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ب  

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

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

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

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

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

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

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

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

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

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

 .شود مي منتشر و چاپ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .است مؤسسه

                                                                                                                                                   
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electro Technical Commission 

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

4 -Contact Point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استاندارد فني تدوين كميسيون

 اجرادانه رس منبسط كاري حرارتي سبك ي عايقها فراورده - مصالح ساختماني «

  »ها اي قبل از نصب ـ ويژگي ي فلهها فراورده :قسمت اول – جاشده در 

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  حسنتابش ، 

  )مهندسي عمران كارشناس ارشد(

  

  كز تحقيقات ساختمان و مسكنمر

    :دبيران

  ويسه، سهراب 

  )معدنمهندسي  دكتراي(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

   ناهيد، خدابنده

  )شيميكارشناس (

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    : اعضاء

  تقي اكبري، ليال 

  )شيمي كارشناس ارشد(

   

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  اب، شهمطلق حسن پور

  )مهندسي كامپيوتركارشناس (

 

 شركت گيالن ميكا

  علي، زاويهن يحس

  )صنايعمهندسي  كارشناس ارشد(

 

 شركت گيالن ميكا

  حميد رضاحكاكي فرد، 

  )عمرانمهندسي كارشناس (

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حميدي، عباس

  )مواد ساختمانيمهندسي  كارشناس ارشد(

 

 صنعتي ايران مؤسسه استاندارد و تحقيقات

  صيادي، رضا

  )شيمي كاربرديكارشناس (

  

  شركت پشم شيشه ايران

  

  عابدي، حسين

  )مهندسي صنايعكارشناس (

  پشم سنگ ايرانشركت 

  



د  

  

  عليدوستي، محمد

  )مهندسي ساختمانكارشناس (

  

  شركت ليكا

  

  لنكراني، مهرناز

  )معماريمهندسي  كارشناس ارشد(

  

  ربهينه سازي مصرف سوخت كشو شركت

  شهاب، مالمير

  )مهندسي معدنكارشناس (

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  نمدماليان اصفهاني، عليرضا

  )زمين شناسي كارشناس ارشد(

  

  شركت ليكا

  

  فرشته، يگاني

  )عمران مهندسيكارشناس (

  وزارت صنايع و معادن 



ه  

  فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

  ج   آشنايي با مؤسسه استاندارد

  د   ني تدوين استانداردكمسيون ف

  ز     گفتار شيپ

  1  هدف  1

  1  دامنه كاربرد  2

  1  مراجع الزامي  3

  3  كاهاينمادها، اختصارات و  ف،ياصطالحات و تعار  4

  4  ها يژگيو  5

  5  كليات  1- 5

  5  الزامات براي تمام كاربردها  2- 5

  5  رارتي و ضريب هدايت حرارتيمقاومت ح  2-1- 5

  6  فله يانبوه يچگال  2-2- 5

  6  اندازه دانه عيتوز  2-3- 5

  7  واكنش در برابر آتش  2-4- 5

  7  ژهيكاربردهاي و يالزامات برا  3- 5

  7  كليات  3-1- 5

  7  يمقاومت در برابر خردشدگ  3-2- 5

  7  نشست  3-3- 5

  7  انتقال بخار آب  3-4- 5

  8  ارتفاع مكش آب  3-5- 5

  8  آزاد شدن مواد خطرناك  3-6- 5

  8  هاي آزمون روش  6

  8  نمونه برداري  1- 6

  8  تثبيت شرايط  2- 6

  8  انجام آزمون  3- 6

  8  كليات  3-1- 6

  8  ضريب هدايت حرارتي  3-2- 6

  10  كد شناسايي  7

  11  ارزيابي انطباق  8

  12  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9



و  

  فهرست مندرجاتادامه 

 صفحه  عنوان

  13  قدار اعالم شده ضريب هدايت حرارتيتعيين م) الزامي(پيوست الف 

  15  كنترل توليد كارخانه) الزامي(پيوست ب 

  λ  16 يريگ اندازه يآزمونه برا يآماده ساز) ياطالعات(پيوست پ 

  19  ...مقدار اعالم شده  نيياز تع يمثال) ياطالعات(پيوست ت 

  



ز  

  پيش گفتار

  

قسمت  -جارشده د اجرا دانه رس منبسطسبك -كاري حرارتي ي عايقها فراورده-مصالح ساختماني" استاندارد

توسـط مركـز    مربـوط  هاي دركميسيون آن نويس پيش كه ،"ها اي قبل از نصب ـ ويژگي ي فلهها فراورده :اول

اسـتاندارد   ملـي  كميتـة  اجـالس  دويست و دوازدهمين در و شده تدوين و تهيه تحقيقات ساختمان و مسكن

 بـه ايـن اسـتاندارد    اينك .شد تصويب 2/11/87 مورخي ساختماني ها فراوردهمهندسي ساختمان و مصالح و 

 مصـوب   ايـران،  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

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

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

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

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

   .كرد ستفادها ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره

  

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

  
 

EN 14063-1:2004, Thermal insulation products for buildings -In- situ formed expanded clay 

lightweight aggregate products -part 1: Specification for the loose-fill products before 

installation 
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  دانه رس منبسطسبك -كاري حرارتي ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني

  ها ويژگي -اي قبل از نصب  ي فلهها فراورده :قسمت اول - اجرا شده درجا 

  

  هدف  1

  

ي ركا راي عايقاي ب رس منبسط فله سبكدانه يها فراوردهبراي  ها تعيين ويژگيهدف از تدوين اين استاندارد 

  . زمين صلب زير ساختمان است ، سقف، كف و كف حرارتي بام

  

  دامنه كاربرد  2

  

  .گيرد كاري حرارتي قبل از نصب را در بر مي ي عايقها فراوردهاين استاندارد ويژگي   2-1

  

گذاري را  گذاري و برچسب آزمون و همچنين نشانه  هاي و روش فراوردهاين استاندارد خصوصيات   2-2

  .گيرد بر مي در

  

در كاربرد خاصي مناسب  فراوردهاين استاندارد تراز مورد نياز يك خاصيت معين براي آن كه يك   2-3

هاي مورد نياز براي يك كاربرد معين را بايد در مقررات يا  ترازها و كالس. كند باشد را مشخص نمي

  .استانداردهايي كه با اين استاندارد مغايرت ندارند يافت

  

را مشخص  ياين استاندارد الزامات اجرايي براي  عايق صوتي هوابرد و كاربردهاي جذب آكوستيك  2-4

  .كند نمي

  

  مراجع الزامي  3

  

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

  . ران محسوب مي شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي اي



  2

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

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

  .ي بعدي آنها مورد نظر استها است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

  

 -كاري حرارتي عايق يها فراورده -مصالح ساختماني، 1384سال : 8084 شماره استاندارد ملي ايران 1- 3

  واژه نامه

 -ي حرارتيكار عايق يها فراورده -مصالح ساختماني، 1385سال : 8621شماره  نملي ايرااستاندارد  2- 3

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

  .نروش آزمو – مقاومت حرارتي زياد و متوسط

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

 .طبقه بندي -ساختماني

 - ي ساختمانيها فراورده، واكنش در برابر آتش براي 1383سال: 7271-2شماره استاندارد ملي ايران  4- 3

 .قابليت نسوختن مواد -قسمت دوم

 - ي ساختمانيها فراورده، واكنش در برابر آتش براي 1384سال: 7271-4استاندارد ملي ايران شماره  5- 3

 .قابليت نسوختن مواد -قسمت دوم

-ي ساختمانيها فراورده، واكنش در برابر آتش براي 1383سال : 7271-5استاندارد ملي ايران شماره  6- 3

 .موادتعيين گرماي ناشي از سوختن  -پنجمقسمت  -روش آزمون

هاي عايق كاري حرارتي  فراورده -مصالح ساختماني، 1387سال : 11058ملي ايران شماره استاندارد  7- 3

  ارزيابي انطباق –

 

 
3-8 EN 932-1:1996, Tests for general properties of aggregates-part1: Methods for sampling 

3-9 EN 932-2:1999, Tests for general properties of aggregates-part2: Methods for reducing 

laboratory samples 

3-10 EN 933-1:1997, Tests for geometrical properties of aggregates-part1: Determination of 

particle size distribution-sieving method  

3-11 EN 1021:2006, Reaction to fire tests-Ignitability-Determination of burning degrees of 

materials, which melt or shrink from a fixed single flame 

3-12 EN 1097-3:1998, Tests for mechanical and physical properties of aggregates-part3: 

Determination of loose bulk density and voids  

3-13 EN 1097-10:2002, Tests for mechanical and physical properties of aggregates-part10: 

Determination of water suction height  
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3-14 EN12939:2000, Thermal performance of building materials and products – 

Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow 

meter methods – thick products of high and medium thermal resistance 

3-15 EN13055-1:2004 Lightweight aggregates-part1: Lightweight aggregates for concrete 

and mortar  

3-16 EN13055-2:2004 Lightweight aggregates-part2: Lightweight aggregates for 

applications other than concrete and mortar 

3-17 EN ISO10456:1999, Building materials and products – procedures for determining 

declared and design thermal values 

3-18 BS EN1097-5:1999, Tests for mechanical and physical properties of aggregates. 

Determination of the water content by drying in a ventilated oven 

 

  اصطالحات و تعاريف، نمادها، اختصارات و يكاها  4

  

4-1   

  اصطالحات و تعاريف 

زيـر  ، اصطالحات و تعاريف 1-3تعيين شده در استاندارد بند تعاريف عالوه بر اصطالحات و اين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز 

  

4-1-1   

  دانه رس منبسط  سبك

 منبسط كردن بااي سبك با ساختار سلولي كه  ز مواد دانهكاري ساخته شده ا ي عايقها فراوردهمصالح يا 

  .دنشو هاي رسي تهيه مي كاني حرارتي

  

4-1-2  

   نشست

صورت درصدي از ضخامت اوليه عايق نصب شده بيان ه كاهش ضخامت عايق نصب شده در اثر زمان، كه ب

  .)توصيهبعد از متراكم كردن در صورت (شود  مي

  

  

  

4-1-3   

  متراكم كردن 
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صورت ه بضخامت اليه متراكم اليه عايق نصب شده، كه ) وسيله لرزانندهه براي مثال ب(مكانيكي  نفشرد

  .شود نشده بيان مي كاردرصدي از ضخامت اوليه اليه 
  

4-1-4   

  تراز 

از طريق مقدار اعالم شده خصوصيات مربوط  تراز. باشد مقدار معيني كه حد بااليي يا پاييني از يك الزام مي

  . شود يم ارائه

  

4-1-5   

  كالس 

وسيله مقدار اعالم شده ه ترازها ب. تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد بايد بين آن دو قرار گيرد

  .شود خصوصيت مربوط ارائه مي
  

4-2  

  نمادها، اختصارات و يكاها

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

H ارتفاع مكش آب  mm 

k ضريب مربوط به تعداد نتايج آزمون دردسترس  - 

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

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

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

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

n  يج آزمونتعداد نتا - 

sλ انحراف معيار ضريب هدايت حرارتي تخمين  W/(m.K) 

LD نماد تراز اعالم شده براي چگالي انبوهي فله 

PS نماد تراز اعالم شده براي اندازه ذرات 

CR نماد تراز اعالم شده براي مقاومت در برابر خرد شدگي 

WH نماد تراز اعالم شده براي ارتفاع مكش آب 

  :كار رفته در اين استاندارد هاي به واژه

LWA سبكدانه 

  ها ويژگي  5
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  كليات  1- 5

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

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

  :دهد مات براي دو گروه مختلف كاربرد را ارائه مياين استاندارد الزا

  

  كاري بام، سقف و كف عايق −

  كاري كف زمين صلب زير ساختمان  عايق −

   

 نبايدزمين صلب زير ساختمان   در كف  عايقجسم . استارتفاع مكش آب  به خاطر ،اختالف بين دو كاربرد در الزام -يادآوري

كاري  عايق به عنوان ها فراوردهاشد، در حالي كه براي ارتفاع مكش آب هنگامي كه داشته ب mm 75ارتفاع مكش آبي بيشتر از

  . وجود نداردالزامي  ،دنگير بام، سقف و كف مورد استفاده قرار مي

  

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

  .ه استآمد 1است كه در جدول 

  

  الزامات براي تمام كاربردها  2- 5

  مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي   1- 2- 5

 2- 3هاي انجام شده مطابق استاندارد بند  گيري مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد بر اساس اندازه

 .باشد

  :هاي زير اعالم شودمقادير حرارتي بايد مطابق پيوست الف تعيين شده و توسط توليد كننده مطابق بند

  

  .باشد C10°دماي متوسط مرجع بايد   1- 1- 2- 5

  

  .دار بيان شود گيري شده بايد با سه رقم معني مقادير اندازه  2- 1- 2- 5

  

باشد كه با سطح  فراورده 90% بايد با حدودي اعالم شود كه نماينده حداقل مقادير حرارتي  3- 1- 2- 5

  .شود ميتعيين  90% اطمينان

  

، محاسبه  λD، بايد از ضخامت عايق و ضريب هدايت حرارتي ، RDمت حرارتي اعالم شده، مقاو  4- 1- 2- 5

  ).اين بند مراجعه شود يادآوريبه  (شود 

رو به باال گرد و در ترازهايي با  W/m.K001/0بايد با تقريب  λDمقدار ضريب هدايت حرارتي   5- 1- 2- 5

  . بيان شود W/m.K001/0فواصل 
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m، بايد با تقريب  RDت حرارتي، مقدار مقاوم  6- 1- 2- 5
2
K/W05/0  رو به پائين گرد و در ترازهايي با فواصل

m
2
K/W05/0 اعالم شود.  

  

  .شرح داده شده استمربوط در استاندارد  LWAاي نصب شده  اعالم مقاومت حرارتي براي رس منبسط فله -يادآوري

  

  چگالي انبوهي فله  2- 2- 5

وسيله توليد كننده در ترازهايي با ه گيري شود و ب اندازه 12-3استاندارد بند چگالي انبوهي فله بايد مطابق 

kg/m هاي  گام
kg /m تا چگالي 35

kg /m هاي و بيشتر از آن با گام 3400
و بايد در محدوده اعالم شود  310

kg/mمقدار چگالي بايد به . باشده توليد كنندتوسط مقدار اعالم شده  %15±
  .بيان شود 3

  

 kg /m3 800-  kg /m3150 ي مختلف رس منبسط معموالً در محدودهها فراوردهچگالي انبوهي فله خشك براي  - 1ييادآور

  .شود اعالم مي كوچك فواصلي منفرد، چگالي انبوهي فله در ها فراوردهبراي . قرار دارد

  

هر ، مخصوص هر محصول و ها دانهتوزيع اندازه /بين ضريب هدايت حرارتي و چگالي انبوهي فله بستگي هم - 2يادآوري

  .كار برده براي آزمون غيرمستقيم ب آنرا توان مي توليدكننده وجود دارد، كه

  

  توزيع اندازه دانه  3- 2- 5

  .تعيين و به درصد وزني بيان شود 10-3استاندارد بند توزيع اندازه دانه بايد طبق 

  

  اندازه دانه  1- 3- 2- 5

اندازه  زيرو  گيرد ميبين آنها قرار  ها دانهاصلي  مقدارمشخص شود كه  كالاندازه ذره بايد به وسيله دو اندازه 

  .مطابقت داشته باشند 3-3-2-5و  2-3-2- 5بايد با بندهاي  اندازه بيشيا 

  . انتخاب شوند 16-3استاندارد بند متر و مطابق  ميليها بايد به  اندازه

  

. خواهد بود mm32 تا متر ميلي نبسط معموالً در محدوده صفري مختلف رس مها فراوردهبراي  سبكدانهاندازه  - 1يادآوري

  .شود اعالم مي كوچكهاي  در محدوده ها دانهي منفرد، اندازه ها فراوردهبراي 

  

هـر  چگـالي انبـوهي فلـه، مخصـوص هـر محصـول و       / ها دانهبين ضريب هدايت حرارتي و توزيع اندازه  بستگي هم -2يادآوري

  .براي آزمون غيرمستقيم بكار برد اآن ر توان ميتوليدكننده وجود دارد، كه 

  

  اندازه زيرهاي  دانه  2- 3- 2- 5

  .وزني باشد 15 % تر از اندازه نبايد بيشتر از مقدار مواد كوچك
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  اندازه بيشهاي  دانه  3- 3- 2- 5

  .وزني باشد 10% تر از اندازه نبايد بيشتر از مقدار مواد بزرگ

  

  واكنش در برابر آتش  4- 2- 5

  .تعيين شود 3- 3نش در برابر آتش بايد طبق استاندارد بند طبقه واك

در نبود مجموعه استانداردهاي واكنش در برابر آتش، از مقررات ملي موجود براي ايمني در برابر آتش 

  .استفاده شود

  

بـدون   3-3مطـابق اسـتاندارد بنـد     اين استاندارد شـرح داده شـده   1-1-1-4در بند  چنانچهسبكدانه رس منبسط  -يادآوري

  .شود بندي مي گروه Aطبقه  فراورده به عنوانو طبقه بندي  ،آزمون

  

  الزامات براي كاربردهاي ويژه  3- 5

  كليات   3-1- 5

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

  .توسط توليد كننده نيسته باشد، نيازي به تعيين اين خاصيت و اعالم آن تنداش

  

  گيدخردشمقاومت در برابر   3-2- 5

N/mmبه  شده وگيري  اندازه 15-3استاندارد بند بايد مطابق گي دخردشمقاومت در برابر 
اگـر   .بيان شـود   2

N/mm هاي در ترازهايي با گام بايد نياز باشد،مورد اعالم آن 
N/mm تا 205/0

 هـاي  و بيشتر از آن با گام 20/1

N/mm
  . توسط توليد كننده اعالم شود 21/0

  

شـده اسـتفاده    شـرايط بارگـذاري   تحـت  فـراورده  كه مورد نياز است فقط هنگاميگي ددر برابر خردشاعالم مقاومت  -يادآوري

  .شود مي

  نشست  3-3- 5

  .گيري ندارد به اندازه يناچيز است و نياز LWAرس منبسط   سبكدانهنشست براي 

  

  انتقال بخار آب  3-4- 5

مقدار اعالم شده . باشد ميرس منبسط داراي ساختاري باز است كه در برابر بخار آب بسيار نفوذپذير   انهسبكد

  . كردفرض  1توان  ، را مي µبراي ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب، 
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  ارتفاع مكش آب   3-5- 5

توسط  بايد د و در صورت نيازمتر بيان شو تعيين و به ميلي 13-3استاندارد بند ارتفاع مكش آب بايد مطابق 

  . شودتوليد كننده اعالم 

بايد كمتر در اين مورد زمين صلب مورد نياز است و  در كفهنگام كاربرد فراورده اعالم ارتفاع مكش آب فقط 

  .باشد mm75از 

  

  آزاد شدن مواد خطرناك  3-6- 5

  در دست تهيه است

  

  هاي آزمون روش  6

  

  نمونه برداري  1- 6

  .شود انجام 8-3استاندارد بند هاي ارائه شده در  روشايد مطابق نمونه برداري ب

  

  تثبيت شرايط  2- 6

o ها بايد تا رسيدن به جرم ثابت دردماي آزمونه
C)2±105( ها  در صورت اختالف نظر، آزمونه. خشك شوند

o بايد بعد از خشك شدن دردماي
C)2±105( و رسيدن به جرم ثابت ، در دماي o

C)2±23( بيو رطوبت نس 

  . داري شوند نگه) 5±50(%

  

  انجام آزمون  3- 6

  كليات  3-1- 6

نتيجه آزمون و يك دست آوردن  ههاي مورد نياز براي ب گيري ، حداقل تعداد اندازهها آزمونهابعاد  1در جدول 

  .ويژه الزم آمده استشرايط  گونههر

  

  ضريب هدايت حرارتي  3-2- 6

  :تحت شرايط زير تعيين شود 2-3 ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق استاندارد بند

  

oـ در ميانگين دمايي 
C)30/0±10(  

   2- 6ـ بعد از تثبيت شرايط مطابق بند 
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  .  بصورت دستي آماده شوند 2- 3ها بايد مطابق پيوست پ استاندارد بند  آزمونه -

  

كه دقت رابطه  كرد مشروط بر اينگيري  اندازه oC10توان در ميانگين دمايي غير از  مي ضريب هدايت حرارتي را   ـ 1يادآوري

  .بين دما و ضريب هدايت حرارتي به خوبي مستند شده باشد

  

o تـوان بـه مقـداري در شـرايط مرطـوب در دمـاي       گيري شده را مي ، اندازه λ10,dryضريب هدايت حرارتي، ـ    2يادآوري
C23  و

پيوست پ معادله تبديل به شرايطي غير . ه باشدتبديل كرد مشروط بر آنكه دقت رابطه به خوبي مستند شد 50% رطوبت نسبي

  .دهد ، را ارائه مي λ10,dryاز  
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  ها و شرايط  هاي آزمون ـ آزمونه روش: 1جدول 

 .متر ميلي برحسبابعاد 

شماره 

 بند
 عنوان

  روش آزمون

 
 ابعاد آزمونه

گيري  حداقل تعداد اندازه

براي بدست آوردن يك 

 نتيجه آزمون

 شرايط ويژه

 يب هدايت حرارتيضر 1- 5-2
  ايران استاندارد ملي

 1385، سال 8621 شماره 
100×600×600≥  1 

250×250≥ 

  مساحت 

  ضخامت  ≤100

 ــ EN1097-3 EN1097-3 3  چگالي انبوهي فله  2- 5-2

  ــ EN933-1 EN933-1 3  توزيع اندازه دانه  3- 5-2

  واكنش در برابر آتش  4- 5-2
   ايران استاندارد ملي

 1383ل ، سا8299 شماره 
  1383، سال 8299 ايران شماره استاندارد ملي

5-3 -2  
  در برابرمقاومت 

  گيشد خرد 
EN13055-1 EN13055-1 3  ــ  

 ــ  EN1097-10  EN1097-10  1  ارتفاع مكش آب  4- 5-3

  

  كد شناسايي  7

  

 الماعرسي و انگليسي بايد توسط توليد كننده به دو زبان فا LWAرس منبسط  فراوردهكد شناسايي براي 

 وجود نداشته باشد 3-5، جز هنگامي كه هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند اين كد. شود

  :بايد شامل تمام موارد زير باشد

  

 LWA  رس منبسط سبكدانه عالمت اختصاري 

 ISIRI  11059-1:2009  1387سال : 11059-1شماره  استاندارد ملي ايران

 LD  چگالي انبوهي فله

 PS  ه دانهانداز

 CR  خرد شدگيدر برابر مقاومت 

 WH  ارتفاع مكش آب
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  .رس منبسط با مثال زير نشان داده شده است سبكدانه فراوردهكد شناسايي براي يك 

  

 LWA  رس منبسطسبكدانه عالمت اختصاري 

 ISIRI  11059-1:2009  1387سال : 11059-1شماره  استاندارد ملي ايران

 LD250  250 لهچگالي انبوهي فكالس 

 PS (8-16)  )8-16( اندازه دانه

  

 

   ارزيابي انطباق  8

  

ارزيابي . باشد دخود با الزامات اين استاندار فراوردهانطباق بايد مسئول  وييا نماينده مجاز   توليد كننده 

هاي انجام  اساس كنترل توليد كارخانه و آزمون انجام شود و بايد بر 7- 3استاندارد بند  انطباق بايد مطابق

   .كارخانه باشد درهاي برداشته شده  شده بر روي نمونه

  

  .بندي كند گروه 7-3استاندارد بند ي خود را  مطابق ها فراوردهتواند  توليد كننده مي

  

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

  .شود برقرار 7- 3استاندارد بند شود، همبستگي آن با آزمون مستقيم بايد مطابق  جام ميغيرمستقيم ان

  

نامه انطباق را در  نامه يا اظهار ، گواهيكننده به در خواست گوييبراي پاسخوي توليد كننده يا نماينده مجاز 

  .بايد در دسترس قرار دهد  صورت لزوم
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  نشانه گذاري و برچسب گذاري  9

  

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

  :درج شده باشدنامه  يا بر روي باربسته بندي  روي ،برچسب

  

  ، يا ساير خصوصيات معرف كاال فراوردهـ نام 

  ـ نام ، عالمت تجاري و نشاني توليد كننده

  توليد سالـ 

  يا كد رديابي/و يد كنندهخانه تولتاريخ تحويل، كارـ 

  ـ كالس واكنش در برابر آتش

  ـ ضريب هدايت حرارتي اعالم شده

  است آمده 7ـ كد شناسايي به صورتي كه در بند 

  ـ مقدار مواد، به مترمكعب
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  پيوست الف

  )الزامي(

  تعيين مقدار اعالم شده ضريب هدايت حرارتي

  

  مقدمه  1- الف

  

شده مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي به عهده توليد كننده است، و  مسئوليت تعيين مقادير اعالم

مقادير اعالم شده مقاومت حرارتي و . توليد كننده بايد انطباق محصول را با مقادير اعالم شده ثابت كند

مقادير مورد انتظار اين خواص در طول عمر مفيد قابل قبول آن ازنظر  فراوردهضريب هدايت حرارتي يك 

گيري شده در شرايط مرجع ارزيابي  هاي اندازه باشد كه از طريق داده تصادي تحت شرايط نرمال آن مياق

  .شوند مي

  

  هاي ورودي داده  2- الف

  

توليد كننده بايد حداقل ده نتيجه آزمون براي مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي كه از 

آيد را داشته باشد تا بتواند مقادير اعالم  به دست ميداخل كارخانه يا خارج از آن هاي مستقيم  گيري اندازه

هاي ضريب هدايت حرارتي بايد در فواصل زماني منظمي كه دوازده ماه  گيري اندازه. شده را محاسبه نمايد

اگر كمتر از ده نتيجه آزمون مستقيم در دسترس باشد در صورتي كه . گيرد انجام شود را دربر ميتوليد آخر 

توان تا به دست آمدن ده  اي نكند دوره زماني را مي و شرايط توليد تغيير عمده فراوردهسال،  سهدر حداكثر 

نتيجه آزمون مستقيم در دسترس باشد، تعيين بايد بر اساس  دهاگر هنوز كمتر از  .نتيجه آزمون ادامه داد

  .باشدتوليد سال آخر  سهتعداد نتايج آزمون مستقيم در دسترس در حداكثر 

  

  .شود محاسبه 4-مطابق روش ارائه شده در بند الف بار يكاعالم شده بايد هرسال  مقادير

  

 دهنتيجه آزمون مستقيم ضريب هدايت حرارتي بايد در يك دوره حداقل  سهي جديد حداقل ها فراوردهبراي 

  .روزه انجام شود

  

  بررسي داخلي مقادير اعالم شده   3- الف

  

براي اين . ماه از توليد نگذشته باشد بررسي داخلي شود سهبيش از  مقادير اعالم شده بايد در فواصلي كه

  . هاي مستقيم و غيرمستقيم هردو بايد مورد استفاده قرار گيرند منظور نتايج بدست آمده از آزمون
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مستقيم  گيري اندازهغيرمستقيم معادل يك  گيري اندازه 30ميانگين ضريب هدايت حرارتي استخراج شده از 

، را λها براي يك مقدار نهايي  آزمون). بيان شده در پيوست ب هاي تناوبنسبت بين حداقل  اب رمتناظ(است 

مورد استفاده قرار  بار يكاي نبايد بيشتر از  هيچ نتيجه. كردتر اجرا  توان در يك ماه يا يك دوره طوالني مي

  .اي نبايد مستثني شود گيرد و هيچ نتيجه

  

نتيجه آزمون  دهبايد براساس حداقل  ذرهاندازه /تي و چگالي انبوهي فلههم بستگي بين ضريب هدايت حرار

  .گيري شده بر روي يك نمونه تعيين شود خواص اندازه سههر 

  

  مقادير اعالم شده   4- الف

  

كه شامل  1-2- 5مقدار اعالم شده از مقدار محاسبه شده بايد با استفاده از مقررات ارائه شده در بند  استخراج

  .كردن است انجام شود شرايط گرد

  

  شود موردي كه ضريب هدايت حرارتي اعالم مي  1- 4- الف

شود، به  تعيين مي 2-و الف 1-هاي الف مقدار اعالم شده، بايد از مقادير محاسبه شده، كه با استفاده از معادله

  .آيد دست 

  

λλλ Sk
mean

×+=90/90 )1- الف(                                                               

 

1

)(
1

2

−

−

=
∑

=

n
S

n

i

meani
λλ

λ )2- الف(                                                           

  

   90% يكطرفه با تراز اطمينان 90% براي فاصله رواداري kمقادير: 1- جدول الف

  

تعداد نتايج 

  آزمون
3  5  7  10  15  20  50  100  300  500  2000  ∝∝∝∝  

k 26/4  74/2  33/2  07/2  87/1  77/1  56/1  47/1  39/1  36/1  32/1  28/1  

  

  .درون يابي خطي مجاز است - يادآوري 
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  پيوست ب

  )الزامي(

  كنترل توليد كارخانه 

  

   فراوردهآزمون  تناوبحداقل   -1-جدول ب

  

  1حداقل تعداد آزمون بند

  آزمون مستقيم  عنوان  شماره
  آزمون غيرمستقيم

  آزمون تناوب  روش آزمون

 ضريب هدايت حرارتي 1- 5-2

هر سال براي هر  بار يك

و آزمون   فراوردهگروه /فراورده

 غيرمستقيم

و  (EN1097-3)چگالي انبوهي فله

  (EN933-1)ها توزيع اندازه دانه

در هر روز تحويل يا  بار يك

  m31000در هر  بار يك

 - - هر ماه بار يك چگالي انبوهي فله 2- 5-2

 - - هر ماه بار يك ها توزيع اندازه دانه 3- 5-2

 مطابق استانداردهاي ملي ايران واكنش در برابر آتش 4- 5-2

5-3 -2 
در برابر مقاومت 

 خردشدگي
  -  - هر ماه بار يك

  -  -  هر ماه بار يك  ارتفاع مكش آب  3- 5-3

  -  -  -  2مواد خطرناك   4- 5-3

  

ياد شده فوق، آزمون خواص   آزمون تناوبعالوه بر . درنظر گرفته شود پايداراحد توليدي تحت شرايط يا و/ آزمون، بايد به عنوان حداقلي براي هر خط توليد تناوبحداقل  -1

  . اثرگذارد بايد تكرار شود فراورده انطباقاحتماالً بر  در كارخانه يا اصالحات انجام شده تغييراتهنگامي كه  فراوردهمربوط به 

عالوه بر آن توليد كننده بايد مقررات داخلي را براي تنظيم فرايند مربوط به اين خواص . است فراوردهل از تغييرات آزمون ارائه شده مستق تناوببراي خواص مكانيكي، 

  .ايجاد كرده باشد فراوردهنگام تغيير ه

  

  .هاي آزمون هنوز در دسترس نيست داده نشده است، چون روش ها تناوب –2
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  پيوست پ

  )اطالعاتي(

  λگيري  اندازهآماده سازي آزمونه براي 

  

  نمونه برداري  1-پ

  

. برابر مقدار آزمونه باشد 3مقدار نمونه بايد حداقل . شود انجام مي 4- 3نمونه برداري مطابق استاندارد بند 

  :رود كار مي ههاي زير ب معموالً يكي از راه LWAبراي 

  

 lit100بسته بندي شده، حداقل  هاي سبكدانهنمونه برداري از  −

اين كار را تكرار كنيد تا حداقل . ز نوار نقاله ساكن با استفاده از قاب نمونه بردارينمونه برداري ا −

 .ليتر نمونه در يك كيسه جمع آوري شود 100

اين كار . خليه با استفاده از جعبه نمونه برداريتو مجراي  در حال حركت نقاله نمونه برداري از نوار −

 .كيسه جمع آوري شود نمونه در يك lit100را تكرار كنيد تا حداقل 

بايد در يك كيسه  lit100حداقل . 4- 3ها، مطابق پيوست پ استاندارد بند  دپونمونه برداري از   −

 .جمع آوري شود

 

  ها  تقسيم نمونه  2-پ

  

را به ) ها كيسه داخلهاي  نمونه(نمونه انبوه . شود انجام مي 5- 3ها مطابق استاندارد بند  تقسيم كردن نمونه

آزمونه براي  دواگر . مورد نياز براي آزمونه باشد مقدارتر از  زياد %25تا  5%تري تقسيم كنيد كه  كوچك  نمونه

  . شود ساخته نمونه يك اندازه،  دومورد نياز است،  λگيري  اندازه

  .شود ترجيح داده مي ،مقسم چرخان نمونه. ها را با استفاده از مقسم نمونه تقسيم كنيد نمونه

  

  ها  نمونه تثبيت شرايط  3-پ

  

oدر دماي  را آن .را تثبيت شرايط كنيديك يا دو نمونه جداگانه آزمون 
C)2±105(  خشك كنيد ،جرم ثابتتا .

سازي آزمونه براي  گيري چگالي انبوهي فله و آماده قبل از اندازهيك يا دو روز در آزمايشگاه ) ها(بگذاريد نمونه

   . ، سرد شوندλگيري  اندازه
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   ها آزمونه  4-پ

  

 شود، بعد از هر مرحله ر پبريزيد تا گيري  مرحله در قاب اندازه سهدر  طور دستيه برا نمونه خشك شده 

ه بيشتر از ارتفاع آن پر كنيد و ب mm5تا  mm2قاب را . با دست آنرا تراز كنيد ،يك سومپركردن به ميزان 

از . قرارگيرداه ضريب هدايت حرارتي هاي دستگ دست تراز كنيد تا سطح آن كامالً در تماس با ورق بادقت 

جز فشار دست كه براي تراز كردن بكار ه و هيچ فشاري را ب نكنيداي براي تراز كردن استفاده  هيچ وسيله

  . نكنيدرود اعمال  مي

  

  .كار رفته است هب اي هاي مواد فله برابر ميانگين بعد دانه 10ضخامت آزمونه حداقل ، 2- 3بند مطابق استاندارد 

  

   λاندازه گيري ضريب هدايت حرارتي،   5-پ

  

در ) ها(ضخامت واقعي آزمونه. شود گيري مي اندازه، 2-3مطابق استاندارد بند ، λ، ضريب هدايت حرارتي

  .شود وگزارش مي استفاده λمحاسبه 

  

   λضريب هدايت حرارتي،  ،بعد از اندازه گيري اقدامات  6-پ

  

بند ، تعيين و مطابق استاندارد )ها(گيري مقدار رطوبت آزمونه  ازهبالفاصله بعد از اندضريب هدايت حرارتي 

  .شود گزارش مي 18- 3

  

   λتبديل ضريب هدايت حرارتي،   7-پ

  

 1پمطابق معادله را  آنبايد  شد،تعيين  %u با رطوبت كمي مرطوب ، در شرايطλ ،مقدارگيري  اندازه چنانچه

  .)مراجعه شود 17- 3به استاندارد بند ( كردتبديل 

  

λ2=λ1.eƒu (u2- u1)                                           1-پ  

  
   :كه در آن

ƒu  : براي رس منبسط ( جرم برضريب تبديل مقدار رطوبت برحسب جرمLWA  برابر kg/kg4(؛  

u  : جرم برمقدار رطوبت برحسب جرم .  
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  :مثال

  

λ10, u % = 0.0864 W/mK  

 

u = 0.007% = 0.00007kg/kg ( گيري شده اندازه )    

   

  : تبديل به شرايط خشك  
 u=0 
 
ƒu (u2- u1) = 4×(0-0.00007) = -0.00028 

 
e -0.00028 = 0.9997 

 
λ10, dry = 0.0864× 0.9997 = 0.08637 ~ 0.0864 W/mK    <0.01%< λ10, dry 

  

  

. است  LWA، %0.025 =uراي رس منبسط ب 50%و رطوبت نسبي  C23°در دماي  گيري نشان داده كه يك اندازه - ياد آوري

فزايش خواهد ا W/mK08646/0به  W/mK 08637/0 را از λ10, 0.025  ،λيعني  RH %50و  oC23در  λبه  λ10, dryاز  λتبديل 

  .بنابراين نيازي به تبديل نيست. است 1/0%داد كه كمتر از 
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  پيوست ت

  )اطالعاتي(

  ها فراوردهيا گروهي از  فراوردهايت حرارتي براي يك مثالي از تعيين مقدار اعالم شده ضريب هد

  

  شود كه ضريب هدايت حرارتي اعالم مي موردي  1-ت

  

سال  3در (هاي مستقيم  گيري كه از اندازه فراوردهنتيجه آزمون ضريب هدايت حرارتي براي يك گروه  سهاگر 

ميانگين ضريب هدايت  ،شدآمده در دسترس با  دست  هب 1- و جدول ب 2-3-6مطابق بند ) توليد آخر

  :است ارائه شده 1-آن در جدول ت ي ازمثال .است حرارتي، ميانگين حسابي سه نتيجه آزمون

  

    λmeanو  λنتايج آزمون  1-جدول ت

  

 λ  شماره نتايج آزمون
 W/(m.K)  

1  0753/0  

2  0769/0  

3  0752/0  

λmean  0758/0  

  

  

λ = 0.0758 W/(m.K)     1-ت  

  

 پيوست الف 1-با استفاده از جدول الف) 3براي مثال(ته به تعداد نتايج آزمون در دسترس ، وابسkضريب، 

  .شود تعيين مي

  

  . شود تعيين مي) 2-الف(، با استفاده از معادله  sλضريب هدايت حرارتي،  معيارتخمين انحراف 

  

  

000954.0
13

)0758.0(
3
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λ 2-ت     
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  .شود تعيين مي) 1-الف(ا استفاده از معادله ، ب  λ90/90ضريب هدايت حرارتي محاسبه شده،

 

λ90/90   = 0.0758  + 4.26 × 0.000954= 0.0799   W/(m.K)   3-ت  

  

، با تقريب 1- 2-5مقررات گرد كردن در بند  كه با رعايت، حاصل ضريب هدايت حرارتي اعالم شده

W/(m.K)001/0 با استفاده از گام  شود ميباال گرد  رو بهW/(m.K)001/0 برابر W/(m.K)080/0  است

  ).توان اعالم كرد را مي يمقدار زيادتر(


