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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در تاندارداس تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  ةمنصـفان  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح يمل دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به هددمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي زمانسا . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم اهيصدورگو و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »هاويژگي –مالت ضد اسيد  «

  
 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  بهمن ، مير هادي
  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :دبير
  عباس، حميدي

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  انداردكارشناس است

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  عليرضا، رحمتي

  )كارشناس ارشد مهندسي سازه(
  

  شركت پاكدشت بتن

  حميد، سامانيان
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسين،  محمدعباسي رزگله
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  ايران سازمان ملي استاندارد

  هما، قعري
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد، كشاورز
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  ايران سازمان ملي استاندارد

  محمد حسين گلبخش،
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  سيدعليرضا، مجتبوي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  ايران انداردسازمان ملي است

  حسن، محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  پژوهشگاه استاندارد  عبدالرضا، مرشدي
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  )كارشناس شيمي محض(
  

  عباس، نوري
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

 كارشناس استاندارد

 
  

  شركت شيمي ساختمان مدير و عضو هيت مديره  هاني، هنرمند
  )سي شيميكارشناس مهند(
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون
  ز  گفتارپيش

  ط  مقدمه
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  1  مراجع الزامي      2
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  گفتاريشپ
شـركت معيـار   توسـط   مربـوط  هـاي دركميسيون آن نويسپيش كه» هاويژگي –مالت ضد اسيد  «د استاندار
اسـتاندارد مهندسـي سـاختمان،     ملـي  كميتـة  اجالس در سيصدوشصت و نهمين و شده تدوين و تهيه گستر

 يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 24/12/1390 مورخ مانيهاي ساختمصالح و فراورده

 ، 1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي ايه پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر رينآخ از همواره بايد
  

  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است
  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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   هاويژگي –مالت ضد اسيد 

  و دامنه كاربرد هدف   1
اين استاندارد . است ضد اسيد آماده يبناي هايمالتتعيين مشخصاتي براي  استاندارد اين تدوين از هدف
يا  و كاريكاشي براي بندكشييا مالت  و درزبنديمالت  بستر، مالتاي كه به عنوان هاي آمادهمالت
  . شود، كاربرد داردمي استفاده ضد اسيد  كاريآجر

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استبه آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده اريخ انتشار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر ت. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آناست، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :جع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
هاي تعيين مقاومت چسبندگي كششي چسب-هاي كاشيچسب 12487استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  زمونروش آ -سيماني
  روش آزمون - تعيين لغزش- هاي كاشيچسب: 12489استاندارد ملي ايران شماره  2-2
  روش آزمون -تعيين زمان باز - هاي كاشيچسب: 12488استاندارد ملي ايران شماره  2-3
-ها و گروتتعيين تغيير شكل متقاطع چسب -هاي كاشيچسب:  12486استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  ش آزمونرو -ها سيماني
هاي تعيين مقاومت چسبندگي برشي چسب -هاي كاشيچسب:  12493استاندارد ملي ايران شماره  2-5

  روش آزمون -ديسپرسي
طبقه  -هاي ساختماني برابر آتش براي مصالح و فرآورده واكنش در: 8299استاندارد ملي ايران شماره  2-6

  بندي
2-7 EN 12003, Adhesive for tiles - Determination of shear adhesion strength of reaction resin 

adhesives 
2-8 ISO 15605:2000, Adhesives -- Sampling 
2-9 DIN EN 1067, Adhesives - Examination and preparation of samples for testing 

  اصطالحات و تعاريف    3
  : روددر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي
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3-1  

  مالت

 بسترسازي، براي افزودني يا افزونه مواد گاهي و آب سنگدانه، ، معدني چسباننده چند يا يك از مخلوطي

  .بندكشي و درزبندي
. شونددن قطعات مصالح به يكديگر ميبانيباشند كه موجب چسيهاي ساختماني مها از جمله چسبمالت

مانند چسب سنگ و  ،رودهاي ديگري نيز در ساختمان بكار ميچسب هاجز مالتهالبته بايد توجه كرد كه ب
 .هاي رزينييا چسب

در  "چسب كه داراي حجم كمي بوده و جسم پركننده كه تقريبا :دشواز دو قسمت اصلي تشكيل ميمالت 
عنوان چسب و هسيمان ب ،بعنوان مثال در مالت ماسه سيمان .دهدتشكيل مي حجم مالت را% 80حدود 
 . شودپركننده نام برده مي عنوان جسمهماسه ب

3-2   

 تازه مالت

  .است استفاده براي آماده و شده مخلوط كامالً كه مالتي

3-3  

  مالت ضد اسيد
  .دهاي قوي مقاومت خوبي دارد هاي در معرض تماس با كليه اسيمحلهنگام كاربرد در كه در مالتي 

3-4  

 مورد برحسب شده تعريف ،ضد اسيد مالت نوع

3-4-1   

 شده طراحي مالت

 شوديم انتخاب توليدكننده توسط ويژه خواص به دستيابي براي آن توليد روش و تركيبات كه مالتي
 ).عملكرد براساس(

3-4-2   

 شده تعريف پيش از مالت

 متشكل، اجزاي هاينسبت به توجه با آن خواص و شده ساخته شده عيينت پيش از هاينسبت در كه مالتي

 .شودمي گرفته نظر در
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3-5   

 توليد روش با مطابق شده تعريف  ،مالت نوع

3-5-1   

 آماده مالت

 مخلوط آب با بايد كه خشك صورت به تواندمي مالت اين. است شده مخلوط و پيمانه كارخانه در كه مالتي

 .گردد عرضه ، مصرف براي آماده تر صورت به يا و شود

3-5-2   

 شده پيمانه پيش از مالت

 و هاويژگي مطابق و عرضه ساختماني كارگاه به و شده پيمانه كارخانه در كامالً آن متشكل اجزاي كه مالتي
 .شود مي مخلوط توليدكننده توسط شده ذكر شرايط

3-5-3   

 كارگاهي مالت

 .شودمي مخلوط ساختماني كارگاه در و شده پيمانه جداگانه طور به نآ متشكل اجزاي از يك هر كه مالتي

3-6   

 چسباننده

 و سيمان مانند .گيردمي قرار استفاده مورد توده، يك در جامد ذرات داشتن نگه يكپارچه براي كه موادي
 .ساختماني آهك

3-7   

 سنگدانه

 .ندارند شركت مالت شدن سخت واكنش در كه ايهدان مواد

3-8  

 زودنياف

 .كند ايجاد مالت درخواص ايويژه اصالحات تا شودمي اضافه كم مقادير در كه موادي

3-9  

 افزونه 

 ويژه خواص به دستيابي يا اصالح براي ستا ممكن كه )باشدينم چسباننده يا سنگدانه( ريزدانه معدني مواد

 .شود اضافه مالت به اي
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3-10  

 چسبندگي

 .بنايي قطعات و مالت بين بربستر، قائم چسبندگي

3-11   

 شده اظهار مقدار

 .آيدمي دست به كه دارد اطمينان فرآيند تغييرات و آزمون دقت گرفتن نظر در با توليدكننده كه مقداري

3-12    
  مالت سيماني
  1چسب سيماني

  .مخلوطي از چسباننده هيدروليك، سنگدانه هاي معدني و مواد افزودني آلي
  .مشخص مي شود CGسيله حرف سيماني به و مالت -يادآوري 

3-13    
  2ديسپرسيمالت 

هاي پر كنندهمخلوطي از يك يا چند چسباننده آلي به شكل پليمر ديسپرس شده آبي، افزودني هاي آلي و 
  ) .فيلرهاي معدني(معدني 

  .اين مخلوط معموال به صورت  خميري و آماده مصرف عرضه مي گردد -1يادآوري 

  .مشخص مي شوند DGرسي با حرف هاي ديسپ مالت -2يادآوري 

3-14    
  3  رزيني واكنشگرا مالت

مخلوطي از يك رزين سنتتيك، فيلرهاي معدني و افزودني هاي آلي كه به وسيله يك واكنش شيميايي سفت 
  .مي گردند

  .ها به صورت يك جزيي يا چند جزيي عرضه مي گردند مالتاين نوع از  -1يادآوري 

  .شوندمشخص مي RGبا حرف  هاي رزيني مالت -2يادآوري 
3-15  

  1داريمدت زمان نگه
                                                 

1- Cementitious 
2- Dispersion 
3- Reaction resin adhesive 
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  .تمام خواص كاركردي خود را حفظ نمايد مالتداري تحت شرايط تعيين شده به صورتي كه زمان نگه
3-16  

  2زمان عمل آوري
  .آماده مصرف مي گردد مالتسيماني با آب و زماني كه  مالتبازه زماني بين زمان مخلوط شدن 

3-17  
  3يريزمان كار پذ

  .پس از مخلوط شدن قابل مصرف مي باشد مالتحداكثر زماني كه 
3-18  

  4زمان باز
به صورتي  كه الزامات   ،اعمال شده مالتبر روي  يا آجر و نصب كاشي  مالتحداكثر بازه  زماني بين  اعمال 

  .مقاومت كششي چسبندگي  را كسب نمايد
3-19  

  5قابليت تر كنندگي
  شانه شده مالت قابليت تر شدن توسط اليه

3-20  
  6مقاومت چسبندگي

  .حداكثر مقاومت بر واحد سطح كه به وسيله آزمون كشش يا برش اندازه گيري مي گردد
3-21  

  7قابليت تغيير شكل
هاي نصب يا آجرهاي سفت شده به وسيله نيروهاي اعمال شده بين كاشي  مالتظرفيت تغيير شكل دادن 

  .كارشده و سطح كار بدون آسيب ديدن سطح 

                                                                                                                                                         
1- Shelf life 
2- Maturing 
3- Pot life 
4- Open time 
5- Wetting capability 
1- Adhesion strength 
2- Deformability 
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3-22  
  1غيير شكل متقاطعت

  .سفت شده از سه نقطه تحت بار قرار گيرد مالتتغيير موقعيت ثبت شده در مركز وقتي كه يك باريكه از 

  الزامات  4
مالت ضد اسيد هنگامي كه در . آورده شده است 3-4تا  1-4هاي ضد اسيد در بندهاي الزامات كلي مالت

شود نبايد افت كيفي بيش از آزمون مي 8بند گيرد و طبق ار ميمحل مورد مصرف قرشرايط آزمون مشابه 
كننده مشخص شده درصد نسبت به شرايط آزمون استاندارد و يا هر مقدار محدودتري كه با توافق مصرف 10

  .داشته باشد ،است
 (ARCG)پايه سيماني ضد اسيد هاي مالت  4-1

مطابقت داشته  الف - اصيات مشخص شده در جدول پايه سيماني با زمان گيرش معمولي بايد با خصو مالت
  .مطابقت داشته باشد ب-اپايه سيماني با زمان گيرش سريع بايد با جدول  مالتباشد و 

آمده است براي  ت-1و  پ- 1باشد در جداول خصوصيات اختياري كه براي شرايط كاري خاص مورد نياز مي
بايد مقادير آن را براي  اما توليد كننده ،ده استهيچگونه حدودي مشخص نش خصوصيت  قابليت تر شوندگي

مقادير آب يا مايع مورد نياز براي مخلوط كردن و آماده سازي . فراهم كردن اطالعات اضافي اظهار نمايد
  .ها يكسان باشدپايه سيماني بايد در تمام آزمون مالت

                                                 
3- Transverse deformation 
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 (ARCG) ضد اسيد هاي سيماني مالتالزامات   -1جدول 

 خصوصيات بنيادي
  الف-ا هاي با زمان گيرش معموليمالت

 روش آزمون حدود قابل قبول خصوصيات

  1-2بند استاندارد   N/mm2 5/0   مقاومت چسبندگي كششي اوليه
  1-2بند استاندارد   N/mm2 5/0   مقاومت چسبندگي كششي بعد از غوطه وري در آب

مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در معرض 
  حرارت

N/mm2 5/0    1-2بند استاندارد  

مقاومت چسبندگي كششي بعد از قرار گرفتن در چرخه 
  يخ زدگي

N/mm2 5/0    1-2بند استاندارد  

  N/mm2 5/0   مقاومت چسبندگي كششي: زمان باز 
  دقيقه 20بعد از حداقل 

  1-2بند استاندارد 

  ب-ا هاي با زمان گيرش سريعمالت
 آزمون روش حدود قابل قبول خصوصيات

  N/mm2 5/0   مقاومت چسبندگي كششي اوليه
  ساعت 6بعد از حداكثر 

  1-2بند استاندارد 

  N/mm2 5/0   مقاومت چسبندگي كششي: زمان باز
  دقيقه 10بعد از حداقل 

  1-2بند استاندارد 
 

  1-2بند استاندارد     الف-1تمام ويژگي هاي ديگر ذكر شده در جدول 
 خصوصيات اختياري

  پ-1 خاصخصوصيات
 روش آزمون حدود قابل قبول خصوصيات

  2-2بند استاندارد   ≥ mm 5/0  لغزش
 N/mm 5/0   زمان باز گسترش يافته: مقاومت چسبندگي كششي 

  دقيقه 30بعد از حداقل 
  3-2بند استاندارد 

  4-2بند استاندارد   mm5/2و  >mm 5  تغيير شكل متقاطع: مالتقابليت تغيير شكل 
  4-2بند استاندارد  mm 5   تغيير شكل متقاطع : مالتي تغير شكل قابليت باال

  ت-1 خصوصيات اضافي
 روش آزمون حدود قابل قبول خصوصيات

 1-2بند استاندارد   N/mm2 1   مقاومت چسبندگي كششي اوليه باال

 1-2بند استاندارد   N/mm2 1   مقاومت چسبندگي كششي باال بعد از غوطه وري در آب

ت چسبندگي كششي باال بعد از قرار گرفتن در مقاوم
  معرض حرارت

N/mm2 1    1-2بند استاندارد 

مقاومت چسبندگي كششي باال بعد از قرار گرفتن در 
  چرخه يخ زدگي 

N/mm2 1    1-2بند استاندارد 
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  )ARDG( ديسپرسيضد اسيد هاي مالت  4-2
ب - 2جداول . مطابقت داشته باشد الف-2در جدول هاي تعيين شده هاي ديسپرسي بايد با ويژگيمالتتمام 

  .هاي اختياري كه در شرايط كاري خاص مورد نياز مي باشند را تعيين مي نمايندويژگي پ- 2و 
 ديسپرسيضد اسيد هاي  مالتالزامات  - 2جدول 

  الف-2 خصوصيات بنيادي
 روش آزمون حدود قابل قبول خصوصيات

  5-2بند استاندارد   N/mm2 1   مقاومت چسبندگي برشي اوليه
مقاومت چسبندگي برشي بعد از قرار گرفتن در معرض 

  حرارت
N/mm2 1    5-2بند استاندارد  

   N/mm2 5/0   مقاومت چسبندگي كششي: زمان باز 
  دقيقه 20بعد از حداقل 

  3-2بند 

 خصوصيات اختياري
  ب-2 خصوصيات خاص

 روش آزمون حدود قابل قبول خصوصيات

 2-2بند   ≥ mm 5/0  لغزش

        N/mm2 5/0   مقاومت چسبندگي كششي: زمان باز گسترش يافته
  دقيقه 30بعد از حداقل 

  3-2بند 

  پ-2 خصوصيات اضافي
 روش آزمون حدود قابل قبول خصوصيات

 5-2بند   N/mm2 5/0   مقاومت چسبندگي بعد از غوطه وري در اب

  5-2بند   N/mm2 1   چسبندگي در دماي افزايش يافته
  
 (ARRG)رزيني واكنشگرا ضداسيد هاي مالت  4-3

مطابقت داشته  الف-3با خصوصيات تعيين شده در جدول  اواكنشگر نيبا پايه رزيضد اسيد هاي مالتتمام 
  باشند را مشخص در شرايط كاري خاص مورد نياز مي اختياري كهپ خصوصيات - 3و ب-3جداول. باشد

مواد و  .است شدهگونه حدود يا ماده شيميايي خاص ناي به هيچت شيميايي اشارهدر بند مقاوم  .مي نمايند
هاي شيميايي مورد استفاده در آزمون بايد شامل موادي باشند كه بيانگر مقاومت ماده مورد استفاده در معرف

حد تا  بايد به صورتي اعمال گردد كه )غلظت و غيره دما،(اشند و همچنين شرايط آزمون شرايط كاري ب
  .امكان نزديك به شرايط كاري مورد استفاده باشد
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 رزيني واكنشگراضد اسيد هاي  مالتالزامات  -3جدول 

  الف-3 خصوصيات بنيادي
 روش آزمون حدود قابل قبول خصوصيات

  7-2بند استاندارد   N/mm2 2   مقاومت چسبندگي برشي اوليه
  7-2بند استاندارد   N/mm2 2   مقاومت چسبندگي برشي بعد از غوطه وري در آب

        N/mm2 5/0   مقاومت چسبندگي كششي: زمان باز 
  دقيقه 20بعد از حداقل 

  1-2بند 

 خصوصيات اختياري
  ب-3 خصوصيات خاص

 روش آزمون حدود قابل قبول خصوصيات

 2-2بند   ≥ mm 5/0  لغزش

  پ-3 خصوصيات اضافي
 روش آزمون حدود قابل قبول خصوصيات

 7-2بند استاندارد   N/mm2 2   مقاومت چسبندگي برشي بعد از شوك حرارتي

 واكنش در برابر آتش  4-4

واكنش در برابر آتش وقتي كه در الزامات مشخص شده است بايد اظهار شود و زماني كه در الزامات مشخص 
  .نشده ممكن است اظهار شود

يا ( A1ون انجام آزمون كالس واكنش در برابر آتش تر از يك  درصد مواد آلي دارد بدكه كم يهاي مالت
مطابق با استاندارد  كه شرايط مشخص شده باال را دارا نباشد بايد يمالتشود و درنظر گرفته مي) A1f1كالس 

در جايي كه روش آزمون تاكيد نموده نمونه بايد به صورتي سوار شود (آزمون و كالس بندي شوند  6-2بند 
  .) ايي باشدكه نشانگر مصرف نه

  طبقه بندي و شناسايي   5
  :شوندميدر يكي از سه نوع زير طبقه بندي  ضد اسيد هايمالت
   سيمانيضد اسيد  مالت - الف
  ديسپرسيضد اسيد  مالت –ب 
  واكنشگرا  رزينيضد اسيد  مالت –ج 

  .ندطبقه بندي شو 3و  2و  1ممكن است متناسب خصوصيات مختلف و براساس جداول  مالتهر نوع 
  :ها به وسيله عالئم اختصاري زير مشخص مي گردند اين طبقه بندي

  معمولي مالت - 1
 )الزامات خصوصيات اضافي را بر آورده كند ( اصالح شده  مالت - 2

 با زمان گيرشي سريع مالت - 3

 با لغزش كاهش يافته مالت - 4
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 با زمان باز گسترش يافته مالت - 5

 با  قابليت تغيير شكل مالت - 6

  ر شكل باالبا  قابليت تغيي مالت - 7
ذكر شده و پس از آن عالمت ) ARRGيا  ARCG ، ARDG( مالتابتدا نوع  مالتدر عالمت شناسايي 

   .شوداختصاري كالس يا كالس هاي مرتبط ذكر مي

  نشانه گذاري و برچسب گذاري      6
  .اري گردنداين استاندارد بايد به صورت واضح و مشخص و برطبق اطالعات زير نشانه گذمحصوالت مطابق با 

  ؛نام محصول  6-1
و در صورت دارابودن پروانه كاربرد عالمت استاندارد درج  نام و نشاني توليد كننده و عالمت تجاري  6-2

  نشان استاندارد و كد پروانه؛
  ؛تاريخ توليد، مدت زمان نگهداري، شرايط نگهداري و كد محصول 6-3
  ؛اشاره به شماره اين استاندارد ملي  6-4
  ؛اين استاندارد 5عالمت شناسايي برطبق بند  6-5
  ؛طريقه مصرف  6-6
  ؛)در صورت كاربرد(نسبت اختالط  6-1- 6
  ؛)در صورت كاربرد(زمان عمل آوري  6-2- 6
 ؛زمان كار پذيري 6-3- 6

  ؛نوع مصرف 6-4- 6
  ؛زمان باز 6-5- 6
  ؛)مرور بر روي آن و اجازه عبور وسطح كار شده زمان الزم براي خشك شدن (زمان خشك شدن  6-6- 6
  ....)كف يا ديوار و  –ي داخل ساختمان يا خارج ساختمان يا آجرها براي كاشي ها(ه كاربرد ندام 6-7- 6

ممكن است حاوي اطالعاتي در مورد خصوصيات خاص اين محصول بوده وقتي كه اين  مالتعالمت شناسايي يك  -يادآوري
  .براي كاربرد خاصي تهيه شده است مالت

يا به صورت برگه اطالعات فني به كاشي يا آجر ضد اسيد صات ممكن است بر روي بسته بندي اين مشخ
  .همراه محصول در اختيار مصرف كننده قرار گيرد

تاندارد و اظهار مقادير ديگر ارائه اين مشخصات به منزله عدم اعالم ساير مشخصات اشاره شده در اين اس
  .الزامي باشد مالتراي مصرف در زماني كه اظهار مقادير ب. باشدنمي

  سامانه كنترل توليد  7
اين . داردسازي كرده و برقرار نگهتعريف و آن را پيادهمالت اي براي كنترل توليد واحد توليدي بايد سامانه

  .سامانه حداقل بايد موضوعات مندرج در پيوست الف اين استاندارد را برآورده نمايد
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  مت شيميايي آزمون تعيين مقاو انجام روش 8
  نمونه برداري   8-1

  .نمونه برداري شود 9-2و  8- 2بند طبق استانداردهاي  مالتكيلوگرم نمونه  2حداقل 

  آزمونانجام شرايط   2- 8
درصد و سرعت هوا در محيط آزمون كمتر از ) 50±5(و رطوبت نسبي ) oC)2±23شرايط استاندارد بايد دما 

  .متربرثانيه باشد 2/0

  ونمواد آزم  3- 8
 .ساعت تحت شرايط استاندارد تثبيت شرايط كنيد 24تمام مواد آزمون را حداقل به مدت 

  وسايل   4- 8
  قالب  1- 8-4

  قالب بايد به . ميليمتر باشد) 25±1(ميليمتر و ارتفاع ) 25±1(قالب بايد به شكل استوانه با قطر 
  .اي ساخته شده باشد كه آزمونه را به شكل دلخواه درآوردگونه
متر با برش و ايجاد يك سوراخ به قطر ميلي) 25±1(ونه اصلي قالب را از يك صفحه پالستيكي با ضخامت نم
 6قسمت انتهاي قالب را با يك صفحه صاف پالستيكي با حداقل ضخامت  .متر تهيه كنيدميلي) 1±25(

  .متر و بدون هيچگونه سوراخ به وسيله پيچ يا هر سيم مناسب ديگر ببنديدميلي
متر و ميلي) 25±1(هايي با قطر داخلي ك لوله پالستيكي كه داراي ديوارهها بايد از يهاي ديگر قالبتصور

گيري پايداري ، به صورتي كه در هنگام قالبمتر با ضخامت كافي و سخت بوده تهيه شودميلي) 25±1(طول 
متر ميلي 6الستيكي با ضخامت ابعاد خود را حفظ نمايد و همچنين براي بستن انتهاي قالب از يك صفحه پ

  .كه بتواند يكي از دو سر باز لوله را كامالً بپوشاند استفاده كنيد
موادي كه براي ساخت قالب به كار مي رود بايد از لحاظ خواص شيميايي بي اثر بوده و همچنين خواص غير  -يادآوري 

لن و فلزاتي كه داراي پوشش  پليمر تترا فلور اتيلن هستند پلي اتيلن، پلي پروپيلن، پلي تترا فلورو اتي.چسبنده داشته باشد
  .مناسب و قابل اطمينان مي باشند
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  ظروف   2- 8-4

با ظرفيت كافي با درپوش محكم از جنس پالستيك يا فلز با نوار پالستيكي براي شيشه دهان گشاد   2-1- 8-4
  .با فراريت پايين  1آزمون هاي دماي پايين و با مواد واسط

  .براي استفاده با مواد واسطه فرار 2با ظرفيت كافي و اتصاالت استاندارد و يك مبرد برگشتي ارلن ماير   2-2- 8-4

مواد اثر براي استفاده با يك ماده بي ساخته شده از 2-2-4-8و  1-2-4-8شرح داده شده در بند  ظرف  2-3- 8-4
  .كنندكه بر روي شيشه خوردگي ايجاد مي واسطي

  قاومت فشاريدستگاه م  3- 8-4
يك دستگاه آزمون با ظرفيت و دقت مناسب براي آزمون در سرعت هاي مختلف اين دستگاه بايد توانايي 
اعمال نيروي فشاري به وسيله يك فك مناسب بر روي آزمونه را داشته باشد و وسيله مخصوص آزمون بايد 

  .به صورتي طراحي شده باشد كه با آزمونه خود هم تراز شود

  هاي شيمياييرفمع  4- 8-4
هاي شيميايي بايد شامل مواد و واسطه اي باشند كه نشان دهنده مقاومت شيميايي مواد در معرض معرف

  .كار باشند

  هاآزمونه  8-5

  تعداد  8-5-1
تعداد دماهاي مختلفي كه آزمون بايد در  –هاي مورد نياز به تعداد مواد واسطه مورد استفاده تعداد آزمونه
  .هايي كه در هر بازه انجام مي گيرد بستگي داردذيرد و تعداد آزمونآنها انجام پ

ها بايد شامل حداقل يك مجموعه سه تايي استوانه براي هر ماده واسطه در يك دماي در هر حالت آزمونه
 به عالوه يك مجموعه حداقل سه تايي از آزمونه ها بايد براي آزمون فوري تثبيت.منفرد و هر بازه آزمون باشد

شرايط آن ادامه پيدا كرده و مجموعه هاي حداقل سه تايي ديگر معادل دماهاي آزمون براي كل دوره آزمون 
  .در دسترس باشد

  
  هاي مورد نياز از فرمول زير محاسبه مي گرددتعداد كل آزمونه

nT.n)I.T.M(nN   
  :كه در آن

N  ؛هاتعداد آزمونه  
n ؛تعداد آزمونه براي آزمون منفرد  

M  ؛تعداد مواد واسطه  
                                                 

1- media 
2- Reflux condenser 
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T  ؛تعداد  دماهاي آزمون  
I  تعداد بازه هاي آزمون.  

  ابعاد  8-5-2
متر با سطوح ميلي) 25±1(متر و ارتفاع ميلي) 25±1(ها بايد به شكل استوانه با محور راست و با قطر آزمونه

هاي رها كننده روغناين استاندارد و بدون استفاده از  1-4- 8صاف به وسيله قالب شرح داده شده در بند 
  .تهيه شود

  آماده سازي  8-5-3
هاي مختلف را با استفاده از قسمت. ها و دستورالعمل سازنده با هم مخلوط كنيدرا برطبق نسبت مالت اجزاي

كن برقي با هم مخلوط كرده و مطمئن شويد تمام اجزاء با هم مخلوط شده و يك وسيله دستي يا مخلوط
به وسيله يك اسپاتول محصول به دست آمده را درون قالب به صورتي . گردديك مخلوط يكنواخت حاصل 

  .باقي نماند مالتهاي گونه هوايي در بين اليهبريزيد كه تمام قالب پر شده و هيچ
اجازه دهيد مواد . مالت اضافي روي قالب را با استفاده از خط كش سرزن فلزي تا حد امكان صاف و تراز كنيد

  .قي بمانند تا به اندازه كافي سخت شده تا پس از جدا شدن قالب آزمونه تغيير شكل ندهددر درون قالب با

  تثبيت شرايط  8-5-4
تثبيت شرايط  روز تحت شرايط استاندارد با احتساب زمان مخلوط شدن درون قالب 7ها را به مدت آزمونه

  .عمل كنيد 5-6-8روز بر روي يك سري از آزمونه ها برطبق بند  7كنيد بعد از گذشت 

  روش انجام آزمون  8-6
متر ميلي 03/0ها را با استفاده از يك ميكرومتر و با دقت بالفاصله بعد از تثبيت شرايط قطر آزمونه 8-6-1

گيري انجام داده و قطر را درجه نسبت به يكديگر دو اندازه 90در دو نقطه و با زاويه . گيري كنيداندازه
  .ري ثبت كنيدبرحسب ميانگين دو اندازه گي

گرم وزن كرده و مقادير  001/0ها را با استفاده از يك ترازوي آناليتيكال با دقت گيري قطر آزمونهبعداز اندازه
  .آن را ثبت نمائيد

  .كنيد اي از سطح ظاهري و رنگ آزمونه و شفافيت و رنگ ماده واسط آزمون را ثبتوري خالصهقبل از غوطه
ور كنيد كه سطوح به صورتي غوطه) 2-4- 5-8بند (را از پهلو و درون ظرف هاي وزن شده آزمونه 8-6-2

 هاي هر ظرف بستگي به ظرفيت ظرف و مقدار ماده واسطتعداد آزمونه .ها با يكديگر در تماس نباشنداستوانه
  .مورد نياز براي هر نمونه دارد

ا به ظرف اضافه كرده و درب ظرف را از معرف شيميايي براي هر آزمونه ر ليترميلي) 100±5( مقدار 8-6-3
. محكم بسته و در يك آون يا در يك حمام آب كه در دماي مورد نياز تنظيم و ثابت شده اند نگهداري كنيد

معرف هايي . عمالً در معرض آن قرار مي گيرد مالتدماي مورد نياز تا حد امكان نزديك به دمايي است كه 
ده در طول آزمون دقت كنيد تركيب غلظت مواد شيميايي را به صورت اند را تعويض كركه غير پايدار شده

  .تركيب اوليه حفظ كنيد
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در صورت نياز در . ها را خارج كرده و حمالت شيميايي را تعيين كنيدروز آزمونه 28بعد از گذشت  8-6-4
تميز كنيد و بالفاصله آزمونه را در زير شير آب سرد جاري سه مرتبه سريعاً . هاي ديگر قرار دهيدمعرض دوره

  .به وسيله يك حوله كاغذي سطح آن را در فواصل هر شستشو خشك كنيد
اجازه  ،نمونه را با سطوح جانبي بر روي سطح گذاشته) با حوله كاغذي(بعد از آخرين مرحله خشك كردن 

را طبق  گرم وزن نموده و قطر آزمونه 001/0دقيقه خشك گردد سپس آن را با دقت  30دهيد تا به مدت 
  .اندازه گيري كنيد 1-9بند 

  .ها را تعيين كنيدتاب فشاري يك مجموعه از آزمونه  8-6-5
  ؛بالفاصله بعد از تمام دوره -
  ؛بعد از هر دوره قرار گرفتن در معرض هر معرف شيميايي و هر دما -
  .بعد از تمام شدن دوره آزمون و قرار گرفتن در معرض هوا در هر دماي آزمون -

ه زماني بين زمان خارج كردن آزمونه ها از واسط آزمون و قرار گرفتن در دستگاه آزمون بايد براي تمام فاصل
  .آزمونه ها يكسان باشد

هر آزمونه استوانه اي شكل را به صورتي در دستگاه آزمون قرار دهيد كه سطوح صاف آن با دستگاه در تماس 
  .باشد

متر بر دقيقه نيرو را تا ميلي) 5/5±5/0(ارگذاري مي باشد سرعت هنگامي كه دستگاه آزمون فاقد قابليت ب-
  .شكستن آزمونه به آن اعمال كرده و حداكثر نيرو را ثبت كنيد

  و بيان نتايجمحاسبات     8-7

  تغييرات جرم  8-7-1
درصد افزايش يا كاهش جرم آزمونه را براي هر دوره آزمايش به صورت زير محاسبه  01/0با دقت نزديك به 

  .نيدك
100].C/)CW[(W   

  :كه در آن 
W ؛برحسب درصد ،تغييرات جرم  

W ؛برحسب گرم ،جرم آزمونه بعد از غوطه وري  
C  برحسب گرم ،بعد از تثبيت شرايط اوليه هجرم آزمون.  

) - (المت نشان دهنده افزايش جرم و با ع(+) نتايج با عالمت . تر را تعيين كنيدميانگين سه مقدار يا بيش
  .باشدنشان دهنده كاهش جرم مي

  تغييرات قطر  8-7-2
درصد تغييرات قطر آزمونه را براي هر دوره آزمايش به صورت زير محاسبه كنيد، قطر  01/0با دقت نزديك به 

  .درصد درنظر بگيريد 100روز تثبيت شرايط  7آزمونه را بعد از 
100].D/)DD[(D 112   
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  :كه در آن 
D  ؛برحسب درصد ،تغييرات قطر  
D2  ؛متربرحسب ميلي ،قطر آزمونه بعد از قرارگيري در دوره آزمون  
D1  متربرحسب ميلي ،قطر آزمونه بعد از تثبيت شرايط اوليه.  

) - (نشان دهنده افزايش قطر و با عالمت (+) نتايج با عالمت . مياينگين سه مقدار يا بيشتر را تعيين كنيد
  .نشان دهنده كاهش قطر مي باشد

  تغيير مقدار مقاومت فشاري  8-7-3
درصد افزايش يا كاهش مقاومت فشاري آزمونه ها را براي هر دوره آزمايش محاسبه  01/0با دقت نزديك به 

  .كنيد
درصد  100روز تحت شرايط استاندارد تثبيت شرايط شده اند  7مقاومت فشاري آزمونه هايي كه به مدت 

نه ها را با استفاده از مقدار قطري كه طبق روش شرح داده شده در سطح مقطع محيطي آزمو. درنظر بگيريد
  .تعيين شده محاسبه كنيد 1-8بند 

  :تغيير مقاومت فشاري طبق فرمول زير محاسبه مي گردد 
100)].SS[(S 12   

  :كه در آن 
S ؛برحسب درصد ،تغييرات مقاومت فشاري  
S1 ؛برحسب مگاپاسكال ،از دوره تثبيت شرايط نيروي محاسبه شده در سطح مقطع آزمونه بعد  
S2  مگاپاسكال، برحسب نيروي محاسبه شده در سطح مقطع آزمونه بعد از قرارگيري در دوره آزمون.  

مقاومت فشاري  نشان دهنده كاهش) -(نشان دهنده افزايش مقاومت فشاري و با عالمت (+) نتايج با عالمت 
  .مي باشد

  گزارش آزمون    8- 8
  :ون بايد حاوي اطالعات زير باشد گزارش آزم

  ؛شماره اين استاندارد ملي ايران  8-8-1
 ؛مكان و زمان نمونه برداري ،تاريخ  8-8-2

 ؛عالمت تجارتي و نام توليد كنندهمالت، نوع   8-8-3

 ؛كد شناسايي نمونه  8-8-4

 ؛جابجايي و انبارش نمونه ها قبل از آزمون  8-8-5

 ؛غيير معرف هاي شيميايي دما و غيرهشرايط قرارگيري تكرار و ت  8-8-6

 ؛تاريخ انجام آزمون  8-8-7

 ؛رنگ و سطح ظاهري آزمونه ها بعد از آزمون  8-8-8

  ؛كل دوره آزمون و زمان در معرض قرار گرفتن به صورت روز براي هر دوره   8-8-9
  :داده هاي زير مورد نياز است 
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  متوسط درصد تغييرات قطر آزمون -
تركهاي سطحي، از دست دادن براقيت، نرمي، متخلخل شدن، سياهي و (عد از غوطه وري ظاهر آزمونه ها ب -

 .غيره

  ؛)تغيير رنگ، رسوب و غيره(شكل ظاهري معرف هاي شيميايي   8-8-10
  ؛ميانگين درصد تغيير در مقاومت فشاري آزمونه ها  8-8-11
  .شدهر عامل ديگري كه ممكن است بر روي نتيجه آزمون موثر با  8-8-13
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  پيوست الف
  )الزامي( 

  راهنمايي در مورد سامانه كنترل توليد مبنا
  ها و ساير اسناد ثبت شدهداده  1-الف

سامانه كنترل توليد بايد حداقل هر دوسال توسط مديريت ارشد واحد به منظور اطمينان از مناسب بودن و 
كه داري شود، مگر آنسال نگه 3مدت ل بههايي بايد حداقسوابق چنين بازنگري. كارايي سامانه بازنگري شود

  .تري را الزم دانسته باشدي طوالنيتعهدات قانوني دوره
، سوابق كنترل توليد بايد )1-طبق جدول الف(هاي مرتبط با كنترل توليد بايد ثبت شده باشد ي دادههمه

  .تري را الزم دانسته باشديي طوالنكه تعهدات قانوني دورهداري شود، مگر آنسال نگه 3مدت حداقل به
  

  ادامه -1جدول الف
  ي ثبت شده و ساير اسناد داده عنوان

  مشخصات قرارداد يا الزامات  الزامات مشخص شده
و توليدكنندگان و ) فروشندگان(كنندگانذكر نوع مواد اوليه، نام تأمين  مواد اوليه

  منابع
  نتاريخ و نتايج آزمو  دهندههاي مواد تشكيلآزمون

  فراوردهتوصيف  مالتتركيب 
  دهندهدرصد وزن اجزاي تشكيل

  برداريتاريخ و محل نمونه  هاي فراورده نهاييآزمون
  اين استاندارد 3يا  2 ، 1هاي عوامل آزمون تعيين شده در جدول

  شوندهايي كه آزمون ميتعداد و انواع آزمونه
  هاانطباق يا عدم انطباق با ويژگي  ارزيابي انطباق

  نام خريدار  تكميلي موارد
  محل مصرف 

  هاهاي تحويل مرتبط با آزمونو تاريخ برگه شماره
  هاي تحويلبرگه

  
  تركيب و آزمون اوليه     2-الف
  كليات  1-2-الف

هاي مشخص كه ويژگياي اوليه بايد به منظور توليد فرآورده در حالت استفاده از يك تركيب جديد، آزمون
جايي كه تجربه بلند . ي اندكي از عملكرد مورد نظر قرار گيرد، انجام شودند يا در فاصلهشده را برآورده ك

وقتي كه تغيير قابل توجهي . هاي اوليه نياز نيستآزمون ، در دسترس استبراي توليد فراورده مشابه مدت 

شده و ساير اسناد مرتبطهاي ثبتداده -1جدول الف
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- تركيبات جديد به. بايد مجدداً معين شودآن هاي طرح و وابستگيتركيب در مواد تشكيل دهنده وجود دارد 

تر بيش 5 % كه ازعوامل فعلي هايي از يابييابي بين تركيبات شناخته شده يا بروندست آمده از طريق درون
  . شودهاي اوليه مناسب و متقاعدكننده فرض مينباشد براي برآورده كردن الزامات به منظور آزمون

هنوز مطابق با الزامات  جديد هاياز اين كه تمام طرح اي به منظور اطمينانبايد به طور دورهجديد تركيبات 
هاي مواد تشكيل دهنده و نتايج توليد يا آزمون انطباق اند، و نيز براي به حساب آوردن تغيير در ويژگيواقعي

  . بازنگري شوندجديد بر روي تركيبات فرآورده 
  ي آزمون اوليه شيوه 2-2-الف

- را برآورده مي مالت مورد نظر همه الزامات مشخص شده براي مالت يك آزمون اوليه بايد تصديق كند كه

هايي از مبناي دادهي مشخصات بتواند نشان دهد يك طرح مناسب بر جايي كه توليدكننده يا نويسنده. كند
 هايعنوان جايگزيني براي آزمونتواند به، اين امر مياستارائه قابل هاي قبلي و يا تجربيات درازمدت آزمون

  .مقدماتي در نظر گرفته شود
  .جديد انجام شودفراورده هاي اوليه بايد قبل از استفاده از يك آزمون
هاي اوليه هنگامي كه تغيير قابل توجهي در مواد تشكيل دهنده يا در الزامات مشخص شده نسبت به آزمون
  .هاي قبلي رخ داده باشد، بايد تكرار شودآزمون
  شرايط آزمون  3-2-الف
در  مالتاگر ساخت . انجام شودبا تركيب يا طراحي جديد  مالتهاي اوليه بايد بر روي طور كلي، آزمونبه 

بر روي خاصي كه عمليات حرارتي شود و يا اينتحت شرايط مختلف دمايي گسترده انجام ميتوليدي كارگاه 
و درصورت نياز لزوم  مالتاي هي عوامل تأثيرگذار بر روي ويژگيشود، توليدكننده بايد همهآن انجام مي
  .هاي اضافه را مد نظر قرار دهدانجام آزمون

هايي مالتتعداد . بايد مورد آزمون قرار گيرد بهر از هرنمونه ، حداقل سه جديد مالتي يك براي آزمون اوليه
  . ي تركيبي گروه را شامل شودشوند بايد گسترهبرداري ميكه نمونه

  لوازم و تجهيزات  نيروي انساني،     3-الف
  نيروي انساني  1-3-الف

  . باشدتوليد ي پرسنل توليد و كنترل توليد بايد متناسب با نوع ي آموزش و تجربهدانش، دوره
داري شده و در هاي آموزشي و تجربي نيروي انساني شاغل در توليد و كنترل توليد بايد نگهسوابق دوره

  .دسترس باشد
هاي آموزش و اي در موضوع سطح دانش، دورهنين و مقررات موجود، الزامات ويژهبا توجه به قوا -يادآوري

  . تجربه براي وظايف متفاوت وجود دارد
  لوازم و تجهيزات  2-3-الف
  انبار كردن مواد  1- 2-3-الف

ها در اثر عوامل مختلف مانند شرايط هاي آندهنده بايد طوري انبار و حمل شوند كه ويژگيمواد تشكيل
  .ي، مخلوط شدن و يا آلودگي تغيير چشمگيري نكند و بر طبق استانداردهاي مربوطه باقي بمانندجو
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اي را بوجود آورند كه تخليه آسان بايد از مصالح مناسب و به نحوي ساخته شوند كه محفظهانبار مواد اوليه 
  .يد تميز شوداهنماي كنترل تولفواصل زماني تعيين شده در رانبار بايد در هر . پذير باشدمحتويات آن امكان

  . بايد به نحوي مديريت شود كه به ترتيب تاريخ ورود، مصرف شوندمواد انبار كردن 
  . داشته شونددور نگهگذارد بايد از رطوبت ها مياي كه رطوبت تاثير نامطلوبي بر آنمواد اوليه

  . در هنگام استفاده، خطايي صورت نگيردگذاري شود تا بايد به وضوح نشانهمواد اوليه هر قسمت از انبار 
  . بايد رعايت شوندمواد اوليه كنندگان هاي خاص مربوط به تأميندستورالعمل

  .بايد فراهم شود انباشتن مواد هاي مختلفبرداري از محلتسهيالتي براي نمونه
  كردن تجهيزات پيمانه 2- 2-3-الف

قابل دستيابي گيري مواد مجاز اندازهرايط اجرايي رواداري اي باشد كه تحت شعملكرد تجهيزات بايد به گونه
  . باشد و در همان حد نيز حفظ گردد

    تجهيزات توليد 3- 2-3-الف
برداري باشند و سوابق كنترل و يكنواخت در طول مدت بهرههمگن توليد بايد قادر به تجهيزات توليد 

  .دهاي زماني تعريف شده مستند شونتجهيزات توليد در بازه
  ابزار آزمون   4- 2-3-الف

- انجام ميشده ساخته مالتها در خصوص تجهيزات، مواد تشكيل دهنده و ها و آزمونهنگامي كه بازرسي

  .ها بايد در دسترس باشندها براي استفاده مناسب از آنشود، تمام امكانات، تجهيزات و دستورالعمل
ي واسنجي اسنجي شده باشند و توليدكننده بايد برنامهتجهيزات آزمون مرتبط بايد در زمان انجام آزمون و

  .ها را فراهم كرده باشدآن
  پيمانه كردن مواد      4-الف
نامه مكتوب پيمانه كردن حاوي جزئياتي شامل نوع و مقدار مواد تشكيل دهنده بايد در محل پيمانه شيوه

نامه مكتوب شود، شيوهكي كنترل ميوقتي پيمانه كردن به صورت الكتروني. در دسترس باشدمواد كردن 
  .پيمانه كردن بايد در اتاق كنترل موجود باشد

- كه در آيينباشد، مگر آن 2- نبايد بيش از مقادير داده شده در جدول الف كردن مواد اوليه رواداري پيمانه

  .ديگري داده شده باشد، مقادير مقرراتساير ها يا نامه
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  يند پيمانه كردن مواد اوليهشده براي فراهاي سفارش رواداري -2جدول الف
  الفهارواداري  اوليه مواد 

  درصد مقدار الزم ±2  مواد اوليه اصلي 
  درصد مقدار الزم ±3  مواد اوليه فرعي

  .اختالف بين مقدار مشخص شده و مقدار اندازه گيري شده است ، رواداري -الف
  

  هاي كنترل توليدروش     6-الف
ها ها با ويژگيتوليدي بايد با در نظر گرفتن انطباق آنمالت  هاي توليد وه، تجهيزات، روشمواد تشكيل دهند

را  مالت اي باشد كه تغييرات قابل توجهي كه خواصكنترل بايد به گونه. و الزامات اين استاندارد كنترل شود
  . شودشناسايي كند و منجر به انجام اقدام اصالحي مناسب  ،دهدتحت تأثير قرار مي

ها صورت هاي توليد آندر محلمواد آن ي ي كافي توسط توليدكنندهبه اندازه مواد اوليه بايد كنترل توليد
تحويل  هاي مربوطه،نامه انطباق با ويژگيبا اظهارنامه يا گواهياوليه دريافتي بايد ، و نيز مواد گرفته باشد

  .باق مواد با استانداردهاي مربوطه را بررسي كندبايد انطمالت ي صورت توليدكنندهدر غير اين. شوند
تحويل گيري، ساخت و ي، تجهيزات توزين و اندازهسازكنترل تجهيزات بايد اطمينان دهد كه امكانات ذخيره

  . در شرايط خوب كاري قرار دارند و با الزامات اين استاندارد مطابقت دارند مالت
ريزي شده باشند و بايد در شرايط كاري داري برنامهتحت سامانه نگه كارخانه، تجهيزات و امكانات انتقال بايد

  .، حفظ گرددتوليدبه طور كارآمد باقي بمانند به طوري كه كيفيت و كميت 
  .ي تحويل و تحويل را در بر گيردكنترل بايد مراحل توليد، انتقال تا نقطه


