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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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  »هاويژگي - مارني آجر«استانداردتدوين كميسيون فني 

 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(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  سيروس ، ارجمند نيا

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  مجتبي ، حيدري
  )مهندسي عمران كارشناس ارشد(

  قطعات سفالي آريا
  
  

  شركت آجر شاهين اصفهان
  
  

  حميد، سامانيان
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسين، محمدرزگلهعباسي 
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(

  سازمان ملي استاندارد

    
  هما، قعري

  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد، كشاورز
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  سيدعليرضا، مجتبوي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  حسن، محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(

  اداره كل استاندارد استان فارس
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  عبدالرضا، مرشدي

  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  عباس، نوري
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد

 
  

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  



 ه 

  

  گفتارپيش
 شركت معيـار گسـتر  توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه»  هاويژگي – يمارنآجر  «د استاندار

اسـتاندارد مهندسـي سـاختمان، مصـالح و      ملي كميتة اجالس ونهمينسيصدوشصت در و شده تدوين و تهيه
 3 مـادة  يـك  بنـد  استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد24/12/1390مورخ هاي ساختمانيفراورده
 بـه  ، 1371 مـاه  بهمـن  مصـوب  ايـران،  صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي 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 هاستفاد ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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   هاويژگي –آجر مارني 

  و دامنه كاربرد هدف   1
آجرهاي براي  اين استاندارد. باشدميآجر مارن سيماني براي هايي ويژگي ارائه استانداردهدف از تدوين اين 

  .كاربرد داردساختماني ساخته شده از مارن 

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

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

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

  :زامي زير براي اين استاندارد الزامي استجع الااستفاده از مر
  ها و روش هاي آزمونويژگي -آجر رسي: 7 استاندارد ملي ايران شماره  2-1

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

3-1   

  مارن
در اصطالح علمي . نيت در خود دارداي خاك كلسيم كربنات است كه چندين نوع مواد معدني و آراگو گونه

  .اند درصد كربنات )35تا  65(درصد رس و  )65تا  35(شود كه حاوي  ي اطالق مييهامارن به خاك

3-2  

  آجر مارني
  .باشدنوعي آجر رسي است كه در فرايند ساخت، كاني مارن به عنوان جز اصلي تشكيل دهنده آجر مي

3-3 

  آجر رسي
  . آيدخشت خشك شده به دست مي 1)درهم جوشي(ه از پختن اي است مصنوعي كفرآورده
  .شود تا خشت خام و آماده براي پختن توليد شودخشك، خاك مرطوب پرس ميدر توليد آجر با روش نيمه -يادآوري

                                                 
1 - Sintering 
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  هاويژگي     4
  .مطابقت داشته باشد 1- 2بند  بايد با الزامات استانداردآجرهاي مارني 

  بردارينمونه  5
ها از آنمعرف انبوه آجرهايي باشند كه .... اي انتخاب شده بايد از لحاظ رنگ، بافت سطحي، اندازه و هنمونه
  .شده است بردارينمونه

  هاي مورد نيازتعداد نمونه 1- 5
هاي مختلف به تعداد تعيين تر از آن براي آزمونعددي يا كم 15000تعداد نمونه الزم از هر محموله كمينه 

  .خواهد بود 1شده در جدول 
  هاي مورد نيازكمينه تعداد نمونه -1جدول 

 تعداد نمونه نوع آزمون
  10  هاي هندسيويژگي

  10  مقاومت فشاري
  10  جذب آب
  5  يخ زدگي

  5  هاي محلول در آبنمك

توان در د ميشونهاي اندازه گيري ابعاد و جذب آب استفاده ميهايي را كه براي آزمونبه سبب اين كه نمونه -1يادآوري 
 كليطوربه. عدد خواهد بود 20 هامورد نياز براي انجام كليه آزمون هاي ديگري استفاده نمود، كمينه تعداد آجرهايآزمون
  .زمان را در نظر گرفتها و آزمون همتوان شكستن اتفاقي  بعضي از نمونهتعداد مناسبي است كه مي ،عددي 30نمونه 

توان فقط به تعداد مورد نياز براي انجام اين آزمونها ها مورد نظر باشد، ميانجام بعضي از آزمون هنگامي كه فقط -2يادآوري 
  .نمونه تهيه كرد

نمونه  10باشد بايد  1هاي مورد نياز، مندرج در جدول هاي تهيه شده مضربي از نمونههنگامي كه تعداد نمونه -3يادآوري 
  .كردن كل نمونه و انتخاب يك آجر از هر يك از اين ده قسمت بدست آورد  الزم براي هر آزمون را با روش ده قسمت

  برداريروش نمونه 2- 5
گردد كه براساس يكي از برداري  بطور معمول برحسب شكل فيزيكي محموله تعيين ميانتخاب روش نمونه

  :گيردهاي زير صورت ميروش

  برداري تصادفينمونه 2-1- 5
طور تعداد مناسب آجر به. اي ظاهر شدن در نمونه شانس مساوي خواهند داشتها بردر اين روش كليه آجر

اي در مورد گونه مالحظهكه هيچشوند بدون آنهاي مختلف در سرتاسر محموله انتخاب ميتصادفي از محل
  .  هاي انتخابي،صورت پذيردشرايط يا كيفيت آجر
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شوند و يا وقتي به بندي حمل ميها به صورت باز و غير بستهربرداري تصادفي وقتي مناسب است كه آجنمونه -يادآوري
  . هاي زيادي تقسيم شده باشنددسته

  ) معرف(نمونه برداري نماينده  2-2- 5
برداري نماينده بايد مورد استفاده برداري تصادفي غيرعملي و نامناسب باشد، روش نمونههنگامي كه نمونه

دهند و يا دسترسي به تعداد معدودي ا محموله بزرگي تشكيل ميبراي مثال وقتي كه آجره. قرار گيرد
 .هاي محموله ميسر است آجر

  برداري از دستهنمونه 2-2-1- 5
عدد  4تعداد مساوي كه بيش از . محموله بايد به كمينه شش بخش مساوي واقعي يا مجازي تقسيم شود

اي گونه مالحظهنبايد هيچ. ورد نياز تهيه گرددنمونه م طور اتفاقي از هر بخش انتخاب شود تا تعدادنباشد به
  .در مورد شرايط و كيفيت آجرهاي انتخاب شده صورت پذيرد

هاي داخل برداري به آجرهاي آجر بيرون آورده شود تا هنگام نمونههاي دسته يا دستهالزم است برخي از بخش - 1يادآوري 
  . هايي دسترسي وجود داشته باشدچنين بسته

بخش نيست، زيرا آلودگي از زمين يا هاي محلول در آب رضايتبرداري از يك دسته براي آزمون نمكنمونه -2يادآوري 
   .هاي ديگر ممكن است بوجود آيدمنشاء

  بندي شده هاي بستهبرداري از محمولهنمونه 2-2-2- 5
به تعداد مساوي كه بيش از برداري شود، سپس از هر بسته طور تصادفي نمونهبسته از هر محموله به 6كمينه 

اين انتخاب . دست آيدها را بهبرداري شود تا تعداد مورد نياز براي آزمونطور تصادفي نمونهآجر نباشد  به 4
  .     اي باشد كه شرايط و كيفيت آجر لحاظ شودگونهبايد به

  تقسيم نمونه 2-3- 5
ها در كنار يگديگر قرار داده شده و تعداد كل نمونه ،ها بيش از تعداد مورد نياز براي آزمون باشدوقتي نمونه

                                                .صورت تصادفي برداشته شودنمونه الزم به

  كد شناسايي  6
كد شناسايي براي هر نوع آجر مارني كه بايد بر روي هر قالب آجر، براساس حروف اختصاري مندرج در 

  .دو زبان فارسي و يا التين حك شودبه يكي از  1جدول 
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  كدشناسايي آجر -1جدول

  كد شناسايي  مارني نوع آجر
 التين  فارسي

  م-مآ  1درجه   آجر مارني مهندسي
 

AM-M   2درجه  

  ن-آم  1درجه   آجر مارني نما
 

AM-N   2درجه  

  AM-TB  ت ب-آم  باربر  آجر مارني توكار
  AM-T  ت-آم  غير باربر

  گذاريهنشان   7
  : گذاري بايد شامل موارد زير باشدنشانه

توليدكننده موظف است بر روي هر قالب آجر مارني نما نام و يا نشان تجاري خود و همچنين كد  7-1
  .را حك كند 6شناسايي مطابق بند 

  :گردد موارد ذيل درج برداريو برگ نمونه برگ فروش ، براي هر محموله از آجر بايد بر روي بارنامه 7-2
  ؛نوع آجر و درجه آن  7-2-1
  ؛ابعاد اسمي  7-2-2
  ؛نام و يا نشان تجاري واحد توليدي  7-2-3
  ؛عالمت استاندارد ملي ايران در صورت اخذ پروانه كاربرد  7-2-4
   .استاندارد ملياين شماره   7-2-5

  بازرسي     8
  كليات    8-1

ها، بايد با بازرسي شامل كنترل داخلي و بازرسي طرف سوم  ها و نشانه گذاري مطابقت نتايج آزمون با ويژگي
  . مورد تاًييد قرار گيرد

   كنترل داخلي 8-2
اي نمونه. دارداي براي كنترل توليد در واحد توليدي استقرار داده و آن را برقرار نگهواحد توليدي بايد سامانه

  .نه در پيوست الف آورده شده استاز اين ساما
نوع، . باشد كنترل داخلي بايد مسئوليت توليدكننده براي كنترل پيوسته خواص آجرها در كارخانه  1- 8-2

  :ها به عنوان بخشي از كنترل داخلي بصورت زير است حداقل دامنه و تناوب آزمون
در (ي ظاهري آجر، چگالي ظاهري بدنه ها، چگال براي هرگروه مقاومت فشاري و گروه چگالي بايد اندازه

واحد آجر و  3متر مكعب آجر توليد شده، بر روي  500براي هر . و مقاومت فشاري بررسي شود) صورت لزوم
  .حداقل يكبار در هفته آزمون انجام شود
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هاي  اگر شواهدي وجود داشته باشد مبني بر اينكه آجرها حاوي مواد منبسط شونده يا مقدار زياد نمك
  .هاي مربوط انجام گيرد حلول در آب هستند، الزم است آزمونم

نمونه  10شود، ارزيابي مقاومت فشاري بايد بر روي  موقعي كه در كارخانه، آزمون مقاومت فشاري انجام مي
هاي مربوط به حداقل مقدار منفرد، بايد در صورتي برآورده شده محسوب شود  ويژگي. گيرد آزمون شده انجام 

درصد از مقدار ميانگين كمتر  20نمونه متوالياً آزمون شده نبايد بيشتر از  9ت فشاري هر نمونه از كه مقاوم
  .باشد

بخش نباشد، توليدكننده بايد بالفاصله اقدامات الزم را براي رفع عيب  ها رضايت اگر نتايج آزمون  2- 8-2
  .در غير اين صورت محصول غيراستاندارد است. انجام دهد

سال  5هاي كمتر از  گزارش. ها بايد گزارش شده و در صورت امكان ارزيابي آماري شود يج آزموننتا  3- 8-2
  .بايد نگهداري و در صورت درخواست به سازمان بازرسي ارائه گردند

  بازرسي طرف سوم  8-3
سي آجرهاي ر  دار در انجام آزمون هاي معتبر صالحيت بازرسي طرف سوم بايد از طريق آزمايشگاه 8-3-1

ها، تحت پيمان  ها و ساير سازمان ها، پژوهشگاه شامل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، دانشگاه
  .بازرسي انجام شود

هاي  بازرسي طرف سوم بايد شامل تاًييد كنترل داخلي و بررسي دردسترس بودن كاركنان و دستگاه 8-3-2
هاي قابل قبول بطور سرزده انجام  در سال در فاصله بار 2بازرسي طرف سوم بايد حداقل . مورد نياز باشد

  :بشرح زير انجام شود   نمونه براي گروه مقاومت، گروه چگالي و ابعاد 10گيرد و بايد بررسي يا آزمون بر روي 
  ؛ابعاد، شكل و سوراخ هاي آجر) الف
  جذب آب آجر؛چگالي ظاهري آجر و ) ب
  ؛مقاومت فشاري) پ
   .دان براي آجرهاي نما و آجرهاي مهندسيمقاومت در برابر يخبن) ت

هاي قابل حل در آب هستند  اگر شواهدي مبني بر اينكه آجرها حاوي مواد منبسط شونده يا مقدار زياد نمك
  .هاي مربوط بايد انجام گيرد وجود داشته باشد آزمون

  : رار دهدكننده ق توليد كننده بايد اطالعات مكتوب زير را دراختيار سازمان بازرسي 8-3-3
  ؛هاي درازمدت توقف توليد شروع توليد و دوره) الف
  ؛ها نام مسئول توليد كارخانه همراه با جانشين) ب
  ؛هاي چگالي محصوالت  هاي مقاومت فشاري و گروه  گروه) پ
   .اطالعات كنترل داخلي) ت
در همان زمينه  قبل از شروع بازرسي طرف سوم، سازمان بازرسي بايد يك بازرسي اوليه كامل  8-3-4

سازند  هاي عادي انجام دهد و مشخص نمايد كه آيا آجرها الزامات ويژگي مربوط را برآورده مي بصورت آزمون
هاي آزمون براي كنترل داخلي درست،  همچنين سازمان بايد متقاعد شود كه كاركنان و دستگاه. يا خير
  .  اند مناسب
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هنگام تاًييد كنترل داخلي . ها بايد تكرار شوند ند، آزمونبخش نباش ها رضايت اگر نتايج آزمون  8-3-5
  .توان ناديده گرفت نواقص كشف شده، كه بعداً برطرف شده است، را مي

  : صورت گزارش بازرسي شامل موارد زير باشد هنتايج بازرسي طرف سوم بايد ب: گزارش بازرسي 8-3-6
  ؛ارجاع به اين استاندارد ملي) الف
  ؛نده و كارخانهنام توليد كن) ب
   ؛مشخصه آجر) پ
  ؛ارزيابي عمومي كنترل داخلي) ت
  ؛جزئيات نمونه برداري) ث
  ؛هاي انجام شده و مقايسه با الزامات نتايج آزمون) ج
  ؛ارزيابي كلي) چ
  .تاريخ و امضاء) ح

   برگه تحويل 8-4
  :دمطابق اين استاندارد، آجرها بايد با برگه تحويل شامل اطالعات زير عرضه گردن

  ؛نام توليد كننده و كارخانه) الف
  ؛عالمت اختصاري توليد كننده) ب
  ؛تعداد و مشخصه آجرهاي عرضه شده) پ
   ؛)براي مثال بوسيله يك عالمت بازرسي مشخص شود(نام سازمان بازرسي ) ت
  ؛تاريخ تحويل) ث
  .گيرنده محموله) ج

   نمونه برداري 8-5
  .انجام شود  1- 2بند  برداري بايد مطابق استاندارد ملي نمونه
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  پيوست الف
  )طالعاتيا(

  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 هايي بايد حداقل بهگريسوابق چنين بازن. 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 باشدي طوالنيانوني دورهكه تعهدات قشود، مگر آن داريسال 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
  تاريخ و نتايج آزمون  دهندههاي مواد تشكيلآزمون

  فراوردهتوصيف  تركيب 
  دهندهدرصد وزن اجزاي تشكيل

  برداريتاريخ و محل نمونه  هاي فراورده نهاييآزمون
  ابعاد

  جذب آب 
  مقاومت فشاري 

  مواد محلول 
  شوندهايي كه آزمون ميتعداد و انواع آزمونه

  هاانطباق يا عدم انطباق با ويژگي  ارزيابي انطباق
  نام خريدار  تكميلي دموار

  محل مصرف 
  هاهاي تحويل مرتبط با آزمونو تاريخ برگه شماره
  هاي تحويلبرگه

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

شده و ساير اسناد مرتبطهاي ثبتداده -1جدول الف
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هاي مشخص شده را برآورده كند يا كه ويژگياي اوليه بايد به منظور توليد فرآورده در حالت جديد، آزمون
براي توليد فراورده جايي كه تجربه بلند مدت . عملكرد مورد نظر قرار گيرد، انجام شود ي اندكي ازدر فاصله

وقتي كه تغيير قابل توجهي در مواد تشكيل دهنده . هاي اوليه نياز نيستآزمون، در دسترس استمشابه 
از طريق  دست آمدهتركيبات جديد به. بايد مجدداً معين شودآن هاي طرح و وابستگيتركيب  وجود دارد

تر نباشد براي برآورده بيش 5 % كه ازعوامل فعلي هايي از يابييابي بين تركيبات شناخته شده يا بروندرون
  . شودهاي اوليه مناسب و متقاعدكننده فرض ميكردن الزامات به منظور آزمون

هنوز مطابق با الزامات  يدجد هاياي به منظور اطمينان از اين كه تمام طرحبايد 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 آجر مارني مات مشخص شده براي مورد نظر همه الزافراورده يك آزمون اوليه بايد تصديق كند كه 
هاي قبلي و يا هايي از آزمونمبناي دادهبتواند نشان دهد يك طرح مناسب بر  جايي كه توليدكننده. كندمي

در نظر  هاي مقدماتيعنوان جايگزيني براي آزمونتواند به، اين امر مياستارائه قابل تجربيات درازمدت 
  .گرفته شود

  .جديد انجام شودفراورده وليه بايد قبل از استفاده از يك هاي اآزمون
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

آجر اگر ساخت . انجام شودبا تركيب يا طراحي جديد جر مارني آهاي اوليه بايد بر روي به طور كلي، آزمون
-بر روي آن انجام ميخاصي كه عمليات حرارتي شود و يا اينتحت شرايط مختلف دمايي گسترده انجام مي

و درصورت نياز لزوم انجام آجر مارني هاي ي عوامل تأثيرگذار بر روي ويژگيشود، توليدكننده بايد همه
  .فه را مد نظر قرار دهدهاي اضاآزمون

 آجرهايي تعداد . بايد مورد آزمون قرار گيرد بهر از هرنمونه ، حداقل سه جديدآجر ي يك براي آزمون اوليه
  . ي تركيبي گروه را شامل شودشوند بايد گسترهبرداري ميكه نمونه

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

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

  .دسترس باشد

آموزش و تجربه براي وظايف هاي دورهدانش،  در موضوع سطحاي با توجه به قوانين و مقررات موجود، الزامات ويژه -يادآوري
  . متفاوت وجود دارد



9 

  

  لوازم و تجهيزات  2-3-الف
  انبار كردن مواد  1- 2-3-الف

مخلوط مانند ها در اثر عوامل مختلف هاي آندهنده بايد طوري انبار و حمل شوند كه ويژگيمواد تشكيل
  .داردهاي مربوطه باقي بمانندتغيير چشمگيري نكند و بر طبق استان ،شدن و يا آلودگي

اي را بوجود آورند كه تخليه آسان بايد از مصالح مناسب و به نحوي ساخته شوند كه محفظهانبار مواد اوليه 
  .يد تميز شودفواصل زماني تعيين شده در راهنماي كنترل تولانبار بايد در هر . پذير باشدمحتويات آن امكان
  . گذاري شود تا در هنگام استفاده، خطايي صورت نگيردايد به وضوح نشانهبمواد 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 اندازهاي باشد كه تحت شرايط اجرايي رواداري ت بايد به گونهعملكرد تجهيزا

  . 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 
  .هاي زماني تعريف شده مستند شوندهتجهيزات توليد در باز

  ابزار آزمون   4- 2-3-الف
انجام شده ساختهآجر مارني ها 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 دستورالعملمي
ي واسنجي مون مرتبط بايد در زمان انجام آزمون واسنجي شده باشند و توليدكننده بايد برنامهتجهيزات آز

  .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، شيوهوقتي پيمانه كردن به صورت الكترونيكي كنترل مي. ددر دسترس باشمواد 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

  .باشدديگري داده شده ، مقادير مقرراتساير ها يا نامه
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  يند پيمانه كردن مواد اوليههاي سفارش شده براي فرارواداري -2جدول الف
  الفهارواداري اوليهمواد

  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 و الزامات اين ها با ويژگيهاي توليد بايد با در نظر گرفتن انطباق آنروش و مواد تشكيل دهنده، تجهيزات

را تحت آجر مارني اي باشد كه تغييرات قابل توجهي كه خواص كنترل بايد به گونه. استاندارد كنترل شود
  . جر به انجام اقدام اصالحي مناسب شودشناسايي كند و من ،دهدتأثير 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

  .بايد انطباق مواد با استانداردهاي مربوطه را بررسي كند صورت توليدكنندهندر غير اي. شوند
گيري، ساخت و پخت 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
ريزي شده باشند و بايد در شرايط كاري داري برنامهمكانات انتقال بايد تحت سامانه نگهكارخانه، تجهيزات و ا

  .، 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


