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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  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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 گفتارپیش

توسط  مربو  اا درکمیسیون آن نوی  پیش که «اا یژگیو -ساختمانیسیمانی اا  پان » استاندارد

 استاندارد ملیکمیته  یهاجحس درپانصد و چهارمی  و شده تدوی  و تهیه سازمان ملی استاندارد ایران 

 است، گرفته قرار تصویب ردمو39/91/1323 مور  مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اا  ساختمانی

 ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این 

 شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب

خدمات،  و علوم نایع،ص زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخی من
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 ها يژگيو -ساختمانيهاي سیماني پانل

 هدف و دامنه کاربرد 1

اا  است. پان  ساختمانیسیمانی اا  اا  پان ، تعیی  ویژگیای  استاندارد اد  از تدوی  1-1

تقویت معدنی  کامپوزیتیاا  پان ، استند آب ماندگار در و پییر عدم اشتعا دارا   ساختمانیسیمانی 

      اختمانیساا  سیمانی اند. پان در نظر گرفته شدهاا  ساختمانی برا  استفاده به عنوان پان  با الیا شده 

و منطقی  مناسب با انطباقدار اا  فاصلهگاهانگامی که به تکیهو روکش دیوار  بامپشت برا  کف،توانند می

 به کار برده شوند.، شونداتصا  داده می

مربو   ساختمانیاا  پوششی )نما( سیمانی ای  استاندارد، حداق  الزامات اجرایی را برا  پان  1-2

اا  اشتعا  سطح، ، مشخصهپییر عدم اشتعا ، عملکرد ثبات ابعاد ، روادار  ابعاد، مانیساختبه عملکرد 

 کند.تعریف میخمش  سختیو  گشتاورآب، چگالی، ظرفیت  ماندگار  درمدت، ماندگار  طوالنی

در  تغییرات توسط آشکار کردن را مشی تضمی  کیفیت محصو  خطامچنی  ای  استاندارد،  1-5

 کند. الزام               ، را تعریف میبر عملکرد پان  بگیارد اثرات نامطلوبان  که ممک  است اا  پویژگی

    است. نیز تعریف شده استکه نیرو  تضمی  کیفیت  توسط شخص سوم کیفیتاا  فعالیت ممیز 

ابرای  وظیفه کاربر ای  استاندارد است کند، بنای  استاندارد تمام موارد ایمنی مربو  به کاربرد ای  روش را بیان نمی -هشدار

  .اا  اجرایی آن را مشخص کندکه موارد ایمنی و اصو  بهداشتی را رعایت و قب  از استفاده محدودیت

 يمراجع الزام 2

اا ارجاع داده شده است. به آن رانیا یاستاندارد مل  یاست که در مت  ا یمقررات  حاو ریز یالزام مدارک

 .شوندیمحسوب م رانیا یاستاندارد مل  یاز ا ییجز ،قرراتآن م بیترت  یبد

آن،   بعد  دنظراایو تجد ااهیانتشار ارجاع داده شده باشد، اصحح خیبا ذکر تار یکه به مدرک یصورت در

اا ارجاع داده انتشار به آن خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد مل  یمورد نظر ا

  برا ریاست. استفاده از مراجع ز رآنها مورد نظ  بعد اا هیاصححو  نظر دیتجد  ی، امواره آخرشده است

 است: یاستاندارد الزام  یا
2-1 ASTM C 1185 Test Methods for Sampling and Testing NonAsbestos Fiber-Cement 

            Flat Sheet, Roofing and Siding Shingles, and Clapboards 
2-2 ASTM C 1704/C 1704M Test Methods for Sampling and Testing Structural  

     Cementitious Panels 
2-3 ASTM D 1037 Test Methods for Evaluating Properties of wood-Base Fiber and  

             Particle Panel Materials 

2-4 ASTM D 1761 Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood 

2-5 ASTM D 3273 Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of   

Interior Coatings in an Environmental Chamber 
2-6 ASTM E 84 Test Method for Surface Burning Characteristics of Bilding Materials 
2-7 ASTM E 136 Test Method for Behavior of Material in a Vertical Tube Furnace at  

 750°C 
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2-8 ASTM E 330 Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors,  

 Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Perssure Difference 

2-9 ASTM E 661 Test Method for Performance of wood and wood-Based Floor and Roof  

 Sheating Under Concentrated Static and Impact Loads 

2-10 ASTM G 21 Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to 

  Fungi 

 و تعاريف اصطالحات 5

 :رودو تعاریف زیر به کار می در ای  استاندارد اصطححات

5-1 

  1دستگاهجهت  با متقاطع

 باشد.می دستگاهجهت  جهت عمود به

5-2  

 2يال

 cm922×cm199 پان  بر رو برا  مثا ،  .اا  ی  پان  که به ضلع بلند ی  پان  مستطیلی اشاره داردیا 

 د.ناشاره دار cm922اا به اضحع یا 

5-5  

 5انتها

 cm922×cm199انتها  ی  پان  به ضلع کوتاه ی  پان  مستطیلی اشاره دارد. برا  مثا ، بر رو  پان  

 اشاره دارند. cm199به اضحع  انتها

5-4  

 کامپوزيت معدني تقويت شده با الیاف

ت شده با الیا  معدنی تشکی  و به طور عمده تقویمواد معدنی  2زمینه از که در اص  ی  ماده کامپوزیت

 معدنی ترکیب شود. محتتوانند با اا  معدنی میدانهشده است. سنگ

5-3  

 3دستگاهجهت 

  .باشدمی در انگام تولید 6صفحهحرکت  جهت

                                                 
1- Cross machine direction (XMD) 

2- Edge  

3- End  

4- Matrix  

5 - Machine Direction (MD) 

6- Board  
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5-6  

  پذيريعدم اشتعال

 .وزندسور نشده و یا نمیشعله گیرند،تی که وقتی در معر  آتش قرار میمحصوالاصطححی برا  توصیف 

 شود.یی امانند سازمان ملی استاندارد مشخص میااسازمان توسط در اص  اا  آزمونروش

5-9  

 استاندارد عملکرد

د، نکار دارشرایطی مشابه پایان اایی کهونآزم توسط عملکرد است. اساس اجرااستاندارد محصوالت بر 

 شود.سنجیده می

5-8  

 کارگاههاي ويژگي

 فرد است.منحصر بهاستاندارد تعییی  شده  اجرا واجد شرایط تحت    ار محصو برا کارگاهاا  ویژگی

بازرسی تحت برنامه کنتر  کیفیت  عنوانبه کارگاهبرا  شرایط الزم برنامه  درکار برده شده بهاا  ویژگی

 تایید شده است.

5-7  

 مشي کیفیتخط

مشی به   محصوالت را در محدوده خطتوان کیفیت عملکردمیکند که چگونه توصیف میاایی را شرو

 دست آورد.

 5-11  

 کیفیت تضمین مشيخط

     داد.پوشش میرا  کارگاهبرنامه کنتر  کیفیت  قسمتیسه  که ممیز مشی خط

5-11  

 مقدار مرجع

  مشخص است.گی فیزیکی یا مکانیکی ویژی  برا   اا  کارگاهویژگی برا  مقدار عدد  ارایه شده

 5-12  

 ن نمونهمیانگی

 .    آیددست میه اا ببر تعداد آزمونمشاادات و تقسیم  زدنکه توسط جمع مقدار میانگی  آزمون

5-15  

 پانل نمونه

 شوند.مشرو  می در صورت لزومشده و  بریدهاا آزمونهاز آن که پان  ساختار سیمانی 
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5-14  

 نمونه استاندارد انحراف

 :شودله زیر محاسبه میکه از معاد آزمون اختح گیر  اندازه
 

 
 که در آن:

s انحرا  استاندارد نمونه؛ 

x ؛آزمون مشاادات 

n است. تعداد مشاادات 

5-13  

 گاهاندازه فاصله بین دو تکیه

تحت متر که بر حسب میلیشده مشخص انتها  ی  برا گاه بند  تکیهفاصله مرکز به مرکز فاصله ماکسیمم

 شود.تفاده میاسعاد  یط شرا

5-16  

 آزمونه

 بریده شده است.قطعه آزمون مجزا که از ی  نمونه پان  

5-19  

 ساختماني پانل سیماني

برا  استفاده به  با الیا  کهشده کامپوزیتی معدنی تقویت اا پان  ،آبضد، پییر با عدم اشتعا  یاایپان 

     اند.در نظر گرفته شده ساختمانیاا  عنوان پان 

5-18  

 آزمون ارايهشرايط 

شرایط  به عنوان شرایط گونهطور کلی ای به .در معر  آن بوده است برا  آزمون پان  از قب  شرایطی که

 خش  یا مرطوب اشاره دارد.

5-17  

 آزمايه

 .    گیردبرا  آزمون مورد استفاده قرار می که نمونهاز ی  پان   اا  بریده شدهآزمونه
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5-21  

 آب در 1ماندگاري

 .در آب در ی  دوره زمانی مشخص شدنغوطه ور محصو  بعد از ی   عملکرد

 سیماني ساختماني  هايعملکردي پانلهاي ويژگي 4

شده با الیا  استند که برا  استفاده به اا  کامپوزیتی معدنی تقویتساختمانی، پان  سیمانی اا پان 

بام استفاده        عنوان پان  پوششی پشت انگامی که به اند.اا  ساختمانی درنظر گرفته شدهعنوان پان 

کف ترکیبی و عاد  )نوع ی  طبقه( یا به عنوان ی  پان  نوع الیه زیرتوانند به عنوان ی  شوند، میمی

رود ی  الیه پان  عاد  بر رو  آن پوششی استفاده شوند در حالی که وقتی به عنوان ی  کف به کار می

پان ،  گاهتکیه اندازه فاصله بی  دودار، منطب  با اا  فاصلهگاهاا باید به تکیهالزم است. در ار دو مورد، پان 

اا  اا  صححیت و آزمون اولیه مورد نیاز را با شر  ای  که مشخصهروش 13تا  3بنداا   چسبیده شوند.

 کنند.     اا ملزومات ای  استاندارد را برآورده می کند، توصیف میاجرایی پان 

 رد ساختمانيعملک 3

 2-9طب  استاندارد بند باید  ا ضربه وبرا  باراا  متمرکز ساک  اا پان بارهاي متمرکز،  3-1

برا  استفاده نهایی و فاصله نشان  9و جدو   1اا باید با معیاراا  ذکر شده در جدو  پان  آزمون شوند.

  داده شده بر رو  پان  مطابقت داشته باشند. 

آزمون شوند.  3-9طب  استاندارد بند اا برا  باراا  یکنواخت باید پان ت، بارهاي يکنواخ 3-2

باید در ار دو جهت منفی و مثبت اعما  شوند. باراا باید مطاب  با مقادیر عملکرد  جدو   یکنواختباراا  

 برا  انتها  مورد استفاده و فاصله نشان داده شده بر رو  پان  مطابقت داشته باشند.  3

 دارندهنگه 2بست 3-5

 .آزمون شوند 2-9اا  ذکر شده در استاندارد بند اا باید طب  روشدانده جانبی، پان اا  اتصا برا  بار

با استفاده از بنداا  مربو  آزمون  3-9اا  استاندارد بند اا باید طب  روشپان  3معکوس برا  باراا 

نهایی و ضخامت نشان داده شده بر رو  پان  مطابقت برا  کاربرد  2اا باید با معیاراا  جدو  شوند. پان 

 داشته باشند.

 

                                                 
1- Durability  

2 - Fastener 

3- Withdrawal  
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 عملکرد پايداري 6

 انبسا  خطی با استفاده از بند مربو  به 1-9طب  استاندارد بند  بایداا پان ، انبساط خطي 6-1

 1/9% بیش ازد نبای ساختمانیانبسا  خطی پان   ،دستگاهمتقاطع با جهت و  دستگاه جهتدر  .آزمون شوند

 بعد از تولید پان  آغاز شود. روز 93 باید آزمون افزایش یابد.

 ضخامت تورم 6-2

اا  پوششی کف نباید بیش از پان آزمون شوند. ضخامت تورم  3-9استاندارد بند  Bاا باید طب  روش پان 

 روز بعد از تولید پان  آغاز شود. 93باشد. آزمون باید  %3

 جذب آب 6-5

 93انگامی که آزمون در س   .آزمون شوند 9-9بخش مربو  به جیب آب استاندارد بند  اا باید طب پان 

  شود. 13اا  پوششی کف نباید بیش از %شود، جیب آب پان روزه انجام می

 بندان پانلآزمون يخ 6-4

مقادیر  33% اا باید حداق پان  .آزمون شوند 1-9استاندارد بند  پان  بندانبند آزمون یخاا باید طب  پان 

 روزه در جهت دستگاه یا متقاطع با جهت دستگاه حف  کنند. 39شده را بعد از ی  سیک  مقاومت کنتر 

 روز بعد از تولید پان  آغاز شود. 93آزمون باید 
 طبق هاپانل ايضربه بار و ساکن بار متراکم عملکرد آزمونمعیارهاي  -يپوشش نوع هايهورق -1جدول 

  7-2استاندارد بند  

دو  نیاندازه فاصله ب

 هگاهیتک
(mm) 

 شرايط ارايه

 1آزمون

 الزامات عملکرد

 حداقل بار يکنواخت
(kN)  ماکسیمم خمش تحت بارkN87/1 

(mm) ايضربه ساکن 

296 
 133/3 339/1 33/1 خش 

 13/3 33/1 33/1 مرطوب

393 
 13/3 33/1 33/1 خش 

 13/3 33/1 33/1 مرطوب

619 
 13/3 33/1 33/1 خش 

 13/3 33/1 33/1 مرطوب

 گردد.یشود و آزمون مرطوب انجام میم یهارا پیوسته روز 3مرطوب به مدت  طیشرا -1

 باشد. J199باید برخورد   انرژ mm619گاه بیشتر از بی  دو تکیهفاصله  برا  -9

 دار.ا  ادامهو ضربهتحت ار دو بار ساک   معیاراا  به کار برده شده -3
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 طبق هااي پانلضربهبار و  ساکن بار متراکمعملکرد آزمون معیارهاي  -طبقه يک نوعهاي هورق -2جدول 

 7-2استاندارد بند  

  یاندازه فاصله ب

 هگاهیدو تک
(mm) 

 شرایط ارایه

 1آزمون

 الزامات عملکرد

 حداق  بار یکنواخت
(kN)  ماکسیمم خمش تحت بارkN32/9 

(mm)  ا ضربه ساک 

296 
 233/1 339/1 23/9 خش 

 23/1 33/1 23/9 مرطوب

393 
 23/1 33/1 23/9 خش 

 23/1 33/1 23/9 مرطوب

619 
 23/1 33/1 23/9 خش 

 23/1 33/1 23/9 مرطوب

 گردد.یشود و آزمون مرطوب انجام میم یهارا پیوسته روز 3مرطوب به مدت  طیشرا -1

 باشد. J199باید برخورد   انرژ mm619ر از گاه بیشتبی  دو تکیهفاصله  برا  -9

 دار.ا  ادامهو ضربهتحت ار دو بار ساک   معیاراا  به کار برده شده -3

 7-2استاندارد بند طبق ها پانلمعیار عملکرد بار واحد براي  -5جدول 

 هگاهیدو تک نیاندازه فاصله ب
(mm) 

 بار يکنواخت نهاييحداقل  5و2تحت بارخمش میانگین  1شرايط ارايه آزمون
(kPa) 

 kPa32/2 3/13و  mm19/1 مرطوب یا خش  296

 kPa32/2 3/13و  mm33/1 مرطوب یا خش  393

 kPa32/2 3/13و  mm39/1 مرطوب یا خش  619
 گردد.یشود و آزمون مرطوب انجام میم یهارا پیوسته روز 3مرطوب به مدت  طیشرا -1

 .بند  استخمش پوشش وابسته به قاب -9

 ازمونه در شرایط دو فاصله آزمون شده است.  -3

 

طبق استاندارد  ساختمانيهاي سیماني براي پانل معکوسمعیارهاي عملکرد بست تحت بارهاي جانبي و  -4جدول

 (معکوس)براي بارهاي  5-2)براي بارهاي جانبي( و استاندارد بند  4-2بند 

 ضخامت پانل کاربرد نهايي 
(mm) 

 اندازه پیچ
(mm) 

شرايط 

 ارايه آزمون

 الزامات عملکردي براي بار يکنواخت نهايي
(N) 

 بازگشتي جانبي

اا  سیمانی پان 

 ساختمانی
 ی  طبقه یا نوع

 نوع پوششی
3/19 3/21 

 32 23/9 خش 

 63 31/9 مرطوب
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 هاپانل رواداري ابعاد و گونیا بودن 9

 مجاز است. mm9/3 روادار شده برا  درازا و پهنا  مشخص ، درازا و پهنا 9-1

 مجاز است. mm3/9روادار   برا  ضخامت مشخص شده، ضخامت 9-2

 

 بودنو صاف گونیا  9-5

امه  گونیا باشند. mm2/9 به اندازه ،گیر  در طو  قطرااامانند اندازه طو  پان  در ار دامنهاا باید پان 

کشیده شود به اندازه ی  گوشه به گوشه مجاور  از ی  خط مستقیماگر  تولید شوند که طور اا باید پان 

mm6/1  باشد پان  یا از. 

 پذيريعدم اشتعال 8

عدم  باید اا  پان آزمونه .آزمون شوندروزه  93س   در 3-9استاندارد بند اا باید طب  پان  8-1

 .کنند اثبات 3-9پییر  را طب  الزامات استاندارد بند اشتعا 

  هاي سوختن سطحهمشخص 7

 ااآزمونه .آزمون شوند 6-9طب  استاندارد بند روزه  93س   در سوخت  سطح اا مشخصهبرا  اا باید پان 

   پنج را داشته باشند. 9دودتوسعه  ماکسیممو  صفر 1شعله گسترش باید

 طوالني مدت اندگاري م 11

در  شروع آزمونط ایبا شر 1-9ند استاندارد بمدت  یطوالن  ماندگاربا استفاده از بخش مربو  به اا باید پان 

حف   اا  شااددر مقایسه با نمونهباید رطوب م شرایطاا  آزمونه .آزمون شوند روزه بعد از تولید، 93س  

 در ار دو جهت دستگاه و. آزمون باید دنبه دست آور مقادیر ماکسیمم بار و ماکسیمم خمش را 33%حداق  

  اجرا شود. دستگاه جهت متقاطع با

 آب اندگاري درم 11

آزمون مرطوب  و شرایط روزه 93در س   1-9استاندارد بند  آب اندگار  درمبند اا باید طب  پان  11-1

مقادیر ماکسیمم بار و  39حف  حداق  % اا  شاادباید در مقایسه با نمونهاا  مرطوب هآزمون .شوند

 اجرا شود. ه و متقاطع با جهت دستگاهدر ار دو جهت دستگاماکسیمم خمش را به دست آورند. آزمون باید 

 به رشد کپک مقاومت 12

اا باید آزمونه .آزمون شوند 19-9و بند  3-9استاندارداا  بند طب   به رشد کپ  مقاومت برا  اا بایدپان 

استاندارد انگام آزمون طب  و  19 مقاومت به رشد کپ مقدار دارا   3-9استاندارد بند انگام آزمون طب  

                                                 
1-  Flame Spread 

2- Maximum Smoke Developed 
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روز بعد از  93ن باید در ار دو مورد، آزموباشند. تر ی  یا کم مقاومت به رشد کپ  مقداردارا   19-9بند 

 اا شروع شود.  تولید پان 

 چگالي 15

روز بعد از  93ن باید آزمو .آزمون شوند 9-9استاندارد بند  چگالی استفاده از بند باید با چگالی برا اا پان 

kg/mحداق  باید  الیچگاا شروع شود. تولید پان 
   باشد. 31192

 بازرسينمونه برداري و  14

اا  آماده شده از آزمونه .پییر باشدامکانآمار   حلی کافی انتخاب شوند تا ت مقدارباید به  اا  پان نمونه

 پییر باشد.امکانآمار   حلی تا ت باشندکافی  تعدادبه اا  پان  باید نمونه

 تضمین کیفیت 13

 اتکلی  13-1

که است اا  پان  گیشناسایی تغییرات در ویژ توسط   بخش، تضمی  کیفیت محصو اد  ای 13-1-1

اند باید یی که آزمون شدهاا  پان اادر امه موارد ویژگی باشد.داشته عملکرد پان   منفی بر اثرممک  است 

 مطابقت داشته باشد.ای  استاندارد  13تا  3 با بنداا 

بررسی شود که ظرفیت آمار  مشخص  بردار اا  نمونهز  کیفیت باید با روشطر  مستندسا 13-1-2

 23%در سطح اطمینان ای  استاندارد  6و  3 اا شده در جدو  فتی ذکرکوچ  و مقادیر سآزمونه  گشتاور

  3-13و بند  9-13بند خمش در  فتیاا  سکوچ  و آزمون آزمونه گشتاورمعرفی شوند. ظرفیت  ریا بیشت

 اند.ستاندارد توصیف شدهای  ا

کیفیت ا  دورهاا  کیفیت را ممیز  و عملکرد شخص ثالث باید فعالیتتضمی  کیفیت  سازمان 13-1-5

 کند. ازرسیرا ب

 9-9استاندارد بند  گشتاورظرفیت بند طب   اا بایدپان  گشتاوربرا  ظرفیت ، گشتاورظرفیت   13-2

اا باید با مقادیر عملکرد  که در جدو  اا شروع شود. پان ولید پان روز بعد از ت 93ن باید آزمو آزمون شوند.

 د.نمشخص شده، مطابقت داشته باش 3

استاندارد بند استحکام خمشی بند طب   اا بایدپان  استحکام خمشیبرا  ، استحکام خمشي  13-5

باید با مقادیر عملکرد  که در  اااا شروع شود. پان روز بعد از تولید پان  93ن باید آزمون شوند. آزمو 9 -9

 د.نمشخص شده، مطابقت داشته باش 6جدو  

 ممیزي کردن  13-4

 ممیزي 13-4-1

 از ممیز  اسناد کیفیت اطحع قبلی با اد و بدون ثالث باید تصادفی شخص  ممیز کیفیت 3-4-1-1

ثبت شده کنتر  کیفیت  باید اسنادثالث شخص  ممیز کیفیتاا، انگام ای  بازدیددر  .کندبازدید  کارگاه
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 نامهمطابقت داشته باشد، گواای کارگاهرا ممیز  کند و اگر اسناد با الزامات راانما  کنتر  کیفیت  کارگاه

 صادر کند.را پییرش 

را برا  آزمون طب   اایینمونه ممک  است گواای پییرش، ممیزصدور، قب  از در صورت تمای  13-4-1-2

ستق  ممون در آزمایشگاه زکه آ الزم باشدکند و ممک  است یت انتخاب کنتر  کیف چهاا  کتابروش

 اا ارایه شود.به آنشخص ثالث انجام شود و نتایج برا  ارزیابی 

نهاد صدور گواای باید بر اساس الزامات قانونی و مقررات مرتبط نسبت به ارزیابی و صدور  13-4-1-5

 نامه اقدام نماید.گواای

 يناد ممیزداري اسنگه 13-4-2

 دار  کند.ممیز را نگه توسط صادرهگواای پییرش  اا  اجراشده وسناد امه ممیز باید ا کارگاه

متقاطع با جهت دستگاه طبق استاندارد دستگاه و در جهت  خشک و مرطوب گشتاورحداقل ظرفیت  -3جدول 

 1-2بند 

 پانلنوع 

 

 فاصله
(mm) 

 ضخامت

(mm) 

 خشک گشتاورظرفیت 
 (N-m/m) 

 مرطوب گشتاوریت ظرف
 (N-m/m) 

تنش اعمال 

شده در جهت 

 دستگاه 

تنش اعمال شده 

متقاطع با جهت 

 دستگاه

تنش اعمال 

شده در جهت 

 دستگاه

تنش اعمال شده 

متقاطع با جهت 

 دستگاه

 336 336 333 333 12 296 ساختمانیپوشش 

 336 336 333 333 12 393 ساختمانی پوشش

 336 336 333 333 12 619 ساختمانی پوشش

 

 1-2طبق استاندارد بند  هابراي پانل خشک خمش ختيسظرفیت  میانگین -6جدول 

 نوع پانل
 ضخامت

(mm) 

 فاصله

(mm) 

 (EI)سفتي خمش 

 خمش اعمال شده موازي با محور طولي
(N-m

2
/m) 

 محور طولي عمود بهخمش اعمال شده 
(N-m

2
/m) 

 9199 9199 296 12 ساختمانیپوشش 

 9199 9199 393 12 ساختمانی پوشش

 9199 9199 619 12 ساختمانی پوشش

 

 

 

 

 


