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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)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 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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 ون فنی تدوین استانداردیسیکم

و  یورتانپلیصلب  فوم فراورده هاي -براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده«
 »هاویژگی -شده اجرا فراورده هاي عایق حرارتی: 2قسمت -درجا نیتزریق شدایزوسیانورات  پلی

 سمت و/ یا محل اشتغال: رئیس:

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران یوسفی، علی اکبر
  (دکتري مهندسی شیمی)

  دبیران:

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي ناهیدخدابنده، 
 (کارشناسی شیمی)

 

 

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

  (اسامی به ترتیب حروف الفبا) :اعضا

 شرکت آریانا پارس امینی، علی
 (کارشناسی مهندسی شیمی)

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي حسن آقا، تابش
 )ارشد عمران(کارشناسی 

 

 

 جاهدي املشی، سعید  
 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

 

 حسین زاویه، علی

 شرکت عایق سپاهان
 
 

 شرکت گیالن میکا  
 (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

 
 

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

 
 

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

 گروه صنایع گیتی پسند   عاشقان نژاد، امیر هوشنگ

 (کارشناسی مهندسی مکانیک)
 

 

 شرکت تارابگین قاید علم، علی اصغر
 اي) (کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه

 
 

 گروه صنعتی سانا عایق قریب، آرمان  
 (کارشناسی ارشد مدیریت)

 

 

 ایرانسازمان ملی استاندارد  قزلباش، پریچهر
 (کارشناسی فیزیک)

 

 

 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 مظلومی ثانی، مهناز
 (کارشناسی شیمی)

 
 

 شرکت لیکا نمد مالیان اصفهانی، علیرضا
 (دکتري مدیریت)

 

 

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

 
 

  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
.Error! Bookmark not defined مقدمه

 1 کاربرد دامنه و هدف 
 2 الزامی مراجع 2
 2 ها نوشت کوته و نمادها ف،یتعار و اصطالحات  3
 2 فیتعار و اصطالحات 3-1
 5 نمادها 3-2
 5 الزامات  4
 5 کلیات 4-1
 5 فراورده ياجرا يبرا ساختمان بودن مناسب 4-2
 6 محاسبه روش و جا در يها يریگ اندازه  5
 6 شده اجرا و اعالم یحرارت قیعا ضخامت 5-1
 6 شده اعالم و اجرا مند زمان یحرارت مقاومت 5-2
 6 يمجر توسط شده اجرا فوم تیفیک يها یبررس 5-3
 6 اجرا يرهنمودها 6
 6 يمجر اعالم 7
 8 یخال يفضا عرض نیانگیم: شده اعالم و اجرا یحرارت قیعا ضخامت نییتع روش )یالزام( الف وستیپ
 9 یحرارت قیعا رشیپذ يبرا ساختمان بودن مناسب )یالزام( ب وستیپ
 11 شده یحرارت يکار قیعا ییبنا یخال يفضاها در آب بخار عبور کنترل )یالزام(  پ وستیپ
 12 اجرا يرهنمودها )یالزام( ت وستیپ

 13  نامه کتاب

  ح
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 گفتار پیش

و  نیورتاپلیصلب  فوم هاي فراورده -براي ساختمان حرارتیکاري هاي عایقفراورده« اردستاندا
 پیش که »هاویژگی -شده اجرا فراورده هاي عایق حرارتی: 2قسمت -درجا نیتزریق شدایزوسیانورات  پلی

 در و شده تدوین و تهیه توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مربوط هاي درکمیسیون آن نویس

هاي  استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده ملی کمیته اجالسهفتصد و بیست و ششمین 
 و قوانین اصالح قانون 3 ماده یک بند استناد به این استاندارداینک  شد. تصویب 19/7/1396 ساختمانی مورخ
 ایران ملی استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات موسسه

  شود.منتشر 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 14318-2: 2013, Thermal insulating products for building- In- situ formed dispensed 
rigid polyurthane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) foam products– Part2: 
Specification for the installed insulation products.  
 

 

  

  خ
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 مقدمه

 :به شرح زیر است 0000استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهاي ملی ایران شماره  این

 -براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده، 1396: سال  000-1استاندارد ملی ایران شماره  −
 تزریق شدنی: سامانه 1قسمت -درجا تزریق شدنیایزوسیانورات  یورتان و پلیپلیصلب  فوم هاي فراورده

   هاویژگی -فوم صلب قبل از اجرا
 -براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده، 1396: سال  000-2استاندارد ملی ایران شماره  −

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

  د
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1 
 

یورتان و پلی فومصلب  فراورده هاي –براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده
 فراورده هاي عایق حرارتی: 2قسمت –درجا نیتزریق شدپلی ایزوسیانورات 

 هاویژگی - شده اجرا

 هدف و دامنه کاربرد 1

 ورتـان ی ي پلـی درجـا  تزریـق شـده  هاي فوم صـلب  هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات براي فراورده
(PUR۱) 2ایزوسیانورات (و پلی(PIR است.اجرا می شود،  دو جداره دیوارهايدر  هنگامی که 

که با استاندارد   گامیو هن است فراورده عایق حرارتی اجرا شده،ویژگی براي شامل  ،2 قسمت - استاندارداین   
است، در  هاي ساختمانی فراوردهرود خصوصیات فراورده را که در ارتباط با الزامات اساسی  کار می به 1قسمت 

 گیرد بر می

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

یـک  دست آید تا مناسب بودن در  هاین استاندارد ترازهاي مورد نیاز همه خواصی که باید توسط یک فراورده ب
کـه بـا ایـن     یمورد نیاز را باید در مقررات و استانداردهای يکند. ترازهاثابت کند، مشخص نمی را رد ویژهکارب

 استاندارد مغایرت ندارند، یافت. 

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

هـاي انعطـاف پـذیر در مبلمـان و تشـک اسـتفاده       شـوند. فـراورده  هاي فوم، صلب یا انعطاف پذیر نامیده میفراورده -ادآوريی
شـناخته   شـان کاربرد دورههـا در   اولیـه آن ها در تغییر شکل، تکیه گاه بـودن و بازیـابی ضـخامت     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 کم گردد. بعضی از این فومطور کامل به ضخامت خود باز نمی هشود، 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    به این منظوراستاندارد 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  براي این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 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 14318-1, Thermal insulating products for building- In- situ formed dispensed rigid 
polyurthane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) foam products- Part 1: 
Specification for the rigid foam dispensed system before installation. 

 فـوم  هـاي  فراورده -براي ساختمان کاري حرارتیهاي عایقفراورده، 1396: سال  000-1استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
بـا   ،هـا ویژگـی  -فوم صلب قبـل از اجـرا   تزریق شدنی: سامانه 1قسمت -درجا تزریق شدنیایزوسیانورات  یورتان و پلیپلیصلب 

 تدوین شده است. EN 14318-1:2013استفاده از استاندارد 

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

بـا   کـاري حرارتـی، واژه نامـه،    هـاي عـایق   ، مصالح ساختمانی، فراورده1384: سال8084استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 تدوین شده است. EN ISO 9229:2007استفاده از استاندارد 

  ها نوشت کوته و اصطالحات و تعاریف، نمادها  3

 اصطالحات و تعاریف  3-1

، اصـطالحات و تعـاریف   ENISO9229شده در استاندارد  ارایهت و تعاریف در این استاندارد عالوه بر اصطالحا
 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 

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

 

2 
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3-1-2 

 (PIR) فوم پلی ایزوسیانورات

 هاي شکل یافته درجا)فراورده(

polyisocyanurate foam (PIR) 
in – situ formed products 

  بر پایه پلیمرهاي نوععمدتا  يعایق حرارتی پالستیک سلولی صلب با ساختار ماده یا فراورده
 است.  ایزوسیانورات پلی

3-1-3   

 (PU) فوم پلی یورتان

 polyurethane foam (PU) 
هاي  گروه بر پایهعمدتا که  هر دو نوع پلیمر شاملعایق حرارتی پالستیک سلولی صلب  ماده یا فراورده

 است.  (PIR)ایزوسیانورات  پلیگروه هاي یا  (PUR)یورتان  پلی

3-1-4 

 فوم صلب شدنی تزریقسامانه 

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

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

3-1-5   

 ایزوسیانات ءجز

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

3-1-6 

 پلی ال ءجز

 polyol component 
هـایی  که حاوي یک ماده منبسط کننده، کاتالیزورهـا و سـایر افزودنـی    است پلی هیدروکسیل مایعی فراورده

 فوم است.شدنی  تزریقسامانه  اجزايکه یکی از  باشد می
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3-1-7 

 دستگاه

 machine 
 است کردن فوم تزریقتجهیزات مورد استفاده براي مخلوط کردن و 

3-1-8 

 نسبت اختالط
mixing ratio 

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

 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  فضاي خالیشدن مخلوط اجزا در داخل  تزریقفرایند 

کـه    طـوري ه، بـ است فنی تولید کننده مداركسامانه فوم، مطابق با  یی ازمقادیر مجزا کردن تزریقکار شامل روش  -ادآوريی
 تا به ارتفاع مورد نظر برسد.یابد  افزایش میارتفاع مشخص تا یک  هر بار فضاي خالیارتفاع فوم در 

3-1-10   

 گاه)(راه سوراخ تزریق
injection hole 

داخل که از میان آن سامانه فوم را بتوان به فضاي خالی یخارجسطح یا  یداخلسطح در  شده ایجادسوراخ 
 کرد. تزریق فضاي خالی

3-1-11    

 اعالم شده و اجرامند  زمانمقاومت حرارتی  
declared installed aged thermal resistance 

مراجعه  2-5بند زیر(به است  سال 25 طیشده  اجرامقدار میانگین زمانی مقاومت حرارتی عایق حرارتی 
 .)شود
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3-1-12   

 اعالم شده و اجرا حرارتی ضخامت عایق 
declared installed insulation thickness 

 مراجعه شود). 1-5بند زیرشده است (به  اجرا مجريضخامت عایق حرارتی به صورتی که توسط 

 نمادها  3-2

 استفاده شده در این استاندارد به شرح زیر است: يهانماد
 یکا کمیت نماد

d  فضاي خالیاعالم شده: میانگین عرض  و اجراعایق ضخامت mm 
RD شده اعالم شده اجرا مند زمان مقاومت حرارتی m2.K/W 

 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

 .استفاده کند EN14318-1با استاندارد  مطابقرا ایزوسیانورات  ورتان یا پلیی فوم پلی عایق حرارتیباید  مجري

نیـز صـادق    PIRهاي بسیار گسترده است. این مورد براي فراورده PURهاي دامنه خواص ارایه شده توسط فراورده -ادآوريی
اسـت و   يمعموال داراي دماي کاربرد بـاالتر  PIR يهادر همه موارد، فراورده نه پوشانی دارند. اگر است و این دو دامنه اغلب هم

عملکـرد جداگانـه     PIRو  PURهـاي  هاي واکنش در برابر آتش بهتر عمل کند. در همه موارد براي فـراورده تواند در آزمونمی
شود. بنـابراین همـه بنـدهاي اعـالم     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  PURکه شامل هر دو فراورده  PUبا استفاده از واژه شده 

 فراورده ياجرامناسب بودن ساختمان براي  4-2

فنی تولیدکننـده و هرگونـه    مداركبراي تعیین مناسب بودن کاربرد فراورده، مطابق  راباید ساختمان  مجري
 مراجعه شود). ببازرسی کند (به پیوست  مقررات ملی،
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  روش محاسبههاي در جا و  گیري اندازه  5

  فضاي خالیشده  : میانگین عرض  اجراو اعالم ضخامت عایق حرارتی  5-1

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

 باشد.  ،است آمدهفنی تولیدکننده  مدارك

  RD اعالم شده، و اجرامند  مقاومت حرارتی زمان 5-2

عملکردي  جدولبا شده باید مطابق  اجرا حرارتی ، براي عایقRDو اعالم شده،  اجرامند  مقاومت حرارتی زمان
 باشد. EN 14318-1تولیدکننده مطابق با روش ارایه شده در استاندارد  توسطارایه شده 

هـاي داده شـده در    توان بـا اسـتفاده از روش   به دلیل اثر رطوبت و دما میرا تصحیح مقادیر ضریب هدایت حرارتی  -1ادآوريی
 محاسبه کرد.  EN ISO 10456 [2]استاندارد 

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

 مجريتوسط  شده اجراهاي کیفیت فوم  بررسی 5-3

بـا اسـتاندارد           هاي میدانی توصیه شده توسـط تولیدکننـده را انجـام دهـد و مطابقـت آن      باید بررسی مجري
EN 14318-1  هاي داده شده در  آزمون مطابق روش ی برايهای نمونه بررسی کند،قبل از شروع کاربرد فوم را

 پبـه پیوسـت    .تهیه کنـد  و هرگونه روش مورد نیاز مطابق مقررات ملی EN14318-1استاندارد  ثپیوست 
 شده مراجعه شود. حرارتی کاري درباره عبور بخار آب از میان فضاهاي خالی عایق

 اجرارهنمودهاي  6

 تزریـق شـرایط  بـراي مثـال   شامل قوانین محلی، یا  ، استانداردهاي ملی، مقررات ملیملی روشممکن است 
 مـدارك استانداردهاي ملی یا قوانین محلی، در نبود مقررات ملی، . وجود داشته باشد ،و نسبت اختالط کردن

 دنبال شود. تروش ارایه شده در پیوست با همراه فنی تولیدکننده باید 

  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  −
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 شده؛ضخامت عایق حرارتی اجرا و اعالم  −
 ؛2-5بند زیراعالم شده مطابق  و اجرامند  مقاومت حرارتی زمان −
، که از EN14318-1، نام تجاري، کد شناسایی سامانه فوم (مطابق با استاندارد شده اجرابراي فراورده  −

  ؛آن منشا گرفته است)
  .تعداد گواهینامه انطباق −
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 پیوست الف

 (الزامی)

 : میانگین عرض فضاي خالیاعالم شده و اجراروش تعیین ضخامت عایق حرارتی 

 آزموناجراي روش  1-الف

 گیري کنید. عایق حرارتی اندازه اجرايهاي ایجاد شده براي  حفرهعرض فضاي خالی را از میان 

 مترعدد به وسیله وارد کردن یک  حفرهبراي هر  mm1با تقریب را  خارجی بخشو  کل عرض فضاي خالی
الیه داخلی تماس بر  تا جایی که بافوالدي یا خط کش فوالدي یا خط کش مشابه که انتهاي آن صفر باشد 

 .  گیري کنید اندازهقرار کند، 

 ضخامت الیه خارجی تعیین کنید. کاهش باعرض فضاي خالی را  مورددر هر 

  گیري کنید. اندازهمساحت فضاي خالی ، m2100 سوراخ براي هر 10عرض فضاي خالی را براي هر 

توزیـع  بـه طـور مسـاوي    گیري شده در سرتاسر مساحت کل دیوار  هاي اندازه حفرهاطمینان حاصل کنید که 
 اند. شده

 محاسبهروش  2-الف

 محاسبه کنید. mmهاي منفرد عرض فضاي خالی برحسب  گیري میانگین عرض را به صورت میانگین اندازه
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 پیوست ب

 (الزامی)

 ساختمان براي پذیرش عایق حرارتیمناسب بودن 

 ساختمان  1-ب

. هستندمناسب  فوم حرارتیاي سالم و براي پذیرش عایق  از نظر سازه دیوارهاکه  یابدباید اطمینان  مجري
 انجام شود. ،پیشنهاد شده اجرايهاي  جنبه همهاین ارزیابی باید با توجه به 

 بررسی میدانی 2-ب

 :باشدشامل موارد زیر باید  ارزیابی

 ؛براي مثال، آجر، سنگ، بتن و غیرهساختمان  ی ازشرح −
 ؛ي خالی دیوارهاابعاد فضا شاملاز ساختمان  طرحی −
 ؛ساخت حفره در ساختمان مستندي در مورد −
 ؛هاي داخلی و خارجی تعمیر الیه وضعیت −
  ؛دار براي عبور هوا (بر روي نقشه نشان داده شود) ها، آجرهاي سوراخ محل دودکش −
  ؛عالیم داخلی و خارجی رطوبتوجود هرگونه  −
 ؛ساختمانمحل جوي  شرایط −
 ؛خیرگذاري شده یا  سرپوشآیا فضاي خالی  −

 ارایه شده است. 1-مثالی از ممیزي که شامل اطالعات باال است در جدول ب
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 کاربرگ (مثال) /فرم بازدید – 1جدول ب 

 شماره کار ............................................................................................................. ...........................................................مشتري نام 
 آدرس:

..................................................................................... 
.................................................................................... 

 ............................................................................................................ اجراتاریخ 
 ساختگاه  نقشه محل

.............................................................................................. 
................................................................................................................................. 

.................................................................................... 
 شماره تلفن (منزل) ......................................
 شماره تلفن (کار) ..........................................
 نوع ملک ............................................................................................................... تاریخ بررسی ..................................................
 ..................................سن ملک ................. اضافات ......................................... تعداد طبقات ................................................
 سایر ........................................................... جدید ........................................... موجود ............................................................

 نوع کف: بتن/معلق ................................. ......... mmعرض دیوار دوجداره  ..............................................حداکثر ارتفاع 
 .....................................درزهاي مالت: ... کاري ............................ نوع نازك شرایط ............................................................
 نوع اندود .................................................. پوشش رنگ ................................ مالت رنگی ....................................................
 بت / میعان موجود ........................................................................................رطو تعداد هواکش (اندازه و رنگ) ...................

 ...............................................................   ها .................... موقعیت دودکش هاي خارجی: بله / خیر ............... دودکش
 حداکثر =G T= R= E=ساختمان  شرایط جوي محل

 ........................................کارهاي اصالحی مورد نیاز را فهرست کنید .......................................................................................
 ................................................................................................................................مسئولیت کارهاي اصالحی را تعریف کنید 

 نماي چپ                                                        نماي جلو          
 
 

 

همه مناطقی که نباید پر شود و دالیل آن را 
 بیان کنید 

 
 

گذاري  عالمت را همه مناطقی که باید پر شود 
 کنید

M2 ----------- بازشوها -------
--  M P

2 
 M2  -------بازشوها  --------- M2 بازشوها

  نماي راست نماي پشت         
 کاري حرارتی عایق ی که بایدسطحکل   

 شود
 
 

M2 -----  بازشوها---------  M2  بازشوها  ................................... M2 ---------  بازشوها-------  M2 
سامانه گرمایش  نوع

..................................... 
 ..................................................موقعیت  گازسوزها       ...................................

 اي یا پالستیکی هاي شیشه شرایط بام .............................. ها شرایط سقف .....................کننده هاي خارج هواکش

 ................................................................................................................................................................................دستورالعمل ویژه 
 ........................................................................................................مشکالت دسترسی / موانع ........................................................

، براي مطابق با ....  کنم که در صورت انجام کارهاي اصالحی فهرست شده در باال ام و اعالم می اینجانب ساختمان فوق را بازدید کرده
  کاري حرارتی مناسب است. عایق

 نام بازدیدکننده ..................................... امضا ............................................ تاریخ ..........................................................
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 پیوست پ

 (الزامی)

 کاري حرارتی شده کنترل عبور بخار آب در فضاهاي خالی بنایی عایق

پر شده است باید اجازه دهد بخار آب از میـان سـاختمان    PIRیا  PURفضاهاي خالی بنایی که با فوم صلب 
تـر از سـطح خـارجی     سطح داخلی معموال گـرم در مناطق سردسیر در فصول سرد به بیرون عبور کند، چون 

تر از دماي خارجی کند،  شود تا دماي داخلی را کم استفاده می مطبوعاز تهویه است. در جایی که در تابستان 
  بخار آب در جهت عکس جریان خواهد یافت.

 بنـدي یـا بخار آکه  شود، تعیین این بررسی می ،بناییدیوارهاي دوجداره با ساختمان که  این دالیل، هنگامیبه
 ، اهمیت دارد. شده است اجرادر رویه داخلی الیه خارجی 

شود. به همان روش، چنانچه رنگ السـتیکی کلرینـه شـده     اجراي موجود باشد، فوم نباید بندبخاراگر چنین 
 شود.  اجرافوم نباید  ،باشدقبال بر روي طرف خارجی الیه خارجی به کار رفته 

 بندبخار تاي که فوم در مجاور در هر دو این موارد، شرایط باعث خواهد شد بخار آب در داخل فوم در منطقه
در  ویژهبه مورد دوم . شودایجاد  بین منفذيمیعان  ،قرار گرفته یا در مورد رنگ کلرینه شده در الیه خارجی

زدن  سیب یخآو باعث  پایین آید  C° صفر زیر به خطرناك است که ممکن است دمابنایی دیوارهاي دو جداره 
 شود.بنایی الیه خارجی  در

بـر مقاومـت حرارتـی     معکـوس ن نامطلوب است چون این مورد اثر ایجاد آب میعان شده در فوم به طور روش
 دارد. 
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 پیوست ت

 )الزامی(

 اجرارهنمودهاي 

 کلیات 1-ت

تـر پـیش    کـدام کـه بـیش   بار در روز هر منفرد یا یک اجرايشرح داده شده در زیر باید براي هر  اجرايروش 
 .دنبال شود ،آید می

 فضاي خالیمناسب بودن  2-ت

هـاي داخلـی و خـارجی     یک بوروسکوپ براي اطمینان از عاري بـودن از انسـداد و درزبنـدي الیـه    حفره را با 
 بازرسی کنید.

 تزریقدستگاه سازي  مادهآ 3-ت

 سازي آماده 1-3-ت

وسیله با دماها و فشارهاي مشخص شده بهو خروجی، نسبت اختالط و حمل اجزا را با خطوط  تزریقدستگاه 
 ها باید ثبت شوند. تنظیم کنید. این دادهتامین کننده سامانه فوم 

 نسبت اختالط 2-3-ت

 ، بررسی کنید. دو جزانتقال  خطوطاز گیري جداگانه خروجی  وسیله اندازهصحیح بودن نسبت اختالط را به

هـاي بـا    و براي دستگاه یانه نسبت اختالط باید انجام شودتایید ماه ،با خروجی ثابت تزریقهاي  براي دستگاه
 ، تایید روزانه باید انجام شود. تزریقمتغیر  خروجی

کننـده سـامانه فـوم     وسـیله تـامین   شده بـه  مشخصوزنی از مقدار   5%تر از  مقدار نسبت اختالط نباید بیش
 اختالف داشته باشد.

 کردن تزریقروش  4-ت

صـورت  ، در هاي تزریق سوراخ طریقاز سامانه فوم به داخل فضاي خالی  تزریقباید شامل  کردن تزریقروش 
و سامانه فوم منبسط  جا که در آن باشد، فنی تولیدکننده مداركمطابق با  نندهک تزریق دستگاهوسیله  به لزوم

 . دهد فوم را شکل میو  شود سخت می
فنـی   مداركمطابق  باز هم ها ارتفاعمیانگین با هاي منفرد  کل الیه ارتفاعهایی اجرا شود که  فوم باید در الیه
 .تشکیل دهدتولیدکننده را 
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