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  به نام خدا 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
 ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب
بـه سـازمان ملـي     29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شـوراي عـالي اداري مـورخ     نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
 پژوهشي، مؤسسات علمي، و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 از كـه  اسـت  تجـاري  و توليـدي، فنـاوري   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي

 تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت

 اعضـاي  و نفـع  ذي مراجـع  به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها،

 بـه  تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان
 ملـي  كنند دركميتـة  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 كه شوند مي تلقي ملي بدين ترتيب ، استانداردهايي  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح

 سازمان ملي اسـتاندارد ايـران تشـكيل    مربوط كه ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي
 بين سازمان و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران تانداردسازمان ملي اس

 تدوين در .كند  مي فعاليت كشور در(CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي

   آخــرين از كشــور ، خــاص هــاي نيازمنــدي و كلــي شــرايط بــه توجــه ضــمن ايــران ملــي اســتانداردهاي
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي ، پيشرفت هاي

 ايمنـي  و سـالمت  كننـدگان ، حفـظ   مصرف از حمايت براي قانون ، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 را ايـران  ملـي  اسـتانداردهاي  از اجراي بعضي اقتصادي ، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي ، و فردي

 حفـظ  منظـور  بـه  توانـد  مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي

 اطمينـان  بـراي  همچنـين  .نمايـد   اجبـاري  را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور ، محصوالت براي المللي بين بازارهاي

 هاي سيستم صدور گواهي و مميزي بازرسي ، آموزش ، مشاوره ، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن

 ايـن  سازمان ملي استاندارد ايـران  سنجش ، وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي ،زيست مديريت و كيفيت مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم ، شـرايط  احـراز  صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

 سـنجش ،  وسـايل  )واسـنجي  ( كاليبراسـيون   يكاهـا ،  المللي بين دستگاه ترويج .كند  نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

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

  

  

                                                                                                                                                              
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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  استانداردكميسيون فني تدوين 
: 2قسمت –هاي آزمون تعاريف، الزامات و روش –دار گچي مسلح شده با الياف  صفحات روكش –گچ  «

 »يصفحات روكش دار گچي الياف
 

 رييس:                                                                                                 سمت و/ يا نمايندگي
  سمنان نجفي كاني، ابراهيم                                                                                      عضو هيت علمي دانشگاه 

  دكتراي مهندسي شيمي
  

  :دبيران
  اداره كل استاندارد استان سمنان      حيدريان، مجيد                                                                                   

 )كارشناس ارشد مهندسي شيمي(

  
 اعضاء: (اسامي به ترتيب حروف الفبا)

  شركت كناف ايران                   برزو                                                                                       ،افقهي
  )كارشناس ارشد معماري(

  
  اعتمادي، محمد رضا                                                                                      شركت توليدي صدا گير 

 )كارشناس عمران(
  

  ت ساختمان و مسكنبختياري، سعيد                                                                                           مركز تحقيقا
 ) دكتراي مهندسي شيمي(

  
  توكلي اميري، محمد كاظم                                                                              شركت كندر

  ) كارشناس ارشد شيمي(
  

  سازمان ملي استاندارد ايران                ترك قشقايي، سيمين                                                                   
  )  كارشناس شيمي(
   

  حبي مقدم، مهدي                                                                                            شركت توليدي صداگير
  )كارشناس ارشد مديريت(

  
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن                                                          جعفرپور، فاطمه                                  

  ) كارشناس شيمي(
  



 د 

  

  تمان و مسكنرئيسيان، آزاده                                                                                               مركز تحقيقات ساخ
    ) كارشناس فيزيك(

  
  دارد ايرانسامانيان، حميد                                                                                               سازمان ملي استان

  ) سراميك –كارشناسي ارشد مواد (
  
  شركت كوه سفيد                        صالحيان، جالل الدين                                                                 
  )  كارشناس مديريت صنعتي(
  

  استان سمنانطيبان، محمد رضا                                                                                           اداره كل استاندارد 
  )كارشناس عمران(
  

آزمايشگاه همكار سميراب                                                                   عليان نژادي، محمد تقي                   
  )كارشناس ارشد عمران(

  
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن      فيروزيار، فهيمه                                                                                    

  )شيميكارشناس (
  

  مان و مسكنمحمد كاري، بهروز                                                                                            مركز تحقيقات ساخت
  )دكتراي عمران(
  

  شركت سپيد گچ             معصومي، حسن                                                                                      
  )كارشناس شيمي(
  

  ميرزا آقا، منصوره                                                                                               شركت كناف گچ 
  )كارشناس ارشد شيمي(

  
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن                                         هدايتي، محمد جعفر                                                  

  )كارشناس فيزيك(
  

  اندارد استان سمنانقدرتي، نسيم                                                                                                      اداره كل است
  )كارشناس شيمي(
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  مندرجاتفهرست 
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  رگچي اليافي با سختي سطحي افزايش يافتهدا الزامات تكميلي براي صفحات روكش 11 - 4
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  پيش گفتار
: 2قسـمت  –هـاي آزمـون   تعاريف، الزامات و روش –سلح شده با اليافمدار گچي  صفحات روكش –گچ  "استاندارد

سازمان ملي استاندارد ايـران  توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه "فيدار گچي الياصفحات روكش 
اسـتاندارد مهندسـي سـاختمان و مصـالح و      ملـي  كميتـة يه اجالسـ سيصد و نود و دومين در و شده تدوين و تهيه

 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  استناد به اينك .تصويب شد 19/10/91هاي ساختماني  مورخ  فرآورده
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران،  استانداردملي  سازمان مقررات 

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملـي  هـاي  پيشـرفت  و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميـل  و اصـالح  بـراي  كـه  پيشـنهادي  هـر  و شـد  خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنـابراين، بايـد   . گرفـت  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 منبع و مأخذي

  
EN15283-2:2008+A1:2009,Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, 
requirements and test methods – Part 2: Gypsum fibre boards   
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 مقدمه 

اين  و آزمون صفحات روكش دار گچي اليافي استاين استاندارد در بر گيرنده تعاريف، الزامات و روش هاي 
مي باشد كه قسمت اول در رابطه تعاريف،  14478استاندارد يكي از مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره 

  . الزامات روش هاي آزمون صفحات روكش دار گچي با شبكه الياف است
در بر گيرنده مشخصات و عملكرد صفحات بوده كه  14478قسمت دوم استاندارد ملي شماره اين استاندارد 

، مي باشد شامل عمليات توليد ثانويهكه روكش دار گچي اليافي است كه مي توان از آن در كارهاي ساختماني 
   .  استفاده كرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1 

  

هاي  تعاريف، الزامات و روش –دار گچي مسلح شده با الياف  صفحات روكش  –گچ 
  يصفحات روكش دار گچي الياف: 2قسمت –آزمون

  و دامنه كاربرد هدف   1
است كه مي توان از  يدار گچي الياف هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات و عملكرد صفحات روكش

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

  .بر مي گيرد
ه عنوان ب. شود باتوجه به نوع، اندازه، ضخامت و لبه نيمرخ انجام مي يليافادار گچي  انتخاب صفحات روكش
هاي معمولي و كاذب، ديوارهاي  خشك، سقفبه روش ديوارها كاري  توان در پوشش مثال صفحات را مي

از موارد استفاده ديگر اين  .اي مورد استفاده قرار داد ها و تيرهاي سازه عنوان روكش ستون يا بهوننده كجدا
  .استكاري  ها در كف و پوشش نوع صفحات كاربرد آن

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

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

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

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

مانند  بر روي آن انجام شده است،ثانويه توليد  كه عمليات يليافادار گچي  اين استاندارد صفحات روكش
هاي تحت پوشش  فرآورده. نمي شود شاملرا ، گذاري نازك و غيره اليه هاي مركب عايق، صفحات با پانل

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

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

آن  ها و تجديدنظرهاي بعدي 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. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

روشهاي  وتعاريف، الزامات  –گچي  دار صفحات روكش -  ، گچ14818 استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  آزمون
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حرارت، مقادير  - خواص رطوبت - هاي ساختماني ، مصالح و فرآورده11055استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  بندي شده طراحي جدول

 –هاي با مقاومت حرارتي متوسط و زياد  فرآورده - مصالح ساختماني ،8621استاندارد ملي ايران شماره   2-3
  سنج روش لوح گرم محافظت شده و جريان حرارت –تعيين مقاومت حرارتي 

 -هاي ساختماني واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده ،8299استاندارد ملي ايران شماره  2-4
  بندي طبقه

قسمت  -، واكنش در برابر آتش و اجزاي ساختماني، روش آزمون7271-4استاندارد ملي ايران شماره   2-5
  )آزمون منبع تك شعله(هاي ساختماني در برخورد مستقيم شعله  قابليت افروزش فرآورده -چهارم

تعاريف،  - مواد درزبندي براي صفحات روكش دار گچي - گچ، 12807استاندارد ملي ايران شماره   2-6
  هاي آزمون الزامات و روش

دار  هاي صفحات روكش بندي فلزي براي سامانه اجزاي قاب -گچ، 13035استاندارد ملي ايران شماره   2-7
  هاي آزمون تعاريف، الزامات و روش - گچي

ها و اجزاي  گيري صدابندي در ساختمان اندازه –، آكوستيك 8568-3استاندارد ملي ايران شماره    2-8
  آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني گيري اندازه –قسمت سوم  –ساختماني 

  گيري جذب صدا در يك اتاق واخنش اندازه –، آكوستيك 10945استاندارد ملي ايران شماره   2-9
ها و اجزاي  بندي صدابندي در ساختمان درجه –، آكوستيك 8834- 1استاندارد ملي ايران شماره   2-10

  صدابندي هوابرد –قسمت اول –ساختماني 
   الزامات - هاي مديريت كيفيت  ، سيستم9001ايزو  - استاندارد ملي ايران   2-11
  ، روش اندازه گيري جذب آب در كاغذ و مقوا به روش كب475استاندارد ملي ايران شماره   12- 2
   

2-13  EN 13501-2, Fire Classification of Construction Products and Building Elements, Part2:                        
       Classification Using Data from Fire Resistance Tests(excluding products for use in         
       ventilation systems). 
2-14 EN ISO 12572, Hygrothermal performance of building materials and products,               
       Determination of water vapour transmission properties. 
2-15  ISO 7892,Vertical building elements, impact resistance tests, impact bodies and              

        general procedures. 
2-16  EN 13815, Fibrous gypsum plaster casts - Definitions, requirements and test methods. 
2-17  EN 338 ,Structural timber- Strength classes. 
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   تعاريفو  اصطالحات  3
  :رود كار مي زير بهتعاريف  و اصطالحاتدر اين استاندارد 

  
3-1  
  )GF( 1يدار گچي الياف صفحات روكش 

جنس الياف معدني و يا غير از گچ ساختماني مسلح شده با الياف پخش شده كه ممكن است صفحاتي از 
   ها ويا  شكل اين نوع صفحات صاف و مستطيلي است و براي ايجاد خواص تكميلي از افزودني د،نمعدني باش

براي ايجاد خواص تكميلي ها ويا پركننده ها  شامل افزودنيصفحات ممكن است . شود ها استفاده مي پركننده
معموالً صفحات  .استمتفاوت  كاربري ويژه آن ها،توجه به صفحات با لبه ها و انتهاي  ،سطوح .دنباش

  .دنشو طور پيوسته در مقياس صنعتي توليد مي بهاليافي دار گچي  روكش
  . شود استفاده مي GFمنظور شناسايي اين نوع صفحات از مشخصه   به
  
3-2    

  دارگچي اليافي هاي تكميلي صفحات روكش مشخصه
  
3-2-1   

  )GF-H( 2يافته كاهشجذب آب نرخ با  يدارگچي الياف صفحات روكش
هاي ويژه كه نياز  كاربردبراي ها  آنمناسب سازي و  يدار گچي الياف منظور كاهش جذب آب صفحات روكش به

. عملكرد آنها را بهبود دادها  از افزودنيبا استفاده توان  ، ميباشدكاهش يافته خواص با جذب آب  به اصالح 
   .شود استفاده مي GF-Hهاي  براي شناسايي اين نوع صفحات از مشخصه

  
3-2-2   

  )GF-W( 3دارگچي اليافي با جذب آب سطحي كاهش يافته صفحات روكش
هاي  ها براي كاربرد دار گچي اليافي و متناسب سازي آن منظور كاهش جذب آب سطحي صفحات روكش  به

ها را  عملكرد آنها  توان با استفاده از افزودني خواص با جذب آب كاهش يافته باشد، مي ويژه كه نياز به اصالح 
جذب آب سطحي  عملكردبا GF-W2 و GF-W1هاي  براي شناسايي اين نوع صفحات از مشخصه. بهبود داد

  .شود متفاوت استفاده مي
  

                                                                                                                                                         
1- Gypsum fibre boards  

Gypsum fibre boards with reduced water absorption rate 2-  
3- Gypsum fibre boards with reduced surface water absorption    
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3-2-3   
  )GF-D( 1افزايش يافته چگاليبا  يدارگچي الياف صفحات روكش

براي شناسايي اين نوع . هاي ويژه افزايش داد كاربردبراي توان  را مي يالياف دار گچي صفحات روكش چگالي
  .شود مي استفاده GF-D  از مشخصهبا توجه به چگالي آن ها  صفحات

   
3-2-4   

  )GF-I( 2افزايش يافتهبا سختي سطحي  يدارگچي الياف صفحات روكش
براي شناسايي . هاي ويژه افزايش داد كاربردبراي توان  را مي يدار گچي الياف سختي سطحي صفحات روكش

  .شود استفاده مي GF-I  اين نوع صفحات از مشخصه
  
3-2-5    

  )GF-R( 3افزايش يافتهبا مقاومت  يدارگچي الياف صفحات روكش
. افزايش داد كه نياز به مقاومت باالست، هاي ويژه كاربردبراي  توان را مي يدار الياف مقاومت صفحات روكش

  .شود استفاده مي GF-R1، GF-R2   مشخصهبا عملكرد مقاومت مختلف از براي شناسايي اين نوع صفحات 
  
  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- Gypsum fibre boards with enhanced density   
2- Gypsum fibre boards with enhanced surface hardness 
3- Gypsum fibre boards with enhanced strength  
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3-3-4     
  پشت

  . سطح مخالف رويه را گويند
  
3-3-5    

  عرض 
  . ترين فاصله بين دو لبه صفحه را گويند كوتاه

  
3-3-6     

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

  
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 جز نيمرخ 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

  



6 

  

3-4  
  يدارگچي الياف هاي لبه و انتهاي صفحات روكش نيمرخ

 قائم، پخ دار، باريك شده، نيم گرد يا تمام گرد، مورب يا كام زبانه اي ويا تلفيقي  ها ممكن است به شكل لبه
  .است ارائه شده 1-2استاندارد بند هاي لبه متدوال در  نمايي از برخي نيمرخ. يك باشد از هر

  .شود ها نيز توليد مي با توجه به كاربردهاي ويژه، انواع ديگر نيمرخ
  
  و اختصارات نمادها  3-5
ارائه شده در توان از عالئم و اختصارات  گذاري و خصوصيات عملكردي محصول مي منظور سهولت در نشانه  به

  . استفاده كرد )1(جدول
  

  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
  )اتصال بين صفحه و زير سازهمقاومت (مقاومت برشي   4-1-1

هاي  در بخشبا هدف ايجاد سختي در اتصاالت ساختمان  يدارگچي الياف روكش  از صفحات كه هنگامي
ها بايد مطابق  شود، مقاومت برشي آن استفاده مي) سازه خرپاي سقفو  هاكننده مانند ديوار، جدا(مختلف 

  .شود تعيين 12-5بند روش آزمون ارائه شده در 

كه از خواص اتصال صفحه به زير سازه شود، بلكه مقاومت  گيري نمي در اين روش مقاومت برشي واقعي صفحه اندازه -يادآوري
  .شود مربوط براي اين نوع كاربرد است، تعيين مي
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    خمشيمقاومت   2- 4-1
نبايد  ،اندازه گيري مي شود 6-5مطابق بند كه مقاومت خمشي صفحات روكش دار گچي اليافي   1- 2- 4-1

  . باشد )2(جدول كمتر از مقادير داده شده در 
  
  

  اليافي  گچيصفحات روكش دارخمشي مقاومت    - 2جدول 

  ضخامت اسمي صفحه  نوع صفحه
)mm(  

  مقاومت خمشي
 )N/mm2(  

GF  5/5   18كمتر از  

GF  5  18مساوي و بيشتر از 

 
GF-R1  10  همه ضخامت ها  

GF-R2  8  همه ضخامت ها 

 

  
  .باشد 2شده در جدول هئدرصد از مقادير ارا 90حداقلمنفرد بايد مقادير نتايج 

  
  1خيز تحت بار  4-1-3

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

  . ارائه شده است 7- 5محاسبات مدول االستيسيته در بند 
  
  رفتار در برابر آتش  4-2
  واكنش در برابر آتش  4-2-1

كار برده شود، اين نوع  صورت نمايان به  ، در كارهاي ساختماني بهيالياف دارگچي كه صفحات روكش هنگامي
  . بندي شوند طبقه ،4 -2صفحات بايد مطابق استاندارد بند 

اي نصب  گونه گيرند، بايد به مورد آزمون قرار مي 5- 2كه مطابق استاندارد بند  يدارگچي الياف صفحات روكش
  .باشد ببراساس پيوست روش نصب بايد . برداري باشد هشوند كه نماينده كاربرد در شرايط بهر

  

                                                                                                                                                         
1- Deflection under load  
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  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

در صورت لزوم و براساس الزامات تعيين شده، مقاومت در برابر آتش يك سامانه داراي صفحات 
  .بندي شود طبقه 13-2بايد مطابق استاندارد بند  يدارگچي الياف 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
در صورت لزوم و براسـاس الزامـات تعيـين شـده، صـدابندي هـوابرد مسـتقيم يـك سـامانه داراي صـفحات           

  .تعيين شود 10-2بند و  8-2 هاي بنداستاندارد بايد مطابق  يدارگچي الياف روكش
  
   جذب صدا   4-3-2

  . يستبه تنهايي ن  نصب شده است و مربوط به  فرآورده سامانهاز يك  اي جذب صدا، مشخصه
گيـرد، جـذب    ، به منظور اهداف آكوستيكي مورد استفاده قرار مـي يدار گچي الياف كه صفحات روكش هنگامي

  . گيري شود اندازه 9-2استاندارد بند صداي اين نوع صفحات بايد مطابق 
  
 بخار آبنفوذ در برابر كه بر حسب مقاومت ( بخار آبنفوذ در برابر مقاومت / نفوذپذيري بخار آب   4-4

  )بيان مي شود 
نظـر باشـد، مقاومـت در     موردبراي كنترل نفوذ رطوبت  يدار گچي الياف كه استفاده از صفحات روكش هنگامي

  .گيري شود ، اندازه3-2بند استاندارد برابر نفوذ بخار آب اين نوع صفحات بايد مطابق با 
بخار آب اين نـوع صـفحات بايـد مطـابق     نفوذ در صورت لزوم و براساس الزامات تعيين شده، مقاومت در برابر 

  .قرار گيرد مورد آزمون 14-2بند استاندارد 
  
  )بيان مي شود ضريب هدايت حرارتيكه بر حسب (مقاومت حرارتي   4-5

 و مانند ديوار، جداگرها(هاي مختلف ساختمان  در بخش يدارگچي الياف صفحات روكشكه استفاده از  هنگامي
بنـدي شـده در    شود، از مقـادير هـدايت حرارتـي جـدول     به منظور اهداف مقاومت حرارتي انجام مي) ها سقف

  .شود بايد استفاده 2-2بند استاندارد 
  بنـد در صورت لزوم و براساس الزامات تعيين شده، مقاومت حرارتي اين نوع صفحات بايـد مطـابق اسـتاندارد    

  .مورد آزمون قرار گيرد 2-3
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  زيان آورمواد    4-6
بيشـتر از   زيان آورگونه مواد  ، نبايد هيچيدارگچي الياف مصالح مورد استفاده در ساخت صفحات روكشمواد و 

    .حداكثر مقدار مجاز مشخص شده در استاندارد فرآورده يا مقررات ملي آزاد كنند
  
  ابعاد و رواداري    4-7

  .ارائه شده است 3، در جدول يدارگچي الياف صفحات روكشمجاز  هاي  رواداريابعاد و 
  

  
  يدارگچي الياف صفحات روكشمجاز هاي  ابعاد و رواداري  -3جدول 

 ابعاد اسمي  ابعاد
 )mm(  

  ابعاد رواداري
 )mm(  

 2-5عرض صفحات مطابق بند   عرض
  تا  صفر  -4 آزمون و با عرض اسمي مقايسه گردد

 طول
آزمون  3-5طول صفحات مطابق بند 

  تا  صفر  -5  و با طول اسمي مقايسه گردد

  1تضخام

 C1صفحات 

  mm2/0±رواداري 

 اختالف اندازه گيري هاي هر ضخامت منفرد
. باشد mm  4/0در يك صفحه نبايد بيش از

 C2صفحات 

با ضخامت اسمي  رواداري براي صفحات
ميلي متر    mm15، mm 5/0±كمتر از 

مي باشد و براي صفحات با ضخامت اسمي 
، رواداري برابر mm 15بيشتر ازمساوي ويا 
mm ) است ±)05/0× ضخامت .  

اندازه گيري هاي هر ضخامت منفرد اختالف 
  در يك صفحه با ضخامت اسمي كمتر از 

mm 15  نبايد بيش ازmm1  وبراي
اسمي مساوي ويا صفحات با ضخامت 

ضخامت  1/0حداكثر ، mm  15ازبيشتر
  .صفحه بايد باشد

  .باشد mm 4ضخامت اسمي بايد بيش از مينيمم -1
  . آزمون و با ضخامت اسمي مقايسه گردد 4-5ضخامت صفحات مطابق بند  -1-1
 . براي صفحات وجود داردC1,C2 دو طبقه بندي رواداري  - 1-2
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  بودن  گونيا   4-7-1

 شود، نبايـد بيشـتر از   مي گيري اندازه 5-5مطابق بند كه  يدارگچي الياف بودن صفحات روكش گونياانحراف از 
mm 5/2  در هر متر عرض صفحه باشد.  

  
          يافته كاهشسطحي جذب آب نرخ با  يالياف دارگچي الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-8

 GF-W1) و(GF-W2  
 GF-W1بـراي صـفحات   شـود، نبايـد    گيري مي اندازه 8-5اين نوع صفحات كه مطابق بند سطحي جذب آب 
  .باشد g/m21500بيشتر از GF-W2 و براي صفحات  g/m2300 بيشتر از

  
          (GF-H) ،با نرخ جذب آب كاهش يافته يدارگچي الياف الزامات تكميلي براي صفحات روكش  4-9

  .باشد 5%، نبايد بيشتر از شود گيري مي اندازه 9-5مطابق بند جذب آب كلي اين نوع صفحات كه 
  
  )GF-D(افزايش يافته،  چگاليبا  يدارگچي الياف الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-10

  . باشدkg/m3 1400اندازه گيري مي شود بايد حداقل  10-5مطابق بند كه فحات ص چگالي
  
         )I-GF(سختي سطحي افزايش يافته،با ي دارگچي الياف الزامات تكميلي براي صفحات روكش  4-11

قطـر فـرو   . اندازه گيري مي شود 11-5قطر فرو رفتگي در سطح مطابق بند از طريق صفحات  سختي سطحي
  . باشد mm15رفتگي نبايد بيش از 

    
  اي مقاومت ضربه   4-12

 دارگچـي   اي يك سـامانه داراي صـفحات روكـش    در صورت لزوم و براساس الزامات تعيين شده، مقاومت ضربه
  .تعيين شود 15-2بند استاندارد بايد مطابق  ،يالياف

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

  
  هاي آزمون روش  5

عملي انجام آن ها ممكن نيست، بايد  كه به داليلمواقعي و در شود انجام به طور كامل بايد  هااين روش 
  . شودنتايج ثبت  همراهبه از روش استاندارد انحراف 
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  برداري  نمونه  1- 5
صفحه ضخامت هر هر نوع و براي  يدارگچي الياف روكش ه، نياز به سه صفح5- 5تا  2-5بندهاي   آزمونبراي 
  .است

  .بريده شده از سه صفحه مشابه است  هاي نياز به آزمونه 12- 5تا  6-5 هاي بند  براي آزمون
  .شده است هيابرداري ار نمونهدر پيوست الف، مثالي از روش 

  
  گيري عرض  اندازه  2- 5
  اصول آزمون  2-1- 5

  .شود گيري مي در سه نقطه اندازه يدارگچي الياف عرض صفحات روكش
  
  وسايل  2-2- 5

  .mm1كش فلزي يا متر فلزي با قابليت خوانش  يك خط
  
  روش انجام  آزمون  2-3- 5

  . دو انتها و در وسط صفحه انجام دهيددر mm1با تقريب  1مطابق شكلگيري  سه اندازه
  

  
  گيري عرض صفحه اندازه -1شكل                                                                                  

  
  نتايج هيارا  2-4- 5

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

  .شود مي گيري  در سه نقطه اندازه يدارگچي الياف طول صفحات روكش
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  وسايل   2 -3- 5

  .mm1كش فلزي يا متر فلزي با قابليت خوانش  يك خط
  
  روش انجام آزمون  3-3- 5

  .دهيددر دو انتها و در وسط صفحه انجام  mm1را با تقريب  2مطابق  شكلگيري  سه اندازه
  

  
  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 انتهاي آن اندازهيك ضخامت صفحه در شش نقطه نزديك به 
  
  وسايل 4-2- 5

   .mm05/0  با قابليت خوانش با تقريب mm10مخصوص با قطر حداقل يا كوليس  1مدرج،گيج يك ميكرومتر
  
  روش انجام آزمون 4-3- 5

در انتهاي هر صفحه با فواصل تقريبأ مساوي در امتداد عرض آن  mm 05/0 گيري را با تقريب شش اندازه
). 3مطابق شكل(فاصله داشته باشد ها  از لبه mm100از انتها و  mm25اي كه حداقل  گونه انجام دهيد، به

  . گيري كافي است سه اندازه،  mm600 صفحات با عرض اسمي حداكثر براي
  
  

                                                                                                                                                         
1- Dial gauge 
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  متر ميلي ابعاد به     

  صفحه ضخامتگيري  اندازه -3شكل 
  

  نتايج هيارا  4-4- 5
  .گيري منفرد را ثبت كنيد نتيجه هر اندازه
  . ثبت كنيد mm1/0را با تقريب براي هر صفحه دست آمده   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
  . ميزان گونيا بودن هر صفحه مشخص مي شود ،با اندازه گيري دو قطر: روش ب

  
  وسايل     5-2- 5

  .mm1كش فلزي يا متر فلزي با قابليت خوانش  يك خط
  روش انجام آزمون    5-3- 5

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

  ).4مطابق شكل(گيري كنيد  ، اندازهmm1را با تقريب   ) 1(هاي مخالف  فاصله بين دو انتهاي لبه
گيري قبلي باشد و همچنـين   كه منطبق بر انتهاي صفحه پاييني در اندازه  اي گونه صفحه رويي را بچرخانيد به

مطـابق قسـمت   ( گيـري قبلـي منطبـق شـود     مطمئن شويد كه گوشه آن نيز با گوشه صفحه زيري در انـدازه 
، mm1را با تقريـب   ) 2( هاي مخالف اين مرحله نيز فاصله بين دو انتهاي لبه در). 4شكلمربوط به اي  دايره
   .گيري كنيد اندازه
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  صفحهانتهاي دو گونيا بودن گيري  اندازه -4شكل 

  
  .گيري كنيد متر اندازه با تقريب ميلي d2 و  d1صفحه و همچنين دو قطر ) w(و عرض ) l(طول  -روش ب

 
 
  نتايج هيارا    4- 5- 5

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

  
  :شود محاسبه مي )1(از طريق معادله )  S(گونيا بودن  -روش ب

.

 . .
 )1  (  

  
  : كه در آن

S  گونيا بودن؛  
d1وd2  ؛قطر صفحه  
w    ؛عرض صفحه  

l    طول صفحه.  
  .متر بيان شود صفحه بايد به متر و ساير موارد ديگر به ميلي (w)براي محاسبه، عرض 
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  مقاومت خمشي تعيين   6- 5
  اصول آزمون    6-1- 5

تحت بار مشخص با يك نرخ افزايشي كنترل شده قرار مي گيرد تا گسيختگي رخ  صفحات روكش دار گچي
  : ابعاد آزمونه ها براي انجام آزمون بايد به شرح زير باشد. دهد

                   بايد mm20ابعاد آزمونه هاي تهيه شده از صفحات با ضخامت برابر يا كمتر از  1- 6-1- 5
)mm300 × mm 400 (دنباش .  

) mm300  ×mm550(بايد  mm 20ابعاد آزمونه هاي تهيه شده از صفحات با ضخامت بيشتر از   2- 6-1- 5
  . دنباش
      
  وسايل     6-2- 5

  ).N/min  )125± 250و ايجاد بار مورد نياز با نرخ 2%دستگاه بارگذاري با قابليت خوانش 
  
  روش انجام آزمون     6-3- 5
  ها آزمونهسازي  آماده    6-3-1- 5

چنانچه ابعاد صفحات به گونه اي باشد  ).5مطابق شكل(بريده شود گونيا هاي  ، از هر صفحه با لبه آزمونه چهار
آزمونه در دو و ) Lبا مشخصه (آزمونه در جهت طولي  دوكه تهيه آزمونه مطابق اين روش امكان پذير نباشد، 

  .، تهيه شود5مطابق شكل) Tبا مشخصه (جهت عرضي 
جز در مورد صفحات با عرض كمتر از  انتها و لبه صفحه بريده شود، به mm100ها حداقل از فاصله  آزمونه
mm600   شودمعادل طرف ديگر نمونه  تا فاصله از لبه را كاهش داد بايد كه در اين صورت.  
پس از خارج  min10 بايد برسد و آزمون را 1ثابتجرم خشك كنيد تا به ) oC)2±40ها را در دماي  آزمونه

  . ها از گرمخانه، انجام دهيد كردن آزمونه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
  . باشد 1/0%حداكثر بايد  hr  24گيري متوالي وزن در طول اختالف دو اندازه : ثابت جرمتعريف  -1
 



  

يين بار شكست  خمشيت 
  )mm1200ض

16 

  ها ه

ها براي تعيي ونه
صفحه به عرض

  

ي براي ساير آزمونه
4(  

3(  

برداشت آزمو 
مثال براي ص(

  :هنما
برداري ناحيه نمونه - 
= mm)5/1 ± 00
= mm)5/1 ± 00

- 5شكل 

  

راه
1-
A=
B=
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  آزمونانجام  روش   6-3-2- 5
به  (L)هاي طولي  ايي قرار دهيد كه سطح رويي براي آزمونه به گونه مقاومت خمشيهر آزمونه را در دستگاه 

شكل با شعاعي  اي ميلهموازي  گاه تكيهروي دو بربه طرف باال باشد و  (T)طرف پايين و براي صفحات عرضي 
فاصله مركز تا مركز دو )  mm300×mm 400(ها به ابعاد  آزمونه براي ،قرار دهيد mm15تا  mm3بين 
گاه  تكيهفاصله مركز تا مركز دو ) mm 300× mm550( ها به ابعاد آزمونهو براي  )mm )1±350بايد گاه  تكيه
  .باشد )mm )1 ± 500 بايد

گاه  در وسط دو تكيه mm 15تا  mm 3به شعاع  گرد هفلزي داراي يك ميل  صفحهبا استفاده از  بارگذاري
شكست را  بارمقادير . شود انجام مي) N/min )125 ± 250با سرعتي برابر mm2±موازي با امكان جابجايي 

  .يدكنبرحسب نيوتن ثبت با تقريب به نزديكترين عدد 
  .باشد s20بيشتر از  ها بايد زمان شروع بارگذاري تا شكست آزمونه

  
  بيان نتايج    3- 6-3- 5

  : ثبت كنيد و مقاومت خمشي را مطابق رابطه ذيل محاسبه نماييدمنفرد را خمشي بار شكست هر 
  

F
F .  

. .
 2   

  
  :كه در آن

Fmax بار بر حسب نيوتنسيمم ماك )N(؛  
l1  (بر حسب ميلي متر ) فاصله بين مركز تا مركز تكيه گاه( دهانهmm( ؛  
b   بر حسب ميلي مترهعرض آزمون ،)mm( ؛   
t   حسب ميلي متر ، برآزمونه ضخامت)mm.(  

  . به دست مي آيدآزمونه دوازده نتايج ميانگين مقاومت خمشي از ميانگين 
  
  تعيين خيز تحت بار   7- 5
اما بايد خيز حاصل از بار اعمال شده را به صورت  ،است خمشي مون مانند آزمون بار شكستاين آزجراي ا

   .كردپيوسته ثبت 
  . را محاسبه كنيد، متوسط خيز تحت بار Fiبه دست آمده باربراي هر مقادير ثبت شده ميانگين از 

    .شودمي محاسبه معادله زير  بر اساس ، )E(تيسيته االسمدول 
  

  ّ  

.  .
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  :كه در آن
b   بر حسب ميلي متر ،عرض نمونه ها)mm(؛   
l  بر حسب ميلي متر ،نمونه ها طول)mm(؛  
t   بر حسب ميلي متر ،ضخامت نمونه ها)mm( ؛   

Ei    برحسب نيوتن بر ميلي متر مربعمنفردخمشي نمونه هاي مدول االستيسيته ، )N/mm2( ؛  
Fi, 2-Fi, 1 Fi=   منفرد  اختالف بارها در آزمون هايFi,2 ،Fi, 1 بر حسب نيوتن )(N؛     

Fi, 1= 0.2×Fi, max  %20  بر حسب نيوتن منفردبار شكست آزمون هاي )(N ؛    
Fi, 2= 0.5×Fi, max  %50 بر حسب نيوتنمنفرد  بار شكست آزمون هاي )(N ؛     

di, 2-di, 1 di=    تحت بارهاياختالف خيزFi, 1  وFi, 2  بر حسب ميلي متر)mm(؛   
di,1= di (Fi,1)  خيز تحت بارFi, 1   بر حسب ميلي متر)mm( ؛  
di,2= di (Fi,2)   خيز تحت بارFi, 2  بر حسب ميلي متر)mm .(   

  
 )4       (=∑ E E  

  
  : كه در آن

E   بر حسب نيوتن بر ميلي متر مربع ،خمشيمدول االستيسيته متوسط حسابي )N/mm2( ؛  
n  هاي منفرد آزمون تعداد.    
  
  تعيين جذب آب سطحي   8- 5
  اصول آزمون  1- 8- 5

  . مي شودافزايش جرم محاسبه  و قرار داده) oC)2± 23ها در آب با دماي  نمونهسطح 
  
  تجهيزات   2- 8- 5
   g01/0ترازوي با دقت  1- 2- 8- 5
   min 1 ساعت ويا زمان سنج با دقت  2- 2- 8- 5
  12- 2مطابق استاندارد بند  ml  25بيش ازاستوانه با ارتفاع  1دستگاه كب  3- 2- 8- 5
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
1- Cobb apparatus 
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  آزمونانجام روش   3- 8- 5
جرم ثابت در دماي را تا نمونه ها  .از هر صفحه ببريد )mm)5/1±125( × mm)5/1±125به ابعاد  آزمونهيك 

oC )2±23 (و رطوبت نسبي%)را انجام دهيدآزمون بالفاصله و  شرايط كرده تثبيت) 50± 5 .   
تثبيت ) 2±23(oCدماي در كه قبال ) cm2100( دستگاه كبدر  و كنيدوزن  g01/0نمونه ها را با دقت 

   .قرار دهيدشرايط شده، 
پر كنيد تا ) oC)2±23به گونه اي كه سطح مورد آزمون رو به باال باشد حلقه دستگاه را با آب داراي دماي 

  .  آب پوشانده شود mm 25 سطح مورد آزمون مربوط به آزمونه با
  .  و نمونه ها را خارج نماييد و سپس آب را تخليهدستگاه كب قرار دهيد  در )min)1±30به مدت آزمونه را 

  . وزن كنيد g01/0فورا آب اضافي را با كاغذ جاذب خشك و پاك كنيد و مجددا نمونه ها را با تقريب 
  
  بيان نتايج   4- 8- 5

   . نماييدمحاسبه را بر حسب گرم هر نمونه اختالف جرم خشك و خيس 
  . در صد ضرب نماييد ومتوسط اختالف جرم سطح رويي و پشتي را محاسبه 

  .ثبت نماييد g/m2بر حسب را پشت صفحات يا  وه مقادير جذب سطحي روي
  
  تعيين جذب آب كلي   9- 5 

  اصول آزمون  1- 9- 5
  . و درصد افزايش جرم را اندازه گيري كنيدوده نمغوطه ور ) oC)2± 23در آب با دماي را خشك هاي نمونه 

  
  تجهيزات  2- 9- 5
   g1/0ترازو با دقت  2-1- 9- 5
  ) oC)2± 23جهت نگهداري نمونه ها در دماي با ابعاد مناسب حمام آبي   2-2- 9- 5
   S1ساعت يا زمان سنج با دقت   2-3- 9- 5
  
  آزمون انجامروش   9-3- 5 

اي كه تقريباً در وسط  گونه از هر صفحه ببريد، به را) mm)5/1±300 ( ×mm)5/1±300يك آزمونه به ابعاد 
هاي آزمونه هيچ گونه عملياتي  روي لبه. فاصله داشته باشدي صفحه اصلي از انتها mm150دو لبه و حداقل 

  .آسيبي به سطح آن وارد نشود تا انجام ندهيد
وزن  g1/0ها را با تقريب  مونهآز. تثبيت شرايط كنيد) oC)2±40ثابت در دماي  جرمها را تا رسيدن به  آزمونه

  .و بالفاصله آزمون را انجام دهيد ردهك
   تا  mm25 به طوري كه سطح آب حدود) oC)2±23آب با دماي داخل حمام در طور افقي  را به  آزمونه

mm35  باالتر از سطح آزمونه باشد به مدت)min2± h2( اي كه در تماس با كف  گونه ، بهغوطه ور كنيد
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آن را جرم هاي آن را  خشك كنيد و بالفاصله  را از حمام خارج و آب اضافي سطوح و لبه  آزمونه .نباشدحمام 
  .گيري كنيد اندازه g1/0با تقريب 

  
  ه نتايج ئارا   9-4- 5

و ميانگين درصد افزايش جرم را به عنوان جذب جرم اوليه محاسبه  نسبت بههر آزمونه را  جرم افزايش درصد
  .نيدكثبت  يدارگچي الياف شآب صفحات روك

  
  چگالياندازه گيري    10- 5
  اصول آزمون   10-1- 5

  . از جرم و ابعاد نمونه خشك شده محاسبه مي گردد چگالي
  
  وسايل   10-2- 5
  mm1كش فلزي يا متر فلزي با قابليت خوانش  يك خط  10-2-1- 5
با قابليت خوانش با تقريب  mm10مخصوص با قطر حداقليا كوليس  ، گيج مدرجيك ميكرومتر  10-2-2- 5

mm05/0.   
   g1/0ترازو با دقت   10-2-3- 5
  
  روش آزمون   10-3- 5
  . وزن كنيد g 1/0آماده و با دقت 1-3-6- 5نمونه ها را مطابق بند  1- 10-3- 5
  . اندازه گيري نماييد 4- 5و 3-2،5-5ابعاد نمونه را مطابق بند   2- 10-3- 5
  
  بيان نتايج 10-4- 5

  . محاسبه مي گردد) با اندازه گيري ابعاد نمونه (هر يك از نمونه ها را با تقسيم جرم بر حجم  چگالي
  . به دست مي آيد منفرد نتايج ميانگيناز kg/m3 بر حسب  چگالي

  
  تعيين سختي سطحي صفحه  11- 5
   آزموناصول   11-1- 5

برروي يك نمونه  ارتفاع معينسقوط يك گوي كوچك فوالدي از يك حاصل از آسيب سطحي ايجاد شده 
  . شود گيري مي اندازه خشك،
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  وسايل   11-2- 5
   )g)10±510و جرم   mm50با قطر  فوالديگوي  1- 2- 11- 5
در  كه تمامي سطح آزمونه را در برگيرد و mm20 مسطح محكم به ضخامتفوالدي افقي ميز  2- 2- 11- 5

  . برابر ضربه تغيير وضعيت ندهد
  كاغذ كاربن  3- 2- 11- 5
   mm 5/0 دقتكش فلزي مدرج با  خط 4- 2- 11- 5
  فوالدي گويداري  پايه براي نگه  5- 2- 11- 5
  
  روش انجام آزمون   11-3- 5
  سازي آزمونه مادهآ   11-3-1- 5

  1-3-6-5مطابق بند بايد ها را  آزمونه .رش بزنيدب  Iاز يك صفحه نوع)  mm )300  ×400يك آزمونه به ابعاد
  .دنيط كرده تا به جرم ثابت برسشرا تثبيت

  
   آزمون نجاما   11-3-2- 5

آن را با كاغذ 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   mm500تا سطح صفحه،  فوالدي گويين زير
محل را در ) 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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  :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 
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  نتايج يهارا  11-4- 5
   .گيري را محاسبه كنيد ميانگين نتايج سه اندازه 4-1- 11- 5
  . صفحه بايد از طريق اين مقدار ميانگين مشخص شود سختي سطحي 4-2- 11- 5
  
  )اتصال صفحه به زير سازه(اندازه گيري مقاومت برشي   12- 5
  اصول آزمون   12-1- 5

دو قطعه نمونه صفحه روكش دار گچي در هر طرف دو تير چوبي با استفاده از قطعات اتصال بر اساس توصيه 
داراي حداكثر ميزان رطوبت  C16،رده 18- 2چوبي بايد مطابق استاندارد بند تير . توليد كننده نصب مي شود

  . باشد %14
قطعات چوبي با استفاده از دستگاه مناسب اندازه گيري مقاومت كششي، كشيده و نيروي الزم براي شكست 

  . تعيين مي شود
  
  وسايل   12-2- 5
  )50±5(%و رطوبت نسبي ) oC)2±23دماي  با 1محفظه اي 1- 2- 12- 5
   N10و با دقت  kN5 با ظرفيت كششي آزمون دستگاه   2- 2- 12- 5
  mm1خط كش يا متر فلزي با دقت   3- 2- 12- 5
  
  روش انجام آزمون  12-3- 5

از هر صفحه ببريد  7، مطابق شكل )L(در جهت طولي ) mm)1±600(×mm)1±170نمونه با ابعاد چهار 
) 50±5(%و رطوبت نسبي ) 2±23(oCشرايط با دماي در را نمونه ها ). مورد نياز است نمونه 12مجموعا (

   .رده تا به جرم ثابت برسدتثبيت شرايط ك
، )mm15با يك فاصله (يك آزمونه را با نصب دو نمونه صفحه روكش دار گچي روي دو طرف دو قطعه چوبي 

  . با استفاده از پيچ ثابت كنيد
اتصال پيچ ها بايد به دقت كنترل شود . باشد) mm)1±15فاصله محور پيچ ها تا لبه بريده شده صفحه بايد 

پيچ هاي مناسب از طريق عمر بهره برداري در يك . تا از ايجاد ترك هاي زود هنگام جلوگيري به عمل آيد
  . سيستم آزمونه تعريف مي گردد

رخ  شكست ، بارگذاري كرده تا 10mm/min ±10% نرخ تغيير شكلآزمونه ها را در دستگاه قرار دهيد با 
  .دهد

  
  

                                                                                                                                                         
1-Condition room  



سيم بار شكسست اندازه گيريري شده 

  

  ي متداول

   صال

  . يد

ش آزمونه با تقس

 مقاومت برشي
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قطعات اتصگي

انجام دهينده

مورد هر شش

  
ي اندازه گيري

نوع و ويژگ ،ت

  سب نيوتن
باقيمان آزمونه

، در م)b(كي
  . ه كنيد

 :ي متر

آزمونه ها براي

   
خامت صفحات

  ست
بر حس B)(ت

آپنجب براي

  
 اتصال مكانيك
ل زير محاسبه

ر حسب ميليبد 

آ-7شكل

ثبت نتايج  
نوع و ضخ  1-
نوع شكس  2-
بار شكست  3-

به همين ترتيب

بيان نتايج  
ت را براي هر

 مطابق فرمول

ابعاد
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
5 -12-4
5 -12-4
5 -12-4
5 -12 -4-

آزمون را ب
  
5 -12-5
شكست بار

،4بر عدد 
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            )5     ( b=B/4  

  
  

  : كه در آن
B     بار شكست بر حسب نيوتن)N(؛  
b     مقاومت برشي صفحه بر حسب نيوتن)N.(  
  

ه ميانگين مقادير محاسبه شده شش آزمونه است، بر مقاومت برشي متداول صفحات روكش دار گچي را ك
  . حسب نيوتن گزارش كنيد

  
  ارزيابي انطباق    6
  كليات     6-1

شامل (هاي اين استاندارد و مقادير بيان شده  با ويژگي يدارگچي الياف صفحات روكشبراي نشان دادن انطباق 
  : شود ارزيابي انطباق با توجه به موارد زير انجام  بايد ،)ها رده

  .1اوليهنوع آزمون  -
 .2اي توسط توليد كننده توليد كارخانه كنترل -

بندي كـرد تـا از    توان در يك مجموعه مشخص، گروه را مي يدارگچي الياف صفحات روكشبراي اهداف آزمون، 
مشترك در نظـر  به طور  ،مجموعه آن  يدارگچي الياف روكشصفحات  تمام اين طريق خواص مورد نظر براي 

  .گرفته شود
كـه مسـئول   گيرنـد، توسـط توليدكننـده     ها يا خواصي كه خارج از مجموعه قرار مي براي آن دسته از فرآورده

  . انطباق با اين استاندارد است بايد تصميم گيري شود
  
   نوع اوليهآزمون   6-2

  .هاي اين استاندارد بايد انجام شود دادن انطباق فرآورده با ويژگيبراي نشان  ،نوع اوليهآزمون 
مگر آنكـه ايـن فـرآورده جـز     (جديد  يدارگچي الياف صفحات روكشدر شروع توليد يك نوع  ،نوع اوليهآزمون 

يـا در شـروع يـك روش    ) اي باشد كه قبالً مورد آزمون قرار گرفتـه اسـت   هاي مربوط به مجموعه يكي از گروه
  .، بايد انجام شود)اي روي خواص فرآورده تأثيرگذار است كه اين روش به طور عمده(توليد جديد 
بـرداري، سـامانه    نوع فرآورده، خصوصيات، روش آزمـون، روش نمونـه  (شرايط  تماماز نظر هايي كه قبالً  آزمون

  .قرار داد مورد پذيرش توان ميرا  ،مطابق اين استاندارد انجام شده است) گواهي انطباق و غيره
                                                                                                                                                         
1- Initial type testing 
2- Factroy production control  



26 

  

مورد نظر مرتبط است،  كه به كاربردهاي )4در بند شده  يهارا(مشخصات محصول  تمامبراي  نوع اوليه  آزمون
   :موارد زير غير ازبه  .بايد در نظر گرفته شود

، بـه طـور   تشـكيل دهنـده    موادتوان از طريق بازرسي مقدار  را مي خطرناكآزاد شدن مواد ميزان كه  زماني -
  .قيم ارزيابي كردغير مست

  .مورد استفاده قرار مي گيردشده جدول بندي كه مقادير  هنگامي -
، ماده اوليـه يـا تـامين كننـده اجـزاي متشـكل       يدارگچي الياف صفحات روكشكه تغييري در طراحي  هنگامي

بـيش از   اي روي يـك يـا   ، رخ دهد و به طور عمده)در ارتباط با تعريف يك مجموعه(فرآورده يا فرآيند توليد 
  .بايد روي آن خصوصيات تكرار شود يهاي نوع يك خاصيت فرآورده تأثيرگذار باشد، آزمون

  .گيرد انجام 1-5مطابق بند برداري بايد  نمونه
  .داري شود هاي نوع بايد ثبت و توسط توليد كننده براي حداقل پنج سال نگه نتايج كليه آزمون

  
  اي توليد كارخانهكنترل    6-3
   لياتك   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، بازرسـي  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  الزامات مطابق كه اي  توليد كارخانه كنترلسامانه يك 

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

هاي استاندارد نباشـد، در   بازرسي مطابق با ويژگي اين اقدام زماني انجام مي شود كه مقادير يا معيارهاي. 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   واسنجي شوند و به طـور مرتـب مطـابق روش   گيري و آزمون بايد  ، اندازه 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 . در يكنواختي فرآيند ساخت، در نتيجه اسـتفاده، فرسـودگي و خرابـي اطمينـان حاصـل شـود      
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هاي مكتوب توليد كننده ثبت شوند و مستندات مربوط بـراي   داري و تعميرات بايد انجام و مطابق با روش نگه
  .داري شود كننده، نگه اي توليد توليد كارخانه بازرسيهاي  يك دوره مشخص شده در روش

  
  مواد خام و تركيبات    6-3-3

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

مقادير اظهار شده در مورد همه خصوصـيات فـرآورده،    داري هايي را ايجاد كند تا از نگه توليد كننده بايد روش
  . اطمينان حاصل شود

  
  هاي نامنطبق فرآورده    6-3-5

. مكتـوب كنـد   را هاي نامنطبق فرآوردهبرخورد با هايي را براي مشخص كردن چگونگي  توليد كننده بايد روش
هـاي   ه مشـخص شـده در روش  ثبت شود و مستندات بايد براي يـك دور  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  ها بتوان ارتباطي بين نتايج به با استفاده از اين روش  -الف
  . ديگر برقرار كرد

  .دست آمده از اين ارتباط براي بازرسي در دسترس باشد اطالعات به -ب
  
  يدارگچي الياف صفحات روكش نشان گذاري    7

  :شدبازير  شامل مواردبايد  ياليافدارگچي  صفحات روكش نشان گذاري
  ،"يالياف دارگچي صفحات روكش "عبارت    7-1
  ،ايران ارجاع به اين استاندارد ملي   7-2
   .2-3بند همراه با حروف نشانگر ماهيت عملكرد صفحه مطابق  يدارگچي الياف صفحات روكشنوع    7-3

 GF 
 GF-H  

GF-D   
 GF-I    
 GF-R1 ،GF-R2    
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 GF-W1 ،GF-W2  

  .  براي انواع صفحات مي توان تلفيقي از عالئم شناسايي را بكار برددر صورت لزوم 

  :به شرح زيرمتر  ابعاد به ميلي   7-4
 عرض؛  
 طول؛  
 ضخامت؛  
  طبقه بندي بر اساس رواداري ضخامتC1 ،C2. 

 
  نيمرخ لبه    7-5

  .مورد استفاده قرار داد براي نيمرخ لبه توان ميرا اختصارات ملي  -يادآوري
  :عنوان مثال به

  قائملبه ،SE  
  پخ دارلبه، BE  
 لبه باريك شده، TE  
 گرد لبه نيم، HRE  
 گرد باريك شده لبه نيم، HRTE  
 لبه تمام گرد، RE  
 مورب(دار  لبه شيب(، IE 

   :  نشان گذاريمثالي از 
  GF-DR1/1250 /3000 /25-C2 /SE / ....استاندارد ملي ايران شماره  ،يدارگچي الياف صفحات روكش

  
  بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب نشانه    8

كه با اين استاندارد ملي مطابقت دارند بايد مشخصات زير  يبراي نشانه گذاري صفحات روكش دار گچي الياف
ه بر روي هر صفحه ويا به صورت بر چسب بر روي هر صفحه ويا بر روي بسته بندي صفحات ويا در بارنام

  . همراه محموله به صورت واضح درج گردد
  ؛.....سال ....: ايران شماره  استاندارد ملي   8-1

   ؛نام، نام تجاري يا ساير مشخصات توليدكننده   8-2
  ؛تاريخ توليد   8-3
  ؛7مطابق بند  نشان گذاري  8-4
  .  درج نشان استاندارد در صورت دارا بودن پروانه كاربرد استاندارد  8-5
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  الفپيوست 
  )اطالعاتي(
  برداري براي آزمون روش نمونه

  
  كليات    1-الف

 ،همربوطـ  از محمولـه  يدارگچـي اليـاف   صـفحات روكـش  تعداد مورد نياز بايد  ،ها با ويژگيمطابقت براي تعيين 
  . برداري شود نمونه

حضور امكان برداري  در زمان نمونه تعيين شود وطرفين ذينفع اندازه مناسب محموله بايد با توافق نمايندگان 
  . داشته باشند

  
  برداري  روش نمونه   2-الف

  و  2-1-الـف بنـدهاي   هـاي مشـخص شـده در    بايـد مطـابق روش   ،برداري انتخاب روش نمونهدر صورت لزوم، 
  . باشد  2-2-الف

  
   1برداري اتفاقي نمونه  1-2-الف

در محمولـه داراي  صـفحات  همـه  انجـام شـود كـه     اي گونه به برداري اتفاقي بايد در صورت امكان، روش نمونه
  .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 نمونه صفحات انتخابي،

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

مربوط به يـك بسـته بـزرگ     ،صفحاتكه  و يا هنگامي برداري اتفاقي در صورت مشكل و غيرعملي بودن نمونه
بايـد مـورد اسـتفاده    ، برداري نماينده روش نمونه ممكن است،ها  دودي از آنعبه تعداد م تنهادستيابي  و بوده

  . قرار گيرد
  مجموعهبرداري از يك  نمونه   2-2-2-الف

 هصـفح يـك  . دوتقسـيم شـ   فرضـي بـا ابعـاد يكسـان    واقعـي يـا    مشـابه محموله بايد حداقل به سـه قسـمت   
 ها بتواند جواب اي كه تعداد آن گونه انتخاب شود، بهبايد به صورت اتفاقي از هر قسمت  يدارگچي الياف روكش
  .دنباش 1-5مشخص شده در بند  الزاماتگوي 

                                                                                                                                                         
از يك محل به محل ديگر ) بسته بندي نشده(در محموله به صورت فله  يدارگچي الياف شود كه صفحات روكش برداري اتفاقي فقط زماني انجام مي در عمل، نمونه -1

  . باشند مي  از مجموعه هاي بزرگ به مجموعه هاي كوچك تقسيم ودر مرحله نصب ياليافدارگچي  كه صفحات روكش شوند ويا در هنگامي حمل مي
2- Representative Sampling 
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الزم اسـت برخـي    بـرداري،  در هنگـام نمونـه   مجموعـه يـك   ياليافدارگچي  صفحات روكشبراي دستيابي به 
  . دنكنار گذاشته شو از آنهاها  قسمتها يا  مجموعه

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

كنـار  هـاي اطـراف هـر بسـته بايـد       بسته. حداقل سه بسته بايد به صورت اتفاقي از يك محموله انتخاب شود
اتفاقي از داخل هر بسته بـدون در نظـر گـرفتن     طوربايد به  يدارگچي الياف روكش هصفحيك و  گذاشته شده

  . دست آيد هاي مورد نياز، به  ها برداشته شود تا تعداد نمونه آن يا كيفيتو شرايط 
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  بپيوست 
  )الزامي(

  واكنش در برابر آتش آزمون براي يدارگچي الياف صفحات روكشنصب 
  )SBI  آزمون(  6- 2استاندارد بند مطابق  

  
  .دنبايد با استفاده از روش زير نصب  شو يليافادارگچي  صفحات روكش

حاصـل از آن را بتـوان بـراي همـه      نتـايج كـه  مطرح شده براي يك نماينده ما را قادر مـي سـازد   اين روش  
و دست آمده براي يك ضخامت  به نتايج. گيريمكار به يدارگچي الياف صفحات روكش در موردكاربردهاي نهايي 

الزم بـه ذكـر   . بيشتر نيـز مـي باشـد   هاي چگالي و  ها قابل استفاده براي ضخامتيك صفحه مشخص  چگالي
قابل استفاده براي صفحاتي با مقدار مواد آلـي   )ميزان مواد آلي(است نتايج حاصله براي يك تركيب مشخص 

  .  مي باشدنيز كمتر 
 يه ارا 8-2بند ساخته شده از موادي كه جزئيات آن در استاندارد (يا چوبي  يرسازه فلزيبايد به يك زصفحات 
نتايج بدست آمـده بـراي   . دننصب شوبه روش مكانيكي ، ب -1-ب الف و -1-هاي ب ، مطابق شكل)شده است

  . زير سازه چوبي قابل كاربرد براي سازه هاي ديگر نيز مي باشد
هـاي   و ضـخامت  mm80تـا   mm65هاي فوالدي داراي جان به عـرض  از ستونكبا استفاده سازه عمودي بايد 

  . دنباش) mm)10±60 ( ×mm)10±50ويا ستونك هاي عمودي چوبي با عرض  mm 6/0 تاmm5/0 فلزي
طـور كامـل از ضـخامت     اي كه پـيچ بـه   گونه هاي مناسب انجام شود به اتصاالت مكانيكي بايد با استفاده از پيچ

امتداد طولي آن به داخـل زيرسـازه متصـل     در ستونكمركز هر ) mm )30±300ر فاصله صفحه رد شده و د
نتايج به دست آمده براي بست هاي پيچي قابل كاربرد براي همه بست هاي مكـانيكي و پـيچ هـاي بـا      .دنشو

   . نيز مي باشد باال چگالي
همه درزهاي بـين صـفحات   . شامل موقيعت هاي نشان داده شده در شكل باشنددرزهاي عمودي و افقي بايد 

  . متصل گردند) چسب پلي يورتان (مجاور بايد نزديك هم بوده و توسط چسب آلي 
با فاصله و پـر شـده بـا مـواد درزگيـر مطـابق       ( نتايج به دست آمده را براي همه نوع هاي درزها به كار ببريد 

  ).  هم بوده و درزگيري نشده ديك بهو نز 7-2استاندارد بند 
بـراي  نتـايج بـه دسـت آمـده همچنـين      . پر نگرددايجاد شده در پشت صفحات از طريق زيرسازه، بايد فاصله 

  .پر مي شود، قابل كاربرد است A2-s1,d0حداقل ردهبا جاييكه فاصله با مواد عايق كاري 
  . بايد به صورت انفرادي آزمون گردد هر كاربردي كه شامل موارد شرح داده شده در باال نباشد
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 متر ميلي ابعاد به 

  

  
  :راهنما

  ستونك فلزي -2
 ناودانك -3

 درزهاالف-1 –ب شكل
  

 درزها و زيرسازه 1-شكل ب               

  زيرسازهب  -1- بشكل 
  

  
  

  
  

  
    


