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 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
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . 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 هاي حوزه در ندارداستا 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  سپـ  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  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما 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 با 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 منظور 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 اعطا ها آن به حيتصال 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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »هاي آزمون  تعاريف، الزامات و روش –دار گچي روكش صفحات –گچ  «

  
  يا نمايندگي/سمت و  : رئيس

  عباسيان، ميرمحمد
  )دكتراي مهندسي كاني غيرفلزي(
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    :دبيران
  جعفرپور، فاطمه

  )كارشناس شيمي(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  فيروزيار، فهيمه
  )شيميكارشناس (

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

    
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  اعتمادي، محمدرضا
  ) كارشناس مهندسي عمران(
  

  شركت صداگير

  محمدرضا، اميدظهير
  )مديريتكارشناس (
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  برزو، افقهي
  )كارشناس ارشد معماري(
  

  شركت كناف ايران

  بختياري، سعيد
  )مهندسي شيمي دكتراي(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  سيمين، ترك قشقائي
  )شيميكارشناس (
  

  استاندارد ايرانملي سازمان 

  حبي مقدم، مهدي
  )كارشناس ارشد مديريت(
  

  شركت صداگير

  كيان، خليلي جهرمي
  )گرايش سازه -عمرانكارشناس ارشد مهندسي (
  
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات



  د 
  

  محمدحسين، اردكاني ياجدم
 )محيط زيست -كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  محمد كاري، بهروز
  )دكتري مهندسي عمران(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  معصومي، حسن
  )كارشناس شيمي(
  

  شركت سپيد گچ ساوه

  سارا، مهرگان
  )كارشناس شيمي(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  هدايتي، محمد جعفر
  )كارشناس فيزيك(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  سهراب، يسهو
  )دكتراي معدن(
 

 و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات
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  فهرست مندرجات
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 ب سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
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  پيش گفتار
  

نـويس آن در   كـه پـيش   " هـاي آزمـون   تعاريف، الزامـات و روش  -دار گچي صفحات روكش  –گچ " استاندارد
تهيه و تدوين شد و در سيصدو هفتـاد و   و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقاتهاي مربوط توسط  كميسيون

 مـورخ سـاختماني   هـاي   مهندسـي سـاختمان و مصـالح و فـرآورده    هشتمين اجالس كميته ملـي اسـتاندارد   
 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند استناد بهاين استاندارد  اينك. قرار گرفت تصويبمورد  25/9/91

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به 1371 ،ماه بهمن مصوب ايران، استانداردسازمان ملي مقررات 
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني 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  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

صفحات  -هاي گچ ، با عنوان1384و 1383هاي  سال:   8050و 7830هاي   شماره ملي ايراناستانداردهاي 
باطل و اين استاندارد جايگزين  روش آزمون  –دار گچي  صفحات روكش –ها و گچ  ويژگي –دار گچي  روكش
  .شود آن مي

  
  :ورد استفاده قرارگرفته به شرح زير استمنبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد م

EN 520:2009,Gypsum Plasterboards - Definitions , requirements and test methods. 
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  دار گچي  صفحات روكش  –گچ 
  و روش هاي آزمونالزامات  ،تعاريف

  
  و دامنه كاربردهدف   1

 صفحات يات عملكرديصخصوهاي آزمون و  تعاريف، الزامات، روشهدف از تدوين اين استاندارد تعيين 
  صفحاتدر مورد  اين استاندارد، همچنين. است ساختمانيمورد استفاده در كارهاي گچي  دار روكش 

ح يا اندود گچي طراحي وسط يينيرهاي تزكادر عمليات توليد ثانويه و آنهايي كه براي  گچي كه دار روكش
  .كاربرد دارد نيز شوند،  مي

اين استاندارد خصوصيات عملكردي فرآورده مانند واكنش دربرابر آتش، نفوذپذيري بخارآب، مقاومت خمشي 
  .گيرد اي و مقاومت حرارتي را دربرمي ، مقاومت ضربه)خمشي بارشكستشده برحسب  بيان(

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

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

در صنايع سـاختماني  همچنين در اين استاندارد خصوصيات فني تكميلي كه براي استفاده و پذيرش فرآورده 
  و ارزيــابي انطبــاق فــرآورده بــا آن،  بــه ايــن خصوصــيات هــاي مرجــع مربــوط حــائز اهميــت اســت و آزمــون

  .شده است ارائه
هاي  مانند پانل( انجام شده است، ها بر روي آنثانويه توليد دارگچي كه عمليات  اين استاندارد صفحات روكش

  . گيرد دربرنميرا ، )گذاري نازك و غيره اليه مركب عايق، صفحات با
  
  مراجع الزامي    2

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

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

  
حرارت، مقادير  - خواص رطوبت - هاي ساختماني ، مصالح و فرآورده11055استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  .بندي شده جدولطراحي 
 - هاي ساختماني ، واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده8299استاندارد ملي ايران شماره  2-2

  .بندي طبقه
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  اصطالحات و تعاريف   3
  :رود كار مي زير به و تعاريف در اين استاندارد اصطالحات

  
3-1  
  دار گچي  روكش هصفح 

ها  نخوبي به آ هاي كاغذ مقاوم پوشش داده شده و به كه با ورقه است تشكل از يك هسته گچياي م فرآورده
نوع سطوح كاغذي با توجه به نوع استفاده . وجود آورد اي مسطح و مستطيل شكل به هچسبيده است تا صفح
 .داراي مواد افزودني باشد واص تكميليخ ايجادممكن است براي  هسته گچيو  كند ميخاص از صفحه تغيير 

  .و داراي مقطعي متناسب با نوع كاربرد است پوشيده شده مخصوص كاغذبا هاي طولي صفحه  لبه
  
3-1-1    
  لبه

  .پوشيده شده با كاغذطولي صفحه كناره 
  
3-1-2     

  انتها
  .آن هسته گچي نمايان استدرلبه عرضي كه 

  
3-1-3    

  رويه 
  .ها را پوشانده است طور پيوسته امتداد يافته و لبه كاغذ بهآن  برسطحي كه 

  
3-1-4     

  پشت
  . رويه )پشت(ديگر سطح 

  
3-1-5    

  عرض 
  . ترين فاصله بين دو لبه صفحه كوتاه

  
3-1-6     

  (w)عرض اسمي 
  .شود عرضي كه توسط توليد كننده اظهار مي
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3-1-7    
  طول 
  .ترين فاصله بين دو انتهاي صفحه كوتاه

  
3-1-8     

 (l)طول اسمي 

  .شود طولي كه توسط توليد كننده اظهار مي
  
3-1-9    

  ضخامت 
  .)هاي لبه جز نيمرخ به(فاصله بين رويه و پشت 

  
3-1-10    

 (t)ضخامت اسمي 

  .شود كه توسط توليدكننده اظهار ميضخامتي 
  
3-1-11    

   (s)گونيا بودن 
  . صفحه) الزاويه قائم(مستطيلي بودن 

  
3-2  

  دار گچي انواع صفحات روكش
  
3-2-1    

  كليات 
در اين  .در يك صفحه تلفيق شود ممكن است ،در زير تعريف شده دار گچي عملكرد انواع صفحات روكش

  .شود آورده گذاري هنشاندر بايد  ،معرف هر نوع عملكرد حرفصورت 
  
3-2-2   

  Aدار گچي نوع صفحه روكش

يني انجام يتزكارهاي در رويه آن عمليات اندودكاري با گچ مناسب و يا توان  كه مي ي استدار صفحه روكش
  .شوند ، مشخص ميAمنظور شناسايي، اين نوع صفحات با نوع  به. داد
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3-2-3  
  )نرخ جذب آب كاهش يافتهبا ( H دار گچي نوع صفحه روكش

منظور بهبود عملكرد صفحه  به. شود استفاده مي ها اهش نرخ جذب آب، در اين نوع صفحات از افزودنيبراي ك
   .اين نوع صفحات مناسب هستند  در كاربردهاي ويژه كه نياز به خواص با جذب آب كم است،

ند، مشخص ا از نظر جذب آب متفاوت ، كهH3و H1 ، H2منظور شناسايي، اين نوع صفحات با انواع  به
  .شوند مي
  
3-2-4  

  )آب در برابرپايدار ( Eدار گچي نوع  صفحه روكش
بر روي اين . شوند آب با كاربرد ديوارهاي خارجي ساخته مي پايدار در برابرعنوان صفحات  بهاين نوع صفحات 

بيروني  آب و هوايياين نوع صفحات براي رويارويي دائمي با شرايط . شود يني انجام نمييكارهاي تزصفحات 
    . و نفوذپذيري بخار آب آنها بايد حداقل باشد هستند داراي نرخ جذب آب كاهش يافته .اند طراحي نشده

  .وندش ، مشخص ميEمنظور شناسايي، اين نوع صفحات با نوع  به
  
3-2-5  

  )با چسبندگي بهبوديافته هسته در دماي باال( Fنوع دار گچي  صفحه روكش
يني انجام يتزكارهاي توان در رويه آن عمليات اندودكاري با گچ مناسب و يا  داري است كه مي صفحه روكش

  ها  توان با افزودن الياف معدني و يا ساير افزودني چسبندگي هسته اين نوع صفحات در دماي باال را مي .داد
  . به هسته گچي اصالح كرد

  .شوند ، مشخص ميFمنظور شناسايي، اين نوع صفحات با نوع  به
  
3-2-6  

   Pدار گچي نوع  صفحه روكش
 1كـاري  از طريق چسبانهيا با ساير مواد  انجام دادي گچ كاريرويه آن اندوديك توان در  است كه مي اي صفحه

  .ها بايد به شكل مربع يا دايره باشد لبهدرصورت استفاده از اندود گچي، . در آوردبه شكل صفحه يا پنل 
  .شوند ، مشخص ميPمنظور شناسايي، اين نوع صفحات با نوع  به
  
  

   

                                                                                                                                                         
1-Collage 
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3-2-7  
  )شده با چگالي كنترل(  Dدار گچي نوع  صفحه روكش

عمليات اندودكاري با گچ مناسب و يا  ها توان در رويه آن ميو  كنترل شده هستندي لاات داراي چگصفحاين 
 هداد به لحاظ كنترل چگالي، عملكرد اين نوع صفحات در كاربردهاي معين بهبود .يني انجام داديتزكارهاي 

  . آيد دست مي خواص موردنظر بهشود تا  مي
  .شوند ، مشخص ميDمنظور شناسايي، اين نوع صفحات با نوع  به
  
3-2-8  

  )يافته افزايشبا مقاومت (  Rدار گچي نوع  صفحه روكش
در هر دو  شكست افزايش يافته ويژه كه نياز به مقاومت زيادتر است داراي باراي كاربردهرات دصفحاين 

كارهاي عمليات اندودكاري با گچ مناسب و يا  توان اين صفحات ميدر رويه . جهت طولي و عرضي هستند
   .انجام داد ينييتز
  .شوند ، مشخص ميRمنظور شناسايي، اين نوع صفحات با نوع  به
  
3-2-9  

  )يافته با سختي سطحي افزايش(  Iدار گچي نوع  صفحه روكش
اين صفحات در رويه . شوند ات دركاربردهاي ويژه كه نياز به سختي سطحي زيادتر است، استفاده ميصفحاين 
   .انجام داد ينييكارهاي تزعمليات اندودكاري با گچ مناسب و يا  توان مي
  .شوند ، مشخص ميIمنظور شناسايي، اين نوع صفحات با نوع  به
  
  دارگچي  هاي لبه و انتهاي صفحات روكش نيمرخ  3-3

باريك شده، ، دار پخ، قائمممكن است به شكل ي پوشيده شده با كاغذ ها لبهدار گچي  در صفحات روكش
ارائه شده  6تا  1هاي  ها در شكل نيمرخهاي از اين  نمونه(از هر يك باشد  تلفيقيتمام گرد، يا  يا گرد نيم

  ).است
  

  :راهنما
  رويه -1
 پشت - 2

  ي شكلقائملبه   - 1شكل
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  :راهنما

  رويه -1
 پشت - 2

  دار پخلبه   - 2شكل
  

 
  :راهنما

  رويه -1
 پشت - 2

  باريك شدهلبه   - 3شكل
  

 
  :راهنما

  رويه -1
 پشت - 2

  گرد نيملبه   - 4شكل
  

 
  :راهنما

  رويه -1
 پشت - 2

  گرد باريك شده لبه نيم  - 5شكل
  

 
  :راهنما

  رويه -1
 پشت - 2

  گرد تماملبه   - 6شكل
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  عالئم و اختصارات  3-4
توان از عالئم و اختصارات ارائه شده در  گذاري و خصوصيات عملكردي محصول مي منظور سهولت در نشانه به

  . استفاده كرد ،1جدول 
  عالئم و اختصارات -1جدول 

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

    1-1-4  مقاومت برشي

    4-4بخار آب نفوذ ضريب مقاومت در برابر 

  λ  7-4  هدايت حرارتي ضريب 

 FR  2-2-4  مقاومت در برابر آتش 

 |  3-4  مقاومت دربرابر ضربه 

 F  2-1-4  مقاومت خمشي 

    2-6-4  جذب صدا

 R  1-6-4  هوا برد  صدابندي

  .است، Reaction to fire مخففشود كه  نيز نوشته مي RTF در بعضي مراجع  *
  .مراجعه شود ،توليدكننده اطالعات ارائه شده توسط براي آگاهي از عالئم و اختصارات ديگر به - يادآوري

  
  الزامات  4
  مكانيكي  خصوصيات  4-1
  )زيرسازه و صفحهبين  اتصالمقاومت (مقاومت برشي   4-1-1

در  هاي قاب چوبي دارگچي با هدف ايجاد سختي در اتصاالت ساختمان روكش  كه از صفحات هنگامي
شود، مقاومت برشي  استفاده مي) و غيره ها، سازه خرپاي سقف ديوار، جداكننده مانند(هاي مختلف  بخش

  .شود تعيين ،13- 8بند  بايد مطابق روش آزمون ارائه شده درها  آن

زيرسازه كه از و  صفحهبين اتصال  شود، بلكه مقاومت گيري نمي در اين روش مقاومت برشي واقعي صفحه اندازه -يادآوري
  .شود مربوط براي اين نوع كاربرد است، تعيين مي اصيتخ
  
   ) بيان شده برحسب بار شكست خمشي(مقاومت خمشي  4-1-2
ه مطابق روش آزمون شرح ك A ،D  ،E ،F ،H ،Iانواعدارگچي  بارشكست خمشي صفحات روكش   4-1-2-1

 جدول، اين در. باشد، 2شود نبايد كمتر از مقادير ارائه شده در جدول  گيري مي ، اندازه7-8 داده شده در بند
  .متر بيان شده است ، برحسب ميلي)ضخامت صفحه(   t عالمت

  .، باشد2درصد مقادير ارائه شده در جدول  90مقادير نتايج منفرد بايد حداقل
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  )A ،D  ،E ،F ،H ،Iانواع ( دار گچي صفحات روكش بار شكست خمشي  - 2جدول 

 ضخامت اسمي صفحه  ضخامت
  )متر ميلي(

  )نيوتن( بار شكست خمشي
  در جهت طولي درجهت عرضي

  معمولي

5/9  
5/12  
0/15  

160  
210  
250  

  400  
550  
650 

 t  t 8/16 t 43  هاساير ضخامت

  
به بند (تلفيقي يا  )با مقاومت افزايش يافته( Rدار گچي نوع  خمشي صفحات روكش بارشكست   4-1-2-2
شود نبايد كمتر از  گيري مي ، اندازه7-8 ه مطابق روش آزمون شرح داده شده در بندك )رجوع شود 1- 2- 3

   .باشد، 3مقادير ارائه شده در جدول 
  .، باشد3درصد مقادير ارائه شده در جدول  90مقادير نتايج منفرد بايد حداقل

  
  )لفيقييا ت  R نوع( دار گچي با مقاومت افزايش يافته صفحات روكش بار شكست خمشي  -3جدول 

 ضخامت اسمي صفحه  ضخامت
  )متر ميلي(

  )نيوتن(بار شكست خمشي
  در جهت طولي درجهت عرضي

  معمولي
5/12  
0/15  

300  
360  

725  
870 

 t  t 24 t 58  هاساير ضخامت

 
ه مطابق روش آزمون شرح داده شده در ك ،)Pنوع ( دار گچي خمشي صفحات روكش بارشكست   4-1-2-3

   .باشد، 4شود نبايد كمتر از مقادير ارائه شده در جدول  گيري مي ، اندازه7-8 بند
  .، باشد4درصد مقادير ارائه شده در جدول  90مقادير نتايج منفرد بايد حداقل

  
  ) P نوع( دار گچي صفحات روكش بار شكست خمشي  -4جدول 

 ضخامت اسمي صفحه
  )متر ميلي(

  )نيوتن( بار شكست خمشي
  در جهت طولي درجهت عرضي

5/9  
5/12  

125  
165  

180  
235 

 
  تحت بارخيز   4-1-3

  گيري ، اندازه8- 8بند در  ار صفحات بايد براساس روش آزمون شرح داده شدهب تحتخيز  ،درصورت لزوم
  .شود
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  رفتار در برابر آتش  4-2
  واكنش در برابر آتش  4-2-1

 )ب(مطابق پيوست بايد بدون آزمون  دارگچي روكشصفحات و براساس الزامات تعيين شده، در صورت لزوم 
  . بندي شوند طبقه ،2 -2استاندارد بند براساس  ،يا پس از آزمون
 )ج(مطابق پيوست بايد گيرند،  مورد آزمون قرار مي ،3-2دارگچي كه مطابق استاندارد بند  صفحات روكش

دار گچي داراي كاربرد ويژه  كه براساس ادعاي توليدكننده، صفحات روكش نصب و محكم شوند يا هنگامي
  . برداري باشد د كه نماينده كاربرد در شرايط بهرشو انجاماي  گونه بايد بههستند، نصب 

  .گيري شود ، اندازه9- 2 استاندارد بند درصورت لزوم، جرم پايه كاغذ بايد مطابق
  
  مقاومت در برابر آتش   4-2-2

  . يستبه تنهايي ن  نصب شده است و مربوط به فرآورده سامانهاز يك  اي مشخصهدر برابر آتش  مقاومت
  دارگچي بايد مطابق استاندارد  ، مقاومت در برابر آتش يك سامانه داراي صفحات روكشدر صورت لزوم

  .بندي شود طبقه ،18-2 بند
  
  اي مقاومت ضربه    4-3

  .يستبه تنهايي ن  نصب شده است و مربوط به خود فرآورده سامانهاز يك  اي اي، مشخصه ضربه مقاومت
، سامانه بايد دار گچي صفحات روكشاي يك سامانه داراي  براي تعيين عملكرد مقاومت ضربه لزوم،در صورت 

  .بندي شود آزمون و طبقه ،20- 2مطابق استاندارد بند 
 
  )بخار آبنفوذ مقاومت در برابر ضريب بر حسب  بيان شده(نفوذپذيري بخار آب    4-4

دار گچي براي كنترل نفوذ رطوبت مورد نظـر باشـد، مقاومـت در برابـر      كه استفاده از صفحات روكش هنگامي
  .شود تعيين، 1-2نفوذ بخار آب اين نوع صفحات بايد مطابق با بند 

   ،19-2بخـار آب ايـن نـوع صـفحات بايـد مطـابق روش  بنـد        نفوذ مقاومت در برابر ضريب ، به طور جايگزين
  .مورد آزمون قرار گيرد

  
  نفوذپذيري هوا   4-5

گيرد،  در ديوارهاي بيروني مورد استفاده قرار مي پايدار در برابر آبدار گچي از نوع  كه صفحات روكش هنگامي
  .هوا مورد استفاده قرار دادتوان براي نفوذپذيري  را مي، m3/m2.s.Pa(  6-10×4/1(مقادير طرح 

  .گيري شود ، اندازه16-2 بند در صورت لزوم، نفوذپذيري هوا بايد مطابق استاندارد
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  خواص آكوستيكي   4-6
  صدابندي هوابرد مستقيم   4-6-1

  . يستبه تنهايي ن  نصب شده است و مربوط به  فرآورده سامانهاز يك  اي صدابندي هوابرد مستقيم، مشخصه
 د مطـابق اسـتاندارد  دارگچـي بايـ   صورت لزوم، صدابندي هوابرد مستقيم يك سامانه داراي صفحات روكشدر 
  .تعيين شود، 10-2و  7-2 هايبند
  
  جذب صدا   4-6-2

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

  . گيري شود اندازه ، 8-2اين نوع صفحات بايد مطابق استاندارد بند 
  
  )ضريب هدايت حرارتيبرحسب  بيان شده (مقاومت حرارتي   4-7

جـداگرها،  ، هـا ماننـد ديوار (هـاي مختلـف سـاختمان     دارگچي در بخش كه استفاده از صفحات روكش هنگامي
  بنـدي شـده    جـدول  حطـر از مقادير توان  ميشود،  به منظور اهداف مقاومت حرارتي انجام مي) و غيره ها سقف

  .دكراستفاده   ،1-2در بند هدايت حرارتي 
  مـورد آزمـون    ،17-2، مقاومت حرارتي اين نـوع صـفحات بايـد مطـابق روش اسـتاندارد بنـد       در صورت لزوم

  .قرار گيرد
  
   آور زيانمواد    4-8

بيشـتر از   آوري زيـان گونـه مـواد    دارگچـي، نبايـد هـيچ    مصالح مورد استفاده در ساخت صفحات روكشمواد و 
  .آزاد كنند مربوط حداكثر مقدار مجاز مشخص شده در استاندارد فرآورده يا مقررات ملي

  
  ابعاد و رواداري   4-9
  )Pنوع (دار گچي  صفحات روكش  4-9-1

  .ارائه شده است ،5، در جدول Pنوع دارگچي صفحات روكشمجاز هاي  رواداريابعاد و 
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  )Pنوع (دارگچي  صفحات روكشمجاز هاي  ابعاد و رواداري  -5جدول 

 ابعاد اسمي  ابعاد
  متر ميلي  

  ابعاد رواداري
  ميلي متر  

  1عرض
400  

  600  تا  صفر  -8
900  
1200 

 2طول

1200  

  1500  تا  صفر  -6
1800  
2000  

 5/9    3ضخامت
 6/0  5/12 

  .گيري و با عرض اسمي مقايسه شود اندازه ،2- 8بند  عرض بايد مطابق. هاي ديگر نيز توليد كرد توان با عرض اين نوع صفحات را مي  1
  .گيري و با طول اسمي مقايسه شود اندازه ،3- 8بند  طول بايد مطابق. هاي ديگر نيز توليد كرد طولتوان با  اين نوع صفحات را مي  2
 .دشواندازه گيري و با ضخامت اسمي مقايسه  ،4- 8بند  ضخامت بايد مطابق  3

  
  تلفيقييا  A ،H ،D ،E ،F ،I ،Rدار گچي انواع  صفحات روكش ابعاد و رواداري   4-9-2

   ، 6در جـدول   تلفيقـي يـا   A ،H ،D ،E ،F ،I ،Rانـواع   دارگچـي  صـفحات روكـش  مجاز هاي  رواداريابعاد و 
  .گيري منفرد است ، مربوط به هر اندازه6شايان ذكر است كه رواداري ارائه شده در جدول  .ارائه شده است
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  تلفيقييا  A ،H ،D ،E ،F ،I ،Rانواع دارگچي  صفحات روكشمجاز هاي  ابعاد و رواداري  -6جدول 

 ابعاد اسمي  ابعاد
  متر ميلي  

  ابعادرواداري
  ميلي متر  

  1عرض
600  

  تا  صفر  -4
  گيري منفرد براي هر اندازه

625  
1200 

1250  

  تا  صفر  -5  .بايد توسط توليد كننده اظهار شود 2طول
  گيري منفرد براي هر اندازه

  3ضخامت
 5/0 : متر  ميلي 18هاي كمتر از  براي ضخامت 5/9  

 : متر  ميلي 18بيشتر از و  برابرهاي  براي ضخامت  5/12

  ×04/0(  (ضخامت 

.متر گرد شود ميلي 1/0نتايج با تقريب   15 

  .گيري و با عرض اسمي مقايسه شود اندازه ،2- 8بند  عرض بايد مطابق. هاي ديگر نيز توليد كرد توان با عرض اين نوع صفحات را مي  1
  .سه شودگيري و با طول اسمي مقاي اندازه ،3-8بند  طول بايد مطابق  2
اخـتالف  . متـر باشـد   ميلـي  0/6كـه حـداقل    هـاي ديگـر نيـز توليـد كـرد، مشـروط بـر آن        توان بـا ضـخامت   اين نوع صفحات را مي  3

گيـري و بـا    انـدازه  ،4-8بنـد   ضخامت بايد مطابق. متر باشد ميلي 8/0هاي هر ضخامت منفرد در يك صفحه، نبايد بيشتر از  گيري اندازه
 .دشوضخامت اسمي مقايسه 

  
  بودن  گونيا   4-9-2-4

 5/2شـود، نبايـد بيشـتر از     گيري مي اندازه، 5-8بند  دارگچي كه مطابق بودن صفحات روكش گونياانحراف از 
  .متر در هر متر عرض صفحه باشد يليم
  
  لبه و انتها  هاي نيمرخ  4-9-2-5

ينـي و معمـاري   يبا توجه به سامانه درزبندي و مالحظات تز ،دارگچي روكشي صفحات انتهالبه و  هاي نيمرخ
   .اي متغير است طور گسترده به

  . گرد باريك شده در اين مورد مستثني هستند نيمرخ لبه باريك شده و لبه نيم
ــدازه هنگــامي ــا گيــري كــه ان ــيم ي ه ــه ن ــه باريــك شــده و لب   براســاس روش  گــرد باريــك شــده نيمــرخ لب

  :بايد در محدوده زير باشدگيري شده منفرد  اندازه قرائتشود، هر  ميانجام ، 6-8بند
  ؛متر ميلي  5/2  ومتر  ميلي 6/0بين: عمق قسمت باريك شده -
 .متر ميلي 80  ومتر  ميلي 40بين : عرض قسمت باريك شده -

  
  )يافته كاهشجذب آب نرخ با ( H3و H1 ،  H2 عانوادارگچي  الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-10

شود، نبايد بيشـتر   گيري مي اندازه ،1-9-8بند جذب آب سطحي صفحات كه مطابق روش شرح داده شده در 
  .، باشد7از مقادير ارائه شده در جدول 
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نبايـد  شـود،   گيري مـي  اندازه ،2-9-8بند روش شرح داده شده در جذب آب كلي اين نوع صفحات كه مطابق 
  .، باشد7بيشتر از مقادير ارائه شده در جدول 

  
  هاي جذب آب رده  - 7جدول 

 جذب آب سطحي هاي جذب آب رده
  )گرم بر متر مربع(

  جذب آب كلي 
  )درصد(

H1 180   5كوچكتر يا مساوي  
H2 220   10كوچكتر يا مساوي 

H3 300   25كوچكتر يا مساوي 

  
  )پايدار در برابر آب( E دارگچي نوع الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-11

  .د، باش H3و H1  ، H2 انواعدار گچي  بايد مطابق صفحات روكشاين نوع صفحات الزامات 
، شـود  گيـري مـي   ، اندازه19-2،كه مطابق استاندارد بند Eصفحات نوع  ضريب مقاومت در برابر نفوذ بخار آب

  .باشد 25 نبايد بيشتر از
  
  )با چسبندگي بهبوديافته هسته در دماي باال( F دارگچي نوع الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-12

مـورد  ، 10-8بنـد   در، مطـابق روش شـرح داده شـده    )تلفيقييا ( Fنوع دار گچي  ات روكشكه صفح هنگامي
  .يك از شش آزمونه شكسته شود آزمون قرار گيرد، نبايد هيچ

  
  )چگالي كنترل شدهبا ( D دارگچي نوع الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-13

مـورد  ، 11-8بنـد   در، مطـابق روش شـرح داده شـده    )تلفيقييا ( Dنوع دار گچي  ات روكشكه صفح هنگامي
  .كيلوگرم بر متر مكعب باشد 8/0×103حداقل آزمون قرار گيرد، بايد 

  
  )باال با سختي سطحي( I نوع دارگچي الزامات تكميلي براي صفحات روكش   4-14

مطـابق روش   ،از طريـق قطـر فرورفتگـي سـطح    ، )تلفيقـي يا ( Iنوع دار گچي  ات روكشصفحسختي سطحي 
  .شود مشخص مي، 12-8بند آزمون شرح داده شده در 

  .متر باشد ميلي 15قطر فرورفتگي نبايد بيشتر از 
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  ارزيابي انطباق    5
  كليات     1- 5

شـامل  (هاي ايـن اسـتاندارد و مقـادير بيـان شـده       دارگچي با ويژگي براي نشان دادن انطباق صفحات روكش
  : شود ، بايد ارزيابي انطباق با توجه به موارد زير انجام )ها رده

  ؛1آزمون نوع اوليه -
 .2اي توسط توليد كننده توليد كارخانه كنترل -

بنـدي كـرد تـا از ايـن      توان در يك مجموعه مشخص، گروه دارگچي را مي اهداف آزمون، صفحات روكشبراي 
  .دارگچي آن مجموعه، به طور مشترك در نظر گرفته شود طريق خواص مورد نظر براي تمام  صفحات روكش

ليدكننـده  گيرنـد، بايـد توسـط تو    هـا يـا خواصـي كـه خـارج از مجموعـه قـرار مـي         براي آن دسته از فرآورده
  .گيري شود تصميم

  
  آزمون نوع   2- 5
  كليات 2-1- 5

  .انجام شود ،8بند برداري و آزمون بايد مطابق  نمونه
  .داري شود توسط توليد كننده براي حداقل پنج سال نگه ها بايد ثبت و نتايج كليه آزمون

  
  آزمون نوع اوليه   2-1-1- 5

  .هاي اين استاندارد بايد انجام شود ده با ويژگيآزمون نوع اوليه، براي نشان دادن انطباق فرآور
مگر آنكه اين فرآورده جـزء يكـي از   (دارگچي جديد  آزمون نوع اوليه، در شروع توليد يك نوع صفحات روكش

يا در شروع يك روش جديد توليد ) اي باشد كه قبالً مورد آزمون قرار گرفته است هاي مربوط به مجموعه گروه
  .، بايد انجام شود)اي روي خواص فرآورده تأثيرگذار است عمده كه اين روش به طور(

بـرداري، سـامانه    نوع فرآورده، خصوصيات، روش آزمون، روش نمونـه (هايي كه قبالً از نظر كليه شرايط  آزمون
  .توان مورد پذيرش قرار داد مطابق اين استاندارد انجام شده است، را مي) گواهي انطباق و غيره

كه به كاربردهاي مورد نظر مرتبط است، ) 4ارائه شده در بند (ليه براي كليه مشخصات محصول نوع او  آزمون
  : به غير از موارد زير. بايد در نظر گرفته شود

توان از طريق بازرسي مقدار مـاده مربـوط، بـه طـور غيـر مسـتقيم        كه آزاد شدن مواد خطرناك را مي زماني -
  ؛ارزيابي كرد

  .مورد استفاده قرار مي گيردشده بندي  جدولراحي طكه مقادير  هنگامي -
  

                                                                                                                                                         
1- Initial Type Testing 
2- Factroy Production Control  
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  1آزمون نوع تكميلي   2-1-2- 5
، ماده اوليه يا تامين كننده اجزاي متشكل فـرآورده يـا   دارگچي صفحات روكشكه تغييري در طراحي  هنگامي

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

  
  اي كنترل توليد كارخانه   3- 5
  كليات    3-1- 5

هاي عملكردي مشـخص شـده،    هاي عرضه شده به بازار، با ويژگي توليدكننده براي اطمينان از تطابق فرآورده
  .داري كند ايجاد، مستند و نگهاي را  توليد كارخانه كنترلبايد سامانه 

هـا و   يـا ارزيـابي  / هـا و   هـاي مـنظم و آزمـون    ها، بازرسي اي بايد متشكل از روش سامانه كنترل توليد كارخانه
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    بـوده و بـراي ويژگـي    12-2اي كه مطابق الزامات اسـتاندارد بنـد    يك سامانه كنترل توليد كارخانه

  .شود، قابل قبول است 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 نباشـد، در   مطابق با ويژگي كنترلاين اقدام زماني انجام مي شود كه مقادير يا معيارهاي . شود
اي مربـوط بـه    هـاي توليـد كارخانـه    مشخص شده در روشبايد ثبت و براي دوره   اين صورت هر گونه مغايرت

  .داري شود توليد كننده، نگه
  
  تجهيزات    3-2- 5

  آزمون    –الف 
هـاي   گيري و آزمون بايد واسنجي شوند و به طـور مرتـب مطـابق روش    ، اندازه كليه تجهيزات مربوط به توزين

  .ي منظم قرار گيرندها و معيارها، مورد بازرس  اجرايي مستند شده، تناوب آزمون
  ساخت    –ب 

هـا   داري شوند تا از عملكرد آن 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      

هاي مكتوب توليد كننده ثبت شوند و مستندات مربوط بـراي   ق با روشداري و تعميرات بايد انجام و مطاب نگه
  .داري شود اي توليد كننده، نگه توليد كارخانه كنترلهاي  يك دوره مشخص شده در روش

                                                                                                                                                         
1- Further type testing 
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  مواد خام و تركيبات    3-3- 5

ابقـت   هاي كليه مواد خام ورودي به كارخانه و تركيبات و همچنين طرح بازرسي براي اطمينـان از مط  ويژگي
  . ها، بايد مستند شود آن
  
  آزمون و ارزيابي فرآورده    3-4- 5

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

  
  هاي نامنطبق فرآورده    3-5- 5

چنـين  . هاي نامنطبق، مكتوب كنـد  گونگي توليد فرآوردههايي را براي مشخص كردن چ توليدكننده بايد روش
هـاي مكتـوب    مواردي بايد به صورت واقعي ثبت شود و مستندات بايد براي يك دوره مشخص شـده در روش 

  .داري شود توليد كننده، نگه
  
  هاي آزمون ساير روش    3-6- 5

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

هـاي   دست آمده از اين اسـتاندارد و نتـايج آزمـون    ها بتوان ارتباطي بين نتايج به با استفاده از اين روش  -الف
  . ديگر برقرار كرد

  .ي در دسترس باشددست آمده از اين ارتباط براي بازرس اطالعات به -ب
  
  دارگچي  صفحات روكشگذاري  نشان    6

  :دارگچي بايد شامل موارد زير باشد صفحات روكش گذاري نشان
  ؛"دارگچي صفحات روكش "عبارت    6-1
  :همراه با حرف نشانگر ماهيت عملكردي صفحه   6-2
- A؛  
- D؛  
- E؛  
- F؛  
- H )1 ،2  ؛)3يا  
- I؛  
- P؛  
- R؛  
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توان  را نمي Pو  Aانواع . توان به صورت تلفيقي نوشت را مي  D ،E ،F ،H ،I ،Rدر صورت لزوم، انواع صفحات  -يادآوري
 . تركيب كرد

  
  ؛ايران ارجاع به اين استاندارد ملي   6-3
  :متر ميلي  ترتيب زير به ابعاد به   6-4
  عرض؛ -
  طول؛ -
  .ضخامت -
  :به شرح زير نيمرخ لبه    6-5
  ؛قائملبه  -
  ؛دار پخلبه  -
  ؛لبه باريك شده -
  ؛گرد لبه نيم -
  ؛گرد باريك شده لبه نيم -
  ؛لبه تمام گرد -
 .با توجه به كاربرد ويژهلبه  -

  
   : گذاري نشانمثالي از 

  .لبه باريك شده / 5/9 / 2400/ 1200/استاندارد مليشماره اين  /Aنوع دارگچي  صفحات روكش
  باريك شدهنيم گرد لبه  / 5/12 / 3000/ 1250/استاندارد مليشماره اين  /FH2نوع دارگچي  صفحات روكش
  تمام گردلبه  / 5/12 / 3000/ 1250/استاندارد مليشماره اين  /DFH2نوع دارگچي  صفحات روكش

  
  بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب نشانه    7

دارگچي كه با اين استاندارد ملي مطابقت دارند بايد مشخصات زير بر روي  گذاري صفحات روكش براي نشانه
هر صفحه ويا به صورت بر چسب بر روي هر صفحه ويا بر روي بسته بندي صفحات ويا در بارنامه همراه 

  . دشومحموله به صورت واضح درج 
  ؛دارددرج عالمت استاندارد در صورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استان   7-1
  ؛نام، نام تجاري يا ساير مشخصات توليدكننده   7-2
  ؛تاريخ توليد   7-3
  .6مطابق بند  گذاري نشان  7-4
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  هاي انجام آزمون روش  8
  برداري  نمونه  8-1

ضخامت هر هر نوع و براي دارگچي  روكش ه، نياز به سه صفح6- 8تا  2-8بندهاي هاي  آزمونانجام  براي
  .استصفحه 

  .سه صفحه استهمان بريده شده از  هاي نياز به آزمونه ،12- 8تا  7-8هاي  بند  براي آزمون
  
    گيري عرض اندازه  8-2
  اصول آزمون  1- 8-2

  .شود گيري مي اندازه مكان دارگچي در سه عرض صفحات روكش
  وسايل  2- 8-2

  .متر كش فلزي يا متر فلزي با قابليت خوانش يك ميلي يك خط
  انجام  آزمون روش  3- 8-2

  . متر در دو انتها و در وسط صفحه انجام دهيد با تقريب يك ميلي) 7مطابق شكل (گيري  سه اندازه
  

  
  گيري عرض صفحه اندازه -7شكل 

  
  ارائه نتايج  4- 8-2

  .متر ثبت شود گيري بايد برحسب ميلي نتيجه هر اندازه
  
  گيري طول اندازه  8-3
  اصول آزمون  8-3-1

  .شود مي گيري  اندازه مكانر سه ددارگچي  طول صفحات روكش
  وسايل 8-3-2

  .متر يك ميلي كش فلزي يا متر فلزي با قابليت خوانش يك خط
  روش انجام آزمون 8-3-3

  .دهيدمتر در دو انتها و در وسط صفحه انجام  با تقريب يك ميلي،  8مطابق  شكل را گيري سه اندازه
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  صفحه طولگيري  اندازه -8شكل 

  
  ارائه نتايج  8-3-4

  .متر ثبت و با طول اسمي صفحه مقايسه شود گيري بايد برحسب ميلي نتيجه هر اندازه
  
  گيري ضخامت اندازه   8-4
  اصول آزمون  1- 8-4

  .شود گيري مي اندازه ،انتهاي آنيك نزديك به  مكانضخامت صفحه در شش 
  
  وسايل 2- 8-4

   .متر ميلي 1/0قابليت خوانش متر و  ميلي 10با قطرحداقل  2 مخصوص يا كوليس مدرجگير اندازه، 1ريزسنج يك
  .شود گيري ضخامت مشاهده مي اي از كوليس مناسب براي اندازه نمونه، 9در شكل 

  
  گيري ضخامت اي از كوليس مخصوص براي اندازه نمونه  -9شكل 

   

                                                                                                                                                         
1-Micrometer 
2- Calliper with an anvil  
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  روش انجام آزمون 3- 8-4
مساوي در امتداد عرض آن  ر انتهاي هر صفحه با فواصل تقريباًمتر د ميلي 1/0گيري 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 سه اندازه ،متر ميلي 600صفحات با عرض اسمي حداكثر  براي). 10شكل

  
  متر ميلي ابعاد به                        

  
  صفحه ضخامتگيري  اندازه -10شكل 

  
  ارائه نتايج  4- 8-4

  . ثبت كنيدميلي متر  1/0را با تقريب  براي هر صفحه دست آمده ميانگين نتايج به
  
  تعيين گونيا بودن   8-5
  اصول آزمون     8-5-1

  .شود گيري و با يكديگر مقايسه مي اندازه ،ميزان گونيا بودن دو صفحه
  
  وسايل     8-5-2

  .متر يك ميلي كش فلزي يا متر فلزي با قابليت خوانش يك خط
  
  روش انجام آزمون    8-5-3

اي قرار دهيد كه در امتداد يك لبه و در يك گوشه منطبق شوند  گونه يك صفحه را روي صفحه ديگر به
  ). 11مربوط به شكل اي  مطابق قسمت دايره(

  ).11مطابق شكل (گيري كنيد  متر، اندازه را با تقريب يك ميلي )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     زيري در انـدازه مطمئن شويد كه گوشه آن نيز با گوشه صفحه 
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 را )2( هـاي مخـالف   نيـز فاصـله بـين دو انتهـاي لبـه      وضـعيت جديـد  ايـن   در). 11مربوط به شكلاي  دايره
   .گيري كنيد اندازه

  .از سه صفحه مورد آزمون، يك صفحه بايد دو بار استفاده شود

  
  صفحهانتهاي دو گونيا بودن گيري  اندازه -11شكل 

 
  ارائه نتايج    8-5-4

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

  :كه در آن 
1  ؛هاي مخالف فاصله بين دو انتهاي لبه  
2  ؛پس از چرخاندن صفحه مخالفهاي  فاصله بين دو انتهاي لبه  
w  عرض اسمي نمونه  . 

  
  تعيين نيمرخ لبه باريك شده   8-6
  باريك شده عرض لبه  6-1- 8
  اصول آزمون   6-1-1- 8

كش فلزي صاف كه روي سطح صفحه و باالي ناحيه  باريك شده بايد با استفاده از يك خط  عرض لبه
  .شود گيرد، تعيين شده قرار مي باريك

  
  وسايل   8-6-1-2

  .متر ميلييك قابليت خوانش متر و  ميلي 250كش فلزي صاف با حداقل بلندي  خطيك 
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  روش انجام آزمون 8-6-1-3

  .متري از دو انتهاي صفحه اندازه بگيريد ميلي) 300±50(عرض لبه باريك شده در هر لبه را در فاصله 
براي  روي سطح صفحه به موازات انتهاي آنكش فلزي  را با قرار دادن يك خط) AB(عرض لبه باريك شده 

  ، )13مطابق شكل (گرد باريك شده  ، و براي صفحات با لبه نيم)12مطابق شكل(صفحات با لبه باريك شده 
  .اندازه بگيريد

  

 
  :راهنما

  رويه -1
 پشت - 2

  گيري عرض لبه باريك شده اندازه  - 12شكل
  
  

 
  :راهنما

  رويه -1
 پشت - 2

  گرد باريك شده گيري عرض لبه نيم اندازه  - 13شكل
  
  ارائه نتايج    8-6-1-4

كش با رويـه صـفحه بـه عنـوان عـرض لبـه        را در محل تماس خط) Bو نقطه  Aنقطه (فاصله بين لبه صفحه 
  ).گيري براي هر سطح دو اندازه(متر ثبت كنيد  باريك شده برحسب ميلي

  
  باريك شده لبه عمق  8-6-2
  آزموناصول    8-6-2-1

  .شود ويژه، تعيين گير اندازهباريك شده بايد با استفاده از يك  عمق لبه
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  وسايل   8-6-2-2
 01/0قابليت خوانش با ) 13مطابق شكل (گيري ويژه  مدرج نصب شده روي يك وسيله اندازه گير اندازهيك 
   .متر ميلي

                   
  متر ابعاد به ميلي                  

  :راهنما
  .متر باشد ميلي 25عرض كه حداقل  -1
  گيره - 2
 متر ميلي  5متر تا  ميلي 2با قطر ، گير اندازه شكلاي  رهكنوك نيم - 3

  گيري عمق لبه باريك شده وسيله اندازه  - 13شكل
  
  روش انجام آزمون  8-6-2-3

صفحه . متري از دو انتهاي صفحه اندازه بگيريد ميلي) 300±50(عمق لبه باريك شده در هر لبه را در فاصله 
اي قرار دهيد كه در فاصله  گونه گيري را روي سطح صفحه به را روي يك سطح صاف بگذاريد و وسيله اندازه

گيري را روي لبه حركت  وسيله اندازه. وسيله را روي صفر تنظيم كنيد عقربهمتري لبه باشد و  ميلي 150
متري از لبه و براي صفحه با لبه  ميلي) 10±1(ا براي صفحه با لبه باريك شده در فاصله دهيد و خوانش ر

  .متري از لبه انجام دهيد ميلي) 10±1(گرد باريك شده در فاصله  نيم
براي  كش فلزي روي سطح صفحه به موازات انتهاي آن را با قرار دادن يك خط) AB(عرض لبه باريك شده 

، )12مطابق شكل(گرد باريك شده  و براي صفحات با لبه نيم )11مطابق شكل(ه صفحات با لبه باريك شد
  .اندازه بگيريد

  
  ارائه نتايج    8-6-2-4

  .متر ثبت كنيد ميلي 1/0عمق لبه باريك شده را با تقريب 
  
  )بار شكست خمشي(مقاومت خمشي تعيين   8-7
  اصول آزمون     8-7-1

  .شود طريق بارشكست خمشي تعيين ميدارگچي از  مقاومت خمشي صفحات روكش
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و تحت بار مشخص با يك نرخ شده متر از صفحه اصلي بريده  ميلي 300× متر   ميلي 400ها به ابعاد  آزمونه
  . گيرد تا گسيختگي رخ دهد كنترل شده قرار ميافزايشي 

  
  وسايل     8-7-2

  .نيوتن بر دقيقه) 250 ±125(با نرخ  درصد و ايجاد بار مورد نياز 2دستگاه بارگذاري با قابليت خوانش 
  
  روش انجام آزمون     8-7-3
  ها سازي آزمونه آماده    8-7-3-1

مطابق (ه شود هر صفحه بريدمتر از  ميلي ])400±5/1(× ) 300±5/1([گونيا به ابعاد هاي  ، با لبه دو آزمونه
  ).14شكل

، )14مطابق شكل( ،)Tبا مشخصه (و آزمونه دوم در جهت عرضي ) Lبا مشخصه (يك آزمونه در جهت طولي 
  .تهيه شود

جز در مورد صفحات با عرض كمتر  متري انتها و لبه صفحه بريده شود، به 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 

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

   

                                                                                                                                                         
  . درصد باشد 1/0حداكثر بايد ساعت  24گيري متوالي وزن در طول  اختالف دو اندازه : ثابت جرمتعريف  -1
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 مترابعاد به ميلي

  
  :راهنما

  ها برداري براي ساير آزمونه ناحيه نمونه -1
 A= )5/1 ± 400(   
 B= )5/1 ± 300(  
  ها براي تعيين بار شكست خمشي برداشت آزمونه  -14شكل 

  )متر ميلي1200 مثال براي صفحه به عرض(
  
  آزمونانجام  روش   8-7-3-2

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

  .باشد متر ميلي )350 ±1(بايد گاه  تكيهفاصله مركز تا مركز دو  ،متر قرار دهيد ميلي )15تا  3( 
گاه  در وسط دو تكيهمتر  ميلي )15تا  3(به 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 
  .يدكنترين عدد و برحسب نيوتن ثبت  نزديك اشكست را ب

  .ثانيه باشد 20بيشتر از  ها بايد زمان شروع بارگذاري تا شكست آزمونه
  
  نتايجه ئارا   8-7-4

 زمونه طوليآ  براي سه را دست آمده  نتايج به شكست خمشي هر آزمونه منفرد را ثبت كنيد و ميانگين بار 
(L) آزمونه عرضي   و سه(T)   دكنيمحاسبه.  
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  تحت بار خيزتعيين    8-8
به طور مداوم  را بار تحت خيزميزان  دهيد وانجام گيري بار شكست خمشي  آزمون اندازهمطابق را آزمون اين 

  . كنيدثبت 
 رضـي عدر جهـت    آزمونه  همچنين سه و (L) طوليدر جهت آزمونه   براي سه را بار تحت خيزميزان  ميانگين

(T)  ثبت كنيدبراي هر بار وارده محاسبه و نتايج به دست آمده را.  
  
  تعيين جذب آب   8-9
  جذب آب سطحي  9-1- 8
  اصول آزمون   9-1-1- 8
در يك مدت درجه سلسيوس ) 23 ±2(در داخل آب با دماي  تثبيت شرايط شده بايدي ها آزمونهسطح  

 .شود گيري  اندازه درصد افزايش جرمزمان ثابت قرار گيرد و 

  
  وسايل    1-2- 8-9
 ؛گرم 01/0 خوانشترازو با   1-2-1- 8-9

  ؛يك دقيقهخوانش با  )سنج زمان(كرنومتر    1-2-2- 8-9
  .متر ميلي 25 اي به ارتفاع ، با استوانه11- 2مطابق استاندارد بند  1دستگاه كب   1-2-3- 8-9
  
  آزمون انجامروش   1-3- 8-9
ها  يكي از آزمونهاز هر صفحه ببريد، را متر  ميلي) 125 ±5/1(× متر  ميلي) 125 ±5/1(آزمونه به ابعاد  دو

  .براي آزمون جذب آب سطح رويي و ديگري براي آزمون جذب آب سطح پشتي است
درصد تثبيت ) 50±5(سلسيوس و رطوبت نسبي  درجه) 23 ±2(ثابت در دماي  جرمها را تا رسيدن به  آزمونه

  .و بالفاصله آزمون را انجام دهيدشرايط كنيد 
) 23 ±2(كه قبالً در دماي ) مترمربع سانتي100(در دستگاه كب گرم وزن كنيد و  01/0ها را با تقريب  آزمونه

  . اي كه سطح مورد آزمون رو به باال باشد گونه يط شده است، قرار دهيد بهتثبيت شرادرجه سلسيوس 
پر كنيد تا سطح مورد آزمون مربوط به آزمونه  درجه سلسيوس) 23 ±2(حلقه دستگاه را با آب داراي دماي 

  .متر آب پوشانده شود ميلي 25با 
لي كردن آب، آن را از دستگاه خارج قرار دهيد و سپس، بعد از خا min 2hr±2مدت آزمونه را در دستگاه به

  .كنيد
كن، خشك و بار ديگر آزمونه را با تقريب  مانده در سطح آزمونه را با استفاده از كاغذ خشك بالفاصله آب باقي

  .گرم وزن كنيد 01/0

                                                                                                                                                         
1- Cobb apparatus 
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  ه نتايج ئارا   1-4- 8-9

  .اختالف جرم بين آزمونه خشك و آزمونه تر را برحسب گرم محاسبه كنيد
اين مقدار را . ضرب كنيد 100اختالف را براي سطح رويي و سطح پشتي محاسبه و آن را در عدد ميانگين 

دار گچي  عنوان جذب آب سطحي براي سطح رويي يا سطح پشتي صفحات روكش برحسب گرم بر مترمربع به
  .بيان كنيد

  
  يكلجذب آب درصد تعيين    2- 8-9
  اصول آزمون   2-1- 8-9

درجه سلسيوس ) 23 ±2(در داخل آب با دماي ، 3-1-9- 8ي تثبيت شرايط شده مطابق بند ها آزمونه
 .شود گيري مي درصد افزايش جرم اندازهور شده و  غوطه

  
  وسايل    2-2- 8-9
  ؛گرم 1/0 خوانشترازو با   2-2-1- 8-9
  .ها آزمونهداري  درجه سلسيوس با ظرفيت مناسب براي نگه) 23 ±2(حمام آب با دماي    2-2-2- 8-9
  
  آزمون انجامروش   2-3- 8-9

اي كه تقريباً در  گونه متر از هر صفحه ببريد، به ميلي) 300±5/1(× متر  ميلي) 300±5/1(يك آزمونه به ابعاد 
  . فاصله داشته باشدي صفحه اصلي متر از انتها ميلي 150وسط دو لبه و حداقل 

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

طوري  غوطه ور كنيد، به min 2hr±2درجه سلسيوس به مدت )23 ±2(آب در دماي را داخل حمام   آزمونه
  .ميلي متر باالتر از سطح آزمونه باشد 35ميلي متر تا  25كه سطح آب حدود 

  .نباشد آنتماس با كف  اي كه در گونه قرار دهيد، بهآب طور افقي داخل حمام  آزمونه را به
آن را با تقريب جرم هاي آن را  خشك كنيد و بالفاصله  خارج و آب اضافي سطوح و لبه آب را از حمام  آزمونه

  .يدگيري كن گرم اندازه 1/0
   

  ه نتايج ئارا   2-4- 8-9
  و ميانگين درصد افزايش جرم را به عنوان جرم اوليه محاسبه  نسبت بههر آزمونه را  جرم افزايش درصد

  .نيدكثبت دارگچي  صفحات روكش كلي جذب آب
  

   



29  
  

  چسبندگي هسته در دماي باالتعيين    8-10
  اصول آزمون   1- 8-10

اثر بر . هاي دو مشعل، حرارت داده شده است، اعمال شود اي كه بين شعله آزمونه روي خمشي بايد گشتاور
طور كامل رخ داد،  كه تغيير شكل به هنگامي. شود خمشي سبب تغيير شكل نمونه مي گشتاوراعمال حرارت، 

 .آزمونه بايد براي شكستگي مورد بررسي قرار گيرد

  
  وسايل    2- 8-10
  1مكرمشعل   2-1- 8-10

 )75/0 ±05/0(گاز به قطر خروجي متر و روزنه  ميلي) 29 ±1(اي به قطر  بايد داراي دهانه مكرمشعل 
  ).15شكل (متر باشد  ميلي

                   

  
  :راهنما

  ها مشعل -1
  آزمونه - 2
 ها خط قرارگيري مشعل- 3

  ها  با توجه به مشعل  خط صحيح قرارگيري آزمونه  -15شكل
  
  ها ترموكوپل  2-2- 8-10

  . متر ميلي 5/1به قطر  ،2بندي شده ، عايق)Kنوع (آلومل  - كرومل ترموكوپل 
  
  دارنده  وسيله نگه  2-3- 8-10

  ). 16شكل (داري كند  اي كه بتواند آزمونه به همراه وزنه را در يك سطح صاف افقي، نگه هر نوع وسيله
   

                                                                                                                                                         
1-Meker burner 

2- Chromelalumel : ( سيليسيم صددر1 +درصد آلومينيم 2+ درصد منگنز  2+ درصد نيكل  95 :آلياژ آلومل درصد كروم و 10+ درصد نيكل  90 :آلياژ كرومل ) 



30  
  

  
  متر ابعاد به ميلي                                        

 
  :راهنما

  دارنده بوش نگه -1
  مشعل - 2
 وزنه- 3

  گيري چسبندگي هسته نماي جانبي دستگاه اندازه  - 16شكل
  
  گاه آزمونه  تكيه  2-4- 8-10

صورت عمودي  صورت افقي و لبه كوتاه آن به اي قرار گيرد كه لبه بلند آن به گونه آزمونه بايد بين دو مشعل به
نقطه ). 15شكل (شود  راستا همترين نقطه دهانه مشعل بايد در يك خط  لبه بلند پاييني صفحه و پايين. باشد
 5/12براي صفحات با ضخامت اسمي . استمتر  ميلي) 100±1(گاه آزمونه  دهانه مشعل از سر تكيه مياني
گاه آزمونه آويزان شده  متري از محل تكيه ميلي) 260±1(گرمي از فاصله ) 300±10(متر، يك وزنه  ميلي
متر از خط  ميلي) 10±1(فاصله بين قسمتي از آزمونه كه ميان دو مشعل و وزنه قرار دارد ممكن است . است

طور  به مقدار بار، )t(براي صفحات با ضخامت اسمي بيشتر ). 17و  16هاي  شكل( شود منحرفتنظيم 
  ) ( ،t24تا متناسب 

.
  . يابد افزايش ميگرم،  50با تقريب  
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  متر ابعاد به ميلي                                        

  
  :راهنما

  دارنده نگهبوش  -1
  ترموكوپل - 2
  ها مشعل - 3
 وزنه- 4

  گيري چسبندگي هسته نماي بااليي دستگاه اندازه  - 17شكل
  
   سامانه حرارتي  2-5- 8-10

ها روبروي هم قرار گيرد و  هر  اي قرار داده شوند كه دهانه آن گونه با سوخت پروپان بايد به مكردو مشعل 
. دشو راستا هم متر يك ميلي با دقتها بايد  محور مشعل. متر فاصله داشته باشد ميلي) 25±1(كدام با آزمونه، 

شود  راستا هم ها بخش فوقاني آن باشد و ها متري از هر يك از مشعل ميلي) 10±1(ها بايد در فاصله  ترموكوپل
شكل، تامين  Y 1و رابط ها بايد با گاز پروپان صنعتي كه از يك منبع واحد از طريق لوله مشعل). 17شكل (

يك شير فشار شكن با يك مانومتر و يك جريان سنج بايد در مسير بين منبع گاز و . شود، تغذيه شود مي
ها  مشعل). 18شكل (شيرهاي فشار گاز بايد روي هر خط تامين گاز مستقر شود . شكل نصب شود Yرابط 

  .بايد با دريچه هواي كامالً باز كار كنند
   

                                                                                                                                                         
1- Fitting 
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  :راهنما

  منبع تامين گاز -1
  شير فشارشكن و مانومتر - 2
  جريان سنج - 3
  شكل Yرابط  - 4
 ها مشعل- 5

  گاز  نمودارخط تامين  - 18شكل
  
  آزمون انجامروش    3- 8-10

لبه كه  اي گونه از هر صفحه ببريد، به متر ميلي) 45±1( و عرضمتر  ميلي) 300± 5( طول آزمونه به شش
يك آزمونه را در وسيله ). 1- 8دو آزمونه از هر صفحه مطابق بند (موازات لبه صفحه باشد  طولي آزمونه به

   سكو بايدفاصله بين زير وزنه و . باشد قائمدارنده قرار دهيد و مطمئن شويد كه لبه كوتاه آن به صورت  نگه
بار را ). 15شكل (شود  راستا همن نقطه دهانه مشعل تري لبه بلند پاييني بايد با پايين. باشد متر ميلي) ±10 1(

  .آزمونه اعمال كنيد) مهارنشده(به انتهاي آزاد 
. ها را روشن كنيد مشعل. باشد متر ميلي) 260±1(دارنده بايد  وسيله نگهمرز كاربرد وزنه تا  فاصله محل 

  .درجه سلسيوس تامين شود) 1000±50(اي تنظيم كنيد كه از هر ترموكوپل دماي  گونه جريان گاز را به
، آزمونه را براي چسبندگي )هر كدام كه زودتر انجام شود(دقيقه  15كه وزنه به سكو رسيد يا پس از  هنگامي

  .مورد بررسي قرار دهيد
  .انجام دهيدهمين ترتيب  بهها  آزمون را روي هر يك از آزمونه

  
  ه نتايج ئارا   4- 8-10

صورت صفحه در اين آزمون  ، در اين)به دو نيم يا به قطعات بيشتر(شكست ها  چنانچه هر يك از آزمونه
  .شود مردود درنظر گرفته مي
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  گيري چگالي اندازه   8-11
  اصول آزمون   1- 8-11

  . شود جرم و ابعاد آزمونه محاسبه  گيري اندازهدار گچي بايد از  چگالي صفحات روكش
  
  وسايل الزم  2- 8-11
  ؛متر كش يا متر فلزي با قابليت خوانش يك ميلي خط  2-1- 8-11
  ؛متر ميلي 1/0قابليت خوانش متر و  ميلي 10با قطر حداقل ، گيج مدرج يا كوليس ويژه ريزسنج 2-2- 8-11
  .گرم 1/0ترازو با قابليت خوانش   11-2-3- 8 

  
  روش انجام آزمون   3- 8-11

  .گرم وزن كنيد 1/0ها را با دقت  آزمونه. كنيدسازي  آماده 1- 3- 7-8شش آزمونه را مطابق بند 
  .اندازه بگيريد 4- 8و  3-8، 2-8مطابق بندهاي را ها  آزمونهابعاد 

  
  ه نتايج ئارا   4- 8-11

گيري ابعاد  ها كه از اندازه آن) به مترمكعب(بر حجم ) به كيلوگرم(چگالي هر آزمونه را با تقسيم كردن جرم 
گيري  دارگچي، ميانگين نتايج شش اندازه چگالي صفحه روكش. كنيد محاسبهدست آمده است،  ها به آزمونه

  .شود گرد مي كيلوگرم بر متر مكعب 1/0×  103تا  كهمنفرد است 
  
  تعيين سختي سطحي صفحه  8-12
  اصول آزمون   8-12-1

گيري  اندازهبايد سقوط يك گوي كوچك فوالدي از يك ارتفاع معين، حاصل از آسيب سطحي ايجاد شده 
  . شود 

  
  وسايل الزم  8-12-2
  ؛گرم )510 ± 10(متر و جرم  ميلي 50با قطر  فوالديگوي  1- 8-12-2
متر كه تمامي سطح آزمونه را در برگيرد  ميلي 20مسطح محكم به ضخامت افقي فوالدي ميز  2- 8-12-2
  ؛در برابر ضربه تغيير وضعيت ندهدو

  ؛كاغذ كاربن  3- 8-12-2
  ؛متر ميلي 5/0 دقتكش فلزي مدرج با  خط 4- 8-12-2
  .فوالدي گويداري  پايه براي نگه  5- 8-12-2

   



34  
  

  روش انجام آزمون   8-12-3
  سازي آزمونه مادهآ   8-12-3-1

 .ببريـد دار گچـي مـورد آزمـون،     روكـش متـر از يـك صـفحه     ميلي 400× متر   ميلي 300يك آزمونه به ابعاد 
  .شرايط كنيد تثبيتدرجه سلسيوس، ) 40±2(تا رسيدن به جرم ثابت در دماي  را ها آزمونه

  
   آزمون نجاما   8-12-3-2

آن را با كاغذ سطح روي ميز محكم قرار دهيد وباشد بر  باال سمتبه آن سطح رويي به طوري كه آزمونه را 
اي قرار دهيد  گونه بههاي پايه نگهدارنده  را بين گيرهفوالدي سپس گوي  .)19مطابق شكل ( كاربن بپوشانيد

  .)19مطابق شكل (باشد  متر ميلي )500±5(تا سطح صفحه،  فوالدي گويين زيربخش كه فاصله 
و قطر ريد سپس كاغذ كاربن را بردا .)19مطابق شكل ( را رها كنيد تا روي صفحه بيفتدگوي فوالدي 

  .)19مطابق شكل ( يدكنگيري  متر اندازه با دقت ميلياست  همحل ضربه كه رنگي شدفرورفتگي را در 
  .تكرار كنيديك آزمونه اين آزمون را سه بار روي 
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 مترميليبعاد بها

  
  :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

  انجام آزمون تعيين سختي سطحيروش   –19شكل 
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  ارائه نتايج  8-12-4
   .متر گزارش كنيد عنوان سختي سطحي صفحه با تقريب ميلي گيري را محاسبه و به ميانگين نتايج سه اندازه

  .سختي سطحي صفحه بايد از طريق اين مقدار ميانگين مشخص شود
  
  )به زيرسازه صفحه اتصال(تعيين مقاومت برشي    8-13
  اصول آزمون   8-13-1

  .شود نصب مي چوبي هر طرف دو تيردار گچي در  دو قطعه نمونه صفحه روكش
گيري مقاومت كششي، كشيده و نيروي الزم براي شكست  قطعات چوبي با استفاده از دستگاه مناسب اندازه

  .شود تعيين مي
  
  وسايل الزم  8-13-2
  ؛درصد) 50±5(سلسيوس و رطوبت نسبي  درجه) 23 ±2(دماي محفظه تثبيت شرايط با   8-13-2-1
  ؛نيوتن 10كيلونيوتن و قابليت خوانش  5گيري مقاومت كششي با ظرفيت  دستگاه اندازه 8-13-2-2
  ؛متر كش يا متر فلزي با قابليت خوانش يك ميلي خط  8-13-2-3
  ؛درصد 14 ، داراي حداكثر ميزان رطوبتC16 ، رده 15-2استاندارد بند تير چوبي مطابق   8-13-2-4
طول برابر با ضخامت صفحات  ، به6- 2استاندارد بند اي مطابق  سر خزينه  هاي پيچ 8-13-2-5

متر  ميلي) 8/3±2/0(متر و قطر ساق  ميلي) 0/8±2/0(متر و قطر سر  ميلي 20دارگچي بعالوه حداقل  روكش
  ).قطر بيروني شامل دنده(
  
  روش انجام آزمون   8-13-3

از هر صفحه  ،)14مطابق شكل(، )L(متر در جهت طولي  ميلي 170× متر   ميلي 600 چهار نمونه به ابعاد
درجه سلسيوس و رطوبت ) 23 ±2(دماي با  ها را در شرايط نمونه). نمونه مورد نياز است 12مجموعاً (ببريد 
  .تا به جرم ثابت برسد تثبيت شرايط كنيد درصد) 50±5(نسبي 
  با يك فاصله(ي طرف دو قطعه چوبدو دار گچي روي هر  حه روكشنمونه صف دوآزمونه را با نصب يك 

متر  ميلي) 15±1(ها تا لبه بريده شده صفحه بايد  فاصله محور پيچ. با استفاده از پيچ بسازيد ،)متري ميلي 15
  ).20مطابق شكل (باشد 

عمل آيد و قسمت باالي  بهجلوگيري هاي زودهنگام  ها بايد به دقت كنترل شود تا از ايجاد ترك اتصال پيچ
  .سر پيچ بايد درست زير سطح صفحه قرار گيرد

  .گيري مقاومت كششي قرار دهيد آزمونه را در دستگاه اندازه

  . دست آيد به شكست نقطهدرصد اعمال كنيد تا  ±20متر بر دقيقه با رواداري  ميلي 10باري با نرخ خيز 

  .، انجام شود20ابعادي ارائه شده درشكل ساخت آزمونه بايد مطابق جزئيات  -يادآوري
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 مترميليابعاد به

  
  آزمونه براي تعيين مقاومت برشي متداول  –20شكل 

  : نتايج ثبت
  ؛نوع و ضخامت صفحه -
  .، برحسب نيوتن)B(بار شكست  -

  .مانده انجام دهيد براي پنج آزمونه باقيهمين ترتيب  بهآزمون را 
  
  ه نتايج ئارا   8-13-4
گيري شده بر  ، در مورد هر شش آزمونه با تقسيم بار شكست اندازه)b(شكست را براي هر اتصال مكانيكي  بار

  .، مطابق فرمول زير محاسبه كنيد4عدد 
            

                   

دارگچي را كه ميانگين مقادير محاسبه شده شش آزمونه است،  ات روكشمقاومت برشي متداول صفح
 .نيوتن گزارش كنيد برحسب
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  تعيين جرم پايه كاغذ   8-14
  .شود  ، تعيين9- 2استاندارد بند در صورت لزوم، جرم پايه كاغذ بايد مطابق 
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(
  برداري براي آزمون روش نمونه

  
  كليات    1-الف

 ،همربوطـ  از محمولـه دارگچـي   صـفحات روكـش  تعـداد مـورد نيـاز    بايـد   ،هـا  بـا ويژگـي  مطابقت براي تعيين 
  . برداري شود نمونه

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

  و  1-2-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

بـراي   يدر محموله داراي شانس يكسـان صفحات همه انجام شود كه  اي گونه به برداري اتفاقي بايد روش نمونه
  .دنباش شدن انتخاب 

هاي مختلف داخل محموله بدون در نظر گرفتن شـرايط يـا كيفيـت     قسمتكليه از  بايد از هر نوعصفحه سه  
  . 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    ، بـرداري نماينـده   روش نمونه ممكن است،دودي از آنها عبه تعداد م تنهادستيابي  و بوده

  . قرار گيرد
  

   

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

  . از مجموعه هاي بزرگ به مجموعه هاي كوچك تقسيم ودر انتظار نصب مي باشند دارگچي كه صفحات روكش شوند ويا در هنگامي مي
2- Representative Sampling 
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  مجموعهبرداري از يك  نمونه   2-2- 2-الف
صـفحه  يـك  . دوتقسـيم شـ   فرضـي بـا ابعـاد يكسـان    واقعـي يـا    مشـابه محموله بايد حداقل به سـه قسـمت   

مورد نياز نمونه مطابق بـا  اي كه تعداد  گونه انتخاب شود، بهبايد به صورت اتفاقي از هر قسمت دارگچي  روكش
  .فراهم شود ،1-8 بند

ها يا  مجموعهالزم است برخي  برداري، در هنگام نمونه مجموعهيك دارگچي  صفحات روكشبراي دستيابي به  -يادآوري
  . دنكنار گذاشته شو از آنها يهاي قسمت

  
    1شده بسته بنديبرداري 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
و اتفاقي از داخل هر بسته بدون در نظر گرفتن شرايط  طوربايد به دارگچي  يك صفحه روكشو  گذاشته شده

  . دست آيد هاي مورد نياز، به  شود تا تعداد نمونهآنها برداشته  يا كيفيت
   

                                                                                                                                                         
1 -Wrapped 
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  بپيوست 
  )الزامي(

  بدون انجام آزموندارگچي  صفحات روكش بندي واكنش در برابر آتش شرايط براي دسته
  
   مقدمه    1-ب

، بـراي كاربردهـاي نهـايي براسـاس     رائه شـده در جـدول زيـر   هاي ا ويژگيبا  طابقمدار گچي  صفحات روكش
  .شود بندي مي دستهاستاندارد 

  
  دار گچي هاي مربوط به واكنش در برابر آتش صفحات روكش رده   1-جدول ب

صفحات 
  دار گچي روكش

ضخامت اسمي 
  )e(صفحه 

)mm(  

  1جرم پايه كاغذ  هسته گچي

)G (  
)g/m2(  

   2رده  مصالح زيركار
  )جزء مصالح كف به(

  )M(چگالي 
)kg/m3(  

 رده واكنش 
  در برابر آتش

مطابق با استاندارد 
ملي ايران شماره 

7830  
جزء صفحات  به(

  )دار سوراخ

5/9 < e  5/6  800  M  

A1 

220  G    هر مصالح زيركار پايه
  چگاليچوبي با 
kg/m3 400    

يا هر مصالحي داراي 
  s1,d0-A2حداقل رده 

s1,d0-A2 

320  G < 220 s1,d0-B 

5/9  e   600  M  

220  G   مصالح زيركار پايه هر
  چوبي با چگالي

kg/m3 400   
يا هر مصالحي داراي 

   s1,d0-A2حداقل رده 
كاري  هر مصالح عايق يا

  d2 –Eداراي حداقل رده 
  1نصب شده مطابق روش 

s1,d0-A2 

320  G < 220 

s1,d0-B 

  .درصد افزودني آلي 5حداكثر مقدار  و داراي 9-2استاندارد بند گيري مطابق با  اندازه  1
  . Commission Decision 2000/147/EC، پيوست  1ارائه شده در جدول هاي  رده  2
  
  برداري كاربرد در شرايط بهره    2-ب
   كليات 1-2-ب

  .يكي از سه روش زير نصب شود با استفاده ازدار گچي بايد  صفحات روكش
  

  به زيرسازه مكانيكي  اتصال )1روش (  2-2-ب
حـداقل از آخـرين اليـه بيرونـي بايـد بـه صـورت        ) هاي چنداليه شكل سامانه به(يا  ،دار گچي صفحات روكش

بـه يـك زيرسـازه    يـا   )5-2 ساخته شده از مواد شرح داده شده در استاندارد بنـد (مكانيكي به زيرسازه فلزي 
  .نصب شود )13-2استاندارد بند مطابق (چوبي 
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دارنـده   ي نگـه اعضـا فاصله بـين  جهت است، حداكثر  يكر تنها ددارنده  نگه اعضايزيرسازه داراي كه  هنگامي
  . دار گچي باشد برابر ضخامت صفحات روكش 50نبايد بيشتر از 

دارنـده نبايـد    ي نگـه اعضـا دارنده در دو جهت است، حداكثر فاصله بين  ي نگهاعضازيرسازه داراي كه  هنگامي
  . دار گچي باشد ضخامت صفحات روكشبرابر  100بيشتر از 

دار  اي كه از ضخامت صـفحه روكـش   گونه ، منگنه يا ميخ صورت گيرد به اتصال مكانيكي بايد با استفاده از پيچ
دارنده در امتداد طـولي آن بـه داخـل زيرسـازه      متري مركز هر عضو نگه ميلي 300در فاصله  و رد شدهگچي 

   .متصل شود
زيرسـازه  . كـاري باشـد   ي ممكن است داراي يك فاصله هوايي يـا فـرآورده عـايق   دار گچ پشت صفحات روكش

  : مطابق موارد زير باشد است ممكن
يـا هـر نـوع     كيلـوگرم بـر متـر مكعـب     400مصالح زيركار پايه چوبي با چگالي بزرگتر يا مسـاوي    1-2-2-ب

خامت اسمي بزرگتر يـا مسـاوي   دار گچي با ض كه از صفحات روكش ، هنگاميs1,d0-A2مصالحي با حداقل رده 
كيلـوگرم بـر متـر مكعـب      800متر و چگالي هسته بزرگتـر يـا مسـاوي     ميلي 5/9متر و كوچكتر از  ميلي 5/6

  . استفاده شود
كيلـوگرم بـر متـر مكعـب يـا هـر نـوع         400مصالح زيركار پايه چوبي با چگالي بزرگتر يا مساوي   2-2-2-ب

دار گچي با ضخامت اسمي بزرگتر يـا مسـاوي     كه از صفحات روكش هنگامي، s1,d0-A2مصالحي با حداقل رده 
  . كيلوگرم بر متر مكعب استفاده شود 600متر و چگالي هسته بزرگتر يا مساوي  ميلي 5/9
دار گچي بـا ضـخامت    كه از صفحات روكش ، هنگاميd2-Eكاري با حداقل رده  هر نوع مصالح عايق  3-2-2-ب

كيلوگرم بر متر مكعب اسـتفاده   600متر و چگالي هسته بزرگتر يا مساوي  ميلي 5/9 اسمي بزرگتر يا مساوي 
  . شود

. متر باشـد  ميلي 4عرض كوچكتر يا مساوي  دار گچي مجاور هم، بايد داراي شكافي با درز بين صفحات روكش
و يـا درز بـا اسـتفاده از     ه يا نشودداري شد دارنده زيرسازه نگه نظر از اينكه درز مستقيماً توسط عضو نگه صرف

  .مواد درزبندي پرشده يا نشده باشد، اين الزام بايد درنظرگرفته شود
دار گچـي مجـاور    هر درز بين صفحات روكـش  چه چنان،  2-2-2-بو  1-2-2-بموارد ذكر شده در بند در 
متر باشـد، درز   يليداري نشود و عرض شكاف بزرگتر از يك م دارنده زيرسازه نگه مستقيماً توسط عضو نگه هم،

توان پرنشده  ساير درزها را مي(طوركامل پر شود  به 4-2بايد با استفاده از مواد درزبندي مطابق استاندارد بند 
  ).باقي گذاشت

دار گچي مجاور هـم، بايـد  بـا اسـتفاده از      ، درزهاي بين صفحات روكش3-2-2-بدر مورد ذكر شده در بند 
  .طوركامل پر شود به 4-2بند مواد درزبندي مطابق استاندارد 

  
   كار پايه چوبي توپرزيرمصالح مكانيكي به  اتصال )2روش (  3-2-ب

طور مكانيكي به مصالح زيركار پايه چوبي توپر با چگـالي بزرگتـر يـا مسـاوي      بايد به دار گچي صفحات روكش
  .كيلوگرم بر متر مكعب نصب شود 400

  .باشد فضاي خاليگونه  بايد هيچدار گچي و مصالح زيركار ن بين صفحات روكش



43  
  

بين اتصاالت مكانيكي بايد براسـاس   فاصله . ، منگنه يا ميخ صورت گيرد اتصال مكانيكي بايد با استفاده از پيچ
  . باشد ، )2-2-بند ب( 1هاي ارائه شده در روش  ويژگي

 اشـد متر ب ميلي 4مساوي عرض كوچكتر يا  دار گچي مجاور هم، بايد داراي شكافي با درز بين صفحات روكش
  .بماند  و پرنشده باقي

  
بـه روش  ديوارپوششـي  سـامانه  ( اتصال يا چسباندن مكانيكي به مصالح زيركار توپر )3روش (  4-2-ب

   )خشك
بندي واكـنش در برابـر    حداقل ردهبه مصالح زيركارتوپر با مستقيم  طور دار گچي بايد به صفحات روكشاتصال 
  .ودش، انجام s1,d0-A2آتش 
اي كه از ضـخامت   گونه بهانجام داد ، منگنه يا ميخ  با استفاده از پيچتوان  دار گچي را مي صفحات روكش اتصال

هاي مـواد چسـباننده    با استفاده از چونهيا و به داخل زيرسازه متصل شود و  شده دار گچي رد صفحات روكش
  . شود ، انجام22-2بند پايه گچي براساس استاندارد 

فواصل مركز بـه مركـز محـل    هاي چسباننده بايد  در هر دو حالت اتصال با پيچ يا ميخ و يا با استفاده از چونه
  . باشدمتر  ميلي 600، حداكثر )هم به صورت عمودي و هم به صورت افقي(اتصال 

  .توان به صورت پر نشده باقي گذاشت دار گچي مجاور هم را مي كليه درزهاي بين صفحات روكش
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  جپيوست 
  )الزامي(

  واكنش در برابر آتش آزمون برايدارگچي  صفحات روكشنصب 
  )SBIآزمون (  3- 2مطابق استاندارد بند  

  
   مقدمه    1-ج

 )جرم پايه كاغذ و غيـره  مانند ضخامت صفحه، هسته گچي،(پيوست ب  مطابقاعالم شده كه شرايط  هنگامي
بـا صـفحات   سـامانه نصـب شـده    بـر روي  الزم اسـت   ،تعيين شـده الزامات براساس يا چنانچه  رود كار نمي به

آزمـون   ،)، قـرار دارنـد  s1,d0-A2 هردكـه حـداقل در    مصالحيبه غير از (دار گچي روي مصالح زيركار  روكش
  .رود كار  ات زير بهرمقر بايد واكنش در برابر آتش انجام شود، براي نصب و محكم كردن

  
   كاربردهاي عمومي    2-ج

را فـراهم   ايـن روش دشـوارترين شـرايط    .دنبايد با استفاده از روش زيـر نصـب  شـو   دارگچي  صفحات روكش
صـفحات   در مـورد بنـدي حاصـل از آن را بتـوان بـراي همـه كاربردهـاي نهـايي         طوري كه دسـته  سازد به مي

ابـل اسـتفاده   ق ،دست آمده براي يك ضخامت مشـخص  به شايان ذكر است كه نتايج. كاربرد بهدارگچي  روكش
   . استي بيشتر نيز ها براي ضخامت

ارائـه شـده    5-2ساخته شده از موادي كه جزئيات آن در اسـتاندارد بنـد   (صفحات بايد به يك زيرسازه فلزي 
  . ، نصب شود)3-1 -جتا  1-1-جهاي  مطابق شكل(، )است

متـر و   ميلـي  80تـا   متـر  ميلـي  70داراي جـان بـه عـرض   قـائم  هـاي فـوالدي    از ستونكبا استفاده سازه بايد 
  .مستقر شود )2-1-جمطابق شكل (متر  ميلي 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
صـفحات مجـاور بايـد نزديـك     همه درزهـاي  . قرار گيرند 1-1-جدرزهاي عمودي و افقي بايد مطابق با شكل 

  .و درزگيري نشوند بوده هم به
داراي  )در برابر آتش غيرمقاوماز نوع (اورتان  ايجاد شده در پشت صفحات از طريق زيرسازه، بايد با پليفاصله 

 15متـر تـا    ميلـي  10اورتان استفاده شده بايـد   ضخامت پلي .كيلوگرم بر متر مكعب، پرشود) 35± 5(چگالي 
  .متر كمتر از عرض جان زيرسازه باشد ميلي

  متـري  ميلـي  40بايد يك فاصله هوايي  ،)كلسيم سيليكاتجنس  از اي صفحه(مصالح زيركار اورتان و  بين پلي
  .گرفته شودنظر  در
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  متر ميليابعاد به

  

  
  :راهنما

  ستونك فلزي -2
 ناودانك -3

  زيرسازه  -2-1 –جشكل  درزها-1-1–ج شكل
  

 متر ميلي ابعاد به 

  
  :راهنما

  دارگچي  صفحات روكش -1
  ستونك فلزي -2
   ناودانك -3
  سيليكاتكلسيم از جنس  اي صفحهمصالح زيركار  -4
  اورتان پنل پلي -5
  فاصله هوايي -6

  مكانيكي اتصال  -3-1-جشكل 
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   با توجه به پر كردن درزها محدودشده يهااربردك   3-ج
فاصله ايجاد شده مطـابق روش شـرح داده شـده در     كه نصب شوند به گونه اي دار گچي بايد  صفحات روكش

، درزبنـدي  )4-2مطابق استاندارد بنـد  (پر شود و درزهاي بين صفحات با استفاده از مواد درزبندي  ،2-جبند 
  .شود

كـه درزهـاي ايجـاد     دست آمده بايد براي همه كاربردهاي نهايي مورد استفاده قرار گيرد مشروط برآن نتايج به
صفحات با يك ضخامت  اين آمده برايدست  نتايج به. ، درزبندي شود)4-2مطابق استاندارد بند (شده با مواد 

  .مورد استفاده قرار گيردي بيشتر ها ضخامتمي تواند براي مشخص 
  
  مصالح زيركار پايه چوبي در خصوص  كاربردهاي محدودشده   4-ج
تـوان بـراي هـر     دست آمده را مي بندي به رده. دارگچي بايد با استفاده از روش زير نصب شود صفحات روكش 

، A2و  A1كيلوگرم بر متر مكعـب و مصـالح زيركـار رده     350چوبي با چگالي حداقل   زيركار پايهنوع مصالح 
 ،يك ضخامت مشـخص دارگچي با  صفحات روكشدست آمده براي  نتايج به. شرح زير مورد استفاده قرار داد به

   .كار گرفته شود به نيزبيشتر  هاي بايد براي همه ضخامت
)  20تـا   15(به مصالح زيركار چوبي پيوسته غيرمقاوم در برابر آتش با ضـخامت   طور مكانيكي صفحات بايد به

 هـاي  مطابق شكل(كيلوگرم بر متر مكعب نصب شوند ) 350±50(متر و چگالي  ميلي ± 2با رواداريمتر  ميلي
صـفحه و   متري مركـز  ميلي) 300±30(در فاصله و اتصاالت مكانيكي بايد با استفاده از پيچ ). 2-جو  1-1-ج

  .پيرامون آن انجام شوداطراف 
مجـاور بايـد نزديـك     همه درزهـاي صـفحات  . قرار گيرند 1-1-جدرزهاي عمودي و افقي بايد مطابق با شكل 

  .هم بوده و درزگيري نشوند به
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 مترميلي ابعاد به 

  :راهنما
  دارگچي  صفحات روكش -1
  صفحه چوبي -2
  فاصله هوايي -3
  سيليكاتكلسيم از جنس  اي صفحهمصالح زيركار  -4

  دارگچي بر روي مصالح زيركار پايه چوبي نصب صفحات روكش  -2 –جشكل 


