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 ب

  به نام خدا

 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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  و صوتي /يهاي مركب عايق حرارت مورد استفاده در پنل گچي ايههاي پ چسباننده - گچ «

  »آزمونهاي  تعاريف، الزامات و روش - دار گچي صفحات روكش 
  

  يا نمايندگي/سمت و  : رئيس
  عباسيان، ميرمحمد
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  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    :دبيران
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  )كارشناس شيمي(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات
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  شهرسازيو  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 (
  

  ايران ملي استانداردسازمان 

  حبي مقدم، مهدي
  )كارشناس ارشد مديريت(
  

  شركت صداگير

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

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات
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 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  محمد كاري، بهروز
  )دكتري مهندسي عمران(
  

  و شهرسازي مسكن راه، مركز تحقيقات

  مي، حسنمعصو
  )كارشناس شيمي(
  

  شركت سپيد گچ ساوه

  مهرگان، سارا
  )كارشناس شيمي(
 

 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  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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  پيش گفتار
  

و صـفحات   صـوتي  /يهاي مركب عـايق حرارتـ   مورد استفاده در پنل گچي پايههاي  چسباننده -گچ« استاندارد
توسـط   مربـوط  هـاي  دركميسـيون  آن نويس پيش كه »هاي آزمون تعاريف، الزامات و روش - دار گچي روكش

 كميتـة  اجـالس سيصدو هفتاد و هشـتمين   در و شده تدوين و تهيه و شهرسازي سكنراه، م مركز تحقيقات

 بـه  اينك ،صويب شدت 25/9/91 هاي ساختماني  مورخ استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده ملي

 ،1371 مـاه  بهمن مصوب ،سازمان ملي استاندارد ايرانمقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد
 .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به

خـدمات،   و علـوم  صنايع، 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  دخواهـ  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

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

  
BS EN 14496:2005, Gypsum Based Adhesives for thermal/acoustic insulation composite 
panels and plasterboards -Definitions, requirements and test methods. 
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و  صوتي/يهاي مركب عايق حرارت مورد استفاده در پنل گچي پايههاي  چسباننده –گچ 
  الزامات و روش هاي آزمون ،تعاريف -دار گچي صفحات روكش

  
  و دامنه كاربرد هدف   1
 يعملكــرد خصوصــياتو  روش هــاي آزمــون ،تعــاريف، الزامــات تعيــين ،انداردهــدف از تــدوين ايــن اســت 

ايـن   .شـود  هـا سـاخته مـي    و افزودنـي ) 1-2مطـابق بنـد   ( ساختماني از گچاست كه  گچي پايههاي  چسباننده
 ،)2-2مطـابق بنـد   (صـوتي  / يعـايق حرارتـ   دار گچي روكش هاي مركب صفحات پنل  ها براي نصب چسباننده

 بـا فراينـد توليـد ثانويـه     صفحات ديگر مانندهاي مناسب  وردهآفر، )3-2مطابق بند ( ر گچيدا صفحات روكش
همچنـين   .گيـرد  مورد استفاده قرار ميروي ديوارها و جداگرها ) 7-2مطابق بند (ها  و قرنيز) 6-2مطابق بند (

  .شوند ميحرارتي و صوتي استفاده هاي تأمين كننده عملكرد  ها در ساخت سامانه اين چسباننده
   شـود،  گيـري مـي   اسـتاندارد انـدازه  هاي آزمـون   بر اساس روشاين استاندارد خصوصيات عملكردي زير را كه 

  :گيرد دربرمي
  ؛واكنش در برابر آتش -
  ؛ مقاومت در برابر آتش -
  .مقاومت چسبندگي -

  .ست، ارائه شده اها با اين استاندارد ملي ارزيابي انطباق فرآوردهدر اين استاندارد، 
ساختمان   كه هنگام مصرف و پذيرش فرآورده در صنعت تكميليهمچنين اين استاندارد، خصوصيات فني 

  .گيرد دربرمي را هاي مرجع مربوط به اين خصوصيات و آزمون داراي اهميت است
  
  مراجع الزامي    2
 

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

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  خ انتشار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاري. 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
هـاي سـاختماني و    گـچ  -قسـمت دوم   -هاي آزمون  روش -، گچ 12015-2استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  .مادهاندودهاي گچي آ
  هــاي مركــب صــفحات روكــش دار گچــي عــايق  پنــل -، گــچ 12805اســتاندارد ملــي ايــران شــماره   2-2

  .هاي آزمون تعاريف، الزامات و روش -صوتي/ حرارتي 
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  .ها ويژگي - دار صفحات روكش -  ، گچ7830استاندارد ملي ايران شماره   2-3
 .بندي طبقه -هاي ساختماني راي مصالح و فرآورده، واكنش در برابر آتش ب8299استاندارد ملي ايران    2-4

  .الزامات - هاي مديريت كيفيت  ، سيستم9001ايزو  - استاندارد ملي ايران   2-5
  

2-6 EN 14190, Gypsum plasterboard products from reprocessing - Definitions, 

requirements and test methods. 

2-7 EN 14209, Preformed plasterboard cornices - Definitions, requirements and test 

methods. 

2-8  EN 196-1, Methods of testing cement — Determination of strength 
2-9 EN 13501-2, Fire Classification of Construction Products and Building Elements, Part2: 

Classification Using Data from Fire Resistance Tests (excluding products for use in 

ventilation systems). 

2-10 EN 13823:2002, Reaction to fire tests for building products, Building products 

excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item. 

  
  الزامات   3
  رفتار در برابر آتش  3-1
  آتشواكنش در برابر      3-1-1

داراي كه  گچي پايههاي  چسبانندهاست، بنابراين  گچ ساختماني ،گچي پايههاي  از تركيبات اصلي چسباننده
دسته  ، بدون نياز به آزمون، درباشند) هر كدام كه بيشتر است(درصد وزني يا حجمي مواد آلي  كمتر از يك

1 A شوند مي بندي  طبقه ،واكنش در برابر آتش.  
مورد آزمون ، بايد باشنددرصد وزني يا حجمي مواد آلي  بيشتر از يكداراي  گچي پايههاي  چسبانندهچنانچه 

  .دونش  بندي طبقه ،4-2بند  استاندارد مطابققرار گيرند و سپس 
بايد در شرايط  گچي پايههاي  د، چسبانندهنياز باش مورد ،10-2بند چنانچه آزمون استاندارد ارائه شده در 

  .برداري مورد آزمون قرار گيرند بهره
  
  آتشدر برابر  مقاومت    3-1-2

هاي مركب عايق  براي پنل گچي پايههاي  مقاومت در برابر آتش يك سامانه داراي چسباننده در صورت لزوم،
  .شود بندي طبقه ،9 - 2تاندارد بند ، بايد تعيين و مطابق اسدار گچي صفحات روكش و صوتي/ حرارتي 

  . يستبه تنهايي ن  نصب شده است و مربوط به خود فرآورده سامانهاز يك  اي مشخصهدر برابر آتش  مقاومت  -يادآوري
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  مقاومت چسبندگي    3-2
از  تر كم نبايد ،شود مي گيري اندازه، 6-7مطابق استاندارد بند  كه گچي پايههاي  چسبانندهمقاومت چسبندگي 

  . مگاپاسكال باشد 06/0
  
  آور مواد زيان    3-3

آوري را بيش از حداكثر ميزان مجاز  ، نبايد مواد زيانگچي پايههاي  مواد مورد استفاده در توليد چسباننده
  .، آزاد كندمربوطمشخص شده در استاندارد فرآورده يا مقررات ملي 

  
  كلسيم سولفاتميزان     3-4

 انجام دست آمده از كه بر مبناي نتيجه به )پودريبه صورت ( گچي پايهباننده چس كلسيم سولفاتميزان 
  .باشدوزني آن درصد  30تر از شود،  نبايد كم مي محاسبه ،1- 2آزمون مطابق استاندارد بند 

  
  )گيرش نهايي(مفيد كاركرد  زمان  3-5

بايد بيشتر از شود  گيري مي دازهان،  5-7كه مطابق روش آزمون بند  گچي پايهچسباننده  مفيد كاركردزمان 
  .زمان اظهارشده توسط توليدكننده باشد

  
  ارزيابي انطباق     4
  كليات     4-1

صـوتي و صـفحات   / هاي مركب عـايق حرارتـي   گچي مورد استفاده در  پنل هاي پايه چسبانندهانطباق ارزيابي 
  : شود توجه به موارد زير انجام مي ده و با براساس اظهار توليد كنن ،اين استاندارد الزاماتبا دارگچي  روكش

  اوليه؛ آزمون نوع -الف
  .اي كنترل توليد كارخانه -ب

صـوتي و  / هـاي مركـب عـايق حرارتـي     گچي مـورد اسـتفاده در  پنـل    هاي پايه چسبانندهبراي اهداف آزمون، 
ق خواص مورد نظر بندي كرد تا از اين طري توان در يك مجموعه مشخص، گروه را مي دارگچي صفحات روكش

صـوتي و صـفحات   / هـاي مركـب عـايق حرارتـي     مورد اسـتفاده در  پنـل   گچي هاي پايه چسباننده تمام براي 
  .مشترك در نظر گرفته شودبه طور مجموعه،  آن  دارگچي روكش

گيرنـد، بايـد توسـط توليدكننـده      هـا يـا خواصـي كـه خـارج از مجموعـه قـرار مـي         براي آن دسته از فرآورده
  .گيري شود تصميم
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   آزمون نوع    4-2
  كليات  4-2-1

  .انجام شود 7برداري و آزمون بايد مطابق بند  نمونه
  .داري شود سال توسط توليد كننده نگه 5هاي نوع بايد ثبت و براي مدت حداقل  نتايج كليه آزمون

  
  آزمون نوع اوليه  4-2-2

  .هاي اين استاندارد بايد انجام شود گيآزمون نوع اوليه، براي نشان دادن انطباق فرآورده با ويژ
هـاي مركـب عـايق     گچي مورد استفاده در  پنـل  هاي پايه چسبانندهآزمون نوع اوليه، در شروع توليد يك نوع 

هـاي مربـوط بـه     مگر آنكه اين فرآورده جـزء يكـي از گـروه   (جديد دارگچي  صوتي و صفحات روكش/ حرارتي
كه ايـن روش بـه   (يا در شروع يك روش جديد توليد ) قرار گرفته استاي باشد كه قبالً مورد آزمون  مجموعه

  .، بايد انجام شود)اي روي خواص فرآورده تأثيرگذار است طور عمده
بـرداري، سـامانه    نوع فرآورده، خصوصيات، روش آزمون، روش نمونـه (هايي كه قبالً از نظر كليه شرايط  آزمون

  .توان مورد پذيرش قرار داد را مي رد انجام شده استمطابق اين استاندا) گواهي انطباق و غيره
مورد نظر مرتبط است،  كه به كاربردهاي) 3شده در بند ارائه (نوع اوليه براي كليه مشخصات محصول   آزمون

  : به غير از موارد زير. بايد در نظر گرفته شود
اده مربـوط، بـه طـور غيـر مسـتقيم      توان از طريق بازرسي مقدار مـ  كه آزاد شدن مواد خطرناك را مي زماني -

  .ارزيابي كرد
  .مورد استفاده قرار مي گيردجدول بندي كه مقادير  هنگامي -
  
  آزمون نوع تكميلي  4-2-3

  هــاي مركــب عــايق  گچــي مــورد اســتفاده در  پنــل هــاي پايــه چســبانندهكــه تغييــري در طراحــي  هنگــامي
امين كننده اجزاي متشكل فرآورده يا فرآينـد توليـد   ، ماده اوليه يا تدارگچي صوتي و صفحات روكش/ حرارتي

اي روي يك يـا بـيش از يـك خاصـيت فـرآورده       ، رخ دهد و به طور عمده)در ارتباط با تعريف يك مجموعه(
  .هاي نوع بايد روي آن خصوصيات تكرار شود تأثيرگذار باشد، آزمون

  
  اي كنترل توليد كارخانه    4-3
  كليات    4-3-1

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

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

  .فرآيند توليد و فرآورده باشد
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هـاي ايـن اسـتاندارد     و براي ويژگي 5-2بند استاندارد الزامات اي كه مطابق  توليد كارخانه كنترليك سامانه 
  .شود، قابل قبول است ايجاد مي

شود، بايد ثبت  هايي كه نياز به اقدام دارند، يا هرگونه اقدامي كه اتخاذ مي ها يا ارزيابي ها، آزمون نتايج بازرسي
هاي استاندارد نباشد، در  ي مطابق با ويژگياين اقدام زماني انجام مي شود كه مقادير يا معيارهاي بازرس. شود

اي مربـوط بـه    هـاي توليـد كارخانـه    بايد ثبت و براي دوره مشخص شده در روش  اين صورت هر گونه مغايرت
  .داري شود توليد كننده، نگه

  
  كاركنان     4-3-2

كـه روي انطبـاق فـرآورده     فعاليتي تأييد، اختيارات و رابطه بين كاركنان در زمينه مديريت، اجرا يا  مسئوليت
اين موارد به ويژه در مورد كاركناني اعمال مي شود كـه نيـاز بـه اقـدامات      .تأثيرگذار است، بايد مشخص شود

پيشگيرانه براي جلوگيري از بروز عدم انطباق فـرآورده، اقـدامات در مـورد عـدم انطبـاق و شناسـايي و ثبـت        
انطباق فـرآورده تأثيرگـذار اسـت،     ناني كه روي كارهايي كه بركارك. دارندمربوط به انطباق فرآورده  شكالتم

و تجارب مناسب تائيد  ها صالحيت آنها براساس آموزش، كارآموزي، مهارت كنند، بايد شايستگي و فعاليت مي
  .و كليه مدارك مربوط ثبت و نگه داري شود

  
  تجهيزات    4-3-3

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

  .قرار گيرندمنظم ها و معيارها، مورد بازرسي   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 . اختي فرآيند ساخت، در نتيجه اسـتفاده، فرسـودگي و خرابـي اطمينـان حاصـل شـود      در يكنو

هاي مكتوب توليد كننده ثبت شوند و مستندات مربوط بـراي   داري و تعميرات بايد انجام و مطابق با روش نگه
  .داري شود اي توليد كننده، نگه توليد كارخانهكنترل  هاي يك دوره مشخص شده در روش

  
  مواد خام و تركيبات    4-3-4

 مطابقـت  هاي كليه مواد خام ورودي به كارخانه و تركيبات و همچنين طرح بازرسي براي اطمينـان از   ويژگي
  . ها، بايد مستند شود آن
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  آزمون و ارزيابي فرآورده    4-3-5
مورد همه خصوصيات فـرآورده،   داري مقادير اظهار شده در هايي را ايجاد كند تا از نگه توليد كننده بايد روش
كه الزامات اين بند استاندارد برآورده  استبه اين مفهوم  ،5-2بند استاندارد مطابقت با . اطمينان حاصل شود

  . شده است
  
  گذاري قابليت رديابي و نشانه    4-3-6

بـل شناسـايي و ردگيـري    ها با توجه به محل توليد، بايـد قا  بندي فرآورده يا بسته 1هاي هاي منفرد، بچ فرآورده
گـذاري   هايي را براي اطمينان از بازرسي منظم كدهاي قابـل رديـابي يـا نشـانه     توليد كننده بايد روش. باشند

كه الزامات اين بند استاندارد است به اين مفهوم  ،5-2بند  استاندارد مطابقت با. پيوست فرآورده، مكتوب كند
  .برآورده شده است

  
  نامنطبق هاي فرآورده    4-3-7

چنـين  . هاي نامنطبق، مكتوب كند هايي را براي مشخص كردن چگونگي توليد فرآورده توليد كننده 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
  
  اقدام اصالحي    4-3-8

ها اتخاذ  آن وقوع مجددهايي را كه براي حذف علت عدم انطباق به منظور جلوگيري از  د روشتوليد كننده باي
كه الزامات اين بند استاندارد برآورده  است ، به اين مفهوم5-2بند استاندارد مطابقت با . كند، مستند سازد مي

  .شده است
  
  هاي آزمون ساير روش    4-3-9

هاي  مشخص شده است، ساير روش نوع اوليههايي كه در آزمون  غير از روشاي، به  براي كنترل توليد كارخانه
هـاي ايـن اسـتاندارد،     كه از تطـابق فـرآورده بـا ويژگـي     توان مورد استفاده قرار داد مشروط بر آن آزمون را مي

  . اطمينان كافي حاصل شود
  
  گذاري  نشان   5

دارگچـي،   صـوتي و صـفحات روكـش   / عايق حرارتيهاي مركب  گچي مورد استفاده در پنل هاي پايه چسباننده
  : ندشو گذاري نشانزير  شرحترتيب به  بايد به

صـوتي و صـفحات   / هاي مركـب عـايق حرارتـي    گچي مورد استفاده در  پنل هاي پايه چسباننده« عبارت  5-1
   ؛»دارگچي روكش

                                                                                                                                                         
1- Batches 
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   .ارجاع به اين استاندارد ملي  5-2
  

   : گذاري مثالي از نشان
 ،دارگچـي  صـوتي و صـفحات روكـش   / هاي مركب عايق حرارتي گچي مورد استفاده در پنل ي پايهها چسباننده

   .شماره اين استاندارد ملي
  
   بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب نشانه    6

كه دارگچي،  صوتي و صفحات روكش/ هاي مركب عايق حرارتي گچي مورد استفاده در  پنل هاي پايه چسباننده
نامـه ارائـه    بندي يا در بارنامه يـا گـواهي   بر روي بسته دارد ملي ايران مطابقت دارند بايد به وضوحاين استان با 

   :شوند گذاري نشانه شرح زير شده همراه با محصول به
  درج عالمت استاندارد در صورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استاندارد؛  6-1
  ؛نندهتجاري يا ساير مشخصات توليدكنام، نام   6-2
  ويا تاريخ انقضاي مصرف؛ تاريخ توليد  6-3
   .5قيد شده در بند مطابق موارد شناسايي  گچي پايه  چسباننده اتمشخص  6-4
  
  آزمونانجام  هاي روش   7
  كليات     7-1
  هـاي مركـب عـايق     در پنـل  مـورد اسـتفاده  گچـي   هـاي پايـه   هـاي آزمـون چسـباننده    روش اين استاندارد در

  .  ، شرح داده شده استدار گچي صفحات روكش و صوتي/ حرارتي
در استاندارد  گچي پايههاي  هاي ساختماني و چسباننده گچهاي آزمون  شرايط عمومي آزمون و همچنين روش

  .شده است ، شرح داده1-2بند 
 
  كلسيم سولفاتميزان گيري  اندازه     7-2

  .، ارائه شده است1-2استاندارد بند روش آزمون در 
  
  گيري نسبت آب به چسباننده اندازه     7-3

  .، ارائه شده است1-2روش آزمون در استاندارد بند 
  
  ها آماده سازي خمير براي انجام آزمون    7-4

ارائـه شـده    ،1-2ها و تهيه قطعات آزمـون، در اسـتاندارد بنـد    سازي خمير مورد استفاده در انجام آزمون آماده
  .است
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  )گيرش نهايي(رد مفيد كاركتعيين زمان     7-5
  اصول آزمون 7-5-1

پيشرفت گيرش  براساسآب كه  و گچي در داخل خمير چسباننده پايه شكل مخروطي سوزن  فرورفتعمق 
  . شود گيري مي است، اندازه

  
  ها وسايل و دستگاه  7-5-2
  ؛ )1- 2استاندارد بند  2و  1هاي  مطابق شكل(دستگاه ويكات  -
  ؛ )1- 2بند استاندارد  3 مطابق شكل(سوزن مخروطي شكل  -
  ؛ميلي متر 150متر و عرض  ميلي 150اي  با طول  صفحه شيشه -
   ؛1- 2بند قالب ويكات مطابق استاندارد  -
  ؛متر ميلي 140كاردك به طول  -
  ؛سنج زمان -
  .8- 2استاندارد بندمربوط، مطابق  تيغهكن و  مخلوط -
  
  روش انجام آزمون  7-5-3

 .اي قرار دهيد كه در تماس با آن باشد اي به گونه انه بزرگتر آن روي صفحه شيشهقالب ويكات را از سمت ده
اضافه شدن  لحظه. تعيين شده است، مخلوط كنيد 3-7را با مقدار آبي كه مطابق بند گچي پايهچسباننده 
 .يزيدمقداري مالت گچ بيشتر از حجم قالب، به داخل آن بر). t0( به آب را ثبت كنيد گچي پايهچسباننده 
سوزن مخروطي شكل را با  .اي، از روي قالب برداريد با حركت ارهفي را با استفاده از كاردك و مالت اضا

  . استفاده ازصفحه فنري سازوكار رهاساز تا سطح مالت پايين بياوريد
سوزن  فرورفتزمان بين دو . براي انجام آزمون، ميله راهنما را با استفاده از سازوكار رهاساز، باز كنيد

20مخروطي شكل نبايد بيشتر از 
، فرورفت سوزن مخروطي شكل را پس از هر بار. باشد پايان مصرفزمان  1

 فرورفت زماني را كه عمق. متر فاصله باشد ميلي 12، حداقل فرورفت تميز و خشك كنيد و بايد بين هر دو اثر
دست  اي به متر باالي صفحه شيشه ميلي) 235( گچي هپايچسباننده سوزن مخروطي شكل در داخل خمير 

  ). t1(آمد، يادداشت كنيد 
  .شود درصورت استفاده از كرونومتر  صفر در نظر گرفته مي، t0كردن گچ به آب يعني  لحظه اضافه -يادآوري

  
  ارائه نتايج   7-5-4

  :آيد دست مي از معادله زير به مفيد كاركردزمان 
t = (t1 - t0) × 8/0  
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  :كه در آن
 t   ؛برحسب دقيقه مفيد كاركردزمان  

t1  2(، گچي پايهچسباننده سوزن مخروطي شكل در داخل خمير  فرورفت زماني است كه عمق35(؛ 
  ؛)برحسب دقيقه(دست آيد  اي به متر، باالي صفحه شيشه ميلي

t0   برحسب دقيقه(به آب  گچي پايهاضافه شدن چسباننده  زمان(.  
  
  چسبندگيمقاومت تعيين    7-6
  اصول آزمون    7-6-1

بايد از طريق اعمال يك نيروي قائم بر سطح مشترك  گچي پايهچسباننده يك قطعه چسبندگي مقاومت 
  .چسبندگي تعيين شود

  . گيرد كاري مورد استفاده قرار مي كار و يك نوع فرآورده عايق استايرن به عنوان مصالح پشت پلي -يادآوري
  
  وسايل     7-6-2

عنوان  به ،متر ميلي 20متر و عرض  ميلي 200متر، طول  ميلي 20ضخامت : به ابعاد بلوك قطعهدو   -الف
  ؛گيري مبناي اندازه

  ؛1متر، مطابق شكل  ميلي) 150×  150× 60(به ابعاد   ،دارنده نگه صفحهپنج   -ب
  ؛ ...) و PVC مانند ( ذب آب اج غيريك صفحه   -ج
  سطحي يا  ختمتر بدون پردا ميلي) 100×  100×  40(ن منبسط شده به ابعاد استاير پنج قطعه پلي  -د
 با مقاومت چسبندگي( بريده شوداستايرن منبسط شده با سطح مشابه  مان تعداد از يك بلوك پليه به

  ؛مورد آزمون، پنج قطعه مورد نياز است گچي پايهبراي هر چسباننده  .)مگاپاسكال 14/0مساوي يا بزرگتر از 
  ؛ )متر ميلي 150به عرض مساوي يا بزرگتر از (يك عددماله    -ه
  ؛گيري زن و غيره براي اندازه ترازو، هم ،كاسه   -و
   ؛درجه سلسيوس) 40±2(دار با دماي  يك گرمخانه تهويه  - ز
  ؛متر ميلي) 100×  100×  10(پنج صفحه فلزي به ابعاد    -ح
  ؛ )مگاپاسكال 15/0يا بزرگتر از مساوي  با چسبندگي(نوار چسب دو طرفه    -ط
  ؛ )مگاپاسكال 15/0مساوي يا بزرگتر از  با چسبندگي( 1ذوب -گرما حرارتي يا چسب   -ي
گيره  نيوتن و داراي يك 10نيروي كششي با دقت  خوانشبا قابليت يك نيروسنج يا يك وسيله مناسب   - ك

  ؛ )2مطابق شكل (در مركز خود 
  .صفحه آزمون  -ل
  

                                                                                                                                                         
1- Hot - melt 
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  متر ابعاد به ميلي                                             

 
  :راهنما

   صفحه فلزي -1
  استايرن پلي - 2
  گچي پايهچسباننده  - 3
 دارنده  نگه صفحه - 4

  آزمون مقاومت چسبندگي  برايها  آزمونهمنظورتهيه  بهدارنده  نگهصفحه   -1شكل 
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  :راهنما

   اهرم بارگذاري -1
  پيچ سركروي - 2
 نيروسنج - 3

  آزمون چسبندگي اي از دستگاه  نمونه  -2شكل 
  
  آزمون انجام روش     7-6-3

  .است 2- 6-7حروف داخل پرانتز مطابق وسايل شرح داده شده در بند  -يادآوري

حدود ( مقداركافي. ، بچسبانيد)ط(با استفاده از نوار چسب ) د(استايرن  را روي قطعات پلي) ح(صفحات فلزي 
  ، خميــر 5-7ســاختن پــنج قطعــه برداريــد و مطــابق بنــد  بــراي را  گچــي پايــهاز چســباننده  )مكيلــوگر 2
  ).  بدون كلوخه يا حباب هوا(دست آمده را همگن كنيد  به 

  .دقيقه كنار بگذاريد و پيش از مصرف دوباره مخلوط كنيد 20دست آمده را به مدت  خمير به
 110متر را به موازات هم با يك فاصله  ميلي 20ضخامت  به) الف(، دو قطعه ) ج(دارنده  روي صفحه نگه

   .متري قرار دهيد ميلي
اي كه از ايجاد  گونه پركنيد، به گچي پايهطور يكنواخت با خمير چسباننده  دارنده را به روي صفحه نگه

  .سپس خمير اضافي را برداريد. عمل آيد هاي هوا جلوگيري به حباب
  . متر تنظيم كنيد ميلي 100د و طول آزمونه را تا را برداري) الف(دو قطعه بلوك 

اين سپس ). وارونه كنيد(دارنده قرار دهيد و مجموعه را  برگردانيد  استايرن را در داخل صفحه نگه قطعه پلي
استايرن و خمير در تماس با يكديگر  اي كه پلي گونه ، بههيدقرار دگچي  را روي خمير چسباننده پايهمجموعه 

. باشد) ج(ذب آب اج غير دارنده در تماس با صفحه مجموعه را بفشاريد تا چهارپايه صفحه نگه روي. باشند
  .سازي كنيد آماده روشاين  مطابقپنج آزمونه را 

  . جدا كنيداضافي را  گچي پايهرا برداريد و چسباننده ) ب(دارنده  پس از گيرش خمير چسباننده، صفحه نگه
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برداريد و در ) ج( ذب آباج غيردارنده  ، آزمونه را از روي صفحه نگهگچي يهپاپس از هيدراته شدن چسباننده 
  .خشك كنيد 1رسيدن به وزن ثابتتا  درجه سلسيوس 40داخل گرمخانه در دماي 

   .بچسبانيد) ل(روي صفحه آزمون ) ي(را با استفاده از چسب حرارتي  گچي پايهچسباننده 
حداكثر بار و . رار دهيد و به آن بار اعمال كنيد تا گسيختگي رخ دهدگيري ق آزمونه را در داخل دستگاه اندازه

  .را يادداشت كنيد) استايرن و پلي گچي پايهاستايرن يا بين چسباننده  پلي در(نوع گسيختگي 
  .گيري را روي چهار آزمونه ديگر انجام دهيد اندازه

  
  ارائه نتايج    7-6-4

از تقسيم ميانگين چسبندگي مقاومت . محاسبه كنيدرا شده  گيري ميانگين پنج نيروي چسبندگي اندازه
  :آيد ، به شرح فرمول زير به دست ميS، بر سطح آزمونه Fنيروي 

S
FR   

  : كه در آن
R   ؛)متر مربع نيوتن برميلي(مگاپاسكال  چسبندگي برحسب  
F   ؛بار گسيختگي برحسب نيوتن  
S   مربع متر برحسب ميليسطح آزمونه.  
  

                                                                                                                                                         
  . درصد باشد 1/0حداكثر بايد ساعت  24گيري متوالي وزن در طول  ف دو اندازهاختال : ثابت تعريف جرم -1
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  الفپيوست 
  )اطالعاتي(

  روش نمونه برداري براي آزمون
  

  كليات    1-الف
  . برداري شود نمونه گچي پايهچسباننده  بايد از محموله ،ها ، براي تعيين تطابق با ويژگيكيسهتعداد مورد نياز 

ـ  حضـور  امكـان  بـرداري   هاندازه مناسب محموله بايد با توافق نمايندگان هر دو طرف بوده و بايد در زمان نمون
  . داشته باشند

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

  . باشد 3-2-الفو  2-2-الفبندهاي  هاي مشخص شده در بايد مطابق روش ،برداري انتخاب روش نمونه
  

   1برداري اتفاقي نمونه   2-2-الف
مانند كيسـه  ( هاي كوچك بستههمه جام شود كه ان اي گونه به برداري اتفاقي بايد در صورت امكان، روش نمونه

  .دنباش شدن براي انتخاب  يدر محموله داراي شانس يكسان، )يا جعبه
هاي مختلـف داخـل محمولـه بـدون در نظـر گـرفتن شـرايط يـا كيفيـت           از قسمت بايد از هر نوع بستهسه  

  . برداري شود نمونه ،انتخابي هاي بسته
 

  2دهبرداري نماين نمونه   3-2-الف
  كليات    1-3-2-الف

مربـوط   گچي پايههاي چسباننده  بستهكه  يا هنگامي و برداري اتفاقي در صورت مشكل و غيرعملي بودن نمونه
، بـرداري نماينـده   روش نمونـه  ممكن اسـت، دودي از آنها عبه تعداد م تنهادستيابي  و بودهبه يك بسته بزرگ 

  . بايد مورد استفاده قرار گيرد

                                                                                                                                                         
از يك ) بسته بندي نشده(در محموله به صورت فله  گچي پايهچسباننده شود كه  برداري اتفاقي فقط زماني انجام مي در عمل، نمونه -1

  .هاي كوچك زيادي تقسيم شده باشند ه بستهب گچي پايهچسباننده كه  شوند ويا در هنگامي محل به محل ديگر حمل مي
2- Representative Sampling 
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  برداري از يك بسته  نمونه   2- 3- 2-الف
بسـته چسـباننده   يـك  . دوتقسيم شـ  فرضي با ابعاد يكسانواقعي يا  مشابهمحموله بايد حداقل به سه قسمت 

هاي  اي كه تعداد آنها بتواند جوابگوي ويژگي گونه انتخاب شود، بهبايد به صورت اتفاقي از هر قسمت  گچي پايه
  .مشخص شده باشد

از  يهـاي  قسـمت ها يا  الزم است برخي بسته برداري، در هنگام نمونه يك بسته گچي پايه  چسبانندهي به براي دستياب -يادآوري
  . دنكنار گذاشته شو آنها
  

  شدهبسته بندي برداري از يك محموله  نمونه   3- 3- 2-الف
كنـار   هـاي اطـراف هـر بسـته بايـد      بسته. حداقل سه بسته بايد به صورت اتفاقي از يك محموله انتخاب شود

اتفاقي از داخـل هـر بسـته بـدون در نظـر       طوربايد به  گچي پايهچسباننده كوچك يك بسته و  گذاشته شده
  . دست آيد هاي مورد نياز، به  آنها برداشته شود تا تعداد نمونه يا كيفيتو گرفتن شرايط 

  
  


