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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  صـالح ا 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 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه 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

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز نندگان،ك وارد و صادركنندگان

از  پـس  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 ورتص در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

 .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح 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 شود مي تلقي ملي استانداردهايي

 .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

1اسـتاندارد   المللـي  نبـي  سـازمان  اصـلي  اعضـاي  از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
(ISO)  المللـي   بـين  كميسـيون

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3قانوني  شناسي اندازه لملليا بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  تنهـا  به عنـوان  و است
كـدكس   كميسـيون  

5غذايي 
(CAC) هـاي  نيازمنـدي  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، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  زا اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

 تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،

 راياجـ  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 عيار تعيين سنجش، وسايل واسنجي كاها،ي لملليا بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

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

 

                                                                                                                                                   
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electro Technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 -Contact Point 

5 -  Codex Alimentarius Commission 



ج  

  استاندارد فني تدوين كميسيون

  »ارزيابي انطباق –ي عايق كاري حرارتي ها فراورده - مصالح ساختماني «

  

  ايندگينميا / سمت و  : رئيس

   حسن،  تابش

  )عمرانمهندسي  كارشناس ارشد(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكنمشاور عالي 

    :اندبير

  ويسه، سهراب 

   )معدنمهندسي  دكتراي(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

   ناهيد، خدابنده

  )شيميكارشناس (

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    : اعضاء

  اميني، علي 

  )مهندسي شيميكارشناس (

  

  شركت آريانا پارس

  تقي اكبري، ليال 

  )شيمي كارشناس ارشد(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حكاكي فرد، حميد رضا 

  )مهندسي عمرانكارشناس (

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حميدي، عباس

  )مواد ساختمانيمهندسي  كارشناس ارشد(

  

  رانمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اي

  صيادي، رضا

  )كاربردي شيميكارشناس (

  

  

  شركت پشم شيشه ايران

  لنكراني، مهرناز

  )معماريمهندسي  كارشناس ارشد(

  

  بهينه سازي مصرف سوخت كشور شركت



د  

  

  شهاب، مالمير

  )مهندسي معدن كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  زهرا، ويسه

  )زبان و ادبيات انگليسيكارشناس (

  

  

  تحقيقات ساختمان و مسكنمركز 

  فرشته، يگاني

  )عمران مهندسيكارشناس (

  

  وزارت صنايع و معادن 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ه  

  فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

  پ  آشنايي با مؤسسه استاندارد 

  ت   كمسيون فني تدوين استاندارد

  ز     گفتار شيپ

  1  هدف و دامنه كاربرد  1

  1  مراجع الزامي  2

  2  فياصطالحات و تعار  3

  3  يالزامات عموم  4

  4  كننده ديتول فيوظا –كارخانه  ديكنترل تول يالزامات برا  5

  4  التيتشك  1- 5

  4  اتيكل  1-1- 5

  4  اتاريو اخت تيمسئول  1-2- 5

  4  كارخانه ديكنترل تول يبرا تيريمد ندهينما  1-3- 5

  4  تيريمد ديبازد  1-4- 5

  4  تيفيك يراهنما  2- 5

  5  و آزمون يبازرس  3- 5

  5  اتيكل  3-1- 5

  5  آزمون زاتيتجه  3-2- 5

  6  دهنده ليمواد تشك ريو آزمون مواد خام و سا يبازرس  3-3- 5

  6  ديو آزمون در زمان تول يبازرس  3-4- 5

  7  وردهآزمون فرا  3-5- 5

  9  و آزمون يبازرس تيوضع  3-6- 5

  9  )كننده ديمدارك تول(و آزمون  يثبت بازرس  3-7- 5

  9  ها فراوردهاقدامات در مورد عدم انطباق   4- 5

  9  ها فراورده يگذار و نشانه يبسته بند ،يدار انبار ،ييجا به جا  5- 5

  10  ها فراورده يابيرد تيقابل  6- 5

  10  آموزش كاركنان  7- 5

  10  هيآزمون نوع اول  6

  

  

  



و  

  فهرست مندرجاتادامه 

 صفحه  عنوان

  10  ... ياز مقاومت حرارت تيشكا اي/روش كار در حالت عدم انطباق و  7

  12  انطباق يگواه) ياطالعات(پيوست الف 

  19  انطباق نامهيگواه) ياطالعات(ب  وستيپ

  25  كننده دياعالم انطباق توسط تول) ياطالعات(پ  وستيپ

  28  كننده دياعالم انطباق توسط تول) ياطالعات( ت  وستيپ

  



ز  

  پيش گفتار

  

 آن نـويس  پـيش  كـه  ،"ارزيـابي انطبـاق   -ي عـايق كـاري حرارتـي   هـا  فراورده -مصالح ساختماني"استاندارد

دويسـت و   در و شـده  تـدوين  و تهيـه  توسط مركـز تحقيقـات سـاختمان و مسـكن     مربوط هاي دركميسيون

 مـورخ ي سـاختماني  هـا  فـراورده مهندسـي سـاختمان و مصـالح و     استاندارد ملي كميتة اجالس هميندوازد

 مقـررات مؤسسـة   و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد بهاين استاندارد  اينك .شد تصويب 2/11/87

   .شودمنتشر مي راناي ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب  ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميـل  و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

 بنابراين، بايد .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
EN 13172:2001, Thermal insulating products – Evaluation of conformity. 
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  ارزيابي انطباق -كاري حرارتي ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني

 

  دامنه كاربردو هدف   1

  

 يـك مشخصـات  براي ارزيـابي انطبـاق    ها كار و مالك هاي روش مشخص كردن اين استانداردهدف از تدوين 

  .است مربوط فراورده هاي استاندارد حرارتي با ويژگي كاري عايق فراورده

  

  الزاميمراجع   2

  

. به آنها ارجاع داده شده است ملي ايران مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد

  . محسوب مي شودملي ايران بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد 

  هاي بعدي آن ها و تجديد نظر در صورتي كه به مدركي يا ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده در مورد . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است است همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :جع زير براي اين استاندارد الزامي است استفاده از مرا

  

 -كـاري حرارتـي   ي عايقها فراورده ،مصالح ساختماني، 1384سال : 8084اره ايران شمملي استاندارد  2-1

 .واژه نامه

-كـاري حرارتـي   ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني ،1384سال : 8621استاندارد ملي ايران شماره  2-2

تعيين مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي به وسيله لـوح گـرم محافظـت شـده و روش جريـان      

  روش آزمون -ي با مقاومت حرارتي زياد و متوسطها اوردهفرحرارت سنج 

 -كاري حرارتـي  ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني،  1383سال : 7113استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  روش آزمون-تعيين طول و عرض

 -كـاري حرارتـي   ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7114استاندارد ملي ايران شماره  2-4

 روش آزمون   -يين ضخامتتع

 -كـاري حرارتـي   ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني، 1384سال : 8083استاندارد ملي ايران شماره  2-5

  روش آزمون - كاري كف شناور ي عايقها فراوردهتعيين ضخامت 

 -كـاري حرارتـي   ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7115استاندارد ملي ايران شماره  2-6

 روش آزمون - يين گونيا بودنتع
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 -كـاري حرارتـي   ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7116استاندارد ملي ايران شماره  2-7

  روش آزمون - تعيين تخت بودن

واكنش در برابر آتش براي مصالح و اجزاي ساختماني،  ،1383سال : 8299استاندارد ملي ايران شماره  2-8

 طبقه بندي

 -كاري حرارتـي  ي عايقها فراورده -مصالح ساختماني، 1383سال : 7117ايران شماره  استاندارد ملي  2-9

  روش آزمون - تعيين رفتار فشاري

 
2-10 EN ISO 9001: 2000, Quality management systems. Requirements. 

2-11 ISO 3207:2001, Statistical interpretation of data-Determination of a statistical tolerance 

interval. 

2-12 EN 12939:2000, Thermal performance of building materials and products - 

Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter 

methods - Thick Products of high and medium thermal resistance. 

2-13 EN ISO 13787:2000, Thermal insulation of building equipment and industerial 

insulation - Determination of the declared thermal conductivity. 

  

  اصطالحات و تعاريف  3

  

زيـر  ، اصطالحات و تعاريف 1-2تعيين شده در استاندارد بند تعاريف اصطالحات و عالوه بر اين استاندارد  در

   :رود كار ميه بنيز 

  

3 -1  

  فراورده

نام تجـاري بـراي فـروش عرضـه      يك باتوليد شده تحت شرايطي كه يكنواخت فرض شده و  ييا كاال جنس

  .شود مي

  

3 -2   

  توليد كارخانهكنترل 

  .دشو مي انجاموليت توليد كننده ئكه توسط توليد كننده يا نماينده وي با مس فراوردهكنترل داخلي و دائمي 

  

بـا   فـراورده انطبـاق   يبرقـرار مورد نياز براي تنظـيم و   اقداماتعملكردي و تمامي  فنونكنترل توليد كارخانه شامل  -يادآوري

  .استمربوط  هفراوردويژگي استاندارد  الزامات
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3 -3  

  سوم طرف

  .باشد داشتهرا بر عهده  تأييد وارسي يا طور مستقله ب مكن استمشده كه  تأييد طرفسازمان يا يك 

  

3 -4   

  شاهد آزمون

  .سوم طرف حضور نمايندهو با  خودشده توسط توليد كننده با استفاده از تجهيزات  انجام آزمون

  

   عمومي الزامات  4

  

ويژگـي   روش كـار در اسـتاندارد  . اسـت  مـرتبط سوم  طرف ووليد كننده يا توليد كننده تارزيابي مطابقت به 

 5بايد حداقل شامل موارد ارائـه شـده در بنـد     كه شود ميتعيين ي طرف توافق باآمده است يا  ربوطم فراورده

، فـراورده  اندارداسـت  7الزامات بند  مطابق يا توليد كننده بايد/سوم و طرفارائه شده براي  مراحل كاري. باشد

ف گواهي اختياري اهدا شامل پيوست الف. هاي ب، پ و ت باشد دهد و پيوست ارجاع مياين استاندارد به كه 

  .است فراورده

  

و بـا الزامـات ايـن      2-2بنـد   اين استاندارد همچنين بايد با مقـررات موجـود در اسـتاندارد    5بند مندرجات 

  .استاندارد انطباق داشته باشد

  

مربـوط   فـراورده د خواص مورد نيـاز اسـتاندار  كه اثري بر ، هستند متفاوت هايي از جنبهكه فقط  ييها هفراورد

  .تجميع كرد فراورده هاي توان در گروه مي راد نندار

  

 بايد فرض كـرد  يك گروه با الزامات استاندارد ويژگي مربوط مطابقت داشته باشد، آنگاه از اي فراورده چنانچه

بـا   فـراورده اگر همـان  . هستندمربوط منطبق  فراوردهگروه با استاندارد  در آني موجود ها هفراوردتمامي كه 

گـروه بـا    آني موجـود در  ها فراوردهكرد كه تمامي  بايد فرضمربوط انطباق نداشته باشد،  فراوردهاستاندارد 

  .ارندمورد نظر انطباق ند فراوردهاستاندارد 

  

بنـدي   گـروه  توان بر اساس خـواص مشتركشـان   را مي متفاوت هستند فقط در برخي خواصكه  ييها فراورده

مربوط مطابقت داشته باشد، تمامي  فراوردهبا الزامات استاندارد  معيندر يك گروه  فراوردهيك  چنانچه. دكر

براي خـواص  . مربوط منطبق دانست فراوردهتوان در خواص مورد نظر با استاندارد  گروه را مي آني ها فراورده

  .مورد آزمون قرار گيردبايد  ،فراوردهبه  فراورده مشترك) يها (رج از اين گروهخا
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  وظايف توليد كننده –الزامات براي كنترل توليد كارخانه   5

  

انجـام   كه بايد توسط توليد كننده براي هر كارخانـه  كند مشخص مي اين بند الزامات كنترل توليد كارخانه را

  .شود

  

  تشكيالت  1- 5

  كليات 1- 1- 5

ارائه شده اسـت،   راهنماي كنترل كيفيت دفترچهدر  كهمستندي مطابق با سامانه  ل توليد كارخانه بايدكنتر

  .عمل شود

  

   اتمسئوليت و اختيار  2- 1- 5

 انجـام   راكيفيـت   عمل مـؤثر بـر   تأييداجرا يا مديريت، كه  يو روابط ميان تمام كاركنان اتاختيار ،مسئوليت

  اتهـا و اختيـار   كـه بـه آزادي  كند صدق مي براي كاركناني ويژهبه  موردين ا. دهند بايد تعريف شده باشد مي

  :نياز دارند براي انجام امور زيرسازماني 

  

  فراوردهبراي پيشگيري از عدم انطباق  اقدام اوليه) الف

   فراوردهمشكل كيفي  گونه تعيين و ثبت هر) ب

  

  نماينده مديريت براي كنترل توليد كارخانه  3- 1- 5

توليـد كننـده انتخـاب شـود تـا      ، توسـط  مناسب و تجربه توليد دانشليد، بايد يك نماينده، با تو حلمدر هر 

بر  را فرايند كنترل توليد كارخانه و اطمينان از انطباق با الزامات اين استاندارد بر مديريت و نظارت مسئوليت 

  .داشته باشدعهده 

  

  بازديد مديريت  4- 1- 5

كنترل توليد كارخانه بازديد داشته باشد، تـا بـه كارآمـدي و     سامانهمناسب از  مديريت بايد در فواصل زماني

  .داري شوند مدارك اين بازديدها بايد نگه. آن اطمينان حاصل كند شايستگي مداوم

  

  راهنماي كيفيت  2- 5

ليـد  اسـتفاده شـده در مراحـل تو   فرايند مستند سازي و روش كار توليد كننده بايد مرتبط با توليد و كنترل 

  :شود ارائهراهنماي كيفيت كتاب بوده، و بايد نكات زير در  فراورده

  

  فراوردهها و اختيارات مديريت در ارتباط با مطابقت  اهداف كيفيت و ساختار سازماني، مسئوليت )1

  .مواد خام و ديگر مواد مورد نياز تأييدو مشخص كردن براي روش كار  )2
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                              كــه مــورد  منــدي نظــامهــاي  فراينــدها و فعاليــت ،هــاي كــار روش كنتــرل توليــد كارخانــه و ديگــر )3

  .گرفت استفاده قرار خواهند 

هـاي آنهـا    به همراه تناوببايد انجام شوند ، در حين و بعد از توليد، قبلهايي كه   و آزمون ها بازرسي )4

  .)4-5بند ( احتمالي هاي مجدد آزمون كارهاي  و روش) 3-5بند (

  .فراوردهگذاري و برچسب گذاري  هداري، بسته بندي، نشان جايي، نگهه ب كار جا هاي روش )5

  ).7-5بند (هاي مؤثر بر كيفيت  در آموزش ديدن فعاليتتمامي كاركنان براي كار  هاي روش )6

  

  بازرسي و آزمون  3- 5

  كليات  3-1- 5

توليدكننـده، يـا   . ر دسترس باشـند بايد براي بازرسي و آزمون دمورد نياز تمامي وسايل، تجهيزات و كاركنان 

كه داراي تجهيزات، لوازم و كاركنان مورد به كار گمارد ، را 1فرعي نماينده وي، ممكن است با قرارداد پيمانكار

توليدكننـده بايـد مسـئول بازرسـي،     . پـردازد  به نمايندگي از توليد كننده به بازرسي و آزمون مي است ونياز 

اين تجهيزات ممكن است متعلق به توليـد  . باشدگيري و بازرسي  آزمون، اندازهداري تجهيزات و نگه واسنجي

  .باشد استيجاريكننده يا 

ـ  /بازرسي و آزمون بايد توسط كاركنان مجرب با مدارك مستند مناسب علمي، آموزشـي و   صـورت   ييـا تجرب

  .گيرد

مـورد   گيـري  قابليت اندازها بيشتر از ه گيري عدم قطعيت اندازهميزان اي به كار رود كه  تجهيزات بايد به گونه

  .نياز نباشند

  

  تجهيزات آزمون 3-2- 5

مربوط، بايد با استفاده از تجهيـزات   فراوردهي نهايي با استاندارد ها فراوردهمطابقت نشان دادن ها براي  آزمون

  .شود اممربوط ارجاع شده است انج فراوردهكه به آن ها در استاندارد آزمون  هاي مطابق با استاندارد روش

) اسـتاندارد (مرجـع  هـاي   قابـل رديـابي بـا آزمونـه    هاي  تجهيزات آزمون بايد با استفاده از تجهيزات يا آزمونه

نمونـه مرجعـي در   چنـين  درصورتي كـه  . شوند بازرسييا /و واسنجي مربوط المللي يا بين شناخته شده ملي

 تنـاوب حداقل .شوندسازي ايد مستند ب واسنجيو  هاي داخلي دسترس نباشد، اساس استفاده شده در بررسي

تجهيزات آزمون ارائه نشده در . است آمده 1براي برخي از تجهيزات آزمون در جدول  ها واسنجيو  ها بازرسي

بايد براي  واسنجيسوابق . شوند واسنجييا /مستند توليد كننده بررسي و هاي كار روشمطابق  بايد 1جدول 

  .داري شوندسال نگه 10مدت 

كه دقت  استاي  داري تجهيزات آزمون به گونه نگهمحافظت و جايي، ه ب ننده بايد تضمين كند كه جاتوليدك

  .خواهند كردحفظ خود را براي كاربرد  قابليتو 

  

                                                                                                                                                   
1 - Subconteractor 
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تجهيزات آزمون واسنجيبازرسي و  تناوبحداقل  -1جدول   

 

  خواص
 هاي بررسي

  داخلي

 واسنجي

  تجهيزات آزمون

هاي  نمونه واسنجي

  مرجع

  ماه هر بار يك  ضخامت

پيش از اولين 

استفاده از وسيله و 

  پس از آن ساالنه

پيش از اولين استفاده از 

وسيله و پس از آن هر 

  بار يكسه سال 

  ماه هر بار يك  جرم

  -  خواص مكانيكي

  :1خواص حرارتي

 جريان حرارت سنج - 

  لوح گرم محافظت شده - 

  ماه هر بار يك

  سال هر بار يك

  

مـورد   دسـتگاه به دست آمده توسـط  با نتايج  توليد كنندهانجام شده توسط بايد مقايسه نتايج آزمون  واسنجياز  بخشي ،ارتيبراي خواص حر -1

  .باشد براي همان نمونه تاًييد 

  

  

، توليد كننده بايد اطمينان دهد كه تجهيزات آزمون كه ممكن است ايجاد استهنگامي كه توليد غير دائمي 

   .شوند مي واسنجييا قبل از استفاده /به صورت مناسب بازرسي و گذاردها اثر  بر آنوقفه 

تجهيـزات   واسـنجي تمامي تجهيزات آزمون بايد در صورت هر نوع تعمير يا خرابي كه ممكن اسـت   واسنجي

  .تكرار شودبر هم زند، را  آزمون

  

  بازرسي و آزمون مواد خام و ساير مواد تشكيل دهنده   3-3- 5

. ينان دهد كه مواد خام و ساير مواد تشكيل دهنده با الزامات تعيين شده مطابقت داردتوليد كننده بايد اطم 

بازرسي بايد به كنترل انجام شده توسط فروشنده و مدرك مستند مطابقت، توجه الزم براي تعيين موارد 

  .مبذول شود

ا درصورتي كه با الزامات توليدكننده بايد اطمينان دهد كه مواد خام ورودي و ساير مواد تشكيل دهنده، تنه

هنگامي كه مواد ورودي در شرايط ضروري  .شوند مصرف يا فراوري مي ،داشته باشندمشخص شده مطابقت 

باز پس ، فراوردهشوند، بايد مشخص و ثبت شوند تا در صورت عدم انطباق  استفاده، براي توليد تأييدقبل از 

  .فرستاده شوند

  

  وليد  بازرسي و آزمون در زمان ت  3-4- 5

مربوط مطابقت داشته باشند، توليد كننده بايد فراينـد توليـد    فراوردهكه با استاندارد  ييها فراوردهبراي توليد 

 انجامراهنماي كيفيت خود آورده است،  دفترچهرا به صورتي كه در  ها كنترل كرده و بازرسي و آزمونخود را 

  .دهد
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   فراوردهآزمون   3-5- 5

 آزمون مستقيم 3-5-1- 5

به بازار فروش، آزمون نوع اوليه توليدكننده بايد پيش از عرضه  ،معيني توليد شود  كه بايد با ويژگي اي فراورده

  .انجام دهدبر روي آن  6را مطابق بند 

  

هـا بايـد مطـابق اسـتاندارد      اين آزمـون . نهايي را مورد آزمون قرار دهد فراوردهتوليدكننده بايد به طور منظم 

 ي،آزمـون . انجـام شـود   2-5-3-5يا غير مستقيم مطـابق بنـد   / واده از آزمون مستقيم مربوط با استف فراورده

اسـتاندارد   مشـخص شـده در   آزمونـه  چنديك يا بر روي كه شود  در نظر گرفته مي فراوردهآزمون يك نمونه 

  .شود انجام مربوط فراوردهويژگي يا روش آزمون 

  

. توليـد كننـده انتخـاب شـوند    آزمـون  خط توليد مطابق طـرح  واحد، يا اي از هر  ها بايد به صورت دوره نمونه

، استاندارد "كنترل توليد كارخانه"آزمون خواص مربوط براي شرايط توليد پيوسته در پيوست  تناوبحداقل 

 تنـاوب براي خواصي كه به طور خودكـار در حـين فراينـد توليـد در     . مربوط آورده شده است فراوردهويژگي 

آزمون ممكـن اسـت كمتـر در نظـر گرفتـه       تناوبشوند،  ين پيوست آمده است ثبت ميبيشتري از آنچه در ا

  .شوند

  

نشـان  ) 1(مطابق معادله توان  ميشديد را كنترل  با، يك فرايند توليد معين يخاصيت، براي موردي خاصدر 

  .در روز كاهش داد بار يكتوان به  آزمون را مي تناوب، داد

  

skT ×≥      )1(  

 
  :كه در آن

T  ؛مربوط فراوردهاستاندارد  مطابق ،رواداري  
s   خاصيت؛آن تخمين انحراف معيار  

k  با تعداد نتايج آزمون در دسترس ي متناظرضريب. 

  

  .دهد ميارائه را  99% اطمينان رازته با طرفدو  99% فاصله رواداري متناظر k، ضريب 2جدول 
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99% ه با ضريب اطمينانطرفدو  99% فاصله رواداريمقادير : 2جدول   

 

  k  نتايج آزمون تعداد

10  59/5 

20  16/4 

50  39/3 

100  10/3  

200  92/2  

  

  .استقابل قبول  خطي يابي درون. مراجعه شود 3-2بند استاندارد  به نتايج آزمون ي ازديگر تعدادبراي  -يادآوري

  

  

  .شود بررسي بار يكبايد درصورت عدم موفقيت و حداقل سالي ) 1(الزامات معادله  برآورده شدن

  

  مستقيمآزمون غير 3-5-2- 5

توان يك خاصيت را با اسـتفاده از آزمـون يـك يـا چنـد       اي است كه توسط آن مي مستقيم وسيلهآزمون غير

آزمـون  . آنهـا ايجـاد شـده باشـد     بـين  بسـتگي  هـم ك كه يـ  اين در صورتي استكرد،  ارزيابيخاصيت ديگر 

  .آزمون مستقيم نيز به كار برد تناوبتوان براي كاهش تعداد  مستقيم را ميغير

  

  هاي ابتدايي بايد توسط محاسبات آماري مناسب، براي مثال تحليل رگرسيون بر اساس آزمون بستگي هم

شده و بعد از تغييـرات يـا    تجويززماني  در فواصلد باي آن راو  تعيين شود توليد) خط(براي هر واحد  كافي 

  .كرد دوباره بررسيرا داشته باشند،  بستگي همدر صورتي كه امكان تاثير بر  ،اصالحات صورت گرفته

  

، روش نمونه بـرداري و معيـار انطبـاق،    شود انجام ميمستقيم كه در محل توليدروش كار آزمون غيربراي هر 

  .مربوط ميان خواص مورد نظر تعيين شود بستگي هميد با در نظر گرفتن مستقيم، باخاصيت غيربراي 

خاصـيت مربـوط را هنگـام اسـتفاده از     مستقيم بايد حداقل همان تراز اطمينـان  استفاده از آزمون غيرنتيجه 

  .دهد به دستآزمون مستقيم 

  

مربوط  فراوردهاندارد بايد از روش آزمون مشخص شده براي خاصيت مورد نظر در استنظر در صورت اختالف 

  .استفاده شود
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  وضعيت بازرسي و آزمون 3-6- 5

بازرسي تعيين  ها و آزمون مربوط بايد به وسيله فراوردهويژگي با استاندارد  فراوردهانطباق يا عدم انطباق يك  

  .شوند ثبت  شده بندي كالس دوباره يا  مردود، مورد قبولبه صورت  كهشده 

  

  )وليد كنندهت مدارك(ثبت بازرسي و آزمون  3-7- 5

مـدارك بايـد شـامل    ايـن  . ي نهايي بايد در مدارك توليد كننده ثبت شـود ها فراوردهنتايج بازرسي و آزمون  

هاي آزمون، نتايج آزمون، تراز مورد نياز، نتايج  ، روز و زمان توليد، و براي هر خاصيت روشفراوردهمشخصات 

  .باشد كننده بازرسيبازرسي و مشخصات 

كنند، بايد در مدارك توليـد كننـده راه حـل     مربوط را برآورده نمي ويژگيالزامات استاندارد  هك ييها فراورده

  .استفاده شده براي رفع مشكل ثبت شود

  

  .داري شوند سال نگه 10 حداقل مدت بهمدارك توليد كننده بايد 

  

    ها فراوردهعدم انطباق  مورددر  اقدامات 4- 5

 طرفتوليد كننده بايد بالفاصله تمهيداتي را براي بر ،شود مردود يها دهفراور ،بازرسيآزمون يا  نتيجهدر اگر 

 مربـوط مطابقـت ندارنـد، بايـد     فـراورده كه با الزامات اسـتاندارد   ييها فراورده. در نظر بگيرد نقصكردن اين 

مـورد سـؤال   شود، آزمون يا بازرسـي   طرفهنگامي كه نقص مشخص و بر. گذاري شوند نشانه متناسب با آن

  .تكرار شوند نقصشدن  طرفراهنماي كيفيت براي اثبات بر دفترچهيد بدون تاخير و با توجه به با

  

اي  فـوراً اطالعيـه  پيش از در دسترس بودن نتايج آزمون براي خريدار فرستاده شوند،  ها فراوردهدرصورتي كه 

داري  ع رسـاني بايـد نگـه   شود و مدارك ايـن اطـال   دادهخريدار  به حاصلبايد براي جلوگيري از هر نوع زيان 

  . شوند
  

بايـد اجـازه   انـد،   را كسب نكـرده  توليد كنندهمورد نياز يك خاصيت براي اعالم توسط  مقداركه  ييها فراورده

  .آن خاصيت شده و مطابق با آن برچسب گذاري شوند ازتري  پايينيابند واجد مقدار 
  

  ها فراوردهي گذار داري، بسته بندي و نشانه جايي، انبار هب جا  5- 5 

  :توليدكننده بايد) 2-5بند (راهنماي كيفيت  دفترچهطابق م
  

  .جايي ارائه دهد كه از صدمه ديدن يا خراب شدن جلوگيري كند هب هايي را براي جا روش )1

كه از صـدمه ديـدن يـا خـراب      فراهم سازد فراوردهكردن  داري و انبار هاي مناسبي را براي نگه مكان )2

  .شدن جلوگيري كند

   .را كنترل كند فراوردهو نشانه گذاري  كردن انباره بندي، بست )3
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  ها فراوردهقابليت رديابي  6- 5

  .توليدشان قابل شناسايي و رديابي باشندمبدا بايد با توجه به  فراورده 1هاي هپيمانيا  جداگانهي  ها فراورده

  

  آموزش كاركنان 7- 5

در كاركنان  كليهو آموزش  كند حفظ وايجاد هايي را براي شناسايي نيازهاي آموزشي  توليد كننده بايد روش

  .فراهم سازدرا مؤثر بر كيفيت  هاي فعاليت

يا تجربيات /و آموزشمناسب،  تحصيالتدهند بايد بر اساس  هاي ويژه معيني را انجام مي كاركناني كه فعاليت

  .داشته شوند نگهبايد به روز   آموزشمدارك  .واجد شرايط شده باشند در صورت لزوم

  

  آزمون نوع اوليه  6

  

شود، توليد كننده بايد آزمون  توليداي  به بازار كه قرار است با يك مشخصات ويژه فراوردهپيش از عرضه يك 

اثر  فراوردهانطباق  براحتماالً  تغييرات يا اصالحات اگر. دهد انجام فراوردهنوع اوليه را براي اطمينان از انطباق 

  .بايد تكرار شودبوط آزمون نوع اوليه خواص مر، گذارد

  

 بـه عنـوان آزمـون    يآزمون. مربوط با آزمون مستقيم انجام شوند فراوردهها بايد مطابق با استاندارد  اين آزمون

يا آزمون  زمونه به صورتي كه در استانداردآ چنديك يا  شود كه بر روي در نظر گرفته مي فراوردهنمونه از يك 

  .م شودانجامربوط مشخص شده  فراوردهويژگي 

  

 از مقاومت حرارتي يا ضريب هدايت حرارتي شكايتيا /و انطباقعدم  حالتروش كار در   7

  اعالم شده

  

صحت مقـادير اعـالم   شكايتي مبني بر يا /اين روش كار شامل الزامات مورد استفاده در شرايط عدم انطباق و

   .باشد شده مقاومت حرارتي يا ضريب هدايت حرارتي توسط توليد كننده مي

  

  .كنددرصد پيروي مي 90/90 روشاز  كه اصوالًاست  اي ساده شيوهروش كار براساس  -1 يادآوري

  

مشخص با مقدار اعالم شده توسط توليد كننده انطباق دارد يا  آن نيست كه آيا يك محمولههدف در بازرسي  -2 يادآوري

   .  خير

                                                                                                                                                   
1 - batches 
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مستقل بـراي مثـال    يطرفتوسط كند كه  نمايندهشكايت كننده بايد درخواست يك نمونه  طرف )1

 وخريـداري   ، محل و تـاريخ فراوردهگزارشي از مشخصات  مستقل طرفوي بايد از . بازار برداشته شود

  .درخواست كندبسته كاال  شناساييشماره 

شكايت كننده انتخاب شده  طرفكه توسط  ينمونه بايد بدون هر نوع آسيبي به آزمايشگاه معتبر )2

  .است منتقل شود

 .گيري مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي را انجام دهد گاه معتبر بايد اولين اندازهآزمايش )3

را بايد  فراوردهاختالف داشته باشد،  15%گيري با مقادير اعالم شده بيش از  اگر نتايج اولين اندازه )4

  .مردود دانست

را پذيرفتـه   فـراورده بايـد  گيري با مقادير اعالم شده انحراف نداشته باشـد،   اگر نتيجه اولين اندازه )5

  .دانست

يا كمتر با مقادير اعالم شده اختالف داشته باشد، سه نمونه ديگر بايد  15%آزمون اگر نتايج اولين  )6

  .عمل شود 2و  1مختلف انتخاب شده و مطابق بندهاي  پيمانهاز سه 

  .انجام دهد گيري اندازهآزمايشگاه معتبر بايد بر روي هر نمونه يك  )7

  .را بايد مردود دانست فراورده، را برآورده نسازدمقادير اعالم شده  ،از نتايج سه آزموناگر هر يك  )8

  .شودمطلع  بايد به وسيله آزمايشگاه معتبرمردود شود، توليدكننده  فراوردهاگر  )9

       ، توليدكننـده بايـد موافقـت كنـد كـه روش كـار ارائـه شـده در بنـدهاي         شودمردود  فراوردهاگر  )10

با به كـار بـردن آزمـون نـوع     مناسب است  فراوردهيا گروه  فراوردههركدام براي  2-2-يا پ 3-2-الف

 .هفته تكرار شود 4 جديد قبل از اوليه

 3-انجام دهد، بايد مطابق بندهاي الف جديد اگر توليد كننده قبول نكند كه يك آزمون نوع اوليه )11

 .باشند عمل شود مي فراوردهكه مرتبط با  3-يا پ

 

  .مراجعه شود 13- 2بند استاندارد  به هاي صنعتي زات ساختماني و عايقيبراي تجه -3 يادآوري

  

  .كرداستفاده توان  را ميروش كار باال  فراوردهديگر  خصوصيات اعالم شدهعدم انطباق در مورد در صورت شكايت  -4 يادآوري
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  گواهي انطباق

  

ارزيابي انطباق اين  ي كه درهنگام. استكاري حرارتي  ي عايقها فراوردهانداردهاي ت در راستاي استاين پيوس - 1يادآوري

به اين دليل متن اين پيوست، در جاي مقتضي به حالت امري نوشته شده . اجباري استشود كاربرد آن  مياستفاده  ها فراورده

  .است

  

  دخالت دارندارزيابي انطباق روش كار در  ي كههاي دستگاه   1- الف

  

دخالت داشته باشند در زير با اين استاندارد  ها فراوردهدر ارزيابي انطباق  كه ممكن استهاي خارجي  ستگاهد

   :آمده است

  

  .كند را تهيه مي انطباقگواهي دهنده كه گواهي  دستگاه )1

كنتـرل توليـد   قابـل قبـول بـودن    هايي را براي  ، توصيهدهد را انجام مي  بازرسي، كه ارزيابي دستگاه )2

را  هـا  فـراورده  ي ازهـاي  دهد و نمونه هاي بعدي را انجام مي دهد، مميزي مي ارائهانه توليد كننده كارخ

 .كند براي آزمون انتخاب مي

 دهـد يـا بـه صـورت ديگـري      انجـام مـي   را هـا  آزمـون  و هـا  گيري كننده، كه اندازه آزمونآزمايشگاه  )3

 .كند مي واسنجي سايل راو و تعيين كردهرا  ها فراوردهيا  عملكرد موادخصوصيات يا 

 

اگر . رسد به انجام متفاوتهاي  دستگاهگواهي دهنده يا  دستگاه توسطممكن است   دستگاهسه وظايف اين  - 2يادآوري

 دستگاه جانباز وظايفشان را كننده  آزمونيا آزمايشگاه /و كننده بازرسي دستگاه، دخالت داشته باشندهاي مختلفي  دستگاه

  .دهند مي انجام گواهي دهنده 

  

  .شوند مي ارجاع داده شده تأييددستگاه  واژه هها ب دستگاهاين پيوست اين  در

  

   شده تأييددستگاه  اقدامات  2- الف

  

  كليات   1- 2- الف

 كـه در  را ارزيابي انطباق و همچنين وظايف توليد كننـده  كار روش در شده تأييددستگاه  اقدامات 2-بند الف

  . كند مشخص مي آيد مي وجودبه ها  رابطه با  آن
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شـود ايـن    اسـتفاده  2-2استاندارد بند  مانند ،كيفيت سامانهگواهي شده با استاندارد  كيفيت سامانهاگر يك 

در  ،مشـترك هسـتند   سـامانه براي عواملي كه در هر دو  فراوردهدهنده  گواهي دستگاهبايد توسط  نامه گواهي

  .نظر گرفته شود

  

  بازرسي اوليه  2- 2- الف

و براي  و مستمر منظم، براي توليد تجهيزاتالزم براي كاركنان و  شرايط تعيين كند كه آياوليه بايد بازرسي ا

  .است يا خير 5مطابق با بند  مربوطكنترل توليد كارخانه 

بايد شامل مداركي باشـد كـه   اين گزارش . ثبت شودبايد در گزارش ارزيابي  اوليهشنهادات بازرسي ينتايج و پ

  .سازد برآورده ميرا  5بند الزامات 

  

  آزمون نوع اوليه  3- 2- الف

مـورد   ،فـراورده شده مطـابق اسـتاندارد    تأييد دستگاهشود بايد توسط  ئه ميكه براي ارزيابي ارا اي فراوردههر 

  . آزمون قرار گيرد

با حضور  اوليهمعموال طي بازرسي  شده تأييددستگاه بايد توسط نماينده  نوع اوليهنمونه برداري براي آزمون 

چنانچـه بـا    6-3-5 مشـخص شـده مطـابق بنـد     يهـا  فـراورده نمونه بايد از . شودنماينده توليد كننده انجام 

طـور  ه نمونه بايد ب. شود برداشته د،نانطباق داشته باش) آماده تحويل نهايي فراورده( فراوردهويژگي استاندارد 

مطمئنـاً نمونـه بـراي    شـود كـه    مشخصبه وضوح  ي توليد عادي باشد و شود و بايد نماينده برداشته اتفاقي

  :شده بايد جزئيات ذيل را ثبت كند تأييد دستگاهنماينده . شود آزمون استفاده مي

  

 توليد كننده نشانيو  نام )1

 فراورده مشخصات )2

  فراوردهشناسايي  چگونگي )3

  توسط توليد كننده فراوردهگذاري  نشانه )4

 بازرسي 1بهراندازه  )5

 نمونه اندازه )6

 اريخ نمونه برداريمحل و ت )7

 براي آزمون فراوردهتمام اطالعات الزم درباره  )8

  

  .و نماينده توليد كننده پذيرفته و امضا شود شده تأييددستگاه بايد توسط نماينده  مدرك

  

  .باشد m310شود بايد  برداشته ميكه نمونه از آن  در انبار ها فراوردهحداقل موجودي   -يادآوري

                                                                                                                                                   
1-lot  
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براي و  ، مگر آنكه به گونه ديگري مشخص شده باشدشود برداشتهچهار تاريخ مختلف ر داز توليد بايد نمونه 

زمـون  آيك نتيجه . گيرد در بر را كننده اعالم شده توسط تو ليدضخامت محدوده بايد اي،  ي كارخانهها فراورده

اكـنش در برابـر   وخصوصـيات  بـراي  . شود تعيينبايد  ،هر تاريخ توليد يها آزمونه مورد نيازبراي خصوصيات 

  .الزم استشود  ميتوليد استفاده مختلف هاي  تاريخ هاي از آزمونهآتش فقط يك نتيجه آزمون كه 

  .باشديا بهتر تمامي نتايج آزمون براي هر خصوصيتي بايد برابر با مقدار اعالم شده 

  

  نظارت پيوسته  4- 2- الف

  كليات 1- 4- 2- الف

 جـاري هـاي   مورد نظارت پيوسته قرار گيرد، كه شامل بازرسـي  ،شده تأييدبازرسي  دستگاهتوليد بايد توسط 

هاي  و بازرسي )4-4-2-الف(در مورد عدم انطباق  اقدامات، )3-4-2-الف( مميزيهاي  آزمون) 2-4-2-الف(

  .است )5-4-2-الف(ويژه 

  

ر انجام كارهاي و هر زماني طي ساعات كار به منظو به طور سر زدهباشد تا  مجازبازرسي بايد  دستگاهنماينده 

 فـراورده بايد به تمامي اطالعات مربوط درباره  وي .شود كاال انبار شاملالزم در رابطه با نظارت وارد كارخانه 

به  با ويبراي نمونه برداري و آزمون  در رابطه با نظارت دسترسي داشته باشد و بايد همكاري كافي مخصوصاً

  . عمل آيد

 فراوردهبه كيفيت  تقيماًكيفيت كه مس سامانهتغييرات در  دهنده را در موردي گواه دستگاهتوليد كننده بايد 

  . ، آگاه سازدشود يا ممكن است مربوط شود مربوط مي

  

  جاريهاي  بازرسي 2- 4- 2- الف

هاي جاري بايد انجام شود تا ارزيابي انطباق مستمر از سامانه كنترل توليد كارخانه توليد كننده با  بازرسي

مرجعي بايد با مدارك بازرسي اوليه و يا بازرسي هاي جاري پيشين ايجاد شود تا . صورت گيرد 5 الزامات بند

  .اطمينان حاصل شود كه تغييرات سامانه كنترل كارخانه توليد كننده  ارزيابي شده است

  

ود سامانه كنترل توليد كارخانه چنانچه در روز بازرسي وج مدارك بازرسي ها بايد شامل جزئيات وضعيت

  .  داشته است باشد

   

  :شود بررسي به ويژهموارد زير بايد  جاري،طي هر بازرسي 

  

 :نتايج آزمون خود توليد كننده كنترل شود )1

  

  اند؛ مشخص شده انجام شدهها در تناوب  كه آزمون اين) الف

  .اند شده از كارخانه خارج مربوط، فراوردهويژگي استاندارد  باي منطبق ها فراوردهكه فقط  اين) ب
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  ه است؛انجام شد در صورت لزوممناسب  اصالحي كه اقدامات اين  )2

   ؛آزمون داري تجهيزات نگهو  واسنجي )3

  .ها فراوردهگذاري گذاري و برچسب  هنشان )4

  

  .شده باشد مستندبازرسي  مداركبايد در  جاريهاي  نتايج بازرسي

  .از پيش به كارخانه اعالم شود و نبايد معموالًشده بار در سال انجام  بايد دو جاريهاي  بازرسي

  

  مميزيآزمون  3- 4- 2- الف

ـ   نمونه. شوند برداشته فراوردهانطباق با استاندارد  بررسيبايد براي  ي مميزيها نمونه طـور اتفـاقي   ه ها بايـد ب

 دسـتگاه فقط اگر بين . بايد نماينده توليد عادي باشند د ونشو برداشتهدر كارخانه  جاريطي بازرسي  معموالً

  .دنشو برداشتهها بايد از جاي ديگري  ه و توليد كننده توافق شود نمونهشد يدتأي

  

هاي انتخاب  از مسئوليتش براي فرستادن نمونه كه توليد كننده يابدبايد اطمينان  شده تأييددستگاه نماينده 

  .آگاه است بي دليلآزمايشگاه در وضع مناسب و بدون تاخير  بهشده 

  

 انجـام در سـال   بار يكفهرست شده است حداقل   1-خصوصياتي كه در جدول الف بايد براي مميزيآزمون 

  .بايد يك نمونه براي آزمون انتخاب كند شده تأييددستگاه  فراوردهبراي هر گروه . شود

  

هاي الزم براي به دست آوردن يك  با در نظر گرفتن تعداد آزمون مربوط فراوردهآزمون بايد مطابق استاندارد 

  .انجام شودمون نتيجه آز

  

، نتـايج آزمـون شـاهد و نتـايج آزمـون      كننده توليد جاريبايد بين نتايج آزمون  اي مقايسهدر صورت مقتضي 

  .شودشده انجام  تأييد دستگاهتوسط 
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  در هر كارخانه انجام شودبايد كه  مميزيآزمون  : 1- جدول الف

  

  روش آزمون  خصوصيات  

  1384سال : 8621استاندارد ملي ايران شماره   ت حرارتيهدايضريب  –مقاومت حرارتي 
EN 12939: 2001                                                           

   1383سال : 7113استاندارد ملي ايران شماره   طول و عرض

  ضخامت 
  يا، 1383سال : 7114استاندارد ملي ايران شماره 

  1384سال : 8083استاندارد ملي ايران شماره 

 1383سال : 7115استاندارد ملي ايران شماره   گونيا بودن

  1383سال : 7116استاندارد ملي ايران شماره   بودن تخت

  1383سال : 8299استاندارد ملي ايران شماره  واكنش در برابر آتش

  1383سال : 7117استاندارد ملي ايران شماره   مت فشاريومقا ياتنش فشاري 

  

  قدامات در مورد عدم انطباقا 4- 4- 2- الف

   :موارد شناخته شده عدم انطباق عبارتند از

  

  شود، اي آشكار مي شده در كنترل توليد كارخانه تأييد دستگاههايي كه توسط  نقص) الف

 مناسـب  اجـراي بنـابراين از  برآورده نكرده است،  2-4-2-توليد كننده تعهدات خود را مطابق الف) ب

  شده جلوگيري به عمل آمده است، تأييد دستگاهوظايف نظارت 

فهرست  1-كه در جدول الفاعالم شده كسب مقدار ويژگي در  چند ياآزمون شده در يك  فراورده) پ

  .مردود شده استشده 

  

  :زير الزم است اقدامات ،در مورد عدم انطباق

 تا عدم انطباق را اصالح كند و گواهي دهنده بايد از توليد كننده بخواهد دستگاه) ب بند يا) الف بند در مورد

چنين . شده بايد اقدام ديگر را وابسته به شرايط خاص انجام دهد تأييد دستگاه. چهار هفته گزارش دهد طي

 دسـتگاه يا  جاريدر بازرسي  مردود شدنبعد از  هايي ممكن است شامل بازرسي ويژه باشد، مخصوصاً فعاليت

اگر چنين اصالحي مستند نشـده  . يرد كه نقص اصالح شده استمستند را بپذ مدركشده ممكن است  تأييد

  .به كار بريدرا  1-3-3-الف بند باشد

  

و بـدون   برداردچهار هفته  طيرا مورد نظر  فراوردهاز  يشده بايد نمونه جديد تأييد دستگاه) پ بند در مورد

خاص مطابق بـا   فراوردهاين براي ها  آزمونآزمون مجدد يعني تكرار تمام . تاخير مورد آزمون مجدد قرار دهد

شرح  7كاري كه در بند  از روش هدايت حرارتي كه بايدضريب جز براي مقاومت حرارتي و ه ب 1-جدول الف
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مورد  بايد را  فراورده، دهدرا نشان  فراوردهاگر آزمون مجدد انطباق با استاندارد .  داده شده است پيروي شود

در نظـر گرفتـه مـي     مـردود  فراوردهد، وتكميلي رد ش هاي از آزموندر يكي دوباره  فراوردهاگر . دانستقبول 

  .شود مراجعه 2-3-3-به الفآنگاه شود، 

 

  بازرسي ويژه 5- 4- 2- الف

  : انجام شوددر موارد زير ويژه بايد  هاي بازرسي

  )شود مراجعه 4-4-2-الفبه بند ( در مورد عدم انطباق )1

 ،ه باشدتعطيل شدز شش ماه توليد براي يك دوره بيش اآن كه بعد از  )2

 ،فراورده، يا فرايند يا اي كار كنترل توليد كارخانه روشدر  به دليل تغيير قابل مالحظه )3

 بنـدي  ، نـوع و زمـان  دامنه ،و توليد كننده هي دهندهگوا دستگاهسوم با موافقت  طرفبه درخواست  )4

يا شـرايط  / مورد نظر و  هفراوردبراي مثال (بستگي به شرايط خاص خواهد داشت يك بازرسي ويژه 

  )توليد

  

  نشان انطباق  3- الف

  

  :شده باشد برقراراي كه انطباق  فراوردهبراي هر 

  

از نشان  مسئول صادر شد دستگاهيابد به محض اينكه گواهينامه انطباق توسط  توليد كننده اجازه مي )1

  ،)شود مراجعه  2-3-الف بند به( استفاده كند انطباق

 شود، تأييدواهينامه بايد هر ساله اعطاي گ رويه اعتبار )2

 به( توليد كننده اجازه ندارد ار نشان انطباق استفاده كند ،شود لغواگر گواهينامه انطباق به هر دليلي  )3

  ،)شود مراجعه 3-3-الف بند

نشـان انطبـاق   "  فـراورده كه او براي يك مفهوم  را با ايناي  هيچ گونه بيانيهتوليد كننده اجازه ندارد  )4

  .كند منتشر "ت كرده استدرخواس

  

  گواهينامه انطباق   2-3- الف

 بند و 2-2-الف بندبه ترتيب مطابق اوليه اولين بازرسي و آزمون نوع  در فراوردهو  توليديكه واحد  هنگامي

  . صادر كند فراوردهگواهي دهنده  بايد يك گواهينامه انطباق براي  دستگاه، قبول شده باشند 3-2- الف

  

  گواهينامه لابطا  3-3- الف

به توليد كننده اطالع دهد و اين موضوع را گواهي دهنده بايد  دستگاه ،انطباق  در مورد باطل كردن گواهينامه

  .سازد منتشر يبه شيوه مناسبرا اطالعات 

  



 18

  اي كنترل توليد كارخانه مردود شدن 1- 3-3- الف

جام گيرد و رد شود، يا توليد كننده عليرغم ان 4-4-2-الف بند، در پاسخ به موارد الف و ب اي اگر بازرسي ويژه

هاي  بايد تمام گواهينامه گواهي دهنده دستگاه، الزامات را برآورده نكند  4-4- 2-الفكارهاي مطابق با  روش

  .  كند لغوصادر شده است را اعطاي گواهينامه  رويهتوليد تحت كل انطباق كه براي 

  

  فراورده مردود شدن 2- 3-3- الف

گواهي  دستگاه، شود مردود 4-4-2- الفبند از ) در پاسخ به مورد پ مجددآزمون  انجامدر  ردهفراواگر يك 

 لغو بدون تاخير آزمون شده است فراوردهرا كه نماينده  فراوردهاين گروه  برايبايد گواهينامه انطباق  دهنده

  . كند
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  يوست بپ

  )اطالعاتي(

  )1 سامانهش در برابر آتش تحت واكن طبقات يها فراوردهبراي (گواهينامه انطباق 

  

  .اين پيوست هميشه همراه با پيوست پ به كار مي رود -  1يادآوري 

  

ارزيابي انطباق اين  ي كه درهنگام. استكاري حرارتي  ي عايقها فراوردهت در راستاي استانداردهاي اين پيوس -  2يادآوري 

دليل متن اين پيوست، در جاي مقتضي به حالت امري نوشته شده  به اين. اجباري استشود كاربرد آن  مياستفاده  ها فراورده

  .است

  

  انطباق شركت دارندارزيابي كار  روشهايي كه در  دستگاه  1 -ب

  

  با اين استاندارد  فراوردهزير ممكن است در ارزيابي انطباق  خارجيهاي  دستگاهننده، عالوه بر توليد ك

  : مشاركت داشته باشند

  

  كند،  يكه گواهينامه انطباق را تهيه م هگواهي دهند دستگاه )1

پذيرش كنترل توليد قابليت درباره  هايي توصيهدهد،  ها را انجام مي بازرسي كه ارزيابي دستگاه )2

هاي  نترل توليد كارخانه دارد و نمونهك بر دهد، نظارت مستمر توليد كننده ارائه مي اي كارخانه

 كند، ياوليه انتخاب مبراي آزمون نوع را  فراورده

يا عملكرد مواد يا  ديگر خصوصيات در مواردا ي كند مي گيري، بازرسي و آزمايش آزمايشگاه كه اندازه )3

 .كند مي واسنجيرا  تجهيزاتيا و  را تعيين  ها فراورده

 

بايد  گواهي دهندههاي  دستگاههاي بازرسي و  دستگاه، ها كار انطباق فقط آزمايشگاه روشدر اين ارزيابي 

  .شود اشاره مي "شده تأييد دستگاه" عبارتها با  آنبه ته باشند در اين استاندارد شركت داش

  

اگر . هاي متفاوت انجام شود دستگاهيا توسط  گواهي دهنده دستگاهممكن است توسط  دستگاهوظايف اين سه  -3يادآوري 

گواهي  دستگاهن را به نمايندگي از جانب يا آزمايشگاه وظايفشا/ بازرسي و دستگاه، داشته باشندشركت  متفاوتهاي  دستگاه

  .  انجام مي دهد دهنده
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  شده  تأييد دستگاهوظايف   2-ب

  

  كليات    1- 2-ب

كه در  را كار انطباق و همچنين وظايف توليد كننده روشدر ارزيابي را شده  تأييد دستگاهوظايف  2-ب

  . كند معين مي ،شود ناشي ميبا آنها  ارتباط

  

، استفاده شود، 2-2استاندارد بند  كيفيت، مانند سامانهشده با يك استاندارد  تأييدفيت كي سامانهيك اگر 

در مشترك است  سامانهكه در هر دو  اجزاييآن براي  ،فراورده گواهي دهنده دستگاهاين گواهينامه توسط 

  .نظر گرفته خواهد شد

  

   اي و كنترل توليد كارخانه اي كارخانه اوليهبازرسي     2- 2-ب

به ها، براي توليد منظم و مستمر  شرايط الزم براي كاركنان و دستگاه مشخص كند كه آيابايد  اوليهزرسي با

  .يا خير مطابقت دارد 5مطابق با بند اي  كارخانهكنترل توليد  منظور

  

كه  باشد بايد شامل مداركي گزارشاين . بايد در گزارش ارزيابي ثبت شود اوليهاز بازرسي  ها توصيهنتايج و 

  .كند را ارزيابي مي 5ه الزامات بند هم

  

  اوليهآزمون نوع   3- 2-ب

 مربوط فراوردهشده مطابق با استاندارد  تأييد دستگاهشود بايد توسط  كه براي ارزيابي ارائه مي اي فراوردههر 

بايد فقط براي خصوصيات واكنش در برابر آتش  اوليهپيوست آزمون نوع تحت چارچوب اين . آزمون شود

  .انجام شود

 

با حضور  اوليهطي بازرسي  شده معموالً تأييد دستگاهبايد توسط نماينده  اوليهنمونه برداري براي آزمون نوع 

چنانچه مشخص شده اند  5- 3-6بند كه مطابق با  ييها فراوردهنمونه بايد از . شودنماينده توليد كننده انجام 

 اتفاقينمونه بايد بطور . شود برداشتهباشد،  )آماده تحويل يينهاي ها فراورده( فراوردهمنطبق با استاندارد 

شود و بايد نماينده توليد عادي باشد و به وضوح مشخص شود كه نمونه براي آزمون استفاده مي  برداشته

  : شده بايد جزئيات زير را ثبت كند تأييد دستگاهنماينده . شود

  

 توليد كننده نشانيو  نام )1

 فراورده مشخصات )2

 فراوردهشناسايي  چگونگي )3

 توسط توليد كننده فراوردهگذاري  نشانه )4

 بازرسي بهراندازه  )5
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 نمونه اندازه )6

 محل و تاريخ نمونه برداري )7

 براي آزمون فراوردهتمام اطالعات الزم درباره  )8

 

  .و نماينده توليد كننده امضا شود شده تأييددستگاه بايد توسط نماينده  مدرك

  

m مي شود بايد برداشتهكه نمونه از آن  ييها فراوردهانبار  موجودي حداقل -يادآوري
 .باشد 310

  

نمونه بايد از چهار تاريخ توليد متفاوت گرفته شود و  شود، به غير از مواردي كه به صورت ديگري مشخص مي

يك نتيجه آزمون . بايد حدود ضخامت توسط توليد كننده اظهار شودهاي توليد كارخانه  فراوردهراي ب

معين شده است بايد براي هر كدام از خصوصيات  ضروري تعيين شده از نمونه  فراوردهاستاندارد  چنانچه در

  .استفاده شود هاي آزمون با تاريخ هاي توليد متفاوت

  

  .   شده باشد اعالم مقدارخصوصيتي بايد برابر يا بهتر از  نتايج آزمون براي هرهمه 

  

   اي ل توليد كارخانهكنتر تأييدنظارت مستمر، ارزيابي و   4- 2-ب

  كليات   1- 4- 2-ب

 به ويژهبه تمام خصوصيات مطرح اما مربوط و غيره  تجهيزاتپارامترها،  با توجه بهتوليد كارخانه  كنترل

شده، شامل  تأييدبازرسي  دستگاهتوسط  تأييد، ارزيابي و آتش بايد مورد نظارت مستمر در برابرواكنش 

 ، )مراجعه شود 3-4- 2- به ب( در مورد عدم انطباق اقدامات، )شود عهمراج 2- 4-2- ببه ( جاريهاي  بازرسي

  .قرارگيرد، )مراجعه شود 2- 4-2- به ب(هاي ويژه  و بازرسي

  

و هر زماني طي ساعات كار به منظور انجـام كارهـاي الزم    سر زدهباشد تا  مجازبازرسي بايد  دستگاهنماينده 

در  فـراورده بايد به تمامي اطالعات مربـوط دربـاره    وي .شود كاال انبار شاملدر رابطه با نظارت وارد كارخانه 

بـه   براي نمونه برداري و آزمـون بـا وي   رابطه با نظارت دسترسي داشته باشد و بايد همكاري كافي مخصوصاً

  . عمل آيد

  

 فراورده تقيماً به كيفيتكيفيت كه مس سامانهتغييرات در  ي دهنده را در موردگواه دستگاهتوليد كننده بايد 

  . ، آگاه سازدشود يا ممكن است مربوط شود مربوط مي
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  جاريهاي  بازرسي   2- 4- 2-ب

كنترل توليد كارخانه توليد كننده با  سامانهبايد انجام شود تا ارزيابي انطباق مستمر از  جاريهاي  بازرسي

تا  ايجاد شود پيشين جاري و يا بازرسي هاي اوليهبازرسي  مداركمرجعي بايد با . صورت گيرد 5الزامات بند 

  .شده استكنترل كارخانه توليد كننده ارزيابي  سامانهتغييرات اطمينان حاصل شود كه 

  

بازرسي وجود  روز درچنانچه كنترل توليد كارخانه  سامانه بازرسي ها بايد شامل جزئيات وضعيت مدارك

  .  باشد داشته است

   

  :شود بررسي هبه ويژموارد زير بايد  ،جاريطي هر بازرسي 

  

 :نتايج آزمون خود توليد كننده كنترل شود )1

  

  اند؛ مشخص شده انجام شدهها در تناوب  كه آزمون اين) الف

 از كارخانـه خـارج   مربـوط،  فـراورده ويژگـي  اسـتاندارد   بـا ي منطبق ها فراوردهكه فقط  اين) ب

  .اند شده

  

  ؛ه استانجام شد در صورت لزوممناسب  اصالحي كه اقدامات اين  )2

   ؛آزمون داري تجهيزات نگهو  واسنجي )3

  .ها فراوردهگذاري گذاري و برچسب  هنشان )4

  

  .شده باشد مستندبازرسي  مداركبايد در  جاريهاي  نتايج بازرسي

  .از پيش به كارخانه اعالم شود و نبايد معموالًشده بار در سال انجام  بايد دو جاريهاي  بازرسي

  

  باقدر صورت عدم انط اقدامات   3- 4- 2-ب

   :موارد شناخته شده عدم انطباق عبارتند از

  

  شود، اي آشكار مي شده در كنترل توليد كارخانه تأييد دستگاههايي كه توسط  نقص) الف

 مناسـب  اجـراي بنـابراين از  برآورده نكرده است،  2-4-2-توليد كننده تعهدات خود را مطابق الف) ب

  آمده است، شده جلوگيري به عمل تأييد وظايف نظارت دستگاه
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  :زير الزم است اقدامات ،در مورد عدم انطباق

  

 گواهي دهنده بايد از توليد كننده بخواهد تا عدم انطباق را اصالح كند و دستگاه) ب بند يا) الف بند در مورد

چنين . شده بايد اقدام ديگر را وابسته به شرايط خاص انجام دهد تأييد دستگاه. چهار هفته گزارش دهد طي

 دسـتگاه يا  جاريدر بازرسي  مردود شدنبعد از  هايي ممكن است شامل بازرسي ويژه باشد، مخصوصاً فعاليت

اگر چنين اصالحي مستند نشـده  . مستند را بپذيرد كه نقص اصالح شده است مدركشده ممكن است  تأييد

  .به كار بريدرا  1-3-3-الف بند باشد

  

  بازرسي ويژه   4- 4- 2-ب

  : انجام شوددر موارد زير بايد ويژه  هاي بازرسي

  

  )شود مراجعه 4-4-2-الفبه بند ( در مورد عدم انطباق )1

 ،تعطيل شده باشدتوليد براي يك دوره بيش از شش ماه آن كه بعد از  )2

 ،فراورده، يا فرايند يا اي در روش كار كنترل توليد كارخانه به دليل تغيير قابل مالحظه )3

 ،و توليد كننده هي دهندهگوا تگاهدسسوم با موافقت  طرفبه درخواست  )4

  

مـورد   فـراورده براي مثـال  (بستگي به شرايط خاص خواهد داشت يك بازرسي ويژه  بندي ، نوع و زماندامنه

  )يا شرايط توليد/ نظر و 

  

  نشان انطباق  3-ب

  

  :شده باشد برقراركه انطباق  اي فراوردهبراي هر 

  

از  مسئول صـادر شـد   دستگاههينامه انطباق توسط يابد به محض اينكه گوا توليد كننده اجازه مي )1

  ،)شود مراجعه  2-3-ب بند به( نشان انطباق استفاده كند

 شود، تأييداعطاي گواهينامه بايد هر ساله  رويه اعتبار )2

 نشان انطباق استفاده كند زتوليد كننده اجازه ندارد ا ،شود لغواگر گواهينامه انطباق به هر دليلي  )3

  ،)شود مراجعه 3-3-الف بند به(

نشان انطباق " فراوردهكه او براي يك مفهوم  را با ايناي  هيچ گونه بيانيهتوليد كننده اجازه ندارد  )4

  .كند منتشر "درخواست كرده است
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  گواهينامه انطباق   2- 3-ب

 ندب و 2- 2-ب بندبه ترتيب مطابق اوليه اولين بازرسي و آزمون نوع  در فراوردهو  توليديكه واحد  هنگامي

  . صادر كند فراوردهگواهي دهنده  بايد يك گواهينامه انطباق براي  دستگاه، قبول شده باشند 3- 2-ب

  

  ابطال گواهينامه  3- 3-ب

  كليات   1-3- 3-ب

گواهي دهنده بايد اين موضوع را به توليد كننده اطالع دهد و  دستگاه ،انطباق  در مورد باطل كردن گواهينامه

  .سازد منتشر يببه شيوه مناسرا اطالعات 

  

  اي مردود شدن كنترل توليد كارخانه 2-3- 3-ب

انجام گيرد و رد شود، يا توليد كننده عليرغم  3-4-2-ب بند، در پاسخ به موارد الف و ب اي اگر بازرسي ويژه

هاي  گواهي دهنده بايد تمام گواهينامه دستگاه، الزامات را برآورده نكند  3-4-2-بكارهاي مطابق با  روش

  .  كند لغواعطاي گواهينامه صادر شده است را  رويهتوليد تحت كل طباق كه براي ان
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  پ پيوست

  )اطالعاتي(

  )3 سامانهتحت  عملكرديبراي الزامات ( اعالم انطباق توسط توليد كننده

  

ي انطباق اين ارزياب ي كه درهنگام. استكاري حرارتي  ي عايقها فراوردهت در راستاي استانداردهاي اين پيوس -يادآوري

به اين دليل متن اين پيوست، در جاي مقتضي به حالت امري نوشته شده . اجباري استشود كاربرد آن  مياستفاده  ها فراورده

  .است

  

  انطباق دخالت دارندارزيابي كار  روشهايي كه در  دستگاه  1-پ

  

  با اين استاندارد  فراوردهق هاي خارجي زير ممكن است در ارزيابي انطبا دستگاهعالوه بر توليد كننده، 

  : مشاركت داشته باشند

  

  كند،  گواهي دهنده كه گواهينامه انطباق را تهيه مي دستگاه )1

كند يا در موارد ديگر خصوصيات يا عملكرد مواد يا  گيري، بازرسي و آزمايش مي آزمايشگاه كه اندازه )2

 .كند مي واسنجيو يا تجهيزات را را تعيين  ها فراورده

 

هاي گواهي دهنده بايد  دستگاههاي بازرسي و  دستگاهها،  فقط آزمايشگاه ،ارزيابي روش كار انطباق در اين

  .شود اشاره مي "شده تأييد دستگاه"ها با عبارت  در اين استاندارد به آن .شركت داشته باشند

  

  شده تأييد دستگاهوظايف   2-پ

  

  كليات   1- 2-پ

ارزيابي روش كار انطباق و همچنين وظايف توليد كننده را كه در شده را در  تأييد دستگاهوظايف  2-بند پ

  . كند شود، معين مي ارتباط با آنها ناشي مي

  

  آزمون نوع اوليه  2- 2-پ

مربوط  فراوردهشده مطابق با استاندارد  تأييد دستگاهشود بايد توسط  كه براي ارزيابي ارائه مي اي فراوردههر 

  . آزمون شود

رود براي واكنش در برابر آتش نمونه برداري براي آزمون نوع اوليه بايد توسط نماينده  ر اگر پيوست ب به كا

اگر پيوست ب به كار . شده معموالً طي بازرسي اوليه با حضور نماينده توليد كننده انجام شود تأييد دستگاه

 5-3- 6كه مطابق با بند  يياه فراوردهنمونه بايد از  .نرود نمونه برداري بايد توسط توليد كننده انجام شود
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. باشد، گرفته شود) ي نهايي آماده تحويلها فراورده( فراوردهاند چنانچه منطبق با استاندارد  مشخص شده

براي نمونه بايد بطور اتفاقي گرفته شود و بايد نماينده توليد عادي باشد و به وضوح مشخص شود كه نمونه 

  : شده بايد جزئيات زير را ثبت كند تأييد دستگاهنماينده . شود آزمون استفاده مي

  

 توليد كننده نشانيو  نام )1

 فراورده مشخصات )2

 فراوردهشناسايي چگونگي  )3

 توسط توليد كننده فراوردهگذاري  نشانه )4

 بازرسي بهراندازه  )5

 نمونه اندازه )6

 برداري محل و تاريخ نمونه )7

 براي آزمون فراوردهتمام اطالعات الزم درباره  )8

 

  .و نماينده توليد كننده امضا شود شده تأييددستگاه ماينده بايد توسط ن مدرك

  

  .باشد m310 شود بايد كه نمونه از آن برداشته مي ييها فراوردهانبار  موجودي حداقل -يادآوري

  

نمونه مشخص شده بايد از چهار تاريخ توليد متفاوت  شود، مواردي كه به صورت ديگري مشخص ميبه غير از 

يك . شود اعالمبايد حدود ضخامت توسط توليد كننده هاي توليد كارخانه  فراوردهي راشود و ب برداشته

معين شده است بايد براي هر كدام از خصوصيات  ضروري تعيين  فراوردهنتيجه آزمون چنانچه در استاندارد 

  .استفاده شود شده از نمونه هاي آزمون با تاريخ هاي توليد متفاوت

  

  .   شده باشد اعالم مقدارخصوصيتي بايد برابر يا بهتر از  همه نتايج آزمون براي هر

  

  

  

  

  

  



 27

  نشان انطباق  3-پ

  

  كليات    1- 3-پ

از  مسئول صادر شد دستگاهيابد به محض اينكه گواهينامه انطباق توسط  توليد كننده اجازه مي )1

  .شود مي و كنترل توليد كارخانه انجام ،)شود مراجعه  2- 2-پ بند به( نشان انطباق استفاده كند

 توليد كننده اجازه نداردمربوط ديگر براورده نشود،  فراوردهالزامات اين استاندارد و استاندارد اگر  )2

  نشان انطباق استفاده كند، از ديگر

نشان " فراوردهكه او براي يك مفهوم  را با ايناي  هيچ گونه بيانيهتوليد كننده اجازه ندارد  )3

  .ندك منتشر "انطباق درخواست كرده است

 

  گواهينامه انطباق   2- 3-پ

كنترل  و 2-2- پ بندبه ترتيب مطابق اوليه اولين بازرسي و آزمون نوع  در فراوردهو  توليديكه واحد  هنگامي

  . صادر كند فراوردهگواهي دهنده  بايد يك گواهينامه انطباق براي  دستگاه، قبول شده باشند اي توليد كارخانه
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  پيوست ت

  )اطالعاتي( 

  م انطباق توسط توليد كنندهاعال

  )4 سامانهواكنش در برابر آتش تحت  طبقاتداراي ي ها فراوردهبراي (

  

  

  .با پيوست پ بكار مي رود همراه اين پيوست هميشه CPDتحت    -يادآوري

  

  نشان انطباق  1-ت

  

  :شود بر قرار ميانطباق  نشانكه  اي فراوردهبراي هر 

  

مجاز به استفاده از مربوط  فراوردهويژگي ت اين استاندارد و استاندارد الزاما احرازتوليد كننده به محض  )1

 .نشان انطباق است

توليد كننده مجاز نيست تا از  نشودمربوط احراز  فراوردهويژگي اگر الزامات اين استاندارد و استاندارد  )2

   .نشان انطباق استفاده كند


