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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در 

ها را  استاندارد رسمي فرآورده ايران كه بر طبق قانون ميتواند

تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي 

وظايف و هدفهاي موسسه . استاندارد اجباري اعالم نمايد

  :عبارتست از

انجام تحقيقات بمنظور  –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( 

مك به بهبود تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، ك

روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي 

نظارت بر اجراي  –ترويج استانداردهاي ملي  - كشور

كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول  –استانداردهاي اجباري 

استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به 

هاي مشابه خارجي و منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاال

حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول 

استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب 

خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و 

و تحقيق درباره روشهاي توليد،  مطالعه –مصرف كنندگان 

ترويج سيستم  –نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

آزمايش و تطبيق نمونه  –متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 

كاالها با استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر 

  ) .هاي الزم  اي و صدور گواهينامه مقايسه

اء سازمان بين المللي استاندارد مي موسسه استاندارد از اعض

باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي 



و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و 

  .نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور 

باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و  است و

بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در 

نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي 

  .شود

   



   

 تهيه كننده

 كميسيون استاندارد فرآورده هاي پالستيك
  

 رئيس

 شركت ملي گاز ايران كارشناس   هوشنگ -كهن كبير 
  

 اعضاء

 شركت سهامي پالسكار   روبن -پطروسيان 

 دانشكده علم و صنعت مهندس شيمي  بهرام -سلسساني 

 شركت پتروشيمي ايران و ژاپن مهندس شيمي  ناصر - ثاني 

 دانشكده پلي تكنيك    ايراندخت - نوزاد 
  

 دبير

 موسسه استانداردكارشناس  دكتر داروساز   آريانت  -عفت 



  فهرست مطالب

   

  پيشگفتار

هاي ساخته شده از پلي استيرن قابل انبساط  استاندارد صفحه

  براي مصارف عايق حرارتي

  هدف

  دامنه كاربرد

  طبقه بندي مواد

  مواد تركيب كننده

  خواص فيزيكي

  قابليت اشتعال

  عالمتگذاري

  )1(پيوست 

  )2(پيوست 



   

  بسمه تعالي

  پيشگفتار

هاي پلي استيرن قابل  گيها و روش آزمون صفحهاستاندارد ويژ 

انبساط براي مصارف عايق حرارتي كه بوسيله كميسيون فني 

آورده هاي پالستيكي زير نظر كميته ملي استاندارد  استاندارد فر

فرآورده هاي شيميايي و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در 

وين گرديده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه وتد

قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس ((است به استناد ماده يك

 1349آذر  24موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 

  .بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد )) 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع 

واقع لزوم و يا در فواصل معين و علوم استانداردهاي ايران در م

مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي 

اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در 

  .كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد 

بنابر اين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از  

  .چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود آخرين 

  در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به  

نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در 

اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشور هاي ديگر 

  .هماهنگي و همگامي ايجاد شود 



و مهارتهاي موجود و اجراي  بنابراين با بررسي امكانات

آزمايشهاي الزم استاندارد حاضر با استفاده از استاندادهاي زير 

  :تهيه گرديد 

  1973به سال  876استاندارد انگلستان به شماره  

  1973به سال  3873استاندارد انگلستان به شماره  

SPECIFICATION FOR EXPANDED 
POLYSTYRENE BOARD FOR THERMAL 
INSULATION PURPOSES B S 11965. 3837  

  
هاي ساخته شده از پلي استيرن  استاندارد صفحه  

  قابل انبساط براي مصارف عايق حرارتي

  ـ هدف 1  

نمونه برداري و  -روشهاي آزمون  -در اين استاندارد ويژگيها  

عالمتگذاري صفحات ساخته شده از پلي استيرن منبسط شرح داده 

  .شده است 

  ـ دامنه كاربرد 2  

در اين استاندارد نوعي صفحات ساخته شده از پلي استيرين  

ميليمتر بوده و براي  12/7منبسط كه ضخامت آن بيش از 

درجه سانتيگراد مورد استفاده قرار  75مصارف عايق حرارتي در 

  .گيرد شرح داده شده است  مي

  ـ طبقه بندي مواد 3  

باشند كه تفاوت آنها بيشتر از لحاظ وزن  اين مواد دو نوع مي 

  .شوند  مخصوص بوده و به دو صورت طبقه بندي مي

  ـ معمولي 1 



  ـ خود خاموش شو 2 

  ـ مواد تركيب كننده 4  

نوع معمولي از واحدها يا مونومرهاي استيرن تشكيل يافته : الف  

ي بسته يا به كه طرز آرايش واحدها در فضا به صورت سلولها

  .باشند  عبارت ديگر به شكل كندوي عسل مي

نوع خود خاموش شو نيز جسمي شبيه نوع معمولي بوده و با : ب  

  .كند  اين استاندارد مطابقت مي) 6(مفاد بند 

  ـ خواص فيزيكي 5  

خواص فيزيكي اسفنج پلي استيرن چنانچه طبق آزمونهاي شرح  

ون گردد بايدبا جدول شماره هاي مربوطه آزم داده شده در پيوست

  .مطابقت نمايد  1

  ـ خصوصيات فيزيكي 1جدول شماره 



  

  ـ قابليت اشتعال 6  

مورد آزمون قرار  6نوع خود خاموش شو چنانچه طبق پيوست  

  .گيرد بياد خودبخود خاموش شود 

  ـ عالمتگذاري 7  

  :شود  هر صفحه به آساني با مشخصات زير شناخته مي 

  نام سازنده و يا عالمت تجارتي سازنده - الف  

  وزن مخصوص مواد - ب  

  .نوع جنس معمولي و يا خود خاموش شو  -ج  

  )1(پيوست   



آزمون استحكام برش مقطع صفحات ساخته شده از پلي استيرن  

  قابل انبساط

شكل نمونه آزمون يك قطعه مكعب مستطيل : نمونه آزمون  - الف  

 1/3±50/8ميليمتر و ضخامت  1/3±50/8به عرض  200به طول 

اي تا ضخامت فوق يا  توان آن را به صورت چند اليه ميليمتر كه مي

هاي نوع  ميليمتر تهيه نمود در نمونه 12/7از صفحاتي به ضخامت 

  .ها وارد شود  اول بار بايد به طور موازي به اليه

سب و توان از ميخ يا نوار چ براي اتصال قطعات نمونه آزمون مي 

يا از وسائلي مشابه آنها استفاده نمود و از مصرف چسب در 

  .سطوح جانبي قطعات خودداري كرد 

سه عدد نمونه جهت آزمون اختيار : تعداد نمونه آزمون  - ب  

  .شود  مي

ساعت قبل  24هاي آزمون را در حدود  نمونه: روش آزمون  - پ  

درجه سانتيگراد قرار داده و حد  2±23از آزمون تحت شرايط 

ميليمتر تعيين  1/3متوسط عرض و ضخامت قطعه را بايد تا دقت 

  .نمود 

ميليمتر تجاوز كند  1/3نمونه آزموني كه عرض و ضخامت آن از  

نمونه مورد آزمون را به طور قرينه مطابق . باشد  قابل استفاده نمي

ميليمتر  2/5 ± 152/4گاه كه فاصله بين آنها  روي دو تكيه) 1شكل 

است قرارداده و بار به طور يكنواخت بوسيله قطعه ديگري كه 

روي نمونه مورد آزمون و در وسط آن قرار گرفته است وارد 

  .شود  مي

 6گاه با نمونه آزمون در حدود  هاي سطح تماس تكيه شعاع لبه 

  .ميليمتر باشد  64گاه نبايد كمتر از  ميليمتر و طول قطعه تكيه



ميليمتر در دقيقه بر روي قطعات مورد آزمون  25/4ر با سرعت با 

درصد اندازه   2±وارد گرديده و حداكثر بار وارده را بايد تا دقت 

گرفته و استحكام شكنندگي مقطع نمونه آزمون را به طريق زير 

  :محاسبه نمود 

استحكام شكنندگي مقطع بر حسب كيلوگرم نيرو بر =  

  سانتيمتر 

  :ابطه فوق مربع در ر 

 W  =حداكثر بار بر حسب كيلوگرم نيرو  

 B  =عرض نمونه آزمون بر حسب سانتيمتر  

 D  =ضخامت نمونه آزمون بر حسب سانتيمتر  

 L  =گاه بر حسب  فاصله بين خطوط تماس نمونه آزمون با تكيه

  سانتيمتر

ميانگين عددي استحكام شكنندگي مقطع بدست آمده از سه آزمون  

به عنوان استحكام شكنندگي مقطع جسم مورد آزمون توان  را مي

  .در نظر گرفت 

   

22BD
3wL



  )2(پيوست   

  1روش آزمون تعيين تنش فشاري  

نمونه آزمون به شكل مكعبي است كه : شكل نمونه آزمون  - الف  

ميليمتر بوده و از ورقه بدون نقص پلي استيرن تا  51هر ضلع آن 

  .شود  دقت دو درصد بريده مي

هاي ساخته شده از پلي استيرن قابل انبساط براي  استفاده از ورقه 

  .باشد  تهيه نمونه آزمون نيز مجاز مي

  .حداقل سه عدد نمونه بايد آزمون گردد : تعداد نمونه  - ب  

  وسائل آزمون - پ  

ـ پرس آزمايشگاهي كه صفحه متحرك آن داراي سه حركت  1 

يكنواخت بوده و صفحات پرس بايد بزرگتر از نمونه مورد آزمون 

  .باشد 

درصد نشان   2±ـ نيروسنج ساعتي كه مقدار بار را تا دقت  2 

  .دهد  مي

گيري تغيير شكل كه دقت آن براي اندازه گيري  ـ وسيله اندازه 3 

  .باشد  درصد مي ±5

گيري اضالع  ـ ميكرومتر يا خط كش مدرج مناسب جهت اندازه 4 

  درصد  0/5±نمونه آزمون تا دقت 

ساعت قبل از آزمون  24هاي آزمون  نمونه -روش آزمون  - ت  

  درجه سانتيگراد بايد قرار گيرد 2±23تحت شرايط 

نمونه آزمون بايد طوري در بين صفحات موازي پرس قرار داده  

صله مساوي از طرفين صفحات پرس باشد و شود كه داراي فا

درصد ضخامت اصلي نمونه بر  1±10نيروي فشار بايد با سرعت 



درصد مقدار اصلي  90دقيقه بر آن وارد آمده تا ضخامت نمونه با 

  .آن برسد 

در اين آزمون حداكثر مقدار بار وارده براي كاهش ضخامت نمونه  

  .شود  يادداشت مي

ار وارده را بر سطح مقطع اصلي نمونه مقدار ب: محاسبه  - ث  

مورد آزمون تقسيم نموده و تنش فشاري را بر حسب كيلوگرم 

نيرو بر سانتيمتر مربع بدست آورده و ميانگين عددي تنش فشار 

هاي آزمون به عنوان تنش فشاري صفحات ساخته  حاصله از نمونه

  .شده پلي استيرن منبسط اختيار نمائيد 

  )3(پيوست   

آزمون قابليت نفوذ بخار آب صفحات ساخده شده از پلي استيرن  

  منبسط

درجه  38اين آزمون به منظور قابليت نفوذ بخار آب در  - الف  

 2درصد در يك طرف كمتر از  90سانتيگراد با رطوبت نسبي 

درصد در طرف ديگر صفحات ساخته شده پلي استيرن منبسط به 

  .گيرد  ميليمتر انجام مي 51ضخامت 

نمونه آزمون به شكل استوانه به ارتفاع : شكل نمونه آزمون  - ب  

  .ميليمتر بايد انتخاب شود  64/8ميليمتر و به قطر  1/3 ± 50/8

ميليمتر  51هاي آزموني كه ضخامت آنها كمتر از  براي تهيه نمونه 

توان آنها را به صورت چند الئي تهيه نمود به شرطي  باشند مي مي

  .از چسب استفاده شود  ها كه بين اليه

چنانكه براي برش سطوح مسطح قطعات نمونه از وسيله برش غير  

از سيم داغ استفاده شود سطح نمونه را بايد با كاغذ سمباده صاف 

  .نمود 



  حداقل سه نمونه بايد آزمون شود: تعداد نمونه آزمون  - پ  

  : وسائل آزمون  - ت  

اي كه ارتفاع آن  بشر شيشهـ قوطي آلومينيومي استوانه شكل يا  1 

  .باشد  ميليمتر مي 64ميليمتر و قطر داخلي آن  89

  ـ كلرور كلسيم بدون آب 2 

ـ موم براي مسدود ساختن درز بين نمونه آزمون و سطح  3 

درصد عناصر  90شود كه  داخلي بشر از مخلوطي استفاده مي

ه و متشكله آن مواد نرم كننده و نسبت به آب غير قابل نفوذ بود

  .شكننده نباشد 

سانتيگراد بايد  0/5±38رطوبت نسبي محفظه آزمون در حرارت  

  درصد باشد  90±2

 6/3قوطي آلومينيومي يا بشرها را تا ارتفاع : روش آزمون  - ث  

وزن كلرور كلسيم ( ميليمتر با كلرور كلسيم بدون آب پر نموده 

بايد حداقل ده برابر وزن آبي باشد كه در جريان آزمون از جسم 

و نمونه آزمون را در اخل قوطي مطابق ) شود  آزمون گرفته مي

طوري قرار داده كه هر دو سر آنها يعني قوطي و نمونه ) 2(شكل 

ها بوسيله موم  د سپس اطراف لبهآزمون در يك سطح قرار گيرن

درجه حرارت موم مذاب . گردد  مذاب كامال گرفته و مسدود مي

  .نبايد بيش از درجه نرم شدن نمونه مورد آزمون باشد 



  
 0/001را تا دقت ) بشر و محتويات ( هر نمونه آزمون تهيه شده 

گرم وزن نموده و در محفظه مرطوب به طريقي كه سطح فوقاني 

 24آن تماس مستقيم با رطوبت داشته باشد قرار داده و پس از 

ساعت از محفظه آزمون خارج و تا درجه حرارت آزمايشگاه سرد 

  .نموده و وزن كنيد 

ساعت به عمل آورده و از ترسيم  24حداقل سه توزين در طول  

ت به زمان روي دو محور عمود بر هم نموداري افزايش وزنها نسب

توان ميزان قابليت نفوذ آب را روي ضريب  آيد كه مي بدست مي

  :زاويه خط به طريق زير بدست آورد 

 
جسم مورد آزمون بر حسب ) آب ( مقدار افزايش وزن  Xهر گاه  

سطح نمونه آزمون  Aزمان تماس بر حسب ساعت و  Yميليگرم و 

ر مربع باشد قابليت نفوذ آب از فرمول زير بر بر حسب سانتيمت

 .آيد  بدست مي حسب 

ميانگين عددي سه آزمون به عنوان قابليت نفوذ آب اختيار  

  .گردد  مي

  )4(پيوست   



هاي ساخته شده از پلي استيرن  قابليت هدايت حرارتي صفحه 

منبسط قابليت هدايت حرارتي سطح صفحه ساخته شده از پلي 

  استيرن منبسط در دماي 

  
اي مورد آزمون را طبق مشخصات زير بايد قبل از  نمونه. باشد  

درجه سانتيگراد  2±23ساعت تحت شرايط   48آزمون در حدود 

  .درصد قرار داد  5±50و رطوبت نسبي 

درجه سانتيگراد و دماي  2±0درجه حرارت سطح سرد نمونه  

  .باشد  درجه سانتيگراد مي 1±20سطح گرم آن 

  
  اندازه گيري قابليت هدايت حرارتي - الف  

دستگاه اندازه گيري قابليت هدايت حرارتي از  -  -وسائل آزمون  

يك اندازه  دو نمونه آزمون و, يك صفحه گرم , يك صفحه سرد 

توان  دستگاه آزمون را مي. گيري جريان حرارت تشكيل شده است 

  . سوار كرد  3به طور افقي يا عمودي طبق شكل 

اين وسيله از يك پيل حرارتي گرد يا  - گيري جريان حرارت  اندازه 

سانتيمتر مربع كمتر باشد  100مربع شكل كه سطح آن نبايد از 

نگهدارنده گرد يا مربع شكل به تشكيل شده كه بر روي يك صفحه 

صفحه نگهدارنده داراي . ميليمتر سوار شده است  3ضخامت 

سطوح مسطح و موازي بوده و ابعاد آن نبايد از ابعاد صفات سرد 

مواد تشكيل دهنده صفحه نگهدارنده بايد همگن . و گرم كمتر باشد 



( داراي قابليت هدايت حرارتي يكسان در جهات مختلف , 

  .و ثبات حرارتي باشد ) ايزوتروپيك 

دايت حرارتي وسيله بايد چنان باشد كه اختالف درجه قابليت ه 

درصد اختالف درجه حرارت بين  2حرارت بين صفحات آن از 

  .صفحات گرم و سرد دستگاه آزمون تجاوز ننمايد 

صفحات گرم و سرد بايد از فلزي كه  -صفحات گرم و سرد  

باشد ساخته شود سطح آنها  داراي قابليت هدايت حرارتي زياد مي

كامال صاف بوده و حد ناصافي براي هر متر بايد در حدود  بايد

ابعاد اين صفحات نبايد از دو برابر ابعاد پيل . ميليمتر باشد  0/05

يك يا چند . حرارتي وسيله اندازه گيري حرارت كمتر باشد 

حرارت دو . ترموكوپل بايد به سطوح هر صفحه متصل نمود 

تا درجه حرارت متوسط .  صفحه گرم و سرد بايد قابل كنترل باشد

درجه  0/1±هاي آزمون بيش از  صفحات در حال تماس با نمونه

سانتيگراد در طول آزمون تغيير نكرده و درجه حرارتي كه در 

درجه  0/4شود نبايد بيش از  روي هر ترموكوپل خوانده مي

  .سانتيگراد تغيير كند 

اندازه گيري  يك پتانسيومتر براي اندازه گيري تمام ترموكوپلها يا 

ترموكوپلها بايد از . جريان حرارت بايد مورد استفاده قرار گيرد 

ميليمتر و از جنس  0/2سيمهاي تنظيم شده براي ترموكوپل با قطر 

ضخامت . آلياژ كرم نيكل با قابليت هدايت حرارتي كم ساخته شود 

نمونه آزمون كه براي آزمايش در محل آزمون قرار گرفته است 

  .ميليمتر اندازه گيري شود  0/1قت بايد با د

دستگاه آزمون پس از سوار شدن  -محفظه درجه حرارت ثابت  

اي قرار داده شود كه اختالف درجه حرارت آن با  بايد در محفظه



درجه   0/5±ميانگين درجه حرارت صفحات گرم و سرد در حدود 

اتالف حرارت ممكن است بوسيله عايق بندي . سانتيگراد باشد 

  .هاي دستگاه محدود شود  لبه

رطوبت نسبي هواي داخلي اين محفظه بايد چنان باشد كه هنگام  

  .آزمون قطرات آب بر روي صفحه سرد ايجاد نشود 

. دو نمونه ازمون بايد در نظر گرفته شود  -هاي آزمون  نمونه 

سطوح دو نمونه بايد صاف و موازي بوده و حد ناصافي براي هر 

  .ميليمتر باشد  0/5متر نبايد بيش از 

هاي آزمون نبايد از طول و عرض صفحات  طول و عرض نمونه 

 200*  200توانند در حدود  گرم و سرد كمتر باشند اين ابعاد مي

ميليمتر يا بزرگتر باشند ضخامت يك جفت نمونه آزمون بايد بين 

ميليمتر بوده و اختالف ضخامت دو نمونه آزمون نبايد  50تا  20

  .تر تجاوز نمايد ميليم 1از 

صفحات گرم و سرد را در طرفين وسيله اندازه  -روش آزمون  

گير جريان حرارت قرار داده و در بين صفحات گرم و سرد اندازه 

طبق شكل ( گير حرارت در هر طرف يك نمونه آزمون قرار دهيد 

دو صفحه سرد و گرم را به هم نزديك كنيد تا اطمينان حاصل ) 3

هاي آزمون و اندازه گير  يك بين آنها و نمونهشود كه تماس نزد

  .جريان حرارت موجود است 

  .ضخامت دو نمونه آزمون را اندازه بگيريد  

دستگاه آزمون بايد كنترل شود تا اختالف درجه حرارت بين  

درجه . درجه سانتيگراد نباشد  15صفحه گرم و سرد كمتر از 

حرارت صفحات گرم و سرد را يادداشت كنيد تا اين كه اختالف 

 0/1±درجه حرارت خوانده شده براي سه مرتبه پشت سر هم از 



درجه سانتيگراد تغيير نكند و در همين لحظه مقدار جريان حرارت 

  .توليد را از روي اندازه گير جريان حرارت يادداشت كنيد 

قابليت هدايت حرارتي نمونه آزمون را براي ميانگين  -بات محاس 

  :توان از فرمول زير محاسبه نمود  درجه حرارت آزمون مي

  
k   = قابليت هدايت حرارتي نمونه آزمون در درجه حرارتT  بر

  حسب 

  
T  = ميانگين درجه حرارت صفحات گرم و سرد به درجه

   سانتيگراد 

V  = مقدار حرارتي كه به وسيله اندازه گير جريان حرارت در

  .توليد شده است برحسب ميكرو ولت  Tدرجه حرارت  

براي انجام  -هاي آزمون شاهد  نمونه -تنظيم كردن دستگاه  

آزمون الزم است كه اندازه گير جريان حرارت بوسيله يك جفت 

يله آزمون نمونه آزمون شاهد كه قابليت هدايت حرارتي آن بوس

گيري شده  هم زمان با آزمون روش الف اندازه 4روش ب پيوست 

چنين نمونه آزمون شاهد بايد داراي خواص . است تنظيم شود 

فيزيكي ثابت بوده و با يك منحني كه قابليت هدايت حرارتي آن را 

)2T1T(
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كند  به ميانگين درجه حرارت آزمون در حد مناسبي مربوط مي

  .همراه باشد 

هاي شاهد بايد شبيه  ابليت هدايت حرارتي نمونهضخامت و ق 

دقت كنيد كه . گيرند باشد  هائي كه مورد آزمايش قرار مي نمونه

  . خواص نمونه شاهد ثابت نگهداشته شود 

پس از بدست آوردن قابليت هدايت  - روش تنظيم كردن دستگاه  

هاي شاهد بوسيله آزمون روش ب ثابت تنظيم  حرارتي نمونه

  :توان از فرمول زير بدست آورد  مي دستگاه را

  
ـ ثابت تنظيم دستگاه به درجه حرارت بستگي دارد و  1يادآوري  

بايد دقت شود كه ميانگين درجه حرارت آزمون ثابت تنظيم 

  . دستگاه مساوي ميانگين درجه حرارت آزمون اصلي باشد 

م اندازه گيري قابليت هدايت حرارتي نمونه شاهد و ثابت تنظي - ب  

  دستگاه

 300دو عدد نمونه آزمون مربع شكل به ضلع  -روش آزمون  

 50بستگي به نوع مواد تا ( ميليمتر  25ميليمتر و ضخامت حداقل 

 25ها كمتر از  بايد انتخاب شود چنانچه ضخات ورقه) ميليمتر 

اي در نظر گرفت تا ضخامت  توان آن را چند اليه ميليمتر باشد مي

هاي آزمون را به ترتيب در دو طرف  نمونه. د مطلوب را ايجاد نماي

باشد قرار داده  ميليمتر مي 200صفحه مربع شكلي كه هر ضلع آن 

و بوسيله صفحه محافظ مربع شكل ديگري كه در مركز آن داراي 

ميليتر بيشتر از هر ضلع صفحه گرم  3سوراخ مربع شكلي به ضلع 

  .شود  مي باشد احاطه مي



ميليمتر را كه  300شكل به ضلع  دو عدد صفحه سرد مربع 

بوسيله جريان مايعات درجه حرات آن ثابت نگهداشته شده است 

روي سطوح خارجي نمونه قرار داده و حداقل سه عدد ترموكوپل 

بايد به آن متصل شود تا بوسيله آن درجه حرارت سطح سرد 

اندازه گيري شود براي اندازه گيري درجه حرارت صفحه داغ و 

ظ بايد تعداد مناسبي ترموكوپل انتخاب نمود و به نقاط صفحه محاف

مختلف آن متصل نمود هر يك از ترموكوپلهاي مصرفي بايد داراي 

  .سيم هدايت برق مستقل باشند 

اي كه از مواد عايق  تمام وسائل تهيه شده فوق را بايد داخل جعبه 

ميليمتر ساخته شده است  150تا  100حرارتي با ضخامت جداره 

قرار داده تا با اين طريق بتوان تغييرات درجه حرارت محيط داخل 

  .محفظه را به حداقل رساند 

گيرد كه درجه  چنانچه دستگاه در محلي مورد استفاده قرار مي 

باشد وسائل را بايد  حرارت آن كمتر از نقطه شبنم هواي محيط مي

ذ بخار آب باشد قرار داد تا از اي كه غير قابل نفو در داخل جعبه

  .ايجاد شدن قطرات آب در اطراف آن جلوگيري بعمل آيد 

وسيله برقي براي كنترل درجه حرارت صفحه گرم و صفحه  

محافظ بايد بكار برده شود تا درجه حرارت اين دو صفحه را برابر 

و در حال تعادل نگهدارد ميزان انرژي الكتريكي از دست تهيه در 

م بايد اندازه گيري شود با استفاده از مقدار بدست آمده صفحه گر

و با توجه به درجه حرارتهاي سطح بين صفحه داغ و سوراخ 

صفحه محافظ و همچنين در داخل ضخامت نمونه و سطوح سرد و 

توان ضريب هدايت حرارتي نمونه شاهد را بدست  گرم صفحات مي



) K(نمونه شاهد و با بدست آوردن قابليت هدايت حرارتي . آورد 

  .را محاسبه نمود ) Z(توان ثابت تنظيم دستگاه  مي

  

  )5(پيوست   

آزمون ثبات ابعاد صفحات ساخته شده از پلي استيرن منبسط در  

  حرارتهاي زياد



نمونه آزمون قطعه مكعب مستطيلي به  -شكل نمونه آزمون  - الف  

 12/5ميليمتر و به ضخامت  75ميليمتر به عرض  305طول 

يليمتر بوده و براي تهيه آن از اره دندانه ريز و يا چاقو استفاده م

  .شود  مي

شود  حداقل سه نمونه آزمون اختيار مي -تعداد نمونه آزمون  - ب  

.  

 2±23پس از قرار دادن نمونه در شرايط  -روش آزمون  - پ  

 250ساعت دو سنجاق به فاصله  24درجه سانتيگراد به مدت 

ميليمتر از يكديگر روي محور مركزي مستطيل و به فواصل 

هر نمونه را در روي طبقه . مساوي تا مركز آن بايد نصب نمود 

درجه سانتيگراد  1±80مشبك اتوو مجهز به باد بزن در حرارت 

قرار داده و پس از هفت روز آن را از اتوو خارج نموده و مدت دو 

يگراد نگاهداشته و درجه سانت 2±23ساعت در تحت شرايط 

  .تغييرات فاصله بين دو سنجاق را اندازه گيري كنيد 

ثبات ابعاد از روي تغييرات فاصله بين دو سنجاق نسبت به فاصله  

  .شود  اوليه آن بر حسب درصد طول محاسبه مي

  

  )6(پيوست   

  آزمون قابليت اشتعال 

و به  ميليمتر 203اي به طول  نمونه قطعه -نمونه آزمون  - الف  

  .باشد  ميليمتر مي 12/5ميليمتر و به ضخامت  25/4عرض



توان استفاده  براي تهيه آن ازاره دندانه ريز و يا سيم داغ مي 

 76ميليمتر و  51نموده و روي آن را بوسيله خطوطي به فواصل 

  .ميليمتر از يك طرف بايد عالمتگذاري نمود 

  .حداقل سه نمونه بايد آزمون گردد  -تعداد نمونه  - ب  

ساعد تحت شرايط  48نمونه به مدت  -آماده سازي نمونه  - پ  

درصد آماده  5±60درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  23±2

  .گردد  مي

نمونه را بايد در شرايط فضاي آزمون بر  -روش آزمون  - ت  

ب نمود كه ضلع طوري نص) 4(روي پايه محكمي مطابق شكل 

بزرگتر در دهانه گيره قرار گرفته و موازي با سطح افقي بوده و 

  .درجه بسازد  45محور عرضي اين سطح با سطح افقي زاويه 

خطوط عالمتگذاري شده روي نمونه در باال طوري قرار دارد كه  

باشد در زير نمونه آزمون تورسيمي هفت  كامال قابل رويت مي

ميليمتر به طور  6ترين نقطه نمونه به فاصله اي و در پائين  چشمه

شود كه فاصله سر آزاد نمونه آزمون با  افقي طوري قرار داده مي

پس از نصب نمونه مورد آزمون . ميليمتر باشد  51تور سيمي 

انتهاي قسمت پائيني آن را در تحت تابش شعله چراغ بنسن كه 

سوخته و به ميليمتر است قرار داده تا نمونه  91طول شعله آن 

 51خطوط نشانه برسد پس از سوختن نمونه تا خط نشانه 

ميليمتري چراغ را از نمونه مورد آزمون دور ساخته و نتيجه 

  .شود  بررسي مي

هر گاه نمونه آزمون تا بيش از خط نشانه دوم نسوزد نوع : توجه  

  .شود  نمونه خود خاموش شو در نظر گرفته مي



  
   
  

  

  
1- Compressive stress  
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