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 »بسمه تعالی «

  آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .میباشد) رسمی ( استانداردهاي ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
اي فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوین استاندارد در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون ه

سعی بر این . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
است که استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدي، فنی و فن 

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : انه صاحبان حق و نفع شاملآوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصف
پیش نویس استانداردهاي ملی جهت .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهاي دولتی باشد

نظرخواهی براي مراجع ذینفع واعضاي کمیسیون هاي فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات 
) رسمی( ی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی وپیشنهادها در کمیته مل
  .چاپ و منتشر می شود

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین 
 عنوان شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 

  .تصویب رسیده باشد
لی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اص

تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتهاي 
  .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـاي بین المـللی استفـاده می نماید

ت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعای
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 
مالحظات زیست محیطی و اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها را با تصویب شوراي عالی استاندارد 

 بازارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، اجراي مؤسسه می تواند به منظور حفظ. اجباري نماید
  .استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا اجباري نماید

 همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه
فیت ومدیریت زیست مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان سیستم هاي مدیریت کی

محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را 
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

ترویج سیستم بین المللی . ها نظارت می نمایدگواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آن
یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح 

  .استانداردهاي ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 -انیهاي ساختم کمیسیون استاندارد واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده
هاي ساختمانی در برخورد  قابلیت افروزش فرآورده:  قسمت چهارم-روشهاي آزمون

  ) آزمون منبع تک شعله(مستقیم شعله 
 

  نمایندگی یا سمت  رئیس
  حسنی ـ ابوالفضل 

  )دکتراي مهندسی عمران(
  دانشگاه تربیت مدرس

   اعضاء
  اکبري ـ لیال تقی

  )فوق لیسانس شیمی (
   و مسکنمرکز تحقیقات ساختمان

  جوانبخت ـ امیر 
  )فوق لیسانس معماري(

  سازي مصرف سوخت کشور سازمان بهینه

  خدابنده ـ ناهید
  )لیسانس شیمی (

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

   حسین-عابدي
  )لیسانس مهندسی صنایع (

  شرکت پشم سنگ ایران

  رنجبر ایرانی ـ مصطفی
  )لیسانس فیزیک (

  شیشه ایران شرکت پشم

  ي مقدم ـ الهامعسکر
  )لیسانس شیمی (

  مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن

   پریچهر–قزلباش 
  )لیسانس فیزیک کاربردي  (

  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  لنکرانی ـ مهرناز 
  )فوق لیسانس معماري(

  سازي مصرف سوخت کشور سازمان بهینه

   محمدحسین-  ماجدي اردکانی
  )لیسانس شیمی(

  حقیقات ساختمان و مسکنمرکز ت
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  ویسه ـ سهراب
  )فوق لیسانس مهندسی معدن (

  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن

 
   دبیران

  بختیاري ـ سعید
  )فوق لیسانس مهندسی شیمی(

  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن

  جعفرپور ـ فاطمه
  )لیسانس شیمی(

  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن
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  ه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانیوسومین اجالسی اعضاء یکصدوسی

 
  نمایندگی یا سمت  رئیس

  حسنی ـ ابوالفضل 
  )دکتراي مهندسی عمران(

  دانشگاه تربیت مدرس

 
  اعضاء

 

  اکبري حقیقی ـ کریم
  )لیسانس شیمی ( 

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  اکبري ـ محمد
  )لیسانس عمران ( 

  ز مصرف کنندهسازمان حمایت ا

  بختیاري ـ سعید
  )فوق لیسانس مهندسی شیمی(

  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن

  تاروردیزاده ـ المیرا 
  )لیسانس عمران (

  مرکز تحقیقات وزارت کار

  اکبري ـ لیال تقی
  )فوق لیسانس شیمی (

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  جعفرپور ـ فاطمه
  )لیسانس شیمی (

  مان و مسکنمرکزتحقیقات ساخت

   آزاده–شارسان 
  )لیسانس فیزیک(

  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن

   حسین–عابدي 
  )لیسانس صنایع (

  شرکت پشم سنگ ایران

  عسکري مقدم ـ الهام
  )لیسانس شیمی (

  مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن
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  لنکرانی ـ مهرناز 
  )فوق لیسانس معماري(

  سازي مصرف سوخت کشور سازمان بهینه

   عبدالرضا–دي مرش
  )لیسانس شیمی(

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  ویسه ـ سهراب 
  )لیسانس معدن فوق(

  مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن

  یگانی ـ فرشته
  )و ساختمان لیسانس راه (

  وزارت صنایع و معادن

   دبیر
  نوري ـ نگین

  )لیسانس شیمی ( 
  انموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایر
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  پیشگفتار
   اي آزمون روشه–هاي ساختمانی  واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده « استاندارد

آزمون منبع تک (هاي ساختمانی در برخورد مستقیم شعله  قابلیت افروزش فرآورده: قسمت چهارم

هاي مربوطه   سیونی کم مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن درتوسطنویس آن  پیش که » )شعله

مورد  18/10/84جلسه کمیته ملی استاندارد مورخ و سومین  یکصدوسیتهیه و تدوین شده و در

 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه 3ئید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده تا

  .شود   بعنوان استاندارد ایران منتشر می1371استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت هاي ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم 

خدمات، استانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادي که و 

براي اصالح و یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوطه 

 آخرین بنابراین براي مراجعه به استانداردهاي ایران باید همواره از. مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .تجدیدنظر آنها استفاده کرد

در تهیه وتدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و   

  . هماهنگی ایجاد شودالمللی هاي بیننیازهاي جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد

  :  استمنابع و ماخذي که براي تهیه این استاندارد بکار رفته به شرح زیر
EN ISO 11925-2: 2002 - Reaction to fire tests – Ignitability of building 
products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame 
source test. 

 

 پ
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  مقدمه
ورد هاي ساختمانی در برابر حریق در دو حوزة اصلی زیر م  رفتار و عملکرد مصالح و فرآورده

  :گیرد  آزمون قرار می

مشخص کنندة میزان مشارکت یک فرآورده در گسترش :  عملکرد واکنش در برابر آتش-الف 

  .باشد  حریق می

عبارت از توانایی یک فرآورده براي جلوگیري از گسترش :  عملکرد مقاومت در برابر آتش-ب 

تواند   است و در صورت لزوم مییا دود از منطقه حریق گسترش یافته به فضاهاي مجاور / آتش و 

  .شامل بررسی حفظ پایداري مکانیکی عضو ساختمانی در برابر حریق نیز باشد

توضیحات الزم در این خصوص و ارتباط آزمونهاي آتش با پدیدة واقعی حریق در   

  .استاندارد دیگري منتشر خواهد شد

آزمون این . باشد بر آتش میاستاندارد چهارمین قسمت از استانداردهاي واکنش در برااین   

و اجزاي ساختمانی از نظر عملکرد  ها مصالح، فرآوردهبندي  هاي آزمون براي طبقه جزو روش

  ارائه1384 : 8299بندي در استاندارد ملی ایران شماره  روش طبقه. باشد ی مآتش واکنش دربرابر 

 .شده است

   ایمنیهشدار
 امکان وجود دارد که ایند و نداشته باشبر اتی در ممکن است خطرکلیه آزمونهاي آتش   

 بر اثر  نیز ممکن استیخطرات.  شوندمتصاعدمضر در طول آزمون و یا گازهاي سمی و دود 

  بنابراین الزم است .رخ دهندها  آزمونههاي  مانده پسیا دفع   آزمونول  در طها ور شدن آزمونه شعله

 
  ت
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 کننده آتش کپسول خاموش. ي ایمنی صورت گیردو پیشگیریهاارزیابی همه خطرات احتمالی تا 

هاي مکتوب   شده و دستورالعملداده به کارکنان آزمایشگاه باید آموزش  .باید در دسترس باشد

  . دستورات پیروي نمایند از این کارکنان آزمایشگاه باید.گردد ایمنی باید تهیه و به آنها ارائه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ث
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١ 

  –هاي ساختمانی  اي مصالح و فرآوردهواکنش در برابر آتش بر

  :هاي آزمون ، قسمت چهارم   روش

  هاي ساختمانی در برخورد مستقیم شعله قابلیت افروزش فرآورده 

  )آزمون منبع تک شعله (

  هدف و دامنه کاربرد    1

 1هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن یـک روش آزمـون بـراي تعیـین قابلیـت افـروزش                
دهی صـفر، بـا اسـتفاده از       تابشبا   وچکساختمانی است که از طریق برخورد شعله ک       هاي    فرآورده
  .شود  عمودي انجام میوضعیتهاي در  آزمونه

ور  ، بـدون آنکـه شـعله    شـوند   دور می  شعلهو جمع شده واز   ذوب  در برابرشعله   هایی را که      فرآورده
  .اسایی کردتوان با روش اضافی که در پیوست الف ارائه شده است شن شوند، می

  مراجع الزامی   2

. مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت      
در مـورد مراجـع داراي تـاریخ        . شود  بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می         

معهذا بهتر .  نیستك موردنظرها و تجدیدنظرهاي بعدي این مدار   یا تجدیدنظر، اصالحیه  / چاپ و   
 این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظرهاي مدارك الزامی زیـر              است کاربران 

یـا  / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و/ در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و    . را مورد بررسی قرار دهند    
  .تجدیدنظر آن مدارك الزامی ارجاع داده شده موردنظر است

                                                
1: Ignitability 
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  :تفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی استاس
 آتش براي مصالح و واکنش در برابر - 7271-8 استاندارد ملی ایران شماره   2-1

 روشهاي تثبیت شرایط و ضوابط -هشتمقسمت :  آزمون روشهاي-هاي ساختمانی فرآورده
  کلی براي انتخاب مصالح زیرکار

 
2-2 EN 13238, Reaction to Fire Test for Building Products – Conditioning 
Procedures and General Rules for Selection of Substrates. 
2-3   EN ISO 13943, Fire Safety – Vocabulary (ISO 13943-1:1999) 

 

  اصطالحات و تعاریف   3

، به اضافه تعاریف زیر استفاده        2-2بند  در این استاندارد، از اصطالحات و تعاریف ارائه شده در           
  .شده است

  فرآورده    1ـ3
  .مصالح، عنصر یا جزئی که راجع به آن اطالعاتی مورد نیاز است

  تخت فرآورده اساساً    2ـ3
  :اي که یکی از مشخصات زیر را دارا باشد فرآورده

  .سطح در معرض آزمون صاف باشد) الف
ح در معرض آزمون توزیع شده باشد، مـشروط         ناهمواري سطحی به طور یکنواخت روي سط      ) ب

  :ددرست باش یکی از موارد زیربر آنکه
داراي عمقـی کمتـر   متـر   میلی 250×250 ابعادنماینده از آزمونه به  درصد سطح مربعی 50حداقل ـ 
 که در تماس با بلنـدترین برآمـدگیهاي سـطح در معـرض         باشد متر نسبت به یک صفحه       میلی 6از  

  .گیرد قرار می
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. متر عمق داشته باشـد   میلی10متر عرض و   میلی5/6 نباید بیش از ها  یا سوراخها  ، شکاف ها   ترك -
 نماینـده   مساحت درصد   30 روي سطح نباید از      يها   سوراخ یاها    ها، شکاف   مجموع این گونه ترك   

  .بیشتر شود  آزمونه سطح در معرضمتر از  میلی250×250 ه ابعادبمربعی 

  1تعل مشهاي خرده    3ـ3
. دهـد  وري ادامـه مـی   شعلهکه به   است آزمونهنگامشده از آزمونه در  مواد جدا ، مشتعل هاي  خرده

  .استخرده مشتعل  زیر آزمونه، نشانگر  استاندارد، افروزش کاغذ صافیبراي اهداف این

  شعله پایدار    4ـ3
  . است ثانیه3مونه براي مدتی بیش از  آزوجود شعله بر روي سطح

  روزش اف   5ـ3
  .باشد می حضور شعله پایداربه معناي 

  دستگاه آزمون    4

  اق آزمونتا    4-1
درصـد را  ) 50±20(و رطوبت نـسبی  لسیوس درجه س) 23±5(اق که بتواند محیطی با دماي    تیک ا 

  .فراهم نماید
 وچـک هـاي سـطحی ک       شعله مشاهدهد، به   شواقی که بخشی از آن تاریک       تمشخص شده است ا     :یادآوري

 .کند میکمک 

   محفظه احتراق   2ـ4
دار مقـاوم در برابـر    داراي درهـاي شیـشه  نزن ساخته شده و  هاي فوالد زنگ محفظه احتراق از ورق  

تهویـه   .کنـد   حداقل جلو و یک پهلـوي جـانبی را فـراهم مـی            در  دسترسی و مشاهده     بوده و  گرما
 از  بایـد این جعبـه مـشبک   . د شوانجامجعبه مربعی زیر محفظه میان از  انه آزاد بتواند   محفظه باید 

                                                
1 Flaming debris 
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 25×25متر، با دهانه مربع شـکل بـه ابعـاد         میلی 50متر، ارتفاع      میلی 5/1نزن با ضخامت      فوالد زنگ 
 تهویه آزاد، محفظـه بایـد روي        قدور ساختن مراي  ب. شود  ساخته  ) دجوع شو  ر 1شکل  به  (متر    میلی
جانبی محفظه احتـراق  فی را روي پهلوهاي  که شکا  قرار داده شود     متر   میلی 40گاهی به ارتفاع      تکیه

سرعت هـوا کـه در   . ید بسته باشدها در قسمت جلوي محفظه با گاه  شکاف بین تکیه  . کند  فراهم می 
مـشعل  شـمعک  فقـط   در حالتی که ، )1 شکل مطابق (شود    گیري می   محفظه احتراق اندازه  دودکش  

  .باشدر ثانیه  متر ب)7/0±1/0(باید خته شده و تهویه هود روشن است، افرو
  . قرار گیرد مناسبیدار محفظه احتراق باید زیر هود تهویه

      منبع افروزش3ـ4
شود که بتوان آن  اي طراحی می به گونهمشعل  . نشان داده شده است2ساختار یک مشعل در شکل   

 بایـد  مـشعل . نسبت به محور قائم مورد استفاده قـرار داد درجه  45را به طور قائم یا مایل با زاویه    
اي نصب شود که به آرامی روي آن صفحه در امتداد محـور مرکـزي      روي یک صفحه افقی به گونه     

 اطمینان از کنترل دقیق ارتفاع شعله، مـشعل بایـد   براي. محفظه احتراق به جلو و عقب حرکت کند 
  .به یک شیر تنظیم حساس مجهز گردد

       سوخت4ـ4
 درصد باشد، براي دستیابی به پایداري شعله بـا     95سوخت باید پروپان تجارتی با حداقل خلوص        

  . کیلوپاسکال باشد50 و 10، فشار گاز باید بین درجه  45 مایل شده در زاویه مشعل
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  صفحه افقی : 3  گیري سرعت هوا نقطه اندازه : 1
  دودکش : 4  شبکه فلزي : 2

 
     محفظه احتراق1شکل 

 .ها ارائه شده باشد دیر اسمی بوده و برحسب میلی متر هستند، مگر آنکه رواداريکلیه ابعاد، مقا :یادآوري
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  لوله دریچه سوخت  : 4  گاز جت: 1
  شکاف مناسب  : 5  لوله مشعل : 2
    کننده شعله تثبیت : 3

  تجهیزات مشعل)  ـ الف 2شکل 
  
  

 
  جت گاز)   ـ ب 2شکل 

 
  
  

  بخش هدایت : 3  منطقه اختالط گاز :  1
  خروجی  : 4  دهنده بخش شتاب : 2

  لوله مشعل)   پ – 2شکل 
 
 

  )ابعاد به میلی متر ( سوز مشعل گاز   2شکل 
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  مشعل و شیر تنظیم)   ج –2شکل   کننده شعله تثبیت)   ت – 2شکل

  
  سوزازگ  مشعل 2ادامه شکل 

  

  نده آزمونهنگهدار    5ـ4
متر و   میلی15نزن به عرض    از جنس فوالد زنگ   ایی  دوت شکل   U شامل یک قاب  نگهدارنده آزمونه   

قاب به طور عمودي از     . ه است دخص ش  مش 3شکل    در  ابعاد سایر .است متر  میلی) 5±1(ضخامت  
 در شود که سطح زیرین آزمونـه  به گونه اي آویزان می)  رجوع شود  4 و شکل    6ـ4به بند   (گاه    تکیه

 رجـوع  7 تـا  5هاي  به شکل(معرض شعله قرار گیرد مستقیماً در هاي آن   امتداد محور مرکزي و لبه    
  ).شود

به وسیله پیچ یاگیره به یکدیگر       نگهدارنده آزمونه  دو نیمه    ، برداشتن آزمونه  تاببراي جلوگیري از    
در طول انجام  باید بتواند آزمونه را نگهدارنده آزمونه استفاده شده براي اتصالنوع  .شوند  وصل می 

  .نگه داردآزمون 
 

هاي کوچک تقریباً به  توان از پین می) هاي تماس در محل(براي بهم پیوستن سطح قاب به آزمونه   :یادآوري
 .متر استفاده کرد طول یک میلی
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  آزمونه :  ١   

 
  )ابعاد به میلی متر( اي از نگهدارنده آزمونه   نمونه    3شکل 
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  پایه مشعل : 4  نگهدارنده آزمونه : 1
   رجوع شود5به شکل  : A  مونهآز : 2
     گاه تکیه : 3

  
  )نماي جانبی( استقرار مشعل  نحوهگاه و اي از تکیه نمونه    4شکل
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١٠ 

 
   آزمونه: 1 
   فاصله نگهدار مشعل: 2 
 d : ضخامت   

  
  متر یا کمتر   میلی3هاي با ضخامت     نقطه برخورد شعله براي فرآورده  5شکل

 )ترم ابعاد به میلی( 
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  آزمونه: 1
  فاصله نگهدار مشعل : 2

  

  
  

  متر  میلی3هاي با ضخامت بیشتر از  اي از نقاط برخورد شعله براي فرآورده نمونه -6شکل
 )متر ابعاد به میلی(
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١٢ 

 

 
  

هاي چندالیه با  ههاي اضافی براي آزمون نقاط برخورد شعله براي مجموعه آزمون    7شکل 
 )متر ابعاد به میلی(متر     میلی10ضخامت بیشتر از 
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  گاه  تکیه    6ـ4
ي کـه آزمونـه بـه     شـود بـه طـور       به آن وصل می    نگهدارنده آزمونه که  است  قائم  یک پایه    گاه  تکیه

 قـرار گیـرد  مشعل نه است در معرض شعله آزمو باز آن که حاوي کنارهآویزان شده و  قائم   صورت
  ). رجوع شود4به شکل (

زیرین آزمونه و باالي صفحه افقی روي شبکه فلـزي بایـد بـراي برخـورد شـعله         فاصله بین سطح    
  .متر باشد  میلی)85±10(متر و براي برخورد شعله سطحی  میلی) 125±10 (روي لبه

   زمان سنج   7ـ4
سنج باید قابلیت ثبت زمان را با تقریب ثانیه داشته و دقت آن باید یـک ثانیـه در هـر سـاعت       زمان
 .باشد

  شابلون   8ـ4
 0(دو صفحه فلزي یکی به طول       

1 -
 0(و عرض   ) 250+

1 -
 0(و دیگري بـه طـول       متر    میلی) 90+

1 -
و ) 250 +

 0(عرض  
1 -

شـود کـه مطـابق     شابلون بزرگتر در صورتی استفاده می. شود  استفاده می میلی متر ) 180 +
  . شودکارروش ارائه شده در پیوست الف 

  ل بازرسی شعلهی وسا   9ـ4

  گیري ارتفاع شعله  وسیله اندازه   1ـ9ـ4
اي است که چنانچه در برابر نوك ثابت مـشعل            گیري ارتفاع شعله وسیله     وسیله مناسب براي اندازه   

رواداري وسـیله  ).  رجـوع شـود  8بـه شـکل   (متري را نشان دهـد         میلی 20قرار گیرد، ارتفاع شعله     
  .متر باشد  میلی±1/0گیري ارتفاع شعله باید  اندازه

  لبه فاصله نگهدار مشعل براي برخورد شعله   2ـ9ـ4
روي روزنـه مـشعل قـرار     توانـد       مـی متر که      میلی 16یک فاصله نگهدار متحرك به طول       به وسیله   

  شـود  بازرسـی   )سـت  ارتفـاع شـعله از پـیش تنظـیم شـده ا      ( از نقطه تماس شـعله      فاصله  ،  گیرد  
  ). رجوع شود9به شکل  (
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١۴ 

 
 
  صفحه فلزي: 1
  شعله : 2

 

     مشعل : 3
 

  )متر ابعاد به میلی(گیري ارتفاع شعله   اي از وسیله اندازه نمونه    8شکل
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١۵ 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

  برخورد شعله به لبه) الف

  مشعل : 1
  فاصله نگهدار : 2

  برخورد شعله به سطح) ب
    زمونهسطح آ: 1
    فاصله نگهدار: 2
      مشعل : 3

 
  )متر ابعاد به میلی( فاصله نگهدار شعله     9شکل 
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  دار مشعل براي برخورد شعله سطحیهفاصله نگ    3ـ9ـ4
گیـرد، فاصـله    روي روزنـه مـشعل قـرار    تواند   مییک فاصله نگهدار مخروطی شکل متحرك که     با  

  ). رجوع شود9به شکل  (شودزمونه بازرسی  مشعل و سطح آلبهمتري بین   میلی5ثابت 

   بادسنج   10ـ4
سـرعت جریـان هـوا در    گیـري   بـراي انـدازه   متر بر ثانیـه، بایـد   ±1/0یک بادسنج مناسب با دقت     

  .استفاده شودخروجی باالیی محفظه احتراق 

   کاغذ صافی و سینی   11ـ4
خاکستر کمتر  با باقیمانده   و   2g/m 60با وزن واحد سطحی معادل      ، رنگ نشده،     نو کاغذ صافی باید  

  . درصد باشد1/0از 
متر بوده و از جنس ورق آلومینیـوم      میلی 10متر و عمق      میلی50×متر  میلی100 داراي ابعاد     باید سینی
  .شود ها عوض  قرار گرفته و بین آزمون نگهدارنده آزمونهسینی در زیر . باشد

  آزمونه    5

  سازي  آماده   1ـ5
گیرد و بـا اسـتفاده از    اي است که مورد آزمون قرار می   ک نمونه که نماینده فرآورده     از ی   باید آزمونه

  .شود  مشخص شده است، بریده 8ـ4شابلون که در بند 

   ابعاد    2ـ5
 0(آزمونه باید داراي طول 

1 -
 0(متر و عرض  میلی) 250+

1 -
  .متر باشد میلی) 90+

 .متر یا کمتر باید با ضخامت کامل مورد آزمون قرار گیرند        میلی 60اي با ضخامت معمولی     ه  زمونه آ
زمونه  سـطحی کـه در    بریـدن متر، بایـد ضخامتـشان بـا     میلی60هاي با ضخامت معمولی بیشتر از    آِ

چنانچـه الزم باشـد کـه انـدازه آزمونـه      . دنمتر کاهش داده شو   میلی 60تا  قرار ندارد   معرض آزمون   
  . داده شود، در اینصورت سطح بریده شده نباید در معرض شعله قرار گیردکاهش
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مونه باید به آزشوند، یک     آزمونه تولید می    ابعاد هاي کمتر از    هایی که معموالً در اندازه      براي فرآورده 
  .دشوطور اختصاصی با اندازه مناسب براي آزمون تولید 

   نیستندتخت  هایی که اساساً فرآورده    3ـ5
شود مورد  توان به همان شکلی که تولید می        ، آزمونه را می   یست ن تختاساساً  ،  نگامی که فرآورده    ه

فرآورده باید در اندازه کامل یا به صـورت         ). اي شکل   هاي حرارتی لوله    مانند عایق (آزمون قرار داد    
  . شودهیه میلی متر ت250هاي به طول  آزمونه

  تعداد     4ـ5
 رویارویی، حداقل شش آزمونه که نماینده فرآورده اصلی اسـت بایـد   براي هر شرایط     1ـ4ـ5

 . آزمونه باید در جهت طولی و سه آزمونه در جهت عرضی بریده شوندسه. مورد آزمون قرار گیرد
 چنانچه فرآورده تحت آزمون، از لحاظ ضخامت غیرمتقارن است و در عمل هر یـک       2ــ 4ـ5

ک منبع افروزش قرار گیرد، آزمون بـا یـک سـري آزمونـه     از دو رویه آن ممکن است در معرض ی        
  .گیرد روي هر رویه انجام جداگانه 

، امـا  باشندحی است که به طور مشخص متفاوت  وسطچنانچه یک فرآورده داراي          3ـ4ـ5
د، در اینصورت، نساز  را برآورده می2ـ3 مشخصات سطحی داده شده در بند    سطوحهر یک از این     
 .آورده باید بیش از یک سري آزمون انجام گیردبراي ارزیابی فر

مورد اسـتفاده  و یا روکش نشده شده  هاي روکش با کنارهبتواند چنانچه یک فرآورده         4ـ4ـ5
  .هاي روکش شده و روکش نشده انجام شود گیرد، آزمون باید روي هر دو آزمونه قرار 

  ها  زیرالیه   5ـ5
شود، در اینصورت آزمونه باید نماینده         زیرالیه نصب می   ک ی  فرآورده در شرایط اجرا روي     چنانچه

   .دشوانتخاب  1-2 بند مطابقزیر الیه باید . شرایط اجراي کار باشد
 

 در معرض قرار گرفتن لبه زیرین مصالحی که روي یک باید در خصوصآزمونه سازي  آمادههنگام  :یادآوري
 بیـشتري از  امتـداد   ممکن اسـت    کار  ر عمل سطح زیر    د زیراآید،  عمل  به  دقت الزم   شوند،    زیرکار نصب می  
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 مانند هاي کاربردي جنبهنشان دهنده آزمونه باید پیکربندي . در معرض قرار نگیردمصالح مورد آزمون داشته و 
 . و غیره باشدکار، مهار به زیررکارنوع زی

  تثبیت شرایط آزمون    6

  .تثبیت شرایط گردند 1-2 بند درها و کاغذ صافی باید مطابق روش شرح داده شده  آزمونه

  روش آزمون    7

  کلیات    1ـ7
زمان شـروع   . دشو استفاده   کارگیري شعله  به اي براي    ثانیه 30 یا   15دو زمان   بر حسب نیاز متقاضی     

  .شود کارگیري شعله درنظر گرفته می آزمون از زمان به

   اولیهکارهاي    2ـ7
 بنـد  مطـابق ( بازرسی کنیـد   محفظه احتراقدودکشسرعت مورد نیاز جریان هوا را در         1ـ2ـ7
  ).2ـ4
دقیقـه   30و در عـرض   تائی آزمونه را از محیط تثبیت شرایط آزمون خـارج     مجموعه شش    2ـ2ـ7

 یک محفظه توسطتوان از اتاق تثبیت شرایط    در صورت لزوم آزمونه را می      .مورد آزمون قرار دهید   
 .د کرشده به دستگاه آزمون منتقل هوابندي

وسیله ه اي که یک انتها و دو پهلوي آن ب     محکم کنید، به گونه   نگهدارنده  آزمونه را در       3ـ2ـ7
 میلی متري انتهـاي قـاب قـرار     30هاي نگهدارنده پوشیده شده و انتهاي در معرض آزمون در             قاب

   ).3 شکل مطابق(گیرد 
 

گذاري کرده تا همیشه لبه  نشانهرا  آزمونهنگهدارنده تواند  براي باالبردن دقت آزمون، آزمایشگر می    :یادآوري
 . فاصله قرار گیرداینزیرین آزمونه در 
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 و 2ــ 9ــ 4فاصله مشعل را از آزمونه، با استفاده از فاصله نگهدار مناسب کـه در بنـدهاي       4ـ2ـ7
مطـابق  ( درجـه باشـد   45 در این حالت مشعل در زاویه        . مشخص شده است، بازرسی کنید     3ـ9ـ4

  ).7  تا4هاي  شکل
 3  حـداکثر دو قطعه کاغذ صافی را در سینی از جنس ورق آلومینیومی و زیر آزمونـه،               5 -2ـ7

 .دقیقه پیش از شروع آزمون قرار دهید

  اجراي آزمون    3ـ7
شـیر مـشعل   . مشعل را در وضعیت عمودي روشن کرده و بگذارید تا شعله ثابت شود       1ـ3ـ7

) 20±1/0(، بـراي دسـتیابی بـه ارتفـاع شـعله      1ــ 9ــ 4 بند   را با استفاده از وسیله مشخص شده در       
آزمـون انجـام    پـیش تعیـین شـده       از  دورتر از وضعیت    اي    در فاصله این عمل   . متر تنظیم کنید    میلی
به کـارگیري شـعله،   بار پیش از هر  . جلوگیري شود برخورد تصادفی شعله به آزمونه،      د تا از    شو می

  .ارتفاع آن باید بازرسی شود
  .صورت گیردگیري ارتفاع شعله در برابر یک زمینه سیاه  اندازهبهتر است که  :یادآوري

متمایل کنید و به طور افقی آن را درجه  45مشعل را نسبت به محور قائم آن در زاویه    2ـ3ـ7
  .تا شعله به نقطه از پیش تعیین شده تماس با آزمونه برسدید رببه جلو ب

 ثانیـه  30 یـا  15شـعله را بـراي مـدت    . ن سنج را روشن کنیـد در لحظه تماس شعله با آزمونه، زما   
  . به عقب ببریدپیوستهبرحسب نیاز متقاضی به کار برده و سپس مشعل را آرام و 

   شرایط رویاروئی   3ـ3ـ7
  .دن گیرقراردو ر  هها برحسب نیاز ممکن است در رویاروئی سطحی یا رویاروئی لبه یا هآزمون
 

 .شده باشد ممکن است در استانداردهاي فرآورده مربوط ارائه ئیروشرایط رویا :یادآوري
 
 
  رویاروئی سطحی    1ـ3ـ3ـ7

 40 مرکـزي  آزمونـه،   ، شعله باید روي محور )2ـ3 بند مطابق(هاي اساساً صاف   براي کلیه فرآورده  
 ،هر یک از سـطوح مختلـف   ). 9 شکل  مطابق( زیرین آزمونه به کار گرفته شود      متر باالي لبه    میلی
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 رجـوع  2ــ 4ـ5به بند  (ند  شوکه ممکن است در عمل در شرایط رویاروئی قرار گیرند، باید آزمون             
 ).شود

  
  رویاروئی لبه     2ـ3ـ3ـ7
تک الیه یا چند الیه با ضخامت کلی برابـر  هاي اساساً صاف     براي کلیه فرآورده       1ـ2ـ3ـ3ـ7

 رجـوع  5بـه شـکل    (قرار گیـرد ن آزمونه   متر، شعله باید روي نقطه وسطی پایی        یا کمتر از سه میلی    
 ).شود

 سـه هاي اساساً صاف یک الیه یا چند الیه با ضخامت کلی بیشتر از              براي فرآورده      2ـ2ـ3ـ3ـ7
 بـه کـار   ،پشت سـطح به طرف متر   میلی5/1 زیرین آزمونه، متر، شعله باید در مرکز عرضی لبه        لیمی

  ). رجوع شود6به شکل (گرفته شود 
متر، یک سري   میلی10هاي چند الیه به ضخامت بیشتر از  براي کلیه فرآورده      3ــ 2ـ3ـ3ـ7

برخـورد  . دشـو ، انجام حول محور قائم چرخیده است درجه 90اي که  آزمون اضافی باید با آزمونه
هاي  الیهیک از مربوط به سطح پائینی هر    مرکزي  محور  در  و   زیري    در لبه   باید  با این آزمونه   شعله

  ). رجوع شود7به شکل ( گیرد صورت ونه آزممختلف
روي بایـد   و آزمـون  یـست هـایی کـه سـطح آنهـا اساسـاً صـاف ن          بـراي فـرآورده        4ــ 3ـ7

 در  داده شـده گیرد، شعله بایـد مطـابق روش شـرح        با شکل کاربرد نهایی آن صورت       هاي    فرآورده
 بایـد در گـزارش   شـرح کامـل روش نگهـداري   . به کار گرفته شود  2ـ3ـ3ـ7 و 1 ـ 3ـ3ـ7بندهاي 

 .دشوآزمون ارائه 
 

هاي غیرمسطح  روش آزمون نیاز باشد، اما بسیاري از فرآوردهدستگاه و یا اصالح ممکن است به    :یـادآوري 
رار مشعل قبا وجود این در برخی موارد، است. دارند نگهدارنده آزمونه در قاب اصالحمعموالً فقط نیاز به یک 

 .به صورت دستی باشدمنبع افروزش کارگیري  به نگهداري و بهنیاز ممکن است نامناسب بوده و 
 

یا در یک قاب نگهدارنده در جهت        بوده   )بدون قاب نگهدارنده  ( فرآورده ممکن است آزاد ایستاده    
تواند به آسانی با استفاده از گیره و پایه آزمایـشگاهی   این عمل می. نگهداشته شود  نهایی آن    کاربرد

  . باشد داشتهبندي اساسی ویژه قاب نیاز بهانجام شده یا 
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 در برابـر شـعله    در طول مدت به کارگیري شعله روي اولـین آزمونـه،    چنانچه فرآورده     5ـ3ـ7
مشتعل شود، در صـورت نیـاز فـرآورده بایـد      د، بدون اینکه    شوجمع شده و از شعله دور       ذوب یا   

 .دشومطابق روش پیوست الف آزمون 

  طول مدت آزمون   4ـ7
 ثانیه باشد، طول مدت کلی آزمون از زمان اولین          15چنانچه زمان به کارگیري شعله          1ـ4ـ7

 . ثانیه است20به کارگیري شعله 
 ثانیه باشد، طول مدت کلی آزمون از زمان اولین به 30چنانچه زمان به کارگیري شعله      2ـ4ـ7

 . ثانیه است60کارگیري شعله 

  نتایجارائه     8

  .یري شعله را ثبت کنیدوضعیت به کارگ   1ـ8
  :براي هر آزمونه، موارد زیر را یادداشت کنید   2ـ8

  افروزشرخداد ) الف
  متر باالي نقطه به کارگیري شعله و زمان رخداد آن  میلی150  بهرسیدن نوك شعله) ب
  کاغذ صافیافروزش رخداد ) پ
  ... )مانند جمع شدن، ریزش، منبسط شدن و  (مشاهده رفتار فیزیکی آزمونه) ت

  گزارش آزمون     9

 و متقاضـی اطالعـات داده شـده توسـط    .  شـامل اطالعـات زیـر باشـد     حداقل گزارش آزمون باید  
  .اطالعات به دست آمده از آزمون باید به روشنی از یکدیگر تفکیک شوند

  7271-4 ایران شماره استاندارد ملی  روش آزمون مطابق 9-1
  یشگر  نام و نام خانوادگی و امضاي آزما9-2
 وجود هر گونه انحراف از روش آزمون   9-3

 نام و آدرس آزمایشگاه   9-4

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٢ 

 تاریخ و شماره شناسایی گزارش   5-٩

 نام و آدرس متقاضی   9-6

 )درصورت نیاز(فروشنده /نام و آدرس سازنده   9-7

 تاریخ دریافت نمونه   9-8

 کد شناسایی فرآورده  9-9

 ) صورت نیازدر(برداري  توصیف روش نمونه  9-10

رد آزمون شامل چگالی، وزن واحد سـطح و ضـخامت،    ویک توضیح کلی از فرآورده م       9-11
 همراه با جزئیات ساختاري فرآورده

 جزئیات مربوط به تثبیت شرایط آزمون 9-12

 جزئیات مربوط به استفاده از هر گونه زیرالیه و روش نصب آن  9-13

 تاریخ آزمون 9-14

  و پیوست الف در صورت انجام روش اضافی8 آزمون مطابق بند ارزیابی نتایج  9-15

 زمان به کارگیري شعله  9-16

 مشاهدات انجام شده در طی آزمون  9-17

 )در صورت نیاز(اطالعات در مورد نوع کاربرد فرآورده ساختمانی   9-18

 :نوشتن عبارت زیر  9-19

ده از فرآورده تحت شرایط مشخص آزمـون  هاي آزمون ش   نتایج این آزمون مربوط به رفتار نمونه       "
 احتمـالی فـرآورده در برابـر حریـق در          هـاي و آنها را نباید به عنوان تنها معیار ارزیـابی خطر           هدبو

  ."شرایط واقعی کاربرد، درنظر گرفت
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٢٣ 

 
 
 
 
 

   الفتسیوپ

  شوند میجمع هایی که ذوب و  روش آزمون براي فرآورده

  )الزامی(

  

  تکلیا    1الف ـ 
عالوه بر الزامـات کلـی کـه در مـتن ایـن اسـتاندارد ارائـه شـده اسـت، در صـورت نیـاز، بـراي                            

، شـوند، بـدون آنکـه مـشتعل شـوند      شدگی از شعله دور می به علت جمعهایی که ذوب و     فرآورده
  .هاي زیر باید انجام شود روش

  دستگاه آزمون   2الف ـ
شوند، بـدون   شدگی از شعله دور می ه علت جمعکه ذوب و بهایی  براي انجام آزمون روي فرآورده   

بایـد   نگهدارنده آزمونه. مورد نیاز است) 1شکل الف ـ ( نگهدارنده آزمونه، یک آنکه مشتعل شوند
 شـکل  Uمتر ارتفاع را داشته و شامل یک قـاب   میلی) 180 ×250(قابلیت نگهداري آزمونه به ابعاد   

نزن باشـد و بـه         فوالد زنگ  از جنس متر    میلی) 5±1(متر و ضخامت      میلی) 20±1(دوتایی به عرض    
  .صورت عمودي از یک پایه آویخته شود

یک روش مجـاز حرکـت   . باید بتواند در مقابل مشعل به طور جانبی حرکت کند  نگهدارنده آزمونه 
  متصلنگهدارنده آزمونه نشان داده شده است و شامل یک 3 و الف ـ 2ـ  الفهاي آزمونه در شکل
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نـسبت   خودکاراي که امکان حرکت آزمونه به صورت دستی یا    ریلی است، به گونه   به یک سیستم    
 .دشو میفراهم به مشعل 

  آزمونه   3الف ـ
آنکـه مـشتعل شـوند،      بـی ، شـده جمـع ذوب و  و شـعله   حـرارت برابـر هایی کـه در     براي فرآورده 

 0( به ابعاد    ییها  آزمونه
1 -

 0(متر طول و      میلی) 250 +
1 -

متر عرض بایـد بـراي آزمـون تهیـه            میلی) 180 +
  .کشیده شودآزمونه روي آن تر از لبه پایینی متر باال  میلی150یک خط افقی . شود

  روش آزمون    4الف ـ
 بلندتر سطح در معرض اي که لبه   به گونه محکم کنید    نگهدارنده آزمونه آزمونه را در        1ـ4ـ الف

  . قرار گیرد در یک خطتهاي قابآزمون، با ان
نسبت به محور قائم متمایل کرده و آن را به طور افقـی  درجه  45مشعل را در زاویه        2ـ4ـ الف

 10 درفاصـله   بـاالئی آزمونـه،  نقطـه تمـاس از پـیش تعیـین شـده روي لبـه       به  شعلهپیش ببرید تا    
  .برسد نگهدارنده آزمونهداخلی  از لبه يمتر میلی
 ثانیه روشن نگهداشته    5شعله را به مدت     . در لحظه تماس شعله با آزمونه روشن کنید       سنج را     زمان

  .و سپس مشعل را به طور پیوسته و آرام به عقب ببرید
آزمونه لبه پایینی  اي که نقطه تماس شعله جدید در        وضعیت قرارگیري آزمونه را تغییر دهید به گونه       

 ثانیـه  4 و 3شعله را مجـدداًً بـین       .  شعله قبلی باشد   عملکرددر اثر و در کنار هر سوراخ ایجاد شده        
 ثانیه پـس از  4 و3بین چنانچه هیچگونه اشتعالی رخ نداد      پس از خاموش شدن آن روي آزمونه یا         

  .شعله روي آزمونه به کار ببریدآخرین کاربرد 
  .این عمل را تا رسیدن به انتهاي آزمونه تکرار کنید

 
 حاصل هاي هکند که قطر اي حرکت می شعله منبع افروزش به گونه  سبت به   ندر این روش، آزمونه      :یادآوري

 .دشواز ذوب آزمونه در همان نقطه روي کاغذ صافی جمع 
 

 شـده  جمـع هاي فرآورده که در برخورد با شعله ذوب یـا            آزمون باید روي کلیه الیه        3ـ4ـ الف
  .وند، انجام گیردشآنکه مشتعل  بی
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٢۵ 

ـ  سیدن به انتهاي آزمونه یا تا زمـانی کـه پیـشرفت سـطحی شـعله در      آزمون را تا ر   4ـ4الف 
 .متر رسید، ادامه دهید  میلی150کارگیري آن به   ثانیه از زمان به20عرض 

  نتایج ارائه   5الف ـ
  :براي هر آزمونه موارد زیر را ثبت کنید

  ـ رخداد افروزش کاغذ صافی
    کارگیري شعله و زمان رخداد آنمتر باالي نقطه به  میلی150  بهـ رسیدن نوك شعله

 

          
  که هایی فرآورده نگهداربراي آزمونه تجهیزات اي ازجزئیات مربوط به نمونه     1-شکل الف

  )متر ابعاد به میلی  (شوند  میجمعو  ذوب
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٢۶ 

 

 
   عموديکانال: 1
  کانال جانبی: 2
   کنترل ارتفاعدکمه:  3
  نده آزمونهنگهدار: 4

  هپیچ گیر: 5
   درجه مستقر شده است90که در زاویه  نگهدارنده آزمونه:  6
  شود میپیچ گیره که براي ثابت نگهداشتن وضعیت جانبی استفاده :  7
  قطعه لغزنده:  8

  
  دنشو می  جمعو   ذوب که هایی  آزمونهبراي نگهدارنده   پایه از اي  نمونه    2-الف شکل 

  )متر ابعاد به میلی(
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٢٧ 

 
 

  آزمونه نگهدار :1
  هاي گیره پیچ:  2
  پیچ تنظیم ارتفاع: 3
  کننده  پیچ ثابت:4

  نده آزمونهصفحه استقرار نگهدار:  5
  قطعه لغزنده: 6
  بوش:  7
    جانبیکانال:  8
  

  نده آزمونه نگهدار تجهیزاتجانبیتصویر قائم و نماي اي از  نمونه   3ـ شکل الف
  )متر ابعاد به میلی(

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  27: صفحه 

ICS: 13.220.50 
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