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 اندازهگیري-پالستیکهاي سلولي

ويژگيهاي سوختن افقي آزمونههاي کوچک
در معرض شعله کوچک
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Cellular plastics – Determination of
horizontal burning characteristics of small
specimens subjected to a small flame

بهنام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمیکشور است که وظیفه تعیی  ،تکدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مورخ  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکک و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیر دولتی حاص میشکود .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذیصح نی با رعایت ضکوابط تعیکی شکده تهیکه مکیکننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،بکه عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکیشکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشود که بر اساس مفاد نوشته شده در اسکتاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان استاندارد تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
1
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد ) (ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنی
 (IEC)9و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی  (OIML)3است و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدک
غذایی (CAC)3در کشور فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمند اا
خاص کشور ،از آخری پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سحمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصکوتت و مححظکات زیسکت محیطکی و اقتصکاد  ،اجکرا بعضکی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوتت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بی المللی بکرا محصکوتت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاتاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعکا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه اا
و مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،مؤسسۀ استاندارد ای گونه سازماناا و مؤسسات را بکر اسکاس ضکوابط نظکام
تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر عملکرد آناا
نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیی عیکار فلک ات گرانبهکا و انجکام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

1-International organization for Standardization
2-International Electro technical Commission
)3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal
4-Contact point
5-Codex Alimentarius Commission
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آشنایی با سازمان استاندارد
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استاندارد " پحستی اا سلولی -اندازهگیر ویژگیاا سوخت افقی آزمونه کوچ در معرض شعله
کوچ " که پی نوی آن درکمیسیون مربو توسط شرکت معیار آزما ارس تهیه و تدوی شده و در
ا ار و صد و اشتاد و یکمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ  1329/19/94مورد
تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات سازمان استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخذ که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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ISO 9772:2012, Cellular plastics- Determination of horizontal burning characteristics of small
specimens subjected to a small flame
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پحستی اا سلولی بهطور گسترده برا محصوتتی جهت بستهبند  ،ساختمان ،خانهساز  ،صنعت ،حم
و نق و برا کاربرداا مختلف استفاده میشوند .رفتار سوخت پحستی اا سلولی با ایمنی اشتعا ای
محصوتت در ارتبا است .اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی روش اندازهگیر رفتار سوخت پحستی -
اا سلولی با استفاده از منبع شعله کوچ است.
رفتار سوخت پحستی اا سلولی تحت تاثیر جهت قرار گرفت آزمونه (عمود یا افقی) است .در ای روش
آزمون ،آزمونها که بهصورت افقی قرار دارد ارزیابی میشود.
امچنی روش توضیح داده شده بهعنوان آزمون پی انتخاب برا مواد مورد استفاده در اج ا دستگاهاا و
تجهی ات در نظر گرفته میشود .پذیرش نهایی ماده به استفاده آن در تجهی ات کاملی بستگی دارد که با
استاندارداا قاب کاربرد در چنی تجهی اتی مطابقت کند.
بهتر است توجه شود که با آزمون ارائه شده در ای استاندارد ،نتایج آزمون بهدست آمده به تنهایی کلیه
جوانب خطر اشتعا پحستی اا سلولی در شرایط نهایی مصر آناا را نمیتواند بیان کند.

ز

پالستیکهاي سلولي -اندازهگیري ويژگيهاي سوختن افقي آزمونه کوچک در معرض
شعله کوچک
4

هدف و دامنه کاربرد

دارد .به منبع ] ISO 3582 [2مراجعه کنید.

قرار میداند نی وجود
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يادآوري -استاندارداا دیگر که پحستی

سلولی انعطا پذیر و تستی

سلولی را تحت پوش
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 4-4اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی روش غربا گر آزمایشگاای در ابعاد کوچ برا مقایسه
مشخصهاا سوخت نسبی آزمونهاا پحستیکی سلولی کوچ و افقی با چگالی کمتر از ،939 kg.m-3
اندازهگیر شده مطاب با استاندارد  ،ISO 845به انگام قرارگیر در معرض منبع اشتعا با شعله کوچ
است.
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 3-4ای روش آزمون برا اطمینان از کیفیت در نظر گرفته میشود و تحت شرایط آزمایشگاای کنتر -
شده ،به ارزیابی محصو مواد پحستی سلولی محدود میشود و برا تشخیص رفتار اشتعا مواد مانند
مواد ساختمانی و ت ئیناتی تحت شرایط اشتعا واقعی کاربرد ندارد.

3

مراجع الزامي

m

 2-4سیستم طبقهبند اختیار توضیح داده شده در پیوست الف برا پی انتخاب 1مواد پحستی
سلولی محصوتت کاربرد دارد و شام اندازهگیر محدودهاا پارامتراا مادها که طبقهبند (به بند
 1-6مراجعه کنید) یکسانی دارند ،است.
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مدارک ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد به آنها ارجاع داده شده است .بدی ترتیب
آن مقررات ج ئی از ای استاندارد محسوب میشود.
درصورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن مورد
نظر ای استاندارد ملی نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،
امواره آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آن مورد نظر است .استفاده از مراجع زیر برا کاربرد ای
استاندارد ال امی میباشد.
 4-3استاندارد ملی ایران شماره  ،9316پحستی اا و تستی اا سلولی -اندازهگیر ابعاد خطی
 3-3استاندارد ملی ایران شماره  ،3944پحستی اا -آزموناا اشتعا  -منابع اشتعا استاندارد
 2-3استاندارد ملی ایران شماره  ،11994ایمنی اشتعا  -واژگان
2-4 ISO 845, Cellular plastics and rubbers — Determination of apparent density

2

اصطالحات و تعاريف
1 - Pre-selection

1

در ای استاندارد ،عحوه بر اصطححات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره  ،11994اصطححات
و تعاریف زیر نی کاربرد دارند:
4-2
زمان پس شعله
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طو زمانی که اشتعا ماده تحت شرایط آزمون معی بعد از ای که منبع اشتعا جدا شده باشد ،ادامه می-
یابد.
3-2
زمان پس درخشش

3

p
ch

طو زمانی که درخش ماده تحت شرایط آزمون معی بعد از ای که منبع اشتعا جدا شده و/یا شعله
خاموش شده باشد ،ادامه مییابد.
2-2
کاربرد گسترده نتايج آزمون
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پردازش پی بینی نتیجه آزمون ،برمبنا ی یا چندی نتیجه آزمون موجود بهدست آمده از آزمون یکسان
برا محصولی با خاصیت و/یا کاربرداا مصر نهایی مورد نظر در حا تغییر.
اهمیت آزمون

er
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 4-1انگام مقایسه مشخصهاا سوخت افقی مواد مختلف ،کنتر فراینداا ساخت و تشخیص ارگونه
تغییراتی در فرموتسیون یا عم آور قب از استفاده و تحت شرایط معی  ،آزموناا انجامشده رو ماده
اامیت قاب توجهی میتواند داشته باشد.

.c

 3-1ارزیابی خطر شعله ،در نظر گرفت عواملی مانند سهم سوخت ،شدت سوخت (نرخ آزادساز
حرارت) و محصوتت احتراق و نی عوام محیطی مانند شدت منبع ،جهت ماده در معرض شعله و شرایط
تهویه را نیاز دارد.
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 2-1مشخصهاا سوخت افقی که با ای روش آزمون اندازهگیر میشوند ممک است با عواملی مانند
چگالی ،ار گونه ناامسانگرد  3ماده سلولی ،مشخصهاا ذوب ،رنگ و ضخامت آن تحت تاثیر قرار گیرند.

1 - Afterflame time
2 - Afterglow time
3 - Anisotropy

9

 1-1مواد خاص ممک است توسط شعله و بدون آت گرفت دچار جمعشدگی 1شوند .در ای صورت،
نتایج آزمون معتبر نیست و آزمونهاا بی تر نیاز خوااد بود تا  19نتیجه آزمون معتبر بهدست آید .اگر
بهدلی آت نگرفت کلیه آزمونهاا ثابت شود که اشتعا امکانپذیر نیست ،ای آزمون برا چنی مواد
مناسب نخوااد بود.
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 5-1مشخصهاا اا سوخت افقی برخی از مواد پحستی
بنابرای آزموناا قب و بعد از پیرساز حرارتی انجام میگیرند.

سلولی ممک است با زمان تغییر کند و

وسايل و دستگاهها
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 4-5هود آزمايشگاهي ،با کمینه حجم داخلی  .9/3 m3محفظه باید اجازه مشااده آزموناا انگام پیشرفت
آزمون را بداد و دارا مک آزاد باشد و نی در طی سوخت  ،اجازه چرخ حرارتی معمولی اوا عبور از
رو آزمونه وجود داشته باشد .سطو داخلی محفظه باید رنگ تیرها داشته باشد .زمانیکه نورسنج پشت
محفظه در مح آزمونه قرار داده میشود ،سطح نور ثبتشده باید کمتر از  99 luxباشد.
جهت ایمنی و راحتی ،ای فضا (که میتواند کامح بسته شود) باید به تجهی ات مکنده مانند ف مکنده مجه
باشد تا محصوتت احتراق که ممک است سمی باشند خارج شوند .تجهی ات مکنده باید در طی آزمون
خاموش باشد و بحفاصله بعد از آزمون دوباره روش شود تا بخارات اشتعا خارج شوند .تنظیمکننده جریان
اوا ممک است نیاز باشد.

يادآوري -برا انجام آزموناا شعله ،مقدار اکسیژن موجود برا انجام احتراق بهطور معمو مهم است .برا آزموناایی که

m

با ای روش انجام میشود انگامیکه سوخت طو میکشد ،اندازهاا محفظه ب رگتر از  9/3 m3ممک است نیاز باشد تا
نتایج تجدیدپذیر بهدست آید.
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 3-5مشعل آزمايشگاهي  ،P/PF2طب مشخصات ارائه شده در استاندارد  ISO 10093با دارا بودن طو
محفظه  )199±19( mmو قطر داخلی  .)2/3±9/3( mmمحفظه مشع نباید به جایی ،مانند پایه متص
باشد.

.c

 2-5سر پرهاي مشعل ،3با داانها به طو درونی  )43±1( mmو عرض درونی ( )1/3±9/93( mmبه
شک  1مراجعه کنید)؛
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 1-5تور نگهدارنده ،با طو تقریبی  913 mmو عرض  ،33 mmکه  13 mmاز طو آن برا تشکی
زاویه درستی در ی انتها مطاب شک  9خم شده است .تور باید با م  )6/4±9/3( mmو ساخته شده از
فوتد ضد زنگ یا سیم فوتد با کرب پایی با قطر  )9/33±9/19( mmباشد .برا ار کدام از آزمونهاا تور
نگهدارنده مختلفی ضرورت دارد مگر ای که وسایلی برا خاموش کردن شعله باقیمانده از آزمون قبلی تهیه
شود.
1 - Shrinkage
2- Burner wing top

3
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 5-5نگهدارنده تور ،شام دو پایه حلقو آزمایشگاای با گیرهاا قاب تنظیم بر زوایا و ارتفاعاا
دلخواه .نگهدارنده تور باید از جن آلومینیوم یا فوتد ساخته شود و شرایط زیر را تامی کند:
 4-5-5محور طولی تور در زاویه  1°از اف نگهداشته میشود؛
 3-5-5انتها تقریبی آزمونه )13±1( mm ،بات سر پرها مشع است (به شک  3و شک  4مراجعه
کنید)؛
 2-5-5فضا بات و پایی آزمونه مسدود نمیشود؛
 1-5-5امکاناتی برا قراردادن مشع در مکان مناسب نسبت به آزمونه تهیه میشود که ترجیحا با مکانیسم
سرخوردن 1و توقف 9بوده و اجازه حرکت سریع شعله مشع به طر آزمونه یا دور از آن را میداد؛
 5-5-5تور با فاصله مساو از جلو ،پشت و کنارهاا محفظه آزمون قرار دارد و  )133±93( mmبات
صفحه پایه شناساگر نخی 3است (به شک  3مراجعه کنید).
 6-5دو عدد زمانسنج ،با قابلیت خوان حدود  1 sیا کمتر.
 7-5مقیاس اندازهگیري ،برا اندازهگیر طو  ،عرض و ضخامت آزمونه و درجهبند برحسب .mm
 0-5تامینکننده گاز ،تامی کننده گاز متان صنعتی با کمینه خلوص  23 %و مقدار گرمایی
 ،)33±1( MJ.m-3دارا تنظیمکننده و اندازهگیرنده جریان برا اطمینان از یکنواختی جریان گاز.
انگام استفاده از روش آزمون مطاب با بند  ،3نشان داده شده است که سایر مخلو اا گاز با مقدار گرمایی
 )33±1( MJ.m-3یا پروپان با مقدار گرمایی  )24±9( MJ.m-3نتایج یکسانی ایجاد میکنند .در غیر ای
صورت ،باید از متان با درجه صنعتی استفاده شود.
 9-5فشارسنج و جريانسنج گاز ،کالیبرهشده با گاز مورد استفاده و قابلیت خوان مقادیر مطاب با
جدو .1
 48-5شناساگر نخي ،شام پد 4خش  ،جاذب  199 %نخی با طو تقریبی  ،139 mmعرض  33 mmو
ضخامت  6 mmو وزن تقریبی .9/16 g
 44-5دسیکاتور ،حاو کلرید کلسیم بدون آب یا سایر عوام خش کننده که میتواند در )93±9( °C
نگهداشته شود و رطوبت نسبی بی از  99 %نباشد.
 43-5اتاق يا محفظه تثبیت شرايط ،با قابلیت حفظ دما در  )93±9( °Cو رطوبت نسبی .)39±3( %
 42-5آون با چرخش هوا ،با حداق پنج بار تغییر اوا در ار ساعت و قابلیت حفظ دما در  )39±9( °Cیا
سایر دمااا توافقی.
 41-5میکرومتر شمارهسنج ،برا اندازهگیر ضخامت آزمونه ،با پا فشار 639 mm2 3جهت اعما فشار
.)9/133±9/933( kPa

1 - Sliding
2 - Stop
3 - Cotton indicator base-board
4 - Pad
5 - Pressure foot

4

 45-5صفحه پايه شناساگر نخي ،با طو تقریبی  ،913 mmعرض  33 mmو ارتفاعی که فاصله بی تور
نگهدارنده و بات صفحه پایه  )133±93( mmباشد.
صفحه پایه شناساگر نخی باید از صفحه غیرقاب اشتعا با چگالی خش  )339±999( kg.m-3باشد .پایه
نباید فل باشد.
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ابعاد برحسب mm

یا فوتد ضد زنگ

شکل  -4سر پرهاي مشعل
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راهنما:
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آزمونه
سر پرها مشع
تور نگهدارنده

شکل  -3آزمونه و تور نگهدارنده
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ابعاد برحسب mm

راهنما:
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ارتفاع صفحه پایه شناساگر نخی
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آزمونه
تور نگهدارنده آزمونه
شناساگر نخی
صفحه پایه شناساگر نخی
سر پرها مشع
مشع
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شکل  -2موقعیت شناساگر نخي زير تور نگهدارنده
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آزمونه ،بیشینه ضخامت 13 mm
شعله آبی
نمایه مخرو درونی شعله ،با ارتفاع 6 mm
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ابعاد برحسب mm

تور نگهدارنده آزمونه ،م )6/4±9/3( mm
نمایه شعله قاب مشااده ،با ارتفاع 33 mm
سر پرها مشع
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4
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شکل  -1جزئیات شعله و موقعیتهاي نسبي سر پرهاي مشعل ،آزمونه و تور نگهدارنده آزمونه

آزمونهها

om

 4-4-6کاربرد گسترده نتايج آزمون

 4-4-6ممک است نتایج آزمون انجامشده بر رو آزمونهاایی از مواد با اج ا پلیمر یکسان ولی با
چگالیاا ،رنگاا و ضخامتاا مختلف ،متفاوت باشد .برا مواد از اج ا پلیمر یکسان با خواصی در
محدوده متفاوت ،آزمونهاا باید نماینده ک محدوده باشد.
 3-4-6آزمونهاایی با چگالیاایی در انتها محدوده چگالی ،باید آزمون شوند و اگر نتایج آزمون منجر به
طبقهبند آزمون شعله یکسان شود ،آزمونهاا باید نماینده ک محدوده در نظر گرفته شوند.
3

آمادهسازي آزمونهها
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اگر مشخصهاا سوخت  ،در اص یکسان نباشند ،نتایج ارزیابی باید طور در نظر گرفته شود که مشخصهاا
فقط برا مواد با چگالیاا آزمونشده استفاده شوند .سایر آزمونهاا با چگالیاا متوسط باید آزمون
شوند تا دامنه کاربر را تعیی کنند.
 2-4-6آزمونهاا رنگنشده و آزمونهاایی با باتتری سطح رنگدانه آلی و معدنی باید آزمون شوند و اگر
نتایج آزمون منجر به طبقهبند آزمون شعله یکسان شود ،کلیه آزمونهاا در ای محدوده رنگ بهعنوان
نماینده محدوده باید منظور شوند .اگر ویژگیاا سوخت  ،در اص یکسان نباشد ،باید در نظر گرفته شود
که نتایج ارزیابی فقط برا مواد با رنگدانهاا آزمونشده کاربرد دارند .اگر ماده شام رنگدانهاایی باشد
که ویژگیاا اشتعا پذیر را تحت تاثیر قرار میداد ،آزمونهاا حاو ای رنگدانهاا نی باید آزمون
شوند .بدی ترتیب آزمونهاا آزمونشده باید مطاب بنداا زیر باشند:
الف -بدون رنگ شدن؛
ب -حاو باتتری سطح رنگدانهاا آلی؛
پ -حاو باتتری سطح رنگدانهاا معدنی؛
ت -حاو رنگدانهاا شناختهشدها که اثر بد رو ویژگیاا اشتعا پذیر دارند.

مقایسه نیستند.

انجام شده رو

آزمونهاایی با مواد یکسان ولی با ضخامت یا جهتاا

.c

يادآوري -آزموناا
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 4-3-6کلیه آزمونهاا از نمونه نماینده ماده (ورقهاا و یا محصو نهایی) باید برش داده شوند .بعد از ارگونه
عملیات برش ،توجه کنید که ک غباراا و ار گونه ذرات از سطح جدا شوند .لبهاا باید پرداخت نرم داشته
باشند؛
 3-3-6آزمونه استاندارد باید طو  )139±19( mmو عرض  )39±1( mmداشته باشد .مواد تهیهشده با
ضخامت بی از  ،13 mmباید با ضخامت  )13±1( mmو بدون ایچ پوستها رو ی طر آن برش داده
شود .مواد تهیهشده با ضخامت  13 mmیا کمتر ،باید با امان ضخامت تهیهشده و بدون جداساز ارگونه
پوسته (به بند  3-9-6مراجعه کنید) آزمون شوند .اگر مواد چسبدار آزمون میشوند ،از آزمونهاایی با چسب
بر رو ی طر آن باید استفاده شود (به بند  3-9-6مراجعه کنید).
امسانگرد

مختلف ،قاب

 2-3-6کمینه  99آزمونه برا آزمون باید آماده شود .در موارد که در بنداا
الف 3-آمده است 19 ،آزمونه اضافی آماده کنید؛
 1-3-6ار آزمونه را از مقطع عرضی آن با خطوطی به فاصله  69 mm ،93 mmو  193 mmاز ی انتها
عحمتگذار کنید ،از ای به بعد به عنوان عحمت سنج به آن رجوع کنید (به شک  9مراجعه کنید)؛
 5-3-6آزمونهاایی با ظاار (پوسته) دارا چگالی بات بر رو ی ضلع ،باید با امان ضلع در حالت رو به
پایی آزمون شوند .آزمونهاا با چسب بر رو ی ظلع ،باید با امان ضلع در حالت رو به بات آزمون شوند.
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 4-4و  3-4یا بند
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تثبیت شرايط
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 4-4-7آزمونهاا نباید دستکم تا  94 hبعد از تولید ،تثبیت شرایط شوند.
 3-4-7دو مجموعه پنجتایی از آزمونه را دستکم بهمدت  43 hدر دما  )93±9( °Cو رطوبت نسبی
 )39±3( %تثبیت شرایط کنید .ی مجموعه برا آزموناا مجدد احتمالی مطاب با بنداا  3-4 ،4-4یا
الف 3-است.
 2-4-7دو مجموعه پنجتایی از آزمونه را دستکم بهمدت  )163±9( hدر دما  )39±9( °Cتثبیت شرایط
کنید و سپ دستکم بهمدت  4 hتا خن شدن تا دما اتاق در دسیکاتور (به بند  11-3مراجعه کنید)
قرار داید .یکی از مجموعهاا برا آزموناا مجدد احتمالی مطاب با بنداا  3-4 ،4-4یا الف 3-است.
در صورت تواف کلیه طر اا ،میتوان از زماناا پیرساز حرارتی و دمااا دیگر استفاده کرد.
 1-4-7کلیه آزمونهاا باید در محیط آزمایشگاه در دما  13 °Cتا  33 °Cو رطوبت نسبی  43 %تا 33 %
آزمون شوند.

y
ol

 3-7شناساگر نخي

قب از استفاده ،مقدار کافی از شناساگر نخی (به بند  19-3مراجعه کنید) را دستکم بهمدت  43 hدر
دسیکاتور (به بند  11-3مراجعه کنید) تثبیت شرایط کنید.
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روش آزمون
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 4-0تنظیم شعله
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 4-4-0اطمینان حاص کنید که ف اود خاموش است.
 3-4-0نرخ جریان گاز و فشار خط تامی کننده گاز (به بند  3-3مراجعه کنید) را مطاب با مقادیر نشان
داده شده در جدو  ،1به ترتیبی که در شک  3آمده است ،تنظیم کنید .در موقعیتی دور از مح نگهدار
آزمونه ،مشع (به بند  9-3مراجعه کنید) و سر پرها (به بند  3-3مراجعه کنید) چسبیده به آن را طور
تنظیم کنید تا انگام اندازهگیر در نور ضعیف ،شعله آبی به ارتفاع  )33±9( mmایجاد شود .با تنظیم نرخ
جریان گاز ،شعله بهوجود میآید و در مح ورود اوا مشع تا ارتفاع  )33±9( mmشعله آبی با نوک زرد
ایجاد میشود ،بنابرای تا زمانیکه نوک زرد شعله ناپدید شود می ان اوا ورود را اف ای داید .ارتفاع
شعله را دوباره اندازهگیر کنید و در صورت ضرورت دوباره تنظیم کنید.
انگام استفاده از پروپان ،نرخ جریان گاز و خط فشار را تا مقادیر ارائهشده در جدو  1تنظیم کنید .شعله
نوک زرد خوااد داشت.

2

يادآوري -اگر سر پرها بهطور مناسب نصب نشده باشد ،ممک است شعلها که یکنواخت نیست و انتها بلندتر دارد
ایجاد شود (به پاراگرا دوم بند  3-3مراجعه کنید).
جدول  -4منابع گاز
نرخ جريان

3
b

متان

پروپان

MJ/m

ml/min

 mm H2Oستون

33±1

263±39

39±19

24±9

339±13

93±3
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گاز

مقدار گرمايي تقريبي

فشار خط برگشت
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جریانسنج
منبع گاز-سوخت
مشع
تنظیمکننده شیر سوزنی
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 aشیر سوزنی مشع باید تنظیم شود تا فشار خط برگشتی تعیی شده ،ایجاد شود.
 bگاز طبیعی با مقدار گرمایی  )33±1( MJ/m3که نتایج مشابهی ایجاد میکند ،وجود دارد.

3-0

9
4
6

شیر کنتر
فشارسنج
ورود اوا قاب تنظیم

شکل  -5چیدمان مشعل

تنظیم نگهدارنده آزمونه

تور نگهدارنده آزمونه تمی را بهگونها که سطح زیری آزمونه  )13±1( mmباتتر از نوک سر پرها مشع و
مطاب با شک  4باشد قرار داید .موقعیت نسبی مشع و نگهدارنده باید طور باشد که وقتی آزمونه در
موقعیت خود قرار میگیرد ،لبه شعله مطاب با شک  4به داخ آزمونه امتداد یابد .مرک سر پرها باید
مستقیما زیر محور طولی آزمونه باشد.
19

2-0

قرارگیري شناساگر نخي

به مقدار کافی از شناساگر نخی (به بند  19-3مراجعه کنید) را از دسیکاتور (به بند  11-3مراجعه کنید)
خارج کنید و آنرا به مساحت تقریبی  139 mm×33 mmو به اندازه بیشینه ضخامت متراکم نشده 6 mm
بریده و باری کنید .شناساگر نخی را مطاب با شک  3زیر تور نگهدارنده قرار داید.
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قراردادن آزمونه

5-0

خمیده
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آزمونه را با روش زیر رو تور نگهدارنده قرار داید:
الف -سطحی که نشانه سنج بر رو آن ایجادشده است باتتری سطح است؛
ب -انتها با تقریب  69 mmکه برا سنج نشانهگذار شده است ،در تماس با  13 mmاز بخ
تور نگهدارنده است؛
پ -محور طولی آن مواز با تور و عمود بر نگهدارنده تور است.
روش سوختن
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 4-5-0به سرعت مشع را زیر انتها خمیده تور نگهدارنده آزمون قرار داید و ام مان دکمه شروع زمان-
سنج (به بند  6-3مراجعه کنید) را فشار داید .مشع ممک است ˚( )13±3نسبت به محور عمود باشد تا از
ری ش باقیمانده آزمونه به مشع جلوگیر کند.
 3-5-0در صورت بسته نبودن صفحه جلویی اود ،با سرعت آنرا ببندید ،بنابرای فقط شکا اوایی
کوچکی مثح به ارتفاع  )39±19( mmاز پایه صفحه وجود خوااد داشت.
 2-5-0بعد از  ،69 sمشع را به فاصله  199 mmیا بی تر از آزمونه بکشید.
 1-5-0انگامیکه شعله آزمونه به  93 mmنشان سنج رسید ،سوخت اگر در زیر ،رو یا لبهاا آزمونه
باشد ،دکمه شروع دومی زمانسنج را فشار داید.
 5-5-0انگامیکه شعله یا احتراق درخشان ،مقاب  69 mmنشان سنج میرسد یا انگامیکه سوخت یا
درخش آزمونه قب از رسیدن به  69 mmنشان سنج متوقف میشود اولی زمانسنج را متوقف کنید.
 6-5-0انگامیکه شعله یا احتراق درخشان مقاب  193 mmنشان سنج میرسد یا انگامیکه سوخت
یا درخش آزمونه قب از رسیدن مقاب  193 mmنشان سنج متوقف میشود دومی زمانسنج را متوقف
کنید.
 7-5-0سوخت شناساگر نخی توسط چکهاا شعله را مشااده کنید.
 0-5-0چکیدن به داخ مشع را نادیده بگیرید مگر ای که تغییر قاب مححظها در شعله اتفاق بیوفتد .در
ای مورد ،آزمون رو ای آزمونه را بردارید و بعد از تمی کردن مشع و سر پرها  ،آزمونه جدید را
جایگ ی کنید.
 9-5-0ف اود را روش کنید و بعد از خروج ک گازاا ،آزمونه و تور نگهدارنده را خارج کنید.
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6-0

اندازهگیريها

 4-6-0فاصله سوخته :(Ld) 4عبارت است از فاصله بی  93 mmنشان سنج و نقطها که شعله یا
احتراق درخشان مقاب آن متوقف میشود ،برحسب  .mmاگر شعله قب از نشانه  93 mmبرودLd =9،
یادداشت کنید.
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 3-6-0زمان سوختن ) :(tbزمان اندازهگیر شده بهوسیله زمانسنج دوم ،برحسب  ،sانگامیکه شعله یا
احتراق درخشان از مقاب  93 mmنشانه بگذرد و در مقاب  193 mmنشان سنج متوقف شده یا از آن
بگذرد.
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 2-6-0زمان سپري شده ) :(teزمان اندازهگیر شده توسط زمانسنج او  ،در صورتیکه شعله یا احتراق
درخشان از مقاب  69 mmنشان سنج عبور نکند ،بهعنوان زمان برحسب  sیادداشت میشود ،که در ای
صورت ،آزمونه بعد از  69 sاز بهکاربردن ،شعلهور بوده یا به درخشندگی خود ادامه میداد .ای زمان ،ترکیب
زمان پ شعله یا پ درخش است.
يادآوري -انگام استفاده از سیستم طبقهبند نشانداده شده در پیوست الف ،ضرور است تا زمان پ شعله و پ درخش

7-0

y
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به صورت تکی با اولی زمانسنج یادداشت شود.

آمادهسازي براي آزمون بعدي

.c
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محاسبات
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 4-7-0در صورت استفاده مجدد تور نگهدارنده ،ارگونه مواد باقیمانده را سوزانده و تمی کنید و قب از
استفاده دوباره اجازه داید تا دما اتاق خن شود.
 3-7-0تمی مشع و سر پرها را کنتر کنید و در صورت ضرورت تمی کنید.
 2-7-0دستکم ی بار بعد از ار پنج آزمون ،شعله (به بند  9-1-3مراجعه کنید) را کنتر کنید.
 1-7-0ف خروج اود گاز را خاموش کنید و روش آزمون را مطاب با بنداا  9-3تا  3-3برا آزمونه
بعد تکرار کنید.
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 4-9اگر شعله یا احتراق درخشان از مقاب  193 mmنشان سنج
استفاده از معادله ( )1برحسب  mm/minمحاسبه کنید:
معادله ()1
که در آن:
زمان سوخت برحسب  sاست.
tb

عبور کند ،نرخ سوخت  ،v ،را با
v = 6000/tb

1 - Burnt distance

19

 3-9اگر شعله یا احتراق درخشان از مقاب  193 mmنشان سنج عبور نکند و فقط از مقاب 69 mm
نشان سنج عبور کند ،نرخ سوخت  ،v ،را با استفاده از معادله ( )9برحسب  mm/minمحاسبه کنید:
معادله ()9

که در آن:
فاصله سوخته ،برحسب mm؛
Ld
زمان سوخت برحسب  sاست.
tb
 2-9میانگی پنج آزمونه را برا ار آمای
48

 1تثبیت شرایط ،محاسبه و یادداشت کنید.

دقت

44
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به پیوست ب مراجعه کنید.
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)v = 60(Ld/tb

گزارش آزمون
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گ ارش آزمون باید شام اطحعات زیر باشد:
 4-44ارجاع به شماره ای استاندارد؛
 3-44مشخصات کام ماده آزمون شده ،شام نام سازنده ،شماره یا سر ساخت آن؛
 2-44چگالی ظاار اسمی؛
 1-44ضخامت آزمونه اندازهگیر شده با استاندارد  ISO 1923بر حسب mm؛
 5-44وجود یا عدم وجود پوسته؛
 6-44وجود یا عدم وجود چسب؛
 7-44جهت ارگونه ناامسانگرد مربو به ابعاد آزمونه؛
 0-44آمای تثبیت شرایط استفاده شده (به بنداا  9-1-3و 3-1-3مراجعه کنید)؛
 9-44ج ئیات ارگونه آمای قب از آزمون غیر از برش ،صا کردن 9و تثبیت شرایط؛
 48-44مقادیر ت ت آزموناا ،شام :
فاصله سوخته )(Ld؛
4 -48-44
زمان سوخت ) (tb؛
3-48-44
زمان سپر شده )(te؛
2-48-44
زمان پ شعله (فقط برا پیوست الف)؛
1-48-44
زمان پ درخش (فقط برا پیوست الف)؛
5-48-44
نرخ سوخت )( (vامچنی برا طبقهبند  3HBFدر پیوست الف)؛
6-48-44
اشتعا یا عدم اشتعا شناساگر نخی؛
7-48-44

1 - Treatment
2 - Trimming
3 - Horizontal Burning Foamed
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گاز استفاده شده ،اگر غیر از متان باشد؛
0-48-44
ج ئیات ارگونه رفتار غیر طبیعی سوخت ؛
9-48-44
 44-44طبقه عملکرد محصو  ،در صورت نیاز ،مطاب با پیوست الف.
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پیوست الف
(اطالعاتي)
سیستم طبقهبندي
الف 4-کلیات
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ای پیوست سیستم طبقهبند مورد استفاده برا تعیی ویژگیاا رفتار سوخت مواد پحستیکی سلولی با
چگالی کمتر از  939 kg.m-3و آزمونشده در حالت افقی را توصیف میکند .استفاده از طبقهبند اختیار
است و طبقه با امتحان نتایج آزمون مواد آزمون شده با روش توضیح داده شده در ای استاندارد ،تعیی می-
شود .ار طبقه ،محدوده سطح عملکرد که توصیف طراحی یا مشخصهاا ماده را ساده میکند ،نشان می-
داد و میتواند به اعضا گواای 1کم کند تا مطابقت با ال امات کاربرد را تعیی کنند.
الف 3-طبقهبندي

y
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طبقها را انتخاب کنید که با عملکرد ماده مطاب
اختیار  ،طبقهبند را در گ ارش آزمون ثبت کنید.

با ال امات جدو الف 1بهخوبی مطابقت کند .بهطور

الف -4طراحي طبقه

طبقه

عملکرد ماده

HF-1

زمان پ درخش

برا ت

 4( ≥9تا از )3
 1( ≥19تا از )3

 4( ≥9تا از )3
 1( ≥19تا از )3

کاربرد ندارد

≥39

≥39

کاربرد ندارد

خیر

بله

خیر

≥69

≥69

≤69

کاربرد ندارد

آزمونهااs ،

ت

کاربرد ندارد

49

آزمونهااs ،

er

زمان پ شعله برا ت

ت

HF-2

HBF

m

نرخ سوخت خطیv (mm/min) ،

آیا نخ با ذرات یا چکهاا شعله سوخته است؟
ت

om

.c

طو خرابشده ) (Ld+25mmبرا
آزمونهاا

a

ت

Horizontal flame

a

الف 2-مواد طبقات  HF-1و HF-2

از پنج آزمونه با ال امات جدو الف 1برا

اگر مجموعها
مطابقت نکند:
الف -ی ت آزمونه بهمدت بی

طبقات  HF-1و  ،HF-2به یکی از دتی زیر

از  19 sمشتع شود؛ یا

1 - Certification bodies
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ب -دو آزمونه بهمدت بی از  9 sولی کمتر از  19 sمشتع شود؛ یا
پ -ی آزمونه بهمدت بی از  9 sولی کمتر از  19 sو آزمونه دوم بهمدت بی از  19 sمشتع شود؛ یا
ت -ی آزمونه با ایچ کدام از ضوابط جدو الف 1مطابقت نکند؛
مجموعه دیگر از پنج آزمونه را تحت امان شرایط آزمون کنید.
اگر کلیه آزمونهاا مجموعه دوم با ال امات طبقه جدو الف 1مطابقت کنند ،مواد را فقط برا آن ضخامت
و چگالی بهعنوان  HF-1یا  HF-2طبقهبند کنید.
الف 1-مواد طبقه HBF
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اگر فقط ی آزمونه از مجموعه پنج آزمونه با ال امات جدو الف 1برا طبقه  HBFمطابقت نکند ،مجموعه
دیگر از پنج آزمونه را تحت شرایط یکسان آزمون کنید.
اگر کلیه آزمونهاا مجموعه دوم با ال امات طبقه در جدو الف 1مطابقت کنند ،مواد را فقط برا آن
ضخامت و چگالی بهعنوان طبقه  HBFطبقهبند کنید.
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پیوست ب
(اطالعاتي)
دقت
ب 4-دادهها
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دادهاا دقت آزمون بی آزمایشگاای انجام شده در سا  1236در افت آزمایشگاه ،رو پنج ماده (سطو )
و دو بار تکرار ارکدام با استفاده از میانگی پنج داده تعیی شد .نتایج با استفاده از سر استاندارداا
 ]9[ 3449آنالی شدند.
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ب 3-تکرارپذيري
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در عملیات روش طبیعی و صحیح ،اختح بی دو میانگی (اندازهگیر شده از پنج آزمونه) بهدست آمده با
استفاده از مواد آزمون معی و دستگاهاا یکسان توسط ی کاربر در فاصله زمانی کوتاه ،متوسط مقدار
تکرارپذیر نشان داده شده در جدو ب 1بی از ی مورد از  99مورد میانگی نیست.
ب 2-تجديدپذيري

m

در عملیات روش طبیعی و صحیح ،اختح بی دو میانگی مستق (اندازهگیر شده از پنج آزمونه) یافته-
شده توسط دو کاربر در آزمایشگاهاا مختلف رو ماده آزمون معی  ،مقادیر تجدیدپذیر نشان داده شده
در جدو ب 1بی از ی مورد از پنج مورد میانگی نیست.
جدول ب -4دادههاي دقت
زمان سپريشده

er

عامل

S

عقبانداز شعله

PIR

اسفنج PUR

.c

PUR

تکرارپذیر

16/4
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میانگی

99/9

تجدیدپذیر

94/9

نرخ سوختن
mm/min
تخته پايه PS

انعطافپذير

 PSروزنران
شده

9/ 1

193/9

933/3

23/4

9/ 3

13/3

33/3

93/3

9/ 3

31/2

32/2

93/3

يادآوري -برا عحئم مواد به استاندارد ملی ایران شماره  ]1[ 4246مراجعه کنید.

ب 1-میانگینها
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اگر اختح بی از مقادیر تکرارپذیر و تجدیدپذیر نشان داده شده در جدو ب 1باشد ،دو میانگی
(اندازهگیر شده از پنج آزمونه) مشکوک به نظر میرسد .ار گونه قضاوت برمبنا بند ب 9-یا ب 3-احتما
تقریبی درستی  )9/23( 23 %را دارد.
توجه کنید که درنظر گرفته شده است جدو ب 1روش معنیدار از توجه به دقت تقریبی ای روش آزمون
برا محدودها از مواد را نمای داد .بهتر است ای دادهاا برا قبو یا رد مواد که برا آزمون بی
آزمایشگاای تخصیص داده میشود ،استفاده نشود و ممک است نماینده سایر بهراا ،شرایط ،ضخامت یا مواد
نباشد.
با استفاده از شعلها به ارتفاع  )33±9( mmو بدون اندازهگیر نرخ جریان یا فشار خط برگشتی ،آزمون-
اا بی آزمایشگاای انجام شدند .سپ نرخاا جریان و فشار برگشتی با نگاای به بهبود دقت تعیی
شدند .ارچند اثر آن انوز تعیی نشده است.
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پیوست پ
)(اطالعاتي
کتابنامه
 پحستی اا نماداا و عحیم اختصار،4246 ] استاندارد ملی ایران شماره1[
 درستی(صحت و دقت) روشها و نتایج اندازه گیر،3449 ] سر استاندارداا ملی ایران شماره9[

om

.c

er

m

y
ol

p
ch

ite

[3] ISO 3582, Flexible cellular polymeric materials — Laboratory assessment of horizontal
burning characteristics of small specimens subjected to a small flame
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