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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 قيقاتتح و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشوررسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات ص
  .جهت  اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران احبص كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شودمي 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   پـيش   .شودمي حاصل دولتي غير و دولتي هايسازمĤن نهادها، تخصصي، وعلمي مراكز ندگان،كن 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 ورتص در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شودمي منتشر و چاپ
كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيين ضوابط رعايت با نيز صالحذي و مندعالقه هايسازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب ،     .شـود مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوندمي 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  انسـازم  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قـانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC)خـاص  هـاي  دينيازمنـ  و كلـي  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 ،
تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون ، براي حمايت از مصرف كنندگان ، حفظ سازمان ملي استاندارد ايران مي
ن از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي ، حصول اطميناسالمت و ايمني فردي و عمومي

يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري  /از استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و
، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور سازمان مي . نمايد
ها و مؤسسات فعال همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمĤن. بندي آن را اجباري نمايد درجه

محيطي ، آزمايشگاه در زمينة مشاوره ، آموزش ، بازرسي ، مميزي و صدور گواهي سامانه هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست
ها و مؤسسات را بر اساس وسايل سنجش ، سازمان ملي استاندارد ايران اين گونه سازمĤن) واسنجي ( ها و مراكز كاليبراسيون 

ها اعطا و بر كند و در صورت احراز شرايط الزم ، گواهينامة تأييد صالحيت به آنضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي
وسايل سنجش ، تعيين عيار فلزات ) واسنجي ( ترويج دستگاه بين المللي يكاها ، كاليبراسيون  .كند ها نظارت ميعملكرد آن

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

  

                                                 
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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  گفتارپيش
الزامـات   -)داخلي و خارجي(ا براي پوشش ديوار هو كاشي )هااسلب( هاسنگورق -مصنوعيسنگ « استاندارد
 و تهيـه  ملي استاندارد ايـران  سازمانتوسط  مربوط هايكميسيون در آن نويسپيش كه »هاي آزمونو روش
استاندارد مهندسي سـاختمان و مصـالح و    ملي يهكميت اجالس چهارصد و چهل و ششمين در و شده تدوين
 3 مـادة  يـك  بنـد  استناد به اينك ،است گرفته قرار تصويب مورد 23/9/1392 مورخ هاي ساختمانيفرآورده
 عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات سازمان و قوانين اصالح قانون

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد
خدمات،  و علوم صنايع، مينةز در جهاني و ملي هايپيشرفت 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، هيارا استانداردها

   .كرد استفاده ملي ردهاياستاندا تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين هتهي براي كه بع و ماخذيمن

BS EN 15286: 2013, Agglomerated stone. Slabs and tiles for wall finishes (internal and 
external) 
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داخلي و (ها براي پوشش ديوار و كاشي )هااسلب( هاسنگورق -مصنوعيسنگ 
  هاي آزمونالزامات و روش -)خارجي

  و دامنه كاربرد هدف   1
 نماهاي ها و كاشيسنگورقهاي آزمون مناسب براي تعيين الزامات و روش استانداردهدف از تدوين اين 

پوشش براي استفاده در است كه  mm3500تر از از سنگ مصنوعي داراي طول يا عرض بيشساخته شده 
ديوارهاي داخلي و بيروني ساخته شده و به هر دو روش نصب مكانيكي يا چسباندن با استفاده از مواد 

  . گيرندچسبنده يا مالت، مورد استفاده قرار مي
  .كاربرد دارد اههفرآوردگذاري اين نشانهابي انطباق و ندارد براي ارزيهمچنين اين استا

 پوششمورد استفاده در  ساخته شده از سنگ مصنوعي يهاي نماها و كاشيسنگورقبراي اين استاندارد 
  . هاي داخلي و بيروني كاربرد نداردسقف

ها كه استفاده از آن يساخته شده از سنگ مصنوع هاي نماها و كاشيسنگورقاين استاندارد براي  همچنين
  .نيز كاربرد ندارد مد نظر است، كاذبهاي در سقف

هاي فرآورده، - ساختهاي بتن پيشهفرآورده، ]2[اجزا ديوار  -ساختهبتن پيشاي هاين استاندارد براي فرآورده
براي  هاي موزاييكيكاشي ، و]4[ هاي موزاييكي براي مصرف داخليكاشي ،]3[مبلمان شهري و فضاي سبز 

  .كاربرد ندارد ،]5[ مصرف بيروني
  
  مراجع الزامي       2

. ها ارجاع داده شده است حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير 
  . ي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شوديبدين ترتيب آن مقررات جز

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  خ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاري
ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :ي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير برا

 -ساختماني هايش براي مصالح و فرآوردهـبرابر آت ش درـواكن ،8299استاندارد ملي ايران شماره    2-1
  بنديطبقه

تعيين مقاومت  -قسمت دوازدهم -روش آزمون-مالت بنايي ،9150-12استاندارد ملي ايران شماره    2-2
  و داخلي سخت شده، به مصالح زير كار چسبندگي مالت هاي اندود كاري بيروني

 -هاي ساختمانيواكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده ،11621استاندارد ملي ايران شماره    2-3
ها در معرض تهاجم گرمايي عامل مشتعل پوشهاي ساختماني به جز كففرآورده - هاي آزمونروش
  منفرد
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 كششي چسبندگي مقاومت ينـتعي -كاشي هاي سبـچ ،12487تاندارد ملي ايران شماره ـاس    2-4

  آزمون روش - سيماني هايچسب
 هايچسب برشي چسبندگي مقاومت تعيين كاشي هاي چسب ،12493استاندارد ملي ايران شماره     2-5

  آزمون روش -ديسپرسي
 -و جذب آبتعيين چگالي ظاهري : 1قسمت  - ، سنگ مصنوعي16618- 1استاندارد ملي ايران شماره    2-6

  روش آزمون
روش  - تعيين مقاومت خمشي: 2قسمت  -، سنگ مصنوعي16618-2استاندارد ملي ايران شماره    2-7

  آزمون
 -زدگييختعيين مقاومت در برابر : 5قسمت  - ، سنگ مصنوعي16618-5شماره استاندارد ملي ايران    2-8

  روش آزمون - شدنآب
2-9   EN 12003, Adhesive for tiles - Determination of shear adhesion strength of reaction 

resin adhesives  
2-10   EN 14617-6, Agglomerated stone - Test methods - Part 6: Determination of thermal 

shock resistance  
2-11   EN 14617-8, Agglomerated stone - Test methods - Part 8: Determination of resistance 

to fixing (Dowel Hole)  
2-12   EN 14617-11, Agglomerated stone - Test methods - Part 11: Determination of linear 

thermal expansion coefficient  
2-13  EN 14617-12, Agglomerated stone - Test methods - Part 12: Determination of 

dimensional stability  
2-14  EN 14617-16, Agglomerated stone - Test methods - Part 16: Determination of 

dimensions, geometric characteristics and surface quality of modular tiles  
2-15   EN 14618:2009, Agglomerated stone - Terminology and classification  
2-16   EN ISO 10456, Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated 

design values and procedures for determining declared and design thermal values 
  
  اصطالحات و تعاريف       3

زير اصطالحات و تعاريف  ،6-2استاندارد بند  در تعيين شدهاصطالحات و تعاريف عالوه بر  استاندارددر اين 
  :روندنيز به كار مي

  
3-1      

 نماسنگ يا كاشي ابعاد ورق

. باشندسنگ يا كاشي براي استفاده به عنوان پوشش ديوار مي، ابعاد يك ورقdو ضخامت  b، عرض lطول 
  ).را ببينيد 1شكل (اند ه شدهيمتر ارابر حسب ميلي اظهار شدهابعاد به ترتيب 
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3-2      
 سنگ يا كاشي نماورق Aرده 

مورد ) را ببينيد 2جدول (تر طول، عرض و ضخامت گيرانههاي سختبا رواداري سنگ يا كاشي نماورق
و بدون بافت، به هر دو ) را ببينيد 2شكل ( داربافت استفاده براي پوشش ديوارهاي داخلي و بيروني، سطوح

  .باشدها ميروش نصب مكانيكي يا استفاده از مواد چسبنده يا مالت براي چسباندن آن
  

  
  نماسنگ يا كاشي استفاده شده براي ابعاد اسمي ورق -1شكل 

  
3-3      

 سنگ يا كاشي نماورق Bرده 

مورد  )را ببينيد 2جدول ( باشدمي تر طول، عرض و ضخامتگستردههاي با رواداري سنگ يا كاشي نماورق
و بدون بافت، با يك ) را ببينيد 2شكل ( داربافتاستفاده براي پوشش ديوارهاي داخلي و بيروني، سطوح 
، به منظور اطمينان از مسطح سنگ يا كاشي نماورقگيرداري مكانيكي قادر به تعديل كردن اختالف ضخامت 

  .باشدمي نماسري بودن سرتا
  .شودها در طول و در عرض، با ايجاد الگوي مناسب درزهاي باز در ديوار تعديل مياختالف -1 يادآوري
  .باشدشوند، مناسب نميكه با مواد چسبنده يا مالت چسبانده مي ،هاي نماها يا كاشيسنگورقبراي  Bرده  -2 يادآوري

  
  لزاماتا      4
  خصوصيات هندسي    4-1
  ابعاد    4-1-1

د و اين وانجام ش 10-2، مطابق با استاندارد بند هاي نماكاشي) را ببينيد 2شكل (هاي ابعاد گيرياندازه
  .انجام شده استالف  مطابق با پيوست هاي نماسنگورقها براي گيرياندازه
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  هاي ابعادرواداري    4-1-2
ابعاد . تر باشدبيش 2ه شده در جدول ينبايد از مقادير ارا ماهاي نها و كاشيسنگورق هايگيرياندازهانحراف 

يعني طول، عرض و (، و ابعاد 14- 2مطابق با استاندارد بند  هاي نماكاشي) يعني طول، عرض و ضخامت(
  .شوندمطابق با پيوست الف تعيين مي ،هاي نماسنگورق) ضخامت

  
  نماهاي ها و كاشيسنگورقهاي ابعاد رواداري - 2جدول 

  هاي نماها و كاشيسنگورقهاي ابعادرواداري  
  Bرده  Aرده

  )l(طول
  ≥ mm3500 ≤ mm3500و  < mm1000 ≤  Mm1000و  ≤ b(  mm600 <  mm600(عرض 

   ± mm5/0 ±  mm7/0 ±  mm0/1 ±  %2/0  رواداري طول و عرض
  ± mm0/2اما حداكثر 

  )-a )d( mm7/0 ±  mm )3/+1رواداري ضخامت
a   با سطح بااليي بافته، جايي كهكاشي نماسنگ وري ضخامت نبايد براي ورقرواداmm1> dmax-dmin ) اعمال شود)را ببينيد2شكل ،.  

  

  
  :راهنما

dmin    حداقل ضخامت  
dmax    حداكثر ضخامت  

  هاي نماها و كاشيسنگورق داربافتهاي مقطع عرضي سطوح بااليي نمونه -2شكل 
  

در نظر گرفته ) dmax(، بايد حداكثر ضخامت داربافتبا سطح بااليي  سنگ يا كاشي نماورق براي محاسبه وزن
  .شود

در نظر ) dmin(، بايد حداقل ضخامت داربافتبا سطح بااليي  سنگ يا كاشي نماورقبراي تعيين بار شكست 
  .گرفته شود
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  مسطح بودنهاي رواداري    4-1-3
 هاي نماسنگورقبراي  و 14-2بايد مطابق با استاندارد بند  هاي نماكاشيسطح براي  مسطح بودنانحراف 

-ك ورقـطر يـول قـط 3/0%ها، بايد از رواداريـها نرافـد، و اين انحـت الف باشـطابق با پيوسـد مـايـب

  .تر باشدتر باشند، بيشكدام كم، هر mm4يا  كاشي نما/سنگ
را  2شكل ( mm1> dmax-dmin، جايي كه داربافتبا سطح بااليي  هاي نماكاشيها و سنگورقاين الزامات براي  -يادآوري

  .شود، اعمال نمي)ببينيد
  
  ايصفحهزواياي نيم    4-1-4

هاي دو قطر آن، به صورتي كه در پيوست بايد در نتيجه مقايسه طول سنگ يا كاشي نماورقصفحه زاويه نيم
  .گيري شودب توصيف شده است، اندازه

  .ه شده است، انحراف داشته باشديارا 3تر از آن چه در جدول هاي دو قطر نبايد بيشالف بين طولاخت
  

  هاي نماها و كاشيسنگورقهاي طول قطرهاي الزامات روارداري -3جدول 
  ≥ mm3000و  < mm1000 ≤  mm1000و≤b ()mm( mm600< mm600(عرض  يا) l(طول

 ± mm( 9/0 ±2/1 ± 0/3(هاي قطر رواداري طول

  
  پرداخت سطح    4-1-5

  .شود انجام سنگ يا كاشي نماورقهاي پرداخت سطح بايد به صورت يكنواخت بر روي لبه
 برآوردهباشند و بايد براي ظاهري منظم  ها دارايبا توجه به فرآيند پرداخت انجام شده روي آن سطوح بايد

  .ت قرار گيرندكردن پرداخت سطح تعيين شده، تحت عمليات پرداخ
، كه از قبل توسط توليدكننده به سنگ يا كاشي نماورقهاي اين پرداخت سطح بهتر است بر روي نمونه

  .شده، انجام شود حويل دادهخريدار ت
  

  :شامل موارد زير است سنگ يا كاشي نماورقهاي سطح پرداخت -مثال
 آيد؛به دست مي F220دانه  ، كه با استفاده از ديسك سايشي با اندازهصافيده يسطوح سا -

 آيد؛به دست مي F400سطوح پرداخت مات، كه با استفاده از ديسك سايشي با اندازه دانه  -

  آيد؛سطوح كامالًصيقلي، كه با استفاده از ديسك يا نمد سايشي به دست مي -
  

  خصوصيات فيزيكي و مكانيكي    4-2
  كليات    4-2-1
تا  2- 2- 4خصوصات بندهاي منوط به الزامات قرار دادي هستند،  ي نماهاها و كاشيسنگورق نگاهي كهـه
 ،صورت با توجه به شرايط كاربرد نهايي مدنظر، در غير ايناظهار شوند هافرآوردهبراي اين  بايد ،12- 2- 4

  .اظهار شوند
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وجه به الزامات با تمانند اينكه  ،دكراستفاده  هاي قرارداديويژگياز  توانمي ،قادير مرجعـمايجاد براي 
  .اظهار شوند توليدكننده دادهبرگهدر طراحي يا در قانوني، مقادير مرجع، 

  
  شكل ظاهري    4-2-2

  .اظهار شودبايد  سنگ يا كاشي نماورقاين خصوصيت 
از آن ساخته شده است، بايد  سنگ يا كاشي نماورقرنگ، پرداخت سطح و روشنايي سنگ مصنوعي كه 

هاي انتخاب شده با توافق شناسايي شود، مثالً در مورد گستره نمونه چشميصورت  مطابق با پيوست پ به
  .بين توليدكننده و خريدار

ها، به شرط اين كه مربوط به خصوصيات نوع سنگ ها يا رگهتغييرات چشمي مانند ناخالصيگونه هر 
نداشته باشند،  هاي نمااشيها و كسنگورقمصنوعي بوده و مشروط بر اين كه تاثير مخربي بر عملكردهاي 

  .مجاز هستند
  .توصيف شده است پيوست پكه در  ،اي باشندبايد به گونه مرجعهاي نمونه

  
  واكنش در برابر آتش    4-2-3

آتش استفاده شود، عملكرد  در معرضدر نواحي  هاي نماها و كاشيسنگورقهنگامي كه مد نظر است از 
  .اظهار شود نيز موارد و ممكن است در ساير، وداظهار شواكنش در برابر آتش بايد 

- ها ميهاي مصنوعي حاوي مواد زير سـاخته شده باشـند، آناز سنگ سنگ يا كاشي نماورقهنگامي كه 

  :بندي شوندطبقه A1، به عنوان واكنش در برابر آتش رده )CWT1(توانند بدون نياز به آزمون 
  تر باشد؛حجم، هر كدام كه سنگينجرم يا  1/0%ر باشد، حداكثر ، اگ)چسب(مواد آلي به صورت خميره  - الف
جرم يا حجم، هر كدام كه  1%دانه، اگر باشد، حداكثر مواد آلي با توزيع يكنواخت به صورت سنگ -ب

  .تر باشدسنگين
ده در باال پيروي ـه شيالف و ب ارا رايطـشگ مصنوعي، كه از ـساخته شده از سن اـسنگ يا كاشي نمورق
بايد بعد از آزموده كاربرد مد نظر منوط به الزامات قراردادي واكنش در برابر آتش است، داراي و  كندنمي

مطابق با  اتصالنصب كردن و  ، شاملاستاندارد ه شده در اينيشدن مطابق با استانداردهاي آزمون ارا
  .بندي شودطبقه 3- 2، مطابق با استاندارد بند  1- 2استاندارد بند 

  
  چگالي ظاهري و جذب آب    4-2-4

شده و مد نظر است ) چسبانده(با استفاده از مواد چسبنده يا مالت نصب   سنگ يا كاشي نماورقهنگامي كه 
. اظهار شودها كه از آن در موقعيت در معرض تماس با آب استفاده شود، بايد چگالي ظاهري و جذب آب آن

  .و نتايج نيز مطابق آن بيان شودعيين شده ت 6-2ها بايد مطابق با استاندارد بند اين
  

                                                 
1 - Classification Without Testing (CWT) 
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  مقاومت خمشي كششي    4-2-5
مقاومت خمشي . اظهار شود، بايد سنگ يا كاشي نماورقهنگامي كه نياز باشد مقاومت خمشي كششي 

و نتايج نيز مطابق آن بيان تعيين شده  7-2مطابق با استاندارد بند با استفاده از روش آزمون كششي بايد 
  .شود

با  تا زماني كه كامالً صاف شوند ح بافته بايد، سطداربافت با وجه بااليي هاي نماها و كاشيسنگورقر مورد د
) dmin(هاي مسطح از همان مواد با حداقل ضخامت شده يا از نمونه سازيسايش آمادهعمل استفاده از 
  .)را ببينيد 2شكل ( استفاده شود

  
  هدايت حرارتي    4-2-6

شده و منوط به الزامات ) چسبانده(با استفاده از مواد چسبنده يا مالت نصب  سنگ يا كاشي نماورقجايي كه 
  .اظهار شودقراردادي باشد، مقدار هدايت حرارتي بايد 

مشخص شده  استانداردمقدار هدايت حرارتي بايد بر اساس مقدار چگالي ظاهري، تعيين شده با استفاده از 
مورد  16- 2ن مقدار بايد براي محاسبه هدايت حرارتي مطابق با استاندارد بند اي. ، باشد4-2-4در بند 

  .استفاده قرار گيرد
و نتايج بر حسب  ]9[ورد با استفاده از آزمون استاندارد به دست آ راهدايت حرارتي ممكن توان ميهمچنين 

  .و گرد شده تا يك رقم اعشار، اظهار شود) W/(m·K)(وات بر متر درجه كلوين 
  
  مقاومت در برابر شوك حرارتي    4-2-7

در معرض  سنگ يا كاشي نماورقده يا جايي كه مد نظر است از جايي كه منوط به الزامات قراردادي بو
  .اظهار شودهاي حرارتي بحراني استفاده شود، مقدار مقاومت در برابر شوك حرارتي بايد چرخه

و تعيين شده  10-2از روش آزمون مطابق با استاندارد بند  مقاومت در برابر شوك حرارتي بايد با استفاده
  .نتايج نيز مطابق آن بيان شود

، سطح بافته بايد تا زماني كه كامالً صاف شوند با داربافتبا وجه بااليي  هاي نماها و كاشيسنگورقدر مورد 
) dmin(با حداقل ضخامت هاي مسطح از همان مواد سازي شده يا از نمونهاستفاده از عمل سايش آماده

  ).را ببينيد 2شكل (استفاده شود 
  
  ضريب انبساط حرارتي خطي    4-2-8

در جايي  هاي نماها و كاشيسنگورقهاي قرادادي بوده يا مد نظر است كه جايي كه منوط به درخواست
يب انبساط حرارتي هاي حرارتي باشد، مقدار ضراستفاده شود كه در معرض تغييرات ابعادي ناشي از فعاليت

  .اظهار شودخطي بايد 
و نتايج تعيين شده  12-2ضريب انبساط حرارتي خطي بايد با استفاده از روش آزمون مطابق با استاندارد بند 

  .نيز مطابق آن بيان شود
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  پايداري ابعادي    4-2-9
با استفاده از يك  شي نماسنگ يا كاورقباشد يا جايي كه مد نظر است  جايي كه منوط به الزامات قراردادي

  .اظهار شودماده چسبنده يا مالت نصب شود، بر روي چيزي كه حساس است، رده پايداري ابعادي بايد 
و نتايج نيز مطابق تعيين شده  13-2پايداري ابعادي بايد با استفاده از روش آزمون مطابق با استاندارد بند 

  .آن بيان شود
  
  تگيپيوس/مقاومت چسبندگي    4-2-10
الت ـها با استفاده از مواد چسبنده يا مب آنـتلزم نصـمس سنگ يا كاشي نماورقفاده از ـگامي كه استـهن
تانداردهاي زير تعيين ـي از اسـداقل يكـابق با حـها بايد مطنآندگي پيوند ـچسب/ د، مقاومت چسبندگيـباش
  : شود
  ؛4- 2ند مطابق با استاندارد ب: 1براي مواد چسبنده سيماني - الف
  ؛5- 2مطابق با استاندارد بند : 2پاششيبراي مواد چسبنده  -ب
  ؛9-2مطابق با استاندارد بند : 3براي مواد چسبنده واكنش رزيني -پ
  ؛2- 2مطابق با استاندارد بند : براي مالت -ت

  .اظهار كنديا مالت آزموده شده را /توليدكننده بايد نتيجه آزمون براي نوع خاص مواد چسبنده و
  
  مقاومت در برابر گيرداري    4-2-11

ها شود، مقاومت در برابر گيرداري شامل نصب مكانيكي آن سنگ يا كاشي نماورقهنگامي كه كاربرد مد نظر 
  .و نتايج نيز مطابق آن بيان شودتعيين شده  11- 2بايد با استفاده از روش آزمون در استاندارد بند ) چالپين(

ب شده با توجه به مقاومت در برابر گيرداري، بهتر است با بررسي كردن نتايج عملكرد سامانه نصب انتخا
  .از روش آزمون اشاره شده، تعيين شوند اظهار شده

  
  انتشار مواد خطرناك    4-2-12

مصنوعي، كه براي سالمتي، هاي و كاشي) هااسلب(ها سنگورقدر مورد مقدار انتشار مواد خطرناك ناشي از 
  .هاي الزم به عمل آيداحتياط ،ط خطرناك هستندبهداشت و محي

  
وان ـتيـتند، مـاك هسـطرنـيط خـت و محـداشـالمتي، بهـراي سـوادي كه بـراي مـژه بـات ويـامزـود الـدر نب -ادآوريـي

شاني ـه نـب EUROPA ترنتيـايگاه اينـدر پ ،طرناكـواد خـورد مـايي در مـررات اروپـالعات مقـاي اطـهاه دادهـبه پايگ
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ مراجعه كرد.  

  
  

                                                 
1 - Cementitious adhesives  
2 - Dispersion adhesives  
3 - Reaction resin adhesives  
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  شدنآب -زدگييخهاي دوام مقاومت خمشي به ازاي چرخه    4-2-13
در معرض  سنگ يا كاشي نماورقجايي كه منوط به الزامات قراردادي باشد يا جايي كه مد نظر است از 

  .اظهار شودبايد  شدنآب - زدگييخده شود، مقدار مقاومت در برابر استفا شدنآب - زدگييخهاي چرخه
 شود وتعيين  8-2بايد با استفاده از روش آزمون مطابق با استاندارد بند  شدنآب -زدگييخمقاومت در برابر 

  .نتايج نيز مطابق آن بيان شود
  
  هاي آزمونروش    5

هاي و در پيوست 16618هاي ملي ايران به شماره داستاندارمجموعه هاي خاص هاي آزمون در قسمتروش
  . اندخاص اين استاندارد توصيف شده

  
  ارزيابي انطباق    6
  قوانين عمومي    6-1

) هاشامل رده( اظهار شدهبا الزامات اين استاندارد و با مقادير   نماهاي مصنوعي ها و كاشيسنگورق انطباق
  :يد شوديبايد با موارد زير تا

  ؛)ITT( 1نوعي اوليه آزمون - الف
  .فرآوردهتوليدكننده، شامل ارزيابي  اي به وسيلهكنترل توليد كارخانه -ب

يت مسئولپذيرش الزم براي آمادگي جانبه را حفظ كرده و بايد توليدكننده هميشه باشد يك كنترل همه
  .را داشته باشد فرآورده

بندي شوند، در اينجا بايد بررسي گروه فرآوردهخانواده هاي ها به گروهفرآوردهبه منظور آزمون، ممكن است 
درون يك خانواده، معرف خصوصيات مشابه همه  فرآوردهشود كه نتايج يك يا چند خصوصيت از هر 

  .هاي درون آن خانواده باشدفرآورده
  .تر از يك گروه خانواده قرار گيردممكن است با خصوصيات مختلف در بيش فرآوردهيك 

  
  )TT(آزمون نوعي  -)ITT(زمون نوعي اوليه آ    6-2
  كليات    6-2-1

  .يد انطباق با اين استاندارد انجام شونديهاي نوعي، بايد براي تاآزمون نوعي اوليه و آزمون
به عنوان عملكرد  فرآوردهه شده، كه توليدكننده يارا 4همه خصوصيات ضروري، به صورت پر رنگ در جدول 

به عالوه، هنگامي كه توليدكننده ادعاي انطباق . باشندبه آزمون نوعي اوليه ميمنوط  اظهار داشته است،
اعمال شود،  استانداردشده در  دربرگرفتهخصوصيات ساير هاي نوعي براي دارد، ضروري است كه انجام آزمون

ي پذيرفته هاو عملكرد 2CWFTهاي موجود قبلي، مانند استفاده از داده(مگر اين كه استاندارد، مقرراتي 
  .ه دهديها ارارا بدون انجام آزمون اظهار شدهبراي عملكردهاي ) شده مرسوم

                                                 
1 - Initial Typical Test 
2 - Classification Without Further Testing (CWFT) 
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هايي كه قبالً مطابق با مقررات اين استاندارد ممكن است بررسي شده باشند، مشروط بر اين كه اين آزمون
 فرآورده، بر روي سامانه مشابه تصديق انطباقتر، تحت هاي آزمون سختها به صورت مشابه يا با روشآزمون

 فرآوردهها براي نتايج اين آزمونهايي با طرح، ساخت و عامليت مشابه، انجام شده باشند، فرآوردهمشابه يا 
  .باشندموارد بحث قابل كاربرد مي

بندي شوند، در اينجا گروه فرآوردههاي خانواده توليدكننده به گروه يهافرآوردهبه منظور آزمون، ممكن است 
درون يك خانواده، معرف خصوصيات مشابه  فرآوردهررسي شود كه نتايج يك يا چند خصوصيت از هر بايد ب
تر از يك ممكن است با خصوصيات مختلف در بيش فرآوردهيك (هاي درون آن خانواده باشد فرآوردههمه 

  ).گروه خانواده قرار گيرد
  .وه خانواده قرار گيرندتر از يك گرها ممكن است با خصوصيات مختلف در بيشفرآورده

شده در اين  دربرگرفتههاي نوعي اوليه بايد براي همه خصوصيات هاي نوعي و آزمونبه عالوه، آزمون
  :است، انجام شود اظهار كردهعملكردشان را  توليدكنندهاستاندارد كه 

همان  مگر عضو(اصالح شده  سنگ يا كاشي مصنوعي نماورقجديد يا  فرآوردههنگامي كه يك نوع  -
 شود؛ ياتوليد مي) خانواده باشد

اظهار هاي در ابتداي يك روش جديد يا اصالح شده براي توليد، كه در اين جا ممكن است بر ويژگي -
 .تاثير داشته باشد شده

در ماده خام يا تامين كننده اجزا، يا در فرآيند  ،سنگ يا كاشي مصنوعي نماورقهنگامي كه در طرح  -
تغييري اتفاق افتد، كه تاثير قابل توجهي بر يك يا چند ) ريف يك خانوادهمشروط به تع(توليد 

هاي نوعي و آزمون نوعي اوليه بايد براي خصوصيات مناسب آزمونها داشته باشد، خصوصيت آن
  .تكرار شوند

ا بر اساس انطباق ب ،توسط توليدكننده جز ها از قبلشود كه خصوصيات آني استفاده ميياجزا از جايي كه
هاي اين اجزا ويژگي. ، نيازي به ارزيابي مجدد اين خصوصات نيستتعيين شده ،ساير استانداردهاي فرآورده

  .ها نيز مستند شودبايد مستند شود، همچنين بايد طرح بازرسي براي اطمينان از انطباق آن
را،  داردهاي ملي ايرانمطابق با استانهاي هماهنگ ويژگي بر اساسگذاري شده نشانههاي فرآوردهتوان مي

يت مسئولجايگزين تواند نميگذاري در نظر گرفت، اگر چه اين فرض نشانهدر  اظهار شدهعملكردهاي  دارنده
سنگ يا كاشي نماي ورقمصنوعي براي ايجاد اين اطمينان شود كه  هاي نماها و كاشيسنگورقطراح 

 برآوردهالزم براي  ملكرديداراي مقادير ع ،آن ي جزهاو فرآورده ،عموماً به طور صحيح طراحي شده مصنوعي
  .كردن طراحي هستند

  
  هاي آزمون، آزمون و معيار پذيرشنمونه    6-2-2

ه شده به صورت پر ي، اراسنگ يا كاشي مصنوعي نماورقي رآزمون نوعي اوليه بايد بر روي خصوصيات ضرو
  :، انجام شود4رنگ در جدول 

 جديد؛ يا سنگ يا كاشي مصنوعي نماورقاستاندارد يا در آغاز توليد يك يد انطباق با اين يبراي تا -
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هنگامي كه تغييرات چشمگيري در فرآيند توليد اتفاق افتد كه به صورت چشمي تعيين شود يا  -
  .اتفاق افتد FPC1تغييرات چشمگير در نتايج 

گيري مشابه، خصوصيات اندازه وردهفرآ/ مانند مصالح(هايي كه قبالً مطابق با مقررات اين استاندارد آزمون
تواند براي انجام شده، مي) تصديق انطباق مشابه سامانهبرداي و شده با روش آزمون مشابه، فرآيند نمونه

  .در نظر گرفته شوند) ITT(آزمون نوعي اوليه 
سنگ يا ورقا ممكن است يا گزارش آزمون تهيه شده ب) هامانند مقادير، رده( اظهار شدهعملكردهاي ارزيابي 

هاي آزمون اين استاندارد انجام ها مطابق با الزامات و روشتقويت شود، مشروط بر اين كه آزمون كاشي نما
  .شده باشند
  .اظهار شوندارجاع داده شده است،  2-4و  1- 4به صورتي كه در بند هاي انتخاب شده بايد نتايج آزمون

سال پس از تاريخ  10حداقل تا مدت  شود وثبت  يدكنندهتولكليه نتايج آزمون نوعي اوليه بايد توسط 
  .اند، نگهداري شودكه گزارش داده شده هاي نماها و كاشيسنگورقآخرين توليد 

) فرآوردهمشروط بر تعريف يك (، ماده خام يا فرآيند توليد هاي نماها و كاشيسنگورقهنگامي كه در 
يك يا چند خصوصيت را تغيير دهد،  اظهار شدهعملكردهاي  تغييري اتفاق افتد، كه به طور قابل توجهي

  .بايد براي خصوصيات مناسب تكرار شود) ITT(آزمون نوعي اوليه 
  
  هاي آزمونگزارش    6-2-3

- همه گزارش. ها بايد در گزارش آزمون مستند شوندهاي نوعي اوليه و نتايج آنيا آزمون/همه انواع آزمون، و

-ها و كاشيسنگورقسال پس از آخرين تاريخ توليد  10وليدكننده تا مدت حداقل هاي آزمون بايد توسط ت

  . اند، نگهداري شوندي كه گزارش شدههاي نما
  
  )FPC(اي كنترل توليد كارخانه    6-3
  كليات    6-3-1

 هاظهار شدهاي عرضه شده در بازار با عملكردهاي توليدكننده بايد براي اطمينان از اين كه فرآورده
  . تاسيس، مستند و حفظ كند) FPC(اي سامانه كنترل توليد كارخانهيك خصوصيات مطابق دارند، 

ها و يا ارزيابي/هاي منظم وهاي كنترلي و آزموناي بايد شامل روندهاي بازرسيسامانه كنترل توليد كارخانه
ورودي، تجهيزات، فرآيند توليد و  استفاده از نتايج به دست آمده براي كنترل مواد خام و ساير مصالح و اجزا

مند به كليه اجزا، الزامات و قوانين پذيرفته شده توسط توليدكننده، بايد به روشي نظام. فرآورده نهايي باشد
  .هاي مكتوب، مستندسازي شوندشكل خط مشي و فرآيند

ايي دستيابي به اين مستندسازي سامانه كنترل توليد بايد يك درك عمومي از ارزيابي انطباق و توان
برداري موثر از سامانه كنترل توليد بايد بررسي خصوصيات مورد نياز فرآورده را تامين كند، و  اين كه بهره

هاي مجاز محفوظ و كنترل گيرياي، فنون عملياتي و همه اندازهبنابراين سامانه كنترل توليد كارخانه. شود
  .كندمي) گردآوري(تجميع انطباق فرآورده با اين استاندارد، را با هم 

                                                 
1 - Factory Production Control 
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  باقي كه بايد آزمون شوند و معيار انطهايتعداد نمونه -4جدول 
 معيار انطباق  هاروش ارزيابي و تعداد نمونه aالزامات خصوصيات

  1-1-4  )مانند طول، عرض و ضخامت(ابعاد 
 cيا پيوست الف 14b-2استاندارد بند 

4-1-1  
  2-1-4  2-1-4  رواداري ابعاد

  3-1-4  3-1-4  مسطح بودن رواداري
  4-1-4  پيوست پ  4-1-4  زواياي نيم صفحه

  5-1-4  )را ببينيد 5-1-4بند (چشمي   5-1-4  پرداخت سطح
  2-2-4  پيوست پ  2-2-4  شكل ظاهري

هاي مصنوعيواكنش در برابر آتش، براي سنگ
  :باشد، در آن راز مواد آلي، اگ dحاوي درصدي

 ، يا)CWT(، سنگدانه ≥ 1%مواد و  ≥ %1/0 -

  درغير اين صورت بر اساس نتايج آزمون -

4-2-3  

  
  
 را ببينيد، يا 3e-2-4استاندارد بند  -

  را ببينيد 1-2استاندارد بند  -

4-2-3  

  4-2-4  6-2استاندارد بند   f 4-2-4چگالي ظاهري و جذب آب
  5-2-4  7-2استاندارد بند   5-2-4  مقاومت خمشي
  6g 4-2-6-2استاندارد بند   f  4-2-6هدايت حرارتي

  7-2-4 10-2استاندارد بند   7-2-4  مقاومت در برابر شوك حرارتي
  8-2-4 12-2استاندارد بند   8-2-4  ضريب انبساط حرارتي خطي

  9-2-4 13-2استاندارد بند   9-2-4 پايداري ابعادي
 :برايfپيوستگي/مقاومت چسبندگي

 موادچسبنده سيماني -

 پاششيمواد چسبنده  -

 يمواد چسبنده واكنش رزين -

  مالت -

4-2-10  

  
  4-2استاندارد بند 
  5-2استاندارد بند 
  9-2استاندارد بند 
  2-2استاندارد بند 

4-2-10  

  11-2-4  15-2استاندارد بند   h 4-2-11مقاومت در برابر گيرداري

مطابق با بند  12-2-24بند  مطابق با  12-2-4  انتشار مواد خطرناك
24-2-12  

- يخهايدوام مقاومت خمشي به ازاي چرخه

  13-2-4  8-2استاندارد بند   13-2-4  گشايييخ-زدگي
a   ايجاد شود 4، بايد مرجع در بند اظهار شوندكدام خصوصيات نياز است كه،اين كهگيري در موردتصميم به منظور. 
b    هافقط براي كاشي.  
c     هاي نماسنگورقفقط براي.  
d    ستتر اتوسط جرم يا حجم، هر كدام كه سنگين.  
e     بندي بدون آزمون كردن الزامات براي طبقه برآوردهبراي اطمينان از)CWT( انجام شود، بايد ارزيابي مناسبي.  
f     مواد چسبنده يا مالت چسبانده شونداستفاده از كه مد نظر است با  هاي نماها يا كاشيسنگورقبراي. 
g    23- 2مطابق با استاندارد بند  تواننديم هاي نماها و كاشيسنگورق. گرفته شوند 16- 2ندارد بند از استا ، بايده يك داده مرجع مجازيبراي ارا 

 .آزموده شود
h     اندكه به صورت مكانيكي نصب شده هاي نماها و كاشيسنگورقفقط براي.  
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  الزامات    6-3-2
  كليات    6-3-2-1

ها در يتمسئولوظايف و  .باشداي مييد كارخانهكنترل تولاجراي موثر سامانه ساماندهي  مسئول ،توليدكننده
  .روز شده نگهداري شوندهبه صورت باين مستندات بايد  شود وسازمان كنترل توليد بايد مستند 

را مديريت كرده، انجام داده يا  فرآوردهموثر انطباق  عملياتي كه كاركنانارتباط بين يت، اختيارات و مسئول
يه اقدامات اول انجام براي ي كهكاركنان در مورداين موضوع به خصوص  .بايد تعريف شود كنند،بازبيني مي

در مورد موارد غير منطبق و براي  كردن ، اقدامهاي غيرمنطبقدادن فرآودهپيشگيرانه براي جلوگيري از رخ
م دهنده عمليات كاركنان انجا .شوداعمال مي دمورد نياز هستن ،فرآوردهشناسايي و ثبت مشكالت انطباق 

بر اساس تحصيالت  صالحيت الزم را، بايد ها بايد حفظ شوند،، براي اين كه يادداشتباق فرآوردهـانط
  .داشته باشند ،ها و تجربهمناسب، آموزش، تخصص

  :هايي را به يك فرد داراي اختيارات الزم، تفويض كندفعاليت ،توليدكنندهدر هر كارخانه ممكن است 
 در مراحل مناسب؛ فرآوردهيد انطباق يسايي براي تافرآيندهاي شنا -

 شناسايي و ثبت هر مورد غيرمنطبق؛ -

  .فرآيندهاي شناسايي براي تصحيح موردهاي غيرمنطبق -
اي را تنظيم نموده و به صورت به روز نگهداري بايد اسناد تعريف كننده كنترل توليد كارخانه توليدكننده

بهتر است سامانه . و فرآيند ساخت باشند فرآوردهده بايد مناسب با مستندات و فرآيندهاي توليدكنن. كند
ها شامل موارد زير اين .اطمينان مناسبي دست يابدبه سطح  ،فرآوردهدر انطباق  ايكنترل توليد كارخانه

  :هستند
ق با اي، مطابهاي كنترل توليد كارخانههاي مربوط به عملياتها و دستورالعملسازي فرآيندآماده - الف

  ه كرده است،يهاي فني، كه مرجع اراالزامات ويژگي
  ها؛ها و دستورالعملاجراي موثر اين فرآيند -ب
  ها؛ثبت اين عمليات و نتايج آن -پ
آوري هر مورد هايي، عملها، تعمير اثرات چنين انحرافاستفاده از اين نتايج براي تصحيح انحراف -ت

  .اي براي تصحيح عامل غيرمنطبقظر در كنترل توليد كارخانهتجديدنغيرمنطبق و، اگر الزم باشد، 
، )داده است توليدكننده فرعي، كار را به توليدكنندهيعني (شده است انجام  فرعي جايي كه واگذاري قرارداد

كه  يبايد سامانه كنترل توليد سرتاسري را حفظ نموده، و اطمينان حاصل كند كه همه اطالعات توليدكننده
  .نياز دارد، را دريافت كرده است )استانداردمطابق با اين (هاي خود يتمسئولاي براي اجر

طراحي شده، ساخته  فرآوردهمورد بحث مناسب باشد، اگر توليدكننده قسمتي از  فرآوردهجايي كه براي 
 را در توليدكننده فرعيزني شده توسط آوري شده و برچسببندي شده، عملشده، بسته بنديسرهمشده، 

  .)پذيرفته شود( به حساب آورده شود توليدكننده فرعياي ممكن است كنترل توليد كارخانهاختيار دارد، 
كند، ممكن است در هيچ شرايطي را به توليدكننده فرعي واگذار ميهاي خود اي كه تمام فعاليتتوليدكننده

  .دنگذارپيمانكار فرعي، بر عهده را  هايتمسئولاين 
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  يزاتتجه    6-3-2-2
  آزمون    6-3-2-1

ها ها، تناوبد و به طور منظم مطابق با فرآيندونها و آزمون بايد واسنجي شگيري، اندازهكليه تجهيزات توزين
  .و معيارهاي مستند شده بازرسي شوند

  
  ساخت    6-3-2-2

ثباتي در فرآيند موجب ايجاد بيدر تجهيزات فرسايش يا شكست و اين كه رد، عملكبراي اطمينان از اين كه 
. ساخت نشود، كليه تجهيزات استفاده شده در فرآيند ساخت بايد به طور منظم بازرسي و نگهداري شوند

و  ،و يادداشت شوند شده انجام توليدكنندهابق با فرآيندهاي مكتوب ـهداري بايد مطـها و نگبازرسي
  .حفظ كندكننده اي توليدل توليد كارخانهمدت زمان دوره تعيين شده در فرآيندهاي كنتر درها را يادداشت

  
  ام و اجزاخمواد     6-3-2-3

هاي كليه مواد خام و اجزا ورودي بايد مستند شود، همچنين بايد طرح بازرسي براي اطمينان از ويژگي
 يدي، سطح تامورد استفاده قرار گيرد اي تامين شدهصورتي كه اجزا جعبهدر . ها نيز مستند شودانطباق آن

  .ه شده استيارا مناسب براي آن جز،هاي فني اي باشد كه در ويژگيانطباق اجزا بايد به گونه
  
  فرآيند طراحي    6-3-2-4

يت مسئولها، شناسايي فرآيند بازرسي و فرآوردهاي بايد مراحل مختلف طراحي سامانه كنترل توليد كارخانه
ها، نتايج آن و هر ود فرآيند طراحي، بايد كليه بازرسيدر طي خ. افراد در همه مراحل طراحي، را مستند كند

  .فعاليت اصالحي انجام شده ثبت و يادداشت شود
ها به يد كنند كه مراحل فاز طراحي و همه بازرسييبه اندازه كافي تفصيلي بوده و تابايد  هااين يادداشت
  .اندبخشي انجام شدهصورت رضايت

  
  گذاريهنشانقابليت رديابي و     6-3-2-5

بايد نسبت به مبدا توليدشان قابل شناسايي و  فرآوردههاي بنديها يا بستههاي منفرد، محمولهفرآورده
توليدكننده بايد فرآيندهاي مكتوبي داشته باشد براي اطمينان از اين كه فرآيندهاي مربوط به . رديابي باشند

  .اندبازرسي شدهمنظم  هاي قابل رديابي به طورگذارينشانهيا /چسباندن كدها و
  
  ها در طي فرآيند ساختكنترل    6-3-2-6

  .ريزي انجام دهدبايد توليد را تحت شرايط كنترل شده برنامه توليدكننده
  
  فرآوردهآزمون و ارزيابي     6-3-2-7

  :شودهاي زير را شامل ميهاي كنترل توليد، بعضي يا همه عملياتعمليات
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  د خام و اجزا؛تعيين و بازبيني موا - الف
  انجام شود؛ اظهار شدهها در طي ساخت مطابق با تناوب ها و آزمونكنترل -ب
مطابق با تناوبي كه ممكن است در  ،)هاآزمون اضافي نمونه(نهايي  فرآوردهها بر روي ها و آزمونبازبيني -پ

   .انجام شود باشد، اظهار شدهو شرايط ساخت آن  فرآوردههاي فني و انتخاب شده براي ويژگي
اظهار شده مقادير  ،حاصل شود اطمينانكند كه  ايجادبايد فرآيندهايي را  توليدكنندهدرباره ب و پ، 

  .اندشده برقرار، است اظهار كرده ويخصوصيات كه 
به عنوان عملكرد  فرآوردههستند، كه توليدكننده  4همه خصوصيات ضروري، به صورت پر رنگ در جدول 

به عالوه، هنگامي كه توليدكننده ادعاي انطباق دارد، . باشنداي ميبه كنترل توليد كارخانه منوط اظهار داشته
شده در استاندارد اعمال  دربرگرفتهاي براي همه ساير خصوصيات ضروري است كه كنترل توليد كارخانه

  .شود
  
  هاي غيرمنطبقفرآورده    6-3-2-8

غير منطبق مورد رسيدگي قرار  ايههفرآوردباشد كه چگونه هاي مكتوبي داشته بايد فرآيند توليدكننده
ها بايد در مدت زمان اين يادداشت شود وافتد يادداشت اي كه اتفاق ميبايد به گونه همه اين موارد. گيرند

  .، نگه داشته شوندتوليدكنندههاي مكتوب دوره تعيين شده در فرآيند
  
  فعاليت اصالحي    6-3-2-9

اي براي عمليات حذف موارد هاي مستند شدهبايد فرآيند توليدكننده، فرآوردهري از بازگشت به منظور جلوگي
  .غيرمنطبق داشته باشد

  
  بنديحمل و نقل، انبارش و بسته    6-3-2-10

ه كرده و بايد براي جلوگيري از يحمل و نقل را ارا هايروشداشته باشد كه توليدكننده بايد فرآيندهاي 
  .ها، مناطق انبارش مناسبي داشته باشدفرآورده آسيب يا تخريب
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  )FPC(هاي ديوار منوط به كنترل توليد كارخانه پوششبراي  هاي نماها و كاشيسنگورق خصوصيات -5جدول 

  خصوصيات
مرجع زيربند
براي قابليت 

  اجرا
تناوب كنترل   روش آزمون

 در طي ساخت

حداقل تناوب كنترل 
 هايفرآوردهبر روي 

  توليد شده
  )dو  l، b( ابعاد  

  رواداري ابعاد
  مسطح بودنرواداري 

4-1-1  
4-1-2  
4-1-3  

14-2استاندارد بند 
 aليدهر بهر تو  -  يا پيوست الف

 aليدهر بهر تو  -  پيوست ب  4-1-4  زواياي نيم صفحه

- 1-4بند (چشمي  5-1-4  پرداخت سطح
 aليدهر بهر تو  -  )5

 aليدبهر توهر   -  پيوست پ  2-2-4  شكل ظاهري

هاي واكنش در برابر آتش، براي سنگ
از مواد آلي،  cمصنوعي حاوي درصدي

  :اگر باشد، در آن
سنگدانه،  ≥ 1%مواد و  ≥ %1/0 -

)CWT(يا ، 

درغير اين صورت بر اساس نتايج  -
  آزمون

4-2-3  

  
  
  
  
را 3-2-4بند  -

 CWT(d(ببينيد 

-2استاندارد بند  -
  eرا ببينيد 1

طرح كنترل 
 bكيفيت

سال يكبار 5هر حداقل 

طرح كنترل   6-2استاندارد بند   4-2-4  چگالي ظاهري و جذب آب
 bكيفيت

سال يكبار 3حداقل هر 

 7-2استاندارد بند   5-2-4  مقاومت خمشي
طرح كنترل 

 bكيفيت
  حداقل هر سال يكبار

 6-2استاندارد بند   f  4-2-6هدايت حرارتي
طرح كنترل 

 bكيفيت
  حداقل هر سال يكبار

 7-2استاندارد بند   7-2-4  ر برابر شوك حرارتيمقاومت د
طرح كنترل 

 bكيفيت
سال يكبار 3حداقل هر 

طرح كنترل 12-2استاندارد بند   8-2-4  ضريب انبساط حرارتي خطي
 bكيفيت

سال يكبار 3حداقل هر 

طرح كنترل 13-2استاندارد بند   f 4-2-9پايداري ابعادي
 bكيفيت

سال يكبار 3حداقل هر 

 :برايfپيوستگي/چسبندگيمقاومت 
 موادچسبنده سيماني -

 پاششيمواد چسبنده  -

 مواد چسبنده واكنش رزيني -

  مالت -

4-2-10  

  
  4-2استاندارد بند 
  5-2استاندارد بند 
  9-2استاندارد بند 
  2-2استاندارد بند 

طرح كنترل 
 bكيفيت

سال يكبار 3حداقل هر 
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  ادامه -5جدول 

  خصوصيات
مرجع زيربند
براي قابليت 

  رااج
تناوب كنترل   روش آزمون

 در طي ساخت

حداقل تناوب كنترل 
هاي فرآوردهبر روي 

  توليد شده

طرح كنترل  11-2استاندارد بند   h 4-2-11مقاومت در برابر گيرداري
 bكيفيت

سال يكبار 3حداقل هر 

- 2-4مطابق با بند   12-2-4  انتشار مواد خطرناك
12  

-4مطابق با بند 
  12-2-4مطابق با بند   2-12

-دوام مقاومت خمشي به ازاي چرخه

طرح كنترل   8-2استاندارد بند   13-2-4  گشايييخ-زدگيهاي يخ
 bكيفيت

سال يكبار 3حداقل هر 
a    دار ها و مقصد نهايي مقتوسط كارخانه سازنده، با داشتن مرجعي براي مقدار توليد روزانه، تعداد تحويل)سري توليد(بهتر است اندازه يا مقدار يك

  .در نظر گرفته شده، تعيين شود هاي نماها يا كاشيسنگورقتوليد 
b    بر اساس )مانند دما، فشار، مقدار استعمال، تركيب و غيره(ها فرآيند توليد مناسب نسبت به آن) هاي(هر يك از اين خصوصيات بايد با پارامتر ،

  .كنترل شوندارزيابي، ) هايروش(گيري مستقيم يا غيرمستقيم يا اندازه
c    تر استتوسط جرم يا حجم، هر كدام كه سنگين.  
d    بندي بدون آزمون بايد به منظور حفظ انطباق با الزامات براي طبقه)CWT(بازرسي روزانه و منظم مناسب انجام شود ،.  
e     بندي واكنش در برابر آتش، نوعي اوليه به منظور طبقه با نمونه آزموده شده تحت آزمون هاي نماها و كاشيسنگورقبايد به منظور حفظ انطباق

  .روزانه و منظم مناسب انجام شود) اگر باشد(آزمونهاي / بازرسي
f     اندكه با مواد چسبنده يا مالت چسبانده شده هاي نماها يا كاشيسنگورقفقط براي. 
g     اندشده كه به صورت مكانيكي نصب هاي نماها و كاشيسنگورقفقط براي.  

  
  هاتوصيف يادداشت    6-3-2-11

  :كننده بايد حداقل موارد زير را در بر بگيردهاي توليديادداشت
  شناسه فرآورده آزموده شده؛    1- 6-3-2-11
  برداري؛اطالعات نمونه    2- 6-3-2-11

 برداري؛محل نمونه - 1

 برداري شده؛فرآورده نمونه بهرشناسه  - 2

 برداري؛تناوب نمونه - 3

 ها؛زه و تعداد نمونهاندا - 4

  هاي آزمون به كار برده شده؛روش    3- 6-3-2-11
  هاي انجام شده؛نتايج آزمون    4- 6-3-2-11
  .هاي واسنجي وسايليادداشت    5- 6-3-2-11
  
  فرآوردهالزامات ويژه     6-3-3

  :اي بايدسامانه كنترل توليد كارخانه
 :ارجاع دهد ايران به اين استاندارد ملي -
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 .است اظهار شدههاي عرضه شده در بازار مطابق با عملكرد خصوصات فرآوردهنان ايجاد كند كه اطمي -

باشد كه در مراحل مختلف  فرآوردهاي ويژه اي بايد شامل كنترل توليد كارخانهسامانه كنترل توليد كارخانه
  :شناسايي كند، مانند فرآوردهيد انطباق يهايي براي تافرآيند

در طرح آزمون كنترل  اظهار شدههايي، مطابق با تناوب ها و آزموندر طي ساخت، كنترليا /قبل و - الف
  اي، انجام شود؛توليد كارخانه

در طرح آزمون  اظهار شدههايي مطابق با تناوب ها و آزمونهاي نهايي، بازبينيفرآوردهبايد بر روي  -ب
  .اي، انجام شودكنترل توليد كارخانه

بند هاي تحت هاي نهايي به كار ببرد، عملياتاي را بر روي فرآردهط كنترل توليد كارخانهتوليدكننده فقاگر 
در طي توليد انجام اي كنترل توليد كارخانه ،اين كه به مثابهشود،  فرآوردهبه سطح برابر انطباق منجر ب بايد 

 .شده است

به  شود وتوانند كاهش داده ي بند ب ميهاهايي از توليد خود را انجام دهد، عملياتتوليدكننده بخش اگر
هاي توليد كه توسط تر بخشبه طور كلي، بيش. هاي تحت بند الف شوندصورت موضعي جايگزين عمليات

هاي تحت بند الف توانند توسط عملياتاز بند ب مي تريهاي بيشنجام شده است، عملياتتوليدكننده ا
  .جايگزين شوند

اي در شود، به مثابه اين كه كنترل توليد كارخانه فرآوردهنجر به سطح برابر انطباق بايد م در هر مورد عمليات
  .طي توليد انجام شده است

-هاي ساخت و متعلقات آنهمانند دستگاه فرآورده در حال ساخت شرايطهاي تحت بند الف بر روي عمليات

ها بايد بر اساس نوع ها و تناوب آنزمونها و آاين كنترل. شوداعمال ميگير و غيره، ها، تجهيزات اندازه
تغييرات در  بربرادر هاي توليد و تركيب آن، فرآيند ساخت و پيچيدگي آن، حساسيت ويژگي فرآورده

  .پارامترهاي ساخت و غيره، انتخاب شوند
قرار  مورد آزمونبرداري شده و هايي در مورد گواهي تهيه شده، كه توليد نمونهتوليدكننده بايد يادداشت

معيارهاي انطباق  ،آيا توليدها بايد به وضوح نشان دهد كه اين يادداشت. و نگهداري كند تهيهاست، را گرفته 
   .به مدت حداقل سه سال در دسترس باشندكند و بايد مي برآوردهتعريف شده را 

هاي فرآوردهانين قوكند، نمي برآوردهبخش گيرهاي انطباق را به صورت رضايتاندازه فرآوردهجايي كه 
هاي غيرمنطبق ها يا محمولهفرآوردهغيرمنطبق بايد اعمال شوند، و فوراً عمليات اصالحي الزم انجام شده، و 

  .بايد جداسازي شده و به طور مناسبي شناسايي شوند
  .غيرمنطبق اصالح شد، آزمون يا بازبيني بايد تكرار شود فرآوردههنگامي كه 

، تاريخ ساخت، روش فرآوردهتوصيف . بي يادداشت شوندـور مناسـها بايد به طونـها و آزمرلـتايج كنتـن
 مسئولها وارد شده و به امضاي شخص ذيرش بايد در يادداشتـعيارهاي پـآزمون انتخابي، نتايج آزمون و م

  .آزمون برسد/ كنترل
هاي اصالحي براي تصحيح گيرياندازهنكند،  برآوردهبا توجه به نتيجه، هر كنترل كه الزامات اين استاندارد را 

) تصحيح كردن دور انداختن يا مانند اين كه يك انجام يك آزمون اضافي، اصالح فرآيند ساخت،(وضعيت 
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و مستندات ساخت مربوطه، بايد  فرآوردههاي هاي منفرد يا محمولهفرآورده .ها مشخص شودبايد در يادداشت
  .يابي باشندبه طور كامل قابل شناسايي و قابل رد

شده تحت بند الف و بند ب، فقط  اعمالهاي بسته به مورد خاص، ممكن است نياز باشد به جاي انجام عمليات -يادآوري
  .هاي تحت بند الف يا فقط تحت بند ب انجام شودعمليات

  )FPC(اي بازرسي اوليه كارخانه و كنترل توليد كارخانه    6-3-4
، بايد 1يد انطباق يهاي پوشش داده شده توسط سامانه تافرآوردهاي براي رخانهبازرسي اوليه كنترل توليد كا

براي بازبيني اين كه الزامات بندهاي . هنگامي كه فرايند توليد نهايي شده و در حال توليد است، انجام شود
  .بي قرار گيرندشده است، بايد مستندات كارخانه و كنترل توليد كارخانه مورد ارزيا برآورده 3-3-6و  3-2- 6

  :در طي بازرسي بايد موارد زير مورد بازبيني قرار گيرند
ا و مورد نياز اين استاندارد، به صورت بج فرآوردهاين كه همه منابع الزم براي دستيابي خصوصيات ) الف

  صحيح  به كار برده شده است؛
اي تبعيت ت كنترل توليد كارخانهاي بر اساس مستنداهاي كنترل توليد كارخانهاين كه در عمل، فرآيند) ب

  اند؛كرده
/ هاي آزمون نوعي اوليهبا نمونه فرآوردهبا اين استاندارد بازبيني شده باشد،  فرآوردهبراي اين كه انطباق ) پ

  .آزمون نوعي منطبق باشد
اين كه  مربوطه انجام شده است، بايد براي بازبيني فرآوردهجايي كه اسمبل نهايي يا حداقل آزمون نهايي 

اگر . ها مورد ارزيابي قرار گيرندكليه موقعيت اند،شرايط بندهاي الف تا پ باال به طور بجا بوده و اجرا شده
فرآيند توليد را پوشش دهد، و يك خط توليد يا يك تر از يك فرآورده، اي بيشسامانه كنترل توليد كارخانه

شده، مورد  برآوردهفرآيند توليد يك خط توليد يا  يكاين كه الزامات كلي هنگام ارزيابي يك فرآورده، 
يا  ديگر ، خط توليدديگر اي براي فرآوردهارزيابي قرار گرفته باشد، آن گاه هنگام ارزيابي كنترل توليد كارخانه

  .فرآيند توليد ديگر، نيازي به تكرار ارزيابي الزامات عمومي نيست
  .رش بازرسي اوليه مستند شودها، بايد در گزاها و نتايج آنكليه ارزيابي

  
  )FPC(اي نظارت پيوسته بر كنترل توليد كارخانه    6-3-5

، براي اينظارت بر كنترل توليد كارخانه. اي بايد يك بار در سال تعهد شودنظارت بر كنترل توليد كارخانه
) هاي(حبازديد طر بايد شامل تعيين تغييرات ممكن از زماني كه آخرين ارزيابي يا نظارت صورت گرفته،

هاي براي اطمينان از اين كه طرح .شود فرآوردهتوليد براي هر ) هاي(اي و فرآيندآزمون كنترل توليد كارخانه
شوند و اين كه تجهيزات توليد هنوز به طور صحيح نگهداري و واسنجي آزمون هنوز به طور صحيح انجام مي

  .هايي انجام شوداند، بايد بازرسيشده
بايد مورد  نهايي فرآوردهيا بر روي  ،هاي انجام شده در طي فرآيند توليدگيريها و اندازههاي آزمونيادداشت

هاي در نمونهدر  هامقادير آن، براي اطمينان از اين كه مقادير به دست آمده هنوز با بازبيني قرار گيرند
- هاي اصالحي بر روي دستگاهن كه فعالتبرابر هستند و اطمينان از اي آزمون نوعي/ معرض آزمون نوعي اوليه

  .هاي غيرمنطبق صورت گرفته است
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  )اتاصالح( هافرآيند تعديل    6-3-6

انجام شده است، كه ممكن  اي، فرآيند توليد يا سامانه كنترل توليد كارخانهفرآوردهاگر اصالحاتي بر روي 
آن گاه كليه خصوصياتي كه  يرگذار باشد،الزام شده اين استاندارد تاث فرآوردهاست بر روي هر خصوصيات 

و ممكن است تحت تاثير اصالحات قرار گيرند، بايد در  اظهار شدهتوسط توليدكننده به عنوان عملكرد 
  .شرح داده شد 1-2- 6مگر در مواردي كه در بند آزمون نوعي قرار گيرند، / معرض آزمون نوعي اوليه

كه ممكن است از  هاييي آن جنبهبرااي نه كنترل توليد كارخانهجايي كه مرتبط باشد، بايد كارخانه و ساما
  .مورد يك ارزيابي مجدد قرار گيرندند، تاثير بپذيرفرآيند اصالح 

  
  بنديزني و بستهچسبگذاري، برنشانه    7

يا /بايد بر روي برچسب و هاي نماها و كاشيسنگورقهاي شناسايي، هر مرسوله به عنوان حداقل نشانه
  ):را ببينيد 15- 2 استاندارد بند(گذاري سنگ مصنوعي، معرفي شوند يا اسناد تجاري نام/بندي وتهبس

 ؛)راببينيد 15- 2استاندارد بند  1- 3- 3بند (نوع مواد  -

 ؛)راببينيد 15- 2استاندارد بند  2-3-3بند (هاي سنگدانه ماهيت كاني -

 ؛)>mm4(، يا ريز )>mm15و  ≤ mm4(؛ متوسط )≤mm 15(درشت : حداكثر اندازه دانه -

يا چسبانده شده با /يا چسبانده شده با استفاده از مواد چسبنده و/نصب مكانيكي وبايد : نوع نصب -
 ؛؛ يا فقط بايد به صورت مكانيكي نصب شودباشد استفاده از مالت

  .طول، عرض و ضخامت: ابعاد -
  .شده باشندتميز  هاي نماها و كاشيسنگورقبايد  و انتقال بنديقبل از بسته

  .هاي مناسب محافظت شونديا صاف بايد با راه/صيقلي وسطوح 
  . اي شود، كه در برابر لكه حساس هستند، توجه ويژههاي نماها و كاشيسنگورقبايد به منظور محافظت از 

 هايژگيويهاي داراي فرآورده. هايي كه داراي احتمال آلودگي هستند، نبايد استفاده شوندبندي و بندلبسته
  .آور نبايد استفاده شودسوزش
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  پيوست الف
  )يالزام(
  هاي نماسنگورقتعيين ابعاد 

  
  گيري طول و عرضاندازه    1-الف
  وسايل    1-1-الف

  :گيري خطي استفاده شودزير يا ساير وسايل مناسب براي اندازه وسايلگيري ابعاد، بايد از براي اندازه
- mm1000<: ير،كوليس ورن 

- mm1000≥: گيريمتر اندازه.  
  

  هاي آزمونمونهآز    2-1-الف
  .گيري شوندبايد اندازه سنگ نماورق 10همه 

  
  روش انجام آزمون    3-1-الف

تحت آزمون، در  سنگ نماورقهر طرف  mm1/0گيري را با تقريب باشد، اندازه mm1000تر از اگر ابعاد كم
  .دهيدهاي آن انجام از گوشه mm5موقعيت 

تحت  سنگ نماورقهر طرف  mm1گيري را با تقريب باشد، اندازه mm1000تر از اگر ابعاد مساوي يا بيش
  .هاي آن انجام دهيداز گوشه mm5آزمون، در موقعيت 

  
  بيان نتايح    4-1-الف

توسط نمونه بايد ابعاد م. به دست آيدگيري از ميانگين چهار اندازهبايد  نماهاي مربعي سنگمتوسط ابعاد ورق
  به دست آيدگيري اندازه 40از ميانگين 

  
  گزارش آزمون    5-1-الف

  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد
  ؛ايران استاندارد ملي ارجاع به اين    1- 5-1-الف
  ؛نام توليدكننده يا تامين كننده    2- 5-1-الف
  ؛سنگ نماورقتوصيف     3- 5-1-الف
  ؛هاي منفرد طول و عرضگيريندازههمه ا    4- 5-1-الف
، و ميانگين طول و عرض براي هر سنگ مربعي نماورقاندازه متوسط هر آزمونه آزمون براي     5- 5-1-الف
  ؛نماسنگ طويل ورق
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، و ميانگين طول و عرض براي هر سنگ مربعي نماورقآزمونه آزمون براي  10اندازه متوسط     6- 5-1-الف
  ؛نماسنگ طويل ورق
  .، بر حسب درصداندازه كارياز ) دو يا چهار طرف( سنگ نماورقاندازه متوسط هر  ختالفا    7- 5-1-الف
آزمونه  10از ميانگين اندازه ) دو يا چهار طرف( سنگ نماورقاختالف اندازه متوسط هر     8- 5-1-الف

  .، بر حسب درصد)طرف 40طرف يا  20(آزمون 
  

  گيري ضخامتاندازه    2-الف
  وسايل    1- 2-فال

  .، يا ساير وسايل مناسبmm10تا  mm5به قطر  2سندان، با 1با پيچ مدرجريزسنج 
  

  هاي آزمونآزمونه    2- 2-الف
  .گيري شوندبايد اندازه سنگ نماورق 10همه 

  
  روش انجام آزمون    3- 2-الف

ترين سنگ در ضخيمت ورقهاي آن را رسـم كرده و ضخـامقطرهاي بين گوشه ،هاي نماسنگورقبراي كليه 
تحت آزمون را  سنگ نماورقضخامت  .گيري كنيدنقطه در هر قسمت از چهار قطعه به وجود آمده را اندازه

 ،Bرده  سنگ نماورقگيري كرده و براي اندازه mm1/0با تقريب  Aرده  سنگ نماورقدر چهار موقعيت، براي 
  .گيري كنيداندازه mm1با تقريب 

  
  بيان نتايح    4- 2-الف

به گيري بايد از ميانگين چهار اندازهمنفرد  هاي نماسنگورق هر متوسط ابعاد، هاي نماسنگورقبراي كليه 
  .به دست آيدگيري اندازه 40متوسط نمونه بايد از ميانگين  ضخامت. دست آيد

  
  گزارش آزمون    5- 2-الف

  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد
  ؛ايران استاندارد ملي ارجاع به اين    1-5- 2-الف
  ؛نام توليدكننده يا تامين كننده    2- 5-1-الف
  ؛سنگ نماورقتوصيف     3-5- 2-الف
  ؛هاي منفرد طول و عرضگيريهمه اندازه    4-5- 2-الف
  ؛سنگ نماورقمتوسط هر  ضخامت    5-5- 2-الف

                                                 
اي تو خالي كه سطح خارجي آن مدرج شده به كماني  مهره استوانه كه شده، مدرج ساخته پچ و يك مهره از تركيب يك وسيلهاين   -  1

  )Micrometer Screw Gauge( .گويند اي وجود دارد كه به آن سندان مي در انتهاي ديگر كمان زايده بودهمتصل 
2 - Anvils 
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براي  mm1/0، بر حسب زه ضخامت كارياز اندا سنگ نماورقضخامت متوسط هر  اختالف    6-5- 2-الف
  .Bرده  سنگ نماورقبراي  مترميلييا بر حسب  ،Aرده  سنگ نماورق

  
  مسطح بودنگيري اندازه    3-الف
  وسايل    1-3-الف
سوراخ شده، يا ساير  mm100كش فلزي مسطح كه در فواصل يك خط بايد از مسطح بودنگيري اي اندازهبر

شكل ( استفاده شود گيريمورد اندازه سنگ نماورق، كه داراي طول حداقل برابر با هيات مشابصابزار با خصو
با سطح  mm10/1 درستيبا  و سنجنده mm10/1  درستيبا نازك  هاييك دسته گوه ،)را ببينيد 1الف

  .تماس مسطح
  

  هاي آزمونآزمونه    2-3-الف
  .گيري شوندبايد اندازه سنگ نماورقهمه سه 

  
  روش انجام آزمون    3-3-الف
شوند هاي قرار داده ميها نزديك به لبهدو گوه با ضخامت معلوم قرار دهيد، اين گوه كش را بر رويخط

  ).2و الف 1شكل الف(
 .گيري قرار دهيدرا در نقاط اندازه) 2شكل الف(هاي نازك ، يا يك دسته گوه)3شكل الف(گير يك اندازه

  .هشت نتيجه يادداشت شود شود وانجام ) 4شكل الف( mm5/0طه با تقريب ها بايد در هشت نقگيرياندازه
  

  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما

  گيريهسوراخ براي انداز     1
  داركش سوراخخط -1شكل الف

  



24 

  

  
  :راهنما

  mm 10/1نازك تا  هايگوه   1
  كشخط   2
  گيريهحيه مورد اندازناهاي هاي با ضخامت معلوم در گوشهگوه   3
  گيري استواحدي كه مورد اندازه   4

  هاي نازكبا گوه مسطح بودنگيري انحراف از اندازه -2شكل الف
  

  
  :راهنما

  mm 10/1گير تا اندازه   1
  كشخط   2
  گيريمورد اندازه ناحيههاي هاي با ضخامت معلوم در گوشهگوه   3
  گيري استواحدي كه مورد اندازه   4

  گيربا اندازه مسطح بودنگيري انحراف از زهاندا -3شكل الف
  

  بيان نتايج    4-3-الف
  .اظهار شود 4گيري بايد براي هر موقعيت، مطابق با شكل الفنتايج اندازه

  .اظهار شودو يا بر حسب درصد يا طول قطر  مترميليپيچيدگي لبه بايد بر حسب 
  .اظهار شودش لبه بايد به صورت حداكثر مقدار پيچش مركز و پيچ مسطح بودن
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  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما

L   طول نمونه  
  هاگيريموقعيت اندازه    8تا  1

  مسطح بودنگيري انحراف از موقعيت نقاط اندازه -4شكل الف
  

  گزارش آزمون    5-3-الف
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

  ؛نايرا استاندارد ملي ارجاع به اين    1-5-3-الف
  ؛نام توليدكننده يا تامين كننده    2-5-3-الف
  ؛سنگ نماورقتوصيف     3-5-3-الف
  .قطرطول  و بر حسب درصد هاي منفردگيرياندازه ها ازانحراف همه    4-5-3-الف

  
  
  
  
  
  
  
  
  



26 

  

  پيوست ب
  )الزامي(

   هاي نماها و كاشيسنگورقصفحه تعيين زواياي نيم
  

  وسايل    1-ب
  :گيري خطي استفاده شودل زير يا ساير وسايل مناسب براي اندازهي، بايد از وساطول قطريري گبراي اندازه

- mm1000<: ،كوليس ورنير 

- mm1000≥: گيريمتر اندازه.  
  .بايد در دسترس باشد سنگ يا كاشي نماورقبه عالوه، سطحي كامالً مسطح حداقل در اندازه 

  
  هاي آزمونآزمونه    2-ب

  .گيري شوندبايد اندازه نماسنگ ورق 10همه 
  
  روش انجام آزمون    3-ب

  .آزمونه را بر روي سطح مسطح به صورت كامالً افقي قرار دهيد
تحت  سنگ يا كاشي نماورق قطرهر  mm1/0گيري را با تقريب باشد، اندازه mm1000تر از كم طول قطراگر 

  .انجام دهيد آزمون،
سنگ يا ورقهر قطر  mm1گيري را با تقريب باشد، اندازه mm1000تر از مساوي يا بيش طول قطراگر 

  .تحت آزمون، انجام دهيد كاشي نما
  
  بيان نتايح    4-ب

 .هاي دو قطر آن باشدبايد برابر اختالف بين طول مربعي سنگ يا كاشي نماورق صفحهانحراف زاويه نيم
  .مورد از اين اختالف قطرها باشد 10ين صفحه نمونه بايد برابر با ميانگميانگين انحراف زاويه نيم

  
  گزارش آزمون    5-ب

  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد
  ؛ايران استاندارد ملي ارجاع به اين    1-5-ب
  ؛نام توليدكننده يا تامين كننده    2-5-ب
  ؛سنگ نماورقتوصيف     3-5-ب
  ؛قطرهاي منفرد طول گيريهمه اندازه    4-5-ب
  ؛هاي بين قطرهاهمه اختالف    5-5-ب
كاري، بر  صفحهزاويه نماز  سنگ يا كاشي نماورقهر  صفحهيانگين انحراف زاويه نيماختالف م   6-5-ب

  .مترميلي حسب
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  پپيوست 
  )الزامي(

  نمونه مرجع، بازرسي چشمي و معيار پذيرش
  

  .را ببينيد 2-2-4بند  -يادآوري
ي با اندازه مناسب براي نشان دادن نماي مصنوعافي از قطعات سنگ يك نمونه مرجع بايد داراي تعداد ك

 وجه مساحت اندازه نوعي(بوده  m201/0بايد حداقل  منفرد اندازه قطعات. عمومي كار پرداخت شده، باشد
اهري سنگ در رابطه با ـاي ظـنمبايد و  تر هم باشـد،بوده و ممكن اسـت بيش m225/0و  m201/0بين 
  . ها، ساختار فيزيكي و پرداخت سطحي را نشان دهندوي رگهبندي، الگرنگ

 نمونه مرجع داللتي اكيد بر يكنواختي كامل بين خود نمونه و منبع واقعي نمونه ندارد، هميشه ممكن است 
  .وجود داشته باشد ناشي از مصالح خام طبيعي، تغييرات طبيعي

نمونه مرجع بايد به عنوان با   هاي نماها و كاشيسنگورقزيباشناختي بين  هايويژگيها در اختالفهمه 
ها اختالفبنابراين اين  .گرفته شود بررسي شود و نه به عنوان عيب در نظرمصنوعي يك ويژگي از سنگ 

ها بيش از اختالفاين  ميزانسنگ استفاده شود، مگر اين كه نبايد به عنوان دليلي براي عدم پذيرش ورق
  .از دست رفته باشد مصنوعي ي سنگنوع خصوصياتبوده و  %15

ها و سنگورقتوليدي و نمونه مرجع بايد با قرار دادن نمونه مرجع و  سنگ يا كاشي نماورقهر مقايسه بين 
شود تحت شرايط نور معمولي انجام  m2ها در فاصله حدود توليدي در مقابل هم و مشاهده آن هاي نماكاشي

بر اساس  ).را ببينيد 1پشكل (بايد ثبت شود  سنگ مصنوعيت در خصوصيا) چشمي(هر تفاوت چشمي  و
در مورد سايش صاف، مات شده يا كامالً (رنگ و مقدار براقي ) هايسايه(ي ياختالفات جزاين روش، رواداري 

  .، بايد مورد ارزيابي قرار گيردسنگ يا كاشي نماورقگيري شده در شش نقطه اندازه) صيقلي
  .بايد بر روي نمونه مرجع مشخص شود مصنوعي كننده سنگيا تامين توليدكنندهنام و آدرس 

  .شوند تحليلخشك، نور و غيره، / قطعات سنگ مصنوعي بايد تحت شرايط يكسان، مانند مرطوب
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  :راهنما
 نمونه مرجع -1

 نمونه توليد شده -2

  روشنايي روز -3
   ي نماسنگ يا كاشورقمقايسه بين نمونه توليد شده و نمونه مرجع از  -1پشكل 
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تپيوست   
  )يطالعاتا(

  نامهكتاب
  

[1]  96/603/EC, Commission Decision of 1996-10-04 (see OJEU L267 of 1996-10-19), as 
amended twice by 2000/605/EC of 2000-09-26 (see OJEU L258 of 2000-10-12) and by 
2003/424/EC of 2003-06-06 (see OJEU L144 of 2003-06-12)  

[2]  EN 14992, Precast concrete products - Wall elements  
[3]  EN 13198, Precast concrete products - Street furniture and garden products  
[4]  EN 13748-1, Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use  
[5]  EN 13748-2, Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use  
[6]  EN 15285, Agglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs (internal and 

external)  
[7]  EN 15388, Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for vanity and kitchen 

tops  
[8]  EN ISO 9001:2008, Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)  
[9] EN ISO 13787, Thermal insulation products for building equipment and industrial 

installations - Determination of declared thermal conductivity (ISO 13787)  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


