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 خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسـسة  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  مـصالح  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  منتـشر  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  كميـسيون  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

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  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،  تـصويب  اب
 اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  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

  

                                                 
 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 



د  

   
  استانداردتدوين كميسيون فني 

  » هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده گچ - قسمت اول–ها   تعاريف و ويژگي-  گچ«
  )تجديد نظر دوم(

  
  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  ميرمحمد، عباسيان
  )كاني غيرفلزي  مهندسييادكتر(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    :نادبير
  جعفرپور، فاطمه

  )كارشناس شيمي(
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  فيروزيار، فهيمه
  )كارشناس شيمي(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  اقباليون، ابوالفضل
  )كارشناس مواد(
  

  شركت سپيد گچ ساوه

  ايزدي، سيدحميدرضا
  ) معدنكارشناس ارشد(
  

  شركت گچ جبل

  سعيد، بختياري
  )شيميمهندسي كارشناس ارشد (
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حبي مقدم، مهدي
  )كارشناس ارشد مديريت(
  

  شركت صداگير

  دژانكاه، كاظم
  )مكانيككارشناس ارشد (
  

  شركت صداگير

  رامين فر، ابوالحسن
  )دكتراي مهندسي ژئوتكنيك(

  كلينيك ساختماني ايران



ه  

  
  احي، حسنري
  )كارشناس ارشد معماري(
  

  شركت كناف ايران

  سيد آبادي، محمود
  )مهندسي شيميكارشناس (
  

  شركت گچ جبل

  ، امينالدين  غياث
  ) متالورژيكارشناس(
  

  شركت گچ سحر

  فرشچيان، اسماعيل
  ) سراميككارشناس ارشد(
  

  شركت گچ خراسان

  محمد كاري، بهروز
  )دكتري عمران(
  

  ختمان و مسكنمركز تحقيقات سا

  معصومي، حسن
  )كارشناس شيمي(
  

  شركت سپيد گچ ساوه

  ماجدي اردكاني، محمد حسين
  )كارشناس شيمي(
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  نبوي نژاد، حميد
  )كارشناس ارشد معماري(
  

  شركت كناف ايران 

  نمدماليان اصفهاني، عليرضا
  )كارشناس ارشد زمين شناسي(
  

  شركت ليكا

  الدين ت، جمالهداي
  )برقكارشناس ارشد (
  

  شركت گچ جبل

  هدايتي، محمد جعفر
  )كارشناس فيزيك(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن



و  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي
  د  استاندارد تدوين فني كميسيون
  ح  پيش گفتار

  1        هدف 1
  1  دامنه كاربرد      2
  1  مراجع الزامي      3
  3   و اصطالحات تعاريف     4
  6  هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده  انواع گچ     5
  7  ها  ويژگي     6
  7  ها براساس شرايط كاربرد ويژگي     1- 6
  7  واكنش در برابر آتش      1-1- 6
  7  مقاومت در برابر آتش      1-2- 6
  7   عملكرد آكوستيكي     1-3- 6
  7  مقاومت حرارتي      1-4- 6
  8  مواد مضر      1-5- 6
  8  هاي ساختماني  هاي گچ ويژگي     2- 6
  8  هاي شيميايي  ويژگي     2-1- 6
  9  هاي فيزيكي و مكانيكي  ويژگي     2-2- 6
  9  هاي اندودهاي گچي آماده  ويژگي     3- 6
  10    ويژههاي ساختماني هاي گچ ويژگي     4- 6



ز  

  12   ارزيابي انطباق     7
  12  كليات     1- 7
  12  هاي نوع  آزمون     2- 7
  13  اي كنترل توليد كارخانه     3- 7
  15  هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده شناسايي گچ     8
  15  بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب نشانه     9

  



ح  

  پيش گفتار
  

نخـستين   "ها    تعاريف و ويژگي   – قسمت اول    – دهاي گچي آماده  هاي ساختماني و اندو     گچ –  گچ " استاندارد
اين استاندارد براساس پيـشنهادهاي رسـيده و        . براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت        1373بار در سال    

ين بـار مـورد     دومـ هـاي مربـوط بـراي          و تأييـد كميـسيون     مركز تحقيقات ساختمان و مـسكن     توسط  بررسي  
هـاي    مهندسـي سـاختمان و مـصالح و فـرآورده    اسـتاندارد  ملي كميتة اجالس .... در و تجديدنظر قرار گرفت

 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  استناد به اين استاندارد اينك.  شدتصويب ...  مورخساختماني 
 يرانا ملي استاندارد عنوان به 1371 ،ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة

   .شودمنتشر مي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  بـراي  كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 .گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها

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

  1379ســال : 269-2و  1379ســال : 269-1 ملــي ايــران شــماره هايايــن اســتاندارد جــايگزين اســتاندارد
  .استشده 

  
  :ده قرار گرفته به شرح زير استمنابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفا

  
هاي  گچ: ها ، قسمت اول  ويژگي–هاي ساختماني  گچ، 1379سال : 269-1 استاندارد ملي ايران شماره - 1

  .پالستر ساختماني
2- BS EN 13279-1:2005, Gypsum Binder and Gypsum Plaster, Part 1- Definitions and 
Requirements



1 

   – اندودهاي گچي آماده  وهاي ساختماني  گچ-گچ 

  ها  تعاريف و ويژگي -قسمت اول 
  

  هدف    1
هاي پودري شكل است، كه به  هدف از تدوين اين استاندارد مشخص كردن خصوصيات و عملكرد فرآورده

 اين استاندارد اندودهاي گچيهمچنين  .گيرد عنوان چسباننده گچي در ساختمان مورد استفاده قرار مي
  .گيرد دربرميرا نيز ساختماني ويژه هاي   و گچآماده

  دامنه كاربرد   2
كاري در  اي هستند كه به عنوان مواد نازك هاي ساختماني از پيش مخلوط شده شامل گچي گچي ها رآوردهف

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

  .شوند اي تركيب مي به صورت ويژه
  . گيرد اين استاندارد اندودهاي گچي و اندودهاي پايه گچي براي كاربردهاي دستي و ماشيني را نيز، دربرمي

شوند و يا براي  هاي گچي كه به طور مستقيم، در محل مصرف مي همچنين اين استاندارد براي چسباننده
دار و  دار گچي، براي اندودكاري با گچ الياف هاي گچي، صفحات روكش هايي مانند بلوك توليد فرآورده

همچنين اين استاندارد، گچ ساختماني مورد . گيرند، كاربرد دارد هاي گچي مورد استفاده قرار مي پوش سقف
  .گيرد جركاري را نيز دربرمياستفاده در آ

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

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

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

  . مقايسه شوند1- 3هاي استاندارد بند  با ويژگيصورت اين نوع اندودها بايد 

 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
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ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  اريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر ت
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 شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير 

 مـالت انـدودكاري     -قـسمت اول    –ها     ويژگي -، مالت بنايي  1386سال   : 706 -1  استاندارد 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             -، آكوستيك 1385سال  : 8568-3اندارد ملي ايران    است  3-3
  . اندازه گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني:  قسمت سوم-اجزاي ساختماني

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

اندودهاي هاي ساختماني و  گچ -  قسمت دوم - هاي آزمون  وش ر-  گچ ، ...سال : ... استاندارد شماره   3-5
 .آمادهي گچ

3-6 EN 12664-2001, Thermal performance of building materials and products- Determination 
of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods- Dry and 
moist products of medium and low thermal resistance. 

3-7 EN 13501-2-2007, Fire classification of construction products and building elements- part 
2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services. 

3-8 EN ISO 354- 2003, Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room 
(ISO 354:2003). 

3-9 EN ISO 6946-2007, Building components and building elements, Thermal resistance and 
thermal transmittance, Calculation method (ISO 6946:2007). 

3-10  EN ISO 9001-2000, Quality management systems, Requirements (ISO 9001:2000). 

3-11  ISO 3049-1974, Gypsum plasters- Determination of physical properties of Powder. 

3-12 EN 12524-2000, Building materials and products, Hygrothermal properties, Tabulated 
design values 

3-13 EN ISO 10456-2007, Building materials and products, Hygrothermal properties, 
Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values 
(ISO 10456:2007). 
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     تعاريف و اصطالحات4
  : رود در اين استاندارد، تعاريف واصطالحات زير به 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  سيم نيمهبراي مثال سولفات كل. كلسيم در فازهاي مختلف هيدراتاسيون است

شود، از طريق  كه چسباننده گچي با آب مخلوط مي هنگامي). CaSO4(سولفات كلسيم بدون آب يا انيدريد 
  .شود مي) به صورت يك توده به هم چسبيده(ديگر  داري ذرات جامد به هم فرآيند گيرش، سبب نگه

4-2     
  آماده يگچاندودهاي  

ي چاندودهاي گ يك 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
 5باننده فعال اصلي و حداكثر  درصد گچ به عنوان جزء چس50مخلوط گچ ساختماني متشكل از حداقل 

  .توليد كننده اضافه شود ها ممكن است توسط  ها و سنگدانه افزودني. ، است)هيدروكسيد كلسيم(درصد آهك 
4-4      

  اندود ساختماني پايه گچي 
 5 درصد گچ به عنوان جزء چسباننده فعال اصلي و حداكثر 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 حداقل4-4 يا اندود ساختماني پايه گچي مطابق بند 3-4اندود گچ ساختماني مطابق بند 

توليد كننده اضافه  ست توسط ها ممكن ا ها و سنگدانه افزودني. ، است)هيدروكسيد كلسيم( درصد آهك 5
  .شود
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4-6   
     اندود گچ ساختماني سبك وزن 

دانه هاي بك، كه س)5- 4 و 4-4 ، 3- 4مطابق بندهاي (اندود گچ ساختماني سبك وزن، گچ ساختماني است 
. هاي آلي سبك وزن به آن اضافه مي شود ، مانند پرليت يا ورميكوليت منبسط شده، سنگدانهمعدني
  .توليد كننده اضافه شود ها ممكن است توسط  و سنگدانهها  افزودني

4-7      
  اندود گچ ساختماني براي اندودكاري با سختي سطحي اصالح شده

 تركيبگچ ساختماني كه به ويژه براي برآورده شدن الزامات اندودكاري با سختي سطحي اصالح شده 
  .شود مي

4-8      
  دار گچ ساختماني براي توليد قطعات گچي الياف

  .ها دار و نصب آن ويژه براي توليد قطعات گچي اليافساختماني گچ 
4-9     

   گچ ساختماني براي آجركاري
  .گيرد ها، مورد استفاده قرار مي گچ ساختماني كه براي آجركاري در ديوارهاي غيرباربر، جداگرها و سقف

4-10    
   اندود گچي آماده آكوستيكي 

  .شود اف جذب صدا توليد مياي كه براي اهد مخلوط گچ ويژه
4-11    

   اندود گچي آماده عايق حرارت 
  .شود اي كه براي اهداف عايق حرارت توليد مي مخلوط گچ ويژه

4-12     
  اندود گچي آماده محافظ آتش 

  .شود هايي كه در معرض آتش هستند، توليد مي اي كه براي محافظت مكان مخلوط گچ ويژه
4-13  

   نازك اندود گچي آماده اليه
  .شود متر، توليد مي  ميلي6 تا 3هاي   اي كه معموالً به منظور اجرا در ضخامت مخلوط گچ ويژه

4-14  
  ها ها و افزونه افزودني
 5كمتر از (ها، آهك ساختماني  ها، الياف، رنگدانه ، مانند پركننده)ها ها يا چسباننده به غير از سنگدانه(موادي 
كننده كه براي بهبود خواص گچ  دارنده و روان هوازا، مواد آب نگه  حبابها، مواد ، كند گير كننده)درصد

  .شود ساختماني يا دستيابي به خواص ويژه، به آن اضافه مي
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4-15    
  ها سنگدانه

ها  دانه براي مثال سبك. موادي طبيعي، مصنوعي يا بازيافت شده كه براي استفاده در ساختمان مناسب است
  . هاي آهكي هايي مانند ماسه سيليسي يا ماسه حاصل از شكستن سنگ ليت يا سنگدانهمانند پرليت يا ورميكو

4-16     
  ها دانه سبك

  .  كيلوگرم بر متر مكعب است800 انبوهي كمتر از  هايي با چگالي سنگدانه
4-17     

  )كشي گچ ماله(گچ ساختماني دستي 
  .شود  روي زمينه اجرا ميگچ ساختماني با تركيب ويژه كه با آب مخلوط و به طور دستي

4-18     
  گچ ساختماني پاششي 

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

4-19     
  اي  اليه سامانه اندود يك
 اجرا مرحله  ماني است كه براي برآورده كردن عملكرد اندود زيراليه و اندود نهايي در يكاندود گچ ساخت

  .شود مي
4-20     

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

4-21     
  )آستر ( زيراليه

  .شود كه به اليه نهايي نياز است  اندودكاري گفته مي به اليه يا اليه هاي زيرين يك سامانه
4-22     

  )پرداخت(اليه نهايي 
  . اندودكاري چند اليه است اليه رويي يا آخرين اليه يك سامانه
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   آماده گچي  اندودهاي وهاي ساختماني    انواع  گچ5
  . باشد1ق جدول  بايد مطابها  مشخصات آن اندودهاي گچي آماده و ساختماني وهاي  انواع گچ

  
  ها براساس كاربرد مشخصات آناندودهاي گچي آماده و  ساختماني و هاي  انواع گچ - 1جدول 
  مشخصات براساس كاربرد  بندي دسته

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

   ساخته  پيشگچي هاي گچ ساختماني براي فرآورده
  هاي گچي  پوش دار گچي، سقف  روكش هاي گچي، صفحات براي استفاده در توليد بلوك

  افزودني و سنگدانه معمولي  درصد گچ ساختماني داراي 50حداقل   1-گ
   افزودني و سنگدانه معمولي  درصد گچ ساختماني داراي50حداكثر   2-گ

  3-گ
  ي آهك ساختمان–مخلوط گچ 

 درصد آهك ساختماني داراي افزودني و 5و بيشتر از  ساختماني  درصد گچ50حداقل  (
  )سنگدانه

  افزودني و سنگدانه سبك   درصد گچ ساختماني داراي 50  حداقل  4-گ
   افزودني و سنگدانه سبك درصد گچ ساختماني داراي 50حداكثر   5-گ

 5 و بيشتر از  ساختماني صدگچ در50حداقل( آهك ساختماني سبك –مخلوط گچ   6-گ
  )و سنگدانه سبك درصد آهك ساختماني داراي افزودني

اندودهاي 
 گچي آماده

هاي سطوح  مانند گچ مورد استفاده در پوشش(باال سطحي گچ ساختماني با سختي   7-گ
  )بتني

  دار  گچ ويژه براي چسباندن و توليد قطعات گچي الياف  1-گا
  جرچيني ديوارهاي غيرباربر، جداگرها و سقفهامورد استفاده در آ  2-گا
  آكوستيكي براي اهداف جذب صدا  3-گا
  عايق حرارتي   4-گا
   آتشمحافظ  5-گا

گچ 
 ساختماني

   ويژه 

  )مانند گچ پرداخت(براي اندودكاري اليه نازك   6-گا
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  ها  ويژگي   6
  كاربردويژگي ها بر اساس شرايط    6-1
  واكنش در برابر آتش    1- 6-1

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

زمون ، بايد مورد آباشندچنانچه فرآورده هايي كه حاوي يك درصد وزني يا حجمي يا بيشتراز آن مواد آلي 
  .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

  . باشد  به تنهايي نمي ده است و مربوط به خود فرآوردهمقاومت در برابر آتش خاصيتي از يك سامانه نصب ش : يادآوري
 معين مقاومت در برابر آتش را بايد، درجاتهاي گچي آماده گچ هاي ساختماني و اندود، كاربرددر شرايط 

ها بايد مورد آزمون قرار  اين نوع فرآورده در صورت لزوم،. اساس مقررات ساختماني ذيربط برآورده سازندبر
    .بندي شوند طبقه 7- 3بند  استاندارد مطابقگيرند و سپس 

  
  عملكرد آكوستيكي   3- 6-1
  صدابندي هوابرد   1- 3- 6-1

  .باشد صدابندي هوابرد خاصيتي از يك سامانه نصب شده است و مربوط به خود فرآورده به تنهايي نمي :يادآوري 
 بايد اندودهاي گچي آمادهيا /  و در صورت لزوم، صدابندي هوابرد يك سامانه نصب شده داراي گچ ساختماني

  . تعيين شود4-3 و 3- 3بند  هاياستانداردبر حسب مورد، مطابق 
  
  جذب صدا   2- 3- 6-1

  .باشد جذب صدا خاصيتي از يك سامانه نصب شده است و مربوط به خود فرآورده به تنهايي نمي :يادآوري 
مورد آزمون قرار   8-3بند استاندارد بق  در صورت لزوم، توليد كننده بايد عملكرد جذب صدا را كه مطا

  .  اظهار كندكاربردگرفته است، در شرايط 
  
   مقاومت حرارتي  4- 6-1

و ساختماني  در صورت لزوم، با توجه به شرايط مصرف، مقاومت حرارتي يك سامانه نصب شده داراي گچ
  .   محاسبه شود9- 3بند ندارد استاهاي ارائه شده در  ، بايد با استفاده از فرمولهاي گچي آماده اندود

 مورد استفاده قرار 2توان، مطابق جدول  ضريب هدايت حرارتي مورد نياز براي اين محاسبه را مي  حمقاديرطر
  .داد
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 درحدي استها  هاي مورد مصرف در آن كه مقدار سنگدانههاي گچي آماده گچ هاي ساختماني و اندود براي 
 شود، ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق  مي2ير ارائه شده در جدول  نسبت به مقاد،سبب انحراف عمدهكه 

  . تعيين شود  6- 3بند استاندارد 
  

  هاي ساختماني و   مقادير طرح ضريب هدايت حرارتي گچ-2جدول 
  آماده سخت شده  گچي اندودهاي

  چگالي
(kg/m3)  

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

  (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 است12- 3بند استاندارد   از 2مقادير ارائه شده در جدول 

   د استاندارر صورتي كه مواد تر باشد، اين مقادير با استفاده از د.ارتباط با مواد خشك مورد استفاده است
  . شود  تنظيم مي13-3بند 

  
  مواد مضر    5- 6-1

گونه مواد مـضري را بـيش از حـداكثر مقـدار مجـاز        شوند، نبايد هيچ    مصالحي كه در فرآيند توليد استفاده مي      
 در مقررات ملي سـاختماني ذيـربط بيـان شـده            تعيين شده در استاندارد فرآورده مربوط آزاد كنند، مگر آنكه         

  .باشد
  
  هاي ساختماني گچ ويژگي هاي    6-2
  هاي شيميايي     ويژگي6-2-1

 بايد هاي ساختماني خواص گچ.  درصد باشد50 بايد حداقل هاي ساختماني ميزان سولفات كلسيم در گچ
  . تعيين شود5- 3  بنداستاندارد مطابق 

  .هاي ديگري صورت گيرد وليد كننده و مصرف كننده در يك قرارداد مشخص، توافقممكن است بين ت  :يادآوري 
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  هاي فيزيكي و مكانيكي     ويژگي6-2-2
  . باشد3هاي ساختماني بايد مطابق جدول  هاي فيزيكي و مكانيكي گچ ويژگي

  
  هاي ساختماني هاي  فيزيكي و مكانيكي گچ  ويژگي -3جدول 

   ها ويژگي
گچ ساختماني براي 

  صارف عموميم
  )زيركارگچ (

گچ ساختماني براي 
  سفيدكاري

گچ ساختماني براي 
  هاي گچي فرآورده

  متر  ميلي18/1  مانده روي الك
     )16نمره  (

   درصد-حداكثر
  صفر  5/2  10

   فشاريتاب
  N/mm2 0/6  0/6  0/6 –حداقل 

   خمشيتاب
  N/mm2  0/2  0/2  0/2–حداقل 

   دقيقه-زمان گيرش 
   حداقل–اوليه 

   حداكثر –هايي ن

  
7- 12  

25  

  
7 - 12  

25  

  
7- 12  

25  
  
  
   آماده گچي اندودهاي  ويژگي هاي6-3

  بايد مطابق مقـادير ارائـه شـده در    شود،   تعيين مي  5-3بند  استاندارد  كه مطابق   اندودهاي گچي آماده    خواص  
  . باشد4جدول 
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   آمادهگچي اندودهاي هاي    ويژگي-4جدول 

زمان گيرش اوليه   
اندودهاي   دقيقه

 گچي
  اماده

  گچ مقدار
  در اندود

  )درصد(
گچ 

ساختماني 
  دستي

گچ 
ساختماني 
  پاششي

 تاب
  خمشي

(N/mm2) 

 تاب
  فشاري

(N/mm2)  

 سختي
  سطحي

(N/mm2)  

 چسبندگي
(N/mm2)  

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

مساوي يا 
  ازبيشتر 

0/1  
  

مساوي يا 
  ازبيشتر 

0/2  
-  

)3(  
  50حداقل    7-گ

بيشتر از 
20 

بيشتر از 
50  

مساوي يا 
  ازبيشتر 

0/2  

مساوي يا 
  ازبيشتر 

0/6 

مساوي يا 
 ازبيشتر 

5/2 

)2(  
مساوي يا 

   ازيشتر ب
1/0  

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

  .باشد  N/mm2 1/0 بيشتر يا مساوي
   . دقيقه است12 – 7  گيرش اوليهزمان  ،صورت عدم استفاده از افزودني كندگير كنندهدر  -3
  
  ويژههاي ساختماني    ويژگي هاي گچ6-4

شود، بايد   تعيين مي5- 3بند استاندارد اختماني مورد مصرف در كاربردهاي ويژه، كه مطابق هاي س خواص گچ
  . باشد5مطابق مقادير ارائه شده  در جدول 

  



11 

  ويژههاي گچ هاي ساختماني    ويژگي- 5جدول 

    درصد– نرمي

  )متر  ميلي – مانده روي الكبراساس (
 زمان گيرش اوليه

  دقيقه
   خمشيتاب

(N/mm2) 

  سختي سطحي

(N/mm2)  ويژه ساختمانيهاي گچ   
مقدار گچ 

ساختماني در 
   درصد-اندود

روش   1/0  2/0   5/1  5
  ويكات

روش 
  5 روز7  4ساعت2  كاردك

   فشاريتاب

(N/mm2)  
  5 روز7  4ساعت2

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

  حداقل
حداكثر   صفر  صفر   50 

1  
حداكثر 

  حداقل  -  10
 8  

ل حداق
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  -  -  -  -  -  -  

  3مقاوم در برابر آتش  5-گا
راف از مقدار انح

 حداكثر -اسمي 
10  

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

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

  -  -  0/2حداقل   0/1

  . مشخص كند2-3-1-6يا /  و 1-3-1-6هاي مناسب مطابق بندهاي  توليد كننده بايد خواص آكوستيكي را ازطريق روش: 1
  . مشخص كند4-1-6هاي مناسب مطابق بند  توليد كننده بايد خواص عايق حرارتي را ازطريق روش: 2
  . مشخص كند1-1-6هاي مناسب مطابق بند  توليد كننده بايد خواص واكنش در برابر آتش را ازطريق روش: 3
  .5-3بند استاندارد ر  ساعت بعد از زمان گيرش نهايي تحت شرايط مشخص شده د2پس از تثبيت شرايط به مدت : 4
  .گراد تا رسيدن به وزن ثابت درجه سانتي) 40± 2(درصد،  سپس خشك كردن در دماي ) 95± 5(گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي) 20± 2( روز در محيط مرطوب با دماي 7پس از تثبيت شرايط به مدت : 5
  .صفر باشد) متر   ميلي5/0 (35مانده روي الك نمره   دقيقه و باقي12-7 بايد وليه ا، زمان گيرشصورت 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
   :شود انطباق با توجه به موارد زير انجام مي

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

بندي كرد تا از اين طريق خواص  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

  . شوداعالمگيرند، بايد توسط توليدكننده  ا خواصي كه خارج از مجموعه قرار ميها ي آن دسته از فرآورده
  
  هاي نوع      آزمون7-2
      كليات 7-2-1

  .انجام شود  5-3بند استاندارد برداري و آزمون بايد مطابق  نمونه
  .داري شود  سال نگه5هاي نوع بايد ثبت و توسط توليد كننده، به مدت حداقل  نتايج آزمون

  
    اوليه هاي نوع    آزمون7-2-2

  .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 ) ون قرار گرفته استاي باشد كه قبالً مورد آزم به مجموعه

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

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

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

  .شود  انجام نمي1-1- 6اي مطابق بند  آزمون اضافه

                                                 
1 : Initial Type Testing 
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    1 اضافي   آزمون نوع7-2-3
در (ي فرآورده، ماده اوليه يا تامين كننده تركيبات فرآورده يا فرآيند توليد كه تغييري در طراح 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 ندارد استابرداري و آزمون بايد مطابق  نمونه
  .داري شود  سال نگه5هاي نوع بايد ثبت و توسط توليد كننده، به مدت حداقل  نتايج همه آزمون

  
  اي      كنترل توليد كارخانه7-3
      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
جهيزات و همچنين استفاده از نتايج براي بازرسي مواد خام و يا ساير مواد ورودي به كارخانه يا تركيبات، ت

  .فرآيند توليد و فرآورده باشد
هاي اين   است و براي ويژگي10- 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 ميهايي 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

  .ري شوددا 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
  .ليه مدارك مربوط ثبت و نگه داري شودها و تجارب مناسب تائيد و ك آنها براساس آموزش، كارآموزي، مهارت

                                                 
1 : Further Type Testing 
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      تجهيزات3- 7-3
   آزمون   –الف 

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

   ساخت   – ب
ها  داري شوند تا ازعملكرد آن رد استفاده در فرآيند ساخت بايد به طور مرتب بازرسي و نگهكليه تجهيزات مو

ها و  بازرسي. در يكنواختي فرآيند ساخت، در نتيجه استفاده، فرسودگي و خرابي اطمينان حاصل شود
ات مربوط براي هاي مكتوب توليد كننده ثبت شوند و مستند 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 تركيبات4- 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
  
  ارزيابي فرآورده    آزمون و 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 10-3بند استاندارد مطابقت با . اطمينان حاصل شود

  . برآورده شده است
  
  گذاري  و نشانه    قابليت رديابي6- 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 10-3بند استاندارد با مطابقت . گذاري پيوست فرآورده، مكتوب كند نشانه
  .اين بند استاندارد برآورده شده است

  
  هاي نامنطبق     فرآورده7- 7-3

موارد چنين مواقعي در .  مكتوب كند را مشخص وهاي نامنطبق  فرآوردهشناساييي ها توليد كننده بايد روش
ت بايد براي يك دوره مشخص شده در روش هاي مكتوب شود و مستنداو مستند بايد ثبت عدم انطباق 

  .داري شود توليد كننده، نگه
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      اقدام اصالحي8- 7-3
. كند، مستند سازد  عدم انطباق اتخاذ ميموارد تكراربه منظور جلوگيري از هايي را كه  توليد كننده بايد روش

  .مات اين بند استاندارد برآورده شده است بايد به اين مفهوم باشد كه الزا10-3بند استاندارد مطابقت با 
  
  هاي آزمون     ساير روش9- 7-3

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

  . اطمينان كافي حاصل شود
  

  آماده گچي اندودهاي هاي ساختماني و   گچشناسايي    8
  :باشد زير شامل موارد بايد  آمادهگچياندودهاي هاي ساختماني و  گچشناسايي 

   .1مطابق مشخصات ارائه شده در جدول آماده  يگچاندود    نوع گچ ساختماني يا 8-1
  .ارد ملي   ارجاع به اين استاند2- 8
  .1بندي مطابق جدول     دسته3- 8
  .وليه   زمان گيرش ا4- 8
  . فشاريتاب   5- 8
  

   :  شناساييمثالي از 
   فشاري مساوي يا بيشتر ازتاب دقيقه و 50 بيشتر از وليه، با زمان گيرش ا)1-گ (اندود گچي آمادهنوع 

 0/2 N/mm2.    
   

  اندود گچي آماده
  2  50  1- گ  269- 1

  

  بندي گذاري و بسته گذاري، برچسب     نشانه9
كه با اين استاندارد ملي ايران مطابقت دارند بايد به وضوح آماده گچي هاي اندودهاي ساختماني و  گچ

  : گذاري شوند يا هر بسته يا محموله آن داراي بارنامه به شرح زير باشد نشانه
  ....سال : 269-1 ايران شماره    استاندارد ملي1- 9
  . نام تجاري يا ساير مشخصات توليدكننده   نام، 2- 9
  .   تاريخ توليد3- 9
  .8 موارد شناسايي ذكرشده در بند ، مطابقآمادهگچي اندودهاي هاي ساختماني و  مشخص كردن گچ   4- 9


