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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 مورخ 
  . 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

نويس  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

ايران  )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
كنند  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  عنوان 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  به عنـوان  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمندي 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  قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

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

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصوالت 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 

  » از اجزا يكساننمايش سطوح اجرايي نماهاي ساخته شده  -ساختمان «
  يا نمايندگي/وسمت                                                                         :رئيس

  شرقياداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان                                                            افشين، روا
  )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(

 :دبير

  شركت سازه افرند تبريز          تبريزي، آذر                                                        
  )مهندسي عمرانكارشناسي (

  )به ترتيب حروف الفبااسامي (   :اعضاء

  واحد سردرود اسالمي دانشگاه آزادهيئت علمي  عضو                                                          نازيال، ادريسي
  )كارشناسي ارشد معماري(
  

  مراغهواحد  اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي                                                  سعيد        ، اصالنپور
 )عمرانمهندسي  كارشناسي ارشد(

 
  شرقياداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان                            عليرضا                               ، الفت

  )شيميمهندسي  كارشناسي ارشد (
  

  مراغهواحد  اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي                                                 فرشته، پاشايي كمالي
  )معماري كارشناسي ارشد(
 

  مراغهواحد  اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي                                                        ودمسع، پوربابا
  )عمرانمهندسي  كارشناسي ارشد(
  

  نقش سازان پارسشركت                                                       سمانه، زينالي اندبيلي
  )مهندسي عمران كارشناسي  (
  

  شرقيطوسي،محمد                                                               شركت آب و فاضالب استان آذربايجان
  )مهندسي عمران كارشناسي  (
  

  شرقيعبدالصمدي، مهدي                                                     مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان
  )شيمي كارشناسي  (
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقيفرشي حق رو، ساسان                                                 
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  )                                                فوق ليسانس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقي                    قديمي كلجاهي، فريده                            
  )شيميكارشناسي ارشد (
  

  استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران سازمان                  مجتبوي، عليرضا                                          
  ) مهندسي مواد كارشناسي  (
  

  آزمايشگاه همكار تكين ساز آزما                                                                عاطف، مشاور
  )مهندسي عمران كارشناسي (
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  پيش گفتار
نويس آن در پيشكه  » نمايش سطوح اجرايي نماهاي ساخته شده از اجزا يكسان - ساختمان «استاندارد 
در سيصد و  تهيه و تدوين شده واستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  سازمانهاي مربوط توسط كميسيون

تاريخ  هاي ساختمانيمهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده كميته ملي استاندارداجالس  پنجاه و سومين
قانون اصالح قوانين و مقررات  3 اينك به استناد بند يك ماده، مورد تصويب قرار گرفته است 23/12/1390

عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ه ب ، 1371 مصوب بهمن ماه ،رانياستاندارد و تحقيقات صنعتي ا سازمان
  .مي شود

، هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات   براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
وم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميـل  استانداردهاي ملي ايران در موقع لز

 .تجديد نظر در كميسيون فني مربوطـه مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت       ماين استاندارد ها ارائه شود، هنگا
   .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد ،بنابراين

  
:به شرح زير است  مورد استفاده قرار گرفتهين استاندارد منبع و ماخذي كه براي تهيه ا  

 
1-  ISO 7361:2008, Performance Standards in building - Presentation of Performance levels 
of facades made of Same-Source components. 
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 نمايش سطوح اجرايي نماهاي ساخته شده از اجزا يكسان -اختمانس

  

  هدف و دامنه كاربرد      1

ها محصوالتي مي نمااين . است نماهاي ساخته شده از اجزاي پيش ساختهتعريف ارايه هدف از تدوين اين استاندارد، 
به منظور ايجاد نما براي برآورد كردن الزامات اجرايي به عنوان ، توليد كنندهطبق مشخصات  نصبباشند كه در هنگام 

  .روندبه كار مييك واحد كامل 
اين استاندارد انواع اجراهاي مرتبط با نماها را به همراه مقياس هاي مقادير آنها به شكلي كه در آن برخي يا تمام آنها 

مورد نظر  نمايي را كه به اجراي كلي براي هدف پروژه ي ساختمان كننده ذكر شوند تادستورالعمل توليد بايد در 
  .كندارايه ميست ا مورد نياز آنبدون توجه به نوع 

نما ممكن است ويژگي هاي اجرايي را به استثناي ويژگي هاي مشخص شده همچون رفتار در هنگام زلزله، جمع  ناي
  .آوري انرژي خورشيدي و غيره برآورد كند

  .را تعيين نمي كند مقادير اجراييارد اين استاند 
مشروط بر اين كه داراي جنس و توليدكننده  مات يا لعاب دار، بازشو يا ثابت كاربرد دارد اجزاي براي  اين استاندارد 
  .يكساني باشند
پنجره ها و يا عملكرد روكش كاري  شدنعملكرد خاص درب ها و يا باز و بسته  براياين استاندارد با اين حال، 

  . كاربرد ندارد... ) كاغذ ديواري، رنگ و( دكوراسيوني داخلي
 براي و نيز  ها اجزايي كه ممكن است به نما اضافه شوند همانند نرده ها يا ابزاري به غير از المپ راي باين استاندارد 

  .د نداردكاربر كه توسط توليدكنندگان متفاوت ارايه شده اند، يياجزا

  مراجع الزامي         2
. است شده داده ارجاع آنها به استاندارد ملي ايران اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
  .شود مي ملي ايران محسوب استاندارد اين از جزئي مقررات ترتيب آن بدين

اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد،
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر است
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

  نامه واژه -هماهنگي مدوالر- ساختمان: 1386سال :8568-5استاندارد ملي شماره  1- 2
  

  

2-2 ISO 140l3, Acoustics - Measurement of Sound insulation in buifdings and of building 
elements - Part 3 : Laboratory measurement of airborne Sound insulation of building 
elements. 
2-3  ISO 354, Acoustics - Measurement of Sound absorption in a reverberation room. 
2-4  ISO 834, Fire-resistance tests - Elements o f building cons truction. 
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2-5 ISO 7895, FacI ades - Test for resistance to positive and negative static pressure 
generated by wind. 2) 

      2-6 ISO 7897, FacI ades - Impact resistance tests.2) 
  تعاريف و اصطالحات            3

  :رودو تعاريف زير به كار مي اصطالحات در اين استاندارد
  

  يكساناجزايي از يك منبع          1- 3
  .يكساناجزاي ارائه شده و فراهم شده بر مبناي قرارداد توسط عرضه كننده ي  

  
  نماهاي متكي به خود         2- 3
خود  بر روي پي ر را سازه باربروزن خود بر روي فقط  هستند و بر خود متكينماهايي كه بر روي چندين طبقه  

  .كنندمنتقل مي
  
  كاربردنقش نما و شرايط             4
  نقش نما       4-1
  :دارد زير الزاماتبرخي يا تمامي  برآوردكردننما نقش مهمي را در  

  حوادثساير تش و در برابر آايمني  ايمني كاربر، يعني ثبات و پايداري، - الف
  مقاومت در برابر رطوبت  -ب
  آسودگي حرارتي  -پ
  پاكي هوا                                                -ت
  صوتي                  آسودگي -ث
             ظاهر  -ج
   لمسنيازمنديهاي  -چ
 قابليت دوام -ح
  توانايي مقاومت در برابر بارهاي معلق -خ
  ذخيره انرژي -د
      ايمني در كار -ذ

      
  شرايط استفاده       4-2
  :گيردقرار ميبرخي يا تمامي عوامل  در معضنماي ساخته شده از اجزا  

  )، بارهاي اقليمي، بارهاي معلقبار مرده(نيروي جاذبه - الف
  باد و فشار جوي استاتيك -ب
  برف، يخبندان              -پ
  باران، تگرگ -ت
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جابه جايي ساختار تحمل كننده ي بار و ايجاد عناصر مجاور با نما كه توسط باد،بارهاي زنده، نشست زمين،  -ث
  بودن تغييرات رطوبت و دما و انحراف ذاتي ايجاد مي شوند نيروهاي لرزه اي و در صورت مناسب

  ضربه از داخل و خارج -ج
  انفجارها -چ
  صداي ترافيك جاده و هوا      -ح
  نوسانات انتقال يافته از طريق زمين -خ
  زمين لرزه ها در صورت مقتضي         -د
  تابش خورشيدي و دماي هواي بيروني-ذ
  يخبندان           -ر
  يرات حرارتي حاصل از گرم كردن ساختمانتاث -ز
  خاصيت اسيدي هوا و باران      -ژ

  اسپري دريايي، در صورت مقتضي- س
  گرد و غبار و شن        - ش
  حمله پرندگان، حشرات و باكتري ها-ص
  مزاحمت ها  -ض
  بارهاي حفظ ونگهداري - ط
  
  اجرا                  5
شده است، نماي حاصل از اجزاي طبق  بيان  1-4بند كاربر كه در  الزاماتدر شرايط  نمابه منظور اجراي نقش  

  :خواهد كرد وردهشرايط اجرايي ذيل را برآ ،دستورالعملهاي عرضه كننده
  
  الزامات پايداريهمكاري براي برآورده كردن            1- 5
  توانايي حفاظت از خود       1-1- 5
   تعريف   1-1-1- 5
نماي و يا ) نماي متكي به خود(من دارد يطبقات كه بر روي آنها نما توانايي نگه داشتن خود را به صورت ا ي ازتعداد 

  .كه بر روي يك سازه باربر ثابت شده انددو تراز ساختمان  جداكننده
  تعيين   1-1-2- 5
نماي ثابت كننده ابزار با مبناي نماي متكي به خود يا بر روي  برمحاسبه طبق يك روش قابل قبول، ارائه ي بار  

  .در صد 5 تقريب
  
  نايي مقاومت در بابر بارهاي معلقتوا          1-2- 5
  تعريف     1-2-1- 5
  .هر نوع بار معلق شده از طريق ابزار توصيف شده توسط عرضه كننده)نماي داخلي و خارجيدر(توانايي تحمل  
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  روش بيان     1-2-2- 5
  .بارهاي مجاز جرم 

  تعيين      1-2-3- 5
  .فعال استانداردي براي آن تدوين نشده است

  
  مقاومت در برابر باد         1-3- 5
  روش بيان تعريف و    1-3-1- 5
منجر به فروپاشي نما يا كه ديفرانسيل فشار هواي مجاز بر حسب پاسكال بين نماي بيروني و داخلي بدون آن  

  .برآورده كردن ساير شرايط اجرا مي شودانحرافاتي شود كه سبب ناكامي در 
  تعيين   1-3-2- 5

  دود شوند و ياحدرصد م5كه خطاها به  محاسبه طبق يك روش قابل قبول به شرطي -الف
اندازه گيري ديفرانسيل فشار گسستگي و انحراف رخ داده در نتيجه قرار دادن بخشي از نما : آزمايشگاهي آزمون - ب 

در  ، نماISO 7895 استاندارد در فشار هواي مثبت و منفي از طريق محفظه ي تحت فشار يا بالشتك هوا طبق
  .گيردبرداري قرار ميبهرهبارهاي  معرض

  
  برابر انحراف تحميل شدهقاومت در م        1-4- 5
  تعريف و روش بيان   1-4-1- 5

ها نما به ساختار تحمل كننده ي بار و به جا به جايي هاي مجاز بر حسب ميلي متر در نقاطي كه در آن
متصل مي  )در هنگاميكه نما ساخته مي شود(عناصر ساختمان مجاور به نما در ارتباط با موقعيتشان 

حداكثر مقادير مجاز انحراف در (ود به فروپاشي يا انحراف بيش از حد نما شوند و بدون آن منجر مي ش
-قرار مي برداريبهرهبارهاي  در معرضو نما ) شده استارائه  ISO 4356 استاندارد در برداريبهرهشرايط 

  .گيرد
  
  تعيين     1-4-2- 5

  درصد شود و يا 5كه خطاها محدود به  محاسبه از طريق يك روش قابل قبول به شرطي -الف
  .برداريبهرهبارهاي  قرار گرفته در معرضآزمايشگاهي با نماي  آزمون -ب
  
  ايمني ضرباتمقاومت در برابر         1-5- 5
  تعريف و روش بيان    1-5-1- 5
و سبب فروپاشي نما نمي شود و ايمني ساكنان و عابرين را به  شودميژول بيان  بر حسبكه  ضربهحداكثر انرژي  

   .خطر نمي اندازد
 )ايمني واقعي ضرباتيعني مجموعه اي از انرژي كمتر از (داخلي، خارجي و شوك الكتريكي  ضرباتتمايزي بين 

  .وجود دارد
  اندازه گيري    1-5-2- 5
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  .ISO 7897 استاندارد ديناميك طبق آزمون آزمايشگاهي
  .فعال تدوين نشده استهاي استاتيك  آزمونروش هاي ديگري براي تعيين تاثير مقاومت بر اساس محاسبه يا 

  
  ايمني در برابر آتش الزاماتهمكاري براي برآورده كردن              2- 5
  واكنش به آتش         2-1- 5
  تعريف و روش بيان     2-1-1- 5

اشتعال، پخش سطحي شعله هاي آتش در طول نماهاي داخلي و خارجي، تمامي ويژگي هاي مرتبط با قابليت 
  .مسموميت،محصوالت احتراق، تيرگي، دود وقابليت احتراق نما

  
  روش بيان     2-1-2- 5
  .گروههاي مربوط به واكنش به آتش 

  
  تعيين     2-1-3- 5

  .براي آن تدوين نشده استآزمايشگاهي  فعال روش آزمون
  
  مقاومت در برابر آتش         2-2- 5
  تعريف و روش بيان     2-2-1- 5

نما، عايق بندي حرارتي و  پايداريآن  طيزماني بيان شده در مضرب ها و مضرب هاي فرعي ساعت كه در  فواصل
انسجام در برابر آتش براي جلوگيري از پخش شعله هاي آتش از طريق حفره هاي اجزا يا در عرض اجزاي نماي 

، عايق بندي حرارتي و انسجام در برابر آتش كه در طول اين وقفه پايدارينيازهاي مرتبط با .(خارجي كافي مي باشد
 ).تعريف شده اند ISO 834 ارداستاند زماني برآورده مي شوند در

  
  تعيين         2-2-2- 5
  .گيردقرار مي برداريبهرهبارهاي  در معرض ، نما ISO 834  استاندارد طبقآزمايشگاهي  آزمون 

  
  ي در مقابل مزاحمت ها و دخالت هاشرايط ايمن براي برآورده كردنهمكاري               3- 5
  تعريف         3-1- 5

  .شده توسط نما براي تالش در جلوگيري از مزاحمت ها و مداخله از نماي بيرون مقاومت ارائه
  
  روش بيان       2 -6-3

  .فعال استانداردي براي اين موضوع تدوين نشده است
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  مقاومت در برابر رطوبت الزاماتهمكاري در برآورده كردن             4- 5
  بارانضد آب بودن با توجه به آب         4-1- 5
  تعريف     4-1-1- 5

عدم نفوذ آب باران كه در غير اين صورت سبب حضور لكه هاي رطوبت بر روي سطح داخلي مي شود و يا سبب 
  .آسيب به نما يا ساير بخش هاي ساختمان مي شود

  
  روش بيان     4-1-2- 5

حداكثر مقدار فشار هواي استاتيك مثبت و در صورت نياز فشار ارتعاشي بر حسب پاسكال كه :حد فشار ضد آب بودن
  .گيردقرار ميضد آب بودن در معرض آزمون در آن ضد آب بودن تضمين مي شود هنگاميكه نما 

  
  تعيين     4-1-3- 5

  .براي آن تدوين نشده است يآزمايشگاه فعال آزمون
  
  بينابيني تراكمگرايش به          6-4-2
  تعريف       6-4-2-1

  .متراكم رفتار نما هنگام قرار گرفتن در معرض بخار آب
  
  روش بيان       6-4-2-2

  :ها، اجزاي نما به صورت ذيل طبقه بندي مي شوندبا توجه به رفتار آن
     كه در آن يك مانع بخار آب مداوم كه بزرگتر از):يا خارج(نماي نفوذ ناپذير در برابر بخار آب از داخل  -الف

(m2.s.pa)  kg 12-10/2  به داخل حفره هاي اجزا ) يا خارج(انتقال بخار آب نمي باشد و از نفوذ بخار آب از داخل
  .، وجود داردجلوگيري مي كند

  .تراكم بينابيني وجود ندارداحتمال  در حالتي كهپذير در برابر بخار آب  نماي نفوذ -ب
اگرچه ميعان ممكن است رخ دهد، اما منجر به عدم  ،نماي نفوذپذير بخار آب كه تحت تاثير ميعان قرار نمي گيرد -پ

يا قابليت دوام مي  چكه كردن آب نشت كننده به نماي داخلي و عدم وجود لكه ها بر روي سطوح و عدم فقدان عملكرد
  .شود
  .مي موارد ديگرانماي نفوذپذير در برابر بخار آب و تحت تاثير ميعان قرار گرفته و تم -ت
  
  اندازه گيري    6-4-2-3

كه خطاها محدود به  هر روشي قابل قبول است به شرطي( يآزمايشگاه آزمون: نفوذناپذير در برابر بخار آب -الف
  )باشند ددرص10
محاسبه اي كه دربرگيرنده ي قلبليت نفوذپذيري بخار آب عناصر مختلف تشكيل دهنده ي نما و  :احتمال ميعان -ب

  .رسانش حرارتي آنها و يا تست آزمايشگاهي مي باشد كه موضوع استاندارد بين المللي آينده مي باشد
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  آزمونمشاهده ي كاربرد واقعي : تحت تاثير ميعان قرار نمي گيرد-پ
  وسايل آسايش حرارتي و حفظ انرژي همكاري با براي برآورده كردن نيازهاي مربوط به         6-5
  قابليت نفوذ هوا      6-5-1
  تعريف   6-5-1-1

  .واحد تفاوت فشار بين بيرون و درون عبور مي كند برحسبمقدار هوايي كه از واحد سطح نما براي هر واحد زمان 
  روش بيان   6-5-1-2
  .از فشار منفي و مثبت  Pa   100 براي هرh).m2/( m3  1/0رب امض بر حسبسرعت نشست هواي بيان شده  

  اندازه گيري   6-5-1-3
فعال استانداردي براي آن (و عناصر تشكيل دهنده ي نما ) بست ها(آزمايشگاهي بر روي نمونه اي از مفصل ها  آزمون 

  ).تدوين نشده است
  حرارتيمقاومت        6-5-2
  تعريف و روش بيان   6-5-2-1
  .بيان شده است k.w-1. m2  1/0رب امض كه برحسبمقاومت ارائه شده توسط نما براي گرما از طريق رسانش  

  اندازه گيري    6-5-2-2
 هر نوع روش قابل قبول m/s1  5   محاسبه يا آزمايش در شرايط نرمال رطوبت براي مواد مورد استفاده با سرعت باد 

كه شامل انواع مختلفي از بستهاي تشكيل  m2  10  معادل كه به  سطحي مورد استفاده قرار مي گيرد به شرطي
  .دهنده ي نماي واقعي مي باشد، اعمال شود

  هاي شفاف و نيمه شفاف نماريق بخشانتقال تابش خورشيد از ط          6-5-3
  تعريف      6-5-3-1
  .هاي شفاف و نيمه شفاف نمايي كه اجزا را ادغام مي كندانتقال انرژي خورشيدي از طريق تابش در عرض بخش 

 روش بيان      6-5-3-2
رابطه ي جريان انرژي خورشيدي منتقل شده با جريان انرژي  :هاي شفاف و نيمه شفافعامل خورشيدي بخش 

  .خورشيدي دريافت شده
  گيرياندازه       6-5-3-3
 IECطبق استانداردهاي  آزمونمحاسبه يا  

  كردن نيازهاب مربوط به پاكي هوا همكاري براي برآورده           6-6
  ساطع شدن بوهايي از مواد         1- 6-6
  تعريف و روش بيان    1-1- 6-6

 .هاي ارزيابي بوهاي ساطع شده از نما ي مورد استفادهرده
  تعيين    1-2- 6-6
  مشاهده ي مستقيم يا آزمايش 

  گرد و غبار و اشعه هاي زيان بار ساطع شدن بخار، اسپري،        2- 6-6
  تعريف و روش بيان    2-1- 6-6
  .از طريق نما بخار، اسپري،گرد و غبار و اشعه زيان آور مضر مانند ساطع شدن يا عدم ساطع شدن كميت  
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  نيازهاي مربوط به وسايل آسايش صوتيهمكاري براي برآورده كردن           6-7
  عايق بندي با توجه به صداي هوايي بيروني       6-7-1
  تعريف و روش بيان   6-7-1-1
عايق بندي صوتي بر حسب دسي بل كه توسط نما بين بيرون و درون به عنوان عملكرد فركانس صداي هوايي بر  

  .تعريف مي شود  ISO 140/3حسب هرتز ارائه شده است و در
  .گرد مي شود5dB يا 5dB+3dB(3,5,8,10,13,etc.dB) عايق بندي صوتي به صورت نزديكترين مضرب 

  اندازه گيري   6-7-1-2
  .  ISO 140/5بر طبق  صحرايي آزمونيا   ISO 140/3آزمايشگاهي بر طبق آزمون

  انتقال جناحي صداي هوايي          6-7-2
 بيان تعريف و روش       6-7-2-1
سطح فشار صوتي بر حسب دسي بل كه در اتاق اندازه گيري شده است و به دليل صداي هوايي ساطع شده در اتاق  

مقادير براي . فركانس بر حسب هرتز بيان مي شودشد و از طريق نما انتقال مي يابد و به صورت تابعي از مجاور مي با
  .گرد مي شوند 5dB+3dB (3,5,8,10,13,etc.dB)يا  5dBسطح فشار صوتي به نزديكترين مضرب 

  اندازه گيري       6-7-2-2
  .استانداردي براي آن تدوين نشده است فعالكه  يآزمايشگاه آزمون 

  ار صوتي با توجه به باران و تگرگرفت         6-7-3
  تعريف       6-7-3-1

  .سطح صداي ساطع شده از نما به سمت نماي داخلي و خارجي كه توسط باران و تگرگ ايجاد مي شود 
  روش بيان      6-7-3-2
سطح فشار صوتي بر حسب دسي بل كه در اتاق اندازه گيري شده است و به دليل تاثير باران و تگرگ بر نما مي باشد  

 يا  5dBمقادير براي سطح فشار صوتي به نزديكترين مضرب .و به عنوان عملكرد فركانس بر حسب هرتز بيان مي شود
(3,5,8,10,13,etc.dB) 5dB+3dB  گرد مي شوند.  

  تعيين     6-7-3-3
  .فعال استانداردي براي آن تدوين نشده استكه  يآزمايشگاه آزمون

  رفتار صوتي تحت تاثير باد، دما وتغييرات رطوبت         6-7-4
  تعريف       6-7-4-1

، دما و رطوبت )مانند، نوسانات و غيره صداهاي سوت(عايق بندي صوتي در مقابل صداهاي مختلف به دليل وجور باد 
  .بر روي نما) شديد و غيره باران(
  روش بيان       6-7-4-2
سطح فشار صوتي بر حسب دسي بل كه توسط نما به سمت داخل اتاق پخش مي شود به عنوان عملكرد فركانس بر  

  .حسب هرتز بيان مي شود
  .شوندگرد مي   5dB+3dB (etc.dB,3,5,8,10,13) يا  5dBمقادير براي سطح فشار صوتي به نزديكترين مضرب 
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  اندازه گيري   6-7-4-3
  .فعال استانداردي براي آن تدوين نشده استكه  يآزمايشگاه آزمون

  جذب صداي سطح داخلي نما          6-7-5
  تعريف       6-7-5-1
  .ويژگي سطح داخلي نما كه از طريق آن صداي هوايي را جذب مي كند 

  روش بيان    6-7-5-2
سطح روكش شده ي داخلي كه به عنوان فركانس يا صداي هوايي بر حسب هرتز بيان ) بدون مغناطيس(ضريب جذب  

  .تعريف شده است ISO 354 استاندارد شده است و در
 تعيين    6-7-5-3

 .ISO 354 استاندارد طبق يآزمايشگاه آزمون
  همكاري براي برآورده كردن نيازهاي ظاهري           6-8
  مسطح بودن         6-8-1
  مسطح بودن سطوح داخلي و خارجي نما      6-8-1-1
  روش بيان      6-8-1-2

س هاي قطر را به هم متصل مي كند و به عنوان ٲحداكثر انحراف در ارتباط با خط مستقيمي كه ر: انحراف نسبي - الف
  .درصد طول آن توصيف مي شود

سطح تعريف شده توسط سه زاويه ي ديگر كه به عنوان درصد طول قطر بيان  فاصله ي يكي از زوايا از: گيكج شد -ب
  .شده است

  .بيان شده استm 2/0 حداكثر انحراف محلي كه بر حسب ميلي متر بر روي طول : مسطح بودن محلي -پ
 %1اندازه هاي گرفته شده با دقت : تعيين      6-8-1-3
  شرايط سطح          6-8-2
  تمامي خواص مرتبط با ظاهر سطوح قابل مشاهده ي نما: تعريف      6-8-2-1
  روش بيان       6-8-2-2

  هاي سطوح دانه دانهگروه - الف
(b هايي با توجه به نقص هاي محلي همچون تاول ها، برآمدگي ها، ترك ها، شكاف ها و غيرهگروه  

  اندازه گيري     6-8-2-3
  .تدوين نشده استفعال استانداردي براي آن طبقه بندي كه  

  هماهنگي رنگ سطح بيروني           6-8-3
  تعريف و روش بيان      6-8-3-1

  .محدوديت تنوع غير عمدي در رنگ عناصر مختلف تشكيل دهنه ي نما
  اندازه گيري       6-8-3-2

  .فعال استانداردي براي آن تدوين نشده است
  ا نعكاس آينه اي           6-8-4
  تعريف      6-8-4-1
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  .ينه منعكس مي كندآروشي كه در آن سطح خارجي نما، نور را همانند  
  روش بيان     6-8-4-2

  شاخص پخش زاويه ي نيمه مقدار
ها كه در مختصات قطبي بيان شده است و طول آن بخش) يا منحني نصف النهار(انتهاي سطح  :شاخص پخش -الف

  . است درخشنده ي عموديمتناسب با درخشندگي در اين جهت از سطح 
روشنايي  نصفكه در آن درخشندگي مساوي با  يزاويه ي عمودي نسبت به سطح جهت: زاويه ي نيمه مقدار -ب

  .مي باشد عمودي ضمني
  اندازه گيري     6-8-4-3

 .IECآزمايشگاهي طبق استانداردهاي  آزمون
  هاپوششتوانايي براي دريافت           6-8-5
  تعريف     1- 6-8-5

  هاي مختلف بيروني و داخلي پوششتوانايي نما براي دريافت 
  روش بيان     2- 6-8-5
  .هايي كه براي نما استفاده مي شوند و مواردي كه استفاده نمي شوند پوشش فهرست اقالم 

  تعيين     3- 6-8-5
  .ي شودها تاييد مبه كار مي روند و عملكرد و قابليت دوام آن هابراي پوششآزمايشي كه  

  الزامات ملموسهمكاري براي برآورده كردن    6-9
  تعريف       6-9-1
  .نما قابل دسترسي براي لمس كردن كه آسايش كاربران را تحت تاثير قرار مي دهدداخلي تمامي ويژگي هاي سطح  

  روش بيان       6-9-2
  .مقايسه با مواد شناخته شده 

  تعيين       6-9-3
  .استانداردي براي آن تدوين نشده استفعال طبقه بندي كه 

  يتجهيزات الزاماتهمكاري براي برآورده كردن            6-10
هاي جلوگيري كننده از نور، ابزار متصل كننده ي كابل ها، ت از نور خورشيد، دستگاهظهاي حفااحتمالي دستگاهنصب 
  .، عاليم و غيرهصفحاتنصب 

  تعريف و روش بيان     6-10-1
  .فهرستي از تجهيزاتي كه ممكن است بر روي نما نصب شوند 

  تعيين     6-10-2
  .بيان شده تجهيزات نمايش موقعيت 

  مربوط به قابليت دوام الزاماتدن همكاري براي برآورده كر          6-11
عملكرد ارائه شده در ذيل براي تعريف قابليت دوام كافي نمي باشد، به ويژه اگر موادي كه با آنها اجزاي ساخته شده براي مدت  -يادآوري

  . زمان نسبتاً كوتاه استفاده شوند
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  ضربهفقدان عملكرد ايجاد شده از طريق          6-11-1
  تعريف     6-11-1-1
به دليل  هاپوششدر عملكرد نقص هوا بودن و  عايقدر سطح نما و كاهش ضد آب بودن و  نقصمسطح بودن،  عدم 

  .اجسام جامد ضربه
  روش بيان     6-11-1-2
تغييرات در و  8- 6و  1- 5-6،  1- 4- 6بندهاي هاي تعريف شده در انحرافات در مقادير و واگذاري به ساير گروه 

  .هاپوششعملكردهاي 
  تعيين     6-11-1-3
  .ISO 7897 استاندارد آزمايشگاهي ديناميك بر طبق آزمون 

  عملكرد ايجاد شده توسط دما، تابش نور خورشيد، آب باران، منجمد شدن و ذوب شدن نقص        6-11-2
 تعريف     1- 6-11-2
كرد با توجه به دليل انحرافات مهار شده، كاهش عملعمود بر نما به  هايتنشفقدان هم سطح بودن نما، رخ دادن  

ها كه از طريق تغييرات در دما، تابش نور آفتاب، آب  پوششضدآب بودن، ضد هوا بودن، مقاومت حرارتي و عملكرد 
  .باران، منجمد شدن و ذوب شدن ايجاد مي شوند

  روش بيان     2- 6-11-2
  .8-6و  2-5-6، 1-5-6،  1- 4-6بندهاي  انحرافات در مقادير و واگذاري به ساير گروههاي تعريف شده در - الف
مربوط به سختي تحت بارها و  Sدر نتيجه انحرافات مهار شده ي لبه هاي اجزاي نما كه بر اساس شاخص  هاتنش -ب

  .بارگيري گرما سنج بيان شده است Hشاخص 
شاخص . خطي عمودي بر سطح آن در دو يا سه طرف اجزا ذاريمساوي است با نسبت انحراف به مقدار بارگ Sشاخص 

S2 شاخص . در دو طرف ذاريمشابه است با بارگS3 شاخص . در سه طرف ذاريمشابه است با بارگH  مربوط به
  .مي باشد Sنسبت حداكثر شكست نور به دليل تغيير شكل گرماسنج به شاخص . دماسنج ذاريبارگ
  هاپوششانحرافات اجراي  -پ
  تعيين     3- 6-11-2
  .كه فعال استانداردي براي آن تدوين نشده است يآزمايشگاه آزمون 

  دريايي، محيط صنعتي و شن وگرد و غبار باد آوردهافشانه  افت عملكرد ناشي از         6-11-3
  تعريف     6-11-3-1
ا و محيط صنعتي ناشي از دريا خوردگيكاهش سطوح اجرايي خاص به ويژه ضد آب بودن و ضد هوا بودن در نتيجه ي  

  شن و گرد و غبار باد آورده ناشي ازيا در نتيجه ي آب 
  روش بيان     6-11-3-2
مدت زمان احتمالي قابليت استفاده در محيط هاي طبقه بندي شده به عنوان مداخله يا تحت بادهاي طبقه بندي  

  .شده
   يآزمايشگاه آزمونمشاهده ي كاربرد واقعي يا      6-11-3-3
  پاشش آب در اتاق هاي مرطوب، جاري شدن سيل يا ميعان ناشي ازعملكرد  افت         6-11-4
  تعريف     1- 6-11-4
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ها به دليل پاشش پوششعملكرد  افتو آسايش حرارتي نما و  بودن هوا عايق، بودن هم سطح بودن، ضد آب افت 
  .مرطوب يا ميعانسطح داخلي نما، سرازير شدن آب به كف اتاق هاي 

  روش بيان     2- 6-11-4
  1-8- 6و   3- 5-6، 2-5-6، 1-5-6،  1- 4-6بندهاي انحراف در مقادير تعريف شده در  - الف
  .لكه ها و حلقه ها به دليل رطوبت انواع  -ب
  تعيين     2- 6-11-4

  :هاپوششاندازه گيري انحرافات و طبقه بندي تاثيرات بر روي  ،يآزمايشگاه آزمون
 بعد از پاشش آب  -

با شرايط  ساعت، نما در شرايطي مشابه 1ميلي متر در كف اتاق به مدت  10بعد از قرار دادن نما در آبي به ارتفاع  -
  .كاربرد واقعي نصب مي شود

 .ميعان  آزمونبعد از انجام  -
را تحت تاثير قرار ساير عناصر ساختاري  ممكن استمواد لكه كننده و فرساينده كه  شدن عدم ساطع       6-11-5
  دده
  تعريف و روش بيان  6-11-5-1

  .كردنساطع كردن يا عدم ساطع 
  تعيين  6-11-5-2

  .كه فعال استانداردي براي آن تدوين نشده است يآزمايشگاه آزمون
  مربوط به ساخت و نقل و انتقال الزاماتهمكاري براي برآورده كردن           6-12
  انتقال اجزاقابليت           6-12-1
  جرم      1- 6-12-1
  تعريف و روش بيان   1-1- 6-12-1
كه بر حسب كيلو گرم بيان ) ها به عنوان يك بسته منتقل شونديا مجموعه اي از اجزا در صورتيكه آن(از اجزا  جرمي 

  .شده است
  تعيين   1-2- 6-12-1
  .باشند% 1كه خطاها محدود به  تمامي روش ها به شرطي 

  بزرگي       6-12-1-2
  تعريف و روش بيان   2-1- 6-12-1

بر حسب متر بيان شده ) يا مجموعه اي از اجزا در صورتيكه به صورت بسته منتقل شوند(طول، عرض و ضخامت كلي اجزا
  .متر بعدي گرد شده است 0500/0است و به صورت بيشترين مقدار 

  .ميلي متر5رين مقدار تعيين اندازه گيري ابعاد به نزديكت   2-2- 6-12-1
  مناسب بودن براي انبار كردن        6-12-2
  تعريف و روش بيان   6-12-2-1

) يا مجموعه اي از اجزا در صورتيكه به صورت بسته منتقل شوند(براي انبار كردن با توجه به اجزا هاي مناسب بودنرده
  :به همراه بسته بندي آن، در صورتي كه مانند ذيل باشد
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  .شوددر اتاق با رطوبت و دماي كنترل شده انبار بايد :  1 گروه - الف
  ..شودهوا انبار  بنديعايقتحت شرايط بايد :  2گروه  -ب
  .شوددر فضاي باز انبار ممكن است :  3گروه  -پ
  تعيين     6-12-2-2
اظهارات عرضه كننده بر اساس تجربه اي كه نشان مي دهد كه عملكرد اجزا در هنگام انبار شدن در شرايط كاربرد  

  .واقعي همانطور كه توسط عرضه كننده ذكر شده است تغيير نمي كند
  ي ساختمناسب برا      6-12-3
  تعريف و روش بيان  6-12-3-1
اجزاي نما كه بر طبق هر مهارت يا فنون و مجموعه اي  نصبضروري براي  از حداقل و حداكثر تعداد ساعات ايگستره 

  .از ماشين آالت، ابزار و ساير تجهيزات ضروري اختصاص داده شده است
  آزمايش بر طبق دستورالعمل هاي عرضه كننده: تعيين  6-12-3-2
  راحتي در حفظ و نگه داري       6-12-4
  تعريف   6-12-4-1
  .نشان دهنده ي اندازه هاي ضروري براي حفظ نما در وضعيتي تا حد امكان نزديك به شرايط تازه ي آن 

  روش بيان   6-12-4-2
  عمليات هاي حفظ و نگه داري ضروري اوانيفر - الف
  ضروري براي هر عمليات حفظ و نگه داري نيروي انسانيو  منابع -ب
  توجه به روش هاي احتمالي برطرف كردن لكه ها،ديوار نوشته ها و غيره -پ
  نشانه ي احتمال تكه تكه كردن اجزاي منفرد بدون مجزا كردن پانل ديگر يا بيش از يك رديف از پانل ها -ت
  تعيين   6-12-4-3
  هاي عرضه كنندهرالعملوآزمايش مستقيم بر طبق دست 

  فهرستي از سطوح قابل اجرا    7
با اين حال، عملكردي كه . مي شود بيانعرضه كننده  دستورالعملاين بند شامل سطوح عملكردي مي باشد كه در  

يا ساير استانداردهاي بين المللي كه در زمان صدور چنين  مليبراي آن هيچ روش تعيين كننده اي از طريق استاندارد 
  ..اند، نبايد ذكر شوندهايي تدوين نشدهدستورالعمل

  .توانايي براي اتكا به خود -
  .توانايي براي مقاومتن در برابر بارهاي معلق -
  .فشار هواي استاتيك مجاز كه نشان دهنده ي مقاومت در برابر باد مي باشد اختالف -
  حدود مجاز جابه جايي ساختار تحمل كننده ي بار و عناصر ساختمان مجاور -
  مجاز بدون فروپاشي نما ضربهانرژي  -
  نش ها به آتشانواع واك -
  بندي مقاومت در برابر آتش رده -
  نفوذانواع مقاومت در برابر  -
  حد فشار مربوط به ضد آب باران بودن -
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  تراكم بينابينيانواع رفتار با توجه به  -
  قابليت نفوذ هوا -
  مقاومت حرارتي به عنوان عملكرد نسبتي از سطوح براق  و ويژگي هاي مقاومت حرارتي _
  انرژي خورشيدي از طريق بخش هاي شفاف و نيمه شفافانتقال  _
  انواع پخش بو -
  ساطع شدن يا عدم ساطع شدن بخارهاي مضر _
  عايق بندي صوتي _
  بردانتقال دو طرفه ي صداي هوا_
  رفتار صوتي با توجه به باد، دما و تغييرات رطوبت -
  ضريب جذب صوتي سطح داخلي -
  محلي در روي سطوح داخلي و خارجي شكست نور نسبي، خميدگي و حداكثر شكست نور -

  بندي با در نظر گرفتن عيوب ظاهري رده سطوح  واي دانه بنديرده -
  سطح بيروني يكنواختي رنگ -

  شاخص پخش يا زاويه ي نيمه مقدار انعكاس آينه گونه ي سطح بيروني -
  .قرار گيرندش هاي داخلي و خارجي كه ممكن است مورد استفاده هاي پوشدستورالعملمجموعه اي از  -
  قابليت لمسطبقه بندي  -
زار اتصال دهنده ي كابل ها،  ابزار احتمالي نصب دستگاه هاي حفاظت خورشيدي و ابزار حذف كننده ي نور، اب -

  .، عالئم و غيرهنصب صفحات
  .، دما، تابش نور، آب باران، منجمد شدن يا ذوب شدنضربهعملكرد ايجاد شده از طريق  نقص -
  دريايي، محيط صنعتي، گرد و غبار و شن باد آوردهافشانه عملكرد ايجاد شده از طريق  نقص -
  شدن سيل و ميعان سرازيرآب،  افشانهعملكرد ايجاد شده توسط  نقصدر اتاق هاي مرطوب،  -
  عدم ساطع شدن مايع هاي لكه كننده و فرسايش -
  و ابعاد كلي داللت كننده بر قابليت حمل و نقل جرم -
  براي انبار كردن بودن رده مناسب -
  و نشانگر كار ضروري نصبستورالعمل هاي د -
مربوط  منابعو  نيروي انسانيعمليات هاي حفظ و نگه داري،  فراوانيدستورالعمل هاي حفظ ونگه داري و نشانه هاي _

  به حفظ و نگه داري، روش هاي پاك كردن نشانه ها و ديوار نوشته ها و مجزا كردن

  


