6  شده اعالم  شده اجرا یحرارت قیعا ضخامت 5-1
 6  شده اعالم و اجرا مند زمان یحرارت مقاومت 5-2
 6  شده اعالم  و اجرا یحرارت قیعا یچگال 5-3
 7  اجرا يرهنمودها 6
 7  يمجر اعالم 7
 8  شده اعالم و اجرا یحرارت قیعا ضخامت نییتع روش )یالزام( الف وستیپ
 10  اجرا يرهنمودها )یالزام( پ وستیپ
 12  یحرارت قیعا رشیپذ يبرا ساختمان بودن مناسب )یالزام( ت وستیپ
 13  اجرا يرهنمودها )یالزام( ث وستیپ

 16    کتابنامه

  ح
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 پیش گفتار

  و یورتانپلی صلب  فوم هاي فراورده –براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده« اردستاندا

 نویس پیش که » هاویژگی -هاي عایق حرارتی اجرا شده فراورده: 2قسمت  –درجا پاششیایزوسیانورات  پلی

هفتصد و  در و شده تدوین و تهیه توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مربوط هاي درکمیسیون آن
 هاي ساختمانی مورخ ساختمان و مصالح و فراوردهاستاندارد مهندسی  ملی کمیته اجالسبیست و ششمین 

 مقررات موسسه و قوانین اصالح قانون 3 ماده یک بند استناد به این استاندارداینک  شد. تصویب 19/7/1396

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

ساختار و شیوه  –(استانداردهاي ملی ایران 5ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره استانداردهاي ملی 
 زمینۀ در جهانی و ملی هاي پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ شوند. براي 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 14315-2: 2013, Thermal insulating products for building– In-situ formed sprayed rigid 
polyurthane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) foam products– Part 2: Specification for 
the installed insulation products  

  

  خ
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 مقدمه

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

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

 هاویژگی -قبل از اجرا
 -براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایق فراورده، 1396: سال ... -2استاندارد ملی ایران شماره  −

هاي عایق حرارتی  فراورده: 2قسمت -درجا اششیایزوسیانورات پ یورتان و پلیپلیصلب  فوم هاي فراورده
 ها ویژگی -اجرا شده

  

  د
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1 
 

یورتان و پلیصلب  فوم هاي فراورده –براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده
 هاي فراورده: 2قسمت –درجا پاششیپلی ایزوسیانورات 

 هاویژگی -شده    عایق حرارتی اجرا 

 هدف و دامنه کاربرد 1

و  (PUR)1ورتانی ي پلیدرجا پاششیهاي فوم صلب فراوردههدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات براي 
 است. شود، میاجرا  ها هاي کاذب و کف ها، سقف ها، بام سقفدیوارها، در  هنگامی کهPIR)2 ایزوسیانورات (پلی

که با استاندارد   هنگامیو  است شده، اجراعایق حرارتی  فراوردهویژگی براي شامل  ،2 قسمت - استاندارداین 
در  ،است مقررات ملی ساختمانرا که در ارتباط با الزامات اساسی  فراوردهرود خصوصیات  به کار می 1قسمت 

 گیرد. بر می

را نیز  فراوردهاین  مجريهاي انجام شده توسط  هاي مورد استفاده براي اعالم ها و آزمون این استاندارد بررسی
 شود. شامل می

یک دست آید تا مناسب بودن در ه ب فراوردهاین استاندارد ترازهاي مورد نیاز همه خواصی که باید توسط یک 
کـه بـا ایـن     یمورد نیاز را باید در مقررات و استانداردهای يکند. ترازهاثابت کند، مشخص نمی را کاربرد ویژه

 استاندارد مغایرت ندارند، یافت. 

هـاي درجـاي   فراوردهیا  اي فوم صلب پلی یورتان یا پلی ایزوسیانورات کارخانه هاي عایقفراوردهاین استاندارد 
 شود.را شامل نمی تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتیکاري حرارتی  مورد نظر براي استفاده در عایق

هـاي انعطـاف پـذیر در مبلمـان و تشـک اسـتفاده       فـراورده شـوند.  هاي فوم، صلب یا انعطاف پذیر نامیده میفراورده -ادآوريی
شـناخته   شـان کاربرد دورههـا در   ها در تغییر شکل، تکیه گاه بـودن و بازیـابی ضـخامت اولیـه آن     آن مداومشوند و با قابلیت  می
بـراي   هـا عمـدتاً   ت انعطاف پذیري را ندارنـد. آن اشوند و این خصوصیشوند. انواعی که انعطاف پذیر نیستند، صلب نامیده می می

کنـد. هرگـاه سـاختار    اي تغییـر مـی  طور گستردههها ب شوند و مقادیر مقاومت فشاري آنکاري حرارتی استفاده می مقاصد عایق
هاي صلب چگالی بسیار کـم  گردد. بعضی از این فومضخامت خود باز نمیطور کامل بههشود، بسلولی در یک فوم صلب شکسته 

 شوند.هاي نرم یا نیمه صلب نامیده میهاي فشاري بسیار کم دارند و در تجارت، فومبا مقاومت

مشـمول  توصـیفی   بـا چنـین  هـا  تـا روشـن کنـد همـه فـوم     گنجانده شـده اسـت    ن منظوره ایباستاندارد این این یادآوري در 
 شوند.می ،استفاده می کنندواژه فوم صلب  استانداردهایی که از

 

1 - Rigid Polyurethane 
2 - Rigid Polyisocyanurate 
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 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

ها و تجدید نظرهاي بعدي آن   در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه
ها ارجاع داده شده  این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن براي

 آور است. هاي بعدي براي این استاندارد الزام نظر و اصالحیه است، همواره آخرین تجدید

 استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است: 

2-1 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

2-2 EN 14315-1, Thermal insulating products for building– In- situ formed sprayed rigid 
polyurthane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) foam products –Part 1: 
Specification for the rigid foam sprayed system before installation. 

 فـوم  هـاي  فـراورده  -براي سـاختمان  کاري حرارتیهاي عایق فراورده، 1396... : سال  -1ملی ایران شماره استاندارد  -یادآوري
بـا اسـتفاده از    ،هـا ویژگـی  -فوم صلب قبل از اجـرا پاششی : سامانه 1قسمت -درجا اششیایزوسیانورات پ یورتان و پلیپلیصلب 

 تدوین شده است. EN 14315-1:2013استاندارد 

2-3 EN ISO 9229, Thermal insulation- Vocabulary (ISO 9229:2007) 

بـا   کـاري حرارتـی، واژه نامـه،    هـاي عـایق   فراورده، مصالح ساختمانی، 1384: سال8084استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN ISO 9229:2007استفاده از استاندارد 

  ها نوشت کوتهو  اصطالحات و تعاریف، نمادها  3

 اصطالحات و تعاریف  3-1

، اصـطالحات و تعـاریف   ENISO9229شده در استاندارد  ارایهدر این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف 
 رود:زیر نیز به کار می

3-1-1   

 (PUR) یورتان صلب فوم پلی

 هاي شکل یافته درجا)فراورده(

polyurethane foam PUR 
in–situ formed products 

2 
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 پلیمرهاي نوع بر پایهعمدتا  يبا ساختاراست که عایق حرارتی پالستیک سلولی صلب  فراوردهماده یا 

 باشد. می یورتان پلی 

3-1-2 

 (PIR) فوم پلی ایزوسیانورات

 هاي شکل یافته درجا)فراورده(

polyisocyanurate foam PIR 
in–situ formed products 

بر پایه پلیمرهاي نوع پلی عمدتا  يپالستیک سلولی صلب با ساختارعایق حرارتی  فراوردهماده یا 
 است. ایزوسیانورات 

3-1-3   

 PU فوم پلی یورتان

 polyurethane foam PU 

هاي  گروه بر پایهعمدتا که  هر دو نوع پلیمر شاملعایق حرارتی پالستیک سلولی صلب  فراوردهماده یا 
 است.  (PIR)ایزوسیانورات  پلیهاي  گروهیا  (PUR)یورتان  پلی

3-1-4 

 فوم صلب پاششیسامانه 

 rigid foam spray system 

یا  (PUR)یورتان صلب  شود فوم پلیمی پاشیده که  هنگامیتشکیل دهنده است که  اجزاياي از مجموعه
 شناختهآورد که با خواص مشخص شده فوم ایجاد شده به وجود می  (PIR) صلب فوم پلی ایزوسیانورات

 شود. می

3-1-5   

 ایزوسیانات ءجز

 isocyanat component 

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

3-1-6 

 پلی ال ءجز
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 polyol component 

هـایی  که حاوي یک ماده منبسط کننده، کاتالیزورهـا و سـایر افزودنـی    است پلی هیدروکسیل مایعی فراورده
 فوم است. پاششیسامانه  اجزايکه یکی از  باشد می

3-1-7 

 دستگاه

 machine 

 فوم پاششتجهیزات مورد استفاده براي مخلوط کردن و 

3-1-8 

 نسبت اختالط

mixing ratio 

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

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

3-1-9 

 اجرا

installation 

 کاري حرارتی شود  که قرار است عایق بر روي سطحیمخلوط اجزا  پاشیدنفرایند 

 گیرد تا هنگامی که ضخامت فوم مشخص شده به دست آید. می صلب انجام هاي متوالی فوم  کار با اجراي الیه -ادآوريی

3-1-10 

 چگالی عایق حرارتی اجرا شده اعالم شده

declared installed insulation thickness 

 ).شودمراجعه  3-5بند زیرسال (به  25مقدار میانگین زمانی مقاومت حرارتی عایق حرارتی اجرا شده طی 

3-1-11    

 اعالم شده وضخامت عایق حرارتی اجرا 

declared installed insulation thickness 

 مراجعه شود). 1-5بند زیرضخامت عایق حرارتی به صورتی که توسط مجري اجرا شده است (به 
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3-1-12   

 اعالم شده و اجرامند  زمانمقاومت حرارتی  

declared installed aged thermal resistance 

 .)شودمراجعه  2-5بند زیر(به  سال 25 طیشده  اجرامقدار میانگین زمانی مقاومت حرارتی عایق حرارتی 

3-1-13   

 الیه محافظ

protective 

الیه نهایی اضافه شده به سطح نمایان فوم اجرا شده که ممکن است در کاربرد نهایی در معرض آسیب توسط 
 قرار گیرد.  UV تابش

 نمادها  3-2

 استفاده شده در این استاندارد به شرح زیر است: يهانماد

RD شده اعالم شده اجرا مند زمان مقاومت حرارتی m2.K/W 

d ضخامت عایق اجرا شده اعالم شده m 

 ها نوشت کوته 3-3

  به شرح زیر است: استفاده شده در این استاندارد هاي نوشت کوته

PUR یورتان صلبفوم پلی 

PU یورتان صلب شامل انواع فوم پلیPUR  وPIR 

PIR فوم پلی ایزوسیانورات صلب 

 الزامات   4

 کلیات 4-1

 مطابقت دارد،  EN 14315-1با استاندارد  کهرا ایزوسیانورات  یورتان یا پلی فوم پلی عایق حرارتیباید  مجري

 .استفاده کند
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نیـز صـادق    PIRهاي فراوردهبسیار گسترده است. این مورد براي  PURهاي فراوردهدامنه خواص ارایه شده توسط  -ادآوريی

اسـت و   يمعموال داراي دماي کاربرد بـاالتر  PIR يهافراوردهدر همه موارد،  نه پوشانی دارند. اگر است و این دو دامنه اغلب هم
عملکـرد جداگانـه     PIRو  PURهـاي  فـراورده هاي واکنش در برابر آتش بهتر عمل کند. در همه موارد براي تواند در آزمونمی
شود. بنابراین همه بندهاي اعالم بـا  دست آمده تعریف میه شود به وسیله ترازهاي خواص بکننده ادعا میها که توسط تولید آن

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

 فراورده اجرايمناسب بودن ساختمان براي  4-2

مقـررات  فنی تولیدکننده و  مدارك، مطابق فراوردهبراي تعیین مناسب بودن کاربرد  راباید ساختمان  مجري
 مراجعه شود). تبازرسی کند (به پیوست  ،ملی ساختمان

  روش محاسبههاي در جا و  گیري اندازه  5

  اعالم شدهاجرا شده  ضخامت عایق حرارتی  5-1

گیري شود.  اندازه الف،  باید مطابق روش داده شده در پیوست d، اجرا شدهاعالم شده عایق حرارتی ضخامت 
مشخص شده یـا در   خریدارکه توسط   شده اجراتر از حداقل ضخامت عایق  این مقدار نباید کمدر هر صورت 

 باشد.  ،است آمدهفنی تولیدکننده  مدارك

  RDاعالم شده،  و اجرامند  مقاومت حرارتی زمان 5-2

تولیدکننده  توسطعملکردي ارایه شده  جدولبا ، باید مطابق RDو اعالم شده،  اجرامند  مقاومت حرارتی زمان
 باشد. EN 14315-1مطابق با روش ارایه شده در استاندارد 

هاي کار داده شده در  توان با استفاده از روش تصحیح مقادیر ضریب هدایت حرارتی به دلیل اثر رطوبت و دما را می -1ادآوريی
 محاسبه کرد.  EN ISO 10456 [2]استاندارد 

هاي کار داده شـده در   ها، روش فراوردهشامل استفاده از این  کاملبراي محاسبه مقاومت حرارتی عناصر ساختمانی  -2ادآوريی
 توان استفاده کرد. را می EN ISO 6946 [1]استاندارد 

 اعالم شده   وچگالی عایق حرارتی اجرا  5-3

گیري شود، نباید  اندازه بچه مطابق روش داده شده در پیوست  چنانو اجرا شده   چگالی عایق حرارتی اعالم
 فنی تولیدکننده مطابقت داشته باشد.  مداركباشد و با  خریدارتر از حداقل مشخص شده توسط  کم

 مجري وسیله به شده اجراهاي کیفیت فوم  بررسی 5-4

قبـل از شـروع کـاربرد فـوم     هاي میدانی توصیه شده توسط تولیدکننـده را انجـام دهـد و     باید بررسی مجري
هاي داده شـده در   آزمون مطابق روش ی برايهای نمونه بررسی کند، EN 14315-1 با استانداردرا   مطابقت آن

  .تهیه کند مقررات ملی ساختمانمطابق را و هرگونه روش مورد نیاز  EN 14315-1استاندارد  تپیوست 
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 اجرارهنمودهاي  6

شـرایط  براي مثال شامل قوانین محلی، یا  مقررات ملی ساختمان، استانداردهاي ملی، ملی روشممکن است 
اسـتانداردهاي ملـی یـا قـوانین     ، مقررات ملی ساختماندر نبود . وجود داشته باشد ،و نسبت اختالط پاشیدن

 دنبال شود. ثروش ارایه شده در پیوست با همراه فنی تولیدکننده باید  مدارك، مربوط محلی

  مجرياعالم  7

این استاندارد با استفاده از یک سامانه فوم  2باید به خریدار اعالم کند که کار مطابق الزامات قسمت  مجري
 این استاندارد انجام شده است. 1مطابق قسمت 

 باید حداقل اطالعات زیر را اعالم کند: مجري

 ؛اجراتاریخ  7-1

 اعالم شده؛ وضخامت عایق حرارتی اجرا  7-2

 ؛2-5اعالم شده مطابق بند  و اجرامند  مقاومت حرارتی زمان 7-3

 اعالم شده؛ وچگالی عایق حرارتی اجرا  7-4

 کاري حرارتی پاششی؛  عایق فراوردهمساحت منطقه  7-5

قسمت اول این مطابق با که ، نام تجاري، کد شناسایی سامانه فوم (شده اجرا فراوردهبراي  7-6
  ؛)تولید شده است استاندارد

 .تعداد گواهینامه انطباق 7-7

  اعالم شود. ثهاي ارائه شده در پیوست  تري مانند مثال ممکن است اطالعات بیش -یادآوري
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 پیوست الف

 (الزامی)

 اعالم شده  واجرا روش تعیین ضخامت عایق حرارتی 

 آزمونروش 

یا با وسایل  mmبرحسب واسنجی شده  mm2به قطر حداکثر  1گمانهضخامت اجرا شده باید با یک 
 الکترونیکی غیرمخرب بررسی شود.

محل روي سطح پاشیده شده  10هاي ضخامت باید در  گیري سطح پاشیده شده، اندازه m2 100 براي هر
 5ترین ضخامت ظاهري و  گیري باید از منطقه با بیش اندازه 5اي  انجام شود. توسط قضاوت مشاهده

اي به  گیري در منطقه به شرطی که هیچ اندازهظاهري انجام شود ترین ضخامت  گیري از منطقه با کم اندازه
تر از  از هر لبه یا گوشه صورت نگیرد. با این وجود اگر عرض منطقه پاشش کم mm 200تر از فاصله کم

mm450 تر از  اي به فاصله کم گیري نباید در منطقه باشد، اندازهmm100 .از هر لبه یا گوشه صورت گیرد 

ها را به عنوان ضخامت عایق حرارتی  چنین میانگین این میانگین گیري در هر مورد و هم اندازه 10میانگین 
 .شوداعالم شده محاسبه  واجرا 

گیري منفردي نباید بیش از  هیچ اندازه mm100تر یا مساوي  هاي عایق حرارتی اجرا شده بیش براي ضخامت
mm25 تر از ضخامت عایق حرارتی باشد. کم 

تر از ضخامت  کمگیري منفردي نباید  هیچ اندازه، mm100تر از  هاي عایق حرارتی اجرا شده کم متبراي ضخا
   باشد.ضخامت عایق حرارتی اجرا شده  25%بیش از عایق حرارتی به میزان 

1- Probe 
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 بپیوست 

 (الزامی)

 اعالم شده وروش هاي تعیین چگالی عایق حرارتی اجرا 

 آزمون اصول 1-ب

دست به ،به صورتی که اجرا شده است فراوردههاي نماینده از اعالم شده از نمونه وچگالی عایق حرارتی اجرا 
 آید.می

 آزمونروش  2-ب

 کلیات 1-2-ب

با مقدار  هاي فراورده(تنها براي  پروش غوطه ورسازي داده شده در پیوست  شاملیکی از دو روش زیر 
دست  ، براي بهEN1602استاندارد یا روش داده شده در  )CCC4( 90%سلول بسته مساوي یا بیش تر از 

 .اعالم شده تعیین خواهد شد باید استفاده شود وهایی که از آن چگالی عایق حرارتی اجرا  آوردن نمونه

 آزمون مخرب 2-2-ب

هنگام شروع اجراي پاشش و در شروع پاشش بر روي یک محل اجرا شده  فراوردهیک آزمونه نماینده، از 
 جدا کنید.جدید 

 آزمون غیر مخرب 3-2-ب

 یک نمونه نماینده را قبل از شروع اجراي پاشش و در شروع پاشش بر روي یک محل جدید آماده کنید.  

توان بر روي سطحی که می سازي کنید. یک ماده جداکننده را ه از یک زیرالیه نماینده آمادهنمونه را با استفاد
برش ترتیبی آزمونه نماینده را از نمونه به قرار است پاشش زیرالیه نماینده بر روي آن انجام شود، اعمال کرد.

 گیري کنید.اندازه 1-2-بند بزیرهاي داده شده در چگالی را به روش ها را شامل شود.که پوسته دهید

 گزارش آزمون 3-ب

 :باشدشامل موارد زیر باید گزارش آزمون 

 ؛گرد شده است  kg/m3اعالم شده که با تقریب وچگالی عایق حرارتی اجرا  −

 ؛تاریخ انجام آزمون −

 ؛اعالم شده وروش مورد استفاده براي تعیین چگالی عایق حرارتی اجرا  −

 .گاهساخت جزییات اجراي محل/ −
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 1396سال ): (چاپ اول 22328-2شماره استاندارد ملی ایران 

 
 پپیوست 

 )الزامی(

 اجرارهنمودهاي 

 کلیات 1-پ

چگـالی بایـد    ت وشود داراي شکل نامنظم اسـ  م عایق حرارتی اجرا شده گرفته میها از فو آزمونههنگامی که 
 مطابق با روش غوطه ورسازي محاسبه شود.

 آزمون اصول 2-پ

گیري حجم آن است. وقتی شکل جسـم نـامنظم    گیري جرم و اندازه اندازهتعیین چگالی یک جسم بر مبناي 
  مطابق با روش غوطه ورسازي تعیین شود.تنها حجم باید ، CCC4 هاي فراوردهاست، براي 

 وسایل الزم 3-پ

 ؛g2/0با دقت  ،ترازو 1-3-پ

 ؛سه پایه 2-3-پ

 ؛گیره آزمونه 3-3-پ

 ؛ظرف 4-3-پ

 سیم. 5-3-پ

 ها و معرف ها فراورده 4-پ

 ؛g10به وزن بیش از  ،آزمونه 1-4-پ

 .آب 2-4-پ

 آزموناجراي روش  5-پ

 گیري کنید.  اندازه gجرم آزمونه را برحسب 

 شود. گیري می حجم آزمونه به روش زیر اندازه

کنید. با آزمونه نصب شده در گیره، آزمونه را کامل در داخل آب  آمادهیک ظرف محتوي آب را بر روي ترازو 
). تغییـر در وزن  شودمراجعه  1-برید. دقت کنید که آزمونه در تماس با دیواره ظرف نباشد (به شکل پبفرو 

 خواهد بود.   g=1cm3را ثبت کنید. تغییر در وزن، حجم آزمونه بر مبناي
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 1396سال ): (چاپ اول 22328-2شماره استاندارد ملی ایران 

 

 
 مثالی از دستگاه غوطه ورسازي -1-شکل پ

 آزمون نتایج 6-پ

 زیر تعیین کنید: )1-معادله (پاعالم شده را با استفاده از  وچگالی عایق حرارتی اجرا 

=ρ )1-(پ
𝑀
𝑉

×1000 

 که در آن:

 ρ     اعالم شده برحسب  وچگالی عایق حرارتی اجراkg/m3 ؛   

M         جرم آزمونه برحسبg؛ 

V         حجم آزمونه برحسبcm3.   
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 1396سال ): (چاپ اول 22328-2شماره استاندارد ملی ایران 

 
 پیوست ت

 (الزامی)

 مناسب بودن ساختمان براي پذیرش عایق حرارتی

 ساختمان  1-ب

سقف ها و بام ها و سقف هاي کاذب براي پذیرش عایق حرارتی پاششی  ،مجري باید اطمینان یابد که دیوارها
 هاي اجراي پیشنهاد شده انجام شود. همه جنبهمناسب هستند. این ارزیابی باید با توجه به

 بررسی میدانی 2-ب

 بررسی میدانی باید شامل موارد زیر باشد:

 ؛شود حرارتی شرحی از زیرالیه ساختمانی که قرار است عایق −

 ؛شود حرارتی یین حدود سطحی که قرار است عایقتع −

بررسی وجود هرگونه گرد و غبار، آب یا روغن بر روي زیرالیه که احتماال بر چسبندگی فوم پاشیده شده  −
 ؛اثر بد دارد

 ؛بررسی وضعیت عمومی زیرالیه و ثبات آن −

 ؛بررسی وجود هرگونه درز انبساط و حفره هاي تهویه −

وسیله یک پوشش مناسب  اتمسفري به ه سطحی فلزي است که از خوردگیبررسی این که آیا زیرالی −
 محافظت شده است. 
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 1396سال ): (چاپ اول 22328-2شماره استاندارد ملی ایران 

 
 ثپیوست 

 (الزامی)

 رهنمودهاي اجرا

 کلیات 1-ث

تـر پـیش    کـدام کـه بـیش   بار در روز هر اجراي منفرد یا یکروش اجراي شرح داده شده در زیر باید براي هر 
 آید، دنبال شود. می

 آماده سازي زیرالیه 2-ث

بایـد  توان بر هر سطح آماده شده مناسبی اجرا کرد. قبل از شروع اجـرا، وضـعیت زیرالیـه     فوم پاششی را می
 طور کامل شسته شود. گونه گرد و غبار یا آلودگی که نیاز به زدوده شدن دارند بهبررسی شود تا هر

باشـد. در جـایی کـه مشـکل     اگر زیرالیه توسط گریس یا روغن آلـوده شـده باشـد، آلـودگی بایـد برداشـته       
چسبندگی با زیرالیه وجود داشته باشد براي مثال در سطوح خیس، پالستیکی یا فلزي، یـک پوشـش اولیـه    

 دست آید. (آستر) باید قبل از پاشش اجرا شود تا چسبندگی خوبی به

شود، این درزها  در مورد وجود درزهاي انبساط که می تواند انقطاع در فوم را به دلیل حرکت تکیه گاه باعث
 چسبنده پوشانده نشود.وار پالستیکی غیرباید با یک ن

 شرایط زیرالیه 3-ث

باشد. سطوح متخلخل باید داراي  + C5°اي که فوم به روي آن اجرا می شود باید داراي حداقل دماي  زیرالیه
ه هـیچ میعـان سـطحی    باشند. زیرالیه هاي غیرمتخلخل براي اطمینان از این ک 20%مقدار رطوبتی کم تر از 

 بررسی شوند.باید وجود ندارد، 

 آماده سازي دستگاه پاشش 4-ث

 آماده سازي  1-4-ث

با دماها و فشارهاي مشـخص شـده توسـط    را دستگاه پاشش تا خروجی، نسبت اختالط و خطوط انتقال اجزا 
 داده ها باید ثبت شود. تولیدکننده سامانه فوم تنظیم کنید.
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 1396سال ): (چاپ اول 22328-2شماره استاندارد ملی ایران 

 
 نسبت اختالط  2-4-ث

هاي پاشـش بـا    تقال جز بررسی کنید. براي دستگاهگیري خروجی دو خط ان درستی نسبت اختالط را با اندازه
هاي پاشش با خروجی متغیـر تاییـد    اختالط انجام شود و براي دستگاه خروجی ثابت، باید تایید ماهانه نسبت

 روزانه باید انجام گیرد.

وزنی نسبت به مقدار معین شده توسط تولیدکننده سامانه فوم تفـاوت   5%ز مقدار نسبت اختالط نباید بیش ا
 داشته باشد.

 روش پاشش 5-ث

در آن این  روش پاشش باید شامل پاشیدن مخلوط اجزا بر روي زیرالیه توسط دستگاه پاشش باشد که
 شود تا فوم تشکیل شود. مخلوط منبسط و سخت می

هاي میانگین مطابق با  ا ضخامتهاي جداگانه ب مت کل توسط الیهاجرا شود که ضخا فوم باید در مقادیري
 مدارك فنی تولیدکننده تشکیل گردد.

 UVمحافظت در برابر پرتو  6-ث

با اجراي یک  UVگیرد باید در برابر پرتو  ر معرض عوامل جوي بیرونی قرار میفومی که در کاربرد نهایی د
 .مراجعه شود) 13-1-3بند زیر(به  الیه محافظ مورد محافظت قرار گیرد

ارایه شده  1-مثالی از فرم اعالم مناسب که ممکن است توسط مجري استفاده شود در جدول ث 7-ث
  است.
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 1396سال ): (چاپ اول 22328-2شماره استاندارد ملی ایران 

 
 مثالی از فرم اعالم مناسب که ممکن است توسط مجري استفاده شود. -  1-ثجدول 

 اجرا:

 ........................................................................................شرکت ....................................... ینام و نشان

 ....................................................................................................................نام اجرا کننده ...................

 ....................................................................و شماره سریال دستگاه ............. عالمت تجاري، مدل

 عایق حرارتی: فراورده

 ..............................................................................تولیدکننده ...............................................................

 ................................................................................................................................... فراوردهاستاندارد 

 .....................................................................................کد شناسایی ......................................................

 ..................................................................................شماره گواهینامه فنی ........................................

 .............................................................................................................................چگالی آزاد باال آمده 

 ....................................................................................واکنش در برابر آتش.........................................

 .........................................................................................میزان سلول بسته.........................................

 ساختگاه اجرا:

 ...................................................................................نشانی ...................................................................

 .......................................................................................نوع اجرا ...........................................................

 نصب:

 ...................................................................................................... (m2)سطح عایق کاري حرارتی 

 ....................................................................... (kg/m3)اعالم شده  وچگالی عایق حرارتی اجرا 

 ............................................................................................................................................ نوع زیرالیه

 ........................................................................................................................................ دماي زیرالیه

 ..................................................................................................................................... رطوبت زیرالیه

 ......................................................................................................................................... دماي محیط

 ...................................................................................................................................... رطوبت محبط

 ..........................................................................(mm)شده اعالم  وضخامت عایق حرارتی اجرا 

 .......................................................(m2.K/W)اعالم شده  ومقاومت حرارتی زمان مند اجرا 

 .............................................................................................................................................تاریخ اجرا 

 ......................................................................................................................................امضاي مجري 
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 1396سال ): (چاپ اول 22328-2شماره استاندارد ملی ایران 

 
نامهکتاب  

[1]   EN ISO 6946, Building components and building elements - Thermal resistance and 
thermal transmittance - Calculation method.  

مقاومـت حرارتـی و ضـریب انتقـال      -، اجزاي ساختمانی و عناصـر سـاختمانی  1390:  6744 استاندارد ملی ایران شماره -یادآوري
 تدوین شده است.    EN ISO 6946:2009، با استفاده از استاندارد  روش محاسبه -حرارتی

[2]   EN ISO 10456, Building materials and products-Hygrothermal properties-Tabulated 
design values and procedures for determining declared and design thermal values 

مقادیر طراحی  –خواص هیگروترمال  –هاي ساختمانی  فراورده، مصالح و 1390: سال13940استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
ــدول ــده و روش  ج ــدي ش ــده      بن ــالم ش ــی و اع ــی طراح ــادیر حرارت ــین مق ــاي تعی ــتاندارد    -ه ــتفاده از اس ــا اس ــار، ب ــین ک  آی

 EN ISO 10456:2009   .تدوین شده است 
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