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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 ، ١(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

٢(IEC) ٣ قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  ٤رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
٥(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 



 ج 

 

 استانداردتدوين كميسيون فني 

  »آزمون هايو روش هاويژگي – بهداشتي سراميكي قابل نصب وسايل «
  

 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

  حميد، سامانيان
 )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(

 انداردپژوهشگاه است

  
  حسين،  محمدعباسي رزگله

  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

 سازمان ملي استاندارد

  هما، قعري
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
 

 پژوهشگاه استاندارد

  محمد، كشاورز
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  كريمي،  مجيد
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

  سازمان ملي استاندارد
  
  

 آزمون سرام آزمايشگاه

  محمد حسين گلبخش،
  )كارشناس مهندسي عمران(
 

 اداره كل استاندارد استان يزد

  سيدعليرضا، مجتبوي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

  سازمان ملي استاندارد
  
 

  حسن، محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  مستوفي،  مرتضي
  )كاربرديكارشناس شيمي (

  فارساداره كل استاندارد استان 
  
  

  كاشي تيما
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  عبدالرضا، مرشدي

  )كاربرديكارشناس شيمي (
 

 پژوهشگاه استاندارد

  عباس، نوري
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  وحيد نيكخواه بهرامي، 
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

  
  
 

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
 در آن نويسپيش كه »آزمون هايو روش هاويژگي - بهداشتي سراميكي قابل نصب وسايل« استاندارد
توسط شركت معيار گستر تهيه و تدوين شده و در سيصدوهفتادمين اجالس كميته  مربوط هايكميسيون

مورد تصويب قرار  24/12/1390رخ مو مهندسي ساختمان و مصالح و فراورده هاي ساختمانيملي استاندارد 
 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة كي بند استناد به اينكگرفته است، 

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي دنظرتجدي آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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 هاي آزمونها و روشويژگي -بهداشتي سراميكي قابل نصب وسايل
 

 هدف  و دامنه كاربرد     1

هاي بهداشتي ميهاي آزمون وسايل سراميكي سرويسها و روشاز تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هدف
اين . گيردبرمي هاي بهداشتي را درسراميكي قابل نصب در سرويس وسايلاين استاندارد روشويي و . باشد

  .استاندارد براي توالت و بيده كاربرد ندارد

  مراجع الزامي  2
. ده استها ارجاع داده شر حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زي

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

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

  :جع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
  هاي آزمون ها و روشويژگي -داشتيچيني به: 696 استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  اصطالحات و تعاريف     3
  :روداصطالحات و تعاريف زير به كار ميدر اين استاندارد  

3-1    

   بهداشتي سراميكي وسايل 
ها، مواد پركننده و كمك محصولي است با بدنه سراميكي زجاجي شده محكم و  مرغوب كه تركيبي از رس 

  .ب مناسب پوشيده شده استباشد و با لعاها ميذوب

3-2   

  اندازه كارگذاري 
  . فاصله مركز آبروي وسيله بهداشتي تا ديوار و يا كف تمام شده ساختمان است

3-3   

   برجستگي
  . تر باشدمتر و يا بيشميلي 6اي است در سطح ديده شدني كه بزرگترين بعد آن  قسمت برجسته 



2 

 

  

3-4   

  مويي ترك
   .روي تا عمق را داردشود و امكان پيشه روي بدنه ايجاد ميك نوع ترك بسيار ظريفي كي

3-5   

  بزرگ تاول 

متر ميلي 6متر و بيشتر است ولي كمتر از ميلي 3اي از سطح است كه بزرگترين درازاي آن  قسمت برجسته 
  . باشد مي

3-6    

   ميانه تاول
متر ميلي 3متر است ولي كمتر از يليم 1اي از سطح است كه بزرگترين درازاي آن بيش از  قسمت برجسته 

  . باشد مي

3-7    

   چگونگي رويه
  . چگونگي و بافت سطح بدون در نظر گرفتن رنگ آن است 

3-8   

   حباب 
متر و در اثر جمع شدن گاز درست ميلي 1تر از برجستگي سطحي است كه بزرگترين اندازه آن كوچك 

  . شود مي

3-9    

   حفره سنجاقي
متر ميلي 2ترين درازاي آن كمتر از ت كه در لعاب و يا در لعاب و بدنه است كه بزرگحفره كوچكي اس 

  .باشد
3 -10   

  خال 
هايي خال( متر باشد ميلي 1ي از سطح با رنگي مخالف رنگ متن است كه بزرگترين درازي آن كمتر از يجز

ها لكه كه انبوهي از آنشود مگر آن متر باشد عيب حساب نميميلي 25/0از  ها كمترترين درازاي آنكه بزرگ
  .)رنگي درست كند
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3-11    

   داغ صيقل
دادن ها در اثر تراش و صيقل گونه لكهمتر نباشد اينميلي 10اي است كه بزرگترين درازاي آن بيش از  لكه

  .آيد وجود ميهي بييك نقص جزسطح به هنگام از بين بردن 

3-12  

  سطح ترشو
  . شود تر مي بهداشتي است كه پس از كار گذاردن و هنگام كاربرد آنسطح ديده شدني در وسيله 

3-13    

   سطح ديده شدني 
  . سطحي است كه پس از كار گذاردن دستگاه يك نفر ايستاده در حال عادي به راحتي آن را ببيند 

3-14    

   سطح مانداب 
  . ماند لگن ميسطحي است كه پس از خارج شدن آب با فشار و ايستادن آب در شترگلويي  

3-15    

  لك  
متر ميلي 3متر و بيشتر است ولي از ميلي 1سطحي است با رنگي مخالف رنگ متن كه بزرگترين درازاي آن  

  . باشد كمتر مي

3-16   

  لك بزرگ  
متر ميلي 6متر و بيشتر است ولي از ميلي 3اي با رنگي مخالف رنگ متن است و بزرگترين درازي آن  لكه 

  .اشدب كمتر مي

3-17   

  لك خال  
  .افتاده باشدمرجع  حفره سنجاقي و يا انبوهي از آنها است كه در داخل يك مربع , جوش , تعدادي لك 
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3-18    

   لك رنگي 
باشد و يا انبوهي از لك خال است كه تغيير رنگ  متر ميميلي 6مخالف رنگ متن است و بيشينه اندازه آن 

  .كند درست مي

3-19    

   مربع مرجع
  .مترميلي 50مربعي است به ابعاد 

3-20   

  دايره ديد
متر باالي  6/0يي است كه موازي با لبه وسيله مورد نظر و  متر واقع در صفحه25/1اي به قطر  دايره ديد دايره
  . خط و اصل مركز دايره و مركز سطح محصور در داخل بر سطح دايره ديد عمود است . اين وسيله باشد

 هاويژگي      4

 لعاب   4-1

لعاب خورده باشد به  تمام سطح خارجي بايد. با يكديگر همبستگي داشته باشند "كامال عاب و بدنه بايدل 
  . آمده است 3- 1- 4و   2- 1- 4و  1-1-4استثناي جاهايي كه در بندهاي 

  . هر سطحي كه با ديوار و كف تماس دارد ممكن است بدون لعاب باشد 4-1-1 
هايي از دستشويي كه هنگام آن قسمت شوند،مي شتهيي كه با فاصله از ديوار كار گذاها در دستشويي 4-1-2 

د و همچنين پشت سرريزها و سطح زيرين دهنه زير آب گيرقرار ميگاه كوره پخت روي تكيهقراردادن در 
  . تواند بدون لعاب باشد مي

كوره پخت روي  قرار دادن درگام هايي كه هنآن قسمت ، در مورد وسايل ديگر غير از دستشويي  4-1-3
به هر حال قسمت بدون لعاب نبايستي بعد از كارگذاردن و . بدون لعاب باشد دتوان ميگيرد قرار ميتكيه گاه 

  .در حال عادي ديده شود
   ابعادي يها رواداري 4-2
  ؛درصد ± 2متر يا بيشتر باشد ميلي75براي اندازه هايي كه   4-1-1
  ؛درصد ± 5متر باشد ميلي75هايي كه كمتر از  براي اندازه  4-1-2
  .مترميلي  ± 4شكل از كف  Pبراي بلندي محور دهانه خروجي آبروهاي   4-1-3
   هاي ظاهريويژگي   4-3
  . مطابقت داشته باشد 1- 2بايد با استاندارد بند بهداشتي  سايلهاي ظاهري وويژگي  4-3-1
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  هاي ظاهريويژگي   4-3

تابيدگي، لكه رنگي، تاول، ها از لحاظ شود و آزمونهانجام  1- 2بايد مطابق استاندارد بند هاي چشمي آزمون
 1-2بايد با الزامات استاندارد بند  هاي ظاهريو ساير ويژگي حباب و خال، سطح مانداب، هرز آب و تخليه

  .مطابق باشند
  

 جذب آب    4-4

 درصد75/0جذب آب براي هر نمونه نبايستي از  مقدار ،شودانجام اگر آزمون مطابق روش پيوست الف  
 5/0و نيز ميانگين عددي جذب آب براي تمامي نمونه نبايستي از  بيشتر باشد) نسبت به وزن خشك نمونه(

 . درصد بيشتر شود

   )اتوكالو( ترك پذيري   5- 4  
  . بردارد ترك دهاي آزمودني نباي يك از قطعهاگر آزمون مطابق روش پيوست ب انجام شود هيچ 

  پايداري در برابر مواد شيميايي     4-6 
 . گونه تغييري در شفافيت قطعه پيدا شوداگر آزمون مطابق روش آمده در پيوست پ انجام شود نبايد هيچ 

هاي آزمودني نسبت به نمونه  دهد و تغيير شفافيت قطعه بررسي را يك ناظر با چشم غير مسلح انجام مي
  . شود شاهد سنجيده مي

  پايداري در برابر تغيير رنگ و سوختن     4-7
هاي آزمودني  يك از قطعهاي در هيچ اگر آزمون مطابق روش ذكر شده در پيوست ت انجام شود نبايد لكه 

  . پيدا شود

  خمشي  مقاومت        4-8
ايد حداقل هاي آزمودني ب اگر آزمون مطابق روش ذكر شده در پيوست ث انجام شود ميانگين مقاومت نمونه 

  .متر مربع باشدكيلوگرم بر سانتي 450

  بنديدرجه         5
  :شوند توانند به سه درجه يك، دو يا سه تقسيمبهداشتي سراميكي قابل نصب مي وسايل
  معايب درج شده در جدول يك را نداشته باشند؛ - 1درجه 
  مورد؛  2بدون تاب، لكه در نقاط مختلف حداكثر  –2درجه 
  .مورد 3تا  2ن تاب، لكه در نقاط مختلف بين بدو - 3درجه
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  گذاري بندي و نشانه بسته          6
د كه در برابر حمل و نقل و ضربه مقاوم بندي شون صورتي بستهبايد به قابل نصب  يسراميكوسايل بهداشتي 

ي با هاي بهداشتي به صورت ثابت و پاك نشدنهر قطعه كاالي سراميكي سرويسبوده و مشخصات زير بر 
  :با يك زبان خارجي نوشته شوددر صورت نياز زبان فارسي و 

   ؛عالمت تجارتي يا نام واحد توليدي  6-1
  درجه؛و نوع جنس   6-2
  رنگ، طرح و كد توليد؛  6-3
  .درصورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استاندارد درج نشان استاندارد و كد ده رقمي پروانه 6-4
  .اين كاال اجباري استو برگ فروش بندي فوق و ابعاد اسمي بر روي بسته درج اطالعات -ادآوريي

  سامانه كنترل توليد     7
اين سامانه . داردسازي كرده و برقرار نگهاي براي كنترل توليد تعريف و آن را پيادهواحد توليدي بايد سامانه

  .اين استاندارد را برآورده نمايدج حداقل بايد موضوعات مندرج در پيوست 
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  پيوست الف
  )الزامي(

  آزمون جذب آب
  بردارينمونه 1 -الف
است كه سطح كل نمونه هاي مختلف  قسمتسه قطعه شكسته شده از  هاي مورد نياز براي اين آزمون،هآزمون

بايد لعاب داشته  هاي اصلي هر قطعه حداقل يكي از سطح. متر مربع باشدميلي 10000حدود بايد هر قطعه 
  .ها تازه شكسته شده و تميز باشدبدون لعاب بوده و سطح آن ها به غير از سطح اصلي بايد سطحساير . باشد
  روش انجام آزمون 2-الف

. خشك كنيدوزن ثابت رسيدن به تا سلسيوس درجه  115تا  سلسيوس درجه 105در حرارت  راها آزمونه
و بعد در ) W1(گرم كمتر نباشد وزن كنيد 01/0و با دقتي كه از كنيد خنك ها را در خشكانه آنسپس 
ميليمتر جيوه براي يك  30فشار ظرف را در كمتر از  .كه بتوان هواي آن را خارج كردقرار دهيد ظرفي 

كه درجه بدون آن(كنيد وارد ساعت نگاه داريد سپس آب مقطر تازه جوشيده و سرد شده را داخل ظرف 
ها را در و آن  هها را خارج كرد گاه هوا وارد ظرف كنيد و  قطعهآن. ها را بپوشاند تا تمام قطعه) خالء تغيير يابد

ها را در همان آب بگذاريد تا سرد شود و تا روز بعد  دقيقه بجوشانيد و قطعه 20حداقل قرار دهيد و آب مقطر 
ها را وزن سپس آن .ها پاك شودوي آندار چنان پاك كنيد كه تنها آب رها را با پارچه نرم نم قطعه .بماند
  .)W2(كنيد

  محاسبه - 3-الف 
  :آيد  جذب آب از رابطه زير به دست ميدرصد  

  
100

1

12 


W

WW

  
  :كه در آن

W1   برحسب گرم؛درجه سانتيگراد115تا  105وزن نمونه پس از خشك شدن در حرارت ،  
W2  برحسب گرممداروزن نمونه پس از جوشيدن در آب مقطر و خشك كردن سطح آن با پارچه ن ،.  

  .ترين رقم به دست آمده را گزارش كنيد چنين بزرگو هم هميانگين عددي سه آزمون 
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  پيوست ب 
  )الزامي(

  آزمون ترك پذيري  
  
  

  بردارينمونه 1-ب  
هاي مختلف جنس مورد نظر است كه سطح كلي هر قطعه  نمونه براي آزمون سه قطعه شكسته شده از نقطه

   . متر مربع استميلي 2500 "تقريبا
هاي اصلي بايستي بدون  هاي ديگر غير از سطح سطح . هاي اصلي بايد لعاب دار باشد دست كم يكي از سطح

بايد دقت كرد تركي در بدنه و يا لعاب نمونه پيدا نشود وگرنه نمونه . لعاب بوده و به تازگي شكسته شده باشد
   .گري را برگزيدترك خورده را بايد كنار گذارد و قطعه دي

  

  روش انجام آزمون 2 -ب
داريد و پس از خنك ساعت نگه 6اتمسفر به مدت  5/3مورد آزمون را در اتوكالو با فشار بخار هاي  نمونه

ها را از اتوكالو خارج كرده و در يك محلول رنگي كه به آن مقداري ماده نفوذكننده افزوده شده شدن، آن
  .است، قرار دهيد

  

  تيجهبيان ن-3-ب
  .ها نبايد تركي مشاهده شوددر هيچ يك از آزمونه
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  پپيوست 
   )الزامي(

  آزمون مقاومت در برابر مواد شيميايي 
  

متر ميلي )75×25×6(از آزمونه ابعاد هر است و قطعه هشت  هاي مورد نياز براي اين آزمون،هآزمون  1-پ
  .خشكانه قرار دهيدن نمونه شاهد برگزينيد و در ها را به عنوا قطعهيكي از . باشدكمتر نبايد 

غلظت . فروبريد 1پرا در يكي از هفت محلول آمده در جدول ي ديگر هفت قطعهقسمتي از هريك از   2-پ
  .آمده است  1ها نيز در جدول پ دماي محلولمدت الزم و  در آب، ها محلول

  هاي شيمياييمحلول – 1جدول پ
  دماي محلول 

  )درجه سلسيوس(
مدت زمان آزمون 

  )ساعت(
 غلظت

  نام ماده شيميايي  )درصد( 

  استيك اسيد  10  16  90
  سيتريك اسيد  10  16  90
  هاكنندهپاك  1يادآوري   48  60

  كلريدريك اسيد  2يادآوري   48  15-21
  سديم هيدرو اكسيد  5  5/0  60
  سولفوريك اسيد  15/0  48  60
  سديم استئارات  3  16  90

 )10تا  8(فنل با درصد از يك محلول غليظ مونيل 04/0ده شيميايي شامل يك محلول رقيقي است كه اين ما ـ 1يادآوري 
به   ١درصد ماده باال را دارد به نام تجارتي ليساپل 15/0يك محلول مناسبي از اين نوع كه  .درصد ملكول از اكسيد اتيلن دارد

  .رسد  فروش مي
  
  .آيد  دست ميهدر آب با نسبت حجمي مساوي ب 18/1ريك اسيد با وزن مخصوص اين محلول از افزودن كلريد ـ 2يادآوري 

  
  
  
  
  

                                                 
1 - Lisapol 
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  تپيوست 
  ) الزامي( 

  آزمون مقاومت در برابر تغيير رنگ و سوختن 
  

  هاآزمونه 1 -ت
ابعاد هر شود و دار برداشته ميهاي لعاباست كه از قسمتقطعه دو  هاي مورد نياز براي اين آزمون،هآزمون

   .ها را به عنوان نمونه شاهد برگزينيد قطعهيكي از . باشدكمتر نبايد متر ميلي )75×25×6(از آزمونه 

  مواد شيميايي        2-ت
  ؛درصد متيل آبي 5/0محلول رقيق    1-2-ت
  ؛درصد سديم هيپوكلريت  10محلول رقيق    2-2-ت
  ؛درصد آب اكسيژنه 3محلول رقيق    3-2-ت
  ؛آميل استات   4-2-ت
   ؛تتراكلرور كربن   5-2-ت
  .گرم يد در يك ليتر الكل اتيليك 13   6-2-ت

  آزمون تغيير رنگ  3 -ت
كه سطح لعاب دار آن كه تميز و چنانآن ،را در درجه حرارت اطاق به حالت افقي بگذاريد هاهيكي از آزمون

. مونه بگذاريدآزاي روي  رهقط  2- تاز هريك از مواد شيميايي آمده در بند . خشك شده است رو به باال باشد
با پارچه تميزي كه به آب مقطر . متر باشدميلي 10حداقل  آغشته شده با هريك از مواد بايدقطر محلول 

  .مواد شيميايي پاك كنيد يخشك شده يآغشته شده است سطح نمونه را از مانده

  آزمون سوختن    4-ت
آن كه تميز و خشك دار لعابكه سطح چنانآن ،ي بگذاريدرا در درجه حرارت اتاق به حالت افقي دوم آزمونه

را  سپس آن. بر روي آن قرار دهيددقيقه  15مدت به سيگار روشني را روي سطح . شده است رو به باال باشد
  .ايد پاك كنيد دار كردهسطح تغيير رنگ يافته را با پارچه تميزي كه با آب مقطر نم. برداريد
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  ثپيوست 
  )ميالزا(

  يآزمون مقاومت خمش
   آزمونه  1-ث

  . آزمونه بايد به شرح زير تهيه شود 5براي اين آزمون حداقل 
بايد مستطيل شكل بوده و ها آزمونه .باشدكارخانه آماده شده در در شرايط عمومي توليد بايد ها  آزمونهاين 
ها  نمونهضخامت  S. باشد S 14عادل متر و درازي متوسطي مميلي 20ها به پهناي هاي پخته شده آن اندازه

  . باشد متر ميميلي 12متر تا ميلي 5است و درحدود 
هاي انحراف سطح آزمونه با ميله. هاي دستگاه فشار باشدها بايد كامال صاف بوده و مماس بر ميلهسطح آزمونه

شده بايد با دقت هاي شكسته طول و عرض سطح مقطع آزمونه. باشد+ 02/0دستگاه فشار نبايد بيش از 
  .هاي آن نبايد وجود داشته باشدوجه شكستگي در گوشهاندازه گرفته شود و به هيچ+ 1/0

  دستگاه آزمون  2-ث
تدريجي باشد و دقت  دباي بارگذاري. مناسب با شرايط و نيروي الزم در اين آزمون باشد دستگاه آزمون بايد

بار  . گيرد گاه قرار مينمونه به صورت تير ساده روي دو تكيه در اين آزمون هر . باشدبار نهايي درصد  1آن تا 
شود كه سطح  نمونه چنان در ماشين گذارده مي . كند به صورت بار واحد و در ميان اين تير اثر مي هوارد

  . فاصله دارند S 10اي شكل هستند و از هم  ها تيغهگاهتكيه . ماند آن به طرف باال مي اصلي
مقدار بار از صفر شروع  . شود گاه وارد مياز هر تكيه S 5يز با يك تيغه سوم در فاصله حدود بار مورد نظر ن 

  . يابد بارنهايي درثانيه تا حدگسيختگي افزايش مي   02/0شده و به تدريج با سرعت حدود 
   نتيجهمحاسبه و بيان    3-ث

  :شود ز رابطه زير تعيين ميمتر مربع ابرحسب كيلوگرم بر ميلي،  σ، ها آزمونه خمشي مقاومت

S

P
75.0  

  :كه در آن
P ؛ برحسب كيلوگرم ،بارگسيختگي  
S  ،است متربرحسب ميليضخامت آزمونه.  

  .بيان كنيد مقاومت گسيختگيعنوان ها را بهآزمونهميانگين مقاومت تمامي 
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  پيوست ج
  )اطالعاتي(

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

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 بهسوابق چنين بازنگري. كارايي سامانه بازنگري شود

  .ري را الزم دانسته باشدتي طوالنيتعهدات قانوني دوره
 ، سوابق كنترل توليد بايد)1طبق جدول ج(هاي مرتبط با كنترل توليد بايد ثبت شده باشد ي دادههمه

  .تري را الزم دانسته باشدي طوالنيكه تعهدات قانوني دورهشود، مگر آن داريسال نگه 3مدت حداقل به
  

 ادامه-1جدول ج
  ر اسناد ي ثبت شده و سايداده 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  استاندارد 4يي طبق بند هاي فراورده نهاآزمون
  شوندهايي كه آزمون ميتعداد و انواع آزمونه

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

  هاهاي تحويل مرتبط با آزمونو تاريخ برگه شماره
  هاي تحويلبرگه

  
  هتركيب و آزمون اولي     2-ج
  كليات  1- 2-ج

هاي مشخص اي كه ويژگيدر حالت استفاده از يك تركيب جديد، آزمون اوليه بايد به منظور توليد فرآورده
جايي كه تجربه بلند . ي اندكي از عملكرد مورد نظر قرار گيرد، انجام شودشده را برآورده كند يا در فاصله

وقتي كه تغيير قابل توجهي در . هاي اوليه نياز نيستنمدت براي توليد فراورده مشابه در دسترس است، آزمو
-تركيبات جديد به. هاي آن بايد مجدداً معين شودتركيب طرح و وابستگي مواد تشكيل دهنده وجود دارد

تر بيش 5% هايي از عوامل فعلي كه از يابييابي بين تركيبات شناخته شده يا بروندست آمده از طريق درون
  . شودهاي اوليه مناسب و متقاعدكننده فرض ميورده كردن الزامات به منظور آزموننباشد براي برآ

 شده و ساير اسناد مرتبطهاي ثبتداده -1ج جدول
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هاي جديد هنوز مطابق با الزامات اي به منظور اطمينان از اين كه تمام طرحتركيبات جديد بايد به طور دوره
توليد يا آزمون انطباق هاي مواد تشكيل دهنده و نتايج اند، و نيز براي به حساب آوردن تغيير در ويژگيواقعي

  . فرآورده بر روي تركيبات جديد بازنگري شوند
  ي آزمون اوليه شيوه 2- 2-ج

-آزمون. كنديك آزمون اوليه بايد تصديق كند كه قطعه مورد نظر همه الزامات مشخص شده را برآورده مي

  .هاي اوليه بايد قبل از استفاده از يك فراورده جديد انجام شود
ليه هنگامي كه تغيير قابل توجهي در مواد تشكيل دهنده يا در الزامات مشخص شده نسبت به هاي اوآزمون
  .هاي قبلي رخ داده باشد، بايد تكرار شودآزمون

  شرايط آزمون  3- 2-ج
اگر ساخت قطعه در . هاي اوليه بايد بر روي قطعه با تركيب يا طراحي جديد انجام شودبه طور كلي، آزمون

كه عمليات حرارتي خاصي بر روي شود و يا اينت شرايط مختلف دمايي گسترده انجام ميواحد توليدي تح
هاي قطعه و درصورت نياز لزوم ي عوامل تأثيرگذار بر روي ويژگيشود، توليدكننده بايد همهآن انجام مي
  .هاي اضافه را مد نظر قرار دهدانجام آزمون

  . ه نمونه از هر بهر بايد مورد آزمون قرار گيردي يك قطعه جديد، حداقل سبراي آزمون اوليه
  نيروي انساني، لوازم و تجهيزات      3-ج
  نيروي انساني  1-3-ج

  . ي پرسنل توليد و كنترل توليد بايد متناسب با نوع توليد باشدي آموزشي و تجربهدانش، دوره
داري شده و در ل توليد بايد نگههاي آموزشي و تجربي نيروي انساني شاغل در توليد و كنترسوابق دوره

  .دسترس باشد
  لوازم و تجهيزات  2-3-ج
  انبار كردن مواد  1- 2-3-ج

ها در اثر عوامل مختلف مانند شرايط هاي آندهنده بايد طوري انبار و حمل شوند كه ويژگيمواد تشكيل
  .جوي، مخلوط شدن و يا آلودگي تغيير چشمگيري نكند

اي را بوجود آورند كه تخليه آسان مصالح مناسب و به نحوي ساخته شوند كه محفظه انبار مواد اوليه بايد از
  .هر انبار بايد در فواصل زماني تعيين شده در راهنماي كنترل توليد تميز شود. پذير باشدمحتويات آن امكان

  . انبار كردن مواد بايد به نحوي مديريت شود كه به ترتيب تاريخ ورود، مصرف شوند
  . داشته شوندگذارد بايد از رطوبت دور نگهها مياي كه رطوبت تاثير نامطلوبي بر آناوليهمواد 

.  گذاري شود تا در هنگام استفاده، خطايي صورت نگيردهر قسمت از انبار مواد اوليه بايد به وضوح نشانه
  . كنندگان مواد اوليه بايد رعايت شوندهاي خاص مربوط به تأميندستورالعمل

  .هاي مختلف انباشتن مواد بايد فراهم شودبرداري از محلهيالتي براي نمونهتس
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  كردن تجهيزات پيمانه 2- 2-3-ج
گيري مواد قابل دستيابي اي باشد كه تحت شرايط اجرايي رواداري مجاز اندازهعملكرد تجهيزات بايد به گونه

  . باشد و در همان حد نيز حفظ گردد
    تجهيزات توليد 3- 2-3-ج

برداري باشند و سوابق كنترل تجهيزات توليد بايد قادر به توليد همگن و يكنواخت در طول مدت بهره
  .هاي زماني تعريف شده مستند شوندتجهيزات توليد در بازه

  ابزار آزمون   4- 2-3-ج
- يشده انجام مها در خصوص تجهيزات، مواد تشكيل دهنده و قطعه ساختهها و آزمونهنگامي كه بازرسي

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

  .ها را فراهم كرده باشدآن
  پيمانه كردن مواد      4-ج

ب پيمانه كردن حاوي جزئياتي شامل نوع و مقدار مواد تشكيل دهنده بايد در محل پيمانه نامه مكتوشيوه
نامه مكتوب شود، شيوهوقتي پيمانه كردن به صورت الكترونيكي كنترل مي. كردن مواد در دسترس باشد

  .پيمانه كردن بايد در اتاق كنترل موجود باشد
-نامهكه در آيينباشد، مگر آن 2- ز مقادير داده شده در جدول جرواداري پيمانه كردن مواد اوليه نبايد بيش ا

  .ها يا ساير مقررات، مقادير ديگري داده شده باشد
  هاي سفارش شده براي فرايند پيمانه كردن مواد اوليهرواداري -2جدول ج

  الفهارواداري مواد اوليه

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

  .رواداري ، اختالف بين مقدار مشخص شده و مقدار اندازه گيري شده است -الف
  
  هاي كنترل توليدروش     6-ج

ها و الزامات اين ها با ويژگيهاي توليد بايد با در نظر گرفتن انطباق آنمواد تشكيل دهنده، تجهيزات و روش
اي باشد كه تغييرات قابل توجهي كه خواص فراورده نهايي را تحت هكنترل بايد به گون. استاندارد كنترل شود

  . دهد، شناسايي كند و منجر به انجام اقدام اصالحي مناسب شودتأثير قرار مي
ها صورت هاي توليد آني آن مواد در محلي كافي توسط توليدكنندهكنترل توليد مواد اوليه بايد به اندازه

هاي مربوطه، تحويل نامه انطباق با ويژگيوليه دريافتي بايد با اظهارنامه يا گواهيگرفته باشد، و نيز مواد ا
  .بايد انطباق مواد با استانداردهاي مربوطه را بررسي كند صورت توليدكنندهدر غير اين. شوند

پخت  گيري، ساخت وسازي، تجهيزات توزين و اندازهكنترل تجهيزات بايد اطمينان دهد كه امكانات ذخيره
  . قطعه در شرايط خوب كاري قرار دارند و با الزامات اين استاندارد مطابقت دارند
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ريزي شده باشند و بايد در شرايط كاري داري برنامهكارخانه، تجهيزات و امكانات انتقال بايد تحت سامانه نگه
  .به طور كارآمد باقي بمانند به طوري كه كيفيت و كميت توليد، حفظ گردد

  .ي تحويل و تحويل را در بر گيردبايد مراحل توليد، انتقال تا نقطهكنترل 
  
  


