استاًذارد ّای هلی ضوارُ  11108-a ٍ 11108چاج ٍ اصالحیِ ی اٍل
ػٌَاى :تلَ ن ّا ٍ صفحات ساختِ ضذُ اس داًِ ّای پلی استایزى هٌثسط ضًَذُ
یًََلیت یا پالستَفَم هادُ ای سفیذ رًگ ٍ ػایك رطَتت ٍصذا هی تاضذ.پالستَفَم هادُ ای سثه تا لاتلیتْای
سیادی هی تاضذ پالستَفَم ًَػی اس هَاد پلیوزی است وِ یه ًوًَِ آى تا ًام پلی استایزى اًثساطی ٍ ػالهت
اختصاری  EPSضٌاختِ هیطَد ٍ وارتزد هتؼذدی در اهَر تستِ تٌذی ؛ ػایك واری ٍ...دارد .ایي هَاد تا داًِ
تٌذی ریش ٍ درضت ٍ تا ٍسى حجوی گًَاگَى تصَرت گزاًَل ٍ،رق ٍ تلَن در اًذاسُ ّا ٍ ضخاهتْای گًَاگَى در
تستِ تٌذی ّای هتفاٍت لاتل ارائِ است  .ایي تلَوْا تا دستگاُ سی اى سی تِ اضىال ٍ طزحْای هختلف در هی
آیذ اًثساط ایي هحصَل در اثز گاس پٌتاى است ایي گاس در اثز حزارت ًاضی اس تخار آب اس داخل داًِ ّای پلی
استایزى خارج ضذُ ٍتاػث اًثساط آى هی گزدد.تلَن سمفی پلی استایزى دارای استاًذاردّای هلی اجثاری تِ
ضوارُ ّای  11108-a ٍ 11108هی تاضذ.اس ٍیژگی ّای تلَن پلی استایزى هی تَاى تِ سثىی لطؼِ تلَن،
واّص  30درصذی حجن تتي ،واّص هصزف فَالد ،واّص هصزف تیزچِ ،صزف جَیی در هصزف لالة تٌذی
،حذف گچ ٍ سیواى اضافی ،ایوٌی در تزاتز آتص ،حول ًٍمل آساى ،هماٍهت در تزاتز آب ٍ رطَتت ٍ ػایك صذا
هی تاضذ.
تز اساس استاًذارد پلی استایزى ّا تِ  4دستِ (SDتا واروزد هؼوَلی)(HD،تا واروزد تاال)(EHD،تا واروزد
تسیار تاال)ٍ (UHDتا واروزد ٍیژُ) هی تاضذ.طثك استاًذارد ّز هحصَل تایذ در آسهَى ّای هزتَطِ هَرد لثَل
ٍالغ ضَد وِ ایي آسهَى ّا تِ ضزح سیز است:
چگالی اسوی  :اتؼاد هطخصی اس ًوًَِ را طثك استاًذارد تزش سدُ ٍ چگالی آى را هحاسثِ هی وٌین.حذالل
چگالی هَرد لثَل طثك استاًذارد تزای ًَع  ٍ 12 ،SDتزای سایز اًَاع تاالتز هی تاضذ.
حذالل هماٍهت فطاری در  10درصذ تغییز ضىل تزحسة  :KPaدر ایي آسهَى ،حذالل هماٍهت هَرد لثَل 70
تزای ًَع  SDهی تاضذ.
حذالل هماٍهت خوطی در ّز جْت تزحسة  :kgحذالل ًیزٍی خوطی تلَوْای تَلیذی در تزاتز تار تزای ّز
ػزضی تِ اسای 30ساًتیوتز طَل تایذ  200 kgدر ًَاری تِ ػزض  7ساًتی هتز هی تاضذ.
حذاوثز تغییزات اتؼادیً :وًَِ را طثك استاًذارد تزش سدُ ٍدر آٍى تِ هذت  48ساػت در دهای  70درجِ
سیلیسیَس لزار هی دّین وِ حذاوثز  5درصذ هجاس هی تاضذ.
اتؼاد:در ایي آسهَى اتتذا اتؼاد اسوی تَسط ساسًذُ اػالم ضذُ سپس اتؼاد ًوًَِ تَسط آسهایطگاُ اًذاسُ گیزی هی
ضَد وِ تایذ اختالف آى تا همذار اسوی در حذ رٍاداری استاًذارد تاضذ وِ ایي هیشاى حذاوثز±5
هیلیوتزدر1000هیلیوتز طَل اسوی ٍ حذاوثز ±3هیلیوتزدر500هیلیوتزػزض اسوی ٍ حذاوثز ±5هیلیوتز
ًسثت تِ ضخاهت اسوی هی تاضذ.
گًَیا تَدى :ایي آسهَى هیشاى لائوِ تَدى را تزرسی هی وٌذ وِ تایذ در هحذٍدُ هجاس استاًذارد تاضذ.
جذب آب  :در ایي آسهَى همذار آب جذب ضذُ تَسط تلَن تا اتؼاد  50±0/5تِ هذت یه ّفتِ یا  7رٍس هَرد
آسهَى لزار گزفتِ وِ حذ هجاس آى طثك استاًذارد ووتز اس  6درصذ حجوی تزای ًَع  4 ،SDدرصذ تزای ًَع

 3 ،HDدرصذ تزای  2 ٍ EHDدرصذ تزای  UHDهی تاضذ.
تست ضؼلِ :آسهًَِ را آهادُ وزدُ ٍ آسهَى را اًجام هی دّین ٍ ًوًَِ را در هؼزض ضؼلِ لزار هی دّین وِ هیشاى
اًتطار ضؼلِ تایذ ووتز اس  15ساًتی هتز تاضذ تا هحصَل لاتل استفادُ در ساختواى تاضذ.
پخ تلَن  :پخ در دٍ لثِ تایذ تِ ارتفاع حذالل 50هیلی هتز ٍ لاػذُ حذالل  50هیلی هتز تاضذ.
ػزض تىیِ گاُ  :تىیِ گاُ تلَن یا ًطیوي گاُ تایذ  28± 2هیلی هتز تاضذ.
هطخصات ظاّزی تلَن  :تلَن تایذ دارای ظاّز سالن ٍیه پارچِ تاضٌذ ٍ داًِ تٌذی هٌاسة ٍ تیي داًِ ّای
پلی استایزى فاصلِ هطخص ظاّزی ٍجَد ًذاضتِ تاضذ.
ًطاًِ گذاری:
هَارد سیز تایذ تز رٍی توام صفحات ٍ تلَن ّای تَلیذی وارخاًِ تِ صَرت پان ًطذًی ،هوَْر/چاج/حه ضَد:
ًام یا ػالهت تجاری تَلیذ وٌٌذُ،تاریخ تَلیذًَ،ع،طثمِ تٌذی ٍاوٌص در هماتل آتص (تزای اًتطار ووتز اس 15
ساًتی هتز طثمِ ی  ٍ Eتزای تیطتز اس  15ساًتی هتز طثمِ ی  Fهی تاضذ)،اتؼاد اسوی ٍ ػالهت استاًذارد در
صَرت دارا تَدى پزٍاًِ ی وارتزد ػالهت استاًذارد
تزای آگاّی اس جشییات ٍ آخزیي تجذیذًظز استاًذاردّای هلی ایزاى هی تَاًیذ اس پزتال ساسهاى هلی استاًذارد
ایزاى ،هتي استاًذارد هلی را دریافت ًواییذ.
جْت اطویٌاى اس اصالت استاًذارد هحصَل ،وذ دُ رلوی سیز ػالهت استاًذارد تز رٍی هحصَالت را تِ ساهاًِ
 10001517پیاهه ًواییذ.

