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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ارداستاند تدوين

 توليـدي،  شرايط به 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  انصـاحب  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

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

 از 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 صورت 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

 ترتيـب،  بـدين  .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

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

 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

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

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

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

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

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

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

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و 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

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها نآ به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                
 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 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  "انطباق يكنترل و ارزياب ،يبردار نمونه: قسمت ششم- بتن، مالت و دوغاب يها يدنافزو"

  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  پرهيزكار، طيبه 

  )عمران مهندسي دكتراي(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    :دبير

  پورخورشيدي، عليرضا 

  )عمران مهندسي كارشناس ارشد(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  پيدايش، منصور

  )عمرانمهندسي  كارشناس ارشد(

  امير كبير يدانشگاه صنعت

 
  )همدان(دانشگاه بوعلي سينا                                                            تدين، محسن

 )عمرانمهندسي دكتراي (

 
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن                                                        جعفرپور، فاطمه

   )شيمي كارشناس(

 
  امير كبير يدانشگاه صنعت                                                     مسعود ،يجمشيد

  )پليمرمهندسي  يدكترا(

  

  مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                                        حميدي، عباس

  ) مهندسي مواد كارشناس ارشد(

  

   ايران يشركت كلينيك ساختمان                                                     فر، ابوالحسن رامين

  )عمران مهندسي دكتراي(

  

  امير كبير يدانشگاه صنعت                                                رمضانيانپور، علي اكبر

  )عمران مهندسي دكتراي(



د  

  

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن                                              اريرمازيام ،يقاسم سيرئ

  )عمران مهندسي كارشناس ارشد(

  

  علم و صنعت ايراندانشگاه                                                   محمد زاده، يشكرچ

  )عمرانمهندسي  يدكترا(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن                                                       فيروزيار، فهيمه

  )شيمي كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن                                    ماجدي اردكاني، محمد حسين

  )محيط زيستكارشناس ارشد (

  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                                          نوري، نگين

    )شيمي كارشناس(

  

  ايرانيان-.اف .اس .آ .شركت ب                                                       فيروز ،يهادو

  ) شيمي مهندسي كارشناس ارشد(
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  گفتار پيش

  

 كـه  "انطبـاق  يكنتـرل و ارزيـاب   ،يبـردار  نمونـه : قسمت ششم -بتن، مالت، دوغاب يها يافزودن" استاندارد

                 در و شـده  تـدوين  و تهيه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن توسط مربوط هاي ميسيونر كد آن نويس پيش

 مـورخ  هـاي سـاختماني   مهندسـي سـاختمان و مصـالح و فـرآورده     ملي كميتة اجالس دويست و هجدهمين

مقـررات   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 27/11/87

منتشـر   ايـران  ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

  .  شودمي

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي فظح براي

 تكميل و اصالح براي كه پيشنهاديگونه  هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

 .گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد

  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م
EN 934-6: 2001, Admixtures for concrete, mortar and grout-Part 6- Sampling, Conformity 
control and evaluation of conformity 



  1

 يكنترل و ارزياب ،ينمونه بردار: قسمت ششم-بتن، مالت و دوغاب يها يافزودن

  انطباق

  

  و دامنه كاربرد هدف   1 

شـيميايي   يها يافزودن يانطباق برا يكنترل و ارزياب ،يبردار روش نمونهتعيين استاندارد،  هدف از تدوين اين

  .است 1-2مطابق استاندارد بند  ، مالت و دوغاببتن

  

  يمراجع الزام     2

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

  . شود بدين ترتيب، آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  ارجاع داده شده باشد، اصالحيه در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار

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

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :ين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير براي كاربرد ا

  

 ها ويژگي-بتن يمواد افزودن، 1383سال : 2930ايران شماره  ياستاندارد مل 2-1
2-2 EN 934-3: 1998,  Admixtures for concrete,   mortar and grout- part 3: Admixtures for 
masonry mortar- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling  
 
2-3 EN 934-4: 2001,  Admixtures for concrete,   mortar and grout- part 4: Admixtures for 
grout for prestressing tendons-Definitions, requirements, conformity, marking and labeling 
  
2-4 EN 934-5: 1998,  Admixtures for concrete,   mortar and grout- part 5: Admixtures for 
sprayed Concrete-Definitions, specifications and conformity criteria 

  

  اصطالحات و تعاريف       3

  . رود ياستاندارد، اصطالح و تعريف زير به كار م در اين

  

3 -1   

   1بچ 

  .شود يبه عنوان يك تركيب يكنواخت بررس تواند يكه م يمقدار مواد افزودن

                                                
1 - Batch 
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  .  توان معادل يك بچ در نظر گرفت را مي ييك مخزن از مواد افزودن -ييادآور

  

    يبردار نمونه  4

  كليات   4-1

در صورت . باشد ي، نماينده بچ مورد بررس»نمونه«انجام شود كه ، روشيبايد به  ياز مواد افزودن يبردار مونهن

  . ذينفع انجام شود يها بايد در حضور نمايندگان كليه طرف يبردار نياز، نمونه

  

  توليد كننده ) انبار( ياز موجود يبردار نمونه  4-2

  كليات   4-2-1

از هر  شود يكه توليد به صورت پيوسته انجام م يدر صورت. باشد يو نمايندة يك بچ منمونه تنها معرف  هر

  .  شود يحداقل يك نمونه گرفته م يتن مواد افزودن 25حداكثر 

  

  ) يا شده كيسه يبند بسته( يپودر يها يافزودن  4-2-2

 يدر صورت. آيد يه دست مب ،گرفته شده است) پاكت(كيسه  ششكه از  1يهاي نمونه نمونه از تركيب زير هر

ها گرفته  است كه از كل كيسه يهاي عدد باشد، نمونه تركيبي از زيرنمونه ششها كمتر از  كه تعداد كل كيسه

  . شده است

  .     در ميان محموله انتخاب شوند يبايد به صورت تصادف شود يها از آنها گرفته م كه زيرنمونه هايي كيسه

  : رود يها به كار م ها از كيسه نمونه برداشتن و گرفتن زير يزير برا يها از روش ييك

نمونه انتخاب  گرم باشد، كل مقادير آن به عنوان زير 500كه محتويات يك كيسه، حداكثر  يدر صورت -

  . شود يم

  : شود يزير استفاده م يها از روش يگرم باشد، يك 500كه محتويات يك كيسه بيش از  يدر صورت -

باشد از محتويات   متر يميل 25آن نبايد كمتر از  يكه قطر داخل يگير ده از لوله مخصوص نمونهبا استفا) الف

  . شود ينمونه برداشته م كيسه در طول كل كيسه زير

و خوب مخلوط كرده  ييك سطح تميز، خال يرا كه قرار است زير نمونه از آن گرفته شود، بر رو يا كيسه) ب

  . كنيد يگير گرم نمونه 125آن به مقدار حداقل  يجا سهحداقل از . درآوريد يا و به صورت توده

  . در دسترس نبود از روش ب استفاده شود يگير نمونه  كه لولة ياما درصورت  شود، يروش الف ترجيح داده م -ييادآور

  

سپس . هيدكه قرار است زير نمونه از آنها گرفته شود، انجام د يهاي كيسه يتمام يشرح داده شده را برا روش

 سهكه تودة نمونه بيش از  يدر صورت. به دست آيد 2ها را با هم مخلوط كنيد تا يك توده نمونه زير نمونه

. كيلوگرم كاهش دهيد سهكردن يا با استفاده از مقسم مقدار آن را به  يكيلوگرم باشد، با روش چهار قسمت

                                                
1- Sub-sample  
2-Bulk sample  
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 يبند در يك ظرف تميز و كامالً بستهتقسيم كرده و  يكيلوگرم يك يقسمت مساو سهسپس نمونه را به 

  . برچسب بريزيد يو دارا) شده يهوابند(شده 

كه تاريخ  يتر سال يا مدت زمان كوتاه بايد به عنوان مرجع به مدت يك يكيلوگرم يكيك نمونة  حداقل

  . شود يدار مصرف ماده است، نگه

  

  مايع   يها يافزودن  4-2-3

    كليات  1- 4-2-3

  : شود يزير انتخاب م يها از روش ييك ،مايع يها ياز افزودن يگير نمونه براي

  

  )  داخل ظرف(شده  يبند مايع بسته يها ياز افزودن يبردار نمونه  2- 4-2-3

كه تعداد  يدر صورت. آيد به دست مي ،ظرف گرفته شده است ششكه از  يهاي نمونه نمونه از تركيب زير هر

ها از آنها گرفته  نمونه كه زير يهاي ظرف. شود ينمونه گرفته م ها زيرعدد باشد از همة آن ششها كمتر از  ظرف

محتويات داخل ظرف را  ،يگير مونهقبل از ن. در ميان محموله انتخاب شوند يبايد به صورت تصادف ،شود يم

نمونه  ربالفاصله بعد از بهم زدن ظرف، زي. شودكامالً يكنواخت  ،اند نشين شده كه ته يم بزنيد تا در صورته به

  : زير گرفته شود يها از روش يبه يك

  . شود يكل آن برداشته م ،ليتر باشد 5/0حداكثر  يكه حجم ظرف افزودن يدر صورت - الف

ها برداشته  ليتر از هر يك از ظرف 5/0ليتر باشد،  5/0بيش از  يمحتو يكه ظرف افزودن يدر صورت -ب

  . شود يم

  . و خوب مخلوط كنيد تا يك توده نمونه به دست آيد ها را با هم تركيب كرده نمونه زير سپس

  

  )  تانك(مايع داخل مخزن  ياز افزودن يبردار نمونه  3- 4-2-3

هر . ليتر باشد سهنمونه بايد حداقل . شود يليتر يك نمونه گرفته م 25000هر مخزن به ازاء هر حداكثر  يبرا

  : آيد يه دست مب ،شود يزير گرفته م روشزير نمونه كه به  سهنمونه از 

مخزن و يك زير  يقسمت ميان يمتر ميلي) ± 300( مخزن، يك زير نمونه از ييك زير نمونه از بخش رو -

  .باالتر از كف مخزن متر يميل 400نمونه از 

نمونه را با هم مخلوط كرده تا يك  زير سهسپس . ليتر باشد يكها نبايد كمتر از  نمونه هر يك از زير حجم

  . كنواخت و همگن به دست آيدتوده نمونة ي

  

  تقسيم نمونه   4- 4-2-3

نمونة  سهبايد به  ،3- 3-2- 4و  2-3-2-4 يشرح داده شده در بندها يها نمونة به دست آمده از روش توده

از  يحداقل يك. برچسب بزنيد گاه آندرپوش بريزيد  يداراو  آزمونه را در ظروف تميز. شودتقسيم  يمساو

  . شود يدار نگه استكه تاريخ مصرف ماده  يتر مرجع و مدت يك سال و يا زمان كوتاهها به عنوان  آزمونه
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 يزدگ ها بايد از گرما، نور و يخ كلية ظروف نمونه( كننده باشد بايد مطابق الزامات توليد يدار نگه شرايط

  ). محافظت شوند

  

  در زمان تحويل  يگير نمونه  4-3

بايد قبل از تخليه و در زمان تحويل انجام  يگير نمونه ،يحمولة افزودناز يك م يگير صورت نياز به نمونه در

در صورت عدم توافق، روش شرح داده . باشد يبايد مورد توافق توليد كننده و مشتر يگير روش نمونه. شود

  . بايد استفاده شود 3- 2- 4و  2-2-4 يشده در بندها

  

   برداري نمونه گزارش  4-4

  : شودبه خصوص موارد زير بايد گزارش  يبردار مونهاطالعات مربوط به ن كلية

   يبردار تاريخ نمونه -

  نام محصول  -

   ينوع افزودن -

  نام توليدكننده  -

  ) ساخت يسر(شماره مشخصه بچ  -

  مقدار بچ كه نمونه، نماينده آن است  -

  ماده  يحالت فيزيك -

  رنگ  -

  يشرايط نگهدار -

  . اند حضور داشته يبردار گام نمونهكه هن  يهاي نام افراد و سازمان -

  

    انطباق يكنترل و ارزياب  5

  كليات    1- 5

  . است 1-2مطابق استاندارد بند  يها يانطباق افزودن يمنظور ارزيابه روش ب اين

  

  معيار انطباق    2- 5

. ه است، ذكر شد1- 2در استاندارد بند  آزمون يها مربوط و همچنين روش يها و كنترل يعملكرد الزامات

  . بايد كليه نتايج مطابق با الزامات مربوطه باشد شود ميها انجام  ها با اين روش كه آزمون يهنگام

  

     آزمون نوع اول  3- 5

با مشخصات الزم ارائه شده در استاندارد  ها يافزودن يها ياطمينان از انطباق ويژگ براياوليه بايد  يها آزمون

  : شوددر موارد زير انجام  1-2بند 
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  .شود ميجديد توليد  يكه يك تركيب جديد يا يك نوع مادة افزودن يهنگام - 

  .عملكرد آن تأثير بگذارد يكه ممكن است بر رو يطوره ب كند يماده تغيير م يكه تركيب شيمياي يهنگام - 

  .       دتأثير بگذار يعملكرد افزودن يكه ممكن است بر رو يطوره ب كند يكه مواد اوليه تغيير م يهنگام - 

  .  است يهر نوع خاص از افزودن يمربوط برا يها اوليه شامل كليه قسمت يها آزمون

  

     كنترل توليد كارخانه  4- 5

  كليات     1- 5-4

  : كندكنترل  ،كه متشكل از موارد زير است سامانهرا بر پاية يك  يبايد توليد هر نوع افزودن سازنده

  ناظر كنترل توليد  -

  كنترل توليد  يها دستورالعمل -

  برنامة كنترل توليد  -

  اسناد كنترل توليد  يثبت و بايگان -

  

  ناظر كنترل توليد      2- 4- 5

كنترل توليد ناظر كنترل   طبق دستورالعمل. استكنترل توليد مستقيماً مسئول كنترل توليد و روند آن  ناظر

  : بايد اطمينان داشته باشد كه

  . شوند يم يدار نگه شده يبه صورت واسنج يآزمايشگاه كنترل كيف يها كلية تجهيزات و دستگاه -

  . شوند يم يكلية اسناد الزم تهيه و بايگان -

  . مطابق الزامات اين استاندارد است ،محصوالت آمادة مصرف يگذار و بر چسب يگذار عالمت -

  .  رس هستندروند توليد و كنترل آن به صورت مستند در دست يها توضيحات و دستورالعمل -

اند و به روز كردن  فرا گرفته ،كنترل روند توليد را به منظورالزم  يها پرسنل كنترل توليد، آموزش -

  . شود ميتوليد به طور مداوم انجام  يها دستورالعمل

  . شود ميانجام روند كنترل توليد به طور كامل  -

  . شوند يم يبرچسب گذار ،كنند يا برآورده مر 1-2كه الزامات مطابق استاندارد بند  يهاي يفقط افزودن -

  

  كنترل توليد      يها دستورالعمل  3- 4- 5

بايد  ،كند يمحصول را مشخص م يبه الزامات كيف يكنترل توليد كه اهداف و روند دستياب يها دستورالعمل

  : ها خصوصاً شامل موارد زير بايد باشد اين دستورالعمل. تهيه شوند

 يتغييرات، عالئم شناساي ،يبردار ارتباط با نمونه پذيرش مواد اوليه و كلية توضيحات در الزامات مرتبط با -

  رديابي، انبار كردن و تاريخ انقضاء براي

   يآزمايشگاه كنترل كيف يها و تعميرات تجهيزات و دستگاه يروند واسنج -

  )يبردار شامل نمونه(دستورالعمل و شرح ساخت در هر مرحله از روند توليد  -

  پذيرش يها گرفته شده انجام گيرد به همراه مقادير و محدوديت يها نمونه يكه بايد رو يهاي آزمون -
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  گيرد يپذيرش صورت م يكه درموارد عدم انطباق محصول با معيارها يهاي فعاليت -

  و تحويل مواد  يگذار نحوة انبار كردن، عالمت -

  

  برنامة كنترل توليد        4- 4- 5

  ليات ك  4-1- 4- 5

  : توليد شامل موارد زير است كنترل

  كنترل مواد اوليه  -

  كنترل روند توليد -

   يكنترل محصول نهاي -

  

  كنترل مواد اوليه    4-2- 4- 5

كنترل توليد بايد اطمينان يابد كه كليه مواد اوليه كه قرار است مصرف شود طبق مشخصات و  ناظر

  . كنترل توليد هستند يها دستورالعمل

  

  كنترل روند توليد  4-3- 4- 5

كنترل قيد شده  يها مراحل كنترل توليد كه در دستورالعمل يكنترل توليد بايد اطمينان يابد كه بررس ناظر

  . شوداست، انجام 

  

  يكنترل محصول نهاي  4-4- 4- 5

  : كنترل توليد بايد اطمينان يابد كه ناظر

نبايد  يهر دسته از مادة افزودن يها برا تواتر آزمون. انجام شده است يمحصول نهاي يالزم برا يها آزمون) الف

  : زير كمتر باشد ياز الزامات ارائه شده در استانداردها

   1-2بند استاندارد  بتن مطابق يها يافزودن يبرا -

  2- 2بند  استاندارد مطابق يمالت بناي يها يافزودن يبرا -

  3-2بند  استاندارد مطابق گروت دوغاب يها يافزودن يبرا -

   4-2بند  استاندارد مطابق يبتن پاشيدن يها يافزودن يبرا -

ساخت كه مطابق اين  ينمونه نمايندة سر يبا انجام آن بر رو يمحصول نهاي يالزم بر رو يها آزمون) ب

  . استاندارد برداشته شده است، صورت گرفته است

   .اند ها در اسناد كنترل توليد ثبت شده نتايج آزمون) پ

  

  اسناد كنترل توليد        5- 4- 5

  : شوندزير بايد در اسناد ثبت  جزئيات

  ها دستگاه يو گزارش واسنج ياز تجهيزات آزمايشگاه كنترل كيف ينتايج بازرس -
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  ها  مشخصات مواد خام اوليه و نتايج آزمون -

هر گونه عالئم  ساخت، مقدار توليد شده، تاريخ توليد و يشماره سر ،يتاريخ توليد، نوع و عالمت افزودن -

  توليد يشناساي

  مطابق اين استاندارد    يبردار روش نمونه -

 يها توليد و كنترل كردن آن، مقايسة نتايج با الزامات و همچنين فعاليت يبازرس يها تاريخ و نتايج آزمون -

  صورت گرفته

  اختيار هستند يناظر كنترل توليد يا ديگر پرسنل كنترل توليد كه دارا يامضا -

  .شوند يسال بايگان پنجاين اسناد بايد به مدت  ليةك

  

  گواهينامه كنترل توليد كارخانه      5- 5

صالح آن را تأييد  كنترل توليد كارخانه كه بايد مرجع ذي يرا برا ي، توليد كننده بايد شخصدر صورت نياز

  .كندرفي كند به عنوان مسئول مع


