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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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 يران،ا صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) 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  35838/206يران تغيير و طي نامه شماره سازمان ملي استاندارد ا
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي 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 نظرها 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، درصورت 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 استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .دشومي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   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 ليديتو محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از گانكنند 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 اعطا 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 رتقايا 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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كميسيون فني تدوين استاندارد

  »هاي آزمونها   و روشويژگي -هاي سبك گچي بلوك «
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  مير هادي ، بهمن

  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

    :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
    

  سامانيان ،حميد
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  عباسي رزگله ،حسين
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  رزگله ،محمدرضاعباسي 
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  مدرس مركز آموزش انقالب اسالمي

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  سازمان ملي استاندارد

  بوي ، سيدعليرضامجت
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد
  
  

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(

  سازمان ملي استاندارد
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  مرشدي ،عبدالرضا

  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  نوري ،عباس
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  پيش گفتار
 هـاي دركميسـيون  آن نـويس  پـيش  كه"هاي آزمونو روش   هاويژگي -هاي سبك گچي بلوك"  استاندارد

 ملـي  كميتة اجالس و نهمينسيصد و شصت در و شده تدوين و تهيهشركت معيار گستر صدر توسط  مربوط

 تصويب مورد 24/12/1390 مورخ ساختماني و فراورده هاي ساختماني  مصالح ،ساختمان مهندسي استاندارد

 و اسـتاندارد  مقـررات مؤسسـة   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند استناد به اينك ، است گرفته قرار
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در هانيج و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي ظرتجديدن آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي - 1
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  هاي آزمونو روش هاويژگي - هاي سبك گچيبلوك

  هدف  و دامنه كاربرد  1
گچ است كه از ) توپر وتوخالي(سبك گچي  هاي بلوكهاي تعيين ويژگي, استاندارد  هدف از تدوين اين 1-1

شود و در سـاخت   ساخته مي و يا سبك دانه و مواد پليمري محلول در آب  ي سبكها دانهسنگ ،، آب صنعتي
   .اعضاي  غيرباربرساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد

  .سقف تيرچه است و ديوار مستقل پوشش يا غيرباربر هاي يغهت ساخت در گچي هايبلوك عمده كاربرد 2- 1
 
  تعاريف و اصطالحات  2

 :رود مي كار به زير تعاريف و اصطالحات استاندارد، اين در 

2-1   
   گچي سبك  بلوك 

هـاي  همراه با سـنگدانه ) هيدرات نيمه سولفات كلسيم( صنعتي ساختماني گچ از كه است ساختماني فرآورده
 اسـت  ممكن گچي سبك بلوك در . شود توليد مي آب و ها مواد پليمري محلول در آب ك دانهسبك يا سب

  .شود استفاده آور ي غيرزيان ها افزودني ساير يا ها سنگدانه ها، پركننده الياف، از
 
2-2   
 توپر گچي بلوك 

  .شودمي توليد حفره يا سوراخ بدون كه گچي بلوك
 
3-2   
 سوراخدار گچي بلوك 

 .شودمي ساخته سوراخدار واستفاده، نياز تناسب به بلوك عنو اين
  
 )حفره ( سوراخ  4-2

 بلوك طول يا ارتفاع موازات به غيرعبوري يا عبوري كامالً است ممكن و بوده بلوك هاي رويه با موازي سوراخ،

  ).1 شكل مطابق(باشد
. 

5 -2   
 لبه 

  ).1 شكل ابقمط( است زبانه و كام داراي كه گچي بلوك سطح هايكناره
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6-2   
  ضخامت 

  ).1شكل مطابق( است گچي بلوك رويه دو بين فاصله
  

  

  
  

   :راهنما 
 عبوري )حفره  ( سوراخ -1

 غيرعبوري )حفره (  سوراخ-2

 رويه -3

 ضخامت -4

 ارتفاع  -5

  طول  -6
  گچي سبك بلوك -1 شكل
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 ها ويژگي  3
 رواداري و ابعاد  3-1

 .آيدمي دست به ارتفاع و طول ضخامت، طريق از گچي بلوك ابعاد

 بايـد  شـود مـي  گيـري انـدازه   3-4هنگامي كه طبق بند ابعاد اسمي به نسبت كه زماني منفرد هايبلوك ابعاد

 :باشد 1 جدول  شرح به رواداري داراي

 گچي سبك هاي بلوك ابعاد رواداري  -1جدول

 ضخامت
  )مترميلي(

 طول
  )مترميلي(

  عرض
  )مترميلي(

  
2±  

  

 
±5 

  

 
±3 
  

  
  
 گچي هاي بلوك بودن تخت  3-2

-ميلي يك  از بيشتر في انحرا نبايد شود مي گيرياندازه 4-4بند قبط كه هنگامي منفرد هايبلوك بودن تخت

  .باشد داشته متر
 
  رواداري و خشك چگالي  3-3

 چگالي هاي رده  3-3-1

 طبـق  بـر  آن تعـداد  كه است ييهاآزمونه چگالي ميانگين ، بلوك توپر بخش در شده سخت گچ خشك چگالي

  .باشد  2جدول شرح به بايد چگالي اين هايرده شودمي گيرياندازه 5-4 بند طبق بر و شده عيينت1-4بند
  

 گچي هايبلوك چگالي هايرده  -2 جدول

 چگالي كم
  )كيلوگرم بر مترمكعب( 

  چگالي متوسط
  )كيلوگرم بر مترمكعب( 

  1000ا ت800از   800تا  600از 

  
 شـده  گيـري اندازه مقادير ميانگين از درصد 5 از بيش نبايد گچي سبك  بلوك رده هر خشك چگالي ميانگين

   .باشد داشته اختالف 5-4بند مطابق
  
  
 خمشي مقاومت  3-4

 كـه  هنگـامي  منظـور  بـدين  و باشـند  كاربردشان با متناسب خمشي مقاومت داراي بايد گچي سبك هايبلوك
  .باشند داشته را 3جدول در شده ارائه بارهاي تحمل بايد گيرند، قرار آزمون مورد 6-4بند مطابق
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 گچي سبك  هاي بلوك شكست بار -3 جدول

  
  

 1-4بند مطابق بايد هاآزمونه . باشد ميانگين بار از كمتر درصد 10 حداكثر بايد بلوك هر براي منفرد بار مقدار
   .گيرند قرار آزمون دمور  6-4بند مطابق و شده برداري نمونه

 
 رطوبت مقدار  3-5

 مقـدار  ميانگين . شود گيرياندازه كارخانه از حمل زمان در بايد گچي سبك هايبلوك رطوبت مقدار ميانگين

 1-4بنـد  مطـابق  بايـد  هاآزمونه . رود فراتر درصد 8 از منفرد بلوك هر رطوبت مقدار و درصد 6 از نبايد رطوبت
  .گيرند قرار آزمون مورد  7-4.بند طابقم و شده برداري نمونه

  
 
٣-۶   pH 

pH باشد 4جدول در شده ارائه مقادير مطابق بايد گچي بلوك سبك هر سطح در.  
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 گچي بلوك سطح pH   - 4جدول

  
 

  .قرارگيرند آزمون مورد 8-4بند مطابق و شده بردارينمونه 1-4بند مطابق بايد ها آزمونه
  
 آزمون هايروش  4
   برداري نمونه   4-1

 .شود برداشته مكانيكي و شيميايي فيزيكي، هايآزمون براي بايد گچي بلوك سه حداقل
 

 هاآزمونه يزسا آماده  4-2

 باقيمانده رطوبت زانمي تعيين براي استاندارد، اين مطابق مختلف هايآزمون انجام از پيش را هابلوك همه

  .كنيد خشك  ثابت وزن به رسيدن تا را آنها سپس و كنيد وزن
  .باشد 1/0حداكثر بايد ساعت  طول در وزن متوالي گيري اندازه دو اختالف -يادآوري
 :شود انجام زير هايروش از يكي برطبق بايد ثابت وزن به رسيدن براي هاآزمونه كردن خشك

 )50±5(  نسبي  رطوبت و سلسيوس درجه )23±2(دماي در دارتهويه اتاق در را هاآزمونه - الف روش
  .دهيد قرار درصد
 رسيدن تا را آنها  سپس و داده قرار سلسيوس درجه  )40±2( دماي در گرمخانه در را هاآزمونه - ب روش

  .كنيد سرد محيط دماي به
 
 ابعاد گيرياندازه   4-3

 ضخامت  4-3-1

 روش اساس  4-3-1-1

  .شود گيرياندازه بايد بلوك سطح دو بين فاصله
 
 گيري اندازه هوسيل   4-3-1-2

  .باشد متر ميلي 1/0 آن قرائت قابليت كه كوليس يك
 
 كار روش  4-3-1-3

 شود گيرياندازه آن طولي انتهاي دو هر متريميلي 50 در تقريباً و سطح مركز در بايد گچي بلوك هر ضخامت
  . )2شكل (
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 نتايج ارائه  4-3-1-4

  .تاس گيرياندازه سه مقادير ميانگين بلوك، هر ضخامت
  
  
 
 طول  4-3-2

 روش اساس   4-3-2-1

 .شود گيرياندازه بايد بلوك سطح قسمت بلندترين

  گيرياندازه وسيله  4-3-2-2

  .مترميلي يك قرائت قابليت با و مترميلي حسب بر شده مدرج فلزي نواري متر يك يا فلزي كش خط يك
 
 كار روش  4-3-2-3

    شـود  گيـري اندازه زبانه و كام گرفتن نظر در بدون آن مركز در و انتها دو در هالبه با موازي بايد بلوك هر طول
  ).2شكل (
 
  نتايج ارائه  4-3-2-4

  .است گيرياندازه سه مقادير ميانگين بلوك، هر طول
 
 ارتفاع  4-3-3

 روش اساس  1- 4-3-3

  .شود گيرياندازه بايد بلوك ترسطح كوتاه بعد
 
 گيرياندازه وسيله  2- 4-3-3

  .مترميلي يك قرائت قابليت با و مترميلي حسب بر شده مدرج فلزي نواري متر يك يا فلزي كش خط يك
 
 كار روش  3- 4-3-3

-انـدازه  زبانـه  و كـام  گرفتن نظر در بدون بلوك مركز در و انتها دو در ها،لبه با موازي بايد گچي هربلوك ارتفاع

  . )2شكل (  شود گيري
  
 نتايج ارائه  4- 4-3-3

  .است گيرياندازه سه مقادير ميانگين بلوك، هر اعارتف
 
 دارسوراخ گچيسبك  هايبلوك   4-3-4
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 اسـتفاده  4-3-3-4تـا   1-3-4بنـدهاي  در شده داده شرح كار هايروش از بايد گچي هايبلوك نوع اين براي

 گيرياندازه آن نقطه نتريباريك در بايد بلوك سطح و سوراخ هر بين و هاسوراخ بين فاصله آن بر عالوه و شود

 .)3شكل (  شود

  
  

  
  ابعاد گيري اندازه -2 شكل
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  بلوك سطح و سوراخ بين و ها سوراخ بين فاصله گيري اندازه -3 شكل

 
  گچي سبك هايبلوك بودن تخت گيرياندازه  4-4
 روش اساس  4-6-1

-انـدازه  صاف سطح و بلوك هايرويه بين فاصله حداكثر و داده قرار صاف سطح يك روي ا ر گچيسبك  بلوك

  .شود گيري
 
 الزم وسايل  4-4-2

 صاف؛ سطح يك -الف

 فلزي؛ كش خط يك -ب

  .گيريفيلراندازه -ج
  
 كار روش  4-4-3

 بگذاريـد  بلوك قطرهاي روي صاف سطح با موازي را كش خط دهيد، قرار صاف سطح يك روي را گچي ك بلو

 .بگيريد ندازها را بلوك سطح و كش خط بين فاصله فيلر با و

  .دهيد انجام آن ديگر سطح با را گيرياندازه عمل و برگردانده را گچي بلوك
 
 نتايج ارائه  4-4-4

 .است مترميلي حسب بر گيرياندازه مقادير ميانگين بودن، تخت از انحراف

  
  گچي سبك  هايبلوك چگالي گيريزهاندا  4-5

 روش اساس  4-5-1

 را آن چگـالي  حجم، تعيين از پس و يدكن گيرياندازه ا ر آزمون مورد قطعه يك يا گچي بلوك يك ابعاد و وزن

  .آوريد دست به محاسبه طريق از
 
 وسايل   4-5-2

 وزن؛ به جرم نسبت گرفتن نظر در با درصد 1/0 قرائت قابليت با ترازو يك -الف
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 ؛نگهدارد ثابت سلسيوس درجه 40± 2در را دما بتواند كه گرمخانه يك -ب

  .شده هوابندي محفظه يك -ج
 
 كار روش   4-5-3

 از را هاآزمونه چگالي شوند، شرايط تثبيت  2- 4 بند الف روش مطابق گچي هايبلوك چنانچه  4-5-3-1

 .كنيد گيرياندازه خمشي آزمون از آمده دست به قطعات روي

 .شود برداشته جداگانه گچي ك بلو ازيك بايد آزمونه هر

 و خشـك  ثابـت وزن  بـه  رسـيدن  تـا  سلسيوس درجه 40± 2 دماي با ايگرمخانه در ار آزمون مورد قطعات
 مـورد  قطعـه  هـر  ابعـاد  .كنيد وزن درصد 1/0 دقت با و كنيد سرد شده هوابندي محفظه يك در را آنها سپس

  .كنيد گيرياندازه را آزمون
 
  را بلوك  هر وزن ، شوند شرايط تثبيت  2-4بند ب روش مطابق گچي هايبلوك چنانچه  4-5-3-2
  .كنيد عيينت

 .ندارد كاربرد سوراخدار گچي هاي بلوك براي روش اين

 .كنيد گيرياندازه  3-4بند مطابق را آنها ابعاد

 آزمون از آمده دست به قطعات روي را چگالي گيرياندازه سوراخدار، گچي هايبلوك مورد در 4-5-3-3

 . دهيد انجام خمشي

 .باشد مختلف هايبلوك به مربوط دباي آزمون مورد قطعه هر

 و خشـك  ثابـت  وزن بـه  رسيدن تا سلسيوس درجه  40 ±2دماي  با ايگرمخانه در را آزمون مورد قطعات
 مـورد  قطعه هر ابعاد .كنيد وزن 1/0درصد   دقت با و كرده سرد شده هوابندي محفظه يك در را آنها سپس

 .كنيد گيرياندازه را آزمون

 
  تايجن ارائه   ۴- ۵-۴

 آنهـا  حجـم كـل   بـر  جـرم  نسـبت  ميانگين محاسبه طريق از را آزمون مورد قطعه يا گچي هايبلوك چگالي

 .آوريد دست به زير معادله مطابق
  
  

V

M 2  

 : آن در كه

ρ ؛ گچي كبلو چگالي   
M2 ؛)  شرايط تثبيت از پس( گچي ك بلو م جر  
V گچي بلوك كل حجم .  
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 دسـت  بـه  آزمون مورد قطعات يا گچي هايبلوك شده گيرياندازه ابعاد مبناي بر محاسبه طريق از بايد حجم

 .آيد

 خمشي مقاومت گيرياندازه  4-6

 روش اساس  4-6-1

 بـه  اينقطـه  سـه  بارگـذاري  روش با گچي هايبلوك خمشي شكست بار گيرياندازه طريق از خمشي مقاومت

 .آيدمي دست

 دستگاه  4-6-2

 شـدن  متمايـل  قابليت با ديگر گاهتكيه و ثابت گاهتكيه يك( موازي گاه تكيه دو از متشكل گيريندازها دستگاه

 جهت در شدن متمايل قابليت بارگذار وسيله و است مستقر شده تراز كف روي كه است ) پيوسته ر با جهت در

 شـده  مـدور  متر ميلي 5/10تا  5/9 شعاع  با بارگذاري وسيله و ها گاهتكيه نوك . دارد را گاهتكيه با موازي بار

  .اند
 .كند تغيير هابلوك طول به بسته تواند مي ها گاهتكيه بين فاصله -

 .است مترميلي 566 هاگاهتكيه بين فاصله  -

 .شوند مستقر بلوك دوسر متريميلي  50 در بايد ها گاهتكيه باشد، مترميلي  650 از كمتر بلوك طول چنانچه

  .كند وارد ثانيه بر نيوتن 20 تقريبي سرعت با را بار بتواند بايد رگذاربا وسيله
  

  
  )مترميلي به ابعاد(خمشي مقاومت آزمون دستگاه -4 شكل
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  كار روش  4-6-3
 و گرفتـه  قرار هم موازي گاهتكيه دو روي بر افقي وضعيت در و منفرد طور به بايد آزمون مورد گچي هايبلوك

 .شود بارگذاري آن وسط رد غلتكي وسيله به

  .شود گسيخته گچي بلوك تا كرده وارد ثانيه بر نيوتن 20 تقريبي سرعت با پيوسته طور به را بار
 
 نتايج ارائه  4-6-4

 مترميلي 50 منهاي آزمونه طول با برابر را دهانه باشند، مترميلي 650 از تركوتاه گچي هايبلوك كه مي هنگا

 بر ها گاهتكيه بين فاصله كسري نسبت به بايد در شده ارائه مقادير حالت اين در .يريدبگ نظر در آن طرف هر از

 .شوند اصالح مترميلي 566 روي

 ارتفـاع  نسبت به بايد  شده ارائه مقادير است، مترميلي 500 از غير مقداري گچي هايبلوك ارتفاع كه هنگامي

 .شود اصالح

  .است شده گيرياندازه مقادير ميانگين خمشي، مقاومت
 
 رطوبت مقدار گيرياندازه  4-7

 روش اساس  4-7-1

  .شود گيري اندازه ثابت، جرم تا شدن خشك از بعد و قبل گچي بلوك جرم
 
 نتايج ارائه  4-7-2

 M1شـده   گيري ير اندازه مقاد مبناي بر و M 1 جرم درصد حسب بر بايد گچي هاي، بلوك Mcرطوبت، مقدار
 :شودمحاسبه  زير معادله از  M2و 

100
)(

2

21 



M

MM
M c  

  
  
  

 .است گيرياندازه سه مقادير ميانگين رطوبت مقدار
 
 
   pH گيرياندازه  8- 4 

 روش اساس  1- 4-8

pH كنيد گيرياندازه را است پراكنده آب در آن پودر كه هنگامي گچي، بلوك نمونه يك.  

 
  الزم دستگاه  2- 4-8

pH ،كاغذ يا رنگي معرف متر pH واحد 5/0  قرائت قابليت هك pH باشد داشته را .   
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 بردارينمونه  3- 4-8

 تهيه گرم يك حدود وزن به هايينمونه ، مترميلي يك تقريبي عمق به آزمونه از هاييتكه سطح دادن خراش با

  .باشد جداگانه بلوك يك به مربوط كدام هر بايد كنيدمي بردارينمونه كه را هاييتكه . كنيد
  
 
 كار روش  4- 4-8

 را آن pHدقيقـه   5 از پـس  و بپاشـيد  مقطر آب گرم 10 در را آمده دست به گچ پودر نمونه، هر تهيه براي

   .بگيريد اندازه
   نتايج ارائه  5- 4-8

  .كنيد يادداشت را آمده دست به هاينتيجه
pH است گيرياندازه سه ميانگين گچي هايبلوك.   

 
 آزمون گزارش  4-9

 :باشد زير موارد شامل و شده ارائه گزارش يك در بايد هامونآز همه نتايج

 ؛ايران ملي استانداردارجاع به اين -

  ؛فرآورده شرح -
 برداري؛نمونه محل و ساعت تاريخ، -

 توليد؛ هرنوبت به مربوط مشخصات -

 ها؛آزمون تاريخ -

 كار؛ هايروش مراجع -

 آزمون؛ نتايج -

  .رونگآزم امضاي و خانوادگي نام ، نام -
 
 گچي سبكهايبلوك مشخصات درج     5

 :شوند شناسايي زير شرح به ترتيب به بايد گچي سبك هايبلوك

 ؛ "به همراه نوع آن سقفي يا ديوارها گچي سبك بلوك" كلمه -الف

 ملي؛ استاندارد اين به ارجاع -ب

 :زير ترتيب به مترميلي به ابعاد -پ

 ارتفاع؛ طول، ضخامت،

 مربع؛ متر معادل گچي هايبلوك تعداد و مترميلي به ضخامت زوم،ل صورت در يا

 :گچي بلوك انواع -ت

 سوراخدار؛ يا توپر -

 ؛ )كم يا متوسط زياد، چگالي( چگالي رده -
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 شده؛ اظهار سطحي جرم -

  PH  - ج

  
  
 
 گذارينشانه و بنديبسته        6

 يـا  بسـته  هـر  يا شوند گذارينشانه وضوح به بايد ارندد مطابقت ايران ملي استاندارد اين با كه گچي هايبلوك

 : باشد زير شرح به بارنامه داراي آن محموله

 ؛....... شماره ايران ملي استاندارد طبق -الف

 گچي؛ سبك بلوك توليدكننده مشخصات ساير يا تجاري نام نام، -ب

 توليد؛ تاريخ -پ

  .6 بند در شده قيد اساييشن موارد مطابق گچي هاي سبكبلوك كردن مشخص با -ت
  

 


