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  به نام خدا

 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
اي اسـتاندارده  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   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . 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 ندارداستا 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  منصـفانة  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  سپـ  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 ملي 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 دهدمي 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  بـه عنـوان   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 يـت حما 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 با 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 سازمان . 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 صدورگواهي 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 حيتصال 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 
  »بنديتعاريف و طبقه –قطعات پيش ساخته ساختماني سفالي «

 يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  مير هادي ، بهمن

  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -ارشد مهندسي موادكارشناس (
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء
  سامانيان ،حميد

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد عباسي رزگله ،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  قعري ،هما
  )شيمي محضكارشناس ارشد (
  

  پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محرري ،حسن
  )مهندسي عمرانكارشناس (
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  مرشدي ،عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  
  



 د 

  

  گفتارپيش
-كميسـيون  در آن نويسپيش كه» بنديتعاريف و طبقه – قطعات پيش ساخته ساختماني سفالي«د استاندار

 ملـي  كميتة اجالسمين سيصدو هفتاد در و شده تدوين و تهيهشركت معيار گستر صدر توسط  مربوط هاي

 اينـك  است، گرفته قرار تصويب مورد 24/12/1390 مورخ مهندسي ساختمان و مصالح ساختماني استاندارد

 مصـوب  ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
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 استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
  

 قات و تجربيات ملي و بين المللييتحق
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   بنديتعاريف و طبقه – قطعات پيش ساخته ساختماني سفالي

  و دامنه كاربرد هدف   1
. باشدمي  ساختماني سفالي قطعات پيش ساختهبراي  بنديتعاريف و طبقه ارائه استانداردهدف از تدوين اين 
  .كاربرد دارد ساخته شده از سفالمصالح ساختماني اين استاندارد براي 

پس  محلي خارج از ساختمان ساخته شده و يا كارخانه و اين استاندارد براي قطعات ساختماني سفالي كه در 
  .شود، كاربرد دارداز حمل در محل ساختمان نصب ويا استفاده مي

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استرد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندا

  .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 كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد مداركي . 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 آزمونها و روشويژگي - آجر رسي : 7استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  ها ويژگي –هاي قائم  آجرهاي سبك باربر و غيرباربر با سوراخ: 7121استاندارد ملي ايران شماره  2-2
هاي آجري  هاي افقي و  پنل آجرهاي رسي سبك غيرباربر  با سوراخ: 7122استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  ها ويژگي –هاي افقي  رسي سبك غيرباربر با سوراخ
 و تعاريف - ناپيوسته نصب براي اتصاالت و بام رسي هايسفال:  9876 مارهاستاندارد ملي ايران ش 2-4

 محصول هايويژگي

  بندي محصوالت سفالي ساختمانيطبقه 3
  :شوندهاي زير طبقه بندي ميسفالي ساختماني براساس نوع فراورده به گروه قطعات

  آجر رسي 3-1
  سقفي بلوك 3-2
  پوشش بام سفال 3-3

  ها و آزمونهايي براي ويژگيواژه       4
  چگالي توده 4-1

  .آمده از تقسيم جرم آزمونه بر حجم خارجي آندستمقدار به
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  1تراشه 4-2
  . ي يك قطعه آزمون يا تركيب سراميكياي از ماده شكسته شده از لبه يا گوشهتكه

- لب(هاي سطحيها تراشهشده باشد به آن هاي يك قطعه آزمون يا تركيب شكستهها يا گوشههايي از لبهوقتي تكه –يادآوري

  . شودگفته مي) پريدگي

  هاي نقص رقابتيشيوه 4-3
هاي آزمون يا تركيبات سراميكي كه به دليل انواع گوناگون و قابل تمايز فرايندهاي شكست اوليه در نمونه

  .هاي بحراني استزمان تركتوزيع هم

  توزيع ترك بحراني تركيبي 4-4
طعات آزمون يا تركيبات سراميكي كه شامل بيش از يك نوع ترك كنترل كننده استحكام توزيع ترك در ق

  . شوداست و در حالت كامالً متقارن ظاهر نمي
  . شوندها، نوع ديگري را نيز شامل ميتمام قطعات آزمون شامل يك نوع ترك بوده و برخي ار آن –يادآوري

  تنش فشاري  4-5
ي متالشي شدن يك قطعه آزمون سراميكي به صورت محوري در لحظهكترين مقدار تنش فشاري تبيش

  . برشي يا خردشدن

  توزيع ترك بحراني متقارن 4-6
هاي ي آن هر قطعه آزمون يا تركيب سراميكي، شامل عيوب ناشي از تركواسطهنوعي از توزيع ترك كه به

  . كنندديگر براي ايجاد نقص رقابت ميمستقلي است كه با يك

  ترك   4-7
  . صفحه شكست در قطعه آزمون يا تركيب سراميكي بدون جداشدگي كامل آن

  ترك بحراني  4-8
  . كندعنوان منبع نقص در قطعه آزمون يا تركيب سراميكي عمل ميتركي كه به

  توزيع ترك بحراني  4-9
  .تركيباتاي از قطعات آزمون يا هاي بحراني در مجموعهي تركتوزيع نوع، شكل و اندازه

  خستگي ديناميكي  4-10
اي از قطعات مجموعه) هاييا رشد آهسته ترك(هاي فرعي كاهش ميانگين استحكام توسط فرايند رشد ترك

  . يابدطور ثابت كاهش ميآزمون يا تركيبات سراميكي، وقتي كه سرعت اعمال تنش به
  . رودكارميبهكه رفتار كشساني متداول است اين واژه معموالً وقتي –يادآوري

                                                 
1 -Chip 
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  توزيع ترك بحراني انحصاري   4-11
كردن و تصادفي انتخاب كردن قطعه آزمون يا تركيبات، از دو يا چند نوعي از توزيع ترك ايجادشده با مخلوط

هاي كنترل كننده استحكام اي از تركروش يا مجموعه مواد سراميكي كه هر روش شامل يك مجموعه
  .فرد استمنحصربه
هاي كلي فرد است اما مجموعه دادههر قطعه آزمون يا هر تركيبي شامل عيوب انحصاري از يك توزيع منحصربه –يادآوري

  . دهدبيش از يك نوع از ترك كنترل كننده استحكام را نشان مي

  ترك تصادفي  4-12
مشاهده شده، اما در  نوعي ترك كه در هنگام شكست قطعات سراميكي توليدشده طبق برنامه آزمون

  . تركيبات توليدشده ظاهر نشده است؛ يا برعكس
بردارند، كه اين امر در تركيبات توليد شده مشاهده ترك كاريقطعات آزمون ممكن است درحين ماشين: براي مثال –يادآوري

  .شودنمي

  تنش فشاري  4-13
طعه آزمون سراميكي به صورت ي متالشي شدن يك قمحوري در لحظهترين مقدار تنش فشاري تكبيش

  . شدنتكهبرشي يا تكه

  تغيير شكل خودبار  4-14
. تغيير شكل ناشي از خميده شدن يك قطعه آزمون يا تركيب سراميكي در اثر وزن خودش در دماهاي باال

  . شودبرداشتن گفته ميگاهي اوقات تاب) نرم(دارتغيير شكل خودبار پيچ و خم –يادآوري
  تاتيكي خستگي اس 4-15

يا رشد آهسته (كردن يك قطعه آزمون يا تركيب سراميكي در اثر رشد ترك فرعي ) ضعيف(فرايند سست 
-تحت شرايط واقعي كشساني هنگامي كه در يك دوره زماني طوالني، درمعرض بار تماسي قرار مي) ترك

  . گيرد

  رشد ترك فرعي 4-16
قطعه آزمون يا تركيب سراميكي، تحت تنشي كه ها يا درزهاي موجود در ريزساختار يك گسترش ترك

  . كندآني ايجاد نمي) نقص(شكست
  . تواند در اثر تنش خوردگي، رشد ترك خزشي يا خوردگي فعال ايجاد شودرشد ترك فرعي مي –يادآوري

  پارامترهاي رشد ترك فرعي 4-17
ترك در يك قطعه آزمون يا  داده شده در ارتباط با سرعت رشد ترك و شدت تنش در نوكپارامترهاي شرح
  . تركيب سراميكي



4 

  

  مقاومت شوك حرارتي 4-18
توانايي يك قطعه آزمون يا تركيب سراميكي به تحمل كردن تنش داخلي ايجاد شده در اثر تغييرات سريع 

  . ها يا عملكردش اثر معكوس بگذاردكه بر ويژگيدما، بدون اين
ي قطعه آزمون يا تركيب سراميكي و محيط گرمايي ي ماده، شكل و اندازههامقاومت شوك حرارتي توسط ويژگي –١يادآوري
  . شودتعيين مي

  . كار رودبه اين واژه ممكن است براي نوع مشخصي از آزمون مثل فروبردن به داخل آب از يك دماي اوليه باال، –٢يادآوري

  اي نقطهاستحكام خمشي سه 4-19
گاه اي شكل كه قطعه آزمون روي يك تكيهمون سراميكي ميلهاستحكام تعيين شده با خمش يك قطعه آز

  . شودنزديك دوانتهايش قرار گرفته و در مركز آن بار اعمال مي

  توزيع ويبول  4-20
هاي شكست در يك مجموعه از قطعات آزمون يا تابع آماري كه اغلب براي تشريح تجربي توزيع استحكام

  . رودكار ميتركيبات سراميكي به
تعيين  تواند با فرمول دو پارامتري  شامل ضريب ويبول و استحكام مشخصهترين حالت ميتوزيع ويبول در ساده –يادآوري

  . شود

4-21  

 زدگي شوره

 تبخير از پس محلول هاينمك اين شوند، مي ديده سفال سطح در كه هستند حالل هاينمك بلورين رسوبات

 .مانندمي باقي سفال سطح روي بر ،آب شدن

  

  بندي آجر رسيتعاريف و طبقه 5
  تعاريف مرتبط با آجر رسي 1- 5

  آجر رسي 1-1- 5
  . آيدخشت خشك شده به دست مي 1)درهم جوشي(اي است مصنوعي كه از پختن فرآورده
  .شود تا خشت خام و آماده براي پختن توليد شودخشك، خاك مرطوب پرس ميدر توليد آجر با روش نيمه -1يادآوري

 .مطابقت داشته باشد 4-2هاي آجر رسي بايد با استاندارد بند ويژگي -2يادآوري

                                                 
1 - Sintering 
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  آجر رسي ماشيني  1-2- 5
هاي صنعتي با خشت آن به روش اكسترود و يا پرس بوده و پخت آن در كوره آجري است كه شكل دادن

  .دگيرهاي هافمن و تونلي مداوم و غيرمداوم صورت ميقابليت كنترل دما مانند كوره

  آجر مهندسي 1-3- 5
هاي خاص با اي با مقاومت فشاري باال كه بطور عمده در سازهشيشهآجري است داراي جسمي متراكم، و نيمه

  . شودقدرت تحمل بار زياد به كار برده مي

  آجر نما  1-4- 5
آجر نما . بردتوان در نماي ساختمان به كار هاي ديگر ميآجري است كه بدون نياز به اندودكاري و يا روكش

  .شودبه دو نوع متعارف و پالكي تقسيم مي

  آجر توكار  1-5- 5
آجري است كه در ديوارهاي داخلي ساختمان و در پشت كار استفاده ميشود و  توسط مالت مناسب بر روي 

  .شودهم و يا در كنار هم چيده مي

  دارآجر سوراخ  1-6- 5
  .گذرديا غير منظم از ميان آجر ميآجري است كه در آن تعدادي سوراخ به طور منظم 

  بنديطبقه  2- 5
  :شوندبندي ميآجرهاي رسي برحسب  محل مصرف به سه دسته اصلي تقسيم

  آجر مهندسي   2-1- 5
بندي تقسيم 2و  1دار و هر كدام برحسب مقاومت فشاري به دو درجه اين نوع آجر به دو دسته توپر و سوراخ

  .شوندمي

  آجر نما    2-2- 5
دار و برحسب مقاومت فشاري نوع آجر به دو دسته متعارف و پالكي و هر كدام به دو دسته توپر و سوراخ اين

  .شوندبندي ميتقسيم 2و  1به دو درجه 
  .دار نيز توليد شوندهاي هندسي مختلف و با سطوح لعابتوانند به شكلآجرهاي نماي پالكي مي -يادآوري

  

  آجر توكار    2-3- 5
دار آجر بر حسب محل مصرف به دو نوع باربر و غيرباربر، و هر كدام نيز به دو دسته توپر و سوراخاين نوع 
  .شوندبندي ميتقسيم

  كنترل كيفيت آجر رسي 6
  . اين استاندارد انجام شود 1-2كنترل كيفيت قطعات آجر رسي بايد براساس استاندارد ملي بند 
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  سبكهاي آجري لسبك و پنهاي بندي آجر تعاريف و طبقه 7
  هاي قائمآجر رسي سبك با سوراخ 7-1

در سطوح كله آجرها . بايد مكعب مستطيل باشد) بجز آجرهاي ويژه (هاي قائم  شكل آجر سبك با سوراخ
خوري و در سطوح راسته ، شيارهايي براي بهبود چسبندگي اندود ايجاد  هايي براي مالت توان فرو رفتگي مي

  .نمود
  .مطابقت داشته باشد 5-2هاي قائم بايد با استاندارد بند سي سبك با سوراخآجر ر -يادآوري 

  . هاي قائم، آجرهايي با سوراخ هاي عمود بر سطح بستر هستند آجرهاي سبك با سوراخ 7-1-1
آجرهاي ديواري پنلي سبك، آجرهايي هستند كه براي ساختن ديوارهاي پنلي ساختمان ساخته  7-1-2

  .شوند مي
  . مكعب مستطيل نباشدهاي ويژه سبك، آجرهايي هستند كه شكل هندسي آنها آجر 7-1-3
ست سطوح با بافت ا آجرهاي نماي سبك، آجرهاي سبك مقاوم در برابر يخبندان هستند كه ممكن 7-1-4

  .مخصوص داشته باشند

  هاي افقي هاي آجري سبك با سوراخ هاي افقي و پنل آجرهاي سبك با سوراخ7-2
گيري و پخته يا بدون آنها قالب) مواد هوازا (ها  آجرهايي هستند كه از رس، لوم يا مواد رسي با افزودني 

مواد افزودني نبايد در . تر باشدبيش متر مكعب گرم بر سانتي 0/1چگالي ظاهري اين آجرها نبايد از . شوند مي
  .درازمدت اثر مخرب بر خواص آجرها داشته باشند

 6-2بايد با استاندارد بند  هاي افقي هاي آجري سبك با سوراخ هاي افقي و پنل آجرهاي سبك با سوراخهاي گيويژ -يادآوري
  .مطابقت داشته باشند

هاي آجري رسي سبك غيرباربر با  و پنل) اي آجر تيغه( هاي افقي آجرهاي سبك غيرباربر با سوراخ 7-2-1
  . براي ديوارچيني غيرباربر كاربرد دارند هاي افقي سوراخ

بطور  هاي افقي هاي آجري سبك با سوراخ و پنل) اي آجر تيغه( هاي افقي آجرهاي سبك با سوراخ 7-2-2
  .اي براي ساخت ديوارهاي داخلي كاربرد دارند گسترده

  بايد به شكل مكعب  هاي افقي هاي آجري سبك با سوراخ و پنل هاي افقي آجرهاي سبك با سوراخ 7-2-3
اندود ايجاد  توان بر روي سطوح راسته براي بهبود چسبندگي ها را مي شيارها يا فرو رفتگي. مستطيل باشند

  .نمود
ارتفاع . موازات سطح بستر هستنده هاي ب آجرهايي با سوراخ، هاي افقي آجرهاي سبك با سوراخ   7-2-4 

  .بيشتر باشداسمي اين آجرها نبايد از عرض اسمي آنها 

  هاي افقي هاي آجري سبك با سوراخ پنل   7-2-5
ارتفاع اسمي . شود موازات سطح بستر هستند و در آنها الگوي سوراخ مشخص نميه هاي ب آجرهايي با سوراخ 

  . هاي آجري بايد از ضخامت اسمي آنها بيشتر باشد پنل
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  اي قائمه آجرهاي سبك باربر و غيرباربر با سوراخكنترل كيفيت      8
     بايد براساس استاندارد ملي بند  هاي قائم آجرهاي سبك باربر و غيرباربر با سوراخكنترل كيفيت قطعات 

  . اين استاندارد انجام شود2- 2

هاي آجري رسي سبك  هاي افقي و  پنل آجرهاي رسي سبك غيرباربر  با سوراخكنترل كيفيت     9
  هاي افقي غيرباربر با سوراخ

هاي آجري رسي سبك غيرباربر با  هاي افقي و  پنل آجرهاي رسي سبك غيرباربر  با سوراخيت كنترل كيف
  . استاندارد انجام شود اين 3-2بايد براساس استاندارد ملي بند هاي افقي سوراخ

  براي نصب  بندي سفال رسي بام و اتصاالتتعاريف و طبقه    10
  سفال رسي بام   10-1
 كار به دارشيب هايبام روي بر ناپيوسته نصب براي كه است بام ساخت جهت هاييفرآورده جزء سفال نوع اين

 افزودني با همراه آماده گل كردن پخت و كردن خشك ،)پرس يا / و اكسترود( دادن شكل طريق از و روندمي

 .شود پوشانده لعاب با آنها سطح از قسمتي يا تمام تواندمي و شوندمي توليد هاافزودني بدون يا و ها

  .مطابقت داشته باشد 7-2بايد با استاندارد بند و اتصاالت نصب آن سفال رسي بام  –يادآوري 

 بام رسي هايسفال انواع  10-2

  ويژه هايسفال   10-2-1

 .شوندمي ساخته ينييتز منظور به متفاوت هايشكل به كه هستند هاييسفال

  سرچفت كناره هايسفال 10-2-2
 .دارند شدن چفت محل سر، از هم و كنار از هم كه هاييسفال

 .باشند سفال سطح در يا عمودي برش صورت به توانندمي چفت هايمحل اين – يادآوري

  چفت كناره هايسفال   10-2-3
 .باشد طول در فقط آنها چفت محل كه هستند هاييسفال

 .روند كار به هالبه در طولي تنظيمات و استفاده براي توانندمي هاسفال اين - يادآوري

 سرچفت هايسفال   10-2-4

 .باشد عرض در فقط آنها چفت محل كه هستند هاييسفال

 سري تنظيمات با هايسفال   10-2-5

 .سازدمي پذير امكان را متغير طولي تنظيمات كه است صورتيهب آنها طراحي كه هستند هاييسفال

 كناري تنظيمات با هايسفال    10-2-6

 .سازدمي پذير امكان را متغير عرضي تنظيمات كه است صورتيهب آنها طراحي كه هستند هاييسفال
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 تخت هاي سفال   10-2-7

 و چفت محل گونههيچ و بوده طولي ييجز بسيار انحناي داراي يا / و خميده شكل به صاف سطح با معموالً
 .باشند نداشته شدن درگير براي بست

 با( شكل پولكي هايسفال : مثال .باشند خاص فرمي داراي توانندمي اما هستند شكل مستطيلي عموماً هاسفال اين – يادآوري

 )گرد يا تيز جلويي لبة

 پوشان هم هايسفال 10-2-8

  .ندارند سري يا كناري بست و چفت محل گونههيچ و شوندمي داده برش"S" شكل  به كه هاييسفال

 قرارگير زير و رو هايسفال   10-2-9

 و قرارگير رو هايسفال اين. سازدمي فراهم را طولي حركت امكان آنها شكل كه ناودان يك فرم به هاييسفال
 .شوندمي ساخته مخروطي يا موازي هايلبه با قرارگير زير

 بام رسي سفال اتصاالت     10-3

 : هستند نوع دوو  دارند عهدهر ب را فني وظيفه يك اصلي هايسفال هايمكمل بعنوان كه هستند محصوالتي

  موزون اتصاالت   10-3-1

 اتصاالت، مانند روندمي بكار ها،سفال ابعادي كردن بست و چفت يا و كردن موزون منظور به كه اتصاالتي

 .نبشي اتصاالت و ايگره اتصاالت دار،لبه اتصاالت ،ايقهوه

  موزون غير اتصاالت   10-3-2

، مانند باشدنمي آنها )كردن وزنم( كردن راستا هم براي الزامي آنها، كردن بست و چفت براي كه اتصاالتي
 .كناره سفال ،)شكل هفتي( ايدره كونيك سفال برجسته، هايسفال

 چفت كناره هايسفال و سرچفت كناره قطعات وها سفال خاص تعاريف و اصطالحات     10-4

  شوندگي بست و چفت   10-4-1

 سفال عدد دو كردن وصل براي كه باشندمي قسمت چند يا يك شامل كه سفال روي بر شده طراحي هايلبه

 .نامند مي شيار را ها رفتگي فرو و دنده را ها برآمدگي .شودمي برده كار به

 طولي شونده بست و چفت   10-4-2

  .شوند چفت هم در طولي جهت در يكسان سطح در دهدمي اجازه سفال دو به كه هاييلبه
  
  نصب ناپيوسته براي اتصاالت و بام رسي هايسفالكنترل كيفيت       11

بايد براساس استاندارد ملي بند    ناپيوسته نصب براي اتصاالت و بام رسي هايسفالكنترل كيفيت قطعات 
  . اين استاندارد انجام شود 4- 2
  


