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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و وانينقـ  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات
  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكز ظرانن صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز ،كنندگان وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به ويبتص صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح 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  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   لـي المل بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 
 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از شور،ك خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  تكيفيـ  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب
 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي تاندارداس
 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(راسيون كاليب و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  پيش گفتار
  

كه پـيش نـويس آن    "ها ويژگي :قسمت اول  – آماده هاي ساختماني و اندودهاي گچي گچ – گچ " استاندارد
دويسـت و چهـل و    در و تهيه وتدوين شـد  مركز تحقيقات ساختمان و مسكنتوسط  هاي مربوط دركميسيون

 8/4/88 مورخساختماني  هاي  دسي ساختمان و مصالح و فرآوردهمهن استاندارد ملي كميتة اجالسچهارمين 
مقـررات   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  اسـتناد  بهاين استاندارد  اينك. قرار گرفت تصويبمورد 

منتشـر   ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به 1371 ،ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
  .شودمي

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
  

هاي  قسمت اول گچ-ويژگيها- گچ هاي ساختماني ،1379سال : 269-1ملي ايران شماره  هاياستاندارد
ني گچهاي پالستر ساختما -قسمت دوم-ويژگيها-گچ هاي ساختماني 1379سال: 269 -2و پالسترساختماني

  .مي شودباطل و اين استاندارد جايگزين آنها  سبك وزن پيش مخلوط شده 
  

  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شرح زير است
1- BS EN 13279-1:2005, Gypsum Binder and Gypsum Plaster, Part 1- Definitions and 
Requirements.
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  ها  ويژگي :قسمت اول  – آماده اندودهاي گچي و اختمانيهاي س گچ -گچ 
  

  هدف    1
پودري شكل است، كه به عنوان  هاي و عملكرد فرآوردهها  تعيين ويژگيهدف از تدوين اين استاندارد 

  .گيرد چسباننده گچي در ساختمان مورد استفاده قرار مي
اي هستند كه به عنوان مواد  وط شدهگچي ساختماني از پيش مخلاندودهاي شامل ي گچي ها رآوردهف

اين . روند هاي داخل ساختمان و همچنين كارهاي تزييني به كار مي كاري در اندودكاري ديوارها و سقف نازك
ها و ساير  ها، سنگدانه افزونه/ ها  ها براي برآورده كردن الزامات كاربردي مربوط، با استفاده از افزودني فرآورده

  .شوند اي تركيب مي ت ويژهها به صور چسباننده
  .شود ساختماني ويژه را  نيز شامل مي يگچاندودهاي و  آماده اين استاندارد اندودهاي گچي

  دامنه كاربرد   2
  :دامنه كاربرد اين استاندارد به شرح زير است

 اين استاندارد اندودهاي گچي و اندودهاي پايه گچي براي كاربردهاي دستي و ماشيني را نيز،  2-1
  . گيرد دربرمي

شوند و يا بـراي توليـد    هاي گچي كه به طور مستقيم، در محل مصرف مي اين استاندارد براي چسباننده  2-2
دار و  دار گچــي، بــراي انــدودكاري بــا گــچ اليــاف هــاي گچــي، صــفحات روكــش هــايي ماننــد بلــوك فــرآورده

 يگچـ انـدودهاي  نـين ايـن اسـتاندارد،    همچ. گيرند، كـاربرد دارد  هاي گچي مورد استفاده قرار مي پوش قفس
  .گيرد ساختماني مورد استفاده در آجركاري را نيز دربرمي

  .گيرد بندي كف را در برنمي اين استاندارد، گچ مورد استفاده براي كرم  2-3
هاي تحت پوشش  هاي مرجع مربوط به خصوصيات فني و ارزيابي انطباق فرآورده اين استاندارد آزمون  2-4

  .كند مي را مشخص
توان به عنوان چسباننده افزودني همراه با گچ مورد  را مي) هيدروكسيد كلسيم(آهك ساختماني   2-5

چنانچه چسباننده گچي از اجزاي متشكل فعال اصلي در اندود باشد، در اين صورت اين . استفاده قرار داد
از اجزاي متشكل فعال اصلي در اندود چنانچه آهك ساختماني . گيرد استاندارد اين نوع اندودها را در برمي

  .مقايسه شوند 1- 3هاي استاندارد بند  باشد، در اين صورت اين نوع اندودها بايد با ويژگي

 مراجع الزامي    3
. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  . ي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شودبدين ترتيب آن مقررات جزئ
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ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن رين تجديدنظر و اصالحيهشده است، همواره آخ
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

مـالت انـدودكاري    -قسـمت اول   –ها  ويژگي -، مالت بنايي1386سال :  706 -1استاندارد ملي ايران   3-1
  .بيروني و داخلي

 -هاي ساختماني واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده، 1384سال :  8299استاندارد ملي ايران    3-2
  .بندي طبقه

انـدازه گيـري صـدابندي در سـاختمان هـا و       -، آكوستيك1385سال:   8568-3استاندارد ملي ايران   3-3
  . اندازه گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني: قسمت سوم -اجزاي ساختماني

درجه بندي صدابندي در ساختمان ها و اجـزاي   -، آكوستيك1385سال: 8834-1ران استاندارد ملي اي  3-4
  . صدابندي هوابرد: قسمت اول -ساختماني

هاي ساختماني و  گچ - قسمت دوم  - هاي آزمون  وشر -  گچ،  1388سال :  12015-2هاستاندارد شمار  3-5
  .آمادهي اندودهاي گچ

  .مباني و واژگان - مديريت كيفيت يها سيستم ،1387سال  :9000ايزو  - ستاندارد ملي ايران ا  3-6
 

3-7  EN 12664-2001, Thermal performance of building materials and products, Determination 
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  تعاريف و اصطالحات   4
به زير تعاريف واصطالحات  ، 7-3بند  استاندارد ذكر شده درتعاريف واصطالحات عالوه بر در اين استاندارد، 

  : رود كار مي
4-1     

  )گچ ساختماني(چسباننده گچي 
آيد و متشكل از سولفات  دست مي به) CaSO4 . 2H2O(چسباننده گچي از پختن سولفات كلسيم دو آبه 

و ) CaSO4 . 0.5H2O(هيدراته  براي مثال سولفات كلسيم نيمه. لسيم در فازهاي مختلف هيدراتاسيون استك
شود، از طريق  كه چسباننده گچي با آب مخلوط مي هنگامي). CaSO4(سولفات كلسيم بدون آب يا انيدريد 

  .شود مي) سبيدهبه صورت يك توده به هم چ(ديگر  داري ذرات جامد به هم فرآيند گيرش، سبب نگه
4-2     
  آماده يگچاندودهاي  

ي چاندودهاي گيك واژه عمومي است، متشكل از همه انواع  )از پيش مخلوط شده(آماده  يگچاندود 
آهك كه در ساختمان مورد استفاده قرار  – ساختماني، اندود ساختماني پايه گچي، اندود ساختماني گچ

  .گيرد مي
4-3    
  اندود گچ ساختماني  

 5درصد گچ به عنوان جزء چسباننده فعال اصلي و حداكثر  50لوط گچ ساختماني متشكل از حداقل مخ
  .توليد كننده اضافه شود ها ممكن است توسط  ها و سنگدانه افزودني. ، است)هيدروكسيد كلسيم(درصد آهك 

4-4      
  اندود ساختماني پايه گچي 

 5د گچ به عنوان جزء چسباننده فعال اصلي و حداكثر درص 50مخلوط گچ ساختماني كه متشكل از حداكثر 
  .توليد كننده اضافه شود ها ممكن است توسط  ها و سنگدانه افزودني. ، است)هيدروكسيد كلسيم(درصد آهك 

4-5    
  آهك  -اندود گچ  

  با حداقل 4-4يا اندود ساختماني پايه گچي مطابق بند  3-4اندود گچ ساختماني مطابق بند 
توليد كننده اضافه  ها ممكن است توسط  ها و سنگدانه افزودني. ، است)هيدروكسيد كلسيم(هك درصد آ 5

  .شود
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4-6   
  اندود گچ ساختماني سبك وزن    

هاي  دانهبك، كه س)5- 4و  4-4،  3- 4مطابق بندهاي (اندود گچ ساختماني سبك وزن، گچ ساختماني است 
ها  افزودني. شود هاي آلي سبك وزن به آن اضافه مي ، سنگدانه، مانند پرليت يا ورميكوليت منبسط شدهمعدني

  .توليد كننده اضافه شود ها ممكن است توسط  و سنگدانه
4-7      

  اندود گچ ساختماني براي اندودكاري با سختي سطحي اصالح شده
ده گچ ساختماني كه به ويژه براي برآورده شدن الزامات اندودكاري با سختي سطحي اصالح شاندود 
  .شود ميبندي  تركيب

4-8     
   ويژه ساختماني اندود گچي
ژه عمومي است براي همه انواع اندودهاي گچي ساختماني تعريف شده در اويژه، يك و ساختماني اندود گچي

  . 14-4تا  9- 4بندهاي 
4-9    

  دار براي توليد قطعات گچي الياف يگچاندود
  .ها دار و نصب آن چي اليافويژه براي توليد قطعات گساختماني  يگچاندود 

4-10     
  براي آجركاري يگچاندود  

هـا، مـورد اسـتفاده قـرار      ساختماني كه براي آجركاري در ديوارهاي غيربـاربر، جـداگرها و سـقف     يگچ اندود
  .گيرد مي

4-11    
  اندود گچي آماده آكوستيكي  

  .شود اي كه براي اهداف جذب صدا توليد مي مخلوط گچ ويژه
4-12    
   يندود گچي عايق حرارتا

  .شود اي كه براي اهداف عايق حرارت توليد مي مخلوط گچ ويژه
4-13     

  اندود گچي محافظ آتش 
  .شود هايي كه در معرض آتش هستند، توليد مي اي كه براي محافظت مكان مخلوط گچ ويژه

4-14  
  اندود گچي اليه نازك 

  .شود متر، توليد مي ميلي ششتا متر  ميلي سههاي  ضخامتاي كه معموالً به منظور اجرا در  مخلوط گچ ويژه
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4-15  
  ها ها و افزونه افزودني
 5كمتر از (ها، آهك ساختماني  ها، الياف، رنگدانه ، مانند پركننده)ها ها يا چسباننده به غير از سنگدانه(موادي 
نده كه براي بهبود خواص گچ كن دارنده و روان هوازا، مواد آب نگه ها، مواد حباب ، كندگير كننده)درصد

  .شود ساختماني يا دستيابي به خواص ويژه، به آن اضافه مي
4-16    

  ها سنگدانه
ها  دانه براي مثال سبك. موادي طبيعي، مصنوعي يا بازيافت شده كه براي استفاده در ساختمان مناسب است

  . هاي آهكي اسه حاصل از شكستن سنگهايي مانند ماسه سيليسي يا م مانند پرليت يا ورميكوليت يا سنگدانه
4-17     

  ها دانه سبك
  . كيلوگرم بر متر مكعب است 800انبوهي كمتر از   هايي با چگالي سنگدانه

4-18     
  )كشي گچ ماله(گچ ساختماني دستي 

  .شود گچ ساختماني با تركيب ويژه كه با آب مخلوط و به طور دستي روي زمينه اجرا مي
4-19     

  ي پاششي گچ ساختمان
براي دستيابي به غلظت مورد نياز با مقدار شود،  تركيب ميگچ ساختماني كه براي كاربردهاي ماشيني 

  .شود مناسب آب مخلوط و با استفاده از دستگاه پاشنده روي زمينه اجرا مي
4-20    

  اي  اليه سامانه اندود يك
اجرا  مرحله  زيراليه و اندود نهايي در يكاندود گچ ساختماني است كه براي برآورده كردن عملكرد اندود 

  .شود مي
4-21     

  اي سامانه اندود چند اليه
  .شود كه حداقل دو اليه اندود مورد نياز است اي از اندود گفته مي به سامانه

4-22     
  )آستر(  زيراليه

  .ز استشود كه به اليه نهايي نيا اندودكاري گفته مي  هاي زيرين يك سامانه به اليه يا اليه
4-23     

  )پرداخت(اليه نهايي 
  .اندودكاري چند اليه است  اليه رويي يا آخرين اليه يك سامانه
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  و اندودهاي گچي ساختماني ويژه آمادهگچي  اندودهاي ،هاي ساختماني انواع  گچ   5
 بايـد  اهـ  مشخصـات آن  وو اندودهاي گچي سـاختماني ويـژه    آمادهگچي  هاي ساختماني، اندودهاي گچانواع 

  .باشد 1مطابق جدول 
   و اندودهاي گچي ساختماني ويژه آمادهگچي  هاي ساختماني، اندودهاي گچانواع   - 1جدول 

  ها براساس كاربرد مشخصات آنو 
  مشخصات براساس كاربرد بندي دسته

  گچ ساختماني

  )مانند گچ زيركار(گچ ساختماني براي مصارف عمومي 
  سفيدكاريگچ ساختماني براي 

   ساخته پيش گچي هاي گچ ساختماني براي فرآورده
دار گچي،  روكش  هاي گچي، صفحات براي استفاده در توليد بلوك

  هاي گچي  پوش سقف

اندودهاي 
گچي 
  آماده

  افزودني و سنگدانه معمولي درصد گچ ساختماني داراي  50حداقل   اندود گچ ساختماني  1-گ
  افزودني و سنگدانه معمولي  درصد گچ ساختماني داراي 50 حداكثر  اندود ساختماني پايه گچي  2-گ

  آهك -اندود گچ ساختماني   3-گ
 1-گتركيبات اندودهاي گچي مطابق (آهك ساختماني  –مخلوط گچ 

داراي افزودني و  ،درصد آهك ساختماني 5 حداقلبا و   2-و گ
  )سنگدانه

  اندود گچ ساختماني  4-گ
  دانه  سبكافزودني و  ختماني داراي درصد گچ سا 50  حداقل  سبك وزن 

  اندود ساختماني پايه گچي  5-گ
  دانه سبكافزودني و   درصد گچ ساختماني داراي 50حداكثر   سبك وزن 

 آهك -اندود گچ ساختماني  6-گ
  سبك وزن 

مطابق تركيبات اندودهاي ( وزن آهك ساختماني سبك –مخلوط گچ 
داراي  ،ساختماني درصد آهك 5 با حداقلو   5-و گ 4-گچي گ

  )دانه سبكافزودني و 

  7-گ
براي اندود گچ ساختماني

طحي سبا سختي  اندودكاري
  اصالح شده

مانند گچ مورد استفاده در (باال سطحي گچ ساختماني با سختي اندود
  )هاي سطوح بتني پوشش

اندودهاي 
 يگچ

 ساختماني
   ويژه 

براي توليد  اندود گچي  1- گا
  دار  براي چسباندن و توليد قطعات گچي الياف  دار قطعات گچي الياف

  ها مورد استفاده در آجرچيني ديوارهاي غيرباربر، جداگرها و سقف  براي آجركاري اندود گچي  2- گا
  براي اهداف جذب صدا  اندود گچي آكوستيكي  3- گا
  حرارتي   عايقاهداف براي   اندود گچي عايق حرارتي  4- گا
  آتش ت در برابرمحافظبراي   شاندود گچي محافظ آت  5- گا
  )مانند اندود پرداخت( براي اندودكاري اليه نازك   اندود گچي اليه نازك  6- گا

   :راهنما
  .نشانه شناسايي براي انواع اندودهاي گچي آماده است -گ
 .نشانه شناسايي براي انواع اندودهاي گچي ساختماني ويژه است - گا
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  ها  ويژگي   6
  كاربردر اساس شرايط ويژگي ها ب   6-1
  واكنش در برابر آتش    1- 6-1

) هر كدام كه بيشتر است(كه حاوي كمتر از يك درصد وزني يا حجمي هاي گچي اندود و هاي ساختماني گچ
  .دسته بندي مي شوند) بدون شركت در آتش سوزي( A1 طبقهمواد آلي باشند، بدون آزمون در 

، بايد مورد آزمون باشندوزني يا حجمي يا بيشتراز آن مواد آلي هايي كه حاوي يك درصد  چنانچه فرآورده
  .بندي شوند طبقه 2-3بند استاندارد قرار گرفته و سپس مطابق 

، بايد مورد 11-3بند استاندارد چنانچه اندازه گيري مواد آلي برحسب درصد حجمي باشد، روش آزمون 
  .استفاده قرار گيرد

  
  مقاومت در برابر آتش    2- 6-1

اساس معين مقاومت در برابر آتش را بر بايد درجات، هاي گچياندود و هاي ساختماني گچ، كاربردر شرايط د
ها بايد مورد آزمون قرار گيرند و  اين نوع فرآورده در صورت لزوم،. مقررات ساختماني ذيربط برآورده سازند

    .بندي شوند طبقه 8- 3بند استاندارد  سپس مطابق

  . يستبه تنهايي ن  ر برابر آتش خاصيتي از يك سامانه نصب شده است و مربوط به خود فرآوردهمقاومت د:  يادآوري
  
  عملكرد آكوستيكي   3- 6-1
  صدابندي هوابرد   1- 3- 6-1

بايد اندودهاي گچي يا / در صورت لزوم، صدابندي هوابرد يك سامانه نصب شده داراي گچ ساختماني و
  .تعيين شود 4-3و  3- 3ند ب هاياستانداردحسب مورد، مطابق بر

  .يستنصدابندي هوابرد خاصيتي از يك سامانه نصب شده است و مربوط به خود فرآورده به تنهايي  :يادآوري 

  
  جذب صدا   2- 3- 6-1

مورد آزمون قرار گرفته   9-3بند استاندارد در صورت لزوم، توليد كننده بايد عملكرد جذب صدا را كه مطابق 
  . اظهار كند ردكارباست، در شرايط 

  .يستنجذب صدا خاصيتي از يك سامانه نصب شده است و مربوط به خود فرآورده به تنهايي  :يادآوري 
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  مقاومت حرارتي   4- 6-1
و ساختماني  در صورت لزوم، با توجه به شرايط مصرف، مقاومت حرارتي يك سامانه نصب شده داراي گچ

  . محاسبه شود  10-3بند استاندارد هاي ارائه شده در  ، بايد با استفاده از فرمولهاي گچياندود
مورد استفاده قرار  2توان، مطابق جدول  ضريب هدايت حرارتي مورد نياز براي اين محاسبه را مي  حمقاديرطر

  .داد
كه  درحدي استها  هاي مورد مصرف در آن كه مقدار سنگدانههاي گچي گچ هاي ساختماني و اندودبراي  

 شود، ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق مي 2 جدول نسبت به مقادير ارائه شده در ،دهسبب انحراف عم
  . تعيين شود  7- 3بند استاندارد 

  
  هاي ساختماني و مقادير طرح ضريب هدايت حرارتي گچ  - 2جدول 

  سخت شده گچي  اندودهاي

  چگالي
(kg/m3)  

 درجه 23ضريب هدايت حرارتي در دماي 
  درصد     50و رطوبت نسبي  لسيوسس 

 (W/m.k)  
600  18/0  
700  22/0  
800  26/0  
900  30/0  
1000  34/0  
1100  39/0  
1200  43/0  
1300  47/0  
1400  51/0  
1500  56/0  

  
در  مرجع مندرج در جدولمقادير . استخراج شده است 12- 3بند استاندارد از   2مقادير ارائه شده در جدول 

   داستاندار در صورتي كه مواد تر باشد، اين مقادير با استفاده از .است ارتباط با مواد خشك مورد استفاده
  . شود تنظيم مي 13-3بند 

  
  آور زيانمواد     5- 6-1

را بيش از حـداكثر مقـدار مجـاز تعيـين      آوري زيانشوند، نبايد مواد  مصالحي كه در فرآيند توليد استفاده مي
  .مگر آنكه در مقررات ملي ساختماني ذيربط بيان شده باشدشده در استاندارد فرآورده مربوط آزاد كنند، 
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  ساختماني   گچويژگي هاي     6-2
  هاي شيميايي ويژگي    6-2-1

  شــيميايي   هــاي ويژگــي. درصــد باشــد 50 بايــد حــداقل ســاختمانيهــاي  ميــزان ســولفات كلســيم در گــچ
  .تعيين شود 5-3  بنداستاندارد بايد مطابق  ساختماني  گچ

  
  هاي فيزيكي و مكانيكي ويژگي    6-2-2

  فيزيكي و مكـانيكي    هاي ويژگي. باشد 3هاي ساختماني بايد مطابق جدول  هاي فيزيكي و مكانيكي گچ ويژگي
  .تعيين شود 5-3  بنداستاندارد بايد مطابق  ساختماني  گچ
  
  

  هاي ساختماني هاي  فيزيكي و مكانيكي گچ ويژگي  -3جدول 

   ها ويژگي
ي براي گچ ساختمان

  مصارف عمومي
  )زيركارگچ (

گچ ساختماني براي 
  الف سفيدكاري

گچ ساختماني براي 
  هاي گچي فرآورده

 متر ميلي 18/1  مانده روي الك
     )16نمره ( 

  درصد - حداكثر
  صفر  5/2  10

  فشاري تاب
  N/mm2 0/6  0/6  0/6 –حداقل 

  خمشي تاب
  N/mm2  0/2  0/2  0/2 –حداقل 

  دقيقه -زمان گيرش 
 حداقل –وليه ا

  حداكثر  –نهايي 

  
7- 12  ب 

25  

  
7- 12   ب 

25  

  
7- 12   ب 

25  
  .شود براي روكار مصرف مياين گچ  -الف
 ،در موارد خاص با توجه به مواد اوليه و فرآيند توليد .دقيقه است 20حداقل در صورت استفاده از افزودني كندگير كننده، زمان گيرش اوليه - ب

 .نيز قابل قبول است 15 - 7وده زمان گيرش اوليه در محد
  
  آماده گچي اندودهاي ويژگي هاي  6-3

 بايد مطابق مقـادير ارائـه شـده در    شود، تعيين مي 5-3بند استاندارد كه مطابق اندودهاي گچي آماده خواص 
  .باشد 4جدول 
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   آمادهگچي اندودهاي هاي  ويژگي  -4جدول 

اندودهاي 
 گچي

  مادهآ

 مقدار گچ 
  در اندود

  )ددرص(

زمان گيرش اوليه   
 تاب  دقيقه

  خمشي
(N/mm2) 

 تاب
  فشاري

(N/mm2)  

 سختي
  سطحي

(N/mm2)  

 چسبندگي
(N/mm2)  

  يگچاندود 

   آماده

  دستي

  يگچاندود 

   آماده

  اششيپ

  50حداقل   1-گ

بيشتر از 
20 

بيشتر از 
50  

مساوي يا 
  ازبيشتر 

0/1  

مساوي يا 
  ازبيشتر 

0/2  
-  )2(  

مساوي يا 
   ازبيشتر 

1/0  

 50حداكثر   2-گ
  )1(  3-گ
  50حداقل   4-گ
 50حداكثر   5-گ
  )1(  6-گ

)3(  
  50حداقل    7-گ

مساوي يا 
  ازبيشتر 

0/2  

مساوي يا 
  ازبيشتر 

0/6 

مساوي يا 
 ازبيشتر 

5/2 
  . 6- 4و  5- 4، 4-4، 3-4مطابق بندهاي   -1
كار رخ دهد، مقدار  پشت/ كه گسيختگي درحدفاصل گچ يا اندود گچي رخ دهد، هنگامي كار گسيختگي  ممكن است درپشت  - 2

  .باشد  N/mm2 1/0 بايد بيشتر يا مساويچسبندگي 
  . دقيقه است 12دقيقه  تا  7  گيرش اوليهزمان  ،صورت عدم استفاده از افزودني كندگير كنندهدر  - 3

  
  ويژهي ساختماني گچاندودهاي ويژگي هاي   6-4

تعيين  5- 3بند استاندارد  براساسگچي ساختماني مورد مصرف در كاربردهاي ويژه، كه اندودهاي خواص 
  .باشد 5مقادير ارائه شده در جدول  مطابقشود، بايد  مي
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  ويژهگچي ساختماني اندودهاي هاي  ويژگي  - 5جدول 

  ويژه ساختماني يگچاندودهاي 
مقدار گچ 

ساختماني در 
  درصد - اندود

   درصد – نرمي

  )متر ميلي  – مانده روي الكبراساس (
 زمان گيرش اوليه

  دقيقه
  خمشي تاب

(N/mm2) فشاري تاب  

(N/mm2)  

  سختي سطحي

(N/mm2)  

روش   1/0  2/0   5/1  5
  ويكات

روش 
  5روز 7  4ساعت2  5روز 7  4ساعت2  كاردك

براي توليد قطعات گچي   1- گا
  ها دار و نصب آن الياف

  حداقل
كثر حدا  صفر  صفر   50 

1  
حداكثر 

  حداقل  -  10
 8  

حداقل 
5/1  

  حداقل
  حداقل  -  0/3 

 0/4  
حداقل 

10  

حداقل   -  -  -  صفر  50حداقل  مورد استفاده در آجرچيني   2- گا
  -  -  0/2حداقل   -  -  -  30

حداقل   -  -  -  -  -   1براي اهداف آكوستيكي  3- گا
20  -  -  -  -  -  -  

حداقل   -  -  -  -  -  2عايق حرارتي  4- گا
20  -  -  -  -  -  -  

  3آتش محافظ  5- گا
انحراف از مقدار 

حداكثر  -اسمي 
10  

حداقل   -  -  -  -
20  -  -  -  -  -  -  

حداقل   -  -  صفر  -  50حداقل   6براي اندودكاري اليه نازك  6- گا
حداقل   -  -  20

  -  -  0/2حداقل   0/1

  .مشخص كند 2- 3- 1- 6يا / و  1- 3- 1- 6هاي مناسب مطابق بندهاي  روش باتوليد كننده بايد خواص آكوستيكي را   -1
  .مشخص كند 4- 1-6هاي مناسب مطابق بند  روش باتوليد كننده بايد خواص عايق حرارتي را   - 2
  .مشخص كند 1-1- 6هاي مناسب مطابق بند  روش باتوليد كننده بايد خواص واكنش در برابر آتش را  - 3
  .5-3بند استاندارد ط مشخص شده در ساعت بعد از زمان گيرش نهايي تحت شراي 2پس از تثبيت شرايط به مدت  - 4
  .تا رسيدن به وزن ثابت درجه سلسيوس) 40± 2(درصد،  سپس خشك كردن در دماي ) 95± 5(و رطوبت نسبي  درجه سلسيوس) 20± 2(روز در محيط مرطوب با دماي  7پس از تثبيت شرايط به مدت  - 5
  .صفر باشد) متر  ميلي 5/0( 35مانده روي الك نمره  دقيقه و باقي 12-7بايد  اوليه ش، زمان گيرصورت عدم استفاده از افزودني كندگيركننده در  - 6
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  ارزيابي انطباق     7
  كليات     7-1

، ارزيابي )ها شامل رده(هاي اين استاندارد و مقادير بيان شده  براي نشان دادن انطباق اين فرآورده با ويژگي
  : ودش انطباق با توجه به موارد زير انجام مي

  . 1اوليهنوع آزمون  -
 .اي توسط توليد كننده كنترل توليد كارخانه -

خواص روش اين  بهبندي كرد تا  توان در يك مجموعه مشخص، گروه ها را مي براي اهداف آزمون، فرآورده
  .مشترك در نظر گرفته شودطور  به ،هاي داخل مجموعه مورد نظر براي همه فرآورده

  .شود اعالمگيرند، بايد توسط توليدكننده  يا خواصي كه خارج از مجموعه قرار مي ها آن دسته از فرآورده
  
  هاي نوع   آزمون   7-2
  كليات     7-2-1

  .انجام شود  5-3بند استاندارد برداري و آزمون بايد مطابق  نمونه
  .داري شود سال نگه 5هاي نوع بايد ثبت و توسط توليد كننده، به مدت حداقل  نتايج آزمون

  
    اوليه هاي نوع آزمون   7-2-2

  .هاي اين استاندارد بايد انجام شود براي نشان دادن انطباق فرآورده با ويژگي ،اوليه آزمون نوع
هاي مربوط  مگر آنكه اين فرآورده جزو يكي از گروه(جديد   در شروع توليد يك نوع فرآورده ،اوليه آزمون نوع
كه اين روش (يا در شروع يك روش جديد توليد ) زمون قرار گرفته استاي باشد كه قبالً مورد آ به مجموعه

  .، بايد انجام شود)اي روي خواص فرآورده تأثيرگذار است به طور عمده
 / بـا يـك فـرآورده، يـك خصوصـيت     (هايي كه قبالً مطابق شـرايط ايـن اسـتاندارد انجـام شـده اسـت        آزمون

  .توان در نظر گرفت را مي) ي انطباق سامانه و غيرهبرداري، گواه ، روش آزمون، روش نمونهخصوصيات
ارائه شده ودر زمان مصرف قابل عمل است، به   6هاي فرآورده كه در بند  براي همه ويژگي آزمون نوع اوليه

  . جزء موارد زير، بايد انجام گيرد
  .قيم ارزيابي كردتوان از طريق بازرسي مقدار ماده مربوط، به طور غير مست آزاد شدن مواد مضر را مي -
  .مورد استفاده قرار مي گيرد طرحكه مقادير  هنگامي -
، در اين خصوص )بدون شركت در آتش(قرار دارد  A1ه طبقكه واكنش در برابر آتش فرآورده در  هنگامي  -

  .شود انجام نمي 1-1- 6اي مطابق بند  آزمون اضافه

                                                 
1- Initial Type Testing 
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    1اضافي آزمون نوع   7-2-3
در (احي فرآورده، ماده اوليه يا تامين كننده تركيبات فرآورده يا فرآيند توليد كه تغييري در طر هنگامي

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

  .انجام شود  5-3بند تاندارد اسبرداري و آزمون بايد مطابق  نمونه
  .داري شود سال نگه 5هاي نوع بايد ثبت و توسط توليد كننده، به مدت حداقل  نتايج همه آزمون

  
  اي  كنترل توليد كارخانه    7-3
  كليات     1- 7-3

، هاي عملكردي مشخص شده هاي عرضه شده به بازار، با ويژگي توليد كننده براي اطمينان از تطابق فرآورده
  .داري كند اي را ايجاد، مستند و نگه بايد سامانه كنترل توليد كارخانه

ها و  يا ارزيابي/ ها و  هاي منظم و آزمون ها، بازرسي اي بايد متشكل از روش سامانه كنترل توليد كارخانه
تجهيزات و  همچنين استفاده از نتايج براي بازرسي مواد خام و يا ساير مواد ورودي به كارخانه يا تركيبات،

  .فرآيند توليد و فرآورده باشد
هاي اين  است و براي ويژگي 6- 3بند استاندارد اي كه مطابق الزامات  يك سامانه كنترل توليد كارخانه

  .شود، بايد الزامات فوق را برآورده سازد استاندارد ايجاد مي
شود، بايد ثبت  يا هرگونه اقدامي كه اتخاذ مي هايي كه نياز به اقدام دارند، ها يا ارزيابي ها، آزمون نتايج بازرسي

هاي استاندارد نباشد، در  اين اقدام زماني انجام مي شود كه مقادير يا معيارهاي بازرسي مطابق با ويژگي. شود
اي مربوط به  هاي توليد كارخانه مشخص شده در روش بايد ثبت و براي دوره  اين صورت هر گونه مغايرت

  .اري شودد توليد كننده، نگه
  
  كاركنان     2- 7-3

، اختيارات و رابطه بين كاركنان در زمينه مديريت، اجرا يا تصديق كاري كه روي انطباق فرآورده  مسئوليت
  .تأثيرگذار است، بايد مشخص شود

 اين موارد به ويژه در مورد كاركناني اعمال مي شود كه نياز به اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از بروز عدم
  .باشد انطباق فرآورده، اقدامات در مورد عدم انطباق و شناسايي و ثبت مسائل مربوط به انطباق فرآورده مي

صالحيت  كنند، بايد شايستگي و كاركناني كه روي كارهايي كه برانطباق فرآورده تأثيرگذار است، فعاليت مي
  .كليه مدارك مربوط ثبت و نگه داري شودها و تجارب مناسب تائيد و  آنها براساس آموزش، كارآموزي، مهارت

                                                 
1- Further Type Testing 
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  وسايل    3- 7-3
  آزمون     1- 3- 7-3

هاي اجرايي  گيري و آزمون بايد واسنجي و به طور مرتب مطابق روش ، اندازه مربوط به توزين وسايلكليه 
  .ها و معيارها، مورد بازرسي قرار گيرند  مستند شوند، تناوب آزمون

  ساخت     2- 3- 7-3
ها  داري شوند تا ازعملكرد آن ات مورد استفاده در فرآيند ساخت بايد به طور مرتب بازرسي و نگهكليه تجهيز

ها و  بازرسي. در يكنواختي فرآيند ساخت، در نتيجه استفاده، فرسودگي و خرابي اطمينان حاصل شود
مستندات مربوط براي هاي مكتوب توليد كننده ثبت شوند و  داري و تعميرات بايد انجام و مطابق با روش نگه

  .داري شود اي توليد كننده، نگه هاي كنترل توليد كارخانه يك دوره مشخص شده در روش
  
  مواد خام و تركيبات    4- 7-3

هاي كليه مواد خام ورودي به كارخانه و تركيبات و همچنين طرح بازرسي براي اطمينان از تطابق  ويژگي
  . ها، بايد مستند شود آن
  
  ون و ارزيابي فرآوردهآزم    5- 7-3

هايي را ايجاد كند تا از نگه داري مقادير اظهار شده در مورد همه خصوصيات فرآورده،  توليد كننده بايد روش
بايد به اين مفهوم باشد كه الزامات اين بند استاندارد  6-3بند استاندارد مطابقت با . اطمينان حاصل شود

  . برآورده شده است
  
  گذاري يابي و نشانهقابليت رد    6- 7-3

با توجه به محل توليد، بايد قابل شناسايي و  فرآوردهي مربوط به ها بندي يا بسته  مجموعههاي منفرد،  فرآورده
كدهاي قابل رديابي يا ، هايي را براي اطمينان از بازرسي منظم توليد كننده بايد روش. ردگيري باشند

بايد به اين مفهوم باشد كه الزامات  6-3بند استاندارد بقت با مطا. گذاري پيوست فرآورده، مكتوب كند نشانه
  .اين بند استاندارد برآورده شده است

  
  هاي نامنطبق فرآورده    7- 7-3

موارد چنين مواقعي در . مكتوب كند را مشخص و هاي نامنطبق فرآورده شناساييي ها توليد كننده بايد روش
ندات بايد براي يك دوره مشخص شده در روش هاي مكتوب شود و مستو مستند بايد ثبت عدم انطباق 

  .داري شود توليد كننده، نگه
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  اقدام اصالحي    8- 7-3
. كند، مستند سازد عدم انطباق اتخاذ مي موارد تكراربه منظور جلوگيري از هايي را كه  توليد كننده بايد روش

  .لزامات اين بند استاندارد برآورده شده استبايد به اين مفهوم باشد كه ا  6-3بند استاندارد مطابقت با 
  
  هاي آزمون ساير روش    9- 7-3

هاي  مشخص شده است، ساير روش آزمون نوع اوليههايي كه در  اي، به غير از روش براي كنترل توليد كارخانه
استاندارد، هاي اين  كه از تطابق فرآورده با ويژگي توان مورد استفاده قرار داد مشروط بر آن آزمون را مي

  . اطمينان كافي حاصل شود
  

  و اندودهاي گچي ساختماني ويژهآماده گچي اندودهاي  ،هاي ساختماني گچ شناسايي    8
زير  شامل مواردبايد  آماده و اندودهاي گچي ساختماني ويژهگچي اندودهاي  ،هاي ساختماني گچشناسايي 

  :باشد
مطـابق مشخصـات ارائـه شـده در     ( دود گچي ساختماني ويژهو ان آماده يگچاندود  ،نوع گچ ساختماني   8-1

  .)1جدول 
  .ارجاع به اين استاندارد ملي   8-2
  .1بندي مطابق جدول  دسته   8-3
  .وليهزمان گيرش ا   8-4
  .فشاري تاب   8-5
  

  :   شناساييمثالي از 
  اري مساوي يا بيشتر ازفش تابدقيقه و  50بيشتر از  وليه، با زمان گيرش ا)1-گ( اندود گچي آمادهنوع 

 0/2 N/mm2.    
   

  اندود گچي آماده
1 -

12015  
  2  50  1- گ

  

  بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب نشانه    9
كه با اين استاندارد ملي ايران  و اندودهاي گچي ساختماني ويژه آمادهگچي هاي اندود، هاي ساختماني گچ

  : هر بسته يا محموله آن داراي بارنامه به شرح زير باشد گذاري شوند يا مطابقت دارند بايد به وضوح نشانه
  .1388سال: 12015-1ايران شماره  استاندارد ملي   9-1
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  . نام، نام تجاري يا ساير مشخصات توليدكننده   9-2
  .تاريخ توليد    9-3
  .)درصد وزني ±5رواداري (وزن خالص هر پاكت     9-4
 ، مطابقو اندودهاي گچي ساختماني ويژه آمادهگچي ودهاي اند ،هاي ساختماني مشخص كردن گچ  9-5

  .8موارد شناسايي ذكرشده در بند 


