
  
  

 

    

  
    آرا سيليس شركت  

  

  توليدكننده محصول
  )AAC( شده اتوكالو سبك بلوك 

 

  بخش مجري
 مهندسي آتش

 

 بررسي اوليهگزارش 
 گواهينامه فني 

 TARFD 98 14497شماره گزارش : 



  
  نتايج بررسي اوليهگزارش 

 

 

 8 از 2 صفحه  صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد.8هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در

  TARFD 98 14497 شماره گزارش :                                                                                يليس آراسشركت                                

سازی  ن و  س قات راه،    

  اطالعات كلي
  

 يليس آراس: شركت  /كارخانه نام

 )AAC( شده اتوكالو سبك بلوك :/ كاال محصول امن

  -   مركزي: دفتر آدرس

  آرا سيليس آزادراه،كارخانه شمال خرمدره، خروجي زنجان،-قزوين بزرگراه  :كارخانه آدرس

  آرا سيليس آزادراه،كارخانه شمال خرمدره، خروجي زنجان،-قزوين بزرگراه  :هاآدرس انبار

 14497  :پرونده شماره

 نياز به انجام آزمايش/بررسي تكميلي است. :مادقا لباق هجيتن

  8  تعداد كل صفحات:

  
  
 
 

  

  

  

  



  
  نتايج بررسي اوليهگزارش 

 

 

 8 از 3 صفحه  صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد.8هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در

  TARFD 98 14497 شماره گزارش :                                                                                يليس آراسشركت                                

سازی  ن و  س قات راه،    

  مقدمه

شـركت  از ارسـالي   )AACبلـوك سـبك اتـوكالو شـده (    يك نوع ديوار غيـر بـاربر از جـنس    مقاومت در برابر آتش براي 
زمـان   -منحنـي دمـا   .دستگاه كوره مقاومت در برابر آتش مقياس متوسط (يك متر مربع) آزمايش شد وسيلهبه  آرا سيليس

  كوره مطابق با استاندارهاي ملي و اروپايي زير بود:

  .1388عمومي، الزامات –قسمت اول   -مقاومت در برابر آتش -12055 -1استاندارد ملي ايران شماره  -1

 

  متقاضي:

آزمون مقاومت در خواستار  ،4/3/1398در تاريخ   مونهآزتحويل  و بر اساس درخواست گواهينامه فني  "آرا شركت سيليس"
  برابر آتش با دستگاه كوره مقاوم در برابر آتش مقياس متوسط شده است.

  كننده:آزمايشگاه آزمون 

  راه، مسكن و شهرسازي ، مركز تحقيقاتآتش مهندسي آزمايشگاه آتش بخش

  تاريخ آزمون:

  .انجام شد 18/3/98 آزمون در تاريخ

  مورد آزمون:  شرح نمونه

متر  سانتي 10متر و ضخامت  سانتي 98 به طول و عرض )AAC(بلوك سبك اتوكالو شده يك ديوار غيرباربر از جنس 
خامت ضعرض و  طول، آرا بر روي قاب كوره نصب شده است. سيليس توسط شركت 4و  3هاي  شكل كه مطابقباشد  مي

 سيليس آرا مالت مورد استفاده توليد كارخانهمتراست.  سانتي 10متر و  سانتي 25متر،  سانتي 60به ترتيب  AACهر بلوك 
  باشد. مي

  معيارهاي پذيرش

  شود. ارزيابي مي به شرح زير دو معيار يكپارچگي و نارساناييبر روي اين آزمونه،  آزمون مقاومت در برابر آتش براي

2- BS EN 1363-1:1999, Fire resistance tests - Part 1: General Requirements  



  
  نتايج بررسي اوليهگزارش 

 

 

 8 از 4 صفحه  صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد.8هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در

  TARFD 98 14497 شماره گزارش :                                                                                يليس آراسشركت                                

سازی  ن و  س قات راه،    

به وظيفـه جداسـازي در طـول آزمـون ادامـه        زمان برحسب دقايق كاملي كه در آن آزمونهمعيار يكپارچگي:  -
  باشد: نشان شكست معيار يكپارچگي مي موارد زيروقوع دهد.  مي

  روي سطح غيرمعرض آزمونهبر اي  افروزش يك بالشتك پنبه -
  ين شده در استاندارد از ترك يا شكاف ايجاد شده در آزمونهيسنج تع عبور فاصله -
 بر روي سطح غيرمعرض آزمونه وري پايدار شعله -

به وظيفه جداسازي خود در طول آزمون ادامـه    زمان برحسب دقايق كاملي كه در آن آزمونهمعيار نارسانايي:  -
  مقادير زير برسد:به در طول آزمون دماي سطح غير در معرض زايش اينكه افبدون  ،دهد مي

  دماي متوسط از دماي متوسط اوليه oC140افزايش بيش از   -
  از دماي متوسط اوليه در هر نقطه oC180افزايش بيش از  -

هـاي   ترموكوپلاست كه به وسيله دماي متوسط سطح غير معرض در لحظه شروع آزمون ، برابر با دماي متوسط اوليه
  شود. گيري مي شده بر روي اين سطح اندازه نصب

  ها: گيري ها و اندازه نصب ترموكوپل

ترموكوپل  5 .نصب شد آزمونه معرضبر روي وجه غير 1  شكلمطابق  BS EN 1363‐1اساس استاندارد ها بر ترموكوپل
 15از لبـه خـارجي آزمونـه      5و  4، 2، 1ي هـا  فاصله افقـي و قـائم ترموكوپـل    .شدگيري دماي متوسط نصب  براي اندازه

  نيز در وسط آزمونه قرار داشت.    3متر بود و ترموكوپل  سانتي

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    
هاي نصب  نماي شماتيك ترموكوپل :1 شكل
  شده  

  ÿ ها ترموكوپل  

هاي نصـب شـده بـر     تصوير ترموكوپل: 2 شكل
  معرض آزمونهسطح غير روي



  
  نتايج بررسي اوليهگزارش 

 

 

 8 از 5 صفحه  صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد.8هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در

  TARFD 98 14497 شماره گزارش :                                                                                يليس آراسشركت                                

سازی  ن و  س قات راه،    

  زمان كوره:- منحني دما

كـه بايـد در محـدوده رواداري    شـود   گيري مي شده در داخل كوره اندازه نصب  هاي ترموكوپل به وسيلهدماي متوسط كوره 
هـا در   ها و محـدوده رواداري  دست آمده از ترموكوپله زمان استاندارد قرار گيرد. مقادير دماي ب-مجاز منحني گرمايش دما

  محدوده استاندارد قرار داشت. نمايش داده شده است و به طور دقيق در 3شكل 

  

  
  زمان كوره و مقايسه آن با منحني استاندارد-: منحني دما3شكل 

  

  

  

  

  



  
  نتايج بررسي اوليهگزارش 

 

 

 8 از 6 صفحه  صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد.8هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در

  TARFD 98 14497 شماره گزارش :                                                                                يليس آراسشركت                                

سازی  ن و  س قات راه،    

  

  نتايج و مشاهدات حين آزمون: 

 240تـا دقيقـه    و معيـار نارسـانايي   آمده است. معيار يكپارچگي 1نتايج و مشاهدات آزمون برحسب دقايق كامل در جدول 
  .نشدشكست دچار  (پايان آزمون)

 

  مشاهدات آزمون: 1 جدول

  مشاهدات (دقيقه)   زمان 

  ترك هاي نازك در سطح در معرض  57

  در سطح در معرض AACهاي باز شدن درز در مالت بين بلوك  72

  ترك خوردگي بر روي بلوك ها در سطح در معرض  104

  ترك خوردگي بر روي بلوك ها در سطح غير معرض  149

  پايان آزمون  240

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  نتايج بررسي اوليهگزارش 

 

 

 8 از 7 صفحه  صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد.8هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در

  TARFD 98 14497 شماره گزارش :                                                                                يليس آراسشركت                                

سازی  ن و  س قات راه،    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  آرا در قاب كوره توسط شركت سيليسAACهاياجراي بلوك:4شكل

   

  آزمون حينسطح در معرض آزمونه در:5شكل

   

 معرض آزمونه پس از سرد شدن درسطح  :6شكل 
سطح غير معرض آزمونه پس از  :7شكل 

 سرد شدن



  
  نتايج بررسي اوليهگزارش 

 

 

 8 از 8 صفحه  صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد.8هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در

  TARFD 98 14497 شماره گزارش :                                                                                يليس آراسشركت                                

سازی  ن و  س قات راه،    

سطح غيرمعرض ديوار غيرباربر از جنس بلوك سبك هاي نصب شده بر  زمان ترموكوپل -منحني دما
  ):AACاتوكالو شده (

  نمايش داده شده است.   8ترموكوپل نصب شده بر روي آزمونه در شكل  5زمان -منحني دما

   
 هاي نصب شده بر سطح غيرمعرض آزمونهزمان ترموكوپل-منحني دما -8شكل               

  خالصه آزمون:

با مشخصات بيان شده در اين گزارش در كوره مقاومت  )AACبلوك سبك اتوكالو شده ( يك نوع ديوار غيرباربر از جنس
در برابر آتش مقياس متوسط (كوره يك متر مربع) آزمايش شد. تحت شرايط مشـخص آزمـون، كـه در ايـن گـزارش بـه       

  شكست نشد.(پايان آزمون) دچار  240معيار يكپارچگي و معيار نارسانايي تا دقيقه تفصيل بيان شده است، 

هـاي سـطح غيرمعـرض مطـابق      زمان، كنترل فشار داخل كوره و نصب ترموكوپـل -اين آزمون از نظر منحني دما توجه:
در ابعاد حدود يك متـر صـورت گرفـت.     BS EN 1363‐1و استاندارد بين المللي 12055-1استاندارد ملي ايران شماره 

باشد، اما به دليل محدوديت ابعـادي   زمونه در معرض آتش استاندارد ميبنابراين اگر چه گزارش آزمون، نشانگر رفتار كلي آ
آزمونه، لزوماً بيانگر درجه استاندارد مقاومت در برابر آتش مجموعه ديوار در مقياس كامل نيست. خواننـده بايـد در تفسـير    

    نتايج اين موضوع را در نظر داشته باشد.


