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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
اسـتانداردهاي   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 استاندارد 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  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 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 ملي استانداردسازمان 

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 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 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 صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

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

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

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

 
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  حسيني مقدم، عليرضا
  )معدنكارشناس ارشد مهندسي (
  

  عضو هييت علمي دانشگاه آزاد

    :دبير
  مجتبوي، سيدعليرضا

  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

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

  )ارشد مهندسي سازهكارشناس (
  

  شركت پاكدشت بتن

  حميد سامانيان،
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  عبدالعلي، شرقي
  )عمراندكترا مهندسي (
  

  پژوهشگاه استاندارد
  
  

  شهيد بهشتيدانشگاه 

  حسينمحمد عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمدرضا عباسي ،
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  مركز آموزشي عالي انقالب اسالمي

  كريم،، ريمق
  )مهندسي عمرانكارشناس (
  

  قطعات بتني فيالپ

  محمد كشاورز،
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد
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  پيش گفتار
سازمان ملي توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه »هاويژگي -كاشي بتني بام« استاندارد
استاندارد مهندسي  ملي كميتة چهارصد و بيست و سومين اجالس در و شده تدوين و تهيه  ايران استاندارد

 به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 4/3/1392 خساختماني مورساختمان و مصالح و فرآورده هاي 

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

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

ASTM C1492:2009, Standard Specification for Concrete Roof Tile 
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  هاويژگي – بام كاشي بتني

  هدف  و دامنه كاربرد  1
   كار به سقفپوشش  كه جهت بام  بتنيهاي كاشي يهاتعيين ويژگي استاندارداين هدف از تدوين  1-1

   .باشدمي رود،مي
يا بدون مواد  و با ،معدني هايسنگدانهرتلند، آب و هاي ساخته شده از سيمان پكاشياين استاندارد   1-2

 .شودافزودني را شامل مي

گيري، فشردن، يا بوسيله قالب يي است كههاكاشيهاي اين استاندارد در برگيرنده ويژگي 1-3
 . رودتواند بكاردهي براي توصيف كاشي ميشكل روش.ندشومي دهيشكل )رانيروزن(اكستروژن

شوند در صورت كاربرد منطبق مي استفادهن چه كه در بتمعدني همانند آنيي و يا ديگر تركيبات شيميا 1-4
د كه تاثير مخربي بر ماندگاري نهايي نشان داده شوبوسيله آزمون بايديا و استاندارد باشند اين هاي ويژگي اب
  .باشد، مجاز مين ندارندتب
، مقاطع ،هاانواع مساحتكه در  يا مسطح هستند دارموجهاي مستطيلي ها عموما داراي شكلكاشي 1-5

 .باشندمي ،هاي متنوعهاي سطح و رنگها، ابعاد، بافتشكل

  .شوندريز سبك يا معمولي و يا هردوي آنها ساخته  هايتواند از سنگدانهبام مي بتني هايكاشي – 1 آوريياد
هاي خاص، چنين نما، يا ديگر ويژگيهاي خاص ، همچون رنگ، بافت سطح براي در صورت درخواست ويژگي – 2 يادآوري

  .بوسيله خريدار مشخص گردند بايدهايي ويژگي
  .باشداستفاده از هرگونه الياف از جمله آزبست در اين فرآورده مجاز نمي  – 3 يادآوري

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

  .شودترتيب آن مقررات جزيي 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

ت، همواره آخرين ها ارجاع داده شده اسدر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه

 :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد اجباري است

  
2-1 ASTM C140, Test Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry Units and 
Related Units 
2-2 ASTM C67, Test Methods for Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile 

  

  اصطالحات و تعاريف        3
  :رودكار ميدر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به
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3-1   

  1زهوار
  .استشده  طراحي بااليي  كاشي لبه رويكاشي كه براي گير كردن  زيرينسطح در  هابيرون آمدگي

3-2  

  2باال لب
  .شودگيري ميپوشاند اندازهرا مي مسيرترين اي كه پايينتا نقطه مسيرفاصله همپوشاني كه از باالترين 

3-3  

  3با برآمدگي بلندكاشي  
   .است 5به  1از  تربيش پهنا به) ارتفاع قوس(برآمدگي  نسبت كه كاشي

3-4  

  4هم پيوستههاي بهكاشي
از هاي مجاور را در يك رديف افقي، ها براي كاشيكه امكان اتصال از كناره شياريا  دنده  سامانهكاشي ها با 

  .آوردفراهم ميبااليي بست توسط چفت و  بست پاييني پوشاندن چفت وطريق 
  
3-5  

  طول 
  .شودگيري ميبيشترين ابعاد كلي كاشي كه به موازات مسير جريان آب اندازه

  
3 -6  
  كوتاه با برآمدگيكاشي  
 .مترميلي 13تر از برابر يا كوچك )ارتفاع قوس( برامدگيكاشي همراه با  

3-7  

  5برآمدگي متوسطكاشي با  
به پهناي كمتر يا  ارتفاع قوسو نسبت متر ميلي 13از تر بزرگ )ارتفاع قوس(برامدگي  كاشي همراه با 

  .5به  1مساوي 
  

                                                 
1- Batten lugs 
2- Head lap 
3- High profile tile 
4- Interlocking tile 
5- Medium profile tile 
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3-8  

  1وراخ سوزنيس 
ور ظمنهگذرد تا امكان نفوذ يك ميخ يا پيچ را بكامل از درون كاشي ميبطور جزئي يا كه كوچك  هايسوراخ

 .گاه، فراهم آوردمحكم كردن كاشي به يك تكيه

3-9  

  2هم پيوستهبههاي كاشي
 .گيرندهاي مجاور قراركه بر روي كاشيبدون اينبه يكديگر متصل شده ها كناره درهايي كه كاشي

3-10  

  3زهواره برآمده
 كاشي اصلي مسيرهاي آبتا داخل  شده يحاطركه زيرين دماغه هر كاشي  هاي روي سطحآمدگيبيرون  

 .گردد 4شديدهاي مستقيما در زير قرار گرفته چفت شود و مانع ورود باران

3-11  

  5برآمدگي
 .ديده شود دماغه يا نوك آنكه از انتهاي سطح بااليي كاشي هنگاميشكل  

3-12  

  6ارتفاع قوس 

  . سطح مقطعتا باالترين  ينزيرسطح فاصله عمودي از  

3-13   

  7كنار لب
  .روي كاشي مجاورشكاشي بر هر طولي  پيوستهپوشاني هم 

3-14  

  ضخامت 
  .هازهواره و پوشانيها به جز ناحيه همكاشي سطح مقطعگيري عمودي از هر گونه اندازه 

                                                 
1- Nail hole 
2- Non-interlocking tile 
3- Nose lugs 
4- Wind-Driven Rain 
5- Profile 
6- Rise 
7- Side lap 
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3-15  

  1هوا عبور دهنده
طراحي  هاكاشيپي در پي زير كاشي كه براي جلوگيري از جريان آب ميان دو مسير ي هابيرون آمدگي 

  .شده است

3-16  

  پهنا  

  .گيري شوداندازه عمود بر طول يا كانال آبكاشي كه يك  كلي بيشترين ابعاد 

3-17  

  مسير آب  

  .يابداز يك كاشي برجسته شده كه در طول آن آب جريان مي فرورفتهبخش 
 

   بنديطبقه  4
  :شوندبندي ميطبقهانواع زيربه  بام  بتنيهاي كاشي

  بلند با برآمدگيكاشي    - 1نوع  4-1

  متوسط با برآمدگيكاشي  - 2نوع  4-2

  كوتاه با برآمدگيكاشي  - 3نوع  4-3

هايي باشد نظير كاشي لبه ، شكاف ، مفصل و شيار كه در كاشي فرعي، بايد شامل آن كاشي  - 4نوع  4-4
  .كار برده شوندهاند بفهرست شده 3- 4تا  1-4هايي كه دربندهاي ارتباط با كاشي

  

  نمونه برداري  5
  : اختصاص يابد زيرسه هدف براي يكي از  كاشي بايدنمونه برداري  1- 5
  كيفي مناقشاتحل 1-1- 5
  شخص ثالث گواهي انطباق 1-2- 5
  تجاري يا محموله محصولتاييد  1-3- 5
با اين  ورد انطباقآبراي بر. باشد 1مطابق با جدول  بايد 1- 5فهرست شده در  اهدافبراي  برداري نمونه 2- 5

آزمون مورد نظر را با  بايد، 1مطابق با جدول  برداري شدهي نمونههاشده از كاشيمشخص استاندارد، تعداد 
  .موفقيت بگذرانند

                                                 
1- Weather checks 



5 

  

ها آزمونهاز  وم، مجموعه د1جدول هاي مشخص شده در در صورت مردود شدن در هر يك از آزمون 2-1- 5
  .، مورد آزمون قرار گيرند2جدول تهيه شده و مطابق با حدود پذيرش  بايد

 بهرباشد،  2 در جدول مجاز حداكثر كمتر از، مجدد آزمون نمونه در يمردود تعدادكه  در صورتي 2-2- 5
  ..گرددمنطبق با اين استاندارد تلقي  بايدمحموله 

  ش آزمون فيزيكيرمحدوده پذي – 1دول ج

 آزمون
حل مناقشات 

 كيفي

گواهي 
 شخص ثالث

 250000تا 
 كاشي

 250000بيش از 
 كاشي

 ابعادي 5  5  5  5 
استحكام 
 خمشي

3  5  3  5 

 نفوذ ناپذيري 3  3  3  5 
 جذب آب 3  3  3  5 

يخ زدن و آب 
 شدن

5  5   ساليانه  ساليانه

  
  

  زماييآمحدوده پذيرش باز -  2جدول 

 ها در محمولهتعداد كاشي  تعداد  نمونه ها
مجاز براي  يبيشترين تعداد مردودها
 پذيرش

 151كمتر از  3  0 
 3200تا  151 13  1 
 35000تا  3201 20  2 
 500000تا  35001 32  3 

 500000بيش از  50  5 

كه مردود شده است،  نمونه بايد براي بازازمايي آزمون مشخص 32كاشي در يك محموله باشد، آنگاه  250000اگر  –يادآوري
نمونه  4توان پذيرفته اعالم كرد؛ با اين حال، اگر نمونه يا كمتر مردود شوند، محموله را مي 3نمونه ،  32اگر از . در نظر گرفت

  .نمونه مردود شود، محموله مردود است 32يا بيشتر از 
  

  برداريروش نمونه  3- 5
در ارزيابي انطباق شخص . برداري پيش از بارگيري به توافق برسنددر روش نمونه بايدخريدار و فروشنده 

 بايدبرداري تصادفي روش نمونهصورت در غير اينبرداري توسط شخص ثالث تعيين شده يا ثالث روش نمونه
  .كار برده شودهب
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  هاويژگي  6
  ابعاد      6-1

-گيري مياندازه 1-2بندآزمون  مطابق با روشكه ، هنگامي)درازا، پهنا و بلندي(ها تغييرات كل ابعاد كاشي

  .نسبت به ابعاد عنوان شده سازنده باشد 65%شوند ، نبايد بيش از 
  
  وزن   6-2

-، اندازهاستاندارداين  1و جدول  1-2بند آزمون  كه مطابق با روش، هنگاميهاتغييرات كل در وزن كاشي

  .باشد 65%ط تامين كننده، بيش از گيري شود، نبايد نسبت به وزن اسمي مشخص شده توس
  
  يخ زدن و آب شدن  6-3

قرار  4-3- 6به همراه اصالحات بند 2- 2بندآزمون  مطابق روش ذوبانجماد و  چرخه 50تحت  بايدها كاشي
را با موفقيت گذرانده است كه پس از  ذوبيخ زدن و  ونتوان پنداشت كه كاشي آزممي در صورتي .گيرند
از وزن نخستين  1%سيكل، تمام نمونه ها سالم و بدون شكست بوده و هيچ يك از نمونه ها بيش از  50اتمام 

  .خود را از دست نداده باشند
كه محموله بدون تكرار، به شرط آن يخ زدن و آب شدننظر به گذراندن آزمون  بايديك محموله  6-3-1

ماه گذشته  ساخته شده  12توسط تامين كننده از موادي مشابه، كارگاه توليدي يكسان، و در طول پيشين 
اي كه داراي كه يك نمونه از پنج كاشي انتخاب شده از محمولهباشد، منطبق ارزيابي گردد مشروط بر آن

باشد و همچنين شده است،  ونتر آزمميانگين و حداقل مقاومت عرضي بزرگتر يا مساوي نمونه كه پيش
 .باشدشده  ونتر آزمميانگين و حداكثر مقدار جذب آب آن كمتر يا مساوي نمونه پيش

 .براي استفاده كاشي در تمام مناطق آب و هوايي ايران الزامي است و آب شدن آزمون يخ زدن 6-3-2

-ر تمامي برچسببر روي آن انجام شده است بايد بو آب شدن  اي كه آزمون يخ زدندر مورد كاشي 6-3-3

قرار  يخ زدن و آب شدنهاي محموله يا گواهينامه آن به روشني ذكر گردد كه اين محموله تحت آزمون 
  .گرفته است

  :كنيدصورت زير اصالح هب ذوب وانجمادرا براي  2- 2بندآزمون  روش 6-3-4
  .كاشي كامل باشند 5شامل  بايدهاي آزمون نمونه 6-3-4-1
- ها هنگاميداراي ابعاد و عمق مناسب باشند تا كاشي بايدهاي فرآيند يخ زدن محفظهها و سيني 6-3-4-2

 .ور گردند طور كامل در آب غوطههگيرند بصورت افقي قرار ميهكه ب

طور كامل در آب غوطه ور ه، بگيرندقرار مي مبردها در درون محفظه كه سينيزماني بايدكاشي  6-3-4-3
  .گردند

صورت پشته بر روي يكديگر در سيني قرار داد، مشروط بر هصورت منفرد يا بهها را بايد يا بكاشي 6-3-4-4
هاي مجاور قرار داده شود و كل ميان كاشيمترميلي 6 هايي با حداقل ضخامتكه در حالت دوم جداكنندهآن

 .ور گرددپشته در آب غوطه
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  استحكام خمشي عرضي   6-4
 3براي انواع كاشي منطبق با جدول  بايد گردد، نتايجآزمون مي 1- 10 دهنگامي كه كاشي طبق روش بن

  .باشد
  )نيروي خمش(عرضي خمشياستحكام  - 3جدول 

 نوع

 نيروي خمش برحسب نيوتن

  مرطوب خشك
 كاشي منفرد كاشي 5ميانگين  كاشي منفرد كاشي5ميانگين

 1157  1334  1556  1779 بلند برآمدگي

  890  1001  1112  1334 متوسط برآمدگي
  890  1001  1112  1334 كوتاه برآمدگي

  
  نفوذ ناپذيري   6-5

  :ساعت قابل پذيرش خواهد بود، اگر 2نتيجه آزمون پس از 
  و در سطح دروني كاشي آبي بر جاي نمانده باشد 6-5-1
  .سطح دروني قابل مشاهده هيچ يك از كاشي ها، مشاهده نگردد  25% رطوبت در بيش از 6-5-2
  

  جذب آب 6-6
ها ، جذب آب آن 4بندي جدول گردد، پس از دستهآزمون مي 2-2هنگامي كه كاشي طبق روش آزمون بند 

  .باشد 5بايد مطابق جدول 
  
  

  دسته بندي وزن - 4جدول 
برحسب كيلوگرم براي هر مترمكعب وزن كاشي خشك شده با آون دسته بندي وزن

 2000بيش از  معمول

 1680تا  2000 متوسط

 1680كمتر از  سبك وزن
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  جذب آب - 5جدول 

دسته بندي وزن
  آب برحسب درصد بيشترين جذب

 

  كاشي منفرد ميانگين پنج كاشي

  5/10 5/12 معمول
 5/14 5/16 متوسط

 0/18 0/20 سبك وزن

  

  بافت و رنگ       6-7
توسط خريدار مشخص گردد و متقابال بين خريدار و تامين كننده با رجوع به يك  بايدها بافت و رنگ كاشي

  .ها و درجه رنگ به توافق برسدنمونه داراي نشان دهنده دامنه ممكن بافت
  

  بازرسي  7
  .ميان خريدار و تامين كننده به عنوان بخشي از قرارداد خريد به توافق برسد بايد استانداردبازرسي اين  7-1
با انجام بازرسي ظاهري مطابق با الزامات معين شده توسط خريدار  بايدرسد، اي كه به كارگاه ميكاشي 7-2

هايي كه الزامات فيزيكي را برآورده اند و نمونههاي شاهد كه به تاييد رسيدهيا در مقايسه نمونه يا نمونه
ي جزئي و اتفاقي نسبت به رويه معمول هاي سطحها يا تركها، پريدگيتو رفتگي. ، منطبق باشنداندساخته

  .ساخت، نبايد زمينه رد كردن تلقي گردند
 استانداردانطباق كاشي با الزامات اين  در قبالها پس از انكه كاشي كار گذاشته شد، سازنده يا سازنده 7-3

  .ها ايجاد شده در خالل نصب، مسئوليتي ندارندرنگ يا خرابي از نظر

  پذيرش  8
بدون  بايدمردود گردند، چنين عدم پذيرشي  استانداردكه مصالحي كه در انطباق با الزامات اين هنگامي 8-1

در صورت بروز مردودي كه در قرار داد خريد صريحا بدان . وقفه بصورت كتبي به تامين كننده گزارش شود
ن پس از پاكسازي آجدد داراي حق بازرسي محموله مردود شده و ارائه م بايداشاره نشده باشد، تامين كننده 

مورد علت  فت اخطار دراروز پس از دري 20مصالح نامنطبق را داشته باشد، مشروط بر اينكه اين كار در ظرف 
  .مشخص مردود شدن، صورت پذيرد

بندي و كه محموله در انطباق با الزامات دسته و نوع مشخص شده مردود گردد، سازنده از طبقههنگامي 8-2
توسط خريدار از  بايدكه مرتب شد نمونه هاي جديد وله نبايد منع گردد، و هنگاميمرتب نمودن محم

كه مجموعه دوم از هنگامي. محموله به جاي مانده، انتخاب گرديده و با هزينه تامين كننده آزمون گردند
  .مردود گردد بايدها نيز در برآورد الزامات رد گردند، تمامي محموله نمونه
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  )نامهگواهي(تاييديه  9
اي كه بيانگر اين باشد كه  نمونه هر محموله  داد، گواهينامهدرصورت تصريح در درخواست خريد يا قرار

در اختيار  بايداند،  نها را برآورده ساختهآاند و و الزامات  مورد آزمون و بازرسي قرار گرفته ويژگيمطابق با 
خواست خريد يا قرار داد ذكر شده باشد، يك گزارش نتايج آزمون نيز كه در دردر صورتي. خريدار قرار گيرد

  .در اختيار خريدار قرار گيرد بايد
اگر نتايج : گردندها معموال بصورت زير تقبل ميكه در قرار داد خريدار مشخص شده باشد، هزينه آزمونمگر آن - يادآوري

اگر . دارد نيست،  هزينه آزمون بطور معمول بر عهده فروشنده استآزمون نشان دهند كه كاشي منطبق بر الزامات اين استان
  .نتايج آزمون نشان دهد كه كاشي در انطباق با الزامات اين استاندارد است، آنگاه هزينه آن بطور معمول بر عهده خريدار است

  

  آزمونهاي روش       10
  عرضي  استحكام خمشي     10-1
  وسايل  10-1-1
  هاي مناسب خمشي با قابليت كنترل سرعت  و اعمال يكنواخت نيرو و فكدستگاه مقاومت  

  
  روش انجام آزمون     10-1-2

يا پنج كاشي ) C )6±24°   ساعت غوطه ور بودن در آب در دماي 24بصورت خيس پس از  بايدپنج كاشي 
 C115°تا  C100°ساعت در دماي 24مدت هدار بدر يك آون تهويه نبصورت خشك پس از گرم شد بايد
  .شوند ونآزم

طول  دو سوميا  ±5%با حد مجاز تغييرات  مترسانتي 5/30 برابر با بايددهانه در نظر گرفته شده براي آزمون  
شود گيري ميگاه پاييني اندازهفاصله مذكور بين مراكز اجزاي تكيه. باشداست، كه بزرگتر  كدامهر ، كاشي

 .)را ببينيد 1شكل (

گاه كاشي براي بكارگيري يك گردد يا دهانه نصب شده بدون تكيه ونكاشي كه بايد آزم كه طولهنگامي
در . استفاده كردتر از مقدار الزم دانسته شده توان از يك دهانه كوچككافي نباشد،  ميمترسانتي 5/30دهنه 

ترين دهانه بدون طول كاشي است يا كل طول دراز دو سومتر يا برابر با اين حالت يك دهانه ، كه بزرگ
 .را بكار برد، تر استهركدام كه كم، گاه  نصب شدهتكيه

در يك حالت با سه نقطه خمش در يك سطح تراز افقي همراه با سطح پاييني كاشي كه بر دو  بايدكاشي 
سوم كه در جهت  گاهتكيه آن بوسيله يك) در معرض ديد(گاه قرار گرفته است و باربر سطح بااليي تكيه

در فاصله يكسان نسبت به هر يك از . (عمود بر سطح كاشي و در ميانه دهانه در حركت است اعمال گردد
نشان  2در شكل  "S"نوع يك كاشي  ونيك طرح كلي از نصب براي آزم). اجزاي سه گانه تكيه گاه پاييني

   .داده شده است
 متر و با رواداريميلي 25جنس فلز يا چوب سخت با پهناي از  بايددارنده و عضو باربر هركدام دو جز نگه

سطح كاشي كه در طول آزمون آن را تحمل مي  پروفايلتا حد امكان مطابق با  بايدها وجه. باشند %5±
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تواند كاشي، مي سطح مقطع شكلو  پروفايلبراي هر عضو بسته به شكل  پروفايلرو از اين(كنند، باشند 
، بزرگتر پروفايلبرش  ارتفاع قوساز  مترميلي 25گاه نبايد بيش از ارتفاع كلي اعضاي تكيه. )متفاوت باشد

نيم (متر ميلي 13 با ورقه هاي باربر فوالدي با حداقل ضخامت بايداگر از جنس چوب سخت باشند . باشد
نوار فاصله پركن دارنده و اعضاي باربر و سطح كاشي، يك در ميان وجه هاي نگه. پشتيباني گردند )اينچ

در مقياس  1با سختي سنج شور 30 با سختي كمتر از ±10%متر با رواداري ميلي 8/4 پالستيكي با ضخامت
A قرار گيرد بايد ±5% با رواداري ميلي متر 25 و پهناي.  

اعمال نيروي خمش با يك عضو باربر كه به اندازه اي از ) 1: (بارگذاري تعريف شده عبارتست از سامانهمنظور از  –يادآوري
دارنده كه تا جا امكان سطح نگهداري كاشي بر اعضاي نگه) 2. (كندسطح برجسته شده كاشي كه عملي است، نيرو وارد مي

تماس هر دو اعضاي باربر و تكيه گاه بطور يكسان بر هر دو كه سطح بمنظور اطمينان از اين) 3. (دارندبرجسته شده را نگاه مي
   .گردندسطح در سراسر خط مركزي كاشي براي جلوگيري از بارگذاري نامتقارن، توزيع مي

پهناي  50% هاي عرضي و عمودي پيچيده اما با سطوح باربر تخت كه حداقلهاي داراي برشبراي كاشي
منظور هاند، بهر دو سوي طول خط مركزي بطور يكسان توزيع شده گيرند و همچنين دركاشي را در بر مي

. دكننبرآورده  فوقيه گاه تخت استفاده كنيد، مشروط بر آنكه الزامات كاجراي اين آزمون از اعضاي باربر و ت
كه سطوح باربر تخت به ميزان كافي موجود نباشند، براي تهيه يك سطح مجاز به بارگيري با در صورتي

پهناي كاشي شده و در هر دو سوي طول  50%ه از يك عضو باربر تخت كه باعث اعمال بار بر حداقلاستفاد
مناسب و  سطح برجستههاي چوبي در ضخامت و طور يكسان توزيع گردد، از بلوكهخط مركزي كاشي ب

  .استفاده كنيد مترميلي 25پهناي 
  

                                                 
1- Shore Durometer 
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  خمشي استحكامالگوي انجام آزمون  – 1شكل 
   

با اعضاي ور ايجاد سطح تخت مناسب براي فراهم آوردن امكان بارگذاري و تحمل ظمنههر بلوك چوبي كه ب
چنين بلوك . از پهناي كاشي، باشد 25%داراي يك طول به اندازه حداقل بايدرفته است  كارهباربر تخت، ب

 .پهناي كاشي از يكديگر فاصله داشته باشند 25%بيش تر از بايداري متمركز نذور اجتناب از بارگنظمههايي ب
هده از انتهاي كاشي، به موازات يكديگر بوده و در اي باشند كه هنگام مشابگونه بايداعضاي تكيه گاه باربر 

  . هناي كاشي قرار گيرند تا از بارگذاري پيچشي اجتناب گرددپيك راستا 
  .طول اعضاي تكيه گاه و باربر نبايد از پهناي كاشي كمتر باشد

  
  

  :راهنما
  جهت بارگذاري 1
 بارگذاريگوي محور  2

 آزمونه 3

 صفحه الستيكي 4

 بستر ثابت 5

 هاي پايينيفاصله فك 6

 صفحات فوالدي با نشيمنگاه مخروطي 7

 فك بارگذاري 8

 هاي پايينيفك 9

  هافكنيمرخ  10
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اي براي چرخش در راستاي عرضي و طولي نمونه آزمون آزاد بوده و بگونه بايدگاه دارنده و تكيهاعضاي نگه
هاي كروي با انجام بوسيله گلوله. ونه نيروي ناچيزي را در اين راستاها اعمال نكنندگتنظيم گردند كه هيچ

  .هاي فنري مناسب مجاز استتكيه گاه
  .تا زمان شكستن قرار گيرد  N/min 4500 ت و مداوم با مقدار كمتر ازختحت بار يكنوا بايديك كاشي 

براي هر پنج كاشي گزارش كنيد و ميانگين پنج آزمون و  كيلوگرم ميزان بار را در زمان شكست بر حسب
  .حداقل نتيجه را گزارش كنيد

متناسب با تغيير پهنا مطابق با  3حداقل مقادير در جدول  ،سانتي متر 6/35 براي يك كاشي با پهناي بيش از
  .اندتنظيم شده 1ادله مع

)1( 
51.5

)( XW
TBS


 

  :كه در آن
W ؛مترپهنا بر حسب سانتي  
X  ؛بر حسب نيوتن 3مقدار از جدول 

TBS مقاومت عرضي شكست بر حسب نيوتن.  
  

  .استآمده  3آنهايي باشند كه در جدول  بايدحداقل مقادير الزم 
  

  نفوذ ناپذيري     10-2
  وسايل    10-2-1

 در يك شيب . نشان داده شده است را بسازيد 2چه در شكل مشابه آن ،متر1 در متر 1يك قاب در ابعاد 
)130(براي بازرسي يك راه دسترسي به سطح زيرين پوشش فراهم آوريد. بدون ميخ يا پوشش نمد درجه .

دروني كاشي، فراهم  روشنايي را در زير كاشي در صورت لزوم براي شناسايي وجود آب باقي مانده بر سطح
  .آوريد

 دوني كاشي بيباال زهواركنيد براي ميداني نصب ميرا به همان صورت كه در كار ها كاشي 1- 10-2-1
  .استفاده از ميخ نصب كنيد

روي  مترميلي 38در  مترميلي 2هاي  با سوراخ مترميلي 12با قطر داخلي  1ديلوگيك لوله  2- 10-2-1
يك نازل پاشش را ). را ببينيد 2 شكل(شبيه سازي كنيد باالتر را  مسيربام قرار دهيد تا ريزش از  مسير باالي

كه به هر كاشي بر روي بام طوريهدر باالي مركز كاشي براي شبيه سازي بارش مستقيم باران قرار دهيد ب
دماي . اي باشد كه كمترين حجم از پاشش اضافي هدر رودعملكرد آب بايد بگونه. حجم يكساني از آب برسد

  .داري گرددنگه ) C)324° در بايدآب 
  
 

                                                 
1- Diluge 
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  آزمون انجام روش   10-2-2
  :هاي تركيبي زير انجام گرددبر روي سطح بام به ميزان بايدبارش باران مشابه سازي شده  

  mm/h150  ديلوگطريق لوله از  10-2-2-1
  mm/h75 از طريق نازل پاشش  10-2-2-2
  .باشد mm/h225 برابر با دبايسازي شده شابهكل بارش م 10-2-2-3
به بارش مشابه تا محاسبه كنيد  2بوسيله رابطه خواسته شده را براي واحد پاشش  سرعت شاره 10-2-2-4

  .معين برسيدسازي شده براي يك مساحت بام 
  

 )2(     AQ  25.1  

  
 :آن كه در

A   ؛مربعمترمساحت ناحيه تحت آزمون بر حسب  
Q  برحسب ليتر بر دقيقه هسرعت شار.  
  

  .دوبرابر واحد پاشش محاسبه شده در باال باشد بايد ديلوگميزان جريان براي لوله  10-2-2-5
  .بوسيله ابزار جريان سنج پايش شود بايدميزان جريان  10-2-2-6
  .داشته شودساعت نگه 2براي مدت  بايدجريان آب  10-2-2-7
  
  نمونه محاسبه    10-2-3

، آنگاه سطح بامي به يمرا قرار ده)m22/1×  22/1( ابعادبه  سقفيآزمون يك كاشي  دستگاهيك در اگر 
  :جريان براي واحد پاشش برابر است با. مربع الزم استمتر 49/1اندازه 

  
49.125.1 Q  

  
جريان تركيبي بر . باشد دقيقهليتر بر  79/3داراي جرياني معادل بايددوبرابر واحد پاشش بوده و  ديلوگواحد 

  .باشد ليتر بر دقيقه 68/5 در كل به ميزان بايد سقفيكاشي 
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  ديلوگلوله  -2شكل 

  واحد بر حسب ميلي متر

  

  
  :راهنما
  قاب شستشو     1        

  دارندهزهوار نگه    2        
  باال زهوار     3        
  نازل      4        

  لوله اسپري      5        
  زهوار باال       6        

  مسير آب خروجي      7        
  نازل اسپري     8        
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  الف پيوست
  )الزامي(

  اطالعات تكميلي
  

اثر هوازدگي بر كاشي به شاخص عوامل جوي، كه براي هر مكان نتيجه ميانگين ساليانه تعداد روزهاي  1-الف
  .، كه در زير آمده است، مي باشد)اينچ(ميلي متر چرخه انجماد و ميانگين ساليانه بارش زمستاني بر حسب 

  روز چرخه انجماد تعداد  2-الف
ميانگين تعداد . كندسلسيوس تغيير ميصفر درجهيا در پايين  ماي هوا هم در باالين دآهر روز كه در طول  

نها كه آروزهاي چرخه انجماد در يك سال ممكن است برابر با اختالف بين ميانه تعداد روزهايي كه در خالل 
صفر نها حداكثر آتر است، و ميانه تعداد روزهايي كه درخالل يا پايين سلسيوسصفر درجهدماي حداقل 

  .يا كمتر است، باشدسلسيوس درجه

  ميزان بارش زمستاني  3-الف
كه در طي دوره مياني و در برگيرنده  ،مترميليمجموع ميزان متوسط بارش اصالح شده ماهيانه، بر حسب  

بارش زمستاني براي هر دوره برابر است . بندان در پاييز و آخرين سرما در بهار استتاريخ معمول نخستين يخ
بارش باران براي يك دوره يك ماهه . منهاي يك دهم كل بارش برف، برف و باران و تگرگبا كل بارش 

  .شودميسرشكن 
  
 

  


