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  اطالعات كلي
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  مقدمه  -1

محصول وشش سيمان پارت، جهت تمديد گواهينامه فني براي ، با شركت ديوار پ22/02/97مورخ  97- 25-3700پيرو قرارداد شماره 

  گردد. دوره اعتبار ارائه مي هايينهاي سيماني اليافي، گزارش  صفحه

  

  استانداردهاي آزمايشگاهي -2

               شركت توليدي في هاي سيماني اليا شده از محصول صفحه هاي تهيه گرفته بر روي آزمونه هاي صورت در اين گزارش نتايج آزمايش

  شود.   ، ارائه ميديوار پوشش سيمان پارت

. بر اساس اين استاندارد ه استو دستورالعمل مدون مركز صورت گرفت EN 12467بررسي كيفي محصول بر اساس الزامات استاندارد 

زمايش يخ زدن و آب شدن متوالي، آزمايش آب گرم و هاي تعيين مقاومت خمشي، آزمايش تعيين دانسيته، آزمايش نفوذپذيري آب، آ آزمايش

  .انجام شده استهاي تهيه شده  آزمايش تر و خشك شدن، بر روي آزمونه

  

  ها نتايج آزمون -3

  هاي كنترل ابعادي   آزمون  -3-1

  كنترل ضخامت، طول و عرض -الف

 1برداري شده انجام شد كه نتايج در جدول  هاي نمونه گيري ضخامت، طول و عرض، بر روي صفحه هاي كنترل ابعادي شامل اندازه آزمون

  ارائه شده است. 

  

  متر گيري ضخامت، طول و عرض بر حسب ميلي نتايج اندازه -1جدول 

ضخامت متوسط صفحات سيماني 

   (mm)اليافي 

عرض متوسط صفحات سيماني اليافي 

(mm)  

طول متوسط صفحات سيماني اليافي 

(mm)  

  گيري شده مقادير اندازه

10  1200  2400  

  مقادير مجاز

10  6/3 ±1200  5 ±2400  

  مطابقت با استاندارد

  دارد  دارد  دارد
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 صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد. 13هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 

 

هاي اين شركت الزامات استاندارد را از نظر ضخامت، طول و عرض  با توجه به الزامات استاندارد و نتايج حاصل، مشخص است كه نمونه

  كنند.  ها برآورده مي  صفحه

  

  گونيا و راست بودن -ب

برداري شده، مورد آزمون گونيا بودن قرار گرفت كه نتايج آن، حاكي از برآورده كردن الزامات استاندارد مربوطه  سيماني اليافي نمونه   صفحه

ارد ها) معادل صفر بود كه با الزامات استاند (فاصله حداكثر خميدگي لبه  ميزان راست بودن صفحهمتر) بود.  حراف كمتر از يك ميلي(ميزان ان

  . داردمتر در متر) مطابقت  ميلي 1(كمتر از 

 

  نتايج آزمون خمشي  -3-2

ارائه شده است. رده  2در جدول  EN 12467هاي سيماني اليافي براساس حداقل مدول گسيختگي بر طبق استاندارد  بندي صفحه رده

  شود. مرطوب تعيين مي توسط آزمون مقاومت خمشي در شرايط Bو  Aهاي سيماني اليافي كالس  مقاومتي صفحه

  

  هاي سيمان اليافي براساس حداقل مدول گسيختگي  بندي صفحه رده -2جدول 

حداقل مدول گسيختگي در شرايط مرطوب 

 (مگاپاسكال)

حداقل مدول گسيختگي در شرايط آزمايشگاهي 

 (مگاپاسكال)

  Dو  Cكالس   ها رده Bو  Aكالس   ها رده

1  4  1  4  

2  7  2  7  

3  13  3  10  

4  18  4  16  

5  24  5  22  

  

برداري شده، بريـده شـده و در    نمونه متر سانتي 10× متر  سانتي 25اي به ابعاد  هاي سيماني اليافي، آزمونه براي بررسي مقاومت خمشي صفحه

 قـرار گرفـت. نتـايج    mm/min 12ساعته در آب) مورد آزمون مقاومت خمشي با سرعت بارگذاري  24وري  شرايط مرطوب (پس از غوطه

  ارائه شده است.   3  براي شرايط مرطوب در جدول (MOR)مدول گسيختگي 
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  ها  مدول گسيختگي آزمونه -3جدول 

  شرايط آزمون
مقاومت خمشي 

 (مگاپاسكال)
  توضيحات  مقدار مجاز

وري در آب  غوطه

  ساعت 24مدت  به
5/14  

كمتر و مگاپاسكال  13بيشتر از 

  مگاپاسكال  18از 

ن محصول در رده اي 2بر اساس جدول 

  گيرد. قرار مي 3مقاومتي 

  

كمتـر از  و مگاپاسـكال   13(مقاومت خمشي بيشـتر از   3در شرايط مرطوب، اين محصول در رده مقاومتي   با توجه به مقاومت خمشي آزمونه

  گيرد.   ارائه شده است، قرار مي 2) كه در جدول در شرايط مرطوب مگاپاسكال 18

  

  تهآزمون تعيين دانسي  -3-3

ارائـه شـده اسـت.     4برداري شده انجام شد كه نتايج آن در جـدول   هاي نمونه هاي بريده شده از صفحه آزمون تعيين دانسيته، بر روي آزمونه

Kg/mهاي سيماني مقادير باالتر از  مقدار مجاز دانسيته براي صفحه
ها با مقدار مجاز در نظـر   باشد. بنابراين مقدار دانسيته صفحه مي 31000

  رفته شده در استاندارد مطابقت دارد.گ

  

  هاي سيماني دانسيته صفحه -4جدول 

  دانسيته

  متر مكعب) (كيلوگرم بر  

  مقدار مجاز

  متر مكعب) (كيلوگرم بر  
  توضيحات

  1000باالتر از   1350
ها با مقدار مجاز در نظر گرفته  مقدار دانسيته صفحه

  شده در استاندارد مطابقت دارد.

  

  آزمون نفوذپذيري آب -3-4

و دستورالعمل مدون مركز انجام شـد. در پايـان آزمـون عليـرغم ترشـدن سـطح زيـرين         EN 12467اين آزمون بر اساس روش استاندارد 

  شد.   اي از زير آن نچكيد. بنابراين الزامات استاندارد برآورده مي آزمونه، هيچگونه قطره
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  آب شدن -آزمون يخ زدن  -3-5

) انجـام شـد و نسـبت مقاومـت     EN 12467استاندارد  Aچرخه يخ زدن و آب شدن (شرايط محيطي  100آب شدن براي -يخ زدنآزمون 

ارائه شـده   5) در شرايط مرطوب تعيين گرديد كه نتايج آن در جدول RLآب شدن به قبل از آن (-هاي يخ زدن ها پس از چرخه خمشي آزمونه

  است.      

دهنده آن اسـت   ، نشان)75/0باالتر از  RLمقادير مجاز ( چرخه يخ زدن و آب شدن با الزامات استاندارد 100پس از  ها نمونه RLمقايسه مقدار 

  كنند.   بندان شديد) را برآورده مي (يعني يخ Aها الزامات كالس  كه اين نمونه

  

  ها  نتايج مقاومت خمشي آزمونه -5جدول  

  شرايط آزمون
سيكل  نسبت مقاومت خمشي نمونه پس از

  )RLآب شدن به قبل از آن (-يخ زدن

مقدار 

  مجاز
  توضيحات

وري در آب  غوطه

  ساعت 24مدت  به
83/0  

باالتر از 

75/0  

ها با مقدار مجاز  آزمونه RLمقدار 

  استاندارد مطابقت دارد.

  

  

  آزمون آب گرم   -3-6

روز  56ها در آب گرم طـي    ور سازي آزمونه با غوطه EN 12467هاي سيماني، بر اساس استاندارد   آزمون تعيين اثر آب گرم بر روي صفحه

) در شرايط مرطوب RLها پس از قرارگيري در آب گرم به قبل از آن ( درجه سلسيوس انجام شد و نسبت مقاومت خمشي آزمونه 60در دماي 

  ارائه شده است.       6  تعيين گرديد كه نتايج آن در جدول

هـاي   هـا، ويژگـي   وري در آب گرم با الزامات استاندارد، نشان دهنده آن است كـه ايـن نمونـه    روز غوطه 56 ها پس از نمونه RLمقايسه مقدار 

  كنند.   را برآورده مياقليمي سخت يعني كاربرد در شرايط ) 75/0باالتر از  RLمقادير مجاز (استاندارد  Aكالس 
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  ها  نتايج مقاومت خمشي آزمونه -6جدول     

  شرايط آزمون
مقاومت خمشي نمونه پس از نسبت 

  )RLقرارگيري در آب گرم به قبل از آن (
  توضيحات  مقدار مجاز

وري در آب  غوطه

  ساعت 24مدت  به
86/0  

مقادير باالتر 

  75/0از 

ها با مقدار مجاز  آزمونه RLمقدار 

  استاندارد مطابقت دارد.

  

  شدن  آزمون تر و خشك  -3-7

ساعت  6ها در هر سيكل به مدت  صورت گرفت. آزمونه EN 12467استاندارد  Aه شرايط محيطي اين آزمون مطابق دستورالعمل مربوط ب

هـا پـس از    گراد قرار گرفته و پس از آن در آب با دماي محيط قرار گرفتند. مقادير نسبت مقاومـت خمشـي آزمونـه    درجه سانتي 60در دماي 

ارائه شـده   7   در شرايط مرطوب در جدول (RL)ها پيش از انجام آزمون  سيكل تر و خشك شدن نسبت به مقاومت خمشي نمونه 50گذراندن 

هاي سيماني مـورد آزمـايش، در شـرايط      دست آمده از صفحه باشند. نتايج به مي 75/0براي اين آزمون مقادير باالتر از  RLاست. مقادير مجاز 

  كنند. مرطوب، با الزامات استاندارد مطابقت  مي

  

  ها  مت خمشي آزمونهنتايج مقاو -7جدول 

  شرايط آزمون

نسبت مقاومت خمشي نمونه پس از 

هاي تر و خشك شدن به قبل از آن  سيكل

)RL(  

  توضيحات  مقدار مجاز

وري در آب  غوطه

  ساعت 24مدت  به
84/0  

مقادير باالتر 

  75/0از 

ها با مقدار مجاز  آزمونه RLمقدار 

  استاندارد مطابقت دارد.
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  آزمون قابليت نسوختن -3-8

  تثبيت شرايط آزمون -

تثبيت شـرايط شـدند. از آنجـا كـه ضـخامت       7271-2استاندارد ملي ايـران به شمـــاره  6اي تهيه و مطابق بند  سه آزمونه به شكل استوانه

  سازي به كار برده شد. آزمونه كمتر از ضخامت الزم طبق روش استاندارد آزمون بود، بيش از يك اليه براي آماده

  

  روش آزمون و تحليل نتايج -

با استفاده از يك كوره استاندارد انجـام شـد. پـس از     ISO 1182المللي  اندارد بينو است 7271-2آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

سـوختن (يـا نسـوختني)     شود. يك ماده در صورتي غير قابـل   ميوزن خارج و پس از رسيدن به دماي محيط از كوره  آزمون، باقيمانده آزمونه

  شود كه نتايج زير از آزمون حاصل شود: ارزيابي مي

oافزايش دماي كوره براي آزمونه از ميانگين -الف
C 50 .بيشتر نشود  

  بيشتر نشود. s10ميانگين زمان مشاهده هر گونه شعله پايدار روي آزمونه از  -ب

  بيشتر نشود. 50ها، از % ميانگين افت جرم براي آزمونه، پس از سرد شدن آزمونه -پ

صفحه سيماني اليافي توليدي شركت ديوار پوشش سيمان پارت ارائـه  ول محصنتايج آزمون قابليت نسوختن  ،3تا  1هاي  و شكل 8در جدول 

  شده است. 
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  نتايج آزمون قابليت نسوختن مواد -8جدول 

  گيري شده آزمونه مشخصات اندازه

kg/m  چگالي متوسط:
kg/m چگالي سطحي:  33/1304

2
 6/65  

  mm 3/50 ارتفاع متوسط:

نه
مو
ه ن
ار
شم

  

  جه سلسيوس)تغييرات دماي كوره  (در
  سطح آزمونه دماي   تغييرات

  (درجه سلسيوس)

  مركز آزمونه دماي   تغييرات

افت   (درجه سلسيوس)

جرم 

  درصد

ضخامت 

  اوليه

  متر) (ميلي
   دماي

  اوليه

دماي 

  بيشينه

دماي 

  نهايي 

اختالف 

  دما

دماي 

  بيشينه

دماي 

  نهايي

ختالف ا

  دما

دماي 

  بيشينه

دماي 

  نهايي

اختالف 

  دما

P
a

rt
.1

 

749.7  800.4  799.1  1.3  821.3  819.5 1.8  798.7 796.8  1.9 11.2  50.3  

P
a

rt
.2

 

747.4  799.9  798.6  1.3  826.8  825.2  1.6  797.2  796.4  0.8  12.1  50.8  

P
a

rt
.3

 

747  799.6  798.1  1.5  828.1  820.8  7.3  799.2  797.7  1.5  12.1  49.8 

  

  

  مونهتغييرات دماي كوره برحسب زمان براي سه آز -1شكل 

  



  

  گواهينامه فني اييد مرحلهدبازگزارش 
 

 

  13 از 9 صفحه

   R-CT98-3700/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ديوار پوشش سيمان  پارتشركت            

  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد. 13هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 

 

  

  

  آزمونه برحسب زمان براي سه آزمونه تغييرات دماي مركز  -2شكل 

  

  

  تغييرات دماي سطح آزمونه برحسب زمان براي سه آزمونه  -3شكل

  



  

  گواهينامه فني اييد مرحلهدبازگزارش 
 

 

  13 از 10 صفحه

   R-CT98-3700/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ديوار پوشش سيمان  پارتشركت            

  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد. 13هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 

 

  

  مشاهدات در طول آزمون - 

مـون و پـس از آزمـون، تغييـر     ها حـين آز  آزمونهها قبل، حين آزمون و پس از انجام آزمون نشان داده شده است.  ، آزمونه6تا  4هاي  در شكل

  ).6(شكل شماره  فيزيكي محسوسي نداشتند

  

    

  آزمونه آماده آزمون -4شكل 

  

  

  حين آزمون   آزمونه -5شكل 

  



  

  گواهينامه فني اييد مرحلهدبازگزارش 
 

 

  13 از 11 صفحه

   R-CT98-3700/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ديوار پوشش سيمان  پارتشركت            

  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد. 13هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 

 

  

  

 پس از انجام آزمون  آزمونه -6 شكل

  

  گيري نتيجه -

  ، غيرقابـل 7271ــ 2عيارهاي اسـتاندارد ايـران شـماره    مطابق م ديوار پوشش سيمان پارت، شركت اليافي توليدي-صفحه سيماني محصول -

 شود. سوختن ارزيابي مي

 A1( Aبندي) جزو گـروه   ـ طبقه هاي ساختماني  (واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده 8299نمونه مطابق با استاندارد ايران شماره  -

  شود. ) محسوب ميA2يا 

  

  

  

  

  

  

  



  

  گواهينامه فني اييد مرحلهدبازگزارش 
 

 

  13 از 12 صفحه

   R-CT98-3700/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ديوار پوشش سيمان  پارتشركت            

  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد. 13هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 

 

  

  قابليت افروزشآزمون  - 9- 3

  ، نتايج آزمون قابليت افروزش ارائه شده است. 9جدول در 

  

  قابليت افروزش نتايج آزمون -9جدول 

 اليافي -هاي سيماني  صفحه  نمونهنام 

  شركت ديوار پوشش سيمان پارت  متقاضيشركت/نام 

  ISIRI 7271-4  استاندارد

kg/m( چگالي  0/10  )mmآزمونه ( ضخامت
3(  3/1304  

  

  -  نحراف از روش آزمونا  بدون زير اليه  اليه شرح زير

  ثانيه) 20ثانيه (مدت آزمون  15  مدت كاربرد شعله  كاربرد شعله لبه  شرح نقطه كاربرد شعله

  

  مشاهدات

  خير: افروزش رخداد  -1

  خير: آن رخداد زمان و شعله كارگيري به نقطه باالي ميليمتر 150 به شعله نوك رسيدن - 2

  خير: صافي كاغذ افروزش رخداد - 3

  شدگي لبه آزمونه به هنگام درمعرض بودن شعله  سرخآزمونه:  فيزيكي رفتار دهمشاه -4

  

  گيري نتيجه -

 نمايد. يا بهتر را احراز مي E، شرايط قرارگيري در طبقه 8299طبق استاندارد ملي ايران شماره   نمونه

  

  

  

  

  

  



  

  گواهينامه فني اييد مرحلهدبازگزارش 
 

 

  13 از 13 صفحه

   R-CT98-3700/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ديوار پوشش سيمان  پارتشركت            

  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

 صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد. 13هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در 

 

  

  نهايي گيري نتيجه -4

 ،پـارت  سـيمان  پوشـش  ديوار شركت توليدي اليافي يسيمان هاي صفحه كه دهد مي نشان شده، انجام هاي بررسي و ها آزمون نتايج

) مرطـوب  شرايط در مگاپاسكال 18 از كمتر و مگاپاسكال 13 از بيشتر خمشي مقاومت( 3 مقاومتي رده در را EN 12467 استاندارد الزامات

 جهـت  EN 12467 اسـتاندارد  A كـالس  الزامـات  اليـافي  سيماني هاي صفحه دوام، هاي آزمون نتايج اساس بر همچنين. كنند مي برآورده

  .سازند مي برآورده را سخت شرايط همچنين و شديد يخبندان محيطي شرايط در كاربرد

، 7271ــ 2عيارهاي اسـتاندارد ايـران شـماره    مطابق م ،ديوار پوشش سيمان پارت شركت اليافي توليدي-صفحه سيماني محصول -

هـاي   (واكـنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و فـرآورده       8299نمونه مطابق با استاندارد ايـران شـماره    شود. ارزيابي مي سوختن  غيرقابل

 قابليـت  آزمـون در ، 8299طبق استاندارد ملي ايـران شـماره     نمونه شود. محسوب مي )A2يا  A1( Aجزو گروه بندي)  ـ طبقه ساختماني 

 نمايد. را احراز مي يا بهتر Eطبقه شرايط قرارگيري در  ،افروزش

  


