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 المجال -1
 

تسري هذه المواصفة على منتوجات الصوف المعدنً المشكلة، سواء أكانت مصفحة  أم غٌر مصفحة والمعدة للعزل الحراري 
 وامتصاص الصوت.

 
 
 

 المراجع -2
 

 مواصفات فلسطٌنٌة:
 مواد بناء حسب مقاومتها للحرٌق )لالشتعال(. تصنٌف  113م ف 

 متطلبات وطرق فحص.-ماء لالستعمال فً المختبرات التحلٌلٌة  287م ف 

 االستعمال لمواد البناء حسب مقاومتها للحرٌق )االشتعال(.  463م ف 

 قٌاس القابلٌة المتصاص الصوت فً غرفة ذات صدى.-الصوتٌات 479م ف  

 مواصفات أجنبٌة:
SI 751-1993 Insulation mineral wool-Formed Products. 

ISO/DIS 8497-1998 Thermal insulation-determination of steady-state thermal transmissions 

properties of thermal insulation for circular pipes.  

BS 1485-1983 Specification for zinc coated hexagonal steel wire netting. 

BS 2972-1989 Methods of test for inorganic thermal insualting materials. 

BS 5803-1985 Thermal insulation for use in pitched roof spaces in dwellings part1- 

specification for man-made mineral fibre thermal insulation mats. 

ASTM C 167-1990 Test methods for thickness and density of blanket or batt thermal 

insulations. 

ASTM C 177-1985 Test method for steady-state heat flux measurements and thermal 

transmission properties by means of the guarded-hot-plate apparatus. 

ASTM C 477-1985 Standard practice for estimating the maximum use temperature of thermal 

insulations. 

ASTM C 518-1991 Test method for steady-state heat flux measurements and thermal 

transmission properties by means of the heat flow meter apparatus. 

ASTM C 553-1970(77)  Standard specification for mineral fiber blanket thermal insulation for 

commercial and industrial applications. 

ASTM C 764-1991 Standard specification for mineral fiber loose-fill thermal insulation.  

ASTM C 1139-1990 Standard specification for fibrous glass thermal insulation and sound 

absorbing blanket and board for military applications. 

DIN 52612-part2-1984 Testing of thermal insulating materials: 

determination of thermal conductivity by means of the guarded  hot plate 

apparatus; conversion of the measured values for building applications. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ٌفات -3  تعر
 

ٌفات السارٌة فً هذه المواصفة:  التعر
صوف معدنً: هو عبارة عن ألٌاف معدنٌة تم انتاجها بصهر الزجاج، الصخور، خبث المعادن أو من خلٌط من تلك  3-1

 المواد.

 صوف معدنً مشكل: صوف معدنً ذو شكل هندسً ثابت. 3-2

تٌار الحراري )بالواط( المنتقل عمودٌا خالل وحدة السماكة لوسط متجانس، وذلك بفعل (: الKالموصلٌة الحرارٌة ) 3-3

 فرق درجة حرارة مئوٌة واحدة مابٌن سطحً الوسط )وهً خاصٌة ممٌزة للمادة ذاتها(.
 
 
 

 أشكال منتوجات الصوف المعدنً المشكل -4
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 ل التالٌة:تكون منتوجات الصوف المعدنً مشكلة حسب االستخدام، باحدى االشكا
 منتوجات مشكلة كفرشات وتسوق على شكل لفات. 4-1

 منتوجات مشكلة كفرشات مصفحة على أحد جوانبها أو كلٌهما بشبكة من االسالك المعدنٌة المجلفنة. 4-2

، وتسوق اما 3كغم/م51منتوجات مشكلة على شكل ألواح شبه جاسئة بكثافة مصرح بها ذات قٌمة أقل من أو مساوٌة لـ 4-3

 لى شكل لفات أو على شكل مسطحات.ع
وبسماكة أقل بكثٌر من  3كغم/م51منتوجات مشكلة على شكل الواح جاسئة بكثافة مصرح بها ذات قٌمة اكبر من  4-4

 األبعاد األخرى للوح. تكون تلك المنتوجات اما مصفحة او غٌر مصفحة.
 منتوجات مغلفة لألنابٌب، وتسوق على شكل اكمام. 4-5

 
 
 

 ٌفالتصن -5
 

 ٌصنف المنتوج طبقا الستعماله وطبقا لنوع العزل، كما ٌلً:
 طبقا لالستعمال. 5-1

 منتوج معد للعزل فً البناء فقط، بما فً ذلك السقوف الصناعٌة وقنوات التكٌٌف. 5-1-1

 منتوج غٌر معد للعزل فً البناء. 5-1-2

 طبقا لنوع العزل. 5-2

 صوف معدنً للعزل الحراري. 5-2-1

 ف معدنً المتصاص الصوت.صو 5-2-2

 صوف معدنً للعزل الحراري والمتصاص الصوت. 5-2-3
 
 

 

 الوسم -6
 

ٌجب أن ٌوسم على كل عبوة بوسم واضح، مقروء وثابت. ٌجب ان ٌكون الوسم باللغة العربٌة، وٌسمح باضافة أي لغة اخرى، 
 على ان التكون اكثر ظهورا او بروزا من اللغة العربٌة.

 لوسم على التفاصٌل التالٌة:ٌجب ان ٌتضمن ا
 اسم المنتج او عالمته التجارٌة المسجلة وعنوانه. أما اذا كان المنتوج مستوردا، فٌوسم اسم المستورد وعنوانه. 6-1

 (.3الكثافة)كغم/م 6-2

 الطول )سم(،العرض )سم( والسماكة )سم أو مم(، على جمٌع المنتوجات باستثناء مغلفات األنابٌب. 6-3

 ر الداخلً )مم(، السماكة )مم( وطول األكمام مع ذكر الوحدات، على المنتوجات المغلفة لألنابٌب.القط 6-4

 .1-1-5الكلمات: "معد للعزل فً البناء فقط"، على المنتوجات من نوع  6-5

نتوجات درجات الحرارة القصوى المسموح باستعمال المنتوج بها سواء أكان المنتوج مصفحا أم غٌر مصفح، على الم 6-6

 .2-1-5من نوع 

. أما بالنسبة للمنتوجات 113تصنٌف المنتوج حسب مقاومته للحرٌق )االشتعال(، كما هو مفصل فً المواصفة م ف 6-7

 المصفحة، فٌوسم التصنٌف على سطح المادة المصفحة.
ف وللحلق، لذلك ٌنصح العاملون عند التنبٌه والتحذٌر التالً: "قد ٌسبب تداول هذه المادة تهٌجا مإقتا للجلد، للعٌن، لألن 6-8

تداول هذه المادة بلباس بنطلون طوٌل، قمصان ذات أكمام طوٌلة، قفازات عمل ونظارات واقٌة. أما عند العمل فً 
االماكن المغلقة فٌنصح باستعمال الكمامات التً تستعمل لمرة واحدة فقط. عند انتهاء العمل ٌنصح العاملون بشطف 

 لصابون، كذلك ٌنصح بغسل مالبس العمل على حدة".اجسامهم بالماء وا
 .1-2-5الكلمات: "معد للعزل الحراري"، على المنتوجات من نوع  6-9

 .2-2-5الكلمات: "معد المتصاص الصوت"، على المنتوجات من نوع  6-11

 .3-2-5الكلمات: "معد للعزل الحراري والمتصاص الصوت"، على المنتوجات من نوع  6-11

ٌقة طرٌ 6-12 قة فحص امتصاص الصوت او ان ٌرفق مع المنتوج بطاقة بٌان او نشرة مصرح بها من قبل المنتج عن طر

 .3-2-5و 2-2-5فحص امتصاص الصوت، بالنسبة للمنتوجات من نوع 
 
 
 

 التخزٌن -7
 

عٌدا عن الماء ٌجب ان ٌخزن المنتوج على سطح مرتفع عن سطح االرض داخل مكان مغلق ، بحٌث ٌكون محمٌا من المطر وب
 و الرطوبة.

 
 
 

 متطلبات عامة -8
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 ٌجب اال ٌحتوي المنتوج على أٌة مواد غرٌبة )مثل الحجارة وقطع المعادن(،كذلك ٌجب أن ٌخلو من أي تعفن او تحلل.
 
 

 المتطلبات القٌاسٌة لخصائص الصوف المعدنً -9
 

لمعدنً، ٌجب ان تطابق نتائج الفحوصات المتطلبات عند اجراء الفحوصات المفصلة فً هذه المواصفة على خصائص الصوف ا
 القٌاسٌة لتلك الخصائص.

 
 
 

 قٌاس األبعاد -11
 

ٌقاس كل من الطول، العرض، والقطر الداخلً بدقة   مم.1تقاس األبعاد بوجود المادة المصفحة. بالنسبة للمنتوجات المصفحة، 

، مع اضافة ASTM C 167-1990كٌة للفحوصات والمواد ٌجرى قٌاس السماكة كما هو مفصل فً مواصفة الجمعٌة األمرٌ

 التغٌٌرات التالٌة:
بعد ثبات ابعاد المنتوجات كما هو مفصل فً مواصفة الجمعٌة األمرٌكٌة المذكورة اعاله، تترك المنتوجات ملفوفة  -

 ساعات. 4ومضغوطة فً العبوة على سطح صلب لمدة التقل عن 

ٌقة أخرى لقٌاس          السماكة، 2نٌوتن/م 31نتوج بضغط مقداره عند قٌاس السماكة ٌإثر على الم - .ٌسمح باستخدام طر

ٌقتٌن المذكورتٌن اعاله،  ٌقة المذكورة اعاله. ففً حالة االختالف فً نتائج القٌاس مابٌن الطر على ان تكون بنفس دقة الطر
ٌقة المفصلة فً مواصفة الجمعٌة االمرٌكٌ ة للفحوصات والمواد                         تعتمد نتائج القٌاس حسب الطر

ASTM C 167-1990 مع اضافة التغٌٌرات المذكورة اعاله. ٌجب ان ٌكون االنحراف المسوح به فً األبعاد المقاسة ،

لكل من الطول والعرض )كنسبة مئوٌة( عن االبعاد المصرح بها فً الوسم ضمن المجال 
-

3-
+

، لجمٌع المنتوجات 3

نتوجات المغلفة لألنابٌب. ٌجب ان ٌكون االنحراف المسموح به فً السماكة المقاسة عن السماكة المصرح بها باستثناء الم
فً الوسم ضمن المجال 

-
3-

+
مم، لجمٌع المنتوجات باستثناء الفرشات واأللواح شبه الجاسئة. اما بالنسبة للفرشات 5

به فً السماكة المقاسة عن السماكة المصرح بها فً الوسم واأللواح شبه الجاسئة، فٌجب ان الٌزٌد االنحراف المسموح 
عن 

-
 مم.3

ٌجب ان ٌكون االنحراف المسموح به فً الطول المقاس عن الطول المصرح به فً الوسم ضمن المجال 
-

5-
+

مم، 5

فً الوسم للمنتوجات المغلفة لألنابٌب. ٌجب ان ٌكون االنحراف المسموح فً السماكة المقاسة عن السماكة المصرح بها 
ضمن المجال 

-
3-

+
 مم، للمنتوجات المغلفة لألنابٌب.5

ٌجب ان ٌكون االنحراف المسموح به فً القطر الداخلً المقاس عن  القطر الداخلً المصرح به فً الوسم ضمن مجال 
احدى القٌمتٌن 

-
5-

+
مم او 4

-
1%-

+
 % ،للمنتوجات المغلفة لألنابٌب2

 فحص الكثافة -11
 

ٌقة المفصلة فً مواصفة  الجمعٌة  األمرٌكٌة للفحوصات و المواد                                              ٌجرى هذا الفحص وفق  الطر
ASTM C-167-1990 :مع اضافة التغٌٌرات التالٌة، 

اذا كانت سماكة مم. اما 1.1تقاس أبعاد العٌنة بوجود المادة المصفحة،اذا كانت سماكة المادة المصفحة اقل من او مساوٌة لـ  -

 مم، فتقاس سماكة العٌنة دون سماكة المادة المصفحة.1.1المادة المصفحة اكبر من 

 ،كماٌلً:11عند حساب الكثافة لجمٌع المنتوجات،تإخذ بالحسبان السماكة المقاسة كما هو مفصل فً بند  -

 ماكة المصرح بها.اذا كانت السماكة المقاسة اكبر من السماكة المصرح بها، فتإخذ بالحسبان الس 

 .اذا كانت السماكة المقاسة اقل من السماكة المصرح بها، فتإخذ بالحسبان السماكة المقاسة 

 ٌجب أن تكون نسبة االنحراف المسموح به فً الكثافة المحسوبة عن الكثافة المصرح بها فً الوسم،ضمن المجال 
15.% 

 نابٌب(، وفق المعادلة التالٌة:مالحظة: تحسب كثافة االكمام )المنتوجات المغلقة لال
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 حٌث:
  (3كثافة المنتوج )كغم/م 
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 a  )طول العٌنة)م 
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d1   )القطر الداخلً )م 

d2   )القطر الخارجً )م 
 
 
 

 فحص مقاومة المنتوج للحرارة  -12
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فقط. ٌجرى 2-1-5ثبات المنتوج بدرجات حرارة االستعمال القصوى: ٌجرى هذا الفحص على المنتوجات من نوع  12-1

ٌقة الفحص المفصلة فً مواصفة الجمعٌة  فحص المنتوجات دون وجود المادة المصفحة. ٌجرى الفحص، وفق طر
 .C ASTM 1985-744االمرٌكٌة للفحوصات والمواد   

 ٌجب عدم ظهور أي تغٌر فً كل من شكل المنتوج وبنٌة األلٌاف.
 مالحظة: الٌعتبر المنتوج غٌر مطابق لهذا المتطلب من المواصفة، فٌما اذا لو ظهر أي تغٌر فً لون األلٌاف.

 ٌجرى فحص التسخٌن الذاتً، وفق الطرق المفصلة ادناه:-مقاومة التسخٌن الذاتً  12-2

فً هذه الحالة، ٌجرى الفحص كما هو مفصل فً المواصفة البرٌطانٌة  -الفحص بواسطة لوح ساخن 12-2-1

BS 2972-1989:مع اضافة التغٌٌرات التالٌة، 

ٌسخن اللوح لدرجة حرارة االستعمال القصوى المصرح بها من قبل المنتج، بالنسبة للمنتوج المراد  -
 فحصه.

 ، كما ٌلً:ٌسجل التغٌر فً درجة حرارة العٌنة -
ٌسجل التغٌر فً درجة حرارة العٌنة خالل الفترة الزمنٌة الالزمة لثبات درجة حرارة العٌنة )أي 
الزمن الالزم لوصول درجة حرارة المجس الحراري الموضوع فً وسط العٌنة لدرجة حرارة اكبر 

نسبة االنحراف فً من أو مساوٌة لدرجة حرارة االستعمال القصوى بالنسبة للمنتوج، على ان التزٌد 
درجة حرارة العٌنة عن 

+
% بالنسبة لدرجة حرارة اللوح الساخن،خالل ساعة واحدة من لحظة 2

 ثبات درجة الحرارة(.
ٌقة المفصلة فً المواصفة البرٌطانٌة -الفحص بواسطة برغً ساخن 12-2-2  ٌجرى الفحص، وفق الطر

2972-1989 6BS:ًمع اضافة التغٌٌر التال، 

 م.911حتى درجة حرارة  ٌسخن البرغً  *
 
 
 

فحص الموصلٌة الحرارٌة -13
*

  
 

 ، كما ٌلً:11ٌجرى فحص المنتوجات بوجود المواد المصفحة. تقاس سماكة المنتوج كما هو مفصل فً بند 

اذا كانت السماكة المقاسة اكبر من السماكة المصرح بها، فتضغط العٌنة فً جهاز الفحص حتى الحصول على السماكة  -
 رح بها.المص

اذا كانت السماكة المقاسة أقل من او مساوٌة للسماكة المصرح بها، فتفحص العٌنة فً جهاز الفحص بالسماكة المقاسة.  -
تدون السماكة المقاسة فً شهادة الفحص. كذلك، اذا كانت كثافة المنتوج المقاسة أكبر من الكثافة المصرح بها فً الوسم، 

 فتدون اٌضا فً شهادة الفحص.
 ٌجرى فحص جمٌع المنتوجات باستثناء مغلفات األنابٌب، باحدى الطرق المفصلة فً المواصفات المذكورة ادناه: 13-1

 .ASTM C 177-1985مواصفة الجمعٌة االمرٌكٌة للفحوصات والمواد    -

 .ASTM  C 518-1991مواصفة الجمعٌة االمرٌكٌة للفحوصات والمواد   -

ٌقة الفحص المفصلة فً حالة االختالف فً نتائ ج الفحوصات مابٌن طرق الفحص المذكورة اعاله، تعتمد نتائج طر
 ASTM C 177-198 . اصفة الجمعٌة االمرٌكٌة للفحوصات والمواد  فً مو

 ٌجرى فحص المنتوجات المغلفة لألنابٌب، باحدى الطرق التالٌة: 13-2

ٌقة أ: ٌجرى فحص الموصلٌة الحرارٌة للوح بكثافة 13-2-1 وبسماكة مساوٌة لكثافة وسماكة المنتوج المغلف  طر

 .1-13لألنبوب. تفحص الموصلٌة الحرارٌة، باحدى الطرق المفصلة فً بند 

ٌقة المفصلة فً مشروع المواصفة العالمٌة  13-2-2 ٌقة ب: ٌجرى الفحص، وفق الطر  .ISO/DIS 8497-1988طر

 ٌجرى الفحص حسب المواصفة المعتمدة فقط.
والمقاسة بدرجات  3كغم/م24ٌم الموصلٌة الحرارٌة القصوى لمنتوجات بكثافة مصرح بها حتى ٌجب ان تكون ق

 .1حرارة متوسطة مختلفة، ضمن القٌم المدونة فً جدول 
 

 
 
 
 

 الموصلٌة الحرارٌة القصوى للعازل، حسب كل من درجة الحرارة المتوسطة و الكثافة المصرح بها-1جدول 

وسطة درجة الحرارة المت الكثافة 
1

 ()م 

16- المصرح بها
2

 11 24 38
3

  93
4

 

الموصلٌة الحرارٌة القصوى (3)كغم/م
5
 م( )واط/م. 

                                                      
*

(،كما هو مفصل فً الملحق أ من هذه المواصفة.ٌجب االخذ بعٌن االعتبار،عدم استعمال تلك القٌم r(،لحساب المقاومة الحرارٌة )Kتستعمل قٌم الموصلٌة الحرارٌة ) 

% من القٌم المدونه فً الجداول،حتى عند توفر شهادة فحص لتلك 5ال قٌم اعلى بـ الغراض التصمٌم،كما هو مفصل فً ملحق ب من هذه المواصفة.فعند التصمٌم،ٌجب استعم
 القٌم من قبل مختبر معتمد.

1
 لجهاز الفحص.درجة الحرارة المتوسطة: هً عبارة عن درجة الحرارة المعبرة عن متوسط درجة حرارة الجانب الساخن و درجة حرارة الجانب البارد بالنسبة  
2

 طلب خاص فقط. ٌجرى الفحص حسب 
3

 ،فٌكون الفحص الزامٌا.2-1-5،حسب طلب خاص فقط.أما  المنتوجات من نوع 1-1-5تفحص المنتوجات من نوع  
4

م.أما المنتوجات االخرى، فٌكون الفحص حسب طلب 111فقط،حٌث ان درجة حرارة االستعمال لتلك المنتوجات تزٌد عن  2-1-5ٌجرى الفحص على منتوجات من نوع  

 ط.خاص فق
5

 .ASTM C533-1970(77)( المدونة فً الجداول من مواصفة الجمعٌة االمرٌكٌة للفحوصات و المواد kاخذت قٌم الموصلٌة الحرارٌة ) 
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 .,78 ,155 .,51 .,46 .,43 11حتى 

11.1-12 42,. 45,. 49,. 53,. 76,. 

12.1-16 41,. 43,. 47,. 51,. 73,. 

16.1-24 37,. 42,. 45,. 47,. 63,. 

بكثافة مصرح بها اكبر من او مساوٌة لـ  2-1-5و 1-1-5رارٌة القصوى لمنتوجات من نوع ٌجب أن تكون قٌم الموصلٌة الح

 .2والمقاسة بدرجات حرارة متوسطة مختلفة، ضمن القٌم المدونة فً جدول  3كغم/م25
 

 و بدرجات حرارة متوسطة مختلفة 3غم/مك25،بكثافة مصرح منها اكبر من أو مساوٌة ل 2-1-5و 1-1-5الموصلٌة الحرارٌة القصوى لمنتوجات من نوع -2جدول 

 م() 1درجة الحرارة المتوسطة نوع

 2 311 2 251 2 211 2 151 111 51 2 38 24 11 2 16- المنتوج

 م ()واط/م. 5الموصلٌة الحرارٌة القصوى 

 - - - - - - .,45 .,41 .,39 .,37 1-1-5منتوج من نوع 

 ,112 ., 84 ., 81 .,65 .,58 .,48 - .,41 - .,37 2-1-5منتوج من نوع 
 
 
 

 فحص محتوى المنتوج من المواد القابلة للذوبان  -14
 

 ٌجرى فحص المنتوجات دون المادة المصفحة، كما ٌلً:

ساعة على األقل. عند انتهاء الفترة الزمنٌة، تخرج 16م، لمدة 1155تجفف عٌنة الفحص داخل فرن حراري مهوى بدرجة حرارة 

غم تقرٌبا بدقة                111وتبرد داخل مبرد حتى درجة حرارة المحٌط. توزن من العٌنة قطعة وزنها العٌنة من الفرن 

دورة، 2غرام(. تستخلص العٌنة داخل زجاجة استخالص "سوكسلت" بعدد من الدورات التقل عن Aغرام، وٌدون الوزن )1.1

(. بعد االستخالص ٌصفى المحلول فً وعاء V1تر، وٌدون الحجم )ملٌل3111-2111باستخدام كمٌة من الماء المقطر بحجم مابٌن 

(. V2ملٌلتر داخل وعاء مناسب وٌدون الحجم  ) 411-311صاف ونظٌف باستخدام ورق ترشٌح. تسكب كمٌة من المحلول بحجم 

د البواقً داخل مبرد م حتى الحصول على وزن ثابت. تبر1155ٌبخر المحلول المسكوب فً الوعاء وتجفف البواقً بدرجة حرارة 

 غرام(.Bغم وٌدون الوزن )1.1حتى درجة حرارة المحٌط، ثم توزن بدقة 

 )كنسبة مئوٌة(، وفق المعادلة التالٌة: Rٌحسب المحتوى من المواد القابلة للذوبان 

R

B

A

V

V

  
1

2

100

 

 كما هو متفق علٌه مابٌن المزو د وبٌن صاحب الطلبٌة.ٌجب ان تكون نسبة محتوى المنتوج من المواد القابلة للذوبان )كنسبة مئوٌة(،

 فحص المحتوى المائً فً المنتوج -15
 

 ٌجرى فحص المنتوجات دون المادة المصفحة، كما ٌلً:
غرام(. تجفف العٌنة داخل فرن حراري مهوى بدرجة حرارة Aغم، وٌدون الوزن )1.1غم تقرٌبا بدقة 111توزن عٌنة وزنها 

11551.1ً التجفٌف والتوزٌن حتى الحصول على وزن ثابت. ٌوزن المنتوج الجاف بدقة م . ٌستمر ف( غم، وٌدون الوزنB .)غرام

 )كنسبة مئوٌة(، وفق المعادلة التالٌة: Mٌحسب المحتوى المائً 

M

A B

A





 100 

 %.5ٌجب أن التزٌد نسبة المحتوى المائً فً المنتوج )كنسبة مئوٌة( عن 
 
 
 

 مدى قابلٌة المنتوج المتصاص الرطوبةفحص  -16
 

-91م وبرطوبة نسبٌة   492ساعة فً محٌط بدرجة حرارة 96غرام(، لمدة Bذات الوزن ) 15تترك العٌنة السابقة المجففة فً بند 

 غرام(.  Cغم وٌدون الوزن )1.1%. بعد ذلك توزن العٌنة بدقة 95

 بة مئوٌة(، وفق المعادلة التالٌة:)كنس Wتحسب نسبة الرطوبة الممتصة من قبل المنتوج

W
C B

B




 100 

 %.5ٌجب ان التزٌد نسبة الرطوبة الممتصة من قبل المنتوج )كنسبة مئوٌة( عن 
 
 
 

 2فحص مقاومة التآكل)الصدأ( -17
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 د وبٌن صاحب الطلبٌة.ٌجرى فحص المنتوجات دون المادة المصفحة، باحدى الطرق المفصلة ادناه، كما هو متفق علٌه مابٌن المزو
ٌقة أ: ٌجرى الفحص، كما هو مفصل فً المواصفة البرٌطانٌة  17-1  ، مع اضافة التغٌٌرات التالٌة: BS 5803-1-1985طر

 من المواصفة المذكورة اعاله. Bمن الملحق  B.2ٌجب ان تكون قطع الفحص كما هو مفصل فً بند  -

 %.1.1رٌدات المذابة )كنسبة مئوٌة( عن ٌجب ان التزٌد نسبة محتوى المنتوج من الكلو 

 %.1.25ٌجب ان التزٌد نسبة محتوى المنتوج من الكبرٌتات المذابة )كنسبة مئوٌة( عن  

ٌقة ب: ٌجرى الفحص، كما هو مفصل فً مواصفة الجمعٌة االمرٌكٌة للفحوصات والمواد                                  17-2 طر

ASTM C 764-1991 . 
 
 
 

 
 فحص محتوى المنتوج من المواد العضوٌة -18

 

غرام. تجفف العٌنة داخل فرن 1.111غرام تقرٌبا بدقة 5ٌجرى فحص المنتوجات دون المادة المصفحة، كما ٌلً: توزن عٌنة وزنها 

برد، ثم توزن ساعة. عند انتهاء الفترة الزمنٌة، تخرج العٌنة من الفرن وتبرد داخل م2م، لمدة 1155حراري مهوى بدرجة حرارة 

غرام(. توضع العٌنة داخل فرن حراري مهوى Aثانٌة. تكرر عملٌة التجفٌف والتوزٌن حتى الحصول على وزن ثابت وٌدون الوزن )

غرام، وٌدون 1.111ساعات.ٌخرج ماتبقى من العٌنة وٌبرد داخل مبرد،ثم ٌوزن بدقة           4م، لمدة 11 425بدرجة حرارة 

 )كنسبة مئوٌة(، وفق المعادلة التالٌة: Lب المحتوى من المواد العضوٌة غرام(. ٌحسBالوزن )

L

A B

A





 100  

 %.11ٌجب ان التزٌد نسبة محتوى المنتوج من المواد العضوٌة )كنسبة مئوٌة( عن 
 
 
 

pHفحص درجة الحموضة  -19
 

غم، ثم تخلط بكمٌة من الماء بحجم 2توج وزنها ٌجرى فحص المنتوجات دون المادة المصفحة، كما ٌلً: توزن عٌنة من المن

. ٌترك الخلٌط بدرجة حرارة المحٌط، 287ملٌلتر، على ان ٌكون الماء المستعمل خالٌا من االمالح ومطابقا للمواصفة م ف111

 .11-6ضمن المجال  pH. ٌجب ان تكون درجة الحموضة المقاسة pHساعة، ثم تقاس درجة الحموضة 24لمدة 
 
 
 

 مقاومة المنتوج لالهتزاز والحركة فحص-21
 

ٌقتٌن المفصلتٌن ادناه او بكلٌهما، كما هو متفق علٌه مابٌن المزود  ٌجرى فحص المنتوجات دون المادة المصفحة، باحدى الطر
 وبٌن صاحب الطلبٌة.

ٌقة أ: ٌجرى الفحص، كما هو مفصل فً المواصفة البرٌطانٌة   21-1  . BS 2972-part 9-1989طر

ٌقة ب: ٌجرى الفحص، كما هو مفصل فً مواصفة الجمعٌة االمرٌكٌة للفحوصات والمواد                       21-2 طر

ASTM C 1139-1990  ٌجب ان تطابق نتائج الفحوصات المذكورة اعاله، ماهو متفق علٌه مابٌن المزود وبٌن.

 صاحب الطلبٌة.
 

 

 

 
 

 فحص مقاومة المنتوج لالنضغاط-21
 

 الفحص على المنتوجات المغلفة لألنابٌب.الٌجرى هذا 
فحص جمٌع المنتوجات، باستثناء الفرشات المصفحة بشبكة من االسالك المعدنٌة المجلفنة: ٌجري فحص تلك المنتوجات  21-1

 دون المادة المصفحة.
ماكة المنتوج مم تقرٌبا وبسماكة مساوٌة لس111تإخذ عٌنات مربعة الشكل، بحٌث ٌكون طول ضلع كل منها مساوٌا لـ

األصلً أو أن تكون سماكة العٌنة مساوٌة لضعف سماكة المنتوج األصلً )أي بوضع قطعتً فحص او اكثر فوق بعضها 
.بعد ذلك، ٌإثر على العٌنة بضغط 2نٌوتن/م31البعض(. تقاس السماكة األصلٌة للعٌنة، بالتؤثٌر على العٌنة بضغط مقداره 

 ذلك الضغط المإثر مساوٌة للقٌمة الدنٌا من بٌن القٌمتٌن التالٌتٌن: موزع بشكل متجانس، بحٌث تكون قٌمة
 .2كٌلو نٌوتن/م 41 -

 % من السماكة االصلٌة للعٌنة.75قٌمة الضغط المطلوب للحصول على سماكة مساوٌة لـ  -
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نتهاء الفترة دقائق. عند ا5دقائق. بعد ذلك ٌزال تؤثٌر الضغط وتترك العٌنة لمدة 5ٌستمر تؤثٌر ذلك الضغط لمدة 

. ٌعبر عن مقاومة المنتوج لالنضغاط )كنسبة 2نٌوتن/م31( بالتؤثٌر بضغط مقداره T2الزمنٌة، تقاس سماكة العٌنة )

( تحت التـؤثٌر بضغط مقداره T1( مابعد ازالة تؤثٌر الضغط وبٌن السماكة األصلٌة )T2مئوٌة( مابٌن سماكة العٌنة )

 النضغاط )كنسبة مئوٌة(، وفق المعادلة التالٌة:. تحسب مقاومة المنتوج ل2نٌوتن/م31

T

T

T

 
2

1

100 

ٌجب ان التقل النسبة مابٌن سماكة العٌنة مابعد ازالة تؤثٌر الضغط وبٌن سماكة العٌنة األصلٌة )كنسبة مئوٌة( عن 
95.% 

المراد فحصه عٌنات مربعة       الشكل،  فحص الفرشات المجلفنة بشبكة من االسالك المعدنٌة المجلفنة:تإخذ من المنتوج 21-2

مم تقرٌبا. تزال المادة المصفحة عن العٌنة وتوضع العٌنة على سطح ناعم 211بحٌث ٌكون طول ضلع كل منها مساوٌا لـ

غرام، 551-451مم وبوزن ضمن المجال   311×مم311وصلب، ثم ٌوضع على العٌنة لوح ناعم وصلب بؤبعاد مساوٌة لـ

دقائق. عند انتهاء الفترة الزمنٌة ،تقاس سماكة 5كغم لمدة 11عٌنة بالكامل. ٌإثر على العٌنة بثقل مقداره على أن ٌغطً ال

العٌنة من جوانبها األربعة، ثم ٌحسب معدل السماكة تحت تؤثٌر ذلك الثقل. بعد ذلك ٌزال تؤثٌر الثقل وتترك العٌنة لمدة 
 عة وٌحسب معدل السماكات مابعد ازالة تؤثٌر الثقل.دقائق، ثم تقاس سماكة العٌنة من جوانبها األرب5

 مم.3ٌجب ان الٌزٌد معدل السماكة تحت تؤثٌر الثقل عن السماكة المصرح بها عن  -

ٌقل معدل السماكة مابعد ازالة تؤثٌر الثقل عن السماكة المصرح بها عن  -  مم.3ٌجب ان ال
 

 

 

تصنٌف المنتوج حسب مقاومته للحرٌق )االشتعال( -22
6

 
 

ٌجرى هذا الفحص لتصنٌف المنتوج حسب مقاومته للحرٌق؛ وذلك بفحص درجة االشتعال، كثافة الدخان، والتشوه فً       الشكل، 
. اذا صرح فً الوسم بؤن تصنٌف المنتوج حسب مقاومته للحرٌق أعلى                   من 113وفق المواصفة الفلسطٌنٌة م ف

1313vتوج للتصنٌف المصرح به فً الوسم. بالنسبة للمنتوجات المصفحة باستثناء الفرشات المصفحة مطابقة تصنٌف المن ،فتفحص

بشبكة من االسالك المعدنٌة المجلفنة، فتفحص مطابقة تصنٌف المنتوجات للتصنٌف المصرح به فً الوسم على المادة المصفحة. بعد 
 اومته للحرٌق، كما ٌلً:ذلك تزال المادة المصفحة وتفحص مطابقة تصنٌف المنتوج حسب مق

ٌفها حسب مقاومتها للحرٌق أقل من أو مساوٌة             - عند فحص منتوجات دون المادة المصفحة، ٌجب ان تكون درجة تصن

 .1313Vلـ

ٌفها حسب مقاومتها للحرٌق، عند فحصها دون المادة  - عند فحص منتوجات مصفحة بمادة مصفحة، ٌجب ان تكون درجة تصن
ٌفها مطابقة لما هو مصرح به فً الوسم على المادة  المصفحة. أما عند فحصها بوجود المادة المصفحة، فٌجب ان تكون درجة تصن

 ، حسب االستعمال للصوف المعدنً.463المصفحة، على أن ٌطابق التصنٌف متطلبات المواصفة م ف

ٌفها حسب مقاومتها للحرٌق عند فحص فرشات مصفحة بشبكة من االسالك المعدنٌة المصفحة، ٌجب ان تكو - مساوٌة ن درجة تصن

 .v 1414لـ 
 
 
 

 فحص انبعاث الرائحة-23
 

ٌقة الفحص: تدخل عٌنة من الصوف بدون ضغط داخل وعاء زجاجً بحجم 23-1 لتر، بحٌث ٌكون حجم العٌنة المدخلة  2.5طر

م، لمدة 61وٌترك بدرجة حرارة  ملٌلتر ثم ٌغطى الوعاء41مساوٌا لثلثً حجم الوعاء. تضاف كمٌة من الماء بحجم 

ساعة. عند انتهاء الفترة الزمنٌة، ٌزال الغطاء وتفحص رائحة الصوف على الفور من قبل ثالثة فاحصٌن فً نفس الوقت، 24

 للحكم على االمور التالٌة:
 الشعور بانبعاث رائحة أم ال. -
ٌفة أم من نوع أخر. -  الرائحة كرٌهة ، لط
ٌفة، قوٌة  -  أم قوٌة جدا.الرائحة خف

 من قبل فاحصٌن مإهلٌن. ٌجب تحدٌد نتائج الفحص
 
 
 

 فحص محتوى المنتوج من الجزٌئات الكبٌرة -24
 

ٌجري فحص المنتوجات دون المادة المصفحة. ٌجرى هذا الفحص حسب طلب خاص فقط. ٌجرى الفحص، كما هو مفصل فً 
 .BS  2972-1989المواصفة البرٌطانٌة 

 ص من قبل فاحصٌن مإهلٌن.ٌجب تحدٌد نتائج الفح
                                                      

6
 463واصفة م ف .أما اذا كانت متطلبات الم463عند فحص المنتوجات المعدة لالستعمال كمواد عازلة فً البناء،ٌجب أن تطابق تلك المنتوجات متطلبات المواصفة م ف  

 أقل صرامة من متطلبات هذه المواصفة،فٌجب أن تطابق المنتوجات متطلبات هذه المواصفة.
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 فحص امتصاص المنتوج للصوت -25
 

ٌقتٌن المفصلتٌن ادناه، كما هو  3-2-5و 2-2-5ٌجرى هذا الفحص على منتوجات من نوع  فقط. ٌجرى هذا الفحص، باحدى الطر

 مصرح به من قبل المنتج:
ٌقة أ: ٌجرى الفحص، كما هو مفصل فً المواصفة م ف   .479طر

ٌقة ب: ٌجرى   الفحص باستخدام جهاز االمواج المستقرة.طر
 ٌجب ان التقل قابلٌة المنتوج المتصاص الصوت، عما هو مصرح به فً الوسم. -

 
 

 حساب المقاومة الحرارٌة -ملحق أ
 )الٌعد هذا الملحق جزءا من  هذه  المواصفة(

 

 ة التالٌة:(، وفق المعادلr( : تحسب المقاومة الحرارٌة )rحساب المقاومة الحرارٌة ) 1-أ

r = 
d

k
 

 حٌث :

r  م( م2المقاومة الحرارٌة للطبقة العازلة من المنتوج. . )واط/ 

d  . )سماكة الطبقة العازلة )م 

k  واط/م.م( الموصلٌة الحرارٌة للعازل. ) 

 انٌة، وفق العالقة التالٌة:بوحدات قٌاس مترٌة وبوحدات قٌاس برٌط rٌمكن التعبٌر عن المقاومة الحرارٌة  2-أ
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 الموصلٌات الحرارٌة التقدٌرٌة -ملحق ب
 )الٌعد هذا الملحق جزءا من  المواصفة(

 

ٌفه فً الفرن )أي أنها kترتبط متطلبات الموصلٌات الحرارٌة ) ( فً هذه المواصفة بالفحوصات التً أجرٌت على المنتوج بعد تجف

ع الجاف(، مما الٌمكن من استخدام تلك القٌم المحسوبة فً ذلك الوضع ألغراض التصمٌم والتخطٌط. لذلك، ٌجب حسبت فً الوض
استخدام قٌم تقدٌرٌة للموصلٌات الحرارٌة، عند األخذ بالحسبان المحتوى الطبٌعً للماء فً المادة عند استعمالها. تحسب القٌمة 

(، حٌث z +1( فً الوضع الجاف بمعامل التعدٌل للمحتوى الطبٌعً للماء )kالمحسوبة ) التقدٌرٌة للموصلٌة الحرارٌة بضرب القٌمة

 .  DIN 52612-part2-1984من المواصفة األلمانٌة  zتإخذ قٌم 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اصطالحات
 

 Thermal conductivity الموصلٌة الحرارٌة

 Thermal resistance المقاومة الحرارٌة

 Odor emission انبعاث الرائحة

 Corrosiveness التآكل )الصدأ(



 

 11من   11صفحة  1998-181م ف م 

 Standing wave apparatus جهاز األمواج المستقرة

 Mineral wool الصوف المعدنً

 Panels products منتوجات على شكل الواح

 Felt products منتوجات لبادٌة

 Pipe section products منتوجات مغلقة لألنابٌب

 Quilted matts products منتوجات على شكل فرشات

 Facing Material مواد مصفحة

 Galvanized Wire Mesh شبكة من االسالك المعدنٌة المجلفنة

 Combustibility القابلٌة لالشتعال )االحتراق(

 Rigid Panels الواح جاسئة

 Semi Rigid Panels الواح شبه جاسئة

 Thermal Insulation العزل الحراري

 Acoustic Insulation العزل الصوتً

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


