
  

  

 

  

 

  10 از 1صفحه 

 

   نهاييگزارش 
  

  

  

  ساخته پرچين هاي پيش سازه: شركت/ نام كارخانه

  SHERA BOARD با نام تجاريهاي سيماني اليافي وارداتي  صفحه: نوع محصول

  108 پالك ، بعد از سه راه ترانسفو، قم–تهرانابتداي جاده قديم  : انبارآدرس

  94-3-676 :شماره قرارداد

  31/3/94 :تاريخ قرارداد

  آوري بتن  فن:نام بخش 

  

  

  

  

  

 

  

   نهاييگيري نتيجه

 ،سـاخته پـرچين   هـاي پـيش   سـازه توسط شـركت  وارداتي  SHERA BOARDبا نام تجاري هاي سيماني اليافي  صفحه

برآورده را  EN 12467استاندارد مطابق )  مگاپاسكال در شرايط مرطوب13مقاومت خمشي كمتر از  (2الزامات رده مقاومتي 

 .شود  سوختن ارزيابي مي ، غيرقابل7271-2حه سيماني اليافي، مطابق معيارهاي استاندارد ايران شماره نمونه صف. سازند مي

ــ    هـاي سـاختماني       واكنش در برابر آتش براي مـصالح و فـرآورده          (8299نمونه مطابق با استاندارد ايران شماره       همچنين  

، از نظر رفتار واكنش     8299ق استاندارد ملي ايران شماره       طب  نمونه .شود  محسوب مي ) A2 يا   A1 (Aجزو گروه   ) بندي  طبقه

  . كند  را برآورده ميEدر برابر آتش، شرايط قرارگيري در طبقات باالتر از 

  

  

  

  

  



  

  

 

  

 

  10 از 2صفحه 

   مقدمه-1

 التمحـصو بـراي    گواهينامـه فنـي      تمديـد ، جهـت    سـاخته پـرچين     هاي پيش   سازهت   شرك  با 31/3/94مورخ  94-3-676قرارداد شماره   پيرو  

برداري   و نمونهانبارمذكور، بازديد از محصول ، به منظور بررسي SHERA BOARD سيماني اليافي وارداتي با نام تجاري هاي صفحه

 وارداتـي توسـط شـركت پـرچين       صـفحات سـيماني اليـافي       هاي انجـام شـده بـر روي           در اين گزارش، نتايج آزمايش    . از اين محصوالت انجام گرفت    

  .گردد  ارائه مي)شده از اين شركت برداري ونهنم(

گيري ابعاد، تعيين مقاومت  هاي اندازه بر اساس اين استاندارد آزمايش.  صورت گرفتEN 12467بررسي كيفي محصول بر اساس الزامات استاندارد 

در برابر آب گرم و تعيين هاي يخ زدن آب شدن، تعيين مقاومت  خمشي، تعيين دانسيته، تعيين مقاومت در برابر نفوذ آب، تعيين مقاومت در برابر چرخه

بر هاي حرارت بارش و تعيين ميزان تغييرات طول در اثر تغييرات رطوبت  تعيين مقاومت در برابر چرخه ،هاي تر و خشك شدن مقاومت در برابر چرخه

 آزمايش واحد  وت افروزش قابلي–آزمايش آتش ،  قابليت نسوختن مواد–آزمايش آتش   نتايجهمچنين. هاي تهيه شده صورت گرفتند روي آزمونه

  . ارائه شده است )SBI( مشتعل منفرد

  

  ها  نتايج آزمون-2

  هاي كنترل ابعادي    آزمون-2-1

   كنترل ضخامت، طول و عرض-الف

ئه شده  ارا1برداري شده انجام شد كه نتايج در جدول  هاي نمونه گيري ضخامت، طول و عرض، بر روي ورقه هاي كنترل ابعادي شامل اندازه آزمون

  . است

  

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

هاي  ضخامت متوسط صفحه

   (mm)سيمان اليافي 

هاي  طول متوسط صفحه

  (mm)سيمان اليافي 

هاي  عرض متوسط صفحه

  (mm)سيمان اليافي 

  گيري شده مقادير اندازه

8  2400  1200  

  مقادير مجاز

  1200 ± 6/3  2400 ± 5   )8/8 الي 2/7 (8 ± 8/0

  مطابقت با استاندارد

�   �   �   

  

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

  . كنند برآورده مي

  

   گونيا و راست بودن-ب

رداري شده، سه ورقه مورد آزمون گونيا بودن قرار گرفتند كه نتايج آن، حاكي از برآورده كردن الزامات ب هاي سيمان اليافي نمونه از ميان صفحه

  .  بود) متر ميزان انحراف كمتر از يك ميلي(استاندارد مربوطه 

ها از  داكثر خميدگي لبهفاصله ح(ها  ميزان راست بودن ورقه. همچنين سه ورقه انتخاب شده و راست بودن آنها به كمك يك ريسمان تعيين شد

  . مطابقت داشت) متر در متر  ميلي1كمتر از (معادل صفر بود كه با الزامات استاندارد ) ريسمان



  

  

 

  

 

  10 از 3صفحه 

  

   خمشي مقاومت  نتايج آزمون-2-2

تي صفحات رده مقاوم.  ارائه شده است2 در جدول EN 12467بندي صفحات سيمان اليافي براساس حداقل مدول گسيختگي بر طبق استاندارد  رده

  .شود  توسط تست مقاومت خمشي در شرايط مرطوب تعيين ميB و Aسيماني كالس 

  

  بندي صفحات سيمان اليافي براساس حداقل مدول گسيختگي   رده-2جدول 

حداقل مدول گسيختگي در شرايط مرطوب 

 )مگاپاسكال(

حداقل مدول گسيختگي در شرايط آزمايشگاهي 

 )مگاپاسكال(

  D و Cكالس   ها رده B و 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، بريده شده و يكـي از آنهـا در    نمونه متر  سانتي10× متر   سانتي25براي بررسي مقاومت خمشي صفحات سيمان اليافي، دو آزمونه به ابعاد 

مورد آزمـون مقاومـت     )  ساعته در آب   24وري    پس از غوطه  (و ديگري در شرايط مرطوب      )  روز قرارگيري در محيط آزمايشگاه     7پس از   (شرايط خشك   

  ارائـه شـده   3   براي شرايط خشك و مرطـوب در جـدول      (MOR)نتايج مدول گسيختگي    .  قرار گرفتند  mm/min 12خمشي با سرعت بارگذاري     

  . است

  

  ها   مدول گسيختگي آزمونه-3جدول 

  شرايط آزمون
مقاومت خمشي 

 )اپاسكالمگ(
  توضيحات  مقدار مجاز

قرارگيري در شرايط آزمايشگاهي 

   روز7مدت  به
13   

 و Aرده مقاومتي صفحات سيماني كالس 

B توسط تست مقاومت خمشي در شرايط 

  .شود مرطوب تعيين مي

  11   ساعت24مدت  وري در آب به غوطه
 مگاپاسكال و 13كمتر از 

   مگاپاسكال7بيشتر از 

ن محصول در رده  اي2بر اساس جدول 

  .گيرد  قرار مي2مقاومتي 

  

 7 مگاپاسـكال و بيـشتر از   13مقاومـت خمـشي كمتـر از     (2ها در شرايط مرطوب، ايـن محـصول در رده مقـاومتي     با توجه به مقاومت خمشي آزمونه    

  . گيرد  ارائه شده است، قرار مي2از پنج رده موجود كه در جدول ) مگاپاسكال

  

  نسيته  آزمون تعيين دا-2-3

مقـدار مجـاز   .  ارائه شده است4برداري شده انجام شد كه نتايج آن در جدول            هاي نمونه   هاي بريده شده از صفحه      آزمون تعيين دانسيته، بر روي آزمونه     

Kg/mهاي سيماني مقادير باالتر از  دانسيته براي صفحه
ر گرفتـه شـده در   هـا بـا مقـدار مجـاز در نظـ      بنابراين مقدار دانسيته صفحه. باشد مي 31000

  .استاندارد مطابقت دارد

  

   دانسيته صفحات سيماني-4جدول 



  

  

 

  

 

  10 از 4صفحه 

متر  كيلوگرم بر (دانسيته 

  )مكعب
  توضيحات  )متر مكعب كيلوگرم بر (مقدار مجاز 

  1000باالتر از   1275
ها با مقدار مجاز در نظر گرفته شده در  مقدار دانسيته صفحه

  .استاندارد مطابقت دارد

  

  م نفوذپذيري آب آزمون عد-2-4

متر مورد آزمـايش قـرار     سانتي60 در 50يك آزمونه در ابعاد .  و دستورالعمل مدون مركز انجام شدEN 12467اين آزمون بر اساس روش استاندارد 

  . شد تاندارد برآورده ميبنابراين الزامات اس. ها نچكيد  اي از زير صفحه ها، هيچگونه قطره در پايان آزمون عليرغم تر شدن سطح زيرين صفحه. گرفت

  

  آب شدن -  آزمون يخ زدن-2-5

انجـام شـد و   )  و دستورالعمل مدون مركزEN 12467 استاندارد Aشرايط محيطي ( چرخه يخ زدن و آب شدن 100آب شدن براي -آزمون يخ زدن

ك و مرطوب تعيـين گرديـد كـه نتـايج آن در     در شرايط خش) RL(آب شدن به قبل از آن -هاي يخ زدن ها پس از چرخه     نسبت مقاومت خمشي آزمونه   

  .     ارائه شده است5جدول 

يعنـي   (Aها الزامات كالس   چرخه يخ زدن و آب شدن با الزامات استاندارد، نشان دهنده آن است كه اين نمونه100ها پس از   نمونهRLمقايسه مقدار   

  .باشند  مي75/0زمون مقادير باالتر از  براي اين آRLمقادير مجاز . كنند را برآورده مي) بندان شديد يخ

  

  ها   نتايج مقاومت خمشي آزمونه-5 جدول 

  شرايط آزمون
نسبت مقاومت خمشي نمونه پس از سيكل 

  )RL(آب شدن به قبل از آن -يخ زدن

مقدار 

  مجاز
  توضيحات

وري در آب  غوطه

   ساعت24مدت  به
79/0  

باالتر از 

75/0  

 ها با مقدار مجاز  آزمونهRLمقدار 

  .استاندارد مطابقت دارد

  

    آزمون آب گرم -2-6

 روز در دمـاي  56ها در آب گرم طي   ور سازي آزمونه  با غوطهEN 12467هاي سيماني، بر اساس استاندارد  آزمون تعيين اثر آب گرم بر روي صفحه

در شرايط خشك و مرطـوب تعيـين       ) RL(ها پس از قرارگيري در آب گرم به قبل از آن               درجه سلسيوس انجام شد و نسبت مقاومت خمشي آزمونه         60

  .     ارائه شده است6  گرديد كه نتايج آن در جدول

 Aهـاي كـالس    هـا، ويژگـي   وري در آب گرم با الزامات استاندارد، نشان دهنده آن است كه اين نمونه  روز غوطه56ز ها پس ا  نمونه RLمقايسه مقدار   

  .باشند  مي75/0 براي اين آزمون مقادير باالتر از RLمقادير مجاز . كنند را برآورده مي) يعني كاربرد در شرايط سخت(استاندارد 

  

  ا ه  نتايج مقاومت خمشي آزمونه-6جدول 

  شرايط آزمون
نسبت مقاومت خمشي نمونه پس از قرارگيري 

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

مدت  وري در آب به غوطه

   ساعت24
81/0  

مقادير باالتر از 

75/0  

ها با مقدار مجاز   آزمونهRLمقدار 

  .استاندارد مطابقت دارد

  

    آزمون تر و خشك شدن -2-7



  

  

 

  

 

  10 از 5صفحه 

ها در هر سيكل  آزمونه.  و دستورالعمل مدون مركز  صورت گرفتEN 12467 استاندارد Aق دستورالعمل مربوط به شرايط محيطي اين آزمون مطاب

ها پس  مقادير نسبت مقاومت خمشي آزمونه. گراد قرار گرفته و پس از آن در آب با دماي محيط قرار گرفتند  درجه سانتي60 ساعت در دماي   6به مدت   

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

هـاي سـيماني مـورد آزمـايش، در شـرايط             دست آمده از صـفحه      نتايج به . باشند   مي 75/0 براي اين آزمون مقادير باالتر از        RLمقادير مجاز   . شده است 

  .كنند مات استاندارد مطابقت ميمرطوب، با الزا

  

  ها   نتايج مقاومت خمشي آزمونه-7جدول 

  شرايط آزمون
هاي  نسبت مقاومت خمشي نمونه پس از سيكل

  )RL(تر و خشك شدن به قبل از آن 
  توضيحات  مقدار مجاز

مدت  وري در آب به غوطه

   ساعت24
80/0  

مقادير باالتر 

  75/0از 

از ها با مقدار مج  آزمونهRLمقدار 

  .استاندارد مطابقت دارد

  

  گيري نتيجه -2-8

 ENهاي سيمان اليافي وارداتي توسط شركت پرچين، الزامات استاندارد  دهد كه صفحه ها، نشان مي  تعيين مقاومت خمشي بر روي آزمونه نتايج آزمون

  . كنند رده ميبرآو)  مگاپاسكال در شرايط مرطوب13مقاومت خمشي كمتر از  (2 را در رده مقاومتي 12467

  

  آزمون قابليت نسوختن -3

از آنجا كه ضخامت آزمونه كمتر      .  تثبيت شرايط شدند   7271-2 استاندارد ملي ايـران به شمـــاره       6اي تهيه و مطابق بند        چهار آزمونه به شكل استوانه    

   .از ضخامت طبق روش استاندارد آزمون بود، بيش از يك اليه براي آزمون به كار برده شد

  

   روش آزمون و تحليل نتايج-3-1

پـس از آزمـون،   .  با استفاده از يك كوره اسـتاندارد انجـام شـد   ISO1182المللي   و استاندارد بين7271-2آزمون طبق استاندارد ملي ايران به شماره    

شـود كـه    ارزيابي مي) يا نسوختني(سوختن  يك ماده در صورتي غير قابل . شود ميوزن خارج و پس از رسيدن به دماي محيط   از كوره    باقيمانده آزمونه 

  :نتايج زير از آزمون حاصل شود

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

  . بيشتر نشودs10 ميانگين زمان مشاهده هر گونه شعله پايدار روي آزمونه از -ب

  . بيشتر نشود50%ا، از ه  ميانگين افت جرم براي آزمونه، پس از سرد شدن آزمونه-پ

 نـشان  6 تا  4هاي    ها قبل، حين آزمون و پس از آن در شكل           تصاويري از نمونه  همچنين  . ، نتايج آزمون ارائه شده است     3 تا   1هاي     و شكل  8در جدول   

  .داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

   نتايج آزمون قابليت نسوختن مواد-8جدول 



  

  

 

  

 

  10 از 6صفحه 

  )وسدرجه سلسي(تغييرات دماي كوره  
  سطح آزمونه  دماي  تغييرات

  )درجه سلسيوس(

  مركز آزمونه  دماي  تغييرات

  )درجه سلسيوس(

نه
مو
ه ن
ار
شم

  

   دماي

  اوليه

دماي 

  بيشينه

دماي 

  نهايي 

اختالف 

  دما

دماي 

  بيشينه

دماي 

  نهايي

ختالف ا

  دما

دماي 

  بيشينه

دماي 

  نهايي

اختالف 

  دما

افت 

جرم 

  درصد

ضخامت 

  اوليه

  )متر ميلي(

Parchin

.1 
762,4  799,2  796,2  3  870,2  868,7  1,5  

877,

9  
808,7  69,2  13,4  44,3  

Parchin

.2 
771,6  809,6  807,3  2,3  856,7  855,8  0,9  836,5  806,3  30,2  13,9  43,5  

Parchin

.3 
762,6  799,6  797,7  1,9  847  845,8  1,2  

827,

2  
808,7  18,5  13,8  43,8 

Parchin

.4 
767,5  806,6  804,7  1,9  855,7  855,1  0,6  

813,

1  
809,6  3,5  13,9  44,1 

Parchin

.5 
761,9  800,2  798,1  2,1  852,4  851,6  0,8  

821,

5  
810,1  11,4  13,9  42,3 

  

  

  
   تغييرات دماي كوره برحسب زمان براي پنج آزمونه-1شكل 

  

  

  



  

  

 

  

 

  10 از 7صفحه 

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

  

  
  نه برحسب زمان براي پنج آزمونه  تغييرات دماي سطح آزمو-3شكل 

  

   مشاهدات در طول آزمون -3-2

  ).6شكل (ها حين آزمون و پس از آن دچار تغيير فيزيكي محسوسي نشدند آزمونه

  



  

  

 

  

 

  10 از 8صفحه 

    
   آزمونه آماده آزمون-4شكل 

  

  
   حين آزمون   آزمونه-5شكل 

  

    
  ها پس از انجام آزمون آزمونه: 6شكل

  

  گيري  نتيجه-3-3

 .شود  سوختن ارزيابي مي ، غيرقابل7271ـ2نه صفحه سيماني اليافي، مطابق معيارهاي استاندارد ايران شماره  نمو-

) A2 يـا  A1 (Aجزو گـروه  ) بندي ـ طبقه هاي ساختماني  واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده (8299 نمونه مطابق با استاندارد ايران شماره      -

  .شود محسوب مي

  



  

  

 

  

 

  10 از 9صفحه 

   قابليت نسوختنآزمون -4

، 9 تا   7هاي    در شكل . ، نتايج آزمون قابليت افروزش ارائه شده است       9در جدول   .  ملي ايران انجام شد    7771-4آزمون قابليت افروزش مطابق استاندارد      

  . ها قبل از آزمون، حين آزمون و بعد از انجام آزمون نشان داده شده است شكل آزمونه

  

   افروزشنتايج  آزمون قابليت -9جدول 

  -  انحراف از روش آزمون  بدون زير اليه  شرح  زير اليه

  ) ثانيه20مدت آزمون ( ثانيه 15  مدت كاربرد شعله  كاربرد شعله لبه  شرح نقطه كاربرد شعله

  خير: افروزش  رخداد -1  مشاهدات

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

  خير: صافي كاغذ افروزش  رخداد-3

  ) سمت راست2شكل (سرخ شدگي در محل تماس با شعله : آزمونه فيزيكي رفتار  مشاهده-4

  

   گيري  نتيجه-4-1

نتايج ايـن  .  را برآورده مي كندE، از نظر رفتار واكنش در برابر آتش، شرايط قرارگيري در طبقات باالتر از 8299 طبق استاندارد ملي ايران شماره     نمونه

باشد و آنها را نبايد به عنوان تنها معيار ارزيابي خطرات احتمالي در  آزمون مربوط به رفتار نمونه آزمون شده از فرآورده، تحت شرايط مشخص آزمون مي

  .برابر حريق، در شرايط واقعي كاربرد، در نظر گرفت

 

  
  

       

  ها پس از آزمون  آزمونه-9شكل   ين آزمون آزمونه ح-8شكل    آزمونه پيش از آزمون-7شكل 

  

  

  

  

  



  

  

 

  

 

  10 از 10صفحه 

  خالصه نتايج نهايي

 ،سـاخته پـرچين   هـاي پـيش   سـازه توسط شـركت  وارداتي  SHERA BOARDبا نام تجاري هاي سيماني اليافي  صفحه

رآورده برا  EN 12467استاندارد مطابق )  مگاپاسكال در شرايط مرطوب13مقاومت خمشي كمتر از  (2الزامات رده مقاومتي 

 .شود  سوختن ارزيابي مي ، غيرقابل7271-2نمونه صفحه سيماني اليافي، مطابق معيارهاي استاندارد ايران شماره . سازند مي

ــ    هـاي سـاختماني       واكنش در برابر آتش براي مـصالح و فـرآورده          (8299نمونه مطابق با استاندارد ايران شماره       همچنين  

، از نظر رفتار واكنش     8299 طبق استاندارد ملي ايران شماره        نمونه .شود  محسوب مي ) A2 يا   A1 (Aجزو گروه   ) بندي  طبقه

  . كند  را برآورده ميEدر برابر آتش، شرايط قرارگيري در طبقات باالتر از 

  


