
 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

  
ISIRI 

 12807 تحقيقات صنعتي ايران مؤسسه استاندارد و 12807

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st. Edition  چاپ اول

    
  
 

  
  درزبندي براي صفحات  وادم - گچ

  الزامات و  ،عاريفت - روكش دار گچي
   هاي آزمون روش

  
  
  
  

Jointing Materials for Gypsum 
Plasterboard - Definitions, Requirements 

and Test Methods  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

ICS:91.100.10 

  



 ب 

 

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسسات  و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  بـا  همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و يدي، فناوريتول
 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي

 )رسـمي ( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت
  .شود مي منتشر و ايران چاپ

كننـد   مي تهيه 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  استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
كـدكس   كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هاي نيازمندي 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 كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ
ـ  وارداتـي،  اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

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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  گفتار پيش

  
 كه» الزامات و روش هاي آزمون ،تعاريف - درزبندي براي صفحات روكش دار گچي وادم - گچ« استاندارد

 در و شده تدوين و تهيه مركز تحقيقات ساختمان و مسكنتوسط  مربوط هاي يوندركميس آن نويس پيش

هاي  استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده ملي كميتة اجالس دويست و شصت و دومين
مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،تصويب شد 4/11/88 مورخ ساختماني

منتشر  ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
   .شودمي

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
 تكميـل  و اصـالح  يبـرا  كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد
  

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

  
BS EN 13963:2005, Jointing Materials for Gypsum Plasterboard - Definitions, Requirements 
and Test Methods  
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   - درزبندي براي صفحات روكش دار گچي وادم - گچ 
  الزامات و روش هاي آزمون ،تعاريف

  

  هدف    1
دي و نوار درزبندي براي استفاده با صفحات الزامات مواد درزبنمشخص كردن  ،هدف از تدوين اين استاندارد

هاي فرآوري شده ثانويه اين صفحات و صفحات گچي  فرآورده، )1- 3بند  مطابق استاندارد(دار گچي  روكش
  .است ،مسلح شده به الياف

پايه گچي و  درزبندي ، موادو يا ماشيني به كار برده مي شوند موادي را كه به روش دستي ،اين استاندارد
همچنين اين استاندارد نوارهاي  .گيرد بر مي دررا  درزبندي كه در آن از ساير مصالح استفاده شده است، مواد

  .دشو ميشامل گيرند، را نيز  درزبندي مورد استفاده قرار ميهاي  كاغذي كه در سامانه
  

  دامنه كاربرد   2
  شـوند، را  گيـري مـي   مربـوط انـدازه   هاي استاندارد اين استاندارد خصوصيات عملكردي زير را كه مطابق روش

  :گيرد مي در بر
  ؛واكنش در برابر آتش -
  ؛مقاومت خمشي -

  .سازد ها را با اين استاندارد ملي فراهم مي اين استاندارد، ارزيابي انطباق فرآورده
ساختمان   كه هنگام مصرف و پذيرش فرآورده در صنعتتكميلي را همچنين اين استاندارد، خصوصيات فني 

  .گيرد مي بر راي اهميت است، دردا
  .كند هاي فني را مشخص مي هاي آزمون مرجع براي ويژگي اين استاندارد روش

  .هاي اين استاندارد را فراهم مي كند اين استاندارد، ارزيابي انطباق فرآورده با ويژگي
  .برداري براي آزمون مشخص شده است در پيوست الف، روش نمونه

  .گيرد نمي بر اند، را در اي درزبندي كه از موادي به جز كاغذ ساخته شدهاين استاندارد، نواره
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 مراجع الزامي    3

. 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  صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه در
ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .است ها مورد نظر هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  
  .ها ويژگي - دار صفحات روكش -  گچ ،1383 سال :7830استاندارد ملي ايران شماره   1- 3
  .روش آزمون - دار صفحات روكش -  گچ ،1384 سال :8050استاندارد ملي ايران شماره    2- 3
 -هاي سـاختماني  ، واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده1384 سال:  8299استاندارد ملي ايران    3-3

  .بندي طبقه
 -هاي سـاختماني  واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده، 1387سال: 11621استاندارد ملي ايران   3-4

عامـل مشـتعل منفـرد    گرمـايي  در معـرض تهـاجم    ها پوش فرآورده ساختماني به جز كف –هاي آزمون  روش
)SBI(.  
: قسـمت اول   –الزامات فنـي و آزمـون    –هاي آزمون  الك – 1384سال  5002-1استاندارد ملي ايران   3-5

  .هاي آزمون با تور سيمي فلزي الك
  .الزامات –هاي مديريت كيفيت  سيستم – 1380سال: 9001ايزو  –استاندارد ملي ايران   3-6

3-7 EN 196-3:2005, Methods of testing cement – Part 3: Determination of setting time and 
soundness. 

3-8  EN ISO 1924-2:2008, Paper and board - Determination of tensile properties - Part 2: 
Constant rate of elongation method. 

3-9 EN 14195:2005, Metal framing components for gypsum plasterboard systems- 
Definitions, Requirements and Test Methods. 
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  تعاريف و اصطالحات   4

  : رود در اين استاندارد، تعاريف واصطالحات زير به كار مي
  
4 -1     

 بتونه درزگيري

درزبنـدي   كاغـذي  نـوار گيـرد و روي آن   مـورد اسـتفاده قـرار مـي    دار گچـي   صفحات روكـش  ي كه بينمواد
  . دوش ميگذاري  جاي

  
4 -2     

  مواد پرداخت  
 ايجادشود و سطح پرداخت نهايي درز را  يك اليه يا بيشتر به كار برده ميي در گير درز بتونهوي ركه  يمواد
  .كند مي

  
4 -3    

    دو منظوره  مواد
   .مواد درزبندي كه براي درزبندي بستر و پرداخت مناسب است

  
4 -4      

   مواد درزبندي غيرنواري
مورد  )اي هاي كارخانه لبه( دار گچي با نيمرخ مناسب لبه كه به منظور درزبندي صفحات روكش يمواد

  .دگير ميقرار استفاده 
  
4 -5    

  نوار درزبندي
  . شود طراحي مي روي بتونه درزگيريگذاري  براي جايكه  ،)به منظور تقويت درزها( دهكنن تقويتكاغذي  نوار

  
4 -6   

  سامانه درزبندي
) بدون درز(پارچه  سطحي يك تركيبي از مواد درزبندي يا موادي با نوار درزبندي يا بدون آن به منظور ايجاد

  .دار گچي بين دو صفحه روكش
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4 -7      

  مواد درزبند آماده
توان در زمان مصرف بدون افزودن آب يا ساير مواد  اي كه آن را مي گونه مواد آماده شده به صورت مناسب، به

  .مورد استفاده قرار داد
  
4 -8      

  گيرش كوتاهزمان 
  .است دقيقه 60 حداكثردقيقه و  20ويند كه حداقل آن را گ درزبندي موادزمان گيرش 

  
4 -9     

  زمان گيرش معمولي
  .دقيقه است 180و حداكثر  دقيقه 60را گويند كه حداقل آن  درزبندي موادزمان گيرش 

  
4 -10    

  زمان گيرش طوالني
  .دقيقه است 180را گويند كه حداقل آن  درزبندي موادزمان گيرش 

  
4 -11    

  درزبندي موادبندي  رده
به هشت  ،بايد براساس كاربرد و روش سخت شدن مشخص شده است، در اين استاندارد كهدرزبندي  مواد
  .بندي شوند رده ،1جدول  مطابقرده 

 مواد، مواداين . شوند فقط با خشك شدن در هوا سخت مي، A-4و  A  ،2-A  ،3-A-1درزبندي  موادانواع 
  .شوند يناميده م، )هوا خشك(خشك شده در هوا 

از طريق واكنش شيميايي و خشك شدن در هوا سخت ، B-4و  B  ،2-B  ،3-B-1درزبندي  موادانواع 
  .شوند ناميده مي با گيرش شيميايي مواد، مواداين . شوند مي
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  درزبندي موادانواع   - 1جدول 

  

  درزبندي موادانواع 
  براساس كاربرد 

  درزبندي موادسخت شدن اصلي سازوكار 
  هوا خشك  مواد

  )به صورت پودري يا آماده(
  با گيرش شيميايي مواد

  )فقط به صورت پودري(
  A  1 - B - 1  بتونه درزگيري

  A  2 - B - 2  درزبندي پرداخت مواد
  A  3 - B - 3  درزبندي دو منظوره مواد
 A  4 - B - 4  درزبندي غير نواري مواد

 .رجوع شود"ب"براي دستورالعمل مصرف به پيوست  - يادآوري
  

  الزامات   5
  آتشواكنش در برابر      1- 5

درصد وزني يا حجمي مواد آلي  ر يا مساوي يكمتك دارايدار گچي كه  درزبندي براي صفحات روكش مواد
استاندارد مطابق (واكنش در برابر آتش  A 1، بدون نياز به آزمون، دردسته هستند) هر كدام كه بيشتر است(

  .شوند بندي مي  طبقه ،)3-3بند 
، باشند) هر كدام كه بيشتر است(درصد وزني يا حجمي مواد آلي  از يك ريشتب دارايدرزبندي  موادچنانچه 

  .دونش  بندي طبقه 3-3بند استاندارد  مطابقمورد آزمون قرار گيرند و سپس بايد 
نصب و ، پد، بايد مطابق پيوست نمورد آزمون قرار مي گير 4-3مواد درزبندي كه مطابق استاندارد بند 

درزبندي  موادبرداري  بهرهويژه شرايط  براي يعملكردكه توليد كننده مايل به اظهار  هنگامي. محكم شوند
  .برداري باشد ، در اين صورت روش نصب و محكم كردن بايد نماينده شرايط بهرهباشد

  
  )برحسب بار شكست(مقاومت خمشي      2- 5

بايد مطابق روش آزمون ارائه ، B-3و  A ، 2-A  ،3-A  ،1- B ،2-B-1براي انواع درزبندي  موادبار شكست 
مطابق روش آزمون ارائه شده در ، )درزبندي غيرنواري مواد( B-4و  A-4براي انواع و  2-8-6شده در بند 

  .گيري شود اندازه 1- 8- 6بند 
  
  آور زيانمواد      3- 5

را بيش از حداكثر ميزان مجاز مشخص شده  وريآ زياننبايد مواد  ،يدرزبند موادتوليد مواد مورد استفاده در 
  .آزاد كند ،در استاندارد فرآورده مربوط يا مقررات ملي ساختمان
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  زمان گيرش     4- 5
مـورد آزمـون    2-6مطابق روش ارائه شده در بند  ،B -4و  B ،2- B ،3-B -1درزبندي  موادهنگامي كه انواع 

 .باشـد   دقيقـه  60 و حـداكثر دقيقه  20د كمتر از ش كوتاه، نبايدرزبندي با گير مواد قرار گيرند، زمان گيرش
 مـواد دقيقـه و بـراي    180دقيقـه و حـداكثر    60درزبندي با گيرش معمولي نبايد كمتر از  موادزمان گيرش 

  .دقيقه باشد 180درزبندي با گيرش طوالني نبايد كمتر از 
  
  خوردگي ترك ايجادعدم      5- 5

  د، براي انواعنمورد آزمون قرار گير 3- 6بندي مطابق روش ارائه شده در بند درز موادكه انواع  هنگامي
  2- A ،2- B ،3-A  3و- B 4متري بخش نازك انتهاي گوه و براي انواع  ميلي 50، در منطقه- A  4و- B ،

   .خوردگي ديده شود گونه ترك نبايد هيچمتري بخش نازك انتهاي گوه  ميلي 150در منطقه 
  
  ذرات درشت وجود عدم     6- 5

  مطـابق روش ارائـه شـده در      ، B-4و   A  ،2-B  ،3-A  ،3-B  ،4-A-2درزبنـدي   مـواد كـه انـواع    هنگامي
ميكرون نبايد بـيش از يـك درصـد و مانـده روي      200مورد آزمون قرار گيرند، جرم مانده روي الك  4-6 بند

  .  ميكرون بايد صفر درصد باشد 315الك 
  
  پيوستگي/ چسبندگي      7- 5

  مــورد آزمــون قــرار گيــرد،   5-6مصــالح درزبنــدي مطــابق روش آزمــون ارائــه شــده در بنــد  كــه  هنگــامي
  .متر مربع باشد نيوتن بر ميلي 25/0×  10 -6اين نوع مواد بايد بيشتر از  پيوستگي / چسبندگي 

  
  پايداري ابعادي نوار كاغذي     8- 5

ابعـادي در   اتتغييـر مورد آزمون قرار گيرد،  6-6ئه شده در بند كه نوار كاغذي مطابق روش آزمون ارا هنگامي
  .درصد باشد 5/2درصد و  4/0ترتيب، نبايد بيشتر از  به يو عرض يجهت طول

  
  نوار كاغذيمقاومت گسيختگي      9- 5

مقاومت گسـيختگي  مورد آزمون قرار گيرد،  7-6كه نوار كاغذي مطابق روش آزمون ارائه شده در بند  هنگامي
  .متر عرض نوار باشد نيوتن بر ميلي 4/0ن نبايدكمتر از آ
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  آزمون انجام هاي روش   6
  برداري نمونه     1- 6

هـاي مربـوط    آزمونبراي انجام تنها . ، برداشت شود 6هاي ارائه شده در بند  حداقل سه نمونه بايد براي آزمون
  .است ، نياز به يك نمونه11-4درزبند ارائه شده در بند به رده مواد 

 
 

  گيري زمان گيرش اندازه     2- 6
  اصول آزمون   1- 2- 6

زمـان گيـرش   . مخلوط شود آشاميدنيهاي توصيه شده توسط توليد كننده با آب  مواد درزبندي بايد به نسبت
  ) 23 ± 2(مواد درزبندي، بايد بـا اسـتفاده از دسـتگاه ويكـات داراي سـوزن مخروطـي شـكل كـه در دمـاي          

  .شود گيري  داري شده است، اندازه درصد نگه) 50 ± 5(ت نسبي  ورطوب سلسيوسدرجه 
  
   وسايل  2- 2- 6

نـزن يـا     ، داراي سوزن مخروطي شكل از جـنس فـوالد زنـگ    7-3مطابق استاندارد مرجع بند  دستگاه ويكـات 
سـوزن مخروطـي    .اسـت  درجـه ) 50 ± 5(متر و سطح صاف صيقلي و زاويـه    ميلي 35برنج، با طول تقريبي 

  .هاي دستگاه ويكات شده است جايگزين سوزنمتصل به ميله متحرك دستگاه ويكات شكل 
  متر؛ ميلي 40با ارتفاع حداقل  :مومي يا پالستيكي از جنس كاغذ ظرف
  درصد؛ 1/0گرم و دقت  500با ظرفيت  ترازو 

  ؛استوانه مدرج 
  مخلوط كردن؛ براي  ليتري ميلي 400ليتري تا  ميلي 250بشر با ظرفيت 

  نزن؛ پذير از جنس فوالد زنگ انعطاف متر، با تيغه ميلي 20× متر  ميلي 100به ابعاد  دك كار
   .1سنج زمان

  
  آزمون  انجام روش  3- 2- 6

   .برسانيد سلسيوسدرجه ) 23 ± 2(به دماي  ،گرمخانهمواد درزبندي را در يك  ،پيش از آزمون
. اسـت  زمان گيـرش تقريبي گيري  اندازهبراي  ه اولنمون. ل گيرش را انجام دهيددو نمونه، آزمون كامهر روي 

  . را روي نمونه دوم انجام دهيد  تعيين زمان گيرش دقيق
اي  گونـه  بريزيد، بـه  سلسيوسدرجه ) 23 ± 2(دماي  اب ، مقداري آب آشاميدني)بشر(كن  ظرف مخلوطداخل 

ن ه شـد ريختـ دست آيد تا پس از  ي از مخلوط بهكافاضافه شدن مواد درزبندي، حجم  با ،كه با اين مقدار آب

                                                 
1 - Chronometer 
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 .زدود قالـب را از روي سطح اضافي به راحتي بتوان مخلوط  ،مومي يا پالستيكي از جنس كاغذ ظرفبه داخل 
  .، را وزن كنيد)تالط توصيه شده توسط توليد كنندههاي اخ نسبتبا استفاده از (مقدار مناسب مواد درزبندي 

ظـرف حـاوي مـواد را بـه      .ده ثانيه مواد درزبندي را به آب اضافه كنيد در طولو  به كار انداختهرا  سنج زمان
 حركتدو تا سه نرخ ثانيه با  30به مدت با استفاده از كاردك مخلوط را سپس ، ثانيه كنار بگذاريد 20مدت  

  .كن كامالً مخلوط شود اي كه همه محتويات ظرف مخلوط در ثانيه هم بزنيد، به گونه
  

خواســت توليــد كننــده، اخــتالط مجــدد بايــد بــا اســتفاده از روش و زمــان يــاد شــده در بــاال صــورت درصــورت در :يــادآوري
  .گيرد

  
مخلوط اضافي را از روي سـطح ظـرف    .از جنس كاغذ مومي يا پالستيكي بريزيددو ظرف داخل خلوط را به م

آزمـون  . رار دهيـد قـ  جريـان هـوا  بزدائيد و آن را روي سطح بدون لرزش و دور از تابش مستقيم خورشيد يـا  
روي سـطح   نـوك سـوزن مخروطـي شـكل    اي كـه   گيرش را با استفاده از دستگاه ويكات انجام دهيد، به گونه

فاصله بين نقاط اثر سوزن مخروطي شـكل   .دشوميله متحرك آزادانه رها بگذاريد،  سپس و گيردمخلوط قرار 
  .متر از نقطه قبلي و ديواره ظرف باشد ميلي 12بايد حداقل 

 .از هر نفوذ سوزن مخروطي شكل، آن را تميز كرده و دوباره نوك آن را روي سـطح مخلـوط قـرار دهيـد     پس
سـوزن كـه   زمون را با نمونه دوم ادامه دهيد و از نفـوذ مكـرر   د، آوش ميگيرش مخلوط انجام عمل كه   هنگامي

انـدازه ده    طـي شـكل بـه   كه سوزن مخرو هنگامي .، جلوگيري كنيددذاربگ  روي زمان گيرش تأثيرممكن است 
نسبت بـه  رسم منحني نفوذ . گيري و ثبت كنيد را اندازه سپري شده داخل مخلوط نفوذ كرد، زمان بهمتر  ميلي

  .مفيد استيابي،  زمان براي درون
  
  نتايج  بيان  4- 2- 6

ده از بـه عنـوان زمـان سـپري شـ     اين زمان، . گزارش كنيدزمان گيرش مواد درزبندي را با تقريب پنج دقيقه 
متـر بـه داخـل     تا نفوذ سوزن مخروطي شـكل بـه انـدازه ده ميلـي     ،پاشيدن مواد به داخل آب اختالطشروع 
  .است ،مخلوط

  
  خوردگي  ترك ايجادعدم تعيين      3- 6
  اصول آزمون   1- 3- 6

دار گچي به صورت مستقيم اجرا، خشـك   شكل گوه روي سطح يك قطعه صفحه روكشمواد درزبندي بايد به 
  . اي ترك خوردگي امتحان شودو بر

كـه بـدون نـوار و در     سازي شـرايط مصـرف ايـن نـوع مـواد      براي مواد درزبندي از نوع چهار، به منظور شبيه
  ).2شكل ( تر مورد نياز است ، يك گوه ضخيمگيرند تر، مورد استفاده قرار مي هاي ضخيم اليه
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   وسايل    2- 3- 6
  ):1شكل (  3و يا  2،  1براي آزمون مواد درزبندي از نوع      6-3-2-1

  متر؛ ميلي 150متر و طول حداقل  ميلي 2با قطر   ميله فلزي -
 متر؛ ميلي 100با عرض اسمي  كاردك   -

صـفحه  ( Aنـوع  ، بـراي  1-3اسـتاندارد مرجـع بنـد    مطابق الزامات  دار گچـي   يك قطعه صفحه روكش -
  ) 23 ± 2(متـر كـه در دمـاي     ميلـي  150× متر  ميلي 150، با ابعاد تقريبي )دار گچي معمولي روكش
 ؛درصد تثبيت شرايط شده است) 50 ± 5(ورطوبت نسبي   سلسيوسدرجه 

 
  

 مترابعاد به ميلي
  

  
  نشان دهنده ترك گوه  -  1شكل 

  
  ):2شكل (  4براي آزمون مواد درزبندي از نوع      6-3-2-2

 
 و متر ميلي 25، عرض متر ليمي ) 195 ± 5( ولبا ط ،نزن يا پالستيك سخت ازجنس فوالد زنگ گوه  -

 ؛متر  ميلي 10 حداكثر تا متر ميلي 3/0حداقل  با ارتفاع

 متر؛ ميلي 60با عرض حداقل  كاردك  -

صـفحه  ( A، بـراي نـوع   1-3مطابق الزامات اسـتاندارد مرجـع بنـد      دار گچـي  يك قطعه صفحه روكش -
  ) 23 ± 2(متـر كـه در دمـاي     ميلـي  150× متر  ميلي 150، با ابعاد تقريبي )دار گچي معمولي روكش
 درصد تثبيت شرايط شده است؛) 50 ± 5(ورطوبت نسبي   سلسيوسدرجه 

اي مورد  بازرسي توليد كارخانه در 3و  2،  1توان براي آزمون مواد درزبندي از نوع  همچنين وسايل را مي - يادآوري
  . استفاده قرار داد
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  متر ابعاد به ميلي
  

  
  

  :راهنما
  دار گچي شصفحه روك -1
  گوه -2

  4گوه براي آزمون مواد درزبندي نوع   -  2شكل 
  

  آزمون  انجام روش    3- 3- 6
   3و يا  2،  1براي آزمون مواد درزبندي از نوع      6-3-3-1

هاي توصيه شده توسط توليـد كننـده تهيـه     گرم مخلوطي از مواد درزبندي و آب را مطابق نسبت 200تقريباً 
سـطح صـفحه   روي مـواد درزبنـدي،   مخلـوط   اجـراي مسـتقيم  به منظور را  )يا پالستيكيفلزي (ميله  .كنيد

مقداري از مخلوط مواد  .اي كه به موازات و نزديك به يك لبه صفحه باشد دار گچي قرار دهيد، به گونه روكش
را بـه  با يك كاردك مخلوط مواد درزبنـدي  . دار گچي در مجاورت ميله بريزيد درزبندي را روي صفحه روكش

در امتـداد عـرض   لبه باريك شده آن اي كه  متر پخش كنيد، به گونه ميلي 100تا  90شكل يك گوه به عرض 
هنگـام پخـش كـردن     ).با استفاده از ميله به عنوان مقياسـي بـراي ضـخامت   (متر تا صفر باشد  ميلي 2گوه از 

تا  دوو سطح مخلوط را  يدار دهقردرجه نسبت به سطح صفحه گچي  45مخلوط، كاردك را در زاويه كمتر از 
  .متر ببريد ميلي 130ميله را برداشته و گوه را به طول تقريبي . بار صاف كنيد چهار

درصـد  ) 50 ± 5(ورطوبـت نسـبي     سلسـيوس درجـه  ) 23 ± 2(آزمونه را تا رسيدن به وزن ثابت، در دماي 
  .خشك كنيد

  

   .درصد باشد 1/0ساعت كمتر از  24توزين متوالي پس از  آيد كه تفاوت دو زماني به دست مي ،وزن ثابت - يادآوري

 
نيمه بخش در دو را خوردگي  نوع تركدر صورت وجود ترك، آزمونه خشك شده را مورد بازرسي قرا ردهيد و 

   . كنيدو نازك گوه ثبت  ميضخ
   4براي آزمون مواد درزبندي از نوع     6-3-3-2
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هاي توصيه شـده توسـط توليـد كننـده      اد درزبندي را مطابق نسبتبسته به تعداد آزمونه، مقداري مخلوط مو
متـر جـدا از هـم     ميلـي  40يكديگر و تقريباً به موازات دار گچي  ها را روي سطح صفحه روكش گوه. تهيه كنيد
بـا يـك كـاردك     .ها بريزيـد  دار گچي بين گوه مقداري مخلوط مواد درزبندي را روي صفحه روكش .قرار دهيد

پس از پخش شدن مخلوط، كـاردك را در  . كند اي كه فضاي بين دو گوه را پر ش كنيد، به گونهمخلوط را پخ
  .بار صاف كنيد 4تا  2يد و سطح مخلوط را قرار دهدرجه نسبت به سطح صفحه گچي  45يك زاويه كمتر از 

 و سلسـيوس درجـه  ) 23 ± 2(، در دمـاي  )1-3-3-6مطابق يادآوري بنـد  (آزمونه را تا رسيدن به وزن ثابت 
  .درصد خشك كنيد) 50 ± 5(رطوبت نسبي  

خوردگي را در دو نيمه بخش  آزمونه خشك شده را مورد بازرسي قرا ردهيد و در صورت وجود ترك، نوع ترك
  .  ضخيم و نازك گوه ثبت كنيد

  
  نتايج  بيان  4- 3- 6

يا  3و 2،  1مواد درزبندي نوع  متري از انتهاي نازك گوه براي ميلي 50وجود يا عدم وجود ترك را در منطقه 
  . گزارش كنيد  ،4متري انتهاي نازك گوه براي مواد درزبندي نوع  ميلي 150

 
  ذرات درشتعدم وجود تعيين      4- 6
  اصول آزمون   1- 4- 6

.گيري شود ميكرون بايد اندازه 200و  ميكرون 315هاي  مانده روي الك جرم باقي  
  
  وسايل   2- 4- 6

  ؛5- 3بند  استانداردمطابق الزامات ميكرون   200ميكرون و  315هاي  الك
  ؛با ظرفيت تقريبي يك ليتر بطري دهانه گشاد 

  ؛گرم ميلي 1/0با دقت   ترازو
  .سلسيوسدرجه ) 40 ± 2(داري دما در  با قابليت نگه  گرمخانه

  
  آزمونانجام روش   3- 4- 6

.هاي توليدكننده آماده كنيد مطابق توصيهگرم مخلوط مواد درزبندي را  300تقريباً،   
حـدود  آرامـي   داخل بطري دهانه گشاد بريزيد و بـه   گرم مخلوط مواد درزبندي را وزن كرده و به) 200 ± 5(

ايـن  . دسـت آيـد   طور مداوم هم بزنيد تا يك مخلوط رقيـق يكنواخـت بـه    آن اضافه كنيد و به گرم آب به 200
ترتيب روي هم قرار دارد بريزيد و بگذاريـد تـا از    ميكرون كه به 200ون و ميكر 315هاي  مخلوط را روي الك

  . ها تميز باشد ها را با آب بشوييد، تا آنجايي كه آب رد شده از الك روي الك. ها رد شود اين الك
  .را از هم باز كنيد ها هاي جداشدني روي الك با استفاده از برس الك، هرگونه كلوخه
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پـس از  . خشك كنيد سلسيوسدرجه ) 40 ± 2(ها را در گرمخانه با دماي  واد مانده روي آنهمراه م ها به الك
   .روي هر الك را وزن كنيد  مانده باقيشدن،  خشك

 
  نتايج بيان 4- 4- 6

  . جرم مانده روي هر الك را بر حسب درصد وزني آزمونه گزارش كنيد
  
  پيوستگي/ تعيين چسبندگي     5- 6
  
  اصول آزمون  1- 5- 6
مشترك  فصلسبندگي و پيوستگي يك اليه مواد درزبندي، بايد از طريق اعمال يك نيروي عمود بر چ
  .گيري شود ، اندازه)آزمون كشيدگي(

، بايد 1- 3بند ، مطابق الزامات استاندارد )عموليدار گچي م صفحه روكش( Aنوع  صفحه روكشدار گچي
  .ار گيردگاه مورد استفاده قر و تكيه كار عنوان مصالح پشت به
  
  وسايل   2- 5- 6
  ؛متر ميلي 5/1متر و ضخامت  ميلي 20متر، عرض  ميلي 720به طول   دو نوار فلزي  1- 2- 5- 6
 5/12متـر و ضـخامت    ميلـي  200متر، عـرض   ميلي 720به طول  دار گچي يك قطعه صفحه روكش   6-5-2-2

دار گچـي   صـفحه روكـش  ( Aنـوع   دار گچي لبه صفحه روكش يمتر ميلي 100 از فاصله  حداقلكه متر  ميلي
   .، بريده شود1-3، مطابق الزامات استاندارد بند )معمولي

  ؛ترم ميلي 200عرض حداقل با    كاردك   3- 2- 5- 6
  ؛براي مخلوط كردن   كاسه و قاشقك   4- 2- 5- 6
  ؛را تأمين كند سلسيوسدرجه  40كه دماي   دار  گرمخانه تهويه   5- 2- 5- 6
راي اتصال به مركزي برابط با متر  ميلي 20تا  10متر و ضخامت  ميلي 50با قطر   يصفحه گرد فلز   6- 2- 5- 6

  ؛يكشش گيره
  ؛متر مربع نيوتن بر ميلي 5/0×10-6قدرت چسبندگي بيش از با   چسب   7- 2- 5- 6
  ؛در مركز وسيله به منظور اعمال يك نيروي كششي مناسب داراي يك گيره  وسيله كشش   8- 2- 5- 6
  ؛نيوتن را تأمين كند 25تا  خوانشكه  وسنج  يا هر نوع وسيله مناسب ديگرنير   9- 2- 5- 6
قطر به مدور ) چشمه( سوراخداراي يك  متر  ميلي) 10×   200×  150( به ابعاد   صفحه چوبي   10- 2- 5- 6

  ؛متر ميلي 65
  .متر ميلي 2/0 كمتر از  با قطر  نوار چسب دو طرفه نازك   11- 2- 5- 6
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  آزمونانجام روش   3- 5- 6
درصد ) 50±5(و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه ) 23±2(آزمون تحت شرايط استاندارد آزمايشگاهي با دماي 

  . شود انجام مي
  مطـابق (فلـزي   دو نـوار . سازي كنيـد  كننده آمادهمطابق دستورالعمل توليدرا مقدار مناسبي از مواد درزبندي 

بـا اسـتفاده از چسـب دوطرفـه      )2-2-5-6بنـد  مطابق (دار گچي  را روي سطح صفحه روكش )1-2-5-6بند 
عـاري از  (با مـواد درزبنـدي خميـري شـكل     . بچسبانيد ،در امتداد هر لبه طولي آن )11-2-5-6مطابق بند (

مواد درزبندي اضافي را از روي صفحه با اسـتفاده از كـاردك   . دار گچي را پر كنيد سطح صفحه روكش) حباب
مطـابق دسـتورالعمل   ( و يـا پـس از مـدت زمـان كـافي خشـك شـود       فتـه  بگذاريد مواد درزبندي گر. بزدائيد

سـپس بگذاريـد   . دار را با مواد درزبندي پركنيد در صورت نياز، يك بار ديگرسطح صفحه روكش .)توليدكننده
تا رسيدن  سلسيوس درجه 40خشك شدن نهايي را در گرمخانه در دماي . مواد درزبندي گرفته و خشك شود

  مطــابق (بــا اســتفاده از چســب  )6-2-5-6مطــابق بنــد (پــنج صــفحه فلــزي . ام دهيــدبــه وزن ثابــت، انجــ
دار گچـي   ، روي سطح مواد درزبنـدي خشـك شـده در امتـداد خـط مركـزي صـفحه روكـش        )7-2-5-6بند 

صـفحه چـوبي   . متـر باشـد   ميلـي  120جوار  اي كه فاصله مركز به مركز دو صفحه فلزي هم بچسبانيد، به گونه
بـا  (اي شكل صفحه چوبي  كه سوراخ دايرهاي قرار دهيد  را روي سطح آزمونه به گونه )10-2-5-6بند  مطابق(

اي  وسيله كششي را از محـل سـوراخ دايـره   . متر باشد ميلي 50مركز صفحه فلزي با قطر  هم) متر ميلي 65قطر
افـزايش  . دهـد وارد كنيد تا شكسـت رخ   نيروبه آزمونه . شكل صفحه چوبي به رابط صفحه فلزي، وصل كنيد

نوع شكست و حداكثر مقاومت كششـي را  . باشدنيوتن در ثانيه ) 50±5(معادل  بايد ثابت، بدون توقف و نيرو
  .انجام دهيدپنج بار گيري را  اندازه. برحسب نيوتن يادداشت كنيد

اين صـورت،  در ، پذير نباشد در دستگاه آزمون امكانمتري  ميلي 720هاي  نمونهبراي آزمون  انجامكه  هنگامي
قبـل از  تـوان   مـي را  )1-2-5-6مطـابق بنـد   (فلـزي   نـوار و   )2-2-5-6مطابق بنـد  (دار گچي  صفحه روكش

  .يا كمتر بريدقطعه پنج تعداد ها به  سازي آزمونه آماده
  
  نتايج بيان  4- 5- 6

  ):3مطابق شكل (هاي زير رخ دهد  گسيختگي ممكن است به صورت
  .در مواد درزبندي  - الف 
  .دار گچي ر حدفاصل بين مواد درزبندي و صفحه روكشد  -ب 
  .دار گچي در هسته گچي صفحه روكش  -پ 
  .در حدفاصل بين مواد درزبندي و صفحه فلزي  -ت 
  ).نشان داده نشده است 3 در شكل(در كاغذ   -ج 

  .وضعيت  گسيختگي را مشخص كنيد
  .نيدرا برحسب نيوتن تعيين ك) F(گيري نيرو  ميانگين پنج اندازه
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  :متر مربع، از معادله زير محاسبه كنيد را برحسب نيوتن بر ميلي) R(مقاومت چسبندگي يا پيوستگي 

 

R=  

  
  :كه در آن 

  
R  ؛متر مربع مقاومت چسبندگي برحسب نيوتن بر ميلي  

  F؛گيري پنج نيرو برحسب نيوتن ميانگين اندازه  
S  ؛عمتر مرب سطح صفحه فلزي برحسب ميلي  

  .را، گزارش كنيد  Rچسبندگي 
  
  
  

  
 

  :راهنما
  دار گچي صفحه روكش - 1
  مواد درزبندي - 2
  صفحه فلزي - 3
  چسب - 4

  پيوستگي/ چسبندگي  - الگوي گسيختگي  -  3شكل 
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  تعيين پايداري ابعادي نوار درزبندي كاغذي     6- 6
  
  اصول آزمون  6-1- 6

  . گيري و درصد تغيير در ابعاد محاسبه شود ر آب اندازهوري د طول و عرض آزمونه بايد پيش و پس از غوطه
  
  وسايل  6-2- 6
  ؛حمام آبي  1- 6-2- 6
  .متر ميلي 1/0خوانش با دقت   ترازو    2- 2- 5- 6
  
  آزمونانجام روش   6-3- 6

و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه ) 23±2(ساعت دردماي  24مدت  نوار درزبندي را پيش از انجام آزمون، به
  .تثبيت شرايط كنيد درصد،) 5±50(

بـه   .متر ببريد و آن را روي يك سـطح صـاف قـرار دهيـد     ميلي 400تا متر  ميلي 250طول  نوار درزبندي را به
باشد ايجـاد   عمود بر طول نوارمتر كه  ميلي 10 ه طولببرشي گيري طول نوار،  گذاري براي اندازه منظور نشانه

طول نوار را در پايين  .متري از هر دو انتهاي نوار انجام شود ميلي 10اي كه اين برش، تقريباً در  ، به گونهكنيد
متـر   ميلـي  1/0گيـري طـول بـا دقـت      خط مركزي نوار بين دو نشانه برش خورده، با استفاده از وسيله انـدازه 

  .گيري كنيد اندازه
هـا بـين نقـاط     گيـري  زهاي كه اندا گيري كنيد، به گونه ، اندازهگيري طول عرض كامل نوار را مشابه روش اندازه

   .گذاري شده، باشد نشانه
اي كه كامالً  قرار دهيد، به گونه سلسيوس درجه) 23±2(آزمونه نواري را جمع كنيد و  در مخزن آب در دماي 

را از آب خارج كنيد و آن را باز كـرده و روي يـك سـطح صـاف      دقيقه آزمونه 30پس از  .ور شود در آب غوطه
  .يدكن  گيري را دوباره اندازه طول و عرض. قرار دهيد

  
  ارائه نتايج  6-4- 6

  .تغييرات ابعادي طول و عرض را برحسب درصد گزارش كنيد
  
  نوار درزبندي كاغذي گسيختگيمقاومت تعيين      7- 6
  
  اصول آزمون  1- 7- 6

مـت  آزمونه كه به ابعاد معين در جهت عرضي بريده شده است، در معرض نيروي كششـي قـرار گرفتـه و مقاو   
   .شود آن ثبت مي گسيختگي
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  وسايل  2- 7- 6
اي كه  ، به گونهثانيهنيوتن بر) 20 ±5(با نرخ روي آزمونه  بارگذاريقابليت  با  دستگاه آزمون كششي  6-7-2-1

  ؛قابل خواندن باشدتا يك درصد  ،گسيختگي آزمونهنيروي كششي در لحظه 
  ؛چاقو يا هرنوع كاردك تيز   2- 2- 7- 6
  .فوالدي كش خط   3- 2- 7- 6
  
  آزمونانجام روش   3- 7- 6

اي كه  گونه ببريد، بهبا استفاده از چاقو يا كاردك تيز و عرض كامل متر  9/0با طول حداقل را ده قطعه آزمونه 
در امتداد طول نوار انجام شود  ،)w( متري ميلي) 15 ±5(با زاويه راست در جهت عرضي در فواصل ها  برش

   ).4مطابق شكل (
  

  

  
  

  گسيختگيبرداري براي آزمون مقاومت  نمونه  –4شكل 
  

 نسـبي و رطوبـت   سلسـيوس درجـه  ) 23±2(سـاعت دردمـاي    24مـدت   پيش از انجام آزمون، بهها را  آزمونه
   .درصد، تثبيت شرايط كنيد) 5±50(

ه آزمونه، دارند هاي نگه فاصله بين گيره كه با اين تفاوتانجام دهيد،  8-3آزمون را مطابق روش استاندارد بند 
  .متر كاهش يابد ميلي 15به بايد 

  
  نتايجبيان   4- 7- 6

  .، گزارش كنيدنوار عرض متر ميليده آزمونه را برحسب نيوتن بر  گسيختگيميانگين مقاومت 
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  تعيين بار شكست     8- 6
  
  كششي به روشتعيين بارشكست   1- 8- 6
  اصول آزمون   1- 1- 8- 6

و تحت شرايط آزمايشـگاهي   ساختهگيرد  كه مورد استفاده قرا رمي  درزبنديمواد با استفاده از درز نمونه يك 
اولـين تـرك و    و درز بايد تحت بارگذاري با يك نـرخ كنتـرل شـده قـرار گيـرد     نمونه سپس . شود ميخشك 

  .شود گيري  ندازهگسيختگي ايجاد شده، ا
  
  وسايل   2- 1- 8- 6

  .نيوتن بردقيقه) 250 ±125( بارگذاري خنرخوانش تا دو درصد و با قابليت دستگاه بارگذاري 
  
  آزمون انجام روش  3- 1- 8- 6

متر،  ميلي 5/12متر و ضخامت  ميلي 300× متر  ميلي 200به ابعاد براي هر سه نمونه مواد درزبندي، دو قطعه 
 .ببريد ،1- 3، مطابق الزامات استاندارد بند )دار گچي معمولي صفحه روكش( Aنوع  دار گچي صفحه روكشاز 

. هر دو قطعه را در امتداد وجه طولي مطابق دستورالعمل توليدكننده با استفاده از مواد درزبندي بچسبانيد
دو قطعه صفحه داري  نوار چسب را در امتداد پشت درز قرار دهيد و به منظور نگه ،پيش از درزبندي

  مونهن). 5شكل ( محكم كنيد )زوار(هاي باريك  آن را روي تخته، به دقت درزبنديدر حين  دار گچي روكش
خشك  درصد،) 50±5(و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه ) 23±2(دماي  درروز  7مدت  بهدرزبندي شده را 

  .كنيد
  به عرضهاي باريك و نوار چسب را برداريد و به دقت آن را به پنج قطعه  ، تختهنمونه پس از خشك شدن

  .متر ببريد ميلي 400متر و طول  ميلي 50

توان مورد  دار گچي را مي از صفحات روكش بيشتريقطعات  و غيره، حملها در طول  آزمونه ه شدنصورت شكستدر -يادآوري
   .اما فقط پنج آزمونه بايد مورد آزمون قرار گيرد .استفاده قرار داد

ال هر آزمونه را به صورت عمودي در دستگاه بارگذاري قرار دهيد و نيروي كششي را به طور مداوم بر آن اعم
  .كنيد
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  متر ابعاد به ميلي

  

 
  

  :راهنما
  داري قطعات در حين درزبندي براي نگه) زوار(هاي باريك چوبي  تخته - 1
  نوار چسب - 2
3 - )n  (ها تعداد آزمونه  

  ها سازي آزمونه آماده  – 5شكل 
  
  نتايج بيان  4- 1- 8- 6

را و بار شكست نهايي اهر شدن اولين ترك كشش را براي هر آزمونه رسم كنيد و بار مربوط به ظ/منحني بار
  .نوع گسيختگي را يادداشت كنيد. گزارش كنيد

ميانگين بار مربوط به ظاهر شدن اولين ترك و همچنين ميانگين بار نتايج منفرد هر يك از پانزده آزمونه و 
  .شكست را برحسب نيوتن گزارش كنيد

  
  تعيين بارشكست به روش خمشي  2- 8- 6
  ل آزموناصو   1- 2- 8- 6

گيرد ساخته و تحت شرايط آزمايشـگاهي   مي كه مورد استفاده قرار  يك نمونه درز با استفاده از مواد درزبندي
سپس نمونه درز بايد تحت بارگذاري با يك نـرخ كنتـرل شـده قـرار گيـرد و اولـين تـرك و        . شود خشك مي

  .شود گيري  گسيختگي ايجاد شده، اندازه
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  وسايل  2- 2- 8- 6
  ).درصد ±50(نيوتن بردقيقه   250 بارگذاري نرخخوانش تا يك درصد و با قابليت رگذاري دستگاه با

  
  آزمونانجام روش   3- 2- 8- 6

متر،  ميلي 5/12متر و ضخامت  ميلي 300× متر  ميلي 200براي هر سه نمونه مواد درزبندي، ده قطعه به ابعاد 
. ، ببريد1- 3، مطابق الزامات استاندارد بند )يدار گچي معمول صفحه روكش( Aنوع  دار گچي از صفحه روكش

. هر دو قطعه را در امتداد وجه طولي مطابق دستورالعمل توليدكننده با استفاده از مواد درزبندي بچسبانيد
دار  داري دو قطعه صفحه روكش پيش از درزبندي نوار چسب را در امتداد پشت درز قرار دهيد و به منظور نگه

درزبندي   نمونه). 6شكل (محكم كنيد ) زوار(هاي باريك  ي، به دقت آن را روي تختهگچي در حين درزبند
پس  .درصد، خشك كنيد) 50±5(و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه ) 23±2(روز در دماي  7مدت  شده را به

  .هاي باريك و نوار چسب را برداريد از خشك شدن نمونه، تخته
 5اي كه درز به سمت باال و مطابق شكل  رگذاري قرار دهيد، به گونههر آزمونه را به صورت افقي در دستگاه با

اعمال كنيد و تغيير  نيوتن بردقيقه) 250 ±125( نرخبا به آزمونه باري به طور مداوم .  داري شده است نگه
  .شكل و بار را ثبت كنيد

 سمت پائيند كه درز آن به اي در دستگاه بارگذاري قرار دا گونهتوان به  مي آزمونه رابراي راحتي بيشتر، 
  .ود كه معموالً ديدن درز در طول آزمون مشكل استنمتوجه بايد باشد، اما 

  
  نتايج بيان  4- 2- 8- 6

اين ( تركرا براي هر آزمونه رسم كنيد و بار مربوط به ظاهر شدن اولين  )خمشي تغييرشكل(خيز  /منحني بار
و بار شكست نهايي را گزارش  )تشخيص داد ،خمشي شكلتغيير/ در منحني بارگي افتاد توان از را مي ترك
  .سيختگي را يادداشت كنيدگنوع  .كنيد

به ظاهر شدن اولين ترك و همچنين ميانگين بار  نتايج منفرد هر يك از پانزده آزمونه و ميانگين بار مربوط
  .شكست را برحسب نيوتن گزارش كنيد
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  متر ابعاد به ميلي

  

  
  

  يروش خمش  -  6شكل 

  

  ارزيابي انطباق    7
  كليات     1- 7

اين استاندارد و مقـادير بيـان    الزاماتبا  دار گچي مواد درزبندي براي صفحات روكشبراي نشان دادن انطباق 
  : شود ، ارزيابي انطباق با توجه به موارد زير انجام مي)ها شامل رده(شده 

  .1آزمون نوع اوليه -
 .توليد كنندهاي توسط  توليد كارخانه بازرسي -

تـوان در يـك مجموعـه مشـخص،      را مـي  دار گچـي  مواد درزبندي براي صـفحات روكـش  براي اهداف آزمون، 
مشـترك در نظـر    ،داخـل مجموعـه   يواد درزبندمبندي كرد تا از اين طريق خواص مورد نظر براي همه  گروه

  .گرفته شود
گيرنـد، بايـد توسـط توليدكننـده      ار مـي هـا يـا خواصـي كـه خـارج از مجموعـه قـر        براي آن دسته از فرآورده

  .گيري شود تصميم
  

                                                 
1- Initial Type Testing 
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  آزمون نوع     2- 7
  كليات   1- 2- 7

  .انجام شود  6نمونه برداري و آزمون بايد مطابق بند 
  .داري شود هاي نوع، بايد ثبت و توسط توليد كننده براي حداقل پنج سال نگه نتايج همه آزمون

  
  آزمون نوع اوليه   2- 2- 7

  .هاي اين استاندارد بايد انجام شود براي نشان دادن انطباق فرآورده با ويژگي ليه،نوع اوآزمون 
هـاي   يكي از گـروه  ءمگر آنكه اين فرآورده جز(جديد  يمواد درزبنددر شروع توليد يك نوع  نوع اوليه،آزمون 

كه ايـن  (يد توليد يا در شروع يك روش جد) اي باشد كه قبالً مورد آزمون قرار گرفته است مربوط به مجموعه
  .، بايد انجام شود)روش روي خواص فرآورده تأثيرگذار است

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

كه به كاربردهاي مورد نظر مرتبط است،  )5در بند ارائه شده (كليه مشخصات محصول براي  نوع اوليه  زمونآ
   :موارد زير غير ازبه  .بايد در نظر گرفته شود

  .توان از طريق بازرسي مقدار ماده مربوط، به طور غير مستقيم ارزيابي كرد را مي خطرناكآزاد شدن مواد  -
  .ر طرح مورد استفاده قرار مي گيردكه مقادي هنگامي -
  
    1ياضافنوع آزمون    3- 2- 7

، ماده اوليه يا تامين كننده اجزاي متشـكل فـرآورده يـا فرآينـد     يمواد درزبندكه تغييري در طراحي  هنگامي
اي روي يـك يـا بـيش از يـك خاصـيت       ، رخ دهد و بـه طـور عمـده   )در ارتباط با تعريف يك مجموعه(توليد 

  .هاي نوع بايد روي آن خصوصيات تكرار شود يرگذار باشد، آزمونفرآورده تأث
  
  اي بازرسي توليد كارخانه   3- 7
  كليات    1- 3- 7

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

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

  .فرآيند توليد و فرآورده باشد

                                                 
1- Further Type Testing 
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هـاي ايـن    بـوده و بـراي ويژگـي    6-3بنـد  اسـتاندارد  مطابق الزامات كه اي  توليد كارخانه سامانه بازرسييك 
  .قابل قبول استشود،  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 نباشد، در  شود كه مقادير يا معيارهاي بازرسي مطابق با ويژگي اين اقدام زماني انجام مي. شود

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

  
  كاركنان     2- 3- 7

كـه روي انطبـاق فـرآورده     فعاليتي تأييدنه مديريت، اجرا يا ، اختيارات و رابطه بين كاركنان در زمي 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 
  .دارندوط به انطباق فرآورده مرب شكالتانطباق فرآورده، اقدامات در مورد عدم انطباق و شناسايي و ثبت م

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

  
  تجهيزات    3- 3- 7

  آزمون    –الف 
هـاي   گيري و آزمون بايد واسنجي شوند و به طـور مرتـب مطـابق روش    ، اندازه كليه تجهيزات مربوط به توزين
  .ها و معيارها، مورد بازرسي قرار گيرند  وناجرايي مستند شده، تناوب آزم

  ساخت    –ب 
هـا   عملكرد آن تا از داري شوند 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   داري و تعميرات بايد انجام و مطابق با روش نگه

  .داري شود ي توليد كننده، نگها توليد كارخانه بازرسيهاي  يك دوره مشخص شده در روش
 

  مواد خام و تركيبات    4- 3- 7
هاي كليه مواد خام ورودي به كارخانه و تركيبات و همچنين طرح بازرسـي بـراي اطمينـان از تطـابق      ويژگي

  . ها، بايد مستند شود آن
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  آزمون و ارزيابي فرآورده    5- 3- 7
ه داري مقادير اظهار شده در مورد همه خصوصيات فـرآورده،  هايي را ايجاد كند تا از نگ توليد كننده بايد روش
كه الزامات اين بند استاندارد بـرآورده   استبه اين مفهوم  6-3بند استاندارد مطابقت با . اطمينان حاصل شود

  . شده است
  گذاري قابليت رديابي و نشانه    6- 3- 7

جه به محل توليد، بايـد قابـل شناسـايي و ردگيـري     ها با تو 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 اسـتاندارد  است به اين مفهوم  6-3بند استاندارد  مطابقت با. پيوست فرآورده، مكتوب كند
  .برآورده شده است

  
  هاي نامنطبق فرآورده    7- 3- 7

چنـين  . مكتوب كند ،هاي نامنطبق هايي را براي مشخص كردن چگونگي توليد فرآورده توليد كننده بايد روش
هـاي مكتـوب    ثبت شود و مستندات بايد براي يك دوره مشخص شـده در روش  اردي بايد به صورت واقعيمو

  .داري شود توليد كننده، نگه
  
  اصالحي اقدام    8- 3- 7

ها اتخاذ  آن وقوع مجددهايي را كه براي حذف علت عدم انطباق به منظور جلوگيري از  توليد كننده بايد روش
بـرآورده  كه الزامات اين بند استاندارد  به اين مفهوم است 6-3بند استاندارد مطابقت با . كند، مستند سازد مي

  .شده است
 

  هاي آزمون ساير روش    9- 3- 7
هاي  مشخص شده است، ساير روش نوع اوليههايي كه در آزمون  اي، به غير از روش توليد كارخانه براي كنترل
هـاي ايـن اسـتاندارد،     كه از تطـابق فـرآورده بـا ويژگـي     توان مورد استفاده قرار داد مشروط بر آن آزمون را مي

  . اطمينان كافي حاصل شود
  

  يمواد درزبند شناسايي    8
  :دنوش شناساييزير ه صورت بايد ب يمواد درزبند

نوار درزبندي براي صـفحه   «يا  » دار گچي روكشه صفح مواد درزبندي براي «عبارت در صورت لزوم    8-1
  .»دار گچي روكش

                                                 
1- Batches 
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  .ارجاع به اين استاندارد ملي   8-2
  .اين استاندارد 4بند  مطابقيا نوار كاغذي  درزبندي در صورت لزوم نوع مواد   8-3
  .مواد درزبندي به صورت دستي يا ماشيني كاربرد   8-4
  .)اين استاندارد 10-4 و 9-4، 8-4مطابق بندهاي ( يدر صورت لزوم رده زمان گيرش مواد درزبند   8-5

   :  مثالي از شناسايي
  .... استاندارد ملي ايران شماره  روكش دار گچي، اتصفح مواد درزبندي براي
  .B -2مواد پرداخت، نوع 

  .كاربرد دستي
  .گيرش طوالني

  

  بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب نشانه    9
بارنامـه همـراه محمولـه     در و بندي بستهروي بايد  كه با اين استاندارد ملي ايران مطابقت دارند مواد درزبندي

   :گذاري شود موارد زير به وضوح نشانه
  .....سال ....: ايران شماره  استاندارد ملي   9-1
   .يمواد درزبندتجاري يا ساير مشخصات توليدكننده  نام، نام   9-2
  .مصرف يا تاريخ/ و  تاريخ توليد   9-3
  .8شده در بند  ذكر شناسايي با مطابق، يمواد درزبندمشخص كردن   9-4
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  روش نمونه برداري براي آزمون
  

  كليات    1-الف
بـرداري   نمونـه  يمـواد درزبنـد   بايد از محموله ،ها تطابق با ويژگي، براي تعيين يمواد درزبندتعداد مورد نياز 

  . شود
حضـور  امكـان  بـرداري   اندازه مناسب محموله بايد با توافق نمايندگان هر دو طرف بوده و بايد در زمان نمونـه 

  . داشته باشند
  

  برداري  روش نمونه   2-الف
  و  1-2-بنـدهاي الـف   هـاي مشـخص شـده در    وشبايـد مطـابق ر   ،برداري انتخاب روش نمونهدر صورت لزوم، 

  . باشد 2-2-الف
  

   1برداري اتفاقي نمونه   1-2-الف
كـوچكترين  در  يمـواد درزبنـد  همه انجام شود كه  اي گونه به برداري اتفاقي بايد در صورت امكان، روش نمونه

  .دنباش شدن براي انتخاب  يداراي شانس يكسان) به عنوان مثال يك كيسه يا يك جعبه( بسته
هاي مختلف داخل محموله بدون در نظر گرفتن شـرايط يـا    از قسمت بايد از هر نوع يدرزبند بسته مادهسه  

  . برداري شود نمونه ،انتخابي يمواد درزبندكيفيت 
 

  برداري نماينده نمونه   2-2-الف
  كليات    1-2-2-الف

مربوط بـه يـك بسـته     ،يمواد درزبندكه  امييا هنگ و برداري اتفاقي در صورت مشكل و غيرعملي بودن نمونه
بايـد مـورد   ، بـرداري نماينـده   روش نمونـه  ممكـن اسـت،  دودي از آنها عبه تعداد م تنهادستيابي  و بودهبزرگ 

  . استفاده قرار گيرد

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

  .اشندهاي كوچك زيادي تقسيم شده ب به بسته مواد درزبنديكه  شوند ويا در هنگامي محل ديگر حمل مي
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  برداري از يك بسته  نمونه   2- 2-2-الف

بايـد   يمواد درزبنديك . دوقسيم شت فرضي با ابعاد يكسانواقعي يا  مشابهمحموله بايد حداقل به سه قسمت 
هاي مشخص شده  اي كه تعداد آنها بتواند جوابگوي ويژگي گونه انتخاب شود، بهبه صورت اتفاقي از هر قسمت 

  .باشد 1-6در بند 

كنـار   از آنها يهاي قسمتها يا  الزم است برخي بسته برداري، در هنگام نمونه يك بسته يمواد درزبندبراي دستيابي به : يادآوري
  . دنگذاشته شو

  
  . بندي است برداري از يك محموله كه به شكل بسته نمونه   3- 2-2-الف

كنـار  هـاي اطـراف هـر بسـته بايـد       بسته. حداقل سه بسته بايد به صورت اتفاقي از يك محموله انتخاب شود
يـا  و تن شـرايط  اتفاقي از داخل هر بسـته بـدون در نظـر گـرف     طوربايد به  يماده درزبندو يك  گذاشته شده

  . دست آيد به  ،هاي مورد نياز آنها برداشته شود تا تعداد نمونه كيفيت
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  بپيوست 
  )طالعاتيا(

  يراهنماي استفاده از مواد درزبند
  
  در معرض گرما مصالح پشت كار     1- ب

ي درزبنـد  مـواد تعيين مناسـب بـودن   براي  .شود عملكردي در دماي باال را شامل نميالزامات  ،اين استاندارد
كننده يا فروشـنده را بايـد    هاي توليد در معرض گرما، توصيه هاي ديوار يا روكشها  منظور استفاده در سقف به

  .مدنظر قرار داد
  
  دار طرحنماهاي     2- ب

كننـده   توليـد بر اساس مواد درزبندي مورداستفاده، توصيه  شود، دار اجرا مي روي سطح، نماي طرح كه هنگامي
  .در نظر گرفته شوددار بايد  اندود نماي طرحيا فروشنده 

 
  تركيب مواد درزبندي    3- ب

 ، نبايـد روي B، اجرا كرد، اما مـواد درزبنـدي نـوع    Bمواد درزبندي نوع  توان روي را مي Aمواد درزبندي نوع 
  .، اجرا شودAمواد درزبندي نوع 

 
  تركيب مواد درزبندي    4- ب 

  مناسـب نيسـتند، مگرآنكـه توسـط توليدكننـده     ي كاربردهـاي ماشـيني   بـرا  Bنـوع   معموالً، مواد درزبنـدي 
  .شودبيان  

  
  سازگاري مواد درزبندي    5- ب

اما الزم است پيش از استفاده مشـخص  . اجرا كرد ،مواد درزبندي توان با چهار نوع  درزبندي را مي سامانهيك 
  . كنند مل ميبخشي با همديگر ع طور رضايت شود كه اين تركيبات در پاي كار، به
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  پپيوست 

  )الزامي(
  مواد درزبنديدار گچي با استفاده از  صفحات روكش نصب

  براي آزمون واكنش در برابر آتش 
  )SBI آزمون (  4-3مطابق استاندارد بند  

  
   يمواد درزبندنصب     1-پ

سازد  رايط را فراهم مياين روش دشوارترين ش. بايد با استفاده از روش زير نصب و محكم شوندمواد درزبندي 
  . كار برد بندي حاصل از آن را بتوان براي همه كاربردهاي نهايي به به طوري كه دسته

بـا لبـه    متـر  ميلـي  5/12بـا ضـخامت    )دار گچـي معمـولي   صـفحه روكـش  ( Aنـوع    دار گچي صفحات روكش
سـازه فلـزي عمـودي    زيـر  صـورت مكـانيكي بـه يـك      بايد به، 1-3الزامات استاندارد بند  براساس، شده باريك

   ،ب -1 -و پالــف  -1 -پ هــاي مطــابق شــكل ،)9-3اســتاندارد بنــد  مطــابق مــواد فلــزيســاخته شــده از (
دار  روكـش ضـخامت صـفحه   داخـل  از  ،ها پيچ .دوشانجام  ها  پيچاز طريق بايد مكانيكي  گيرداري. محكم شود

دارنده  گيري كه در امتداد طول هر عضو نگه همتري مراكز انداز ميلي) 300 ±30(در فاصله  عبور كرده وگچي 
  .شود محكم ميبه زيرسازه فلزي  است،
دار گچـي   بـين صـفحات روكـش    يكليه درزها. باشند، الف -1 -پعمودي و افقي بايد مطابق شكل  هايدرز

ست همه كه الزم ا هنگامي .پر شده و پرداخت شود ،بايد با استفاده از سامانه درزبندي تحت آزمون ،مجاور هم
 انـدود شود، در اين صورت آزمون بايد با سطح  اندوددار گچي مربوط به سامانه درزبندي،  سطح صفحه روكش

هاي  با اين روش براي سامانهنتايج به دست آمده همچنين  .انجام شود ،شده با بيشترين ضخامت توصيه شده
بل عمل است، مشروط برآنكه از يـك  شود، قا دار گچي اندود نمي درزبندي كه در آن همه سطح صفحه روكش

  .ماده درزبندي استفاده شود
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 مترابعاد به ميلي
 

  
 :راهنما

 دار گچي صفحه روكش -1
  درزها  - الف - 1- شكل پ 

  
 

 
 :راهنما

  ستونك فلزي - 1
 ناودانك - 2

  زيرسازه  - ب  - 1- شكل پ 


