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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 ايران) رسمي(اي ملي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را

به سـازمان   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 مؤسسات علمـي،  و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين

 و توليـدي، فنـاوري   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،
 وارد و كننـدگان، صـادركنندگان  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري

 براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان،

 ملـي  كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي

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

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

سـازمان ملـي    مربـوط كـه   ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)2المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

 پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي،
 و سـالمت  كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 اسـتانداردهاي  از اجـراي بعضـي   اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 . نمايـد  اجبـاري  را آن بنـدي و درجـه  صـادراتي  كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به

 بازرسـي،  آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعـال  مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي

 و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش،
 المللـي  بـين  دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در

 اسـتانداردهاي  سـطح  ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها،

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
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   استانداردتدوين كميسيون فني 
  »و روشهاي ازمون هاويژگي –گچي هايمجسمه«

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  مير هادي ، بهمن

  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(اه بين المللي امام خمينيدانشگ

    :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

  حسينمحمد عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  مرشدي ،عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  نوري ،عباس
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
توسـط   مربـوط  هـاي دركميسـيون  آن نـويس پيش كه» و روشهاي آزمون هاويژگي –گچي هايمجسمه« د استاندار

اسـتاندارد مهندسـي    ملـي  كميتـة  اجـالس وپنجمـين  سيصدوشصـت  در و شـده  تـدوين  و تهيهشركت معيار گستر 
 بنـد  اسـتناد  به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 9/12/1390 مورخ هاي ساختمانيساختمان، مصالح و فراورده

 به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح ونقان 3 مادة يك

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملـي  هـاي  پيشـرفت  و تحـوالت  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 دارداستان اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  و روشهاي آزمون  هاويژگي –گچي هايمجسمه

  و دامنه كاربرد هدف   1
ين هاي آزمون ا برداري و روشروش نمونه ،گچيهاي مجسمههاي  تعيين ويژگي استانداردهدف از تدوين اين 

كه به صورت سري ) يمصرفي و تزئين( گچيدستي هاي  اين استاندارد براي كنترل كيفيت ساخته .باشدميتوليدات 
  .كاربرد داردشوند، و به منظور تجاري توليد مي

در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار نمي ارزشيابي گردد  ،در رده هنرهاي تجسميبايد كه  گچيهرگونه اثر هنري 
  .كندهاي گچي را مشخص نميين استاندارد، ارزش هنري مجسمها .گيرد

  مراجع الزامي  2
- بدين. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر ا ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيهدر صورتي كه به مدركي ب

ها ارجاع داده شده است، همواره در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنآخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مرجع 
  هاي وابستههاي گچي و سامانهگچ و فراورده- واژه نامه- مصالح ساختماني : 10742استاندارد ملي ايران شماره  1- 2

   اصطالحات و تعاريف     3
ت و تعاريف زير نيز به ، اصطالحا1-2در اين استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند 

  :رودكار مي

3-1     

  بدنه 
گيرد بدنه  گيري دوغاب شكل مي ريخته يوسيلههكاري يا بهاي مختلف از جمله چرخ آميزي از مواد اوليه كه بروش

  . شود  ناميده مي

3-2     

  اشك زير پايه 
گچي بوجود هاي  قسمت پايه ساختهدر دوغاب گچ هايي است كه بر اثر جاري شدن زيادي اشك زير پايه برآمدگي 

  . آيدمي
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3-3   

   گچيهاي  اثر درز قالب در ساخته
دد پس از پايان كار شود و اگر پاك نگر نمايان مي گچيهاي  صورت خطي برجسته بر روي ساختهه اثر درز قالب ب 

  . نيز ديده خواهد شد

3-4  

  )كعب(بدنه و پايه  ،پيچش يا تاب برداشتن دهانه
ها از نظم  دستكاري پيش از خشك شدن ساخته ،ندادن تراش الزم ،سريع خشك كردنمانند تلفي مخ داليلبه  

  . شود ها ايجاد ميدر دهانه يا در بدنه و يا در پايه آن) لنگي(هندسي خود خارج شده و پيچش يا تاب 
3 -5  

  1تراشه
   .ي يك قطعه آزمون يا تركيب گچياي از ماده شكسته شده از لبه يا گوشهتكه

) پريدگيلب(هاي سطحيها تراشههاي يك قطعه آزمون يا تركيب شكسته شده باشد به آنها يا گوشههايي از لبهوقتي تكه –يادآوري
  . شودگفته مي

3 -6  
  ترك 

  . نظمي ساختاري ديگر در ماده سراميكيناهمگني، ناپيوستگي يا بي
ناپذير ي ترك نبايد به اين معني به كار برده شود كه ماده اساساً معيوب است، بلكه يك ناهمگني ساختاري اجتنابواژه –١يادآوري

  .است

  . شودتر ميگيرد، ترك باعث تراكم تنش شده و خطر عيوب مكانيكي بيشوقتي كه ماده تحت بار مكانيكي قرار مي –2يادآوري

3-7    

  ترك خشك كردن 
گيري بدنه امكان دارد بعلل مختلفي  منجمله خشك شدن غير يكنواخت بدنه دچار ترك  دادن و شكل بعد از فرم 

  . شود 

3-8    

  )غير مصرفي(هاي تزئيني  ساخته
تواند حس زيبايي انسان را راضي  است و ميشود كه داراي عناصر و روابط بصري  گفته مي هاي گچيساختهبه  

  .لوستر ،مجسمه ،گلدان: مثل  ،كند

                                                 
1 -Chip 
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3-9    

  هاي هنري  ساخته
گيرد و توسط كارشناسان هنرهاي تجسمي ارزيابي  كه بوسيله هنرمندان مجسمه ساز شكل ميگچي قطعات 

  .تواند از عيوب كار محسوب شود  نمي ، لك و خال، ترك،در اين گونه كارهاي هنري تاب برداشتگي ،شود مي

3-10   

  هاي پيش ساختهگچ بري
هاي مختلف قالب ريزي و ساخته شده و قابل نصب بر روي ديوار و سقف بناها ه شكلقطعاتي از جنس گچ كه ب

  .باشند  مي

3-11   

  مدل
  .از گچ است  شود و جنس آن معموال ً اي كه بر مبناي طرح اوليه جهت توليد قالب ساخته مي قطعه

3-12   

  قالب
  .آورد كل مورد نظر درميابزاري است كه با ريخته شدن مالت گچ آماده در داخل آن گچ را به ش

3-13   

  )زيرقالبي(پس قالبي 
  .دهند داشتن قالب به هنگام ساخت قطعه قرار مياي است از جنس گچ كه در زير قالب به منظور ثابت نگه قطعه 

3-14   

  پليسه 
  .گردد هاي زائد اطراف قطعه پس از خارج شدن از قالب اطالق مي به لبه

3-15  

  شوره
  .كند اثر تداوم استفاده از قالب بر روي سطح آن رسوب مي ذرات گچي است كه بر 

  

3-16   

  زهوار
  .رود ها و روي ديوارها به صورت قاب بكار ميدر حاشيه سقف "قطعه گچي است كه به صورت طولي بوده و معموال 
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 3 -17  

  دور قالب 
  .شود تعدادي از قطعات گچ بري كه در اطراف يك قالب بر روي سقف نصب مي

 3 -18  

  نقاط بحراني  
  .به ضعيف ترين نقطه يك قطعه گچي كه احتمال شكستگي در آن بيشتر باشد 

  ها  ويژگي  4
  .ظاهر قطعه بايد فاقد هر گونه زبري باشد   4-1
  .قطعه پس از خارج شدن از قالب بايد فاقد هر گونه پليسه باشد   4-2
  .اهنگ مشاهده نگردد ها ناهمها و ناهمواري در سطح ظاهري قطعه فرورفتگي   4-3
  .سيم و كنف مورد استفاده در ظاهر قطعه مشاهده نگردد    4-4
هاي آزمون  روش 1-6هاي داده شده در بند شكل ظاهري قطعه بايد مطابق ويژگي: يكنواختي شكل ظاهري   4-5

  .باشد 

  حباب   4-6
  .حبابي وجود نداشته باشد در ظاهر آن هيچ نوع  ،قرار گيرد آزمونمورد  2- 6چنانچه قطعه طبق بند 

  تابيدگي   4-7
  .قطعه فاقد هر گونه تابيدگي باشد  ،قرار گيرد آزمونمورد  3- 6چنانچه قطعه طبق بند 

  ترك    4-8
  .باشد  تركقطعه فاقد هر گونه  ،قرار گيرد آزمونمورد  4- 6چنانچه قطعه طبق بند 

   استواري ساختار  4-9
ميزان كنف  ،باشند ميدر قطعاتي كه داراي كنف . ب باشدبندي مناسخوانبايد داراي است 5- 6قطعه طبق بند 

درصد سطح  5تا  3ميزان سيم مصرفي بايد  ،باشند درصد و در قطعاتي كه داراي سيم مي 20تا  15مصرفي بايد 
  .مقطع باشد

  گذاريبندي و نشانهبسته     5
  بنديبسته  1- 5
هاي مقوائي سخت يا مواد مشابه متناسب با هاي چوبي يا كارتن جعبههاي گچي بايد در بندي مجسمهبسته 1-1- 5

اي نظير شكستگي و يا لب پريدگي ايجاد  گونه صدمهنوع قطعات به روشي انجام گيرد كه هنگام حمل و نقل هيچ
  . نشود
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 قطعات ريز بايد رديف به رديف و به صورت جفت جفت از پشت روي هم چيده شود و بين هر رديف  1-2- 5
توان از  براي قطعات درشت مي. از يكديگر مجزا باشند "اي كه رديف ها كامال  پالستيك كار گذاشته شود، به گونه

  .در لفاف پالستيكي پيچيده شود "محتويات هر جعبه نيز بايد نهايتا . پوشال كاغذي استفاده نمود 
  .ند شود قطعات مشابه داراي بسته بندي يكسان باش توصيه مي -1يادآوري  

  .هاي چوبي فاقد درز در بدنه بوده و داراي درب باشند شود جعبهتوصيه مي -  2يادآوري  
ها بايد به گونه مناسب انتخاب تا حمل و نقل آن به راحتي انجام و در اثر قرار گرفتن قطعات ابعاد جعبه 1-3- 5 

  .روي هم قطعات زيرين صدمه نبيند

  نشانه گذاري  5-2  
ها به زبان فارسي و در صورت صادرات  هاي گچي مي بايست اطالعات ذيل بر روي بستهري مجسمهبراي نشانه گذا 

  .به زبان انگليسي يا زبان كشور خريدار درج گردد 
  نوع قطعه؛  2-1- 5
  نام و نشاني توليد كننده؛  2-2- 5
  ان استاندارد و كد پروانه؛عالمت تجارتي و در صورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استاندارد درج نش  2-3- 5
  وزن بسته؛  2-4- 5
  تعداد قطعه دربسته؛  2-5- 5
  عالمت شكستني؛  2-6- 5
  عبارت ساخت ايران؛   2-7- 5
  ).فلش(عالمت سرو كف   2-8- 5

  هاي آزمونروش  6
  آزمون شكل ظاهري  6-1
ليسه و سيم و كنف در ظاهر آن قطعه بايد از نظر ظاهري هماهنگي الزم را در اشكال و اجزاء خود داشته باشد و پ 

  .ديده نشود 

  آزمون حباب   6-2
قطعه را در يك سطح مناسب عمودي قرار دهيد و با چشم غير مسلح از فاصله دو متري در نور معمولي به صورت  

  .سطح قطعه بايد فاقد هر گونه حباب باشد , مستقيم به آن نگاه كرده 

  آزمون تابيدگي   6-3
مربع بايد مترسانتي 500قطعات كوچك تا سطح , قرار دهيم ) مترميلي 6شيشه (يك سطح صاف اگر قطعه را روي  

متر مربع حداكثر فاصله ميان قطعه و سانتي 500فاقد هر گونه تابيدگي باشند و قطعات بزرگتر با سطح بيشتر از 
  .متر باشدسطح صاف ذكر شده نبايد بيش از يك ميلي
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  آزمون ترك  6-4 
را در يك سطح مناسب عمودي قرار دهيد و با چشم غير مسلح از فاصله يك و نيم متري در نور معمولي به قطعه  

  .سطح قطعه بايد فاقد هر گونه ترك باشد ،صورت مستقيم به آن نگاه كرده

  )استخوان بندي ( آزمون تعيين ميزان سيم و كنف مصرفي  6-5 
گيري ابعاد آن محاسبه و ح مقطع قطعه شكسته شده را با اندازهقطعات نمونه را از نقاط بحراني شكسته و سط 

ميزان سيم و كنف مصرفي بايد مطابق . گيري نمائيد  سپس ميزان سيم و كنف بكار رفته در قطعه را نيز اندازه
  .باشد 9- 4مشخصات داده شده در بند 
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(
  ت قطعات گچيهايي جهت ساختوصيه

  
  :هاي پيش ساخته از روش ذيل استفاده شود شود جهت ساخت گچ بري توصيه مي

  :لوازم و مواد مورد نياز  1-الف
  مدل سالم؛  1-1-الف
  ):قالب ها به دو نوع نرم و سخت ساخته مي شوند(قالب  2-1-الف
  .باشد پالستيكي مي, مي شود  براي ساخت قطعات كوچك استفاده "جنس قالب هاي نرم كه معموال 1-2-1-الف
تر بكار باشند و براي ساخت قطعات بزرگ هاي فلزي مياز جنس ورق "قالب هاي سخت كه معموال 2-2-1-الف
  .روندمي
  ؛)زيرقالبي(پس قالبي  3-1-الف
  ؛)آب و صابون(مواد جداكننده قطعه از قالب  4-1-الف
  سيم گالوانيزه و كنف؛ 5-1-الف
  ب؛كاردك مناس 6-1-الف
  گچ ؛ 7-1-الف
  آب؛ 8-1-الف
  .مترالك با قطر منافذ نيم ميلي 9-1-الف

  :هاي گچي مراحل ساخت مجسمه 2-الف
  قرار دادن قالب درون پس قالبي و استقرار آن در سطحي ثابت و تراز؛ 1- 2-الف
  آغشته نمودن سطح داخلي قالب به مواد جدا كننده؛ 2- 2-الف
  افزايش مقاومت نقاط بحراني؛ سيم گذاري درون قالب جهت 3- 2-الف
  ).به نحوي كه مالت مربوطه به آساني در داخل قالب روان گردد ( آماده كردن گچ  4- 2-الف

  .باقيمانده گچ مورد استفاده روي الك با منافذ نيم ميلي متر نبايد از دو درصد وزني بيشتر باشد  -1يادآوري
  ؛ريختن مالت گچ در داخل قالب 5- 2-الف

  .به جاي سيم بايستي از كنف استفاده شود) قطعاتي كه در نصب نياز به برش دارند ( براي قطعات طولي  - 2يادآوري
  ؛صاف كردن سطح گچ به وسيله كاردك مناسب در دو مرحله آغاز و پايان گيرش 6- 2-الف
  ؛خارج نمودن قالب از پس قالبي پس از گيرش كامل گچ 7- 2-الف
  ؛با وارونه كردن قالب با دقت الزم به گونه اي كه قطعه صدمه نبيندجداكردن قطعه از قالب  8- 2-الف
قطعات طولي تاب  مثالً(خشك كردن قطعه در محل مناسب به طوري كه باعث تغيير حالت نگردد   9- 2-الف

  ).برندارد 
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واص ظاهري و مكانيكي اي تنظيم شود كه به خ شود در صورت استفاده از خشك كن، شرايط عمليات به گونه توصيه مي -3يادآوري
  .قطعه صدمه نزند

  پاك كردن قالب از بقاياي گچ بجا مانده؛ 10- 2-الف
  تميز كردن پس قالبي؛ 11- 2-الف
  قرار دادن قالب درون پس قالبي جهت ادامه كار؛ 12- 2-الف
  دد؛رنگ آميزي گر) سفيد(ابتدا آن را روغن زده و سپس با رنگ پالستيك , پس از خشك شدن قطعه  13- 2-الف

نسبت (آيد دست ميهروغن مورد مصرف مي بايست از نوع روغن مرغوب بوده كه از تركيب روغن جال و روغن برزك ب -4يادآوري
  ).باشد يك ليتر روغن برزك مي, ليتر روغن جال 5تركيب به ازاي هر 
  
 


