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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با ييآشنا

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را راناي) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف يها حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و انظره دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، صورتدر و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي تانداردهاياس تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 ان، حفـظ كننـدگ  مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ ورمنظ به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و ااعط ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                                                                                                                         
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  پيش گفتار
  

 –هـاي آزمـون   تعـاريف، الزامـات و روش   –دار گچي مسلح شـده بـا اليـاف      صفحات روكش –گچ  "ندارداستا
سازمان توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه "صفحات روكش دار گچي با شبكه الياف: 1قسمت

مهندسـي   اندارداست ملي كميتةيه اجالس سيصد و هفتادو يكمين در و شده تدوين و تهيهايران ملي استاندارد 
 3 مـادة  يـك  بنـد  استناد به اينك ،تصويب شد 29/1/91 مورخ هاي ساختماني  ساختمان و مصالح و فرآورده

 ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران،  استانداردملي  سازمان مقررات  و قوانين اصالح قانون

   .شودمنتشر مي ايران
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت اب هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميـل  و اصـالح  براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بايد بنابراين، .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م
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هاي  تعاريف، الزامات و روش –دار گچي مسلح شده با الياف  صفحات روكش  –گچ 
  صفحات روكش دار گچي با شبكه الياف: 1قسمت –آزمون

  و دامنه كاربرد هدف   1
 اليافشبكه  هچي مسلح شده بدار گ هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات و عملكرد صفحات روكش

همچنين اين . است كه مي توان از آن در كارهاي ساختماني شامل عمليات توليد ثانويه، استفاده كرد
استاندارد صفحات روكش دار گچي كه براي دستيابي به كارهاي تزئين مستقيم سطوح يا اندود گچي طراحي 

  .مي شوند، را نيز در بر مي گيرد
الياف باتوجه به نوع ، اندازه، ضخامت و لبه نيمرخ انجام ا شبكه دار گچي مسلح شده ب انتخاب صفحات روكش

هاي معمولي و  خشك ، سقفبه روش ديوارها كاري  توان در پوشش به عنوان مثال صفحات را مي. شود مي
  .اداي مورد استفاده قرار د ها و تيرهاي سازه عنوان روكش ستون يا بهوننده ككاذب، ديوارهاي جدا

هاي كابل و  ها در كف، كانالهاي تهويه و خروج دود، سيني از موارد استفاده ديگر اين نوع صفحات كاربرد آن 
  .استكاري  پوشش

اين استاندارد خصوصيات عملكردي فرآورده مانند واكنش دربرابر آتش، نفوذ پذيري بخارآب، مقاومت خمشي 
  .گيرد و مقاومت حرارتي را دربرمي

هاي اجرا شده با اين نوع صفحات را مانند مقاومت برشي، مقاومت  رد خصوصيات عملكردي سامانهاين استاندا
درصورت لزوم . گيرد در برميرا جذب صدا  و هوابرد مستقيمصدا بندي  در برابر آتش، مقاومت در برابر ضربه،

صفحات كه براساس شرايط هاي اجرا شده با اين نوع  روي سامانه هاي استاندارد ها بايد مطابق روش آزمون
  .سازي شده است، انجام شود برداري شبيه بهره

همچنين در اين استاندارد خصوصيات فني تكميلي كه براي استفاده و پذيرش فرآورده حائز اهميت است و 
  .هاي مرجع مربوط و ارزيابي انطباق فرآورده با اين استاندارد، ارائه شده است آزمون

بر روي آن انجام ثانويه توليد  كه عملياتالياف شبكه با دار گچي مسلح شده  وكشاين استاندارد صفحات ر
هاي  فرآورده. شامل نمي شودرا ، گذاري نازك و غيره هاي مركب عايق، صفحات بااليه مانند پانل شده است ،

  .  هستندمستثني  16-2يا 1- 2د بندهاي تحت پوشش استاندار
  
  مراجع الزامي    2

. ها ارجاع داده شده است زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي 
  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. اين استاندارد ملي ايران نيستمورد نظر 

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
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  .ها ويژگي - دار صفحات روكش -   ، گچ7830استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  .روش آزمون -دار صفحات روكش -  ، گچ8050استاندارد ملي ايران شماره    2-2
حرارت، مقادير  - خواص رطوبت - هاي ساختماني ، مصالح و فرآورده11055استاندارد ملي ايران شماره   2-3

  .بندي شده طراحي جدول
هاي با مقاومت حرارتي متوسط و زياد  فرآورده -ساختماني مصالح  ،8621استاندارد ملي ايران شماره   2-4
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  اصطالحاتو تعاريف   3
  :رود كار مي زير به اصطالحاتو  تعاريفدر اين استاندارد 

  
3-1  
  الياف شبكهبا دار گچي مسلح شده  صفحات روكش 

اين نوع صفحات متشكل از يك هسته گچي است كه كامالً به شبكه اليافي بافته يا نبافته از جنس معدني يا 
صفحات ممكن است متشكل از يك . گيرد ر سطح صفحه قرار ميغير معدني چسبيده و يا در قسمت رو يا زي

سطح صفحات با توجه به استفاده و . و يا توسط الياف يا شبكه اليافي مسلح شده باشندباشند يا چند اليه 
معموالً صفحات . براي ايجاد خواص تكميلي متغير است )ها ها و يا پركننده الياف، افزودني(نوع هسته 

سطوح و نيمرخ  .شود طور پيوسته در مقياس صنعتي توليد مي الياف به شبكها لح شده بدار گچي مس روكش
  .مي باشدمتفاوت  كاربري ويژه آن ها ،توجه به هاي صفحات با لبه 
  . شود استفاده مي 1GMمنظور شناسايي اين نوع صفحات از مشخصه  به
  
  
3-2    

  دارگچي اليافي هاي تكميلي صفحات روكش مشخصه
3-2-1   
  اليافا دارگچي مسلح شده ب هاي تكميلي صفحات روكش مشخصه 

توان با اضافه كردن حرفي  شبكه الياف، مي ادار گچي مسلح شده ب با توجه به عملكرد انواع  صفحات روكش
  .، عملكرد نوع صفحه را تعيين كردGMبه مشخصه 

  
3-2-2    

  2 يافته كاهشجذب آب نرخ الياف با ا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكش
هاي  كاربردبراي ها  آنمتناسب سازي الياف و  شبكه ادار گچي مسلح شده ب منظور كاهش جذب آب صفحات روكش به

عملكرد آنها را بهبود ها  از افزودنيبا استفاده توان  ، ميباشد كاهش يافته خواص با جذب آب  ويژه كه نياز به اصالح 
ب متفاوتند، استفاده آكه از نظر جذب  GM-H2و  GM-H1هاي  هبراي شناسايي اين نوع صفحات از مشخص. داد
  .شود مي
  

                                                                                                                                                         
  

1-gypsum boards with mat reinforcement  
2-Reduced water absorption rate 
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3-2-3    
  1افزايش يافتهالياف با سختي سطحي  شبكها دارگچي مسلح شده ب صفحات روكش

هاي ويژه افزايش  كاربردبراي توان  الياف را ميشبكه ا دار گچي مسلح شده ب سختي سطحي صفحات روكش
  .شود استفاده مي GM-I  صفحات از مشخصه براي شناسايي اين نوع. داد
  
3-2-4    

  2افزايش يافته الياف با مقاومت  شبكهادارگچي مسلح شده ب صفحات روكش
براي . هاي ويژه افزايش داد كاربردبراي  توان الياف را ميشبكه  ادار گچي مسلح شده ب مقاومت صفحات روكش

  .شود ياستفاده م GM-R  شناسايي اين نوع صفحات از مشخصه
  
3-2-5   

  3باال دمايدر هسته بهبود يافته   چسبندگي الياف با  شبكه ا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكش
ها به  يا ساير افزودنيو توان با افزودن الياف معدني  چسبندگي هسته اين نوع صفحات در دماي باال را مي

  .شود استفاده مي GM-F  براي شناسايي اين نوع صفحات از مشخصه .هسته گچي اصالح كرد
  
  اصطالحات عمومي  3-3
3-3-1    
  لبه

  .طولي صفحه را گويندكناره 
  
3-3-2     

  انتها
  .را گويندكناره متقاطع با لبه 

  
3-3-3    

  رويه 
  .برداري نمايان است سطحي كه در شرايط بهره

  

                                                                                                                                                         
 1- Enhanced surface hardness  
2- Enhanced strength      
3- improved core adhesion at high temperature 
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3-3-4     
  پشت

  . سطح مخالف رويه را گويند
  
3-3-5    

  عرض 
  . دو لبه صفحه را گويندترين فاصله بين  كوتاه

  
3-3-6     

  (w)عرض اسمي 
  .شود عرضي كه توسط توليد كننده اظهار مي

  
3-3-7    

  طول 
  .ترين فاصله بين دو انتهاي صفحه را گويند كوتاه

  
3-3-8     

 (l)طول اسمي 

  .شود طولي كه توسط توليد كننده اظهار مي
  
3-3-9    

  ضخامت 
  .، را گويند)هاي لبه نيمرخجز  به(فاصله بين رويه و پشت صفحه 

  
3-3-10    

 (t)ضخامت اسمي 

  .شود ضخامتي كه توسط توليد كننده اظهار مي
  
3-3-11    

   (s)گونيا بودن 
  . مستطيلي بودن صفحه را گويند
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3-4  
  الياف شبكهادارگچي مسلح شده ب هاي لبه و انتهاي صفحات روكش نيمرخ

اي، يا تركيبي  گرد، تمام گرد، مورب يا كام وزبانه بر، نيم فارسيلبه ها ممكن است به شكل مربع ، باريك شده، 
  .است ارائه شده 1-2استاندارد بند هاي لبه متدوال در  نمايي از برخي نيمرخ. از هر يك باشد

  .شكل است الياف، مربعي شبكه ادارگچي مسلح شده ب معموالً انتهاي صفحات روكش
  .شود ها نيز توليد مي ر نيمرخبا توجه به كاربردهاي ويژه، انواع ديگ

  
  عالئم و اختصارات  3-5
توان از عالئم و اختصارات ارائه شده در  گذاري و خصوصيات عملكردي محصول  مي منظور سهولت در نشانه به

  . استفاده كرد 1جدول
  

  اختصارات ياعالئم  -1جدول 
  عالئم و اختصارات  زير بندهاي مربوط الزامات
 R2F  1-2-4   واكنش در برابر آتش

    3-1-4  مقاومت برشي

بخار نفوذ ضريب مقاومت در برابر 
  آب 

4-4    

  λ  5-4  هدايت حرارتي ضريب 

 FR  2-2-4  مقاومت در برابر آتش 

 |  11-4  مقاومت دربرابر ضربه 

 F  1-1-4  مقاومت خمشي 

    2-3-4  جذب صداضريب 

 R  1-3-4  هوا برد  صدابندي

  
  الزامات  4
  هاي مكانيكي  ويژگي  4-1
  مقاومت خمشي   4-1-1

  .صورت بارشكست، برحسب نيوتن بيان شود مقاومت خمشي بايد به
الياف كه مطابق روش آزمون شرح داده شده  شبكه ادارگچي مسلح شده ب بارشكست خمشي صفحات روكش

 عالمت ،2در جدول. ددست آي ، به2شود نبايد كمتر از مقادير ارائه شده در جدول مي گيري ، اندازه6-5در بند 
t   )متر بيان شده است ، برحسب ميلي)ضخامت صفحه.  
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  بار شكست خمشي برحسب نيوتن  - 2جدول 

 ضخامت اسمي صفحه  نوع صفحه
  )متر ميلي(

  )نيوتن( بار شكست خمشي
  در جهت طولي درجهت عرضي

GM,GM-H1,GM-H2,
GM-I,GM-F 

t  t8/16  t43 

GM-R  t  t24 t58 

  
  .، باشد2درصد از مقادير ارائه شده در جدول 90حداقلمنفرد بايد  نتايجمقادير 

  
  1خيز تحت بار  4-1-2

ارگذاري صفحات بايد براساس روش آزمون بتحت تغيير شكل درصورت لزوم و براساس الزامات تعيين شده، 
  .شود گيري  ، اندازه7- 5در بند شرح داده شده 

  
  )زيرسازهبه ل اتصا/مقاومت چسبندگي(مقاومت برشي   4-1-3

با هدف ايجاد سختي در اتصاالت ساختمان الياف شبكه  ادارگچي مسلح شده ب روكش  كه از صفحات هنگامي
ها  شود، مقاومت برشي آن استفاده مي) ها، سازه خرپاي سقفننده كمانند ديوار، جدا(هاي مختلف  در بخش

  .شود تعيين 2-2بند بايد مطابق روش آزمون ارائه شده در 

زيرسازه كه از خواص به اتصال / شود، بلكه مقاومت صفحه گيري نمي در اين روش مقاومت برشي واقعي صفحه اندازه -آوريياد
  .شود مربوط براي اين نوع كاربرد است، تعيين مي

  
  رفتار در برابر آتش  4-2
  واكنش در برابر آتش  4-2-1

كار  صورت نمايان به ر كارهاي ساختماني بهدارگچي مسلح شده به شبكه الياف، د كه صفحات روكش هنگامي
  . بندي شوند طبقه ،5 -2برده شود، اين نوع صفحات بايد مطابق استاندارد بند 

گيرند،  مورد آزمون قرار مي  6-2دارگچي مسلح شده به شبكه الياف كه مطابق استاندارد بند  صفحات روكش
 ببراساس پيوست روش نصب بايد . برداري باشد يط بهراي نصب شوند كه نماينده كاربرد در شرا گونه بايد به
  .باشد

  
  مقاومت در برابر آتش   4-2-2

  . باشد به تنهايي نمي  نصب شده است و مربوط به فرآورده سامانهاز يك  اي مشخصهدر برابر آتش  مقاومت

                                                                                                                                                         
1- Deflection under load  
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فحات در صورت لزوم و براساس الزامات تعيين شده، مقاومت در برابر آتش يك سامانه داراي ص
  .بندي شود طبقه 13- 2الياف بايد مطابق استاندارد بند  هشبك ادارگچي مسلح شده ب روكش

  
  خواص آكوستيكي   4-3
  صدابندي هوابرد مستقيم   4-3-1

  . يستبه تنهايي ن  نصب شده است و مربوط به  فرآورده سامانهاز يك  اي صدابندي هوابرد مستقيم، مشخصه
امـات تعيـين شـده، صـدابندي هـوابرد مسـتقيم يـك سـامانه داراي صـفحات          در صورت لزوم و براسـاس الز 

  .تعيين شود 11-2بند و  9-2 هاي بند استاندارد الياف بايد مطابق شبكه  ادارگچي مسلح شده ب روكش
  
  )كه بر حسب ضريب جذب صدا بيان مي شود( جذب صدا   4-3-2

  . يستبه تنهايي ن  به  فرآوردهنصب شده است و مربوط  سامانهاز يك  اي جذب صدا، مشخصه
الياف، به منظور اهداف آكوستيكي مورد استفاده قرار  شبكها دار گچي مسلح شده ب كه صفحات روكش هنگامي

  . گيري شود اندازه 10-2استاندارد بند گيرد، جذب صداي اين نوع صفحات بايد مطابق  مي
  
  )بيان مي شود  بخار آبنفوذ  در برابركه بر حسب مقاومت (نفوذپذيري بخار آب    4-4

نظـر   موردالياف براي كنترل نفوذ رطوبت  شبكها دار گچي مسلح شده ب كه استفاده از صفحات روكش هنگامي
  .گيري شود ، اندازه3-2باشد، مقاومت در برابر نفوذ بخار آب اين نوع صفحات بايد مطابق با بند 

بخار آب اين نـوع صـفحات بايـد مطـابق     نفوذ مت در برابر در صورت لزوم و براساس الزامات تعيين شده، مقاو
  .قرار گيرد مورد آزمون 14-2بند  روش 

  
  )بيان مي شود ضريب هدايت حرارتيكه بر حسب (مقاومت حرارتي   4-5

هـاي مختلـف سـاختمان     شبكه اليـاف در بخـش   ادارگچي مسلح شده ب كه استفاده از صفحات روكش هنگامي
شود، از مقـادير هـدايت حرارتـي     به منظور اهداف مقاومت حرارتي انجام مي) ها ا، سقفمانند ديوار ، جداگره(

  .شود بايد استفاده 3-2بند بندي شده در  جدول
در صورت لزوم و براساس الزامات تعيين شده، مقاومت حرارتي اين نوع صفحات بايد مطـابق روش اسـتاندارد   

  .مورد آزمون قرار گيرد 4-2بند 
  
  خطرناكمواد    4-6

گونه مواد  شبكه الياف، نبايد هيچ ادارگچي مسلح شده ب مصالح مورد استفاده در ساخت صفحات روكشمواد و 
    .بيشتر از حداكثر مقدار مجاز مشخص شده در استاندارد فرآورده يا مقررات ملي آزاد كنند يخطرناك
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  ابعاد و رواداري    4-7
  .ارائه شده است 3الياف، در جدول شبكه  اارگچي مسلح شده بد صفحات روكشمجاز  هاي  رواداريابعاد و 

  
  اليافشبكه  ادارگچي مسلح شده ب صفحات روكشمجاز هاي  ابعاد و رواداري  -3جدول 

 ابعاد اسمي  ابعاد
  )متر ميلي ( 

  ابعاد رواداري
  )ميلي متر( 

  1عرض
900  

  1200  تا  صفر  -4
1250 

  تا  صفر  -5  .ار شوداظه بايد توسط توليد كننده 2طول

  3ضخامت

 : متر  ميلي 18هاي كمتر از  براي ضخامت 5/12  

  7/0  15  
 18بيشتر از برابرو هاي  براي ضخامت 20

 : متر  ميلي

  ×04/0(  (ضخامت 
25 

بند  عرض بايد مطابق . )هستندمقادير داده شده عرض هاي متداول ( هاي ديگر نيز توليد كرد توان با عرض اين نوع صفحات را مي -1
  .گيري و با عرض اسمي مقايسه شود اندازه 5-2
  .سه شودگيري و با طول اسمي مقاي اندازه  3- 5طول بايد مطابق بند  - 2
كه  مشروط بر آن. مقادير داده شده ضخامت هاي متداول مي باشندهاي ديگر نيز توليد كرد،  توان با ضخامت اين نوع صفحات را مي - 3

ضخامت بايد  .متر باشد ميلي 8/0هاي هر ضخامت منفرد در يك صفحه، نبايد بيشتر از  گيري اندازهاختالف . متر باشد ميلي 0/6حداقل 
 .اندازه گيري و با ضخامت اسمي مقايسه گردد 4- 5بند  مطابق 

  
  بودن  گونيا   4-7-1

 گيـري  انـدازه  5-5مطـابق بنـد    شبكه اليـاف كـه   ادارگچي مسلح شده ب بودن صفحات روكش گونياانحراف از 
  .متر در هر متر عرض صفحه باشد ميلي 5/2شود، نبايد بيشتر از  مي

  
  نيمرخ لبه و انتها   2 -4-7

با توجـه بـه سـامانه درزبنـدي و مالحظـات       الياف، ادارگچي مسلح شده ب ي صفحات روكشانتهانيمرخ لبه و 
  .اي متغير است طور گسترده تزئيني و معماري به

  . گرد باريك شده در اين مورد مستثني هستند خ لبه باريك شده و لبه نيمنيمر
بايد در محدوده زير مقدار اندازه گيري شده منفرد شود، هر  انجام 2-2بند  براساسها  گيري كه اندازه هنگامي

  :باشد
  .متر ميلي  5/2 تا متر  ميلي 6/0بين: عمق قسمت باريك شده  -
 .متر ميلي 80 تا متر  ميلي 40ين ب: عرض قسمت باريك شده  -
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 كاهشجذب آب نرخ الياف با شبكه  ا دارگچي مسلح شده ب الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-8
  )H2و  H1 نوع( يافته

درصـد بـراي نـوع     5، نبايد بيشتر از شود گيري مي اندازه 8-5مطابق بند جذب آب كلي اين نوع صفحات كه 
H1  درصد براي نوع  10وH2 باشد.  

  
افـزايش   الياف با سختي سطحيشبكه ادارگچي مسلح شده ب الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-9

  )I نوع( يافته
  سختي سطحي اين نوع صفحات از طريـق قطـر فرورفتگـي سـطح مطـابق روش آزمـون شـرح داده شـده در         

  .شود مشخص مي 9-5 بند
  .متر باشد ميلي 15قطر فرورفتگي نبايد بيشتر از 

  
بهبود يافته   چسبندگي الياف با  شبكهادارگچي مسلح شده ب الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-10

  )Fنوع ( باال دمايدر هسته 
ن قـرار  مورد آزمو 2-2، مطابق روش شرح داده شده در استاندارد بند )يا تركيبي( Fاز نوع   كه صفحه هنگامي

  .يك از شش آزمونه شكسته شود گيرد، نبايد هيچ
  
  اي مقاومت ضربه   4-11

دارگچـي   اي يك سـامانه داراي صـفحات روكـش    در صورت لزوم و براساس الزامات تعيين شده، مقاومت ضربه
  .تعيين شود 15-2بايد مطابق روش بند  الياف،شبكه  امسلح شده ب

  . يستبه تنهايي ن  نصب شده است و مربوط به خود فرآورده سامانهاز يك  اي اي، مشخصه ضربه مقاومت -يادآوري

  
  هاي انجام آزمون روش  5
  برداري  نمونه  5-1 

هر نوع و براي  اليافشبكه ا دارگچي مسلح شده ب روكش ه، نياز به سه صفح 5- 5تا  2-5بندهاي   آزمونبراي 
  .استصفحه ضخامت هر 

  .بريده شده از سه صفحه مشابه است  هاي نياز به آزمونه  9- 5تا  6-5 هاي بند  براي آزمون
  .برداري ارائه شده است در پيوست الف، مثالي از روش نمونه
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  گيري عرض  اندازه  2- 5
  اصول آزمون  2-1- 5

  .شود گيري مي الياف در سه نقطه اندازه شبكها دارگچي مسلح شده ب عرض صفحات روكش
  
  وسايل  2-2- 5

  .متر ا متر فلزي با قابليت خوانش يك ميليكش فلزي ي يك خط
  
  روش انجام  آزمون  2-3- 5

  . متر در دو انتها و در وسط صفحه انجام دهيد با تقريب يك ميلي يكمطابق شكل گيري  سه اندازه
  

  
  گيري عرض صفحه اندازه -1شكل 

  
  ارائه نتايج  2-4- 5

  .متر ثبت شود گيري بايد بر حسب ميلي نتيجه هر اندازه
  
  گيري طول اندازه  3- 5
  اصول آزمون  3-1- 5

  .شود مي گيري  شبكه الياف در سه نقطه اندازها دارگچي مسلح شده ب طول صفحات روكش
  
  وسايل 3-2- 5

  .متر كش فلزي يا متر فلزي با قابليت خوانش يك ميلي يك خط
  
  روش انجام آزمون 3-3- 5

  .دهيدر در دو انتها و در وسط صفحه انجام مت را با تقريب يك ميلي 2مطابق  شكلگيري  سه اندازه
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  صفحه طولگيري  اندازه -2شكل 

  
  
  ارائه نتايج  3-4- 5

  .متر ثبت و با طول اسمي صفحه مقايسه شود گيري بايد بر حسب ميلي نتيجه هر اندازه
  
  گيري ضخامت اندازه   4- 5
  اصول آزمون  4-1- 5

  .شود گيري مي ندازهانتهاي آن ايك ضخامت صفحه در شش نقطه نزديك به 
  
  وسايل 4-2- 5

  متر ميلي 05/0يا كوليس با قابليت خوانش با تقريب  1، گيج مدرجيك ميكرومتر
  
  روش انجام آزمون 4-3- 5

متر در انتهاي هر صفحه با فواصل تقريبأ مساوي در امتداد عرض آن  ميلي 05/0 گيري را با تقريب شش اندازه
مطابق (ها فاصله داشته باشد  متر از لبه ميلي 100متر از انتها و  ميلي 25اي كه حداقل  گونه انجام دهيد، به

  . گيري كافي است متر سه اندازه ميلي 600صفحات با عرض اسمي حداكثر  براي). 3شكل
  متر ميلي ابعاد به                           

  
  صفحه ضخامتگيري  اندازه -3شكل 

                                                                                                                                                         
1- dial gauge 
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  ارائه نتايج  4-4- 5
  .گيري منفرد را ثبت كنيد زهنتيجه هر اندا

  . ثبت كنيدميلي متر  1/0دست آمده را با تقريب  ميانگين نتايج به
  
  تعيين گونيا بودن   5- 5
  اصول آزمون     5-1- 5

  .شود گيري و با يكديگر مقايسه مي ميزان گونيا بودن دو صفحه اندازه: روش الف
  . صفحه مشخص مي شودبا اندازه گيري دو قطر ميزان گونيا بودن هر : روش ب

  
  وسايل     5-2- 5

  .متر كش فلزي يا متر فلزي با قابليت خوانش يك ميلي يك خط
  روش انجام آزمون    5-3- 5

اي قرار دهيد كه در امتداد يك لبه و در يك گوشه منطبق  گونه يك صفحه را روي صفحه ديگر به :روش الف
  ). 4مربوط به شكل اي  مطابق قسمت دايره(شوند 

  ).4مطابق شكل(گيري كنيد  متر، اندازه را با تقريب يك ميلي  ) 1(هاي مخالف  صله بين دو انتهاي لبهفا
گيري قبلي باشد و همچنـين   كه منطبق بر انتهاي صفحه پاييني در اندازه  اي گونه صفحه رويي را بچرخانيد به

مطـابق قسـمت   ( ي منطبـق شـود  گيـري قبلـ   مطمئن شويد كه گوشه آن نيز با گوشه صفحه زيري در انـدازه 
را بـا تقريـب يـك     )  2( هاي مخالف اين مرحله نيز فاصله بين دو انتهاي لبه در). 4مربوط به شكلاي  دايره
  .گيري كنيد متر، اندازه ميلي

  
  صفحهانتهاي دو گونيا بودن گيري  اندازه -4شكل 
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 .گيري كنيد متر اندازه قريب ميليبا ت d2 و  d1صفحه و همچنين دو قطر ) w(و عرض ) l(طول  :روش ب

 
  ارائه نتايج    5-4- 5

و براي صفحه ديگر از طريق نصف اختالف    گونيا بودن يك صفحه از طريق نصف مجموع :روش الف
  .شود متر در متر بيان مي محاسبه و برحسب ميلي  

  
  :شود سبه ميمحا )1(از طريق معادله )  S(گونيا بودن  :روش ب

  

  
  .متر بيان شود صفحه بايد به متر و ساير موارد ديگر به ميلي (w)براي محاسبه، عرض 

  
  
  تعيين بار شكست خمشي   6- 5
  اصول آزمون     6-1- 5

از طريـق بارشكسـت خمشـي تعيـين       اليـاف  شـبكه   ادارگچي مسلح شده ب مقاومت خمشي صفحات روكش
  .شود مي

افزايشي و تحت بار مشخص با يك نرخ شده متر از صفحه اصلي بريده  ميلي)  300×  400(به ابعاد ها  آزمونه
  . گيرد تا گسيختگي رخ دهد كنترل شده قرار مي

  
  وسايل     6-2- 5

  .نيوتن بر دقيقه) 250 ±125(درصد و ايجاد بار مورد نياز با نرخ  2دستگاه بارگذاري با قابليت خوانش 
  
  انجام آزمون روش     6-3- 5
  ها سازي آزمونه آماده    6-3-1- 5

  ).5مطابق شكل(بريده شود گونيا هاي  ، از هر صفحه با لبه دو  آزمونه
، تهيه 5مطابق شكل) Tبا مشخصه (و آزمونه دوم در جهت عرضي ) Lبا مشخصه (يك آزمونه در جهت طولي 

  .شود
جز در مورد صفحات با عرض كمتر  صفحه بريده شود، بهمتري انتها و لبه  ميلي 100ها حداقل از فاصله  آزمونه

  .شودمعادل طرف ديگر نمونه  تا فاصله از لبه را كاهش داد بايد متر كه در اين صورت  ميلي 600از 

 )1( 
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دقيقه  10 بايد برسد و آزمون را 1ثابتجرم سلسيوس خشك كنيد تا به  درجه) 40±2(ها را در دماي  آزمونه
  . ها از گرمخانه، انجام دهيد پس از خارج كردن آزمونه

  
  متر ابعاد به ميلي

  
  :راهنما

  ها برداري براي ساير آزمونه ناحيه نمونه - 1
A= )5/1 ± 400(   
B= )5/1 ± 300(  
  خمشيها براي تعيين بار شكست  برداشت آزمونه  - 5شكل 

  )متر ميلي1200مثال براي صفحه به عرض(
  
  آزمونانجام  روش   6-3-2- 5

به طرف  (L)هاي طولي  ايي قرار دهيد كه سطح رويي براي آزمونه نه را در دستگاه بارگذاري به گونههر آزمو
  شكل با شعاعي بين اي ميلهموازي  گاه تكيهروي دو بربه طرف باال باشد و  (T)پايين و براي صفحات عرضي 

  .باشد متر ميلي 350 ± 1بايد  گاه  تكيهفاصله مركز تا مركز دو  ،متر قرار دهيد ميلي 15تا  3 
گاه  در وسط دو تكيهمتر  ميلي 15تا  3به شعاع  گرد هفلزي داراي يك ميل  صفحهبا استفاده از  بارگذاري

 بارمقادير . شود نيوتن دردقيقه انجام مي)  250 ± 125(متر با سرعتي برابر ميلي ± 2موازي با امكان جابجايي 
  .يدكنثبت  شكست را به نزديكترين عدد و برحسب نيوتن

  .ثانيه باشد 20بيشتر از  ها بايد زمان شروع بارگذاري تا شكست آزمونه
  

                                                                                                                                                         
  . درصد باشد 1/0حداكثر بايد ساعت  24گيري متوالي وزن در طول  اختالف دو اندازه : ثابت جرمتعريف  -1
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  ه نتايجئارا   6-3-3- 5
 (L)زمونه طوليآ  براي سه را دست آمده  نتايج به شكست خمشي هر آزمونه منفرد را ثبت كنيد و ميانگين بار 

  .دكنيمحاسبه  (T)آزمونه عرضي   و سه
  
  بارتحت  خيزتعيين    7- 5

  . كنيدبه طور مداوم ثبت  رابار  تحت خيزميزان  دهيد وانجام  6-5مطابق بند را آزمون اين 
 (T) رضـي عدر جهـت    آزمونـه   وهمچنـين سـه   (L)طـولي در جهت آزمونه   براي سه را تحت بار خيز ميانگين

  .ثبت كنيدبراي هر بار وارده محاسبه و نتايج به دست آمده را 
  
  ب آب جذدرصد تعيين   8- 5
  اصول آزمون  8-1- 5
درصد و شده غوطه ور درجه سلسيوس ) 23 ±2(در داخل آب با دماي  ي تثبيت شرايط شدهها آزمونه 

 .شود گيري مي افزايش جرم اندازه

  
  وسايل الزم    8-2- 5
  گرم 1/0ترازو با دقت   8-2-1- 5
  ها داري آزمونه اي نگهدرجه سلسيوس با ظرفيت مناسب بر)  23 ±2(حمام آبي با دماي    8-2-2- 5
  سنج با دقت يك دقيقه كرنومتر يا زمان  8-2-3- 5
  
  آزمون انجامروش   8-3- 5

اي كه  گونه از هر صفحه ببريد، به رامتر ميلي)  300 ±5/1(× متر  ميلي)  300 ±5/1(يك آزمونه به ابعاد 
هاي آزمونه  روي لبه. داشته باشد فاصلهي صفحه اصلي متر از انتها ميلي 150تقريباً در وسط دو لبه و حداقل 
  .آسيبي به سطح آن وارد نشود وهيچ گونه عملياتي انجام ندهيد 

درصد ) 50±5(درجه سلسيوس و رطوبت نسبي ) 23 ±2(ثابت در دماي  جرمها را تا رسيدن به  آزمونه
  .جام دهيدگرم وزن كنيد و بالفاصله آزمون را ان 1/0ها را با تقريب  آزمونه. تثبيت شرايط كنيد

 25به طوري كه سطح آب حدود درجه سلسيوس ) 23 ±2(دماي  باآب داخل حمام در طور افقي  را به آزمونه
، غوطه ور كنيددقيقه  2ساعت با رواداري  2 ميلي متر باالتر از سطح آزمونه باشد به مدت 35ميلي متر تا 

هاي آن را   ام خارج و آب اضافي سطوح و لبهرا  از حم  آزمونه .اي كه در تماس با كف حمام نباشد گونه به
  .گيري كنيد گرم اندازه 1/0آن را با تقريب جرم خشك كنيد و بالفاصله 

   
  ه نتايج ئارا   8-4- 5

و ميانگين درصد افزايش جرم را به عنوان جذب جرم اوليه محاسبه  نسبت بههر آزمونه را  جرم افزايش درصد
  .نيدكثبت شبكه الياف ا دارگچي مسلح شده ب آب صفحات روكش
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  تعيين سختي سطحي صفحه  9- 5
  اصول آزمون   9-1- 5

  . شود گيري مي سقوط يك گوي كوچك فوالدي از يك ارتفاع معين، اندازهحاصل از آسيب سطحي ايجاد شده 
  
  وسايل   9-2- 5
  گرم )510 ± 10(متر و جرم  ميلي 50با قطر  فوالديگوي  9-2-1- 5
در متر كه تمامي سطح آزمونه را در برگيرد و ميلي 20مسطح محكم به ضخامت ي افقفوالدي ميز  9-2-2- 5

  . برابر ضربه تغيير وضعيت ندهد
  كاغذ كاربن  9-2-3- 5
  متر ميلي 5/0 دقتكش فلزي مدرج با  خط 9-2-4- 5
  فوالدي گويداري  پايه براي نگه  9-2-5- 5
  روش انجام آزمون   9-3- 5
  سازي آزمونه مادهآ   9-3-1- 5
 .ببريـد  )افـزايش يافتـه  با سـختي سـطحي   (  Iمتر از يك صفحه نوع ميلي)  400×  300 (ك آزمونه به ابعادي

  .شرايط كنيد تثبيت  3-8-5مطابق بند بايد ها را  آزمونه
  
   آزمون نجاما   9-3-2- 5

با كاغذ آن را سطح روي ميز محكم قرار دهيد وباشد بر  باال سمتبه آن سطح رويي به طوري كه آزمونه را 
بخش اي قرار دهيد كه فاصله  گونه بههاي پايه نگهدارنده  را بين گيرهفوالدي سپس گوي . كاربن بپوشانيد

  .)6مطابق شكل (باشد  متر ميلي 500تا سطح صفحه،  فوالدي گويين زير
محل در  را) D(فرورفتگي و قطر ريد سپس كاغذ كاربن را بردا. را رها كنيد تا روي صفحه بيفتدگوي فوالدي 

  .يدكنگيري  متر اندازه با دقت ميلياست  ضربه كه رنگي شده
  . تكرار كنيديك آزمونه اين آزمون را سه بار روي 
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  متر ميلي  ابعاد به

 
  :راهنما

  ميز با رويه محكم - 1
  )صفحه(آزمونه  - 2
  رويه صفحه - 3
  كاغذ كاربن - 4
  گوي فوالدي - 5
 منطقه رنگي شده ناشي از ضربه - 6

  روش انجام آزمون تعيين سختي سطحي  –6شكل 
  
  ه نتايجئارا  9-4- 5

   .عنوان سختي سطحي صفحه گزارش كنيد گيري را محاسبه و به ميانگين نتايج سه اندازه
  
  ارزيابي انطباق    6
  كليات     6-1

رد و هـاي ايـن اسـتاندا    با ويژگـي دارگچي مسلح شده به شبكه الياف  صفحات روكشبراي نشان دادن انطباق 
  : شود ارزيابي انطباق با توجه به موارد زير انجام  بايد ،)ها شامل رده(مقادير بيان شده 
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  .1اوليهنوع آزمون  -
 .2اي توسط توليد كننده توليد كارخانه كنترل -

توان در يك مجموعـه مشـخص،    را ميالياف شبكه ا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكشبراي اهداف آزمون، 
ـ     صفحات روكش تمام تا از اين طريق خواص مورد نظر براي  بندي كرد گروه  شـبكه   ادارگچـي مسـلح شـده ب
  .مشترك در نظر گرفته شودبه طور  ،مجموعه آن  الياف

كـه مسـئول   گيرنـد، توسـط توليدكننـده     ها يا خواصي كه خارج از مجموعه قرار مي براي آن دسته از فرآورده
  . يم گيري شودانطباق با اين استاندارد است بايد تصم

  
   نوع اوليهآزمون   6-2

  .هاي اين استاندارد بايد انجام شود براي نشان دادن انطباق فرآورده با ويژگي ،نوع اوليهآزمون 
مگر آنكـه  (جديد  شبكه اليافا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكشدر شروع توليد يك نوع  ،نوع اوليهآزمون 

يـا در  ) اي باشد كه قبالً مورد آزمون قـرار گرفتـه اسـت    وط به مجموعههاي مرب يكي از گروه ءاين فرآورده جز
، بايد انجـام  )اي روي خواص فرآورده تأثيرگذار است كه اين روش به طور عمده(شروع يك روش جديد توليد 

  .شود
نه بـرداري، سـاما   نوع فرآورده، خصوصيات، روش آزمون، روش نمونـه (از نظر كليه شرايط هايي كه قبالً  آزمون

  .مورد پذيرش قرار داد توان ميرا  ،مطابق اين استاندارد انجام شده است) گواهي انطباق و غيره
مورد نظر مرتبط است،  كه به كاربردهاي )4در بند شده ارائه (كليه مشخصات محصول براي  نوع اوليه  آزمون

   :موارد زير غير ازبه  .بايد در نظر گرفته شود
، بـه طـور   تشـكيل دهنـده    موادتوان از طريق بازرسي مقدار  را مي خطرناكدن مواد آزاد شميزان كه  زماني -

  .غير مستقيم ارزيابي كرد
  .مورد استفاده قرار مي گيردشده جدول بندي كه مقادير  هنگامي -

، ماده اوليه يا تامين كننـده  شبكه الياف ا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكشكه تغييري در طراحي  هنگامي
اي روي  ، رخ دهد و بـه طـور عمـده   )در ارتباط با تعريف يك مجموعه(ي متشكل فرآورده يا فرآيند توليد اجزا

  .بايد روي آن خصوصيات تكرار شود يهاي نوع يك يا بيش از يك خاصيت فرآورده تأثيرگذار باشد، آزمون
  .گيرد انجام 1-5مطابق بند برداري بايد  نمونه

  .داري شود د ثبت و توسط توليد كننده براي حداقل پنج سال نگههاي نوع باي نتايج كليه آزمون

                                                                                                                                                         
1- Initial Type Testing 
2- Factroy Production Control  
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  اي توليد كارخانهكنترل    6-3
   كليات   6-3-1

هاي عملكردي مشـخص شـده،    هاي عرضه شده به بازار، با ويژگي توليد كننده براي اطمينان از تطابق فرآورده
  .داري كند اي را ايجاد، مستند و نگه توليد كارخانه كنترلسامانه بايد 

هـا و   يـا ارزيـابي  / هـا و   هـاي مـنظم و آزمـون    ها، بازرسي اي بايد متشكل از روش توليد كارخانه كنترلسامانه 
همچنين استفاده از نتايج براي بازرسي مواد خام و يا ساير مواد ورودي به كارخانه يـا تركيبـات، تجهيـزات و    

  .فرآيند توليد و فرآورده باشد
هـاي ايـن    و بـراي ويژگـي   بـوده  12-2بنـد  اسـتاندارد  مطابق الزامات كه اي  يد كارخانهتول كنترلسامانه يك 

  .قابل قبول استشود،  استاندارد ايجاد مي
شود، بايد ثبت  هايي كه نياز به اقدام دارند، يا هرگونه اقدامي كه اتخاذ مي ها يا ارزيابي ها، آزمون نتايج بازرسي

هاي استاندارد نباشد، در  د كه مقادير يا معيارهاي بازرسي مطابق با ويژگياين اقدام زماني انجام مي شو. شود
اي مربـوط بـه    هـاي توليـد كارخانـه    مشخص شده در روش بايد ثبت و براي دوره  اين صورت هر گونه مغايرت

  .داري شود توليد كننده، نگه
  
  تجهيزات    6-3-2

  آزمون    –الف 
هـاي   گيري و آزمون بايد واسنجي شوند و به طـور مرتـب مطـابق روش    زه، اندا كليه تجهيزات مربوط به توزين
  .قرار گيرندمنظم ها و معيارها، مورد بازرسي   وناجرايي مستند شده، تناوب آزم

  ساخت    –ب 
هـا   عملكرد آن داري شوند تا از كليه تجهيزات مورد استفاده در فرآيند ساخت بايد به طور مرتب بازرسي و نگه

هـا و   بازرسـي . تي فرآيند ساخت، در نتيجه اسـتفاده، فرسـودگي و خرابـي اطمينـان حاصـل شـود      در يكنواخ
هاي مكتوب توليد كننده ثبت شوند و مستندات مربوط بـراي   داري و تعميرات بايد انجام و مطابق با روش نگه

  .داري شود اي توليد كننده، نگه توليد كارخانه بازرسيهاي  يك دوره مشخص شده در روش
  
  مواد خام و تركيبات    6-3-3

 مطابقـت  هاي كليه مواد خام ورودي به كارخانه و تركيبات و همچنين طرح بازرسي براي اطمينـان از   ويژگي
  . ها، بايد مستند شود آن
  
  آزمون و ارزيابي فرآورده    6-3-4

مورد همه خصوصيات فـرآورده،  داري مقادير اظهار شده در  هايي را ايجاد كند تا از نگه توليد كننده بايد روش
  . اطمينان حاصل شود
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  هاي نامنطبق فرآورده    6-3-5

. مكتوب كنـد  ،را هاي نامنطبق فرآوردهبرخورد با هايي را براي مشخص كردن چگونگي  توليد كننده بايد روش
ي هـا  ثبت شود و مستندات بايد براي يـك دوره مشـخص شـده در روش    اردي بايد به صورت واقعيچنين مو

  .داري شود مكتوب توليد كننده، نگه
  
  هاي آزمون ساير روش    6-3-6

هاي  مشخص شده است، ساير روش نوع اوليههايي كه در آزمون  اي، به غير از روش براي كنترل توليد كارخانه
  :كه داد مشروط بر آن توان مورد استفاده قرار آزمون را مي

هـاي   و نتـايج آزمـون   اسـتاندارد اين از دست آمده  باطي بين نتايج بهها بتوان ارت با استفاده از اين روش  -الف
  . ديگر برقرار كرد

  .دست آمده از اين ارتباط براي بازرسي در دسترس باشد اطالعات به -ب
  
  شبكه اليافا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكش نشان گذاري    7

  :شدبازير  شامل مواردايد بالياف شبكه  ا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكش نشان گذاري
  ،"اليافشبكه ا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكش "عبارت    7-1
  ،ايران ارجاع به اين استاندارد ملي   7-2
ـ  صفحات روكشنوع    7-3   ، 2-2-3، 1-3بنـدهاي  مشـخص شـده در    اليـاف  شـبكه  ا دارگچي مسلح شده ب
  ،4-2-3و  3-2-3
- GM  
- GM-H1   ،GM-H2    
- GM-I    
- GM-R    
- GM-F    

  .توان تركيبي از عالئم شناسايي استفاده كرد در صورت لزوم با توجه به مشخصات صفحات مي

  .متر مشخص شود ابعاد به ميلي   7-4
  عرض؛ -
  طول؛ -
  .ضخامت -
  نيمرخ لبه    7-5

  .مورد استفاده قرار داد براي نيمرخ لبه توان ميرا اختصارات ملي  -يادآوري
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  :عنوان مثال به
  SE: لبه صاف -
  BE: بر لبه فارسي -
  TE: لبه باريك شده -
  HRE: گرد لبه نيم -
  HRTE: گرد باريك شده لبه نيم -
  RE: لبه تمام گرد -
 IE): مورب(دار  لبه شيب -

   :  نشان گذاريمثالي از 
  GM/1200 /2400 /15 /TE / ....استاندارد ملي ايران شماره  ،اليافشبكه  ه بادارگچي مسلح شد صفحات روكش
 GM-H1/1250 /3000 /5/12 /SE .... /استاندارد ملي ايران شماره  الياف، شبكه ادارگچي مسلح شده ب صفحات روكش

  
  بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب نشانه    8

الياف كه با اين استاندارد ملي مطابقت دارند شبكه براي نشانه گذاري صفحات روكش دار گچي مسلح شده با 
يد مشخصات زير بر روي هر صفحه ويا به صورت بر چسب بر روي هر صفحه ويا بر روي بسته بندي با

  . صفحات ويا در بارنامه همراه محموله به صورت واضح درج گردد
  ارجاع به اين استاندارد ملي    8-1
   .نام، نام تجاري يا ساير مشخصات توليدكننده   8-2
  .تاريخ توليد   8-3
  .7مطابق بند  ارينشان گذ  8-4
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  الفپيوست 
  )اطالعاتي(
  برداري براي آزمون روش نمونه

  
  كليات    1-الف

ـ  صفحات روكشتعداد مورد نياز بايد  ،ها با ويژگيمطابقت براي تعيين  از  اليـاف شـبكه  ا دارگچي مسلح شده ب
  . برداري شود نمونه ،همربوط محموله

امكـان  بـرداري   در زمـان نمونـه   تعيـين شـود و   طرفين ذينفع  اندازه مناسب محموله بايد با توافق نمايندگان
  . حضور داشته باشند

  
  برداري  روش نمونه   2-الف
  كليات 1-2-الف

  و  2-2-الـف بنـدهاي   هـاي مشـخص شـده در    بايـد مطـابق روش   ،برداري انتخاب روش نمونهدر صورت لزوم، 
  . باشد ،3-2-الف

  
   1برداري اتفاقي نمونه  2-2-الف

در محمولـه داراي  صـفحات  همـه  انجام شـود كـه    اي گونه به برداري اتفاقي بايد امكان، روش نمونه در صورت
  .دنباش شدن براي انتخاب  يشانس يكسان

هاي مختلف داخل محموله بدون در نظر گرفتن شـرايط يـا كيفيـت     قسمتكليه از  بايد از هر نوع هصفحسه  
  . دنبرداري شو نمونهصفحات انتخابي ،

 
  2برداري نماينده نمونه   3-2-الف
  كليات    1-3-2-الف

مربوط به يك بسـته بـزرگ    ،صفحات كه  و يا هنگامي برداري اتفاقي در صورت مشكل و غيرعملي بودن نمونه
بايد مورد استفاده قرار ، برداري نماينده روش نمونه ممكن است،دودي از آنها عبه تعداد م تنهادستيابي  و بوده
  . گيرد

                                                                                                                                                         
از يك محل ) بسته بندي نشده(در محموله به صورت فله  اليافشبكه ا لح شده بدارگچي مس شود كه صفحات روكش برداري اتفاقي فقط زماني انجام مي در عمل، نمونه -1

        از مجموعه هاي بزرگ به مجموعه هاي كوچك تقسيم ودر مرحله نصبالياف شبكه دارگچي مسلح شده با  كه صفحات روكش شوند ويا در هنگامي به محل ديگر حمل مي
  . مي باشند

2- Representative Sampling 
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  مجموعهبرداري از يك  نمونه   2- 3- 2-الف
 هصـفح يـك  . دوتقسـيم شـ   فرضـي بـا ابعـاد يكسـان    واقعـي يـا    مشـابه محموله بايد حداقل به سـه قسـمت   

اي كه تعداد  گونه انتخاب شود، بهبايد به صورت اتفاقي از هر قسمت  اليافشبكه ا دارگچي مسلح شده ب روكش
  .باشد 1-5 مشخص شده در بند الزاماتآنها بتواند جوابگوي 

 بـرداري،  در هنگـام نمونـه   مجموعـه يك  الياف شبكه  ادارگچي مسلح شده ب صفحات روكشبراي دستيابي به 
  . دنكنار گذاشته شو از آنها يهاي قسمتها يا  مجموعهالزم است برخي 

  
   بسته بندي يا پيچيده شده برداري از يك محموله  نمونه   3- 3- 2-الف

كنـار  هـاي اطـراف هـر بسـته بايـد       بسته. ت اتفاقي از يك محموله انتخاب شودحداقل سه بسته بايد به صور
اتفـاقي از داخـل هـر بسـته      طوربايد به  اليافشبكه ا دارگچي مسلح شده ب روكش هصفحيك و  گذاشته شده

  . دست آيد هاي مورد نياز، به  آنها برداشته شود تا تعداد نمونه يا كيفيتو بدون در نظر گرفتن شرايط 



25 

  

  بيوست پ
  )الزامي(

  واكنش در برابر آتش آزمون برايالياف  شبكها دارگچي مسلح شده ب صفحات روكشنصب 
  )SBI  آزمون(  6- 2استاندارد بند مطابق  

  
   كاربردهاي عمومي    1-ب

ايـن روش   .دنبايـد بـا اسـتفاده از روش زيـر نصـب  شـو      اليـاف  شـبكه  ا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكش
بنـدي حاصـل از آن را بتـوان بـراي همـه كاربردهـاي        طوري كه دسته سازد به را فراهم مي طدشوارترين شراي

دست  به شايان ذكر است كه نتايج. كاربرد بهالياف شبكه  ادارگچي مسلح شده ب صفحات روكش در موردنهايي 
   . ي بيشتر نيز مي باشدها آمده براي يك ضخامت مشخص قابل استفاده براي ضخامت

شـده   ارائـه  8-2بنـد  ساخته شده از موادي كه جزئيات آن در اسـتاندارد  (يد به يك زيرسازه فلزي باصفحات 
  . ، نصب شود3-1 -تا ب 1-1-هاي ب ، مطابق شكل)است

متـر و   ميلـي  80تـا   متـر  ميلـي  70هاي فوالدي داراي جان بـه عـرض   از ستونكبا استفاده سازه عمودي بايد 
  .مستقر شود 2-1-متر مطابق شكل ب ليمي 6/0 تامتر ميلي 5/0هاي  ضخامت

طـور كامـل از ضـخامت     اي كه پـيچ بـه   گونه هاي مناسب انجام شود به اتصاالت مكانيكي بايد با استفاده از پيچ
درامتـداد طـولي آن بـه داخـل زيرسـازه       ستونكمتري مركز هر  ميلي) 300±30(صفحه رد شده و در فاصله 

  .متصل شود
همه درزهاي صـفحات مجـاور بايـد نزديـك      .قرار گيرند 1-1-بمطابق با شكل درزهاي عمودي و افقي بايد 

  .و درزگيري نشوند بوده هم به
 )در برابـر آتـش   غيرمقـاوم از نـوع  ( 1يورتان ايجاد شده در پشت صفحات از طريق زيرسازه، بايد با پليفاصله 

متر تا  ميلي 10استفاده شده بايد  يورتان  ضخامت پلي .كيلوگرم بر متر مكعب، پرشود) 35± 5(داراي چگالي 
  .متر كمتر از عرض جان زيرسازه باشد ميلي 15

  متـري  ميلـي  40بايد يك فاصله هوايي  ،)جنس سيليكات كلسيم از اي صفحه(مصالح زيركار اورتان و  بين پلي
  .نظر گرفته شود در

                                                                                                                                                         
1- Polyurethane 
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  متر ميلي ابعاد به 

  

  
  :راهنما

  ستونك فلزي -2
 ناودانك -3

  زيرسازه  -2-1 –شكل ب درزها-1-1–ب شكل
  

 متر ميلي ابعاد به 

  
  :راهنما

  الياف شبكه  ادارگچي مسلح شده ب صفحات روكش -1
  ستونك فلزي -2
  ناودانك -3
  از جنس سيليكات كلسيم اي صفحهمصالح زيركار  -4
  اورتان پنل پلي -5
  فاصله هوايي -6

  نصب  صفحات به زيرسازه فلزي  -3-1-شكل ب



27 

  

  
   پر كردن درزهاكاربردهاي محدود شده مرتبط با   2-ب

فاصله ايجاد شده مطـابق روش شـرح داده شـده در     كه نصب شوند به گونه اي دار گچي بايد  روكش صفحات
درزبنـدي   ،)7-2بند مطابق استاندارد (پر شود و درزهاي بين صفحات با استفاده از مواد درزبندي  ،1-بند ب
  .شود

كـه درزهـاي ايجـاد     ه بايد براي همه كاربردهاي نهايي مورد استفاده قرار گيرد مشروط برآندست آمد نتايج به
بـا  صـفحات   ايـن  دست آمده بـراي  نتايج به. شود ، درزبندي)7-2بند مطابق استاندارد (درزبندي شده با مواد 

  .مورد استفاده قرار گيردي بيشتر  ها ضخامتمي تواند براي يك ضخامت مشخص 
  
  مصالح زيركار پايه چوبي در خصوص ربردهاي محدود شده كا   3-ب
دسـت   بندي بـه  رده. بايد با استفاده از روش زير نصب شود اليافشبكه ا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكش 

كيلوگرم بر متر مكعب و مصـالح   350چوبي با چگالي حداقل   توان براي هر نوع مصالح زيركار پايه آمده را مي
صـفحات  دسـت آمـده بـراي     نتـايج بـه  . شـرح زيـر مـورد اسـتفاده قـرار داد      بـه ، A2-s1,d0و  A1زيركار رده 

 نيـز  بيشـتر   هـاي  يك ضخامت مشخص بايد براي همه ضـخامت با  اليافشبكه ا دارگچي مسلح شده ب روكش
   .كار گرفته شود به

)  20تـا   15(ش با ضـخامت  پيوسته غيرمقاوم در برابر آتچوبي  مصالح زيركارطور مكانيكي به  بهصفحات بايد 
-مطـابق شـكل ب  (كيلوگرم بر متر مكعب نصب شوند  )350±50(متر و چگالي  ميلي 2با رواداري متر ،  ميلي

پيرامون اطراف صفحه و  متري مركز ميلي) 300±30(در فاصله و اتصاالت مكانيكي بايد با استفاده از پيچ ). 2
  .آن انجام شود

همه درزهاي صـفحات مجـاور بايـد نزديـك      .قرار گيرند 1-1-ببق با شكل درزهاي عمودي و افقي بايد مطا
  .هم بوده و درزگيري نشوند به
  



28 

  

  
  متر ميلي ابعاد به 

 
  :راهنما

  الياف شبكه ا دارگچي مسلح شده ب صفحات روكش -1
  صفحه چوبي -2
  فاصله هوايي -3
  از جنس سيليكات كلسيم اي مصالح زيركار صفحه -4

  اليافشبكه ا دارگچي مسلح شده ب روكش ب صفحاتنص  -2 –شكل ب
  بر روي مصالح زيركار پايه چوبي 


