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0 Танилцуулга 
 
Энэхүү EN 13830 : 2015 европын стандартыг CEN-ийн TC 33 дугаар “Хаалга, цонх, 
хана, барилгын тоног хэрэгсэл, шилэн фасад” Техникийн хороо болон Франц 
улсын стандартчиллын байгууллага (AFNOR)-ын тусламжтайгаар боловсруулсан 
болно. Энэхүү европын стандартыг 2015 оны 2-р сарын 7-ны өдөр CEN-д 
баталсан. 
Энэхүү европын стандартыг гишүүн орнууд үндэсний стандарт болгох, хэвлэн 
нийтлүүлж болох бөгөөд 2017 оны 01-р сараас өмнө энэ стандарттай зөрчилдөх 
үндэсний стандартуудыг  хүчингүй болгох үүргийг хүлээнэ. 
 

Энэ стандарт нь зохиогчийн эрхэд хамаарахгүй. CEN/ CENELEC нь зохиогчийн 
эрхийн асуудлаарх үүргийг хүлээхгүй болно. 
 

Энэ EN 13830 : 2015 стандартыг EN 13830: 2003 стандартын оронд хэрэглэнэ. 
 

Энэхүү стандартыг Европын Комисс ба Европын чөлөөт худалдааны нийгэмлэгээс 
CEN-д өгсөн эрхийн дагуу боловсруулсан бөгөөд ЕХ-ны Удирдамж(EU 
Directive(s))-ийн үндсэн шаардлагуудтай нийцсэн болно. 
ЕХ-ны Удирдамжтай нийцүүлэн энэхүү стандартын мэдээллийн ZA.хавсралтыг 
боловсруулсан болно. 
 

Энэхүү шинэчилсэн стандарт нь шилэн фасадны хэрэгсэлд хамаарах хэсгүүдийн 
хэрэглээний хүрээг  өргөжүүлж, дараах бүтээгдэхүүнийг хассан болно. Үүнд: 

-“патентлагдсан шиллэгээтэй” иж бүрдэл  (налуу дээврийн шилэлгээ); 
- Дээврийн шилэн өнгөлгөө; 
- Ханын нэг хэсэг болох угсармал бетон хавтангаар хийгдсэн фасад (EN 14992-
ыг үз). 

Харин хуучин EN 13830: 2003 стандартын хамгийн чухал үзүүлэлтэд нэмэлт 
өөрчлөлтүүд оруулсан жагсаалтыг энд оруулав. Үүнд: 

- Шинэ шинж чанаруудыг нэмж тодорхойлсон; 
- Шинэ хавсралтууд, тухайлбал:шинж чанарын шууд хэрэглээний хүрээг    

тодорхойлсон (нэмэлт дүрэм); 
- I.хавсралтад  эдэлгээний хугацааг нарийн тодорхойлсон; 
- 6 дугаар зүйл болон ZА.хавсралтыг ЕХ-ны №305/2011 “CPR  буюу Барилгын 

Бүтээгдэхүүний Зохицуулалт”-ын заалтуудтай нийцүүлэн шинэчилсэн. 

Энэхүү Европын стандарт нь шилэн фасадны иж бүрдэлийн техникийн 
үзүүлэлтийг тодорхойлох бөгөөд бүтээгдэхүүний шаардлагууд, сорилтын аргууд 
болон нийцлийн шалгуур үзүүлэлтийн  тогтолцоог хамруулсан болно. 
Шилэн фасадны  иж бүрдэл нь үйлдвэрлэлийн бүх үе шатанд  иж бүрэн нэг дор 
гүйцэд хийгдэж чадахгүй байж болох бөгөөд зарим эд анги, бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг  тусад нь нийлүүлж болно. Шилэн фасадны  иж бүрдэл нь урьдчилан 
өөр үйлдвэрт угсрагдан  үйлдвэрлэгдэж болно. 

CEN/CENELEC-ийн дүрэм, журмын дагуу дараах гишүүн орны үндэсний 
стандарчиллын байгууллагууд нь энэхүү Европын стандартыг үндэсний болгож, 
мөрдүүлсэн байх үүрэгтэй. Үүнд:Австри, Бельги, Болгар, Хорват, Кипр, Чех, Дани, 
Эстони, Финлянд, Югославын Бүгд Найрамдах Македон, Франц, Герман, Грек, 
Унгар, Исланд, Ирланд, Итали, Латви, Литва , Люксембург, Мальта, Нидерланд, 
Норвеги, Польш, Португал, Румын, Словак, Словени, Испани, Швед, Швейцарь,  
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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
 
 81.040.20, 91.060.10

Шилэн фасад. Бүтээгдэхүүний стандарт 
 
MNS EN13830: 2019 

Curtain walling - Product standard EN13830: 2015 

 
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны … дугаар сарын …-ны өдрийн … 
дугаар тогтоолоор батлав. 
 
Энэхүү стандарт нь 2019 оны ... дугаар сарын ... –ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
 
1  Хамрах хүрээ 

Энэхүү Европын стандарт нь цаг агаарын эсэргүүцэл, аюулгүй байдал, эрчим 
хүчний хэмнэлтийг хангах, дулааны тогтворжилтыг хангахуйц барилгын хашлага 
бүтээцэд ашиглах зориулалттай шилэн фасадны шаардлагыг тодорхойлж, 
холбогдох гүйцэтгэлийн туршилт / үнэлгээ / тооцооны аргад хамаарна. 

Энэхүү стандартад хамаарах шилэн фасадны иж бүрдэл нь өөрийн бүрэн бүтэн 
байдал, механик тогтвортой байдлыг хангах боловч үндсэн барилгын бүтээцийн 
даацын ачаалал буюу тогтвортой байдалд хамаарахгүй бөгөөд шилэн фасадыг 
барилгаас тусад нь  бие даасан байдлаар сольж болно. 

Энэ стандарт нь ±15° хүртэлх босоо байрлалтай шилэн фасадны иж бүрдэлд 
хамаарна. Аливаа налуу хэрэгсэл нь шилэн фасадны иж бүрдэл дотор багтах 
ѐстой. 

Энэ стандартыг шилэн фасадны  иж бүрдэл, түүний дотор бэхэлгээ хийхэд 
хэрэглэнэ. 
Энэ стандартын дагуу шилэн фасадыг  барилгын хашлага бүтээцийн  хэсэг болгон 
ашиглана. 

Энэхүү Европын стандартад дараах зүйлс орохгүй болно.  
Үүнд: 

“патентлагдсан шиллэгээтэй” иж бүрдэл  (налуу дээврийн шилэлгээ); 

⁻ Дээврийн шилэн  өнгөлгөө; 

⁻ Хананы нэг хэсэг болох угсармал бетон хавтангаар хийгдсэн фасад 
(EN14992-ыг үз). 

1-Р ТАЙЛБАР: Угсармал бетон хавтангуудыг шилэн фасадны иж бүрдэлийн  хананд бэхлэх 
дүүргэгч хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. 

2-Р ТАЙЛБАР: Битүүмжилсэн  дүүргэгч шиллэгээний бат бэх чанарыг энэ стандартад хамруулаагүй 
болно.  

2  Норматив ишлэл 

Энэ стандартад дараах стандартыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг  нормативаар 
иш татсан бөгөөд түүнийг хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай. Он заасан ишлэлд 
зөвхөн дурдсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй ишлэлийн хувьд зөвхөн иш 
татсан стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэлийг (аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг 
оруулсан) хэрэглэнэ. Үүнд: 
 
MNS EN 13119, Шилэн фасад - Нэр томьѐо 
MNS EN 13162, Барилгад зориулсан дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүн - 
Үйлдвэрийн эрдэс хөвөн (MW) бүтээгдэхүүн - Тодорхойлолт 
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MNS EN 13163, Барилгад зориулсан дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүн - 
Үйлдвэрийн хөөсөн   полистирол (EPS) бүтээгдэхүүн – Техникийн шаардлага 

MNS EN 13164, Барилгад зориулсан дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүн - 
Үйлдвэрийн шахмал полистирол хөөсөн  (XPS) бүтээгдэхүүн – Техникийн 
шаардлага 

MNS EN 13165, Барилгад зориулсан дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүн - 
Үйлдвэрийн хатуу полиуретан хөөс (PU) бүтээгдэхүүн – Техникийн шаардлага 

MNS EN 13501-1, Барилгын хийц эдлэл болон барилгын материалын галын 
ангилал - 1-р хэсэг: Гал тэсвэрлэлтийн туршилтаас үүссэн өгөгдлийг ашиглан 
ангилах 

EN 410, Барилгын шил –Шиллэгээний гэрэл нэвтрүүлэх болон нарны туяаны 
үзүүлэлтийг  тодорхойлох 

EN 1096-2, Барилгын шил. Түрхлэгтэй шил. 2-р хэсэг. А, В,  S ангилалын 
түрхлэгийн шаардлагууд, туршилтын  арга 

EN 1096-3, Барилгын шил. Түрхлэгтэй шил. 3-р хэсэг. C, D ангилалын түрхлэгийн 
шаардлагууд, туршилтын арга 

EN 1096-4, Барилгын шил – Түрхлэгтэй шил. 4-р хэсэг: Тохирлын үнэлгээ. 
Бүтээгдэхүүний стандарт 

EN 1279-1, Барилгын шил – Наамал шилэн багц. 1-р хэсэг: Ерөнхий зүйл, 
хэмжээний хүлцэл ба иж бүрдэлийн  тодорхойлолтод зориулсан  дүрмүүд 

EN 1279-2, Барилгын шил – Наамал шилэн багц. 2-р хэсэг: Урт хугацааны 
туршилтын арга ба чийг нэвтрүүлэлтийн  шаардлага 

EN 1279-3, Барилгын шил – Наамал шилэн багц. 3-р хэсэг: Урт хугацааны 
туршилтын арга, хий алдалтын хурд ба  хийн өтгөрөлийн  хүлцэлийн шаардлагууд 

EN 1279-4, Барилгын шил – Наамал шилэн багц. 4-р хэсэг: Ирмэгийн 
битүүмжлэлийн  физик шинж чанарыг шалгах арга 

EN 1279-5, Барилгын шил – Наамал шилэн багц - 5-р хэсэг: Тохирлын үнэлгээ 

EN 1364-3, Даацын бус хийц эдлэлийн  гал тэсвэрлэлтийн туршилт - 3-р хэсэг: 
Шилэн фасад  - Бүтэн угсралт  (бүрэн угсрах) 

EN 1364-4, Даацын бус хийц эдлэлийн  гал тэсвэрлэлтийн туршилт - 4-р хэсэг: 
Шилэн фасад. Хэсэгчилсэн угсралт 

EN 1991-1-1, Еврокод 1: Бүтээцэд  үзүүлэх үйлчлэл. 1-1-р хэсэг: Ерөнхий үйлчлэл. 
Нягтшил, хувийн жин, барилгад оногдох ачаалал 

EN 1991-1-3, Еврокод 1: Бүтээцэд  үзүүлэх үйлчлэл. 1-3 хэсэг: Ерөнхий үйлчлэл – 
Цасны  ачаалал 

EN 1991-1-4, Еврокод 1: Бүтээцэд  үзүүлэх үйлчлэл. 1-4 хэсэг: Ерөнхий үйлчлэл – 
Салхины үйлчлэл 

EN 1998-1: 2004, Еврокод 8: Газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй бүтээцийн зураг төсөл.  
1-р хэсэг: Ерөнхий дүрмүүд, газар хөдлөлийн үйлчлэл ба барилгын дүрэм 

EN 12152, Шилэн фасад. Агаар нэвтрүүлэлт. Гүйцэтгэлийн шаардлага ба ангилал 

EN 12153, Шилэн фасад. Агаар нэвтрүүлэлт. Туршилтын арга 

EN 12154, Шилэн фасад. Ус үл нэвтрүүлэлт. Гүйцэтгэлийн шаардлага ба ангилал 

EN 12154, Шилэн фасад. Ус үл нэвтрүүлэлт. Статик даралтанд хийх лабораторийн 
туршилт 
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EN 12179, Шилэн фасад. Салхины ачаалал тэсвэрлэлт. Туршилтын арга 

EN 12354-1, Барилгын дуу чимээ. Элементүүдийн шинж чанараар барилгын дуу 
чимээ дамжуулалтын үзүүлэлтийг тооцоолох. 1-р хэсэг: Өрөө хоорондын агаарын 
дуу чимээ  тусгаарлагч  

EN 12365-1, Барилгын тоног хэрэгсэл. Хаалга, цонх, цонхны хаалт болон фасадны  
зориулалтын жийргэвч, битүүмжлэлийн резин. 1-р хэсэг: Гүйцэтгэлийн шаардлага 
ба ангилал 

EN 12365-4, Барилгын тоног хэрэгсэл. Хаалга, цонх, цонхны хаалт болон фасадны  
зориулалтын жийргэвч, битүүмжлэлийн резин. 4-р хэсэг: Элэгдэлийн түргэвчилсэн 
туршилтын дараах сэргээлт 

EN 12412- 2, Цонх, хаалга, салхивчны дулааны үзүүлэлт – Дулаан дамжуулалтыг 
“халуун хайрцаг”-ны аргаар  тодорхойлох - 2-р хэсэг: Хүрээ жааз 

EN 12600: 2002, Барилгын шил. Дүүжингийн туршилт – Хавтгай шилний цохилтын  
туршилтын арга ба ангилал 

EN 12758, Барилгын шил. Шиллэгээ ба агаарын дуу тусгаарлалт - Бүтээгдэхүүний 
тодорхойлолт, шинж чанарыг тодорхойлох 

EN 13022-1, Барилгын шил – Барилгын битүүмжлэлтэй шиллэгээ - 1-р хэсэг: 
Барилгын битүүмжлэлтэй шиллэгээнд зориулагдсан тулгууртай болон тулгуургүй,  
дан ба олон давхар шиллэгээ бүхий  шилэн бүтээгдэхүүн   

EN 13022-2, Барилгын шил – Барилгын битүүмжлэлтэй шиллэгээ - 2-р хэсэг: 
Угсралтын дүрэм 

EN 13050, Шилэн фасад – Ус үл нэвтрүүлэлт  - Агаарын даралтаар нөлөөлөх 
болон усаар шүрших үеийн  динамик нөхцөлд хийх лабораторийн туршилт  

EN 13116, Шилэн фасад - Салхины ачааллын эсэргүүцэл - Гүйцэтгэлийн 
шаардлага 

EN 13166, Барилгад зориулсан дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүн - Үйлдвэрийн 
фенолын хөөс (PF) бүтээгдэхүүн –Техникийн шаардлага 

EN 13167, Барилгад зориулсан дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүн - Үйлдвэрийн  
хөөсөн шилэн   (CG) бүтээгдэхүүн - Техникийн шаардлага  

EN 13168, Барилгад зориулсан дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүн - Үйлдвэрийн 
зориулалттай модны ноосон  (WW) бүтээгдэхүүн - Техникийн шаардлага 

EN 13169, Барилгын дулаан тусгаарлах бүтээгдэхүүн - Үйлдвэрийн өргөтгөсөн 
перлит хавтан (EPB) бүтээгдэхүүн - Техникийн шаардлага 

EN 13170, Барилгад зориулсан дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүн – Үйлдвэрийн 
модны  үйсэн бүтээгдэхүүн (ICB) –Техникийн шаардлага 

EN 13171, Барилгад зориулсан дулаан тусгаарлагч бүтээгдэхүүн – Үйлдвэрийн 
модны  эслэг бүтээгдэхүүн ( WF) - Техникийн шаардлага 
EN 13238, Барилгын бүтээгдэхүүнүүдийн гал тэсвэрлэлтийн  туршилт – Агаар 
сэлгэлтийн дүрэм, гал унтраах бодисуудыг  сонгох ерөнхий дүрмүүд 

EN 13363-1, Шиллэгээтэй хосолсон нарны хамгаалалтын хэрэгсэлүүд – Нарны 
энергийн дамжуулалт ба гэрэл нэвтрүүлэлтийг тооцох - 1-р хэсэг: Хялбарчилсан 
арга 
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EN 13363-2, Шиллэгээтэй хосолсон нарны хамгаалалтын хэрэгсэлүүд - Нарны 
энергийн дамжуулалт, гэрэл нэвтрүүлэлтийг  тооцох - 2-р хэсэг: Тооцооны 
нарийвчилсан арга 

EN 13501-2, Угсралтын бүтээгдэхүүн ба барилгын элементүүдийн галын ангилал - 
2-р хэсэг: Агааржуулалтыг үл тооцож, гал тэсвэрлэлтийн туршилтын өгөгдлийг 
ашиглан ангилах 

EN 13823, Барилгын бүтээгдэхүүнд зориулсан галын туршилт – Шалыг 
оролцуулахгүйгээр нэг өдөөлтийн зүйлээр шаталтанд өртдөг барилгын 
бүтээгдэхүүнүүд 

EN 14019, Шилэн фасад – Цохилт тэсвэрлэлт - Гүйцэтгэлийн шаардлага 

EN 14509, Хоѐр давхар металл өнгөлгөөтэй хананы тусгаарлагч хавтан. 
Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага 

EN 15434, Барилгын шил - Хэт ягаан туяанд тэсвэртэй жийргэвч бүтээгдэхүүний 
стандарт (битүү жийргэвчтэй шилэн бүтээцийн хувьд болон ил битүүмжлэлийн 
чигжээс бүхий наамал шилэн багцын хувьд), 

EN 15651-1, Барилга байгууламж, явган хүний замын залгаас үе дэх бүтээцийн бус 
ашиглалтын чигжээс  - 1-р хэсэг: Шилэн фасадны иж бүрдлүүдийн битүүмж 

EN 15651-2, Барилга байгууламж, явган хүний замын залгаасын үе дэх бүтцийн 
бус ашиглалтын чигжээс - 2-р хэсэг: Шилэлгээний  битүүмж 

EN ISO 717-1, Дуу чимээ тусгаарлалт - Барилгад болон барилгын элементүүдийн 
дуу чимээ тусгаарлалтын  үнэлгээ - 1-р хэсэг: Агаарын  дуу чимээ  тусгаарлалт 
(ISO 717-1) 

EN ISO 1182, Бүтээгдэхүүний галын туршилтын эсрэг урвал – Үл шаталтын 
туршилт (ISO 1182) 

EN ISO 1716, Бүтээгдэхүүний галын туршилтын эсрэг урвал - Шаталтын нийт 
дулааныг тодорхойлох (илчлэгийн  утга) (ISO 1716)  

EN ISO 8339, Барилга угсралт. Битүүмжлэгч резин. Суналтын шинж чанарыг 
тодорхойлох (суналтаас үүсэх эвдрэл) (ISO 8339) 

EN ISO 8340, Барилга угсралт. Битүүмжлэгч резин. Байнгын суналтын нөхцөлд 
суналтын  шинж чанарыг тодорхойлох (ISO 8340) 

EN ISO 9046, Барилга угсралт. Холбоос бүтээгдэхүүн.Тогтмол температурт 
чигжээсийн наалт / нэгдмэл чанарыг тодорхойлох (ISO 9046) 

EN ISO 9047, Барилга угсралт. Холбоос бүтээгдэхүүн - Хувьсах температурт 
чигжээсийн наалт / нэгдмэл шинж чанарыг тодорхойлох (ISO 9047) 

EN ISO 10140-1, Дуу чимээ. Барилгын элементүүдийн дуу тусгаарлалтын  
лабораторийн хэмжилт. 1-р хэсэг: Тодорхой бүтээгдэхүүний  хэрэглээний дүрэм 
(ISO 10140-1) 

EN ISO 10140-2, Дуу чимээ. Барилгын элементүүдийн дуу тусгаарлалтын  
лабораторийн хэмжилт .  
2-р хэсэг: Агаарын дуу тусгаарлалтын  хэмжилт (ISO 10140-2) 

EN ISO 10140-3, Дуу чимээ - Барилгын элементүүдийн дууны тусгаарлалтын  
лабораторийн хэмжилт. 3-р хэсэг: Цохилтын  дуу тусгаарлалтын хэмжилт (ISO 
10140-3) 
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EN ISO 10140-4, Дуу чимээ. Барилгын элементүүдийн дуу тусгаарлалтын 
лабораторийн хэмжилт. 4-р хэсэг: Хэмжилт хийх дараалал ба шаардлага (ISO 
10140-4) 

EN ISO 10140-5, Дуу чимээ. Барилгын элементүүдийн дуу тусгаарлалтын 
лабораторийн хэмжилт. 5-р хэсэг: Туршилтын байгууламж болон тоног 
төхөөрөмжийн шаардлага (ISO 10140-5) 

EN ISO 10590, Барилга угсралт- Битүүмжлэгч резин – Усанд байлгасны  дараа 
байнгын суналтын нөхцөлд суналтын  шинж чанарыг тодорхойлох (ISO 10590) 

EN ISO 10591, Барилга угсралт- Битүүмжлэгч резин - Усанд байлгасны  дараа 
чигжээсийн наалт / нэгдмэл шинж чанарыг тодорхойлох (ISO 10591) 

EN ISO 10848-1, Дуу чимээ. Зэргэлдээ өрөөнүүдийн агаарын болон цохилтын  дуу 
чимээний хөндлөн  тархалтын лабораторийн хэмжилт. 1-р хэсэг. Суурь баримт 
бичиг  (ISO 10848-1) 

EN ISO 10848- 2, Дуу чимээ. Зэргэлдээ өрөөнүүдийн орчны болон цохилтын  дуу 
чимээний хөндлөн  тархалтын лабораторийн хэмжилт. - 2-р хэсэг:  Зааглалт бага 
нөлөөтэй үед гэрлийн элементүүдийн хэрэглээ (ISO 10848-2) 

EN ISO 11600, Барилга байгууламж. Холбоос бүтээгдэхүүн. Битүүмжлэлийн 
ангилал ба шаардлага (ISO 11600) 

EN ISO 11925-2: 2010, Галын туршилтанд үзүүлэх нөлөөлөл. Галын шууд 
нөлөөлөлд өртөх бүтээгдэхүүний шатамхай чанар  - 2-р хэсэг: Галын ганц эх 
үүсвэрийн туршилт (нэг дөлний туршилт), (ISO 11925-2: 2010) 

 

 

3  Нэр томьѐо, тодорхойлолт 

3.1 Тодорхойлолт 
 
Энэ стандартад  EN 1279-1, EN 13022-1, EN 13022-2, MNS EN 13119, EN 15434-д 
заасан нэр томьѐо, тодорхойлолтуудыг хэрэглэнэ. Үүнд: 

3.1.1 
Шилэн  фасад /curtain walling 
Хөдөлгөөнгүй эсвэл онгойлгох боломжтой дотор, гадна хана түүний бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн бүх шаардлага, үзүүлэлтүүдийг хангасан, харин барилгын бүтээцийн 
тогтворжилт болон даацад нөлөөлдөггүй хэсгүүдийг хүрээлсэн босоо, хэвтээ 
чиглэлдээ хоорондоо холбогдож, бэхлэгдсэн даацын арагт бүтээцийн хэсэг. Фасад 
нь өөрөө өөрийгөө даах зориулалттай хийц бөгөөд тогтмол болон хэт ачаалал, 
хүрээлэн буй орчны (салхи, цас гэх мэт), мөн газар хөдлөлтийн ачааллыг 
барилгын үндсэн бүтээцэд шилжүүлж байх үүрэгтэй.  

3.1.2 
Шилэн фасадны иж бүрдэл /curtain walling kit 
Барилгын суурин дээр хана хэлбэрээр босгож тогтоосон буюу угсарч бэлдсэн 
хэсгийг байрлуулсан шилэн фасадны  цогц иж бүрдэлүүд  

3.1.3  
давхар шилэн фасад /double skin curtain walling  
голдоо агаарын хөндий бүхий дотор, гадна шилнээс бүрдсэн шилэн фасадны 
төрөл, үүнийг бүхэлд нь тооцоолж, төсөллөсөн байх ба шилэн фасад нь хашлага 
бүтээцийн үүрэг гүйцэтгэх иж бүрэн систем.  
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3.1.4 
Шилэн фасадны  систем /curtain walling system 

Барилгын каркасын дагуу дараалуулан  суулгахад  зориулж хийсэн шилэн 
фасадны иж бүрдэлийг  угсрах, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бүтцийг  тодорхойлсон 
багц. Энэ нь нэг буюу хэд хэдэн өөр иж бүрдэл үүсгэх боломжтой. 
 
3.1.5  
ижил төстэй дизайн бүхий шилэн фасадны иж бүрдэл /curtain walling kit of 
similar design 
Бүтээгдэхүүний ангилалд сөргөөр нөлөөлөхгүй, мөн зарласан үнэ цэнэ, 
гүйцэтгэлийн шинж чанарыг өөрчлөхгүйгээр  бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг солих (жишээ 
нь. шил, тоноглол, жийргэвч болон чигжээс),  ба/эсвэл материалын техникийн 
үзүүлэлтийн   өөрчлөлт ба босоо багана, хөндөлүүдийг болон хайрцаглалтын  
хэсгийг хэмжээний өөрчлөлтөд оруулах зэрэг угсрах арга ажиллагааг багтаасан  
шилэн фасадны иж бүрдэл   
 
1-Р ТАЙЛБАР: Зарим өөрчлөлт нь нэг буюу хэд хэдэн үзүүлэлтийн хувьд илүү таатай байх 
магадлалтай, гэхдээ зарим   үзүүлэлтүүд нь  тохиромжгүй байж болно (H.Хавсралт). 
 

3.1.6  
Тогтсон арга бүхий шиллэгээний иж бүрдэл /patent glazing kits 
Тогтсон арга бүхий шилэлгээний иж бүрдэл  нь  ихэнх тохиолдолд  агаарын 
битүүмжлэлгүй, салхи нэвтрүүлэх онгойх зурвас бүхий  агааржуулалтын  
системтэй хоѐр өнцөг дээр угсрагдсан шилэлгээ  
 
3.1.7 
Ханын фасадны иж бүрдэлийн налуу хэсэг /sloping parts of curtain walling kit 
Босоо шугамнаас 15 ° -аас дээш хазайсан фасадны хайрцагласан хэсэг  
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Түлхүүр үг: 
1. Гадна шилэн  фасад  - босоо байрлалдаа ±15° хүртэл зайд  тохируулгатай  байна 
2. Гадна шилэн  фасадны иж бүрдэлд ороогүй налуу хэсэг (дээврийн цонхтой барилгын ажил)  
3. Гадна шилэн ханын фасадны иж бүрдэлд орсон  налуу хэсэг 

 
1-р зураг – Гадна ханын шилэн фасад  налуу хэсэг 

 
3.1.8  
Тавцангийн өндөр (онгойлгох боломжтой хавтанд болон тохируулагч бүхий 
дүүргэгч хавтанд бэхэлсэн ) /sill height (for panels that include openable/fixed 
infills) 
Хүрээний түвшинд болон бусад цэгт ч тооцож турших боломжтой хэвтээ байрлалд 
үүсэн ачааллын дагуу хүрээний  захын түвшингийн  өндөр   
 
3.1.9  
шилэн фасадны  хүрээ /curtain walling framework 

Даацын бус хүрээ жааз, холбох хэрэгсэл, бэхлэх эд ангиас бүрдсэн барилгын 
шилэн фасад нь ачааллаа барилгын  үндсэн бүтээцэд шилжүүлж байхаар 
тооцоолж бэлтгэсэн   даацын бус бүтээц. 
 
3.1.10  
нийлмэл дүүргэгч  хавтан  (олон үет  хавтан) /composite infill panel (sandwich 

panel) 

Гадна шилэн фасадны хайрцагласан хүрээнд  байрлах дүрс нэвт харагдуулахгүй 
гадна, дотно  хоѐр  нүүрэн тал бүхий нийлмэл дүүргэгч хавтангийн завсарт дулаан 
тусгаарлагч материал хийсэн байх ба эдгээр нь ачаалал авах үед харилцан 
үйлчлэлийн зарчмаар   гадна дотор хоѐр талдаа адилхан  нөлөө үзүүлнэ. 

3.1.11 
нийлмэл бус  дүүргэгч хавтан/non-composite infill panel 
Гадна шилэн фасадны хайрцагласан хүрээнд  байрлах дүрс нэвт үл харагдах  
нийлмэл  бус дүүргэгч хавтан нь   ачаалал авах үед нөлөөнд өртөхгүй. Эдгээрт  
гадна талын самбар, ивээс, гол, уур шингээгч, дотор самбар зэргүүд багтдаг. 
 
3.1.12  
Нээгддэг дүүргэгч хавтан/openable infill 
Гадна шилэн фасадны хүрээнд байрлах , хаагдаж нээгдэх боломжтой  нэвт 
харагдах тунгалаг болон нэвт харагдахгүй тунгалаг бус  элемент  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Нээгддэг дүүргэгч хавтан нь ерөнхийдөө холбогдох бүтээгдэхүүний стандартад 
хамаарна.Жишээ нь. EN 14351-1, EN 12101, EN 13241-1 гэх мэт,  мөн  эдгээр стандартад  
нийцүүлэн туршина. 

 
3.2 Товчилсон тэмдэглэгээ 
 
AVCP           Гүйцэтгэлийн тогтмол байдлын үнэлгээ ба баталгаажуулалт 
FPC              Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналт  
DoP              Гүйцэтгэлийн мэдэгдэл 
IGU              Наамал шилэн багц 
NPD             Тодорхойлсон гүйцэтгэлгүй 
REACH        Химийн бодисын бүртгэл, үнэлгээ, зөвшөөрөл, хязгаарлалтууд 
CEN             Европын стандартчиллын байгууллага 
CWFT          Туршилт хийхгүй үеийн  ангилал 
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4. Бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүд  
 
4.1 Галын үйлчлэл  (холбогдох бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хамааралтай) 
Тухайн тохиолдолд бүрэлдэхүүн хэсгүүд  галд өртөж,  шаталтын  үед задралд 
орох үедээ  шилэн фасадны иж бүрдэлд  ашигласан бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
үзүүлэх хариу үйлдэл. 

5.2-ын дагуу туршсан тохиолдолд үр дүнг 5.2-ийн дагуу ангилна. 
 
4.2  Гал тэсвэрлэлт  

Гал түймрийн үед тодорхой хугацааны туршид гадна шилэн хананы бүрэн бүтэн 
байдал (E), тусгаарлалт (EI)  болон цацрагийн тархалтыг (EW)  тусгаарлах чадвар.  

5.3-д заасан турших аргын дагуу туршсан тохиолдолд үр дүнг 5.3-д заасны дагуу 
ангилна. 
 
4.3  Галын тархалт (гадаргуугийн 
 
Дээр дурдсан нэг буюу хэд хэдэн шинж чанартай холбоотой, тодорхой хугацааны 
туршид хажуугийн ижил төрлийн ханын хэсгүүдэд галын болон утааны тархалтыг 
хязгаарлах гадна шилэн фасадны чадвар. 
 
5.4-д заасан турших аргын дагуу шалгавал үр дүнг 5.4-д заасны дагуу ангилна. 
 
4.4  Ус тусгаарлалт  

Барилга руу борооны ус нэвтрэн орж, ариун цэврийн болон эрүүл ахуйн нөхцөлд 
нөлөөлж болзошгүй нөхцөлөөс  сэргийлэх боломжтой гадна шилэн фасадны  
чадвар. Гадна ханаар нэвтэрсэн аливаа ус нь  хананы дотор үлдэхгүйгээр гадагш 
зайлуулагдах ѐстой. 

5.5-д  заасан туршилтын аргын дагуу шалгавал үр дүнг 5.5-р хүснэгтийн дагуу 
ангилна. 

4.5  Тогтмол ачаа  тэсвэрлэлт 

Бүх хавсралтуудыг багтаасан, бодит загвар зургийн дагуу хийгдсэн, өөрийн бүх 
жинг тэсвэрлэх гадна шилэн фасадны чадвар. Өөрийн жинг тухайн зориулалтын 
дагуу хийсэн бэхэлгээгээр дамжуулан   барилгын бүтцэд шилжүүлнэ. 

Гадна шилэн фасадан дээр ирж буй тогтмол ачааллыг EN 1991-1-1 Еврокодын 
дагуу ашиглаж байгаа улс орны үндэсний хэмжээнд тогтоосон үзүүлэлтүүдийг 
харгалзан тооцоолно. Гадна шилэн ханын фасадны загварын Еврокодтой 
холбоотой өгөгдөлүүдийг C.хавсралтаас үзнэ үү. 

Инженерчлэлийн тооцоолол, шийдэлд тусгагдсан  хүрээний бүрдэл хэсгүүд, 
бүтээцийн тулгуур болон бэхэлгээнүүд нь уг бүрдэл хэсгүүд ба тулгуур хаалтуудыг 
хийсэн материалын зохих стандартад заасан хэмжээнээс ихгүй байна. 
Инженерчлэлийн тооцооллыг  ашиглаж буй улс орны үндэсний хэмжээнд 
тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзэж зохих Еврокодын өгөдлийн  дагуу 
тооцоолох ба тэдгээрийн хэрэглээний зарчмуудыг С.хавсралтад тусгасан болно. 

5.6-ийн дагуу тооцоолсон бол үр дүнг хүлээн зөвшөөрнө. 

4.6  Салхины ачаалал тэсвэрлэлт  

Гадна болон доторх агаарын даралтын эерэг ба сөрөг аль ч зөрүүг гэмтэл, хэв 
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гажилт үүсгэхгүйгээр эсэргүүцэх чадвартай гадна шилэн фасад. 

Энэ стандартын 5.7-д заасны дагуу туршилтын үр дүнг гаргана. 

Гадна  хананы шилэн фасад нь салхины ачааллыг барилгын үндсэн бүтээцэд 
шилжүүлэх бөгөөд үүний тулд аюулгүйн зориулалтаар бэхэлгээ хийгдсэн байна. 

Гадна хананы шилэн фасад дээр ирэх салхины ачааллын тооцоог ашиглаж буй 
улс орны үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг үндэслэн EN 1991-1-4 
стандартын дагуу бодож гаргана. Гадна хананы шилэн фасадны загварчлалтай 
холбоотой Еврокодод заасан өгөгдлүүдийг C.хавсралтаас үзнэ үү. 

Гадна  хананы шилэн фасадны хөдөлгөөнгүй байдлыг тооцооны аргаар гаргана. 
Гадна хананы шилэн фасадны бат бэхийг тооцоолохдоо шилний хөшүүн чанарыг 
зохих ѐсоор үнэлж (тооцоолж) өгсөн бол шилний боломжит бат бэхийн үр нөлөөг 
тооцохгүй. 

4.7  Цасны  ачаалал тэсвэрлэлт (зөвхөн цасны  ачаалалд өртөх 
элементүүдэд) 

Гадна хананы шилэн фасадны цасны ачааллыг эсэргүүцэх  чадвар.  

Энэ стандартын 5.8-д заасны дагуу туршилтын үр дүнг гаргана. 

Гадна хананы шилэн фасад дээр ирэх цасны ачааллын тооцооллыг ашиглаж буй  
улс орны үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг үндэслэн EN 1991-1-3 
стандартын дагуу тооцож гаргана. Гадна хананы шилэн фасадны загварчлалтай 
холбоотой Еврокодод заасан өгөгдлүүдийг C.хавсралтаас үзнэ үү. 

Гадна  хананы шилэн фасадны хөдөлгөөнгүй  байдлыг мөн тооцооны аргаар 
гаргана. Гадна хананы шилэн фасадны бат бэхийг тооцоолохдоо шилний хувь 
нэмрийг зохих ѐсоор үнэлж (тооцоолж) өгсөн бол шилний боломжит бат бэхийн үр 
нөлөөг тооцохгүй. 

4.8  Цохилт тэсвэрлэлт 
 
4.8.1 Ерөнхий зүйл 

Гадна хананы шилэн фасадны зөөлөн биетийн нөлөөллийг эсэргүүцэх чадвар. 

4.8.2  Дотоод   

Гадна хананы шилэн фасадны дотоод цохилтын нөлөөллийн ачаалалд  бүрэн 
бүтэн байдлаа хадгалах чадвар. 
 
5.9-ийн дагуу шалгасан тохиолдолд үр дүнг 5.9-р хүснэгтийн дагуу ангилна. 
 
4.8.3 Гадаад  

Гадна хананы шилэн фасадны гадны цохилтын  нөлөөллийн ачаалалд  бүрэн 
бүтэн байдлаа хадгалах чадвар. 
 
5.9-ийн дагуу шалгасан тохиолдолд үр дүнг 5.9-р хүснэгтийн дагуу ангилна. 

4.9  Хөндлөн  ачаалал тэсвэрлэлт 

Гадна хананы шилэн фасадны EN 1991-1-1 стандартад заасны дагуу цонхны  
тавцангийн өндөрт оногдох  хэвтээ ачааллыг эсэргүүцэх чадвар. 
Тооцоолох, турших үеийн цонхны тавцангийн өндөр нь EN 1991-1-1 стандартын 
дагуу 1,20м-ээс ихгүй байна. Гадна хананы шилэн фасадны байнгын хэвтээ 
ачааллын тооцоог ашиглаж буй улс орны үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон 
үзүүлэлтүүдийг үндэслэн EN 1991-1-3 стандартын дагуу тооцож гаргана.  
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Гадна хананы шилэн фасадны загварчлалтай  холбоотой Еврокодод заасан 
өгөгдлүүдийг C.хавсралтаас үзнэ үү. 

Шилэн фасадны иж бүрдлийн  хөдөлгөөнгүй байдлыг тооцооны аргаар гаргана. 
Гадна хананы шилэн фасадны бат бэхийг тооцоолохдоо шилний хөшүүн чанарыг 
зохих ѐсоор үнэлж (тооцоолж) өгсөн бол шилний боломжит бат бэхийн үр нөлөөг 
тооцохгүй. 

Энэ стандартын 5.10-д заасны дагуу туршилтын үр дүнг гаргана. 
 
4.10  Газар хөдлөл тэсвэрлэлт 
 
4.10.1 Ерөнхий зүйл  
Гадна хананы шилэн фасадны газар хөдлөлт тэсвэрлэх чадварыг,  хүнийг эрсдэлд 
оруулж, гэмтэлд өртүүлэхгүй байх магадлалын загварчлалыг EN 1998-1: 2004, 2.1-
д заасан болон түүний ашиглалтын хязгаарлалтуудын дагуу тооцоолно. 
 
4.10.2 Аюулгүй ажиллагаа 
 
Гадна хананы шилэн фасадны чадамж нь: 
 
А. Газар хөдлөлийн тохиолдолын үед үүссэн инерцийн хүчийг эсэргүүцэх; 
Бэхэлгээнүүд нь  инерцийн хүчийг дэмжих байгууламжид шилжүүлэх; 

В. Газар хөдлөлтийн тохиолдолын үед дүүргэгч  хавтан, хүрээ, холболт, 
бэхэлгээний хөдөлгөөнд саад учруулахгүй зайтай байх; 

5.11.1-ийн дагуу туршилтын  үр дүн 5.11.1-д нийцсэн байна. 

Гадна хананы шилэн фасадны бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь газар хөдлөлтийн нөлөөнд  
салж унахгүй байх нь тэдгээрийн тусгайлан аюулгүй байдлыг тооцож, үнэлж 
хийсэн байдлаас шалтгаална. 

4.10.3 Ашиглалтын найдвартай байдал  (тусгай шаардлага) 
 
Богино хугацааны газар хөдлөлийн чичирхийллийн  дараа шилэн фасадны бүрэн 
бүтэн үлдэх чадвар. (EN 1998-1: 2004, 2.1-ийг үзнэ үү). 5.11-ийн дагуу ус 
тусгаарлалт ба агаар нэвтрүүлэх чанарыг туршихад эдгээр туршилтын үр дүн нь  
4.4 ба 4.14-д заасан үзүүлэлтүүдийг хангаж байх ѐстой. 
 
5.11.2-т заасны дагуу  туршиж, сорилтын үр дүнг гаргана. 
 
4.11  Дулаан тэсвэрлэлт 

Дулааны үйлчлэлийг тэсвэрлэх чадвартай шил сонгох ба зохих шилний төрлийг 
(жишээ нь: хатжуулсан болон хагас хатжуулсан шил) сонгож хэрэглэнэ.  
 
4.12  Агаарын  дуу чимээ тусгаарлалт 
 Гадна хананы шилэн фасад гадны  дуу чимээг дотогшоо оруулахгүй тусгаарлах 
чадвар.  

5.12-т заасны дагуу туршиж, шинжилгээний үр дүнг гаргана. 
  
4.13  Хөндлөнгийн дуу чимээ дамжуулалт 

Шилэн фасадны зэргэлдээ орон зайд үүссэн чимээний тархалтыг  намсгах чадвар. 
 
5.13-т заасны дагуу туршиж, шинжилгээний үр дүнг гаргана  



17 
 

4.14  Дулаан дамжуулалт 
 
Барилгын шилэн фасадны эрчим хүчний алдагдалыг бууруулах, дотор орчны 
дулаан, тав тухтай байдлыг хангах чадвар. 
 
5.14 т заасны дагуу хэмжиж,  шинжилгээний үр дүнг гаргана. 
 
4.15  Агаарын нэвтрүүлэлт 
 
Барилгын шилэн фасадны агаарын урсгалаас нөлөөлөх энерги алдалтыг 
хязгаарлах чадвар. 
 
5.15 т заасны дагуу шинжилж, 5.15-р хүснэгтээр  үр дүнг гаргана. 
 
4.16  Уур  нэвтрүүлэлт 

Тунгалаг бус дүүргэгч хавтангийн хувьд уур нэвчилтийг  барилгын дулаан хадгалах  
нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэж, уур нэвчих хяналтын давхаргын төрлийг сонгоно.  
 
4.17  Нарны цацраг нэвтрүүлэлт 
 
Гадна ханын шилэн фасадны нийт нарны эрчим хүч дамжуулалт (нарны хүчин 
зүйл, g-утга) болон тунгалаг эсвэл тунгалаг бус хэсгүүдийн гэрэл нэвтрүүлэлтийн 
хяналт. 
   
5.16-ын дагуу үнэлж,   үр дүнг гаргана. 
 
4.18 Газардуулга  (цахилгаан гүйдлийн  хамгаалалт) (тусгай шаардлага) 

Газардуулга  нь  гэнэтийн аюултай хүчдэлийг мэдрэхээс зайлсхийх арга. 
(цахилгаанд цохиулах) 

Газардуулгыг (аюулгүйжүүлэлт нь) шаардлагатай хэсгүүдэд цахилгааны 
холболтоор хийдэг  ба эдгээр нь : 

- Шилэн фасадны металл эд анги; 
 

- гадна талын цахилгаан дамжуулагч хэсгүүд ба барилгын арагт бүтээцтэй 
холбогдсон шугамууд; 

 

- Цахилгааны болон цахим систем; (өндөр хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж) 
 
Металл суурилуулалттай холбогдсон дамжуулагчийн хамгийн бага хэмжээ буюу 
хамгийн бага цахилгаан эсэргүүцэл нь норматив  В.хавсралтаар тодорхойлогдоно. 
Барилгын үндсэн араг бүтээцээс цахилгааны тусгаарлалттай бүрдэл хэсгүүдийг 
газардуулгад холбох шаардлагагүй. 
 
ТАЙЛБАР: EN 62305 стандартын дагуу тэнцвэржүүлэгч аянганынэмэлт холболт шаардагдах 
боловч онцгойлон авч үздэггүй. 

5.17-ийн дагуу үнэлэгдсэн бол үр дүнг мэдээлнэ. 

4.19 Эдэлгээний хугацаа 

4.19.1 Ерөнхий зүйл 

Урьдчилан харах боломжтой үйлдлүүдийн нөлөөллийн дор шаардлагатай 
гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийг хангасан шилэн фасадны иж бүрдэлүүдийн 
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чадвар. Техникийн хэвийн засвар үйлчилгээ хийгддэг нөхцөлд бүтээгдэхүүн нь 
эдийн засгийн үндэслэлтэй хугацаа (бүтээгдэхүүний насжилт, амьдрал)-ны үндсэн 
шаардлагыг хангахын тулд зохих ѐсоор боловсруулсан, гүйцэтгэсэн байх  ѐстой. 
 
ТАЙЛБАР: Санал болгож буй  арга хэмжээ нь үндсэн шаардлагуудыг  дагаж мөрдөхөд нөлөөлж 
болзошгүй хуучралтын хүчин зүйлсийг илэрхийлнэ. Үүнд, өгөршил, хэврэгшилийн  болон хэт ягаан 
туяаны үйлчлэл (өөрөөр хэлбэл, тэдгээрийн бүхэлд нь болон хэсгүүдийн ашиглалтын үед 
хүлээгдэж болох гадны үйлчлэлүүдийн нөлөө) орно. 

 
Үйлдвэрлэгч нь засвар үйлчилгээ хийх, иж бүрдэлүүдийг солих  талаар мэдээллийг 
өгнө (А.хавсралтыг үзнэ үү). 

Ямар ч тохиолдолд үндсэн санаа нь бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийг бүх амьдралын 
мөчлөгийн туршид түүний гүйцэтгэлтэй харьцуулахад хүлээн зөвшөөрөгдөх 
түвшинд байх болохыг I.хавсралтаас үзнэ үү. 

Ус үл нэвтрүүлэх, агаар нэвтрүүлэх чанар ба дулаан дамжуулалтын үзүүлэлт нь 
шилэн фасаданд чухал бөгөөд тэдгээрийг 5.18-ын дагуу үнэлнэ. Гэсэн хэдий ч 
бусад чухал үзүүлэлтийн гүйцэтгэлийн бат бэх байдал нь хэрэглэсэн материал 
болон эцсийн бүтээгдэхүүний тохирлын үр дүнтэй холбоотой байна. 
 
4.19.2 Ус тусгаарлалтын тогтвортой байдал 

Ус үл нэвтүүлэлт болон  бат бэх  чанар нь өгөршлийн эсрэг байх ѐстой бөгөөд энэ 
нь жийргэвч, битүүмжлэгч резин  болон чигжээснээс хамаарна.  

5.18.2-ийн дагуу үнэлэхэд үр дүн нь 5.18.2-т нийцэх ѐстой. 
 
4.19.3 Дулаан дамжуулалтын тогтвортой байдал 
 
Дулаан дамжуулалтын үйлчлэл нь: 
 
- хуучралтын  болон хэт ягаан туяаны үйлчлэл байх ба голчлон шиллэгээний  
удаан хугацааны эдэлгээтэй холбоотой байдаг. (наамал шилэн багц, 
цацрагжилтын бага илтгэлцүүртэй наамал шилэн багц) 
 
- хуучралт,  энэ нь голчлон дулаан тусгаарлагч эд ангийн  урт хугацааны 
эдэлгээтэй  холбоотой байдаг. 

5.18.3-ийн дагуу үнэлээг хийж,  үр дүн 5.18.3-т нийцнэ. 
 
4.19.4 Агаар нэвтрүүлэлтийн  тогтвортой байдал 
Агаар нэвтрүүлэлтийн  бат бэх байдал нь өгөршил, элэгдэл мөн хэт ягаан туяаны 
үйлчлэлээс  үүсдэг бөгөөд жийргэвч, битүүмжлэгч резин  болон чигжээсээс 
хамаарна. 
5.18.4-ийн дагуу үнэлж,  үр дүн 5.18.4-т нийцнэ. 
 
5 Туршилт, үнэлгээ, дээж авах аргууд 

5.1  Дээж авах 

5.1.1 Ерөнхий зүйл 

Туршилт хийхээр сонгосон дээж нь бүтээгдэхүүний  нэг бүлгийг төлөөлөх бөгөөд 
3.1.4 болон F.хавсралтад хамаарах бүтээгдэхүүний тодорхойлолтыг харгалзан 
үзнэ.Түүвэрлэх, турших зорилгоор үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүний нэг бүлгийг  
төлөөлүүлэн нэг бүтээгдэхүүнийг сонгох ба эсвэл бүтээгдэхүүний нэг хэсгийг 
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сонгох бол тэр  нь гүйцэтгэлийн шинж чанарын  нийцлэлгүй  хослол байвал 
зохино. 
 
ТАЙЛБАР: Бүтээгдэхүүн нь олон төрлийнүзүүлэлтээрээ янз бүрийн бүлэгт хамрагдаж  болно. 

 
Туршилтын олон тооны сорилыг хийхэд хангалттай тооны дээжийг шалгалтын 
эвдрэлийн мөн чанарыг харгалзан үзэж авах ѐстой. (F.хавсралт). Е.хавсралтад 
туршилт бүрт шаардагдах сорьцын тоо (дээжийн) болон ижил төстэй загварын 
зөвшөөрөгдсөн хэмжээний өөрчлөлтийг заана. Шилэн фасадад зориулсан 
туршилтын  дарааллыг 5.1.2-д тодорхойлсон болно. 
 
5.1.2 Туршилтын дараалал 

Цаг агаарын үзэгдлүүдийг эсэргүүцэх туршилт нь хоорондоо харилцан 
хамааралтай байна. Нэг дээжинд дараалан хийсэн бүлэг туршилтанд  цаг уурын 
үзэгдлүүдийн нэг цогц туршилт гэж үзнэ. Бүх туршилтуудыг дарааллаар нь дараах 
байдлаар гүйцэтгэнэ. Өмнөх бүх туршилтуудын үр дүнд хүлээн зөвшөөрөх 
шалгуур үзүүлэлтийн шаардлагыг хангаагүй бол дараагийн үе шатны туршилтыг 
хийхгүй. 

А арга: 

a) Агаар нэвтрүүлэлт  - Ангиллын хувьд; 

b) Статик даралтын доор ус үл нэвтрүүлэх чадвар, - Ангиллын хувьд; 

в) Салхины ачааллын эсэргүүцэл - үйлчлэх чадвар; 

d) Агаар нэвтрүүлэлт - салхины ачаалал эсэргүүцэх туршилтын дараа ангиллыг 

баталгаажуулахын тулд давтан хийнэ; 

e) Ус үл нэвтрүүлэх чадвар - салхины ачаалал эсэргүүцэх туршилтын дараа 

ангиллыг баталгаажуулах давтамж; 

f) Салхины ачааллын эсэргүүцэл, салхины эсэргүүцлийн туршилтыг нэмэгдүүлсэн 

хүчээр турших - аюулгүй байдал. 

 
B Арга (тусгай шаардлага): 

a) Агаар нэвтрүүлэлт - Ангиллын хувьд; 

b) Статик даралтын доор ус үл нэвтрүүлэх чадвар, - Ангиллын хувьд; 

в) Салхины ачаалал тэсвэрлэх чадвар; 

d) Агаар нэвтрүүлэлт - салхины ачаалал эсэргүүцэх туршилтын дараа ангиллыг 

баталгаажуулахын тулд давтан хийнэ; 

e) Ус үл нэвтрүүлэх чадвар  - салхины ачаалал эсэргүүцэх туршилтын дараа 

ангиллыг баталгаажуулах давтамж; 

Тусгайлсан хүсэлтийн дагуу шаардлагатай тохиолдолд f) -ээс l) хүртэлх туршилтыг   
j  дарааллыг үл оролцуулан   нэмж хийх эсвэл орхих боломжтой. Хэрэв g) сонгосон 
бол  
h), i), l) туршилтыг гүйцэтгэнэ. 
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f) Динамик даралтын доор ус үл нэвтрүүлэх чадвар - EN 13050 стандартын дагуу 

ангилал; 

g) D.хавсралтад тодорхойлсон чичирхийллийн хөдөлгөөний горим; 

h) Агаар  нэвтрүүлэлт - газар хөдлөлийн үйл ажиллагааны хязгаарлалтын 

туршилтын дараа ангиллыг баталгаажуулах давтамж; 

i) Ус үл нэвтрүүлэх чадвар - газар хөдлөлийн ажиллагааны хязгаарлалтын 

туршилтын дараа ангиллыг баталгаажуулах давтамж; 

j) Салхины ачаалал эсэргүүцэх, салхины эсэргүүцлийн туршилтыг хүч нэмэгдүүлэн 

явуулах  - аюулгүй байдал. 

Дээрх дарааллаас тусад к) ба l-ийн бие даасан туршилтыг  хийж болно. 

к) Цохилтын нөлөөллийн эсэргүүцэл / аюулгүй эвдрэл - ангиллын хувьд 

l) чичирхийлэлийн (газар хөдлөлт) хөдөлгөөн - аюулгүй байдлын хязгаар. 

5.2 Галын  үйлчлэл (холбогдох бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хамааралтай) 

Шаардлагатай тохиолдолд галын туршилтыг үйлдвэрлэгчээс хүссэн ангилалд 
хамаарах сорилтын аргын дагуу гүйцэтгэнэ. Туршилтын үр дүнг MNS EN 13501-1 
стандартын дагуу ангилна. 
 
Туршилтын А1 ангилалд хамаарсан туршихгүй  материалын жагсаалтыг Европын 
холбооны Шийдвэр  96/603/EC (өөрчилсөн) –т тусгасан байдаг. 
 
Холбогдох туршилтын ажиллагаанд шаардагдах нөхцөлүүдийн суурилуулалт, 
засвар болон  шууд хэрэглээний зориулалтыг Е.хавсралтаас харна уу. 
 
5.3  Гал тэсвэрлэлт 

Шилэн фасадны бүрдэл хэсгүүдийг  (бүрэн угсарсан) EN 1364-3 стандартын дагуу 
туршина. Шилэн фасадны хэсэгчилсэн угсралтуудыг  EN 1364-4 стандартын дагуу 
туршина. 

Гүйцэтгэлийг EN 13501-2 стандартын дагуу ангилна. 
 
5.4  Галын тархалт (гадаргуугийн) 

Шилэн фасадны хэсэгчилсэн угсралтыг EN 1364-4 стандартын дагуу туршина. 
 
Туршилтын үр дүнг EN 13501-2 стандартын дагуу ангилна. 
5.5 Ус үл нэвтрүүлэлт 

Ус үл нэвтрүүлэх туршилтыг EN 12155 стандартын дагуу гүйцэтгэнэ. Үр дүнг EN 
12154 стандартын дагуу илэрхийлнэ.  Дараах ангиллыг тодорхойлно. Үүнд: 
 
1-р хүснэгт - EN 12154 стандартын дагуу хийсэн ус үл нэвтрүүлэх 
зориулалтын анги 
 

Туршилтын даралт \Па\ 
R4 

(150) 
R5 

(300) 
R6 

(450) 
R7 

(600) 
RExxxx 

(>600) 
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5.6  Тогтмол  ачаа тэсвэрлэлт 
 
Өөрийн жинг тухайн ашиглаж буй газар, улс орны үндэсний жин хэмжүүрийн  
үзүүлэлтүүдийг ашиглан EN 1991-1-1 стандартын дагуу тооцоолно. 

Босоо ачааллаас шалтгаалсан хэвтээ хүрээний хөндөлүүдэд үүсэх хамгийн их 
гулзайлт нь (муруйлт) Л\500-аас хэтрэхгүй байх ба шаардлагатай үеийн зайлшгүй 
агааржуулалт ба усны хаялгад нөлөөлөхгүй байхаар хийсэн  хөндөл болон 
дүүргэгч хавтангийн хооронд ямар ч шүргэлцэл үүссэн байх ѐсгүй. 
 
1-Р ТАЙЛБАР:  L - Тулах  цэгүүдийн  хоорондох хэвтээ хүрээний хөндөлийн урт 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Хөндөлийн хэлбэржүүлсэн материал нь дүүргэгч материалын (шил, наамал шилэн 
багц, чулуу гэх мэт) шинж чанараас хамаарч, дээр дурдсанаас   бусад хязгаарт зөрүүтэй байж 
болно. 
 

3-Р ТАЙЛБАР: Өөр өөр ачааллын хослолын өгөгдлийг  В.хавсралтад үзүүлсэн болно. 

5.7  Салхины ачаалал тэсвэрлэлт 
 
Шилэн фасадны бүрдэл хэсгүүдийг  EN 12179 стандартын дагуу туршина. 
Салхины ачааллын дор зөвхөн шилэн фасадны  фрагментийн хамгийн бага нүүрэн 
талын хазайлт (d) нь дараах хязгаараас хэтрэхгүй байна. Үүнд: 
Салхины ачаалал өгөх  үед  уг нүүрэн талын  хүрээний элементийн хамгийн их 
хазайлт (d) нь дараах хязгаараас хэтрэхгүй байх ѐстой. 
 
• d ≤ L / 200, хэрэв L ≤ 3000 мм; 
 
• d ≤ 5 мм + L / 300, хэрэв 3000 мм <L <7500 мм; 
 
• d ≤ L / 250, бол L ≥ 7500 мм. 
 
(L) - барилгын бүтээцэд дэмжлэг үзүүлэх буюу бэхлэх цэгүүдийн хооронд хэмжсэн 
зай. 
Үүнээс гадна, дүүргэгч материалуудын  (жишээ нь, наамал шилэн багц, чулуу, гэх 
мэт) зөвшөөрөгдөх хазайлтын хязгаарыг анхаарч үзэх ѐстой. 
 
ТАЙЛБАР: Өөр өөр ачааллын хослолын өгөгдлийг  В.хавсралтад тусгасан болно. 
 
5.8  Цасны ачаалал тэсвэрлэлт (зөвхөн цас ачаалалд өртөх элементүүдэд) 

Цасны  ачааллыг тухайн ашиглаж буй газар, улс орны үндэсний  хэмжүүрийн  
үзүүлэлтүүдийг ашиглан EN 1991-1-3 стандартын дагуу тооцоолно. 
 Цасны ачаалалд байгаа  барилгын шилэн фасадны хүрээний бүтээцийн 
нэгжүүдийн  хамгийн их хазайлт (d) нь тухайн бүтээцийн хувьд  дараах хэмжээнээс 
хэтрэхгүй байна. Үүнд: 
 
- d ≤ L / 200, хэрэв L≤ 3000 мм бол; 
 
- d ≤ 5 мм + L / 300, 3000 мм <L <7500 мм; 
 
- d ≤ L / 250, хэрэв L ≥ 7500 мм бол; 
 
1-Р ТАЙЛБАР:  L- Туслах цэгүүд эсвэл барилгын бэхэлгээний цэгүүдийн хооронд хэмжсэн шилэн 
фасадны хүрээний иж бүрдэлүүдийн  урт. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Өөр өөр ачааллын хослолын өгөгдлүүдийг  В.хавсралтад тусгасан болно. 
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5.9 Цохилт тэсвэрлэлт 
 
Туршилтыг EN 14019 стандартын дагуу гүйцэтгэнэ. Үр дүнг EN 14019 стандартын 
дагуу ангилна.  
 

2-р хүснэгт  - EN 14019 стандартын дагуу хийсэн цохилтын анги 

Дотоод  I0 I1 I2 I3 I4 I5 
Шидэлтийн өндөр мм (n.a.) (200) (300) (450) (700) (950) 
        

Гадаад  E0 E1 E2 E3 E4 E5 
Шидэлтийн өндөр мм (n.a.) (200) (300) (450) (700) (950) 

        

 
5. 10  Хөндлөн ачаалал тэсвэрлэлт 
 
Тавцангийн (Босгоны) түвшинд ирэх  хэвтээ ачааллыг тухайн ашиглаж буй газар, 
улс орны үндэсний  хэмжүүрийн  үзүүлэлтүүдийг ашиглан EN 1991-1-1 стандартын 
дагуу тодорхойлно. Шилэн фасадны хүрээний элемент болох хөндөл нь цонхны 
тавцан болон босго хэлбэрээр хөндлөн ачаалал авч байгаа  тохиолдолд  фасадны 
нүүрэн талын  хазайлт  (d) нь дараах хязгаараас хэтрэхгүй байна. Үүнд: 
 
- d ≤ L / 200, хэрэв L ≤ 3000 мм бол; 
 
- d ≤ 5 мм + L / 300, хэрэв L> 3000 мм бол. 
 
L- нэмэлт тулах цэгүүдийн хооронд хэмжсэн шилэн фасадны хүрээний  
хөндөлүүдийн урт юм. 
 
ТАЙЛБАР: Өөр өөр ачааллын хослолын өгөгдлийг  В.хавсралтад тусгасан болно. 
 

5.11  Газар хөдлөл  тэсвэрлэлт 
 
5.11.1 Аюулгүй ажиллагаа 
 
A. Инерцийн хүчийг эсэргүүцэх чадварыг тооцоо эсвэл туршилтаар үнэлж болно. 
 
Шилэн фасадны хүрээний бүрдэлүүдэд үйлчлэх магадлалтай  газар хөдлөлийн 
ачааллын загварчлалын тооцоог  тухайн ашиглаж буй газар, улс орны үндэсний  
хэмжүүрийн  үзүүлэлтүүдийг харгалзан гаргана.  
 
B. Энэ стандартын D.хавсралтын дагуу туршилт хийхдээ фасадны хамгийн их 
байж болох хэвтээ чиглэлийн шилжилт хөдөлгөөнийг  аюулгүй  байдлаас тооцож, 
тэмдэглэж авна. Газар хөдлөлийн аюулгүй байдлын хязгаар нь босоо баганы  
босоо тэнхлэгийн эргэлтээр  (хавтгай дээр) илэрхийлэгдэнэ. 
5.11.2 Ашиглалтын найдвартай байдал  (тусгай шаардлага) 
 
Шаардлагатай газруудад  агаар нэвтрүүлэх чадвар ба ус үл нэвтрүүлэлтийг дахин 
туршилт хийхийн өмнө D.4-д заасны дагуу шилэн фасадны бүрдэл хэсгийн хэвтээ 
хавтгайд  шилжих хөдөлгөөн  ашиглан үнэлгээ хийх ѐстой. (5.1-ийг үзнэ үү). 
 
Сорьцын зөвшөөрөгдөх агаар нэвчилт (D.2-ыг үзнэ үү) болон ус үл нэвтрүүлэх 
чадварыг үргэлжлүүлэн хэвийн хэмжээнд байлгахад нөлөөлж байгаа хамгийн их 
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төвөгтэй  хөдөлгөөнийг тэмдэглэнэ. Газар хөдлөлийн ашиглалтын хугацааны 
хязгаар нь босоо хүрээний босоо баганы  хавгай дээрх эргэлтийн  өнцгийн хэмжээ  
болно. 
 
5.12   Агаарын дуу чимээ тусгаарлалт 
 
Дуу намсгалтын индекс (Rw) -ийг MNS ISO 10140-2 стандартын дагуу туршина. 
Гүйцэтгэлийг EN ISO 717-1 стандартын дагуу үнэлнэ. 
 
5.13 Хөндлөнгийн  дуу чимээ дамжуулалт 
 
Шаардлагатай нөхцөлд хажуугийн  түвшинд үүсэж байгаа  хэвийн өөрчлөлтийг EN 
ISO 10848-1 болон EN ISO 10848-2 стандартын дагуу туршина. Босоо болон хэвтээ 
чиглэлийн талуудын дууны долгионыг хооронд нь ялгах шаардлагатай. Шилэн 
фасад, тусгаарлах хана болон шалны  холболтын нийт уртыг  зааж өгнө. 
Туршилтын үр дүнг EN ISO 717-1 стандартын дагуу үнэлнэ. 
 
5.14  Дулаан дамжуулалт 

Шилэн фасадны иж бүрдэлийн  дулаан дамжуулалтыг  EN ISO 12631 стандартын 
дагуу тооцно. EN ISO 12567-1 стандартын дагуу хийсэн туршилт нь энэ тооцооны 
аргын өөр нэг  хувилбар юм. 
 
5.15  Агаар нэвтрүүлэлт  
 
Агаарын нэвчилтийн туршилтыг EN 12153 стандартын дагуу гүйцэтгэнэ. Үр дүнг 
EN 12152 стандартын дагуу илэрхийлнэ. 
 
3-р хүснэгт - EN 12152 стандартын дагуу хийсэн агаар нэвтрүүлэх чадварын 

анги 

Туршилтын даралт  (Pa) 

A1 A2 A3 A4 AE 
(150) (300) (450) (600) (>600) 

     

 
5.16  Нарны цацраг нэвтрүүлэлт 
Тунгалаг болон тунгалаг бус бүүдгэр шилэлгээний нарны энерги нэвтрүүлэлт 
(нарны нөлөө, g-утга)  болон гэрэл нэвтрүүлэлтийн  тооцоог  EN 410 стандартын 
дагуу хийх ба  хэрэв боломжтой бол EN 13363-1 эсвэл EN 13363-2 (хавсралт арга) 
–аар гүйцэтгэнэ. 

5.17 Газардуулга   (цахилгаан гүйдлийн  хамгаалалт) (тусгай шаардлага) 

Барилгын шаардлагатай газруудад шилэн фасадны иж бүрдэл, түүний 
тэнцвэржүүлэх системийн холбох хэрэгслийг  хэмжиж,  шилэн фасад ба 
тэнцвэржүүлсэн холболт хооронд шалны хамгийн хол зайтайгаар, өөрөөр хэлбэл 
захын хэсэг  дээр 200 мА гүйдэлтэй байх  метал  хүрээг байрлуулна. 

Туршилтын үр дүнд  нөлөөлж болзошгүй тул дээжийг шилэн фасадны гадаргуу 
дээр  эсвэл бүрэн хэмжээгээр нойтон, чийгтэй төлөвт байрлуулсан нөхцөлд 
туршилт гүйцэтгэж болохгүй. 

Туршилтын тайланд  шаардлагатай бүх тодорхойлох мэдээллийг багтааж үйлдсэн 
байх  ѐстой бөгөөд шаардлагатай газруудад нь туршилт зохих зураг төслийн дагуу 
хийгдснийг баталгаажуулж шилэн фасад дээр  байрлалыг тодорхой зааж өгнө. 
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5.18 Эдэлгээний хугацаа 
 
5.18.1 Ерөнхий зүйл 
 
Үйлдвэрлэгч нь тухайн бүтээгдэхүүний  өнгөлгөөний болон гадаргуугийн 
боловсруу-лалт хийсэн зэргийг тодорхойлсон  түүхий эд материалын  талаар 
техникийн баримт  бичигт зааж өгөх ѐстой. Энэ нь бүтээгдэхүүний насжилтад 
нөлөөлж болох материалын нэр төрөлд хамаарах ба тогтсон стандартад 
нийцүүлсэн тусгай бүрэлдэхүүн хэсгүүд үүнд хамаарахгүй.  Боломжтой газруудад  
үүнийг Европын стандартын дагуу хийнэ. 
 
Үйлдвэрлэгч нь материалын  зохистой сонголтоор (гадаргуугийн боловсруулалт, 
бүтэц ба зузааныг оруулаад), эд анги, угсралтын аргууд нь уг бүтээгдэхүүний бат 
бэх чанарыг хангасан тухай  тусгасан засвар үйлчилгээний зөвлөмжид  эдийн 
засгийн зохистой  тооцоог хийж  эдэлгээний  хугацааг баталгаажуулж өгсөн байх  
ѐстой. 
 
ТАЙЛБАР: Шилэн фасадны иж бүрдэлийн эдэлгээний хугацаа нь  тухайн эд анги, материалын урт 
хугацааны гүйцэтгэл, түүнчлэн бүтээгдэхүүний угсралт, засвар үйлчилгээ, үйлчилгээний орчин 
зэргээс шалтгаална. Бие даасан материал, бүрдэл хэсгүүдийн тодорхойлолт, ангилалыг 
тэдгээрийн стандартад тусгасан байна. 
 

5.18.2 Ус үл нэвтрүүлэлтийн тогтвортой байдал 

Чөлөөт өндөрөө хадгалах чадвар бүхий чигжээс  болон жийргэвч резины бат бэх 
чанарыг (жийргэвчний өндрийг эсвэл 0 ачаалалтай үеийн өндөрийг) бат бэхийн 
туршилтын дараа шахалт хийх, нугалах үед  материалын хэрэглээний өндөр 
температурын үйлчлэлд урт хугацааны эдэлгээ даах чадвараар тодорхойлогдоно. 
Чигжээс болон жийргэвч резиныг EN 12365-4 стандартын дагуу туршина. Үр дүнг 
EN 12365-1 стандартын дагуу илэрхийлнэ. 

Чигжээсийн бат бэх, эдэлгээний  чанар нь барьцалдалт, нягтаршлаас хамаарах ба 
механик үйлчлэл болон байгал орчны нөлөөллийг тэсвэрлэж байхад оршино. 

EN 15651-1, EN 15651-2 стандартын дагуу эдгээр үзүүлэлтийг дараах байдлаар 
үнэлнэ: 
-Эдэлгээний бат бэхийг тооцохгүй бол EN ISO 8339, EN ISO 8340-ийн дагуу  
 
- Эдэлгээний бат бэхийг тодорхойлсоны дараа EN ISO 9046, EN ISO 9047, EN ISO 
10590, EN ISO 10591 стандартын дагуу. 
 
Чигжээсийн шинж чанарыг EN ISO 11600 стандартын дагуу хийсэн ангилалаар 
тодорхойлдог бөгөөд энэ ангилал нь  чигжээсийн эдэлгээний дараах  тохиромжтой 
бат бэх чанарыг харуулна. Эдгээр битүүмжлэлийн чигжээсийн холболтын  урт 
хугацааны бат бэх чанар нь тухайн битүүмжлэлийн чигжээсийн сонголт болон 
эдэлгээний нөхцөлийг тооцсон, ашиглалтын баталгааны  баримт бичгүүдийн дагуу 
ашиглаж байгаа зэргээс шалтгаална.  

Ус тусгаарлах чадварын насжилт нь галд тэсвэртэй битүүмжлэгч жийргэвчийн  
төрлийн үзүүлэлтүүдээс хамаарах ба мөн чийгэнд гэмтэхээс хамгаалсан  дүүргэгч 
хавтан, шиллэгээтэй байх ѐстой. 
 
5.18.3 Дулаан дамжуулалтын тогтвортой байдал 
 
Дулаан дамжуулалт багатай түрхлэгтэй шилний   эдэлгээний шинж чанарыг  EN 
1096-4 стандартын дагуу үнэлнэ. Үүнд: 
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- Гадаргуугийн  химийн нөлөөлөлд өгөрших   ба элэгдэлд тэсвэрлэх чадварыг  
EN1096-2 дагуу (гадна түрхлэгтэй  шилэнд); 
 

- EN 1096-3 стандартын дагуу хэт ягаан туяаны долгионыг  эсэргүүцэх чадвар 
(Наамал шилэн багцны дотор хөндий рүү шилний түрхлэгтэй талыг 
харуулан байрлуулна). 

Наамал шилэн багцыг  EN 1279-5 стандартын дагуу дараах байдлаар үнэлнэ: 
 
- EN 1279-2 стандартын дагуу ус, чийг нэвтрэлтийн эсэргүүцэл; 
 
- EN 1279-3 стандартад заасны дагуу хөндий дэх хийн хэмжээ; 
 
- EN 1279-4 стандартын шаардлагыг хангасан ирмэгийн битүүмжлэлийн наалтын 
бат бэх. 
Үйлдвэрийн удаан эдэлгээтэй  олон үет дүүргэгч хавтангийн хэт ягаан туяаны 
нөлөөнд орох болон  хуучрах үеийн дулаан  дамжуулалтын шинж чанараа 
хадгалах чадварыг EN 14509 стандартын дагуу үнэлнэ. 

Дулаан  тусгаарлагч бүтээгдэхүүний (холимог бус дүүргэгч хавтангийн хувьд), 
хуучралтын  болон хэт ягаан туяаны үйлдлүүдийн нөлөөнд  дулаан дамжилтын 
шинж чанараа хадгалах чадварын хувьд EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, 
EN 13166, EN 13167, EN 13168, EN 13169, EN 13170, EN 13171 стандартуудын 
дагуу үнэлнэ. 

Үр дүнг EN 14509, EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 13166, EN 13167, 
EN 13168, EN 13169, EN 13170, EN 13171 стандартын дагуу илэрхийлнэ. 
 
5.18.4 Агаар нэвтрүүлэлтийн  тогтвортой байдал  

Эдэлгээний дараа болон хэв гажилтанд оруулж шахсаны дараа ердийн нөхцөлд 
 
геометр хөндлөн огтлолын хувьд  хэв гажилтын төлөв байдлыг сэргээх  чадвар 
бүхий жийргэвч ба битүүмжлэгч резины  бат бэх нь ашиглалтын хамгийн их 
температурт материалын шинж чанараа хир зэрэг удаан хадгалж байгаагаар 
илэрхийлэгдэнэ. Жийргэвч болон битүүмжлэгч резиныг  EN 12365-4 стандартын 
дагуу туршина. 

 Үр дүнг EN 12365-1 стандартын дагуу илэрхийлнэ. 

Чигжээсийн бат бэх, эдэлгээний  чанар нь барьцалдалт, нягтаршлаас хамаарах ба  
өртөж буй механик үйлчлэл болон байгал орчны нөлөөллийг тэсвэрлэж байгаад 
оршино. 
 
EN 15651-1, EN 15651-2 стандартын дагуу эдгээр шинж чанарыг дараах байдлаар 
үнэлнэ: 
 
- Эдэлгээний бат бэхийг тооцохгүй бол   EN ISO 8339, EN ISO 8340-ийн дагуу  
 
- Эдэлгээний бат бэхийг тодорхойлсны дараа EN ISO 9046, EN ISO 9047, EN ISO 
10590, EN ISO 10591 стандартын дагуу. 
 
Үр дүнг EN ISO 11600 стандартын дагуу ангилна. 
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6 Гүйцэтгэлийн тогтвортой байдлын үнэлгээ  ба баталгаажуулалт (AVCP) 
 

6.1  Ерөнхий зүйл 
 
Энэ стандартын шаардлагыг хангасан шилэн фасадны иж бүрдэлийн нийцлэл нь  
үйлдвэрлэгчийн гүйцэтгэлийн мэдэгдэлд  дараах үзүүлэлтүүдийг багтаасан байна. 
Үүнд: 
 
- бүтээгдэхүүний төрлийн тодорхойлолт; 
 
- үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналт, бүтээгдэхүүний үнэлгээг 
багтаана. 
 
Үйлдвэрлэгч нь ерөнхий хяналтыг байнга хийж, бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийн 
мэдүүлэгтэй нийцсэн тохирлын хариуцлагыг хүлээхэд шаардлагатай арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн байна. 
 
ТАЙЛБАР: Эрх бүхий байгууллага болон үйлдвэрлэгчдэд өгсөн үүрэг даалгаварыг ZA.3-р хүснэгтэд 
үзүүлэв. 

 
6.2  Туршилтын төрөл 
 
6.2.1  Ерөнхий зүйл 

Энэ стандартад заасан техникийн үзүүлэлттэй холбоотой бүх үзүүлэлтүүдийг 
хэрэв стандартад туршилт явуулахгүйгээр хэрэглэхийг зөвшөөрсөн бол 
(жишээлбэл, өмнөх өгөгдлийгүйгээр хэрэглэхийг зөвшөөрсөн бол (жишээлбэл, 
өмнөх үлэлтүүдийгрыг ZA.3-р хүснэгтэдаруудыг  тодорхойлон нийтэд мэдээлж 
болно. 

Энэ стандартад заасны дагуу өмнө нь хийсэн үнэлгээг ижил төсөөтэй загвартай 
ижил бүтээгдэхүүн, ижил төрлийн шинж чанартай бүтээгдэхүүн дээр ижил төстэй 
AVCP системийн дагуу эсвэл илүү нарийн шинжилгээний аргаар хийж гүйцэтгэсэн 
тохиолдолд үр дүн нь тухайн бүтээгдэхүүнд мөн адил хамаарч болохыг  анхаарч 
үзэх хэрэгтэй.  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Адил төстэй AVCP систем нь эрх бүхий бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын эрх бүхий 
байгууллага  (зөвхөн систем1-д хамрагдах бүтээгдэхүүнд хамаарна), бие даасан гуравдагч этгээд 
(зөвхөн 1, 3-системд хамрагдсан бүтээгдэхүүн)  бүтээгдэхүүнийг  туршихыг хэлнэ. 
 

Үнэлгээ хийхдээ үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг нэг бүлэг гэж үзсэн бол нэг 
буюу түүнээс дээш шинж чанарыг агуулсан  үр дүнгүүд нь тухайн бүлгийн  бүх 
бүтээгдэхүүнд ижил шинж чанарыг төлөөлсөн гэж үзнэ. 

Бүтээгдэхүүнийг  бүлэгт хуваахад бүлгүүдэд зориулсан Гүйцэтгэлийн мэдэгдэлд  
өгөгдсөн шинж чанар нь бүлэг дэх бүтээгдэхүүний хамгийн муу үнэ цэнэ болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР:  Бүтээгдэхүүнийг  олон бүлэгт  өөр өөр үзүүлэлтээр бүлэглэж болно.  

 
Үнэлгээний аргын стандартыг хэрэглэхдээ төлөөлөх дээжийг сонгох боломжийг 
олгох ѐстой.  

Үүнээс гадна, үйлдвэрлэгч стандартад заасан бүтээгдэхүүний бүх үзүүлэлтийг  
агуулсан  үйлдвэрлэгчийн гүйцэтгэлийн мэдүүлэгт бүтээгдэхүүний төрлийг   
тодорхойлох ѐстой.  

Үүнд: 



27 
 

 
- шинэ, эсвэл өөрчилсөн шилэн фасадны иж бүрдэл үйлдвэрлэж эхлэх үед  (ижил 
бүтээгдэхүүний бүлэгт хамаарахгүй бол),  
 
- шинэ буюу өөрчлөгдсөн үйлдвэрлэлийн аргыг хэрэглэж эхлэхэд (энэ нь 
тодорхойлсон шинж чанарт нөлөөлж болзошгүй);  
 
- нэг болон хэд хэдэн шинж чанарт нь нөлөөлж болохуйц  шинж фасадны иж 
бүрдлийн  хийц загварт өөрчлөлт орох, бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд болон түүхий эд өөрчлөгдөх эсвэл үйлдвэрлэлийн аргад өөрчлөлт орох 
(бүлгийн тодорхойлолтоос хамаарна) аль ч тохиолдолд бүтээгдэхүүний шинж 
чанар хадгалагдах ѐстой. 

Тодорхой шинж чанаруудыг өмнө нь тодорхойлсон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
ашигласан бол бүтээгдэхүүний бусад стандартуудын үнэлгээний арга дээр 
суурилан эдгээр шинж чанаруудыг дахин үнэлэх шаардлагагүй болно. 
(F.хавсралтыг үз). Харин эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тодорхойлолтыг 
баримтжуулсан байна. 

Бүтээгдэхүүн нь Европын холбооны DoPбуюу Гүйцэтгэлийн мэдүүлэгийн 
шаардлагад нийцсэн, Гүйцэтгэлийн мэдүүлэгт заасан үзүүлэлтийг агуулсан хаяг 
шошготой гэж үзэж болох ч  шилэн фасадны иж бүрдлийг бүхэлд нь зөв 
үйлдвэрлэж, түүний бүрдэл хэсгүүд нь гүйцэтгэлийн мэдүүлсэн утгад нийцэж 
үйлдвэрлэсэн фасад, түүний иж бүрдлийг үйлдвэрлэгчийн  үүрэг хариуцлагыг 
орлохгүй болно. 
 
6.2.2 Туршилтын дээж, сорилт ба нийцлийн шалгуур 
 
Туршилт / үнэлгээг хийх  шилэн фасадны багцын дээжийн тоо нь 4-р хүснэгттэй 
нийцсэн байна. 
 

4-р хүснэгт - Туршилтын дээжийн тоо ба тохирлын  шалгуур үзүүлэлт 
 

Үзүүлэлтүүд Шаардлага Үнэлгээний 
арга 

Дээжийн 
тоо 

Тохирлын 
шалгуур 

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн галын 
үйлчлэл 

4.1 5.2 1 5.2 

Гал тэсвэрлэх чадвар 4.2 5.3 1 5.3 

Гал тархалт (өнгөн түвшинд) 4.3 5.4 1 5.4 

Ус үл нэвтрүүлэлт 4.4 5.5 1 5.5 

Өөрийн жингийн ачаалал 
тэсвэрлэлт 

4.5 5.6 1 5.6 

Салхины ачаалал тэсвэрлэлт 4.6 5.7 1 5.7 

Цасны ачаалал тэсвэрлэлт 
(Зөвхөн цас ачаалах хэсгүүдэд) 

4.7 5.8 1 5.8 

Цохилтын 
нөлөөллийн 
эсэргүүцэл 

Дотоод 4.8.2 5.9 1 5.9 

Гадаад 4.8.3 5.9 1 5.9 

Хэвтээ түвшинд ирэх байнгын 
ачааны эсэргүүцэл 

4.9 5.10 1 5.10 

Газар 
хөдлөл 
тэсвэрлэлт 

Ашиглалтын 
аюулгүй 
ажиллагаа 

4.10.2 5.11.1 1 5.11.1 

Ажлын үеийн 
нэмэлт 

4.10.3 5.11.2 1 5.11.2 
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шаардлага 

Дулааны нөлөөлийн эсэргүүцэл 4.11 - - - 

Орчны дуу чимээний 
тусгаарлалт 

4.12 5.12 1 5.12 

Хөндлөнгийн дуу чимээний 
дамжуулалт 

4.13 5.13 1 5.13 

Дулаан дамжуулалт 4.14 5.14 1 5.14 

Агаар нэвтрүүлэлт 4.15 5.15 1 5.15 

Уур усны нэвчилт 4.16 - - - 

Нарны эрчим хүчний 
нэвтрүүлэлт 

4.17 5.16 1 5.16 

Гэрэл нэвтрүүлэлт 4.17 5.16 1 5.16 

Цахилгаан гүйдлийн 
хамгаалалт 

4.18 5.17 1 5.17 

Насжилт 
(Эдэлгээ
ний бат 
бэх 
чанар) 

Ус үл 
нэвтрүүлэлтийн бат 
бэх 

4.19.2 5.18.2 1 5.18.2 

Дулаан 
дамжуулалтын бат 
бэх 

4.19.3 5.18. 1 5.18.3 

Агаар 
нэвтрүүлэлтийн бат 
бэх 

4.19.4 5.18.4 1 5.18.4 

 
6.2.3 Туршилтын үр дүн 

Бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох туршилтын үр дүнг сорилын дүгнэлтээр 
баримтжуулна. Туршилтын бүх тайланг үйлдвэрлэгч нь тэдгээрийн холбогдох 
шилэн фасадны иж бүрдэлийг  үйлдвэрлэсэн хамгийн сүүлчийн өдрөөс хойш 10-
аас доошгүй жил хадгална. 
 
6.2.4 Бүтээгдэхүүний төрлийн үр дүнгийн цуврал тодорхойлолт  

Барилгын зарим бүтээгдэхүүний хувьд гэрээний үндсэн дээр нийлүүлэлт буюу 
нийлүүлэлтийг хангаж буй  (ихэнхдээ иж бүрдэлийн  үйлдвэрлэл гэж нэрлэдэг) 
компаниуд байдаг (тухайлбал, хэлбэржүүлсэн цувимал материал, битүүмжлэлийн 
жийргэвч резин, цонх хаалганы жийргэвч,  төмөр бэлдэц, тоноглол) ба тэдгээрийг 
дараа нь үйлдвэртээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгон  (үйлдвэрлэгч гэж нэрлэдэг) 
угсардаг. 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Иж бүрдэлийн үйлдвэр нь  нэг хэсэг болон бүх иж бүрдлийг (тухайлбал, Фасадны 
хэлбэржүүлсэн цувимал материал, битүүмжлэлийн жийргэвч резин, цонх хаалганы жийргэвч) 
үйлдвэр дээрээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгон угсардаг  үйлдвэрлэгч компанид (үйлдвэрлэгч гэж 
нэрлэдэг)  гэрээний дагуу ханган нийлүүлдэг.  Эдгээр компаниуд нь бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
үйлдвэрлэж болох боловч үүнийг хийх шаардлагагүй болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Гэрээ, лиценз эсвэл ямар ч төрлийн бичгээр үйлдсэн  хэлцэл байж болох ба  нэг 
талаас иж бүрдлийг үйлдвэрлэгч, нөгөө талаас эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн  хүлээх 
үүрэг хариуцлагын талаар тодорхой заалтуудыг агуулсан байх ѐстой. 
 

Ийм иж бүрдэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа нь хууль ѐсны дагуу хэсэг эд ангийг 
нийлүүлэн угсрах үйлдвэрлэл байж болох ба эдгээрийг нийлүүлж өөр үйлдвэрлэгч 
эцсийн бүтээгдэхүүн болгон угсарсан тохиолдолд ч уг бүтээгдэхүүний нэг буюу хэд 
хэдэн чухал шинж чанартай хамааралтай бүтээгдэхүүний төрлийн  
тодорхойлолтод  иж бүрдлийн үйлдвэр хариуцлага хүлээнэ. 
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Иж бүрдлийн үйлдвэр нь өөрийн үйлдвэрт болон бусад үйлдвэрлэгчийн бүрдэл 
хэсгүүдийг ашиглаж “угсарч нийлүүлсэн” бүтээгдэхүүнийхээ төрөл зүйлийн 
тодорхойлолтын тайланг эцсийн бүтээгдэхүүн угсрагч нарт хэрэгцээтэй байхаар, 
өөрөөр хэлбэл зах зээл дээр ажиллаж буй жинхэнэ үйлдвэрлэгчид гаргаж өгнө.   

Ийм нөхцөл байдлыг харгалзан үзэхийн тулд бүтээгдэхүүний төрлийн цуврал  
тодорхойлолтыг техникийн тодорхойлолтод авч үзэх ба үйлдвэрлэлийн 
баталгаажуулалтын эрх бүхий байгууллага болон итгэмжлэгдсэн сорилтын  
лабораторийн оролцоотойгоор тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг дараах байдлаар  
хамааруулан ойлгоно. 

Баталгаажуулалтын байгууллагаас явуулсан бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох 
туршилтын  үр дүнг иж бүрдлийн үйлдвэрлэгч авч эцсийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчид өгсөн тохиолдолд үйлдвэрлэгч нийлүүлэгдэж буй иж бүрдлийн 
үйлдвэрлэгчийн шалгалтын үр дүнг баталгаажуулалтын эрх бүхий байгууллагыг 
оролцуулахгүйгээр  тохирлын үнэлгээнд ашиглаж болох ба харин өмнө туршсан 
чухал шинж чанартай бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох ажлыг гүйцэтгэхийн 
тулд: 

- Үйлдвэрлэгч нь ижил төрлийн  бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг (ижил шинж чанар бүхий 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг) ашигладаг бүтээгдэхүүнийг угсардаг, иж бүрдлийн 
үйлдвэр нь  бүтээгдэхүүний төрлийн  дүгнэлтийг  хүлээн авдаг. 
 

- Хэрэв энэ дүгнэлт нь зах зээлд гаргах эцсийн бүтээгдэхүүн биш, зөвхөн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хамаарах бол,  иж бүрдлийн үйлдвэрийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг угсрах зааврын дагуу хийгдээгүй бол  үйлдвэрлэгч өөрийн бэлэн   
бүтээгдэхүүний  төрлийг тодорхойлох хэрэгтэй болно; 

 
- Иж бүрдэлийн үйлдвэр нь суурилуулалт, угсралтын зааврын талаар 

үйлдвэрлэгчид  зааварчилж   мэдэгдсэн; 
 
- үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, угсралтын зааврын дагуу иж 

бүрдлийн  үйлдвэрлэлийн зааварчилгааны дагуу зөв угсрах үүрэг хариуцлагыг 
хүлээнэ; 

 
- бүтээгдэхүүнийг угсрах болон суурилуулах удирдамж бүхий  иж бүрдлийн 

үйлдвэрлэлийн зааварчилгааг  үйлдвэрлэгчид дамжуулах ба  энэхүү 
зааварчилгаа нь угсрагч-үйлдвэрлэгчийн  Үйлдвэрлэлийн Хяналтын 
тогтолцооны салшгүй хэсэг бөгөөд  бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох 
дүгнэлтэд энэ талаар дурдсан байна; 

 
- үйлдвэрлэгч нь түүний хэрэглэж буй бүрдэл хэсгүүдийн хослол, түүний 

үйлдвэрлэлийн аргын  талаар баримтжуулсан  нотолгоог өгөх ба энэ нь тухайн 
бүтээгдэхүүний иж бүрдлийн үйлдвэрийн  бүтээгдэхүүний төрлийн 
тодорхойлолтыг агуулсан  сорилын дүгнэлтэд  үндэслэсэн  байна.  (иж 
бүрдэлийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний төрлийн тодорхойлолтын хуулбарыг 
хадгалах хэрэгтэй);  

 
- Иж бүрдлийн үйлдвэрт  бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, эцсийн хариуцлага хүлээх  

албан ѐсны гэрээтэй  хэдий ч үйлдвэрлэгч нь эцсийн бүтээгдэхүүнийг 
гүйцэтгэлийн мэдүүлэгт тухайн шошгыг эзэмшиж байгаагийн хувьд 
бүтээгдэхүүний загварчлал, угсралт, боловсруулалттай холбоотой хариуцлагыг 
хүлээнэ.  
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6.3  Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн  хяналт (FPC) 
 
6.3.1 Ерөнхий зүйл 
 
Үйлдвэрлэгч нь зах зээлд борлуулах бүтээгдэхүүний  үндсэн үзүүлэлтийг мэдэгдэж 
буй гүйцэтгэлийн мэдүүлэгт нийцүүлэн баталгаажуулахын тулд  БҮХ \Бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн хяналт\-ын тогтолцоог бий болгож, баримтжуулах, хадгалах 
үүрэгтэй. 

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын тогтолцоо нь байнгын хяналт шалгалт, 
туршилт ба үнэлгээнээс бүрдэх ба түүхий эд  болон бусад нийлүүлэгдсэн 
материал, бүрэлдэхүүн хэсэг, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн үйл явц, 
бүтээгдэхүүнд хийж байгаа хяналтын  үр дүнг харгалзан үзнэ. 

Үйлдвэрлэгчээс баталсан бүх элементүүд, шаардлага, заалтуудыг бичгээр 
боловсруулсан бодлого, журмын хэлбэрээр системчилсэн байдлаар 
баримтжуулна. 
Энэхүү үйлдвэрлэлийн хяналтын  системийн баримт бичиг нь тогтмол чанарын 
үнэлгээний нэгдсэн ойлголттой байх, гүйцэтгэлийн тогтмол байдал болон  
бүтээгдэхүүний шаардлагатай шинж чанарыг хангаж, үйлдвэрлэлийн хяналтын  
системийг үр ашигтай ажиллуулах явдлыг хангах ѐстой.  
Иймд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналт нь үйл ажиллагааны арга барил, 
техникийн үйлчилгээ шаардах бүх арга хэмжээнүүд ба үндсэн үзүүлэлтийг 
гүйцэтгэлийн мэдүүлэгт тодорхойлсон, чанартай бүтээгдэхүүний хяналтыг хамтад 
нь хэрэгжүүлэхийг шаардана. 
 
Хэрэв үйлдвэрлэгч ерөнхий эсвэл цуврал  бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлсон  
үр дүнг ашиглавал Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын  6.2.3 ба 6.2.4-т заасан 
холбогдох баримт бичгийг мөн оруулна. 
 
6.3.2. Шаардлагууд 
 
6.3.2.1 Ерөнхий зүйл 
 
Үйлдвэрлэгч нь энэхүү бүтээгдэхүүний стандартын агуулгад нийцүүлэн 
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын тогтолцоог  үр дүнтэй хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах үүрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн хяналтыг зохион байгуулах бодлого 
үүрэг, хариуцлагууд  баримтжуулагдсан,  энэ баримтжуулалтыг байнга шинэчилж 
байх ѐстой. 

Бүтээгдэхүүний чанарын тогтвортой байдлыг удирдах, ажил үүргийг гүйцэтгэх, 
баталгаажуулж буй ажилтнуудын хоорондын хариуцлага, эрх мэдэл, харилцаа 
холбоог тодорхойлсон байх ѐстой. Энэ нь ялангуяа бүтээгдэхүүний  үл тохирол 
гарахаас сэргийлэх үйл ажиллагааг хангах, хэрэв үл тохирол илэрвэл үл 
тохиролыг тодорхойлох,  бүртгэх  ажлыг гүйцэтгэдэг ажилтнуудад хамаарна. 
Бүтээгдэхүүний үзүүлэлтийн тогтвортой байдалд нөлөөлдөг ажил гүйцэтгэж буй 
ажилтан нь шаардлагатай боловсрол, сургалт, ур чадвар, туршлагын үндсэн дээр 
зарим нэгэн бүртгэлүүдийг хөтлөх чадамжтай байх ѐстой. 

Үйлдвэрийн нөхцөлд  шаардлагатай эрх мэдэл бүхий этгээдэд дараах үйл 
ажиллагааг хариуцуулж  болно. Үүнд: 
 
- Зохих үйл явц бүрт  бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийн тогтмол байдлыг тодорхойлох; 
 
-  аливаа үл тохирлыг илрүүлж , бүртгэх; 
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- Үл тохирлыг засаж  залруулах арга хэмжээг тодорхойлох. 
 
Үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын тогтолцоог  тодорхойлсон 
баримт бичгийг бүрдүүлж, шинэчлэн  ажиллана. Үйлдвэрлэгчийн баримтжуулсан 
журмууд нь бүтээгдэхүүн ба үйлдвэрлэлийн үйл явцтай нийцсэн байх ѐстой. 
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын тогтолцоо нь бүтээгдэхүүний чанарын 
тогтмол байдалд итгэх итгэлийг бий болгоно.Үүнд: 

a) үйлдвэрлэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой баримтжуулсан журам, 
зааврыг техникийн тодорхойлолтод тавьсан шаардлагын дагуу бэлтгэх; 

b) эдгээр журам, зааврыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх; 

в) эдгээр үйл ажиллагаа болон тэдгээрийн  үр дүнг бүртгэх; 

d) ямар нэг гарсан алдааг засахын тулд эдгээр үр дүнг ашиглах, тэдгээрийн үр 
дагаврыг засч залруулах, үл тохирлын тохиолдлуудыг засаж, шаардлагатай бол 
гүйцэтгэлийн тогтвортой бус байдлыг засаж сайжруулахын тулд  БҮХ-н тогтолцоог 
дахин  засварлах, өөрчлөх. 
 
Туслан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах тохиолдолд үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүний 
ерөнхий хяналтыг хэвээр хадгалж, энэхүү европын стандартын дагуу өөрийн 
үүргээ биелүүлэхэд  шаардлагатай бүх мэдээллийг авна.  

Хэрэв үйлдвэрлэгч нь туслан гүйцэтгэгчийн  загварчилсан, үйлдвэрлэсэн, 
угсарсан, савласан, боловсруулсан болон/эсвэл гэрээгээр шошголсон 
бүтээгдэхүүнтэй бол энэ бүтээгдэхүүний хувьд туслан гүйцэтгэгчийн Бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн хяналтыг зохистой гэж хүлээн зөвшөөрч  болно. 

Бүх үйл ажиллагааг өөрөө гүйцэтгэсэн үйлдвэрлэгч нь дээрх үүрэг хариуцлагыг 
ямар ч нөхцөлд дэд гэрээлэгчид шилжүүлж болохгүй. 

ТАЙЛБАР: EN ISO 9001 стандартад нийцсэн БҮХяналтын тогтолцоотой үйлдвэрлэгчийг Европын 
стандартын шаардлагад нийцсэн FPC нь Европын холбооны № 305/2011 Зохицуулалтын 
шаардлагыг хангасан гэж үзнэ. 
 

6.3.2.2 Тоног төхөөрөмж 

6.3.2.2.1 Туршилт 
 
Бүх жинлэлт, хэмжих, турших тоног төхөөрөмжид  баримтжуулсан журам, давтамж, 
шалгуурын дагуу тогтмол хяналт, шалгалт, тохируулга хийх. 
 
6.3.2.2.2 Үйлдвэрлэл 
 
Үйлдвэрлэлд ашигладаг  бүх тоног төхөөрөмжийг байнга шалгах, ашиглалтад 
бэлэн байлгах, үйлдвэрлэлэлийн  явцад эвдрэл гэмтэлд өртүүлэхгүй байхын тулд 
элэгдэл, гэмтлийг  байнга шалгаж байх ѐстой.  Шалгалт, засвар үйлчилгээ нь 
үйлдвэрлэгчийн бичсэн журмын дагуу хийгдэж, бүртгэгдсэн байх ѐстой бөгөөд 
үйлдвэрлэгчийн БҮХяналтын  журамд заасан хугацаанд хадгалах ѐстой. 
 
6.3.2.3 Түүхий эд, материалууд 
 
Нийлүүлэгдэж  буй түүхий эд материал, тэдгээрийн тохирлыг хангахын тулд 
шалгалтын аргачлал болон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тодорхойлолтыг 
баримтжуулсан байх ѐстой. Нийлүүлсэн түүхий эд, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
ашиглах тохиолдолд бүрэлдэхүүн хэсгийн гүйцэтгэлийн тогтолцооны  тогтвортой 
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байдал нь бүрэлдэхүүн хэсгийн техникийн тодорхойлолтод заасантай тохирч байх 
ѐстой. 
 
6.3.2.4 Мөшгилт  ба Хаяглалт 

Бие даасан шилэн фасадны иж бүрдэл нь үйлдвэрлэлийн гарал үүслийн хувьд  
танигдах, мөшгих боломжтой байна. Үйлдвэрлэгч нь хаяглалтын тэмдэглэгээ 
болон мөшгилтийн кодтой,  үйл явцыг байнга шалгах тухай агуулга бүхий  
журамтай байх ѐстой. 
 
6.3.2.5 Үйлдвэрлэлийн явцад хяналт тавих 
 
Үйлдвэрлэгч нь тодорхой хяналтын дор үйлдвэрлэлийг төлөвлөж, явуулна. 
 
6.3.2.6 Бүтээгдэхүүний сорилт ба үнэлгээ 
 
Үйлдвэрлэгч нь тодорхойлсон үзүүлэлтийн тогтоосон утгыг хадгалж буй эсэхийг 
баталгаажуулах журмыг боловсруулна. Шинж чанар, хяналтын арга хэрэгсэл нь: 
 
5-р хүснэгтэд  үзүүлэлт тус бүрийн холбогдох өөрчлөлтүүд гарахгүй  туршилтын 
давтамж бүрийн багц  (6.3.6-г үзнэ үү): 

  
5-р хүснэгт - Туршилтын давтамж 

 
 

Үзүүлэлтүүд 
Туршилт/ 

тооцоолол/ 
үнэлгээний 
холбогдох 

заалт 

Давтамж 

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн галын үйлчлэл 4.1 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Гал тэсвэрлэх чадвар 4.2 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Гал тархалт \гадаргууд\ 4.3 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Ус үл нэвтрүүлэлт 4.4 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Өөрийн жингийн ачааллын эсэргүүцэл 4.5 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Салхины ачааллын эсэргүүцэл 4.6 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Цасны ачааллын эсэргүүцэл\Зөвхөн цас 
ачаалах хэсгүүэд\ 

4.7 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Цохилтын 
нөлөөллийн 
эсэргүүцэл 

Дотоод 4.8.2 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Гадаад 4.8.3 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Хэвтээ түвшинд ирэх байнгын ачааны 
эсэргүүцэл 

4.9 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Газар 
хөдлөлийн 
тэсэрлэлт 

Ашиглалтын аюулгүй 
ажиллагаа 

4.10.2 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Ашиглалтын үеийн нэмэлт 
шаардлага 

4.10.3 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Дулааны нөлөөлийн эсэргүүцэл 4.11 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Орчны дуу чимээний тусгаарлалт 4.12 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Хөндлөнгийн дуу чимээний дамжуулалт 4.13 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Дулаан дамжуулалт 4.14 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Агаар нэвтрүүлэлт 4.15 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Уур усны нэвчилт 4.16 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Нарны эрчим хүчний нэвтрүүэлт 4.17 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Гэрэл нэвтрүүлэлт 4.17 Хамгийн багадаа нэг удаа 

Цахилгаан гүйдлийн хамгаалалт 4.18 Хамгийн багадаа нэг удаа 
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6.3.2.7 Бүтээгдэхүүний үл тохирол 
 
Үйлдвэрлэгч нь шаардлага хангахгүй бүтээгдэхүүнийг хэрхэн зохицуулах талаар 
бүртгэл, журамтай байна. Аливаа ийм үйл явцыг бүртгэж,  бүртгэлийг 
үйлдвэрлэгчийн журамд заасан хугацаанд хадгална. 
Бүтээгдэхүүн хүлээн зөвшөөрөх шалгуурыг хангаагүй тохиолдолд бүтээгдэхүүний 
үл тохирлын  журмын дагуу засаж залруулах шаардлагатай арга хэмжээг нэн 
даруй авах ѐстой ба бүтээгдэхүүний үл тохирол, багцыг тусгаарлан байрлуулж, 
зохих ѐсоор  ялгах тэмдэглэгээг хийнэ. 

Нэгэнт үл тохирлын  залруулга, засан сайжруулалт  хийсний дараагаар туршилт 
эсвэл баталгаажуулалтыг давтан хийнэ. 
 
Хяналт, туршилтын үр дүнг зохих ѐсоор бүртгэнэ. Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, 
үйлдвэрлэсэн огноо, ашигласан  сорилтын арга, сорилтын үр дүн, хүлээн 
зөвшөөрөх шалгуурыг хяналт/шалгалт хариуцсан ажилтны гарын үсэг бүхий 
тэмдэглэлд оруулна. 
Энэхүү европын стандартын шаардлагыг хангаагүй аливаа хяналтын үр дүнгийн 
тэмдэглэлд  тухайн нөхцөл байдлыг засах залруулах арга хэмжээ (тухайлбал, 
давтан хийгдэх туршилт, үйлдвэрлэлийн үйл явцыг өөрчлөх, бүтээгдэхүүнийг хаях, 
устгах  буюу засаж залруулах  эрх) -г  тусгаж өгсөн байна. 
 
6.3.2.8 Залруулах  арга хэмжээ 
 
Үйлдвэрлэгч дахин давтагдахаас сэргийлэхийн тулд үл тохирлын шалтгааныг 
арилгах үйл ажиллагааг дэмжсэн, баримтжуулсан журмуудтай байх ѐстой. 
6.3.2.9 Зөөвөрлөх, хадгалах, савлах 
 
Үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүнийг зөөвөрлөх аргын заавар, эвдэрч гэмтэх, 
муутгахаас  урьдчилан сэргийлэхийн тулд тохиромжтой байршил тогтоох  
журамтай байх ѐстой. 
 
6.3.3 Бүтээгдэхүүний тусгай  шаардлагууд 
 
БҮХяналтын тогтолцоо нь энэхүү Европын стандартад нийцэж,  зах зээлд гарсан 
бүтээгдэхүүний  үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэлийн мэдэгдэлд нийцүүлэх ѐстой. 

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хяналтын тогтолцоо нь үйлдвэрлэлийн зохих үе 
шатууд дах тохирлыг илэрхийлэх дүрэм журмыг хэрэгжүүлсэн тодорхой нэг 
бүтээгдэхүүнийг хамарсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тогтолцоо болно. 
 
a) Туршилтын төлөвлөгөөнд заасан давтамжийн дагуу үйлдвэрлэлийн өмнө, эсвэл 
үйлдвэрлэх явцад хийгдэх хяналт, туршилт; 
 
b) эцсийн бүтээгдэхүүнд хийсэн туршилтууд нь БҮХ-ын  туршилтын төлөвлөгөөнд 
заасан давтамжаар тодорхойлогдоно. 

Хэрэв үйлдвэрлэгч нь зөвхөн эцсийн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг бол b)-д заасан үйл 
ажиллагаа нь үйлдвэрлэлийн явцад БҮХяналтын тогтолцоог ижил түвшний 
нийцлийг хангаж,  хэрэгжүүлсэн байвал зохино. 

Хэрэв үйлдвэрлэгч үйлдвэрлэлийн тодорхой хэсгүүдийг өөрөө гүйцэтгэж байгаа 
бол b) дэд хэсэгт дурдсан үйлдлийг багасгаж, а) дэд хэсгийн  үйл ажиллагаагаар 
илэрхийлж болно. Ерөнхийдөө үйлдвэрлэгч  үйлдвэрлэлийн дийлэнх олон 
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хэсгүүдийг  гүйцэтгэж байгаа бол  б) дэд хэсгийн  үйлдлүүдийг а) дэд хэсгийн  
үйлдлүүдээр сольж болно. 

Аль ч тохиолдолд үйл ажиллагаа нь үйлдвэрлэлийн явцад БҮХ-ын тогтолцоог 
хэрэгжүүлсэнтэй адилтггах  бүтээгдэхүүний тохирлын  түвшинд хүргэх ѐстой. 
 
ТАЙЛБАР: Онцгой  тохиолдолд  a) ба b) дэд хэсгүүдэд заасан ажиллагааг гүйцэтгэх, зөвхөн а) -д 
заасан үйл ажиллагаа, эсвэл зөвхөн b -д дурдсан үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай байж 
болно. 

 
Дэд хэсэг а)-д заасан үйл ажиллагаа нь үйлдвэрлэлийн машин, тэдгээрийн 
тохиргоо, хэмжилтийн тоног төхөөрөмж зэрэг бүтээгдэхүүний завсрын бүх үе 
шатны нөхцөлд хамаарна. Эдгээр хяналт, туршилт, тэдгээрийн давтамжийг  
бүтээгдэхүүний төрөл, найрлага, үйлдвэрлэлийн үйл явц, түүний нарийн төвөгтэй 
байдал, үйлдвэрлэлийн параметрүүдийн ялгаатай байдал, бүтээгдэхүүний шинж 
чанарын үзүүлэлт  зэрэгт  үндэслэн сонгож авна. 
Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэсэн дээж, туршилтыг нотлох баримтыг бүрдүүлж, 
хадгалж байх ѐстой.Эдгээр бүртгэл нь үйлдвэрлэлийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
шалгуурыг хангасан эсэхийг тодорхой харуулах ба дор хаяж 3-н жилийн хугацаанд 
хадгалах ѐстой. 
 
6.3.4 Үйлдвэрлэл  ба FPC-ийн   анхдагч хяналт 
 
Үйлдвэрийн (үйлдвэрлэлийн шугам) анхан шатны үзлэг ба БҮХ-ын тогтолцоо  
(зөвхөн AVCP систем 1- ээр хийгдсэн шилэн фасадны  иж бүрдлийг анхлан 
шалгах) үйлдвэрлэлийн үйл явцыг эцэслэн боловсруулж, ашиглалтад оруулах үед 
гүйцэтгэнэ. Энэ стандартын 6.3.2, 6.3.3-т заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг 
баталгаажуулахын тулд үйлдвэр (үйлдвэрлэлийн шугам) болон БҮХ-ын 
тогтолцооны  баримт бичигт үнэлгээ хийнэ. 
 
Хяналтын явцад эдгээрийг баталгаажуулна. Үүнд: 
 
а) энэхүү европын стандартад тусгасан бүтээгдэхүүний үзүүлэлтийг хангахад 
шаардагдах бүх нөөцийг байршуулж, зөв хэрэгжүүлсэн байх, 
 
b) БҮХ-ын тогтолцооны  баримт бичгүүдийн дагуу  БҮХяналт  хийгдсэн байх, мөн 
 
c) Бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл нь  бүтээгдэхүүний загвар дээжийн дагуу  
үйлдвэрлэлийн баримт  бичигтэй нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулсан байх. 
 
Холбогдох бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон угсрах газарт  буюу  
эцсийн туршилт хийдэг бүх байрлалд  a) -ээс c) –д дурдсан дээрх нөхцөлүүдийг  
тогтоож хэрэгжүүлсэн эсэхийг баталгаажуулна. Хэрэв БҮХ-ын тогтолцоо  нэгээс 
дээш тооны  бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн шугам, үйлдвэрлэлийн процессыг 
хамарсан  бол нэг бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн шугам эсвэл үйлдвэрлэлийн үйл 
явцыг үнэлэхэд ерөнхий шаардлагыг хангаж байгаа бол энэ  шаардлагын үнэлгээг  
БҮХын тогтолцоогоор бусад  бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн шугам, үйлдвэрлэлийн 
үйл явцыг  үнэлэх үед  давтахгүй байж болно.  

Бүх үнэлгээ ба тэдгээрийн үр дүнг анхны баталгаажуулалтын тайланд 
баримтжуулсан байх ѐстой. 
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6.3.5 FPC-ийн   байнгын хяналт  (зөвхөн AVCP-ийн систем 1-д нийцсэн шилэн 
фасадны иж бүрдэлд) 
 
БҮХ -ын тасралтгүй тандалтыг жилдээ нэг удаа явуулна. БҮХ-ын  тандалт нь 
бүтээгдэхүүн бүрийн хувьд БҮХ-ын туршилтын төлөвлөгөө ба үйлдвэрлэлийн үйл 
явцыг  хянаж, сүүлийн үнэлгээнээс хойш ямар нэгэн өөрчлөлт хийгдсэн эсэхийг 
тодорхойлох шаардлагатай. Аливаа өөрчлөлтийн ач холбогдлыг үнэлнэ. 
Туршилтын төлөвлөгөөг зөв хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг 
урьдын адил зохих хугацаанд нь найдвартай ажиллуулж, тохиргоо хийж  байгаа 
эсэхийг баталгаажуулахын  тулд шалгах ажиллагааг гүйцэтгэнэ. 

Үйлдвэрлэлийн процесс, эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх явцад хийгдсэн 
сорилт, хэмжилтийн бүртгэлийг шалгахын тулд авсан утгууд нь бүтээгдэхүүний 
төрлийг тодорхойлохоор өгсөн дээжийн хувьд эдгээр утгуудтай нийцэж байгаа 
эсэх, үл тохирол бүтээгдэхүүнүүдийг залруулах арга хэмжээ  зөв  авагдсан эсэхийг 
шалгана. 
 
6.3.6 Өөрчлөлтийн дараалал 
 
Хэрэв энэ стандартад заасны дагуу бүтээгдэхүүний шинж чанарын аль нэгэнд 
нөлөөлж болох бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үйл явц буюу БҮХ-ын тогтолцоонд  
өөрчлөлт орсон тохиолдолд үйлдвэрлэгчийн  бүтээгдэхүүний шаардлагатай шинж 
чанарууд, өөрчлөлтийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй тул 6.2.1-д тодорхойлсны 
дагуу бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох ѐстой болно.   
Энэ тохиолдолд эдгээр өөрчлөлтийн нөлөөлөлд хүргэж болзошгүй асуудлуудад 
үйлдвэрлэлийн (үйлдвэрлэлийн шугам) болон  БҮХ-ын тогтолцооны  хүрээнд 
дахин үнэлгээ  хийгдэнэ. 

Бүх үнэлгээ, тэдгээрийн үр дүнг тайланд баримтжуулна. 

6.3.7 Нэг удаагийн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн өмнөх бүтээгдэхүүн (жишээ 
нь: загварын) ба маш бага хэмжээгээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн 
 
Шилэн фасадны иж бүрдлээс  нэг хувилбарыг үйлдвэрлэсэн, бүрэн хэмжээгээр 
үйлдвэрлэхээс өмнө үйлдвэрлэсэн, нэг удаагийн загвар болон  маш бага 
хэмжээгээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг  (жилд 149,99 м2 -аас ихгүй) дараах 
байдлаар үнэлнэ. 

Туршилтын үнэлгээний хувьд  6.2.1-р зүйлийн 3 –р догол мөрний заалтууд нь 
дараах нэмэлт заалтуудын хамт хэрэглэнэ. Үүнд: 
 
- загварын бүтээгдэхүүний  тохиолдолд сорилтын дээж нь ирээдүйд үйлдвэрлэх 
бүтээгдэхүүнийг төлөөлөх бөгөөд үйлдвэрлэгч  өөрөө сонгоно; 
 
- Үйлдвэрлэгчийн хүсэлтээр загварт дээжийн үнэлгээний үр дүнг гэрчилгээ эсвэл 
гуравдагч этгээдийн гаргасан туршилтын тайланд оруулж болно. 
 
Нэг удаагийн болон маш бага тоо хэмжээгээр үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнүүдийн 
БҮХ-ын тогтолцоо нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэх түүхий эд болон 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хангалттай нөөцтэй байхыг шаардана. Түүхий материал 
ба/буюу бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хангалтыг  шаардлагатай үед  хэрэглэнэ. 
Үйлдвэрлэгч нь бүтээгдэхүүнийг мөшгөж  хянахын  тулд бүртгэл хөтлөх ѐстой. 

Загварын хувилбараас бөөний үйлдвэрлэлд шилжих тохиолдолд  үйлдвэрийн 
(үйлдвэрлэлийн шугам) ба БҮХ Тогтолцооны анхдагч үнэлгээг   (зөвхөн AVCP-ийн  
систем 1-ийн дагуу шилэн фасадны иж бүрдэл хийх)  уг тогтолцоо хэрэглээнд 
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бүрэн нэвтэрсэн тохиолдолд,  үйлдвэрлэлийн ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө 
гүйцэтгэнэ.  

Дараах зүйлсийг үнэлнэ. Үүнд: 
 
- БҮХ-ын тогтолцооны  баримт бичиг; болон 
 
- үйлдвэр (үйлдвэрлэлийн шугам). 
 
Үйлдвэрийн (үйлдвэрлэлийн шугам) болон БҮХ-ын тогтолцооны  анхны үнэлгээнд 
дараах зүйлийг шалгана. Үүнд: 

а) энэхүү европын стандартад багтсан бүтээгдэхүүний шинж чанарыг хангахад 
шаардлагатай бүх нөөц бололцоотой байх; 

b) БҮХ-ын тогтолцооны журам нь БҮХ-ын тогтолцооны  баримт бичгийн дагуу 
хэрэгжих бөгөөд бодит хэрэглээнд  мөрдөгдөх; 

в) үйлдвэрлэлийн үйл явц нь  нь энэхүү европын стандартын шаардлагад нийцсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой үйлдвэрлэлийн журмуудыг  бий болгосон 
байх бөгөөд бүтээгдэхүүн нь бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлоход хэрэглэсэн 
дээжтэй ижил байна гэдгийг Европын стандартаар  нотлон  баталгаажуулсан 
болно. 

Бөөний  үйлдвэрлэл бүрэн хийгдсэний  дараа 6.3-ын заалтыг хэрэглэнэ. 
 

 
 
7.  Хаяглалт, шошгололт 

 
Хаяглалтын тэмдэглэгээ ба шошгололтыг дагалдах баримт бичигт хавсаргана. 
Энэ нь бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан байна. Үүнд: 
 
- үйлдвэрлэгчийн нэр буюу таних тэмдэг; 
- Шилэн фасадны  шинж чанарын ангилал; 
- Үйлдвэрлэсэн  он. 

 
Шилэн фасадны  бүрдэл хэсгүүдийг тусад нь шошголож тэмдэглээгүй байна. 
 
ТАЙЛБАР: СЕ маркийг  ZA.3-аас үзнэ үү. 
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А.Хавсралт  
(мэдээллийн) 

 
Засвар үйлчилгээ 

 
Шилэн фасадыг  ашиглалтын явцад  цэвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийх 
шаардлагатай байдаг. Байршил, хэрэглээ болон шууд хамааралтай цаг агаарын  
нөхцөл нь цэвэрлэгээний болон засвар үйлчилгээний хяналтын мөчлөгийн 
давтамжид  ихээхэн нөлөөтэй байх бөгөөд  түүнчлэн шилэн фасадны  бүтээцийн 
иж бүрдэл дэх материал, эдэлгээний хугацаанд ч  нөлөө үзүүлнэ. 
 
Энэ ажлыг хийхгүй байх нь материал, эд анги, эцсийн бүтээгдэхүүний эдэлгээний 
хугацааг  эрс багасгах сөрөг үр дагавартай. 
 
Төсөл хэрэгжүүлэх аргын талаарх журмыг дараах байдлаар бэлтгэх хэрэгтэй. 
Үүнд: 
 
- байнгын засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, тохиромжтой цэвэрлэгээний бодис, 
хөдлөгч эд ангиудын тосолгоо, тохиргооны талаар тусгай зөвлөмж; 
 
- гэмтсэн, элэгдсэн, дууссан   эд ангийг солих журам. 
 
Шилэн фасадыг  цэвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийхэд ашигладаг ажилчдын арга 
барил нь  аюулгүй байдлын холбогдох стандартад нийцсэн байх ѐстой ба 
үргэлжлүүлэн ажиллахад шилэн фасад дээр  аюулгүй байдлыг хангаж байхаас  
гадна  шилэн фасаданд ачаалал өгч, хохирол учруулахгүй байх хэрэгсэлийг 
бэхэлсэн  байна. 
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B.Хавсралт  
(мэдээллийн) 

 
Газардуулга 

 
В.1 Ерөнхий шаардлага 
 
Шилэн фасадны иж бүрдэл  нь металл хүрээтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй 
холболттой байхаар зохион бүтээгдсэн бөгөөд босоо болон хэвтээ бүх хүрээний 
хэсгүүд  газардуулгатай тэнцвэржүүлэгч хэлхээ үүсэх боломжтой байхаар зохион 
бүтээнэ. 
 
Газардуулгын  үр ашигтай байдалд саад учруулж болзошгүй зэврэлтээс 
зайлсхийхэд тохиромжтой арга хэмжээ авна. Тохируулга нь идэмхий агентууд 
(агаар мандал, хими, электролитийн зэврэлтэд тэсвэртэй) буюу өөр зүйлээс 
хамгаалагдсан байх ѐстой. 

Шилэн фасадны элементүүдийн цахилгаан хэлхээг бүрдүүлэгч эсэргүүцэл нь 10 
Ом-оос ихгүй байна. 
 
В.2 Холболт 
 
Бүрэлдэхүүн хэсгийн холболтыг хамгийн бага хөндлөн огтлолын талбайтай хэсэгт 
металл холбогчоор хийнэ. Үүнд: 

- Зэс 5 мм2 

 
- Хөнгөн цагаан 8 мм² 
 
- Ган 16 мм2 

 
- Зэвэрдэггүй ган 32 мм² 
 
ТАЙЛБАР: Эдгээр талбай нь аянга хамгаалалтыг хангахад хангалтгүй. 

 
Шаардлагатай хөндлөн огтлолын талбайн хүрэлцээтэй байдлыг хангахын тулд 
жижиг холбогчийг (жишээлбэл боолт) ашиглаж болно. 
 
Хэрэв өөр өөр материал эсвэл хөндлөн огтлолын талбайд холбосон 
бүрэлдэхүүнийг ашиглаж байгаа бол  шилэн фасадны цахилгааны эсэргүүцэл ба 
түүний тэнцвэржүүлсэн системд холбох төхөөрөмжид  холбогдсон хэсгүүдийн 
хооронд 200 мА хүртэлх гүйдэлтэй байна. 
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С.Хавсралт 
(мэдээллийн) 

 
Үйлчлэлд тэсвэрлэлт: Еврокодыг хэрэглэх заавар 

 
С.1 Хавсралтын танилцуулга 

Энэ хавсралтад Шилэн фасадны зураг төслийн зарчмууд өгөгдсөн. 

Зураг төслийн зарчмууд нь барилгын бүтээцэд хамаарах Eurocode, EN 1990 
“Барилгын зураг төсөл боловсруулах үндэс суурь” стандартад тодорхой  
тусгагдсан болно.  Үйл ажиллагааг Еврокод, EN 1991 “Барилгын зураг төсөл 
боловсруулах үндэс суурь –Бүтээцийн үйлчлэл”  цуврал стандартын Үндэсний 
хавсралтуудын дагуу тодорхойлно.  

Зураг төсөл боловсруулах явцад аюулгүй байдлын асуудал нь үндэсний 
чадавхийн нэг хэсэг юм. Энэ шалтгааны улмаас Европын стандарт нь Еврокодын 
дүрэмд нийцсэн байхыг шаарддаг бөгөөд аливаа ачааллын хүчин зүйлүүд нь 
хязгаарын төлөв байдал (ULS) болон ашиглалтын хягаар (SLS)-ын төлөв байдал 
нь Үндэсний үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогдсоны дагуу хийгддэг. 

Эдгээр утгуудыг энэхүү Европын стандартын мэдээллийн (Үндэсний) хавсралтаас 
олж болно. 

Хэрэв гишүүн улс нь өөрийн давуу эрхийг эдэлдэгүй бөгөөд материалын  
хэсэгчилсэн хүчин зуйлийг тодорхойлдоггүй бол энэхүү Европын стандартаар 
өгөгдсөн утгыг хэрэглэнэ. 
 
С.2 Хавсралтын хамрах хүрээ 

Энэхүү хавсралт нь Еврокодын зарчмууд дээр суурилсан шилэн фасадны  
ачааллыг эсэргүүцэх боломжийг тодорхойлох зарчмыг агуулдаг. Энэ нь тооцооны 
ерөнхий арга юм. 

Оногдох  ачааллын  эсэргүүцэл нь зураг төслийн  үйл явцын зөвхөн нэг хэсэг 
бөгөөд дараах зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй: 

- хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс (жишээ нь: дуу чимээ тусгаарлалт, дулааны 
шинж чанар); 

 
- аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд (ж.нь галын үйлчлэл, хүний аюулгүй байдлыг 

хангахтай холбоотой эвдэрлийн шинж чанарууд, хамгаалалтын аюулгүй 
байдал). 
 

С.3 Хавсралт дахь тэмдэглэгээ ба товчлол 

cd          - зайлшгүй ашиглалтын  шаардлагын  хэмжүүрийн \шалгуурын\        

            тооцооллын утгын хязгаарлалт 

cpe        -  гадаад даралтын илтгэлцүүр 

А       - ачаалсан талбай [м2] 

cp,A    - А ачаалсан талбайн дахь  даралтын илтгэлцүүр 

Ed          - үйлчлэлийн үр нөлөө 

ESLS;d - үйлчлэлийн үр нөлөө нь дэх ашиглалтын хязгаарын төлөв байдлын  

            тооцооллынутгаEULS;d - үйлчлэлийн үр нөлөө нь дэх төгсгөлийн хязгаарын 

төлөв байдлын тооцооллын утга 

E{FSLS;d}  - ашиглалтын хязгаарын төлөв байдлын тооцооллын утгын үр   
                   нөлөөний тооцоо   
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E{FULS;d}  -төгсгөлийн хязгаарын төлөв байдлын тооцооллын утгын үр нөлөөний     
                 тооцоо 

Fd                - үйлчлэлийн тооцооллын утга 

FULS;d     - дан болон хосолсол үйлчлэл дэх ашиглалтын хязгаарын төлөв  
                 байдлын тооцооллын утга  

G             - ачааны тогтмол жингийн утга 

kFI            - Барилгын бүтэцэд ашигласантай харьцуулсан шилэн фасадны болон  
                дүүргэгч хавтангуудын аюулгүй байдлыг бууруулах нөлөөллийн ангийн  
                 итгэлцүүр  

Qk,1   -дан эсвэл давамгайлах үйлчлэлийн утга  

Qk,i    -үл давамгайлах  үйлчлэлийн утга  

Rd     -Үйлчлэлийн эсэргүүцлийн тооцооллын утга  

wd     -Зөвшөөрөгдөх хазайлт  

wmax  -тооцооллын ачааны хамгийн их тооцоолсан хазайлт  

YG    - загвар болон хэмжээний өөрчлөлтийн үргэлжилсэн үйл ажиллагааны   
           хэсэгчилсэн хүчин зүйл 

YM     - Материаллаг хэсэгчилсэн хүчин зүйл  

YQ     - загвар болон хэмжээний өөрчлөлтийн хувьсах үйл ажиллагааны   
           хэсэгчилсэн хүчин зүйл 

σmax    - Загварын ачааллын тооцоолсон хамгийн их хүчдэл  

ψ       - Үйлдлийн хослолын хүчин зүйлс  

ψ0,i      - Холимог бус үйл ажиллагааны хослолын хүчин зүйлс  

ψ1       - Хувьсах үйл ажиллагааны байнгын үнэ цэнийн хэсэгчилсэн хүчин зүйл 

ТАЙЛБАР 1. Энэ утгыг статистикийн үндэслэл дээр тулгуурлан тогтооно. Тухайн хугацаан дахь 

нийт хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд тайлант  хугацааны зөвхөн бага хэсэг нь юмуу эсвэл энэ 

утгаас  давсан давтамжаар хязгаарлагдана. Үүнийг коэффициент ψ1 ≤ 1 ашиглан шинж чанарын 

утгын тодорхой хэсэг байдлаар илэрхийлж болно. 

ψ2     - Хувьсах үйл ажиллагааны  байнгын үнэ цэнийн  хослолын  хүчин зүйл 

ТАЙЛБАР 2: Энэ утга нь хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдол нь  үндсэн хугацааны ихээхэн хэсгийг 

бүрдүүлж байгаагаар тодорхойлогдоно.  Үүнийг коэффициент ψ2 ≤ 1 ашиглан шинж чанарын утгын 

тодорхой хэсэг байдлаар илэрхийлж болно.  

ψ2,i    - Хувьсах үйл ажиллагааны  байнгын үнэ цэнийн  хослолын  хүчин зүйл 

ТАЙЛБАР 3: Энэ утга нь дава       мгайлж болох нийт хугацааг тодорхойлдог бөгөөд суурь хугацааны 

томоохон хэсэг болно. Үүнийг коэффициент ψ2, i ≤ 1 ашиглан шинж чанарын утгын тодорхой хэсэг 

байдлаар илэрхийлж болно 

h      -   Тавцангийн өндөр (м): шалны түвшинээс хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж буй   

             шилэн фасад хүртлэх өндөр    

 

http://î3g/
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С.4 Тодорхойлолт ба зарчим 
 
C.4.1 Ерөнхий зүйл 

Шилэн фасадны иж бүрдэлүүд, ялангуяа шилэн фасад нь  3 үндсэн бүрэлдэхүүн 
хэсгээс бүрдэх ба энэ нь бэхэлгээ / бэхлэгч эд анги, жийргэвч гэх мэт/, хүрээ болон 
ER 4, “Ашилалтын аюулгүй байдал”–ын үндсэн шаардлагуудад нийцэх даацын 
тодорхой үзүүлэлтүүдийг шалган баталгаажуулсан дүүргэгч хавтангуудаас 
бүрдэнэ. 

Тулгуур даацын  бүрэлдэхүүн бүрт эвдрэлийн үеийн  эдийн засгийн болон хүнд 
нөлөөлөх ачааллын хүчин зүйлийг тодорхойлохын тулд EN 1990:2002, 
В.хавсралтын дагуу  үнэлгээ хийнэ. 

C.4.2 Үр дагаврын анги 

Үр дагаврын ангилал нь шилэн фасадны хөндлөвч хүрээ эсвэл дүүргэгч 
хавтангийн эвдрэлийг барилгын бүтцийн эвдрэлтэй  адил эдийн засгийн болон / 
эсвэл хүнд нөлөөлөх  үр дагавартай ижил төстэй зүйл биш гэдгийг харгалзан үзнэ. 
 
ТАЙЛБАР: Аюулгүй байдлын зохих хүчин зүйл нь үйлдэл дээр хүлээн зөвшөөрөгдөх болно. Үр 
дагаврын ангиллын коэффициент, kFI нь EN 1990: 2002 стандартын В.хавсралтын дагуу барилгын 
бүтээцэд хамаарах төдийгүй шилэн фасадны хүрээ болон дүүргэгч хавтангуудын  аюулгүй байдлыг 
илэрхийлнэ.Энэ үйлдэлийг хослуулан хэрэглэхэд эерэг нөлөө үзүүлэхээс бусад тохиолдолд энэхүү 
илтгэлцүүр нь үйлдэл, γQ болон γG-тэй холбоотой хэсэгчилсэн илтгэлцүүрт нэгдэж болно. Үр 
дагаврын ангилалын илтгэлцүүр нь материалтай холбоотой хэсэгчилсэн илтгэлцүүрт хамаарахгүй. 

 
С.4.3 Шилэн фасадны  иж бүрдэл нь аюулгүй байдлын хамгаалалт болох нь  

Шилэн фасадны гүйцэтгэл нь дараах унах эрсдэлийг таамаглах  боломжит 
эрсдэлээс хамгаална. 

-Шилэн фасад нэвт унах 

-Шилэн фасадны  тавцан дээр унах 

Улмаас 
Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүний биед учирч болзошгүй нөлөөлөл; 
Хүмүүсийн дарамт шахалтаас бус харин бүлэг хүмүүсээс дарамт үзүүлэх. 

 
Нөлөөллийн туршилт нь EN 14019 стандартад нийцсэн нөлөөллийн сорилоор 
загварчлагдсан динамик арга хэмжээ юм. 

Хүнээс үзүүлж буй дарамт нь EN 1991-1-1 стандартад зааснаар  статистик 
үйлчлэлд тооцно. 

Энэхүү үзэл баримтлалыг хэвийн эсвэл олон дахин урьдчилан таамаглах 
боломжтой, ашиглахтай холбоотойгоор авч үзэх бөгөөд бүх санаатай  эрсдэлийг 
оруулаагүй болно. Энэ нь хэрэглэгчийн хэвийн үйлдэл гэж тооцогдох ба харин 
хүүхдүүдийн хувьд тэднийг асран хамгаалагчийн хандлага гэж үзнэ. 

С.4.4 ―А‖ ачаалсан талбай 
 
Eurocode-д тодорхойлсон А ачаалалтай хэсэг нь тухайн хэсэг (элемент) дэх 
үйлдлийг гаргадаг бүтцийн талбар юм. Дараах зураг ачаалсан талбайг 
тодорхойлдог. 
 
Босоо багана, хөндлөвч ба тулгуур нь   бэхэлгээний (бэхлэгч  болон жийргэвч гэх 
мэт) ачаалагдсан талбайтай адил  cpe илтгэлцүүрээр тооцоологдоно.   Энэ  cpe,A  
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илтгэлцүүр нь  тулгуур, босоо багана ба хөндлөвчийн зураг төсөлд  cp (мөн  cp,i) 
илтгэлцүүрийг тодорхойлоход ашиглана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Бэхэлгээний холболт-байнгын ачаалал болон салхины ачааллыг тохируулах 

 
               -булны /голны/ хязгаарлалт- Салхины    ачааллын   тохируулга 
 
 
-         - Дүүргэгч хавтангаар ачаалсан талбай 

 
-Ачаалсан талбай (AG1, AG2) тогтмол  ачааллын тохируулга  (G1, G2) 
 
-Ачаалсан талбай (AW) салхины  ачааллын тохиргоо (W) 

 
 
Түлхүүр үг: 

1-  хэрэглээний цэгийн хэвтээ ачаалал 
2- тогтмол ачаалал ба салхины ачааллын тохируулга 
3 - тавцангийн өндөр  
4 - барилгын бүтээц 
5 - Шилэн фасадны хүрээ 
6 -Салхины ачааллын тохируулга 

 
C.1-р зураг – Ердийн бэхэлгээний болон ачаалсан  талбай 

 



43 
 

C.4.5 Нөөцийн хувиарлалт 

Шилэн фасадны аль нэг хэсэг, ялангуяа тулгуур бэхэлгээ шаардлага хангахгүй 
болох  тохиолдолд бусад  бүрэлдэхүүн хэсэг, эсвэл бүх шилэн фасадыг эвдрэлд 
хүргэхгүй байхаар зохион бүтээгдсэн байна. Шаардлага хангахгүй болсон 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс шилжсэн ачааллыг  EN 1990: 2002, 3.2 (2) P ба 6.4.3.3-ийн 
дагуу санамсаргүй тохиолдлын зураг төслийн  нөхцөл байдлыг  авч үзнэ. 
 
С.5 Шаардлагууд 
 
Энэ үйл явц  нь Еврокод, EN 1990 – Барилгын  зураг төсөл боловсруулах үндэс 
суурь” стандартад  үндэслэсэн байна. 
 
Үйл ажиллагааны тодорхойлолт нь EN 1991 стандартын дараах холбогдох заалтад 
хамаарах болно. 
 

С.1-р хүснэгт – Хязгаарын төлөв байдлын шаардлагуудын үзүүлэлт 
 

 Төгсгөлийн  
хязгаарлалтын төлөв 

Ашиглалтын 
хязгаарлалтын төлөв 

Шаардлагууд EULS;d ≤ Rd [1] E SLS;d ≤ Cd [2] 

Үйлчлэлийн нөлөө EULS;d = E{FULS;d} [3] 

   

ESLS;d = E{FSLS;d} [4] 

  

                   Үүн дотроо FULS;d - Нэг дан  
үйлчлэлийн болон 
хосолмол үйлчлэлийн 
эцсийн хязгаарлалтын 
төлөв 

FSLS;d    - Нэг дан  
үйлчлэлийн болон 
хосолмол үйлчлэлийн 
ашиглалын  
хязгаарлалтын төлөв 

Хэрэв: FULS;d үйлчлэл(үүд) -ээс үүдэлтэй тооцоолсон даралтын 
байдлаар илэрхийлсэн загварчлалын  үр нөлөөний 
тооцооны  утга  

 Rd харгалзах  эсэргүүцлийн  загварчлалын тооцооны 
утга 

 FULS;d үйлчлэлийн үр дүнг тооцоолсон хүндрэл буюу 
хазайлтаар илэрхийлсэн үйлчлэлийн  нөлөөллийн 
тооцооны утга  

 Cd wd. гэдэг нь хазайлтын дээд утга wd.-ыг тооцсон 
ашиглалтын  холбогдох шалгуур үзүүлэлтийг 
хязгаарлах загварын утга 

 

С.6  Үйлчлэлүүд 

С.6.1 Тогтмол ачааны үйлчлэл 

Ерөнхийдөө  тогтмол  ачаалал нь тооцоолсон бүрэлдэхүүн хэсгээр дэмжигдэх бүх 
тасралтгүй  үйлчлэлүүдийн нийлбэрээс үүссэн байнгын босоо үйлдэл юм. Энэ 
үйлчлэл нь тодорхой хэсгийн, шугаман эсвэл гадаргуу дээр тархсан байж болно. 
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С.6.2 Салхины үйлчлэл 
 
EN 1991-1-4 стандартыг ашиглан тооцоолсон Салхины нөлөөлөл нь  онцгой шинж 
чанартай байна. (EN 1990: 2002, 4.1.2-ийг үз). Эдгээр нь салхины хурд эсвэл 
хурдны  даралтын үндсэн утгуудаас тодорхойлогдоно. EN 1990: 2002, 4.1.2 (7) P-
стандартын дагуу үндсэн утгууд нь жилийн дундаж магадлал 0,02-оос хэтрэх шинж 
чанаруудаас давсан  утга бөгөөд энэ нь  50 жилийн дундаж өгөөжтэй тэнцэнэ. 
EN 1990 стандартын дагуу бүтцийг хамарсан барилга байгууламжид шууд 
нөлөөлөх хэд хэдэн хүчин зүйлүүдийг дор дурдав. Энэ загварыг EN 1990 
стандартын дагуу туршилтаар баталгаажуулж болно. 

С.6.3 Дээврийн хашлага хийц болох шилэн фасадны үйлчлэл 
 

Үндэсний үзүүлэлтүүд эсвэл үндэсний үнэ цэнэ байхгүй тохиолдолд  С.2-р хүснэгт 
нь шилэн фасадны зааварчлалыг хамгийн бага ачаалалыг агуулдаг хайс,  
хамгаалалтын хашлага,  саад, халхавч болон ер нь   хүмүүсийг цугларах, зогсох, 
хөтлөх бүтцийн бусад элементүүдэд ашиглаж болно. 
C.2-р хүснэгтэд өгсөн ачааллыг зураг төслийн зориулалтаар ашиглахад зориулж 
тусгай зориулалтын  онцлог ачаалал ( тооцоогүй) гэж үзнэ. Зураг төсөл бүтээхэд 
хэвтээ жигд тархсан шугамын ачааллыг элементийн бодит өндрөөс үл хамааран 
шалны түвшинээс дээш “h” өндрийн түвшинд авч үзнэ. Энэ зорилгоор шалны 
түвшинг нэвтрэх тавцангийн эцсийн түвшин буюу шатны бариулын суулгацын 
нүхээр тооцон авна. C.2-р хүснэгтэд өгөгдсөн бүх төрлийн үйлчлэлийн хувьд, 
шилэн фасадны хөндөл нь босоо ачааллыг байрлуулах эсвэл түүн дээр суух 
болон гишгэх  боломжтой байхаар хийгдсэн байх ѐстой. C.2-р хүснэгтэд заасан 
ачааллыг хооронд нь нэгтгэж болохгүй бөгөөд C.7 стандартын шаардлагын дагуу 
бусад ачааллын хамт нэг тусдаа ачаалал гэж үзнэ. 

Дараах хүснэгтэнд, 
Хэвтээ ачаалал, утга 
- qk,h : Шалны  түвшингээс 800 мм-ээс 1200 мм-ийн хооронд байрлах тавцангийн 

H өндөрт шилэн фасадны иж бүрдэлийн хэвтээ шугаман ачаалал жигд 
байрлана. Энэ шугаман ачааллыг дүүргэгч хавтан  дээр байрлуулвал  ихэвчлэн 
дүүргэгч хавтан нь метр тутамд 100 мм өргөн байна; 
 

- Qkh,1 : Хамгийн багадаа зарим газарт хэсэгчилсэн хяналтаар тавцангийн өндөрт  
100 мм x100 мм дөрвөлжин гадаргуу дээр ирэх хэвтээ цэгийн ачаалал ; 

 
- Qkh,2 : Хамгийн багадаа зарим газарт хэсэгчилсэн хяналтаар тавцангийн дор  

100 мм x100 мм дөрвөлжин гадаргуу дээр ирэх хэвтээ цэгийн ачаалал 1); 
 
Босоо ачаалал, утга 

Qkv,3 : Босоо цэгийн ачааллыг шатны  хашлага дээр тооцно 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Дүүргэгч хавтангаар давхарын  өндрийг бөглөх тохиолдолд Qkh,  1-ийг шалгах нь 
хангалттай. 
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C.2-р хүснэгт - Хашлага хэлбэрээр  ашиглах  шилэн фасадны иж бүрдэлд ногдох  
ачаалал 

 

З
э
р

э
гл

э
л

 

Ашиглах зэрэглэл  
EN 1991-1-1 

(kН/м) 
Ачааллын 
шугам, qk,h  

Ачааллын цэгүүд (kН) 

Qk,h1 

Тавцангийн 
өндөр дээр, 
h  

Qk,h2 

Тавцангий
н өндөр, h 

Qk,v3 

Тавцангийн 
өндөр дээр, 
h 

А Дотоодын болон орон сууцны 
зориулалттай газар: 
Орон сууцны өрөө ба хувийн 
сууцны өрөө, Эмнэлэгийн 
унтлагын өрөө ба 
эмнэлгийн тасаг; зочид буудлын 
унтлагын өрөө, зочид буудлын гал 
тогоо, ариун цэврийн өрөө 

0,5 1,0 0,5 1,0 

Б.  Албан тасалгааны өрөө 1,0 1,0 0,5 1,0 

В. Хүмүүсийн цуглардаг газрууд (A, 
B, D1 ангилалд хамаарах 
газруудаас бусад) С1: Ширээ 
олноор байрлуулсан газар, ж.нь. 
сургууль, кафе, ресторан, хоолны 
танхим, уншлагын танхим, хүлээн 
авах угталтын өрөөнүүд. 

1,0 1,0 0,5 1,0 

 С2: Тогтмол суудалтай талбай, 
жишээ нь. Сүмийн орчин, ж.нь. 
театр, кино театр, хурлын өрөө, 
лекцийн танхим, хурлын танхим, 
хүлээлгийн өрөө, төмөр замын 
хүлээлгийн өрөөнүүд. 1,0 1,0 0,5 1,0 

С3: Хүмүүсийг хөдлөхөд саадгүй 
газар, ж.нь. музей, үзэсгэлэнгийн 
өрөөнүүд, нийтийн болон 
захиргааны барилга, зочид 
буудал, эмнэлэг, төмөр замын 
буудлын хашаа 1,0 1,0 0,5 1,0 

С4: Биеийн тамирын хөдөлгөөн 
хийх боломжтой талбай, жишээ нь. 
бүжгийн танхим, гимнастикийн  
өрөө, урлагийн тайз. 1,0 1,0 0,5 1,0 

5: Их олон хүнтэй холбоотой 
газар, жишээ нь. олон нийтийн 
арга хэмжээнүүд явагддаг  
барилгууд, концертын танхим гэх 
мэт, зогсоол, талбай, нэвтрэх 
талбай, төмөр замын тавцан гэх 
мэт спортын танхим. 3,0 2,0 0,5 1,0 

Г Дэлгүүр, худалдааны төв 
D1: Жижиглэнгийн худалдааны 
дэлгүүрүүд 
D2: Дээд зэрэглэлийн дэлгүүрүүд 1,0 1,0 0,5 1,0 

хүмүүсийн  гарах,  очих гаднах талбай, 
замын  гарц, олон нийтийн авто замаас 
барилга руу нэвтрэх боломжит орчин  1,0 1,0 0,5 1,0 
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С.7  Харилцан үйлчлэлийн хамаарлууд 
 
C.7.1  Ерөнхий зүйл 

Ашиглалтын хязгаарын төлөв байдал дахь үйл ажиллагаа болон хосолсон үйл 
ажиллагааны хувьд давтамжийн  хослолыг  хэрэглэнэ. (EN 1990: 2002, 6.5.3 ба 
4.1.3-ыг үз). 

Төгсгөлийн хязгаарын төлөв байдалд байгаа үйлдлүүдийг хослуулан авч үзвэл 
үндсэн нэгдлийг  хэрэглэнэ. (EN 1990: 2002, 6.5.3 ба 4.1.3-ыг үз). 
 
С.7.2 Үйлчлэлийн хамаарлууд: ерөнхий зүйл 

 
Үйлчлэлийн  утгыг EN 1991 стандартын холбогдох  заалтуудын дагуу тодорхойлно. 
 
Үйлчлэлийн тооцооны утга (дизайны ачаалал) нь 
 
Төгсгөлийн хязгаарын төлөв байдалд  
 

Fd  =γ G .G+γ Q .Qk ,1+γ Q ∑ψ0,iQk ,i (C.1) 
                                             i 
 
Ашиглалтын хязгаарын төлөв байдалд  

Fd  =G+ψ1.Qk ,1+∑ψ2,iQk ,i (C.2) 
                              I 
 
эсвэл 

Fd  =G”+Qk ,1”+”∑ψ0,iQk ,i (C.3) 
                            i  
 
Хэрэв: 
Fd  - үйлчлэлийн нэгдэлийн  тооцооны утга; 
G - байнгын үйлчлэлийн утга (өөрөөр хэлбэл, өөрийн жингийн  ачаалал, байнгын 

тоног төхөөрөмж); 
Qk,1  - тэргүүлэх хувьсагч үйлдлийн онцлог утга  (жишээ нь: ачаалал, салхи, цас гэх 

мэт), 
Qk,  - дагалдах хувьсах үйлчлэлийн онцлог утга (жишээ нь: салхи, цас гэх мэт) 
ψ0,i – Үйлчлэлүүдэд хамааралтай  хувьсах хэмжигдэхүүний нэгдлийг  үнэлэх хүчин 

зүйлс 
ψ1  - хувьсах үйлдэлийн давтамжийн утга  
ψ2,i  -хувьсах үйлчлэлийн  бараг тогтмол утгын коэффициент 
γG  - байнгын үйлчлэлийн тодорхой хүчин зүйл бөгөөд мөн загварчлалын  болон 

хэмжээст  тодорхой бус өөрчлөлтийг харгалзан үздэг. 
γQ: - хувьсах үйлчлэлийн хэсэгчилсэн хүчин зүйл, мөн загварчлалын ба хэмжээст  

тодорхой бус өөрчлөлтийг харгалзан үздэг. 
 
Ачааллын хүчин зүйлсийн утга болох Y ба ψ коэффициентууд нь Еврокодод эсвэл 

холбогдох үндэсний үзүүлэлтүүдэд тодорхойлогдоно.  
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С.3 хүснэгт – Төлөвлөсөн  хэсэгчилсэн ачааллын хүчин зүйлүүд 
Тооцоолсон 
бүрэлдэхүүний 
төрөл 

γQ
e  Хувьсах үйлчлэл   yG

d,e  тогтмол  үйлчлэл 

тааламжтай тааламжгүй тааламжтай тааламжгүй 

Барилгын 
үндсэн бүтээц а 

Еврокодоос үзэх Еврокодоос үзэх 

 γ Q,inf kFI γ Q,SUP 
е γ G,inf kFI γ G,SUP 

е 

Шилэн фасадны 
бэхлэгчүүд ба 
тогтоогчууд b 

0 0,83 1,25 1 0,85 1,15 

Дүүргэгч 
хавтангууд b, c 

0 0,73 1.1 1,0 0,8 1,1 

a  Еврокодод хамаарах барилгын бүтэц 
b  Еврокод хамрагдахгүй бүтцийн бус элемент 
C  Шилэн дүүргэгч хавтантай тохиолдолд  prEN 16612-аас авна уу. 
d Байнгын үйлчлэл нь бусад үйлчлэлтэй хослон эерэг нөлөө үзүүлэх үед доод утга 
нь ашиглагддаг. Дээд  утга нь байнгын үйлчлэл дангаараа нөлөөлөх эсвэл бусад 
ачаалалтай хамсран нөлөөлөхөд таагүй байдал үзүүлдэг тохиолдолд ашигладаг. 
е Энэ хүснэгтэд өгөгдсөн тоон утга γ нь үр дагаврын илтгэлцүүр kFI  ангилалд  
хамаарна. 

 
Зарим илтгэлцүүрүүд нь тооцоолсон элементийн найдвартай байдлын түвшингийн 
дасан зохицох боломжийг олгодог. Тиймээс хүний болон эдийн засгийн үр 
дагаврын сонголт нь шилэн фасадны төрөл болон тэдгээрийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдэд  анхаарал хандуулж хийгдсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч эцсийн эцэст тухайн 
сонголтод  онцгой өөр шинж чанарыг авч үзсэн  байдаг, жишээ нь: тэдгээрийн 
хэмжээ, барилгын өндөр, тэдгээрийн чиг үүрэг, шилэн фасадыг суурилуулсан 
ажлын ашиглалтын ангилал зэрэг болно. Эдгээр тохиолдолд хүссэн найдвартай 
байдалд хэсэгчилсэн хүчин зүйлсийг өөрчлөх шаардлагатай байж болно.   Өндөр 
барилгуудын хувьд засварын залруулга хийх шаардлагатай байж болох юм. 
 
Үндэсний үзүүлэлтүүдийн тухай хавсралт 

Үндэсний хавсралтын  загварын маягт (мэдээллийн) 
 
Гишүүн улсын нутаг дэвсгэрт хэрэглэгдэх хэсэгчилсэн ачааллын хүчин зүйлийн 
утгууд нь: 

С.4-р хүснэгт  - γ  хэсэгчилсэн хүчин зүйлс 

Тооцоолсон 
бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн 

төрөл 

γQ γG 

Тааламжтай 
байдал 

Тааламжгүй 
байдал 

Тааламжтай 
байдал 

Тааламжгүй 
байдал 

Барилгын 
үндсэн 
бүтээц 

    

Шилэн 
фасадны 
хүрээний 
бэхлэгчүүд 

    

Шилэн 
фасадны 
хүрээ 

    

Дүүргэгч 
хавтан  
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C.5-р  хүснэгт - ψ хосолсон хүчин зүйлс 

  Утга 

Салхи ψ 0  

 ψ 1  

 ψ 2  

Цас ψ 0  

 ψ 1  

 ψ 2  

бусад ψ 0 Еврокод болон 
Үндэсний 

хавсралтуудад харах 
 ψ 1 

 ψ 2 

 
Үндэсний хавсралтыг хэвлүүлээгүй тохиолдолд энэхүү Европын стандартын санал 
болгосон утгыг хэрэглэнэ. (C7.1 - В.3 хүснэгтийг үзнэ үү). 
 
Салхины буцах хугацааны магадлалын хүчин зүйл: c prob

2= 
 
[Гишүүн улсуудын нутаг дэвсгэр дээр хүний аюулгүй байдлыг хангахад ногдуулсан 
ачааллын утга]: 
 

С.6-р хүснэгт– Ноогдох  ачаалал - Хүний аюулгүй байдал 

З
э
р

э
гл

э
л

 
 

(kН/м) Ачааллын 
шугам, qk,h  

Ачааллын цэгүүд (kН) 

Qk,h1 

Тавцангийн өндөр дээр, 
h  

Qk,h2 

Тавцангийн өндөр, 
h 

Qk,v3 

Тавцангийн өндөр дээр, 
h 

Ашиглах зэрэглэл  
EN 1991-1-1 

(kН/м) 
Ачааллын 
шугам, qk,h  

Ачааллын цэгүүд (kН) 

Qk,h1  
Тавцангийн 
өндөр дээр, 
h  

Qk,h2 

Тавцангийн 
өндөр, h 

Qk,v3 

Тавцангийн 
өндөр дээр, 
h 

А Дотоодын болон орон сууцны 
зориулалттай газар; 
Орон сууцны өрөө ба хувийн 
сууцны өрөө; Эмнэлэгийн 
унтлагын өрөө ба 
эмнэлгийн тасаг; зочид буудлын 
унтлагын өрөө, зочид буудлын гал 
тогоо, ариун цэврийн өрөө 

    

Б.  Албан тасалгааны өрөө     

В. Хүмүүсийн цуглардаг газрууд (A, 
B, D1 ангилалд хамаарах 
газруудаас бусад)  
С1: Ширээ олноор байрлуулсан 
газар, ж.нь: сургууль, кафе, 
ресторан, хоолны танхим, 
уншлагын танхим, хүлээн авах 
угталтын өрөөнүүд, 

    

 С2: Тогтмол суудалтай талбай, 
жишээ нь. Сүмийн орчин, театр, 
кино театр, хурлын өрөө, лекцийн 
танхим, хурлын танхим, 
хүлээлгийн өрөө, төмөр замын 
хүлээлгийн өрөөнүүд.     

С3: Хүмүүсийн хөдөлгөөнд 
саадгүй газар, ж.нь: музей,     
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үзэсгэлэнгийн өрөөнүүд, нийтийн 
болон захиргааны барилга, зочид 
буудал, эмнэлэг, төмөр замын 
буудлын хашаа 

С4: Биен тамирын хөдөлгөөн хийх 
боломжтой талбай, жишээ нь: 
бүжгийн танхим, гимнастикийн  
өрөө, урлагийн тайз.     

5: Их олон хүн нэг дор  цуглардаг  
газар, жишээ нь: олон нийтийн 
арга хэмжээнүүдэд явагддаг  
барилгууд концертын танхим гэх 
мэт, зогсоол, талбай, нэвтрэх 
талбай, төмөр замын тавцан, 
спортын танхим.     

Г Дэлгүүр, худалдааны төв 
D1: Жижиглэнгийн худалдааны 
дэлгүүрүүд 
D2: Дээд зэрэглэлийн дэлгүүрүүд     

хүмүүсийн   дамжин өнгөрөх гадаа 
талбай, замын  гарц, олон нийтийн авто 
замаас барилга руу нэвтрэх боломжит 
орчин      

 
Үндэсний хавсралтыг хэвлүүлээгүй тохиолдолд энэхүү Европын стандартын 
зөвшөөрөгдсөн утгыг хэрэглэнэ. (C.6.3 - В.2-р хүснэгтийг үзнэ үү). 
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D.хавсралт 
(норматив) 

 
Газар хөдлөлт тэсвэрлэлт 

 
D.1 Ерөнхий зарчим 
 
D.1.1 Шаардлагатай гүйцэтгэлийн хязгаар 

Шаардлагатай газар хөдлөлийн үйлчилгээний хязгаар болон  чичирхийллийн 
үеийн аюулгүй байдлын хязгаар нь  барилгын зураг төсөлд үйлдэгдсэн газар 
хөдлөлийн бат бэхийн тооцооноос хамаарах ба мөн түүнчлэн энэ үйлдэлд 
барилгын эсрэг хариу үзүүлэх чадвараас хамаарна.  Барилгын үндсэн араг 
бүтээцийг  хөшүүн болгох замаар барилгын  (хөндлөн огтлолын гулсалтын) 
хөдөлгөөнийг  багасгаж болно. Давхар бүрийн шалны түвшин дэх хэвтээ гулсалт 
нь барилгын бүтээцийн хөдөлгөөнгүй  байдал ба барилгын жингээс хамаарна.  
 
Шилэн фасадны  шаардлагатай чичирхийллийн  хязгаарыг үнэлэхдээ  барилгын 
араг бүтээцийн  шилжилт, хөдөлгөөнийг тогтоохын тулд давсан жинг тооцсон  
газар хөдлөлийн  магадлалын  зураглалыг ашиглана. Энэ нь эвдрэлд тэсвэртэй 
байхын тулд барилгын араг бүтээцийг  төлөвлөхөд хэрэглэгддэг газар хөдлөлийн 
зураг төслийн тооцооны утгаас бага байж болно. 
 
Шилэн фасадны иж бүрдэлийн  газар хөдлөлтийн шаардлагатай аюулгүйн 
хязгаарыг үнэлэх үед барилгын араг бүтээцийн  хөдөлгөөн, хурдатгалыг 
тодорхойлоход давж гарах боломжтой магадлалын төсөл зургийг ашиглана.  
 
D.1.2 Газар хөдлөлийн үйлчлэлээс хамгаалах  хүчин зүйл 
 
Газар хөдлөлийн аюулгүй байдлыг хангах хөдөлгөөнт хэрэгсэл нь илүү өндөр бол: 

- Цонхны шилний болон дүүргэгч хавтангийн  гадна  ирмэгийн зай  нь илүү том; 

- Шилэн хавтан ба дүүргэгч хавтан  нь бага байна. 

Үйлчлэх чадварын гүйцэтгэл нь: 

-Жийргэвчний таг;  

- Аливаа чигжээсийн үений хөдөлгөөт байрлал; 

-Босоо багана ба хөндөлийн заагийг тохируулах; 
 
D.2 Газар хөдлөлийн үйлчлэлийн  хязгаарын үнэлгээ 

Шилэн фасадны ашиглалтын шаардлага хангах эсэхийг, агаар нэвтрүүлэлт болон 
ус үл нэвтрүүлэлтийг  дахин туршилт хийхээс өмнө D.4-д заасны дагуу  хавтгай 
орон зайд  хэвтээ шилжилтийн  хөдөлгөөнийг тогтоох замаар үнэлнэ.Туршилтын 
дээжийг дараах гурван хөдөлгөөнд шилжүүлэн тодорхойлно. Үүнд: 

- Нэг онцгой байрлал руу шилжих хөдөлгөөн; 
 
- Бусад онцгой  байрлал руу шилжих хөдөлгөөн; 
 
- Анхны байрлал руу буцах. 
 
Онцгой байрлал нь газар хөдлөлийн үйлчилгээний хил хязгаараас хэтэрч 
болохгүй. 
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Шилжилт  хөдөлгөөний хувь хэмжээг үйлдвэрлэгч шийдвэрлэнэ. 

Газар хөдлөлийн өмнө болон дараах үеийн хамгийн их даралттайгаар хэмжсэн 
агаарын нэвчилтийн хоорондох эерэг ялгаа 0,6 м3 / цаг.м2 (0,2 м3 / цаг м цэгийн 
урт) -ээс ихгүй зөрүүтэй байна. 
 
D.3 Газар хөдлөлийн аюулгүй байдлын хязгаарын үнэлгээ 

Шилэн фасадны иж бүрдэлийг  барилгын араг бүтээц, эд анги, эсвэл тэдгээрийн  
хэсэг,  хананы хэрэгсэлээс тусад нь салгаж болно. Үүнд: 

- тооцооны дагуу газар хөдлөлийн  улмаас үүсэх инерцийн хүч;  

- Газар хөдлөлийн зураг төслийн тооцож гаргасан  барилгын үндсэн араг 
бүтээцийн  хөдөлгөөн. 

Ихэнх шилэн фасад  хангалттай хөнгөн бөгөөд газар хөдлөлийн  инерцийн хүч нь 
салхины ачааллын тооцооны утгаас бага байхаар хангалттай хөнгөн байна. 
Шаардлагатай бол холбоос ба бэхэлгээний бат бэхийг тооцож, бүрэлдэхүүн 
хэсгийн механик бат бэхийн туршилтын үр дүнг  ашиглана. 

D.4-д заасан  хавтгайд чичирхийллийн шилжилтийн хөдөлгөөн үүсгэж шилэн 
фасадны  хөдөлгөөнийг үнэлнэ. Туршилтын дээжийг дараах байдлаар нэг 
хөдөлгөөний циклд оруулна.  Үүнд: 
 
- Нэг онцгой байрлал руу шилжих хөдөлгөөн; 
 
- Бусад онцгой  байрлал руу шилжих хөдөлгөөн; 
 
- Анхны байрлал руу буцах. 
 
Хамгийн онцгой байрлалд газар хөдлөлийн аюулгүй байдлын хил хязгаарын утгыг 
тогтооно. Хэрвээ шилэн фасадны иж бүрдэл газар хөдлөлийн шилжилт 
хөдөлгөөний туршилтын  дараа аюулгүй байдалд хэвээр үлдвэл шилжилтийн 
дараалалыг  илүү их хүчээр давтан туршиж болно. 

Шилэн фасад нь газар хөдлөлийн хөдөлгөөнийг давж, бүрэн бүтэн, аюулгүй 
байдлаа хадгалахдаа дор дурдсан шалгуурыг хангасан байх ѐстой. 

- хэрэв аюулгүй гэж албан ѐсоор үнэлсэн бол тэдгээрийн  ямар ч эд анги салж 
унасан байх ѐсгүй /шилнээс бусад/; 

- хэрэв аюулгүй гэж албан ѐсоор үнэлсэн бол тэдгээрийн  ямар ч эд анги цуурсан,   
   хагарсан байх ѐсгүй /шилнээс бусад/; 

- аливаа дүүргэгч хавтан  байран дээрээ  хэвээр үлдэж, байрнаасаа хөдөлсөн үед   
шаардлагатай бол гаргана; 

- шилэн фасадны  бүрэлдэхүүн хэсгийн байж болох  хэв гажилтыг хүлээн 
зөвшөөрнө. 
- Шилний аюулгүй эвдрэлийн  тусгай шалгуурыг EN 12600: 2002, Бүлэг 4-д 
үзүүлсэн болно. 
 
D.4 Газар хөдлөлийн хөдөлгөөний горим 
 
D.4.1 Ерөнхий зүйл 

Барилгын туршилтын загварыг хэвтээ хавтгайд D.1 ба D.2-р зурагт үзүүлсэн  
хэвтээ тэнхлэгийн дагуух хөдөлгөөнийг туршихаар байрлуулна. Өндөр h нь 
төлөвлөсөн барилга байгууламжийг төлөөлнө. Хөдөлгөөний эргэлтийн өнцгийг   γ 
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= Δ / цаг байхад,  h нь h1 ба h2 хоорондох хамгийн бага утгатай байхад 
aрктангэнс(γ) гэж үзнэ. 

D.4.2 Зарчим 

Барилга байгууламжийн үндсэн бүтцийг төлөөлж буй туршилтын хэсэгчилсэн  
элементүүдийн тодорхой  хөдөлгөөнийг бий болгохын тулд нүүлгэн шилжүүлж 
болно. Туршилт  бүр гурван (3) бүрэн дарааллаас  бүрдэнэ. (энд дараалал  нь нэг 
чиглэлд бүрэн шилжилт хөдөлгөөн гэж тодорхойлогдоно, гарал үүслийн цэг рүү 
буцах, эсрэг чиглэлд бүрэн шилжилт хөдөлгөөн хийгээд  гарал үүслийн цэг рүү 
буцах). Туршилтын төгсгөлд туршилт явуулсан техникчид, гэрч нар эвдрэлийн 
нотолгоог шалгахын тулд нүдээр үзэж шалгана. Эрх бүхий байгууллага салсан 
хэсэг, металын хэв гажилт, жийрэвч болон шиллэгээний гэмтэл, тогтсон  хэв 
гажилт зэрэг нүдэнд харагдахуйц гажуудлуудын  бүхий л хэсгийг тэмдэглэнэ. 
Туршилтын явцад  шилний хагарал  үүссэн тохиолдолд эрх бүхий байгууллагын  
бие бүрэлдэхүүн шинжилгээний дээжийг сайтар шалгана. Хэрэв эвдрэл нь 
шилэлгээний хүрээний хэв гажилт болон шилний хүрээний суурилуулалтын гажиг,  
эсвэл шил болон түүний дагалдах элементүүдийн хоорондын харилцан 
үйлчлэлээс үүссэн  бол гарсан үр дүнг тэмдэглэж, туршилтыг зогсооно. Хэрэв 
эвдрэлийн шалтгааныг тодорхойлж чадахгүй бол шилийг анхны бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдээр орлуулж туршилтыг дахин нэг удаа хийнэ. 
 
D.4.3 Туршилтын багаж хэрэгсэл 
 
Барилгын бүтээцийг төлөөлж буй элементүүд нь эрх бүхий байгууллагаас 
тогтоосон арга болон холимог аргаар хийгдсэн байх ба  зураг төслийн 
мэргэжилтний дүгнэлт  хийгдсэн байж болно. (хөдөлгөөнт  элементүүдтэй камер 
дах туршилтын  дээжийн ерөнхий дүрсийг D.1-р зурагт үзүүлсэн болно). 
 
D.4.4 Туршилтын дараалал 
 
Туршилтын мөчлөгийн  цаг хугацааны үргэлжлэх хугацааг зааж өгөөгүй боловч 
зөвхөн мэдээллийн зорилгоор тэмдэглэж авна. Туршилтын хөдөлгөөний чиглэл 
дэх өөрчлөлтөд тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөөн, зогсолт, хэмжих төхөөрөмжийг 
шилжүүлэхийг зөвшөөрнө. Эрх бүхий байгууллага  туршилтын төхөөрөмжүүдийг 
гэнэт хурдасгах болон удаашруулах өөрчлөлтөд өртүүлэхгүй байх ѐстой. 

Туршилтын загварын шилжилт хөдөлгөөнийг  эрх бүхий байгууллага, уг дээжийн 
давхар дундын хөдөлгөөний тооцооны дагуу үнэлнэ. Олон давхар загварын хувьд  
давхар  хоорондын  шилжилт хөдөлгөөн нь  давхарууд өөр өөр өндөрт байдгаас 
шалтгаалж болно.  Шилжилт хөдөлгөөний туршилт нь туршилтын загвар дээр биш, 
шалан дээр байрлах хөдөлгөөнт  элемент дээр хийгддэг. 
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D.1-р зураг – Нэг давхар бүхий барилгын баганы туршилтын загвар  
 
D.1-р зураг дээр шилэн фасадны суурь нь бэхлэгдсэн хөдөлгөөнгүй байхад шилэн 
фасадны дээд хэсэг хөдөлгөөнтэй байгааг харуулж байна. Шилэн фасадны  толгой 
хэсгийн  хөдөлгөөнийг тогтоохын тулд  шилэн фасадны суурь дээр тавцангийн 
хэвтээ хөдөлгөөнийг ашиглаж болно. 
 
Томхон загвар дээр D.2-р зураг дээр үзүүлсэн төхөөрөмжийг ашиглан 
шаардлагатай шилжилтийг хийхэд илүү хялбар байж болно. 
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D.2-р зураг – Хоѐр давхар бүхий барилгын баганы туршилтын загвар  
 
Хосолмол бүтээцтэй  барилгын хувьд туршилтын загварыг D.3-р зурагт үзүүлсэн 
хөдөлгөөний дагуу хийнэ. Өндөр h нь төлөвлөсөн барилга байгууламжийг  
төлөөлнө. Сорьц  хамгийн багадаа  өргөнийн хувьд хоѐр хавтан  байх ба өндрийг  
мөн хоѐр хавтангаар турших  ѐстой. 
 
Хөдөлгөөний эргэлтийн өнцгийг   γ = Δ / цаг байхад,  h нь h1 ба h2 хоорондох 
хамгийн бага утгатай байхад   aрктангэнс(γ) гэж үзнэ. 
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D.3-р зураг - Нэг түвшинд барилгын хоѐр давхарын өндрийг турших сорьц 
Е.хавсралт  
(норматив) 
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Шилэн фасад  болон ажлын  талбайд галын  туршилтад зориулж  
сорьцыг сонгох, бэлтгэх, холбох, бэхлэх 

 
E.1  Ерөнхий зүйл 

MNS EN 13501-1 стандартын дагуух ангилалд хүрэхийн тулд энэхүү хавсралтад 
заасан дүрмийг хэрэглэж болно. Туршилтын тайланд шинжилгээний мөн чанар, 
хүрч болох ангиллыг тусгана. 

Шилэн фасадны галын бүсэд хамаарах галын урвалын ангиллыг зөвхөн Е1-р 
зурагт тасархай шугамаар тэмдэглэсэн  холбогдох хэсгүүдэд тодорхойлно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Түлхүүр үг: 

a) төрөл бүрийн дүүргэгч агуулсан шилэн фасадны хөндлөн огтлолын бүтэц  
b) шилэн фасадны нэгдсэн бүрдэлүүд 

 
Е.1-р зураг - Тасархай шугамтай холбогдож буй хэсгүүд (хил хязгаар) 

 
Бүтээгдэхүүний  стандартчилсан загварт (жишээ нь шилэн бүтээгдэхүүн)  дахин 
туршилт хийх шаардлагагүй. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ангилалыг 
бүтээгдэхүүний стандарт, Комиссын шийдвэр эсвэл холбогдох бүтээгдэхүүний 
гэрчилгээнээс авна. 

Холбогдох бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь: 
 
-  Хүрээний хэлбэржүүлсэн  материал  (хүрээ, босоо багана, хөндөл); 
 
- Дүүргэгч хавтанl (жишээ нь: шиллэгээ, хавтан); 
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- Дүүргэгч хавтан хэлбэржүүлсэн хүрээ хоорондын битүүмжлэл  (материалд 
тавигдах  үндэсний хэмжээний  шаардлага, жишээлбэл: Евроанги Е); 
 
- Органик бүрээс / гадна  давхарга (хэрэв тохирох болон  хэлбэржүүлсэн материал 
ба дүүргэгч хавтангийн туршилтын хэсэг биш бол ). 
 
Бүтээгдэхүүн нь өндөр ангилалтай байсан ч MNS EN 13501-1 стандартын дагуу Е 
ангилалын жийргэвч ба битүүмжлэгч наалтыг хэрэглэхэд  хангалттай. 
 
E.2 Галын туршилт EN ISO 11925-2: 2010 (Нэг дөлний туршилтын арга) 
 
E.2.1 Цувимал 
 
Туршилтын загвар нь: 
Хүрээний хэлбэржүүлсэн материалын голлох хэсэг (үзэгдэх гадаргуугийн хамгийн 

бага ханын зузаан, материал) 250 мм урттай. Дээд ба доод хэсэгт хаагдсан 
байх  боломжтой;  эсвэл  
 

Хүрээний хэлбэржүүлсэн материалаар хийсэн  бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүд  (нимгэн 
хаалт: 250 мм х 90 мм x үзэгдэх гадаргуугийн хамгийн бага ханын зузаан). 

Туршилтын дээжийн хамгийн их гүн нь 60 мм байна. Цонх хаалганы жийрэгийг 
оруулахгүй. 
Туршилты арга зүйг  Е.2-р зурагт үзүүлэв. Туршилтыг зөвхөн гадаргууд  дөл 
хүрэлцэж байхаар (гадаргуу дөлөнд өртөх төдий) гүйцэтгэх хэрэгтэй. 
Өөр өөр шинж чанартай  гадаргуугийн бүрээс бүхий  бүрэлдэхүүн хэсгүүд байвал 
дотоод болон гадна гадаргуу дээр туршина. 
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Түлхүүр үг: 
1 steel profile   - хүрээний ган  матриал 

 
2 fixing screw-   тохируулгын бэхэлгээ 

 
3 profile-      Хүрээний хэлбэржүүлсэн материал 

 
Е.2-р зураг – Хэлбэржүүлсэн материалыг угсарч суулгах туршилт 
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E.2.2 Дүүргэгч  

Шатамхай дүүргэгч хавтангийн хувьд сорьцыг 250 мм х 90 мм-ийн хэмжээтэй авна. 
 
Туршилтын дээжийн хамгийн их гүн нь 60 мм байна. 
 
Туршилтын арга зүйг  Е.2-р зурагт үзүүлэв. Туршилтыг зөвхөн гадаргууд  дөл 
хүрэлцэж байхаар (гадаргуу дөлөнд өртөх төдий) гүйцэтгэх хэрэгтэй. 
Өөр өөр шинж чанартай  гадаргуугийн бүрээс бүхий  бүрэлдэхүүн хэсгүүд байвал  
дотоод болон гадна гадаргуу дээр дөлөөр  туршина. 
 
E.2.3 Дүүргэгч болон цувимал хоорондын битүүмжлэл 

Туршилтын загвар нь: 

Дээж зохих стандартын дагуу сууринд  суурилагдсан, 250 мм урт битүүмжлэгч 
жийрэг, Е.3-р зураг;  
эсвэл 

Зохих хэмжээс  бүхий битүүмжлэлийн материал, EN ISO 11925-2: 2010, 5.2-ийг үз. 
Туршилтыг Е.2-р зурагт үзүүлэв. Наах холболтыг шаардлагатай бол ашиглалтад 
байгаа мэтээр хавчиж, шахсан байдалд байрлуулан туршиж болно.  Туршилтыг 
зөвхөн гадаргууд  дөл хүрэлцэж байхаар (гадаргуугийн дөлөнд өртөх төдий) 
гүйцэтгэх хэрэгтэй. 
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Түлхүүр үг: 
    

1 
 (90/250/5) ган 
хавтан a) 

огтлолын 
зураг 

2 
хүрээний булангийн 
ган хийц b) 

нүүрнээс 
харсан зураг 

3 
битүүмжлэлийн 
жийрэг c) 

хажуугаас 
харсан зураг 

4 шатаагч, дөл гаргагч d) 
ган хавтангийн 
загвар 

 
 

E.3-р зураг  — Стандарт дээжний байршилд байх битүүмжлэгч жийрэгийн 
туршилтын загвар 

 
E.2.4 Органик бүрхүүл /өнгөн үе 

Туршилтын загвар нь: 

EN 13238 стандартын дагуу хавтан дээр бүрхүүл наасан металл буюу модон 
хүрээний хэлбэржүүлсэн материал; эсвэл 
 

бусад бүх бүрээстэй хэлбэржүүлсэн материалын хувьд 250 мм урттай хүрээний 
хэлбэржүүлсэн материалтай адил хавтан дээр бүрэлт хийх (нүдэнд харагдах 
гадаргуугийн хамгийн бага ханын зузаан)  

 
Туршилтын дээжийн хамгийн их гүн нь 60 мм байна. 
 

Туршилтыг зөвхөн гадаргууд дөл хүрэлцэж байхаар (гадаргуугийн дөлөнд өртөх) 
гүйцэтгэх хэрэгтэй. 
 
Е.3 Угсралт болон бэхэлгээ EN 13238 (SBI-туршилт) 

Туршилтын сорьцыг дараах байдлаар сонгоно. 
 
Хүрээний хэлбэржүүлсэн материал 

Хүрээний хэлбэржүүлсэн материалын  туршилтын загвар нь тасралтгүй 
үргэлжилсэн хавтгай хэлбэртэй байна. Энэ нь хүрээний хэлбэржүүлсэн 
материалын  давхаргын  бүтэц ижил байна. 

Дүүргэгч хавтан 

Дүүргэгч хавтангийн материалын  туршилтын загвар нь тасралтгүй үргэлжилсэн 
хавтгай хэлбэртэй байа. Энэ нь дүүргэгч хавтангийн материалын  давхаргын бүтэц 
ижил  байна. 

Туршилтын дээжийн хамгийн их гүн нь 200 мм байна. 
 
Органик бүрхүүл / өнгөн  давхарга 
 

Туршилтын загвар нь: 
 
-металл эсвэл модон хэлбэржүүлсэн материалын хувьд EN 13238 стандартын 

дагуу хавтан дээр  наасан төлөөлөх бүрээс; эсвэл 
Бусад бүх төрлийн хүрээний хэлбэржүүлсэн материалын хувьд  хавтан дээр яг тэр 
материалтай адил материал бүхий бүрээстэй SBI форматын урт ба өргөнтэй 
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(нүдэнд харагдах гадаргуу, материалын хамгийн бага ханын зузаан) 
хэлбэржүүлсэн материал 

Хэлбэржүүлсэн материалын  туршилтын загвар жишээ (E.3-р зураг үз).  
Ижил найрлагатай   давхаргын хувьд гаднах эсвэл дотор талын аль нэг гадаргууг 
гал үүсгүүрийн талд байрлуулах хэрэгтэй. 
 
   
хэмжээ, мм- ээр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Түлхүүр үг: 
1 - Гал үүсгүүр 
2 - Шилэн фасадны хүрээний  хэлбэржүүлсэн материал 

 
E.4-р зураг - SBI-ийн жишээ – Хүрээний хэлбэржүүлсэн материалыг  

суурилуулах (тэгш хэмт давхаргын найрлага) 
 
Дотор гадаргуугийн материал нь гадна гадаргуугийн материалаас (гадаргуугийн 
ижил  бус) ялгаатай бол дотоод гадаргууг гал үүсгүүрийн тал дээр байрлуулж, 
дотор талын галд өртөх ангилалыг тогтоох ба гадна гадаргууг гал үүсгүүрийн талд 
байрлуулснаар галын гадна талын галд өртөлтийг  ангилах зориулалтаар 
туршина. 
Сорьцыг тогтоож барихад зориулж барьсан дэмжих төхөөрөмж нь дээжийг 
эвдрэлээс сэргийлж байх ѐстой. 
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Е.4. EN ISO 1182 (шатамхай бус байдлын туршилт) 

Зөвхөн бүтээгдэхүүний гол хэсгийг бүрдүүлэгч материалыг шалгана. Энэ 
стандартад заасан туршилт бол материалын сорилт юм. 
Материалын сорилтын дээжийг дараах байдлаар сонгоно. 
 
- цилиндр хэлбэрийн сав  (голч нь 45 мм ба өндөр 50 мм). 

 
E.5. EN ISO 1716 (Шаталтын  дулааныг тодорхойлох) 

Материалын сорьцыг EN ISO 1716 стандартын дагуу сонгоно. 
 
Е.6. Хэрэглэх хүрээ 

Туршилтын үр дүн нь шилэн фасадад: 

- дүүргэлт нь шилний бүх төрөл байж болох  (олон үет шилнээс бусад); 
- ижил шатамхай материалтай  эсвэл бага хэмжээгээр оролцсон дүүргэлт буюу 

MNS EN 13501-1 стандартын дагуу галыг ангилдагтай ижил ба түүнээс дээш 
урвал үүсгэх дүүргэлт; 

- цаг агаарын үйлчлэл болон галын ангилалд ижил эсвэл илүү сайн эсрэг үйлдэл 
үзүүлж буй материал. Солих туршилтыг Е.2.3-ийн дагуу хийж болно. 
Хүрээний хэлбэржүүлсэн материал ашиглах журмын хувьд дараах зүйлсийг 
хэрэглэнэ. 
 Үүнд: 

Модон хүрээний хэлбэржүүлсэн материалын хувьд: Хамгийн их ил гарсан 
гадаргуутай, хамгийн бага нягтралтай модны сорилтын үр дүн нь өндөр 
нягтшилтай, ил задгай талбай багатай бүх сорилуудад хүчинтэй байна; 

 
Хүрээний хэлбэржүүлэсэн хуванцар материалын хувьд: Туршилтын үр дүн нь бүх 

материалын  нэгж уртад ижил ба бага хувийн жинтэй байсан тохиолдолд ч  
хүчинтэй байна; 
 

Нийлмэл хэлбэржүүлсэн материалын хувьд: Туршилтын үр дүн нь ижил 
материалын эсвэл бусад бүх материалын  нэгж уртад ижил ба бага хувийн 
жинтэй байсан тохиолдолд ч  хүчинтэй байна; 

 
органик бүрдэл агуулсан бүх металл хэлбэржүүлсэн материалын хувьд  хамгийн 

их органик бүрэлдэхүүнтэй хүрээнээс  хийсэн сорьцыг ашиглана. Туршилтын үр 
дүн нь ижил органик материалд  хийсэн бага хэмжээний органик бүрдэл 
хэсэгтэй ижил материалын бусад бүх хүрээнүүдэд хүчинтэй;  

 
MNS EN 13501-1 стандартын дагуу зөвхөн А1 ангилалд хамаарах материалд 

туршилт хийх шаардлагагүй; 
 
органик бүрээстэй хүрээний материалын хувьд бол нэг нэгж талбай дахь бага 

масстай органик материалын бүлгийн бүх үр дүн болон  PCS-ийн утгыг 
туршилтын үр дүнгээр авч үзнэ. 

 
ТАЙЛБАР: “Ижил органик материал бүхий бүлэг “ гэдэг нь жишээ нь, нойтон будалттай  эсвэл 
нунтаг бүрэлттэй  материалыг хэлнэ. 
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F.xавсралт 
(норматив) 

 
Хэрэглээний үзүүлэлт  болон хамрах хүрээ 

 
F.1 Ерөнхий зүйл 
 
Шилэн фасадны  хэрэглээний хүрээний үзүүлэлтийг тодорхойлох аргыг F.1-р 
хүснэгтийн дагуу гүйцэтгэнэ. 
 
F.1-р хүснэгт – Шилэн фасадны  үзүүлэлтийг тодорхойлох дүрмүүд 
 

Бүл-
эг, 
зүйл 

Үзүүлэлт-
үүд 

Стандарты
н ангилал 

Туршилт 
тооцооллын 
стандарт 

Туршил-
тын 
төрөл 

Туршил-
тын 
сорьцын 
тоо 

Сорьцын 
туршилт
ын арга 

Шууд хэрэглээний 
хүрээ 
(нийлүүлэхижил 
төстэй загвар (3.1.5-
ийг үзнэ үү) 

4.1 Бүрэлдэхүү
н 

хэсгүүдийн 
галын 

үйлчлэл 

 
EN13501-1 

EN ISO 11925-2 
EN13823 

EN ISO 1182 
EN ISO 1716 

эвдэх Бүрэл-
дэхүүн 

бүрээс 1 
багц 

Е.хавс-
ралтыг 
харах 

E.6 харах 

4.2 Гал 
тэсвэрлэх 

чадвар 

EN13501-2 EN 1364-3 эвдэх 1-2 EN 1364-
3 харах 

EN 1364-3 харах 

4.2 Гал 
тэсвэрлэх 
чадвар 

EN13501-2 
EN1364-4 

EN 1364-4 эвдэх EN 1364-
4-т харах 

EN 1364-
4 харах 

EN 1364-4 харах 

4.3 Гал тархалт  EN13501-2 
EN1364-4 

EN 1364-4 эвдэх EN 1364-
4-т харах 

EN 1364-
4-т харах 

EN 1364-4 харах 

4.4 Ус үл 
нэвтрүүлэл
т 

 
EN12154 

EN 12155 Үл эвдэх 1 Бүх 
битүүмж
лэлийн 
систем, 
бүх 
булангуу
дын 
холболт, 
бүх ус 
зайлуула
х систем 

Бүх хэмжээ, ижил 
битүүмжлэл бүхий 
бүх бүтээгдэхүүн, 
5.7-д заснаас  илүү 
хазайлтын 
тооцооны 
хязгаараас 
хэтрэхгүй. 

4.5 Өөрийн 
жингийн 
ачааллын 
эсэргүү-цэл 

 
 
- 

Еврокод, 
Хавсралт С –
ийн хамт 

Тооцоон
ы 

- - Бүх таатай 
нөхцөлүүд 
Үр дүнг босоо 
багана  болон 
хөдөлийн  бусад 
хэмжээсүүдэд   
шилжүүлэхийн тулд 
статик тооцооны 
аргыг хэрэглэх  
боломжтой. Тооцоо 
хийхдээ 4.2-д 
заасан  хязгаарт  
хүрэхийн тулд 
загварын ачааллаас 
хамаарсан 
хазайлтыг гаргана. 
Тооцоолох 
тохиолдолд  бүх 
холболтын  болон 
бэхэлгээний 
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бүрдэлүүдийг  
шалгах 
шаардлагатай. 
 

4.6 Салхины 
ачааллын 
эсэргүүцэл 

 
EN13116 

EN12179 
EN 1991-4 
Еврокод, 
Хавсралт С-ийн  
хамт 
 

эвдэх 1 Хамгийн 
багадаа 
хоѐр 
ердийн 
зангилаа
ны 
өргөн, 
нэг 
энгийн 
босоо 
холбоос 
(харьц. 
EN 
12179) 
Хөндөл 
болон  
босоо 
баганы  
Хамгийн 
өргөнийг  
оруулах 
хэрэгтэй. 

Сорьцын туршилтын  
хамгийн өн дөр 
дүүргэгч хавтангийн  
100 % 
Үр дүнг босоо 
багана  болон 
хөдөлийн  бусад 
хэмжээсүүдэд   
шилжүүлэхийн тулд 
статик тооцооны 
аргыг хэрэглэх  
боломжтой. Тооцоо 
хийхдээ 4.2-д 
заасан  хязгаарт  
хүрэхийн тулд 
загварын ачааллаас 
хамаарсан 
хазайлтыг гаргана. 
Тооцоолох 
тохиолдолд  бүх 
холболтын  болон 
бэхэлгээний 
бүрдэлүүдийг  
шалгах 
шаардлагатай.
 Салхины 
хамгийн их ачаалал 
нь сорилтын үр 
дүнгээр 
хязгаарлагдана. 

4.7 Цасны 
ачааллын 
эсэргүүцэл\
Зөвхөн цас 
ачаалах 
хэсгүүэд\ 

 Еврокод, 
Хавсралт С –
ийн хамт 

   Үр дүнг босоо 
багана  болон 
хөдөлийн  бусад 
хэмжээсүүдэд   
шилжүүлэхийн тулд 
статик тооцооны 
аргыг хэрэглэх  
боломжтой. Тооцоо 
хийхдээ 4.2-д 
заасан  хязгаарт  
хүрэхийн тулд 
загварын ачааллаас 
хамаарсан 
хазайлтыг гаргана. 
Тооцоолох 
тохиолдолд  бүх 
холболтын  болон 
бэхэлгээний 
бүрдэлүүдийг  
шалгах 
шаардлагатай. 

4.8 Цохилтын 
нөлөөллийн 
эсэргүүцэл 

 
EN14019 

EN 14019 эвдэх 1 Багана 
ба 
хөндөли
йн  
тэнхлэг 
хооронд
ын 
хамгийн 
бага зай 

Их зайг хамардаг 
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4.9 Хэвтээ 
түвшинд 
ирэх 
байнгын 
ачааны 
эсэргүүцэл 

 Еврокод, 
Хавсралт С –
ийн хамт 

Тооцоон
ы 

- - Бүх таатай 
нөхцөлүүд 
Үр дүнг босоо 
багана  болон 
хөдөлийн  бусад 
хэмжээсүүдэд   
шилжүүлэхийн тулд 
статик тооцооны 
аргыг хэрэглэх  
боломжтой. Тооцоо 
хийхдээ 4.2-д 
заасан  хязгаарт  
хүрэхийн тулд 
загварын ачааллаас 
хамаарсан 
хазайлтыг гаргана. 
Тооцоолох 
тохиолдолд  бүх 
холболтын  болон 
бэхэлгээний 
бүрдэлүүдийг  
шалгах 
шаардлагатай. 

4.10 Газар 
хөдлөлийн 
тэсэрлэлт 
-
ашиглалты
н аюулгүй 
ажиллагаа 

 
 
 
 
 
D.хавс-
ралт 

EN 1998-1 
D.хавс-ралт  

эвдэх 1 D.хавс-
ралт 

Бүх тааламжтай 
нөхцлүүд (ижил 
бэхэлгээний 
системтэй ба 
шилний ирмэгийг 
багасгахгүйгээр): 
- Босоо багана  
хоорондох 
тэнхлэгийн зайг 
багасгасан 
- доод давхар 
хоорондын  өндөр 
(h). 
Үр дүнг босоо 
багана  болон 
хөдөлийн  бусад 
хэмжээсүүдэд   
шилжүүлэхийн тулд 
статик тооцооны 
аргыг хэрэглэх  
боломжтой. 
Тооцоолол нь 
хөдөлгөөний 
зорилтот 
хэмжээнээс 
хамааран хийгдэх 
ѐстой.Тооцоолох 
тохиолдолд  
бүххолболтын  
болон бэхэлгээний 
бүрдэлүүдийг  
шалгах 
шаардлагатай. 

 ажлын 
үеийн 
нэмэлт 
шаард-лага 

 
 
D.хавс-
ралт 

EN 1998-1 
D.хавс-ралт 

үл эвдэх 1  
 
D.хавс-
ралт 

Бүх тааламжтай 
нөхцлүүд (ижил 
бэхэлгээний 
системтэй ба 
шилний ирмэгийг 
багасгахгүйгээр): 
- Босоо багана  
хоорондох 
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тэнхлэгийн зайг 
багасгасан 
- доод давхар 
хоорондын  өндөр 
(h). 

4.11 Дулааны 
нөлөөлийн 
эсэргүүцэл 

 
 

    Дулааны 
нөлөөллийн 
эсэргүүцэл даах бүх 
төрлийн шил 

4.12 Орчны дуу 
чимээний 
тусгаарлал
т 

EN 
ISO717-1 

EN ISO 10140-2 Үл эвдэх   Шиллэгээ:  
 Шилэн фасадны  
гадны дуу чимээ 
тусгаарлалын 
туршилтын үр дүнг  
өөр хэлбэрийн 
шиллэгээтэй боловч 
дуу тусгаарлалт нь 
ижил үр дүнтэй 
буюу илүү өндөр 
үзүүлэлттэй шинэ 
шилэлгээтэй өөр 
фасадны үр дүнгээр 
тооцож болно. 
Шилний дуу 
чимээний 
тусгаарлалтыг 
туршилтын дээжин 
дээр EN EN 10140-2 
стандартын дагуу 
EN 12758 
стандартын дагуу 
(1.23 x 1.48 м 
хэмжээтэй)  
хийгдсэн 
цууриаталтын 
туршилтын үр 
дүнгээр тооцож 
болно. 
Дүүргэгч хавтан:  
Шилэн фасадны  
гадны дуу чимээ 
тусгаарлалын 
туршилтын үр дүнг  
өөр хэлбэрийн 
дүүргэгч хавтантай  
боловч дуу 
тусгаарлалт нь 
ижил үр дүнтэй 
буюу илүү өндөр 
үзүүлэлттэй 
дүүргэгч хавтан 
бүхий  өөр фасадны 
үр дүнгээр тооцож 
болно. Дүүргэгч 
хавтангийн дуу 
чимээ 
тусгаарлалтыг 
туршилтын дээжин 
дээр EN EN 10140-2 
стандартын дагуу 
(1.23 x 1.48 м 
хэмжээтэй)  
хийгдсэн 
цууриаталтын 
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туршилтын үр 
дүнгээр тооцож 
болно. 
Хүрээний 
хэлбэржүүлэгч 
матриал:  
Шилэн фасадны  
гадны дуу чимээ 
тусгаарлалын 
туршилтын үр дүнг  
өөр хэлбэрийн ( 
босоо багана / 
хөндөл)  хүрээний 
хэлбэржүүлсэн 
материалтай   
боловч дуу 
тусгаарлалт нь 
ижил үр дүнтэй 
буюу илүү өндөр 
үзүүлэлттэй (Dn, e, 
w (C; Ctr) шинэ 
хэлбэрийн хүрээний 
хэлбэржүүлсэн 
материалтай өөр 
фасадны үр дүнгээр 
тооцож болно. 
Хүрээний 
хэлбэржүүлсэн 
материалын  дуу 
чимээ 
тусгаарлалтыг EN 
ISO 10140-1, EN ISO 
10140-2, EN ISO 
10140-3, EN ISO 
10140-4 ба EN ISO 
10140-5 
стандартуудын 
дагуу сорьцын урт 
1,48 м ± 10% байх 
дээжүүд дээр 
туршилт хийнэ. 
(Дээрх 
туршилтуудын 
хувьд шиллэгээ нь 
тэгш зузаантай 
тусгаарлагч 
материалаар 
солигдоно). 

4.13 Хөндлөн-
гийн дуу 
чимээний 
дамжуу-
лалт 

EN 
ISO717-1 

EN ISO 10848-1  
EN ISO 10848-2 

Үл эвдэх   Шиллэгээ: 
Шилэн фасадны иж 
бүрдэлийн 
хөндлөнгийн дуу 
тусгаарлалын  
туршилтын үр дүнг 
доорх дүрмээр  өөр 
шиллэгээтэй 
фасадны иж 
бүрдэлд шилжүүлж 
болно.дотор талын 
шилэлгээ нь 
туршилтын 
загварын дотор 
шилний дуу 
тусгаарлах 
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чадвартай тэнцүү 
буюу илүү өндөр 
тусгаарлалттай 
байна. Шилэлгээний 
дуу тусгаарлалтыг   
дуу чимээ 
цууриаталын 
сорилоор  ENISO 
10140-2-ын дагуу 
болон EN12758-ийн 
дүрмийн хамт 
шилний дуу чимээ 
тусгаарлагчийг 
сорьц дээр (1,23 м х 
1,48м хэмжээтэй)  
гаргана.  
Өөр өөр хэмжээтэй 
дамжуулалтын 
дүрмүүд: 
а) Хэвтээ чиглэлээр  
хөндлөнгийн  
дамжуулалтын 
дүрэм 
Хэвтээ  чиглэлээр  
хөндлөнгийн  
дамжуулагчийн 
туршилт EN ISO 
10848-2-ийн дагуу  
хамгийн багадаа 2,3 
м-ийн өндөртэй, 
(нийт ялгаралт, 
дамжиж буй өрөөнд) 
хамгийн багадаа 2 
тэнхлэг буюу 3,0 м-
ийн өргөнтэй дээж 
дээр хийгдсэн 
байна. 
Холболтын нийт  
уртыг   (= хэвтээ 
хавтгайд  дуу чимээ 
дамжуулах өндөр) 
шилэн фасад ба  
хананы хоорондох 
дуу чимээ 
тусгаарлалтын  
туршилтад  
баримтжуулсан 
байна. 
Өөр өөр 
гадаргуугийн 
тохиргоонд 
шилжихийг EN 
12354-1-д заасан 
загварын 
дүрмүүдийн дагуу 
явуулна. 
b) Босоо чиглэлээр  
хөндлөнгийн  
дамжуулалтын 
дүрэм 
Босоо чиглэлээр  
хөндлөнгийн дуу 
чимээ  
дамжуулалтын 
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туршилтыг  EN ISO 
10848-2-д 2-оос 
доошгүй тэнхлэг 
буюу 3,0 м өргөн, 
нийт өндрийг 
(ялгарал ба илгээж 
буй өрөөнд) хамгийн 
багадаа 2,3 м-ээс 
багагүй хэмжээтэй 
дээжинд хийнэ.  
Холболтын нийт  
урт (= босоо 
чиглэлээр дуу чимээ 
дамжуулах  
тэнхлэгийн  өргөн) -
ийг шилэн фасадны 
иж бүрдэлийн  ба 
талбайн шалан дээр  
хооронд нь холбох 
дуу чимээ 
туршилтад 
тэмдэглэнэ.  Өөр 
хэлбэртэй фасадны 
өөр өргөнтэй 
гадаргуугийн   
тохиргоонд 
шилжихийг EN 
12354-1-д заасан 
загварын 
дүрмүүдийн дагуу 
явуулна. 

4.14 Дулаан 
дамжуулал
т 

 EN ISO 12631 Тооцоол
-лын 

-  Бүх тааламжтай 
нөхцлүүд 

   EN ISO 12567-1 Үл эвдэх 1 Хамгийн 
их 
хэмжээ 
нь 
туршил-
тын 
тоног 
төхөөрө
мжөөс 
хамаарн
а 

Бүх тааламжтай 
нөхцлүүд 

   EN12412-2 Үл эвдэх 1   

4.15 Агаар 
нэвтрүү-
лэлт 

 
EN12152 

EN 12153 Үл эвдэх 1 Бүх 
төрлийн 
битүүмж-
лэх 
систем, 
жижиг 
элемен-
түүд 
олон 
холбол-
тууд 

- 100% шилэн 
фасадны иж 
бүрдлийн м

2
 тутамд  

бэхэлгээний 
холбоосын хэсэг 
+ 50% шугаман 
холболтын уртад 
зориулсан агаар 
нэвчилтийн 
хэмжигдэхүү-нээр 
тооцоолох 
боломжтой бол нэг 
ангиллыг 
багасгахад 
зориулсан шилэн 
фасадны иж 
бүрдлийн м

2
 тутам 

дахь  бэхэлгээний 
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холбоосын хэсэг 

4.16 Уур усны 
нэвчилт 

      

4.17 Нарны 
эрчим 
хүчний 
нэвтрүү-
лэлт 

 EN410 Тооцоол
-лын 

- - Бүх тааламжтай 
нөхцөлүүд 

   EN 13363-1 
EN 13363-2 

Тооцоол
-лын 

- - Бүх тааламжтай 
нөхцөлүүд 

4.18 Цахилгаан 
гүйдлийн 
хамгаалалт 

      

4.19 Насжилт 
\Эдэлгээ-
ний чанар\ 

 
EN12365-1 

EN12365-4 эвдэх 2 100 мм-
ээс 
багагүй, 
500 мм-
ээс ихгүй 
урттай 
хэмжээт
эй жижиг 
тайрдас-
ууд 

Бүх тааламжтай 
нөхцлүүд 

   
EN15651-1 

EN ISO 9046 
EN ISO 9047 
EN ISO 8339 
EN SO 8340 
EN ISO10590 
EN ISO10591 

эвдэх Туршилт
ын 
төрлөөс 
хамаарна 

Туршил-
тын 
төрлөөс 
хамаарн
а 

Туршилтын төрлөөс 
хамаарна 

   
EN15651-2 

EN ISO 9046 
EN ISO 9047 
EN ISO 8339 
EN SO 8340 
EN ISO10590 
EN ISO10591 

Үл эвдэх Туршил-
тын 
төрлөөс 
хамаарна 

Туршил-
тын 
төрлөөс 
хамаарн
а 

Туршилтын төрлөөс 
хамаарна 

   
EN1096-2 

EN 1096-2 Үл эвдэх 1  Бүх тааламжтай 
нөхцөлүүд 

  EN1096-3 EN 1096-3 Үл эвдэх 1  Бүх тааламжтай 
нөхцөлүүд 

  EN1279-5 EN 1279-2 Үл эвдэх 15 Урт: 502 
± 2 мм. 
Өргөн: 
352 ± 2 
мм. 12 
мм-ээс 
аль 
болох 
ойрхон 
зайд. 
Хөндий 
нь 
агаараар 
дүүрэн 
байх 
боловч 
бусад 
хийүүдий
г 
ашиглаж 
болно. 

Бүх тааламжтай 
нөхцөлүүд 

  EN1279-5 EN 1279-3 Үл эвдэх 6 Урт: 502 
± 2 мм. 
Өргөн: 

Бүх тааламжтай 
нөхцөлүүд 
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352 ± 2 
мм. 12 
мм-ээс 
аль 
болох 
ойрхон 
зайд. 

  EN1279-5 EN 1279-4 Үл эвдэх    

 

 

F.2 Туршилтын сорьц сонгох 

Туршилтын  ердийн сорьцыг сонгох заавар. 

Сорьцын бүрдэл  нь ердийн хэвтээ, босоо холбоосыг агуулна. Туршилтын 
төхөөрөмж дээр  бэхэлгээний  цэгүүдтэй холбох бэхэлгээний хэрэгсэлүүд  нь 
барилгын талбайд  дараа ашиглагдах жинхэнэ  хэрэгсэлүүд байх ѐстой. Сорьцын 
бүрэлдэхүүн хэсэг нь бүтээгдэхүүний бүлгийг  төлөөлөх ѐстой. 

Туршилтын дээжийг тодорхойлохдоо дараах зүйлийг анхаарч үзнэ. Үүнд: 

T хэлбэрийн холбогчийн  янз бүрийн хувилбарууд; 
 Төрөл бүрийн битүүмжлэх систем; 
Төрөл бүрийн дэмжих систем; 
Босоо багана ба хөндөлийн өөр өөр гүн 
Янз бүрийн ус зайлуулах системийг авч үзэх; 
Дүүргэгч хавтан ба наамал шилэн багц 
Онгойдог дүүргэгч хавангийн хүрээг оруулах 
Босоо баганы залгаас ба бусад 
Бэхэлгээний аль ашигтай хувилбар 
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Түлхүүр үг 
1 дээд давхартай холбох 
2 Завсрын давхарын холбоос 
3 доод давхартай холбох  
4 босоо баганны холбоос 
5 хамгийн их талбайн өргөн 
6 хөндөлийн гүний хамгийн бага утга нь хамгийн их зөвшөөрөгдөх хүлцэлийг хангах 
7 хамгийн их талбайн өндөр 
8 2  дахь давхар 
9 цонхны хүрээ суулгах 
10  босоо багана 
11 хос зэргэлдээ  босоо багана 
12 нийт ус зайлуулах суваг 
13 талбайн ус зайлуулах суваг 

 
 

 
F.1-р зураг - 5.1.2-т үзүүлсэн сорилтын дарааллыг төлөөлж буй  

сорьцын жишээ 
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G.хавсралт  
(мэдээллийн) 

 
Шилэн фасадны иж бүрдэлийн гүйцэтгэл болон үзүүлэлтүүд  

  
№ Бүлэг, 

зүйл 
тодорхойлолт Хэмжих 

нэгж 
Анги эсвэл Мэдүүлсэн утга  

1 4.1 Бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн галын 
үйлчлэл 

мин 

 

F E D C B A2 A1 

2 4.2 Гал тэсвэрлэх чадвар 
бүрэн бүтэн байдал Е 

i → o, o → i, o ↔ i 

мин 

 

E 
15 

 

E 
30 

E 
60 

E 
90 

E 
120 

3 

 

Бүрэн бүтэн байдал 
ба тусгаарлалт (EI)  

i → o, o → i, o ↔ i  

мин 

 

EI 
15 

 

EI 
30 

EI 
60 

EI 
90 

EI 
120 

4 

 

Бүрэн бүтэн байдал 
ба цацрагжилт (EW) 

 i → o, o → i, o ↔ i  

мин 

  

EW 
20 

EW 
30 

EW 
60 

  

5 4.3 Гал тархалт  мин 

 

4.2 харах 

8 4.4 Ус үл нэвтрүүлэлт 
Даралттай туршилт 

Па 

 

R4 
(150) 

R5 
(300) 

R6 
(450) 

R7 
(600) 

RE 
(>600) 

9 4.5 Өөрийн жингийн 
ачааллын эсэргүүцэл 

kN/м
2
  Мэдүүлсэн утга 

10 4.6 Салхины ачааллын 
эсэргүүцэл 

kN/м
2
  Мэдүүлсэн утга 

11 4.7 Цасны ачааллын 
эсэргүүцэл\Зөвхөн 
цас ачаалах хэсгүүэд\ 

kN/м
2
  Мэдүүлсэн утга 

12 4.8 Цохилтын 
нөлөөллийн 
эсэргүүцэл 

Дотоод хүчин зүйл 
Цохилтын өндөр 

мм  

 
I0 

(n.a.) 
 

I1 
(200) 

 

I2 
(300) 

 
I3 

(450) 

 
I4 

(700) 

 
I5 

(950) 

13  Гадаад  хүчин зүйл 
Цохилтын өндөр 

мм 

 

 
E0 

(n.a.) 

 
E1 

(200) 

 
E2 

(300) 

 
E3 

(450) 

 
E4 

(700) 

 
E5 

(950) 

14 4.9 Хэвтээ түвшинд ирэх 
байнгын ачааны 
эсэргүүцэл 

kN/м 

 

Мэдүүлсэн утга 

16 4.10 
 
4.10.1 

Газар хөдлөлийн 
тэсэрлэлт  
-ажлын үеийн нэмэлт 

шаардлага 

 
 
0 

 

Мэдүүлсэн утга 

17 4.10.2 -ашиглалтын аюулгүй 
ажиллагаа 

 

0 

 Мэдүүлсэн утга 

18 4.11 Дулааны нөлөөлийн 
эсэргүүцэл 

  шилний төрөл зүйлийн үзүүлэлтүүд 

19 4.12 Орчны дуу чимээний 
тусгаарлалт 

Rw (C;Ctr)  

 
дБ  

Мэдүүлсэн утга 

20 4.13 Хөндлөнгийн дуу 
чимээний 
дамжуулалт 

D n,f,w 

 
дБ  

Мэдүүлсэн утга 

21 4.14 Дулаан дамжуулалт W/(м
2
*K)  Мэдүүлсэн утга 

22 4.15 Агаар нэвтрүүлэлт 
Даралттай туршилт 

Па  A1 
(150) 

A2 
(300) 

A3 
(450) 

A4 
(600) 

AE 
(>600) 
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23 4.16 Уур усны нэвчилт   Уурын саадын мэдүүлсэн утга 

24 4.17 Нарны эрчим хүчний 
нэвтрүүэлт 

Нийт энерги 
дамжуулалт 

 
 Мэдүүлсэн утга 

25 4.17  Гэрэл нэвтрүүлэлт   Мэдүүлсэн утга 

 4.18 Цахилгаан гүйдлийн 
хамгаалалт 

  Мэдүүлсэн утга 

 4.19 
 
 
4.19.1 

Насжилт 
\Эдэлгээний ба бөх 
чанар\ 
Ус үл нэвтрүүлэх 
чанарын бат бэх 

  Мэдүүлсэн утга 

 4.19.2 Дулаан 
дамжуулалтын бат 
бэх 

  Мэдүүлсэн утга 

 4.19.3 Агаар 
нэвтрүүлэлтийн бат 
бэх 

  Мэдүүлсэн утга 

 
 
Дээрхээс харахад шилэн фасадны үзүүлэлтийг тусгайлан зохион бүтээсэн систем 
буюу стандарт системээр баригдсан эсэхээс үл хамааран угсралт тус бүр дээр 
тодорхойлно. 
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H.хавсралт  
(мэдээллийн) 

 
Үзүүлэлт болон бүрдэл хэсгүүд хоорондын харилцан хамаарал 
 
H.1-р хүснэгтэд онцлог бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хоорондох харилцан хамаарал, 
өөрөөр хэлбэл ямар нэг бүрэлдэхүүн хэсэг өөрчлөгдвөл ямар онцлог шинж 
чанарыг өөрчилж болохыг харуулж байна. Нэмэлт удирдамжийг холбогдох 
туршилт ба ангиллын стандартаас авч болно. H.1-р хүснэгтэд бүтээгдэхүүний 
өөрчлөлттэй холбоотойгоор дахин туршилт хийх эсэхийг тодорхойлох хэд хэдэн 
аргуудын нэгийг үзүүлэв. 
 
H.1-р хүснэгт –Үзүүлэлт болон бүрдэл хэсгүүд хоорондын хамаарал 
 
Үзүүлэлтүүд  Бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

Тоног 
хэрэгсэл 
болон 
бэхэлгээнүүд

a 

Жийрэг болон 
битүүмжлэлийн 
резин

b 

Хэвтээ ба босоо 
хэлбэржүүлсэн эд анги 

Хавтангууд 

Материал
c 

Эд анги
d 

Шил
e 

Бусад
f 

Бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн галын 
үйлчлэл 

(Y) 

 

Y Y (Y) N N 

Гал тэсвэрлэх чадвар, 
бүрэн бүтэн байдал  

Y (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) 

Бүрэн бүтэн байдал 
ба тусгаарлалт  

N (Y) (Y) (Y) Y Y 

Бүрэн бүтэн байдал 
ба цацрагжилт  

N N N N Y Y 

Гал тархалт  
бүрэн бүтэн байдал 

Y (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) 

Бүрэн бүтэн байдал 
ба тусгаарлалт  

N (Y) (Y) (Y) Y Y 

Бүрэн бүтэн байдал 
ба цацрагжилт  

N N N N Y (Y) 

Ус үл нэвтрүүлэлт 
Даралттай туршилт 

Y Y (Y) Y N N 

Өөрийн жингийн 
ачааллын эсэргүүцэл 

Y Y (Y) Y Y (Y) 

Салхины ачааллын 
эсэргүүцэл 

Y N Y Y Y Y 

Цасны ачааллын 
эсэргүүцэл\Зөвхөн цас 
ачаалах хэсгүүэд\ 

Y N Y Y Y Y 

Цохилтын нөлөөллийн 
эсэргүүцэл 

Аюулгүй эвдрэл 

Y N Y Y Y Y 

Хэвтээ түвшинд ирэх 
байнгын ачааны 
эсэргүүцэл 

Y N Y Y Y Y 

Газар хөдлөлийн 
тэсэрлэлт  

-ажлын үеийн нэмэлт 
шаардлага 

Y N Y Y Y (Y) 

-ашиглалтын аюулгүй 
ажиллагаа 

Y N Y Y Y (Y) 

Дулааны нөлөөлийн 
эсэргүүцэл 

N N N N Y N 

Орчны дуу чимээний 
тусгаарлалт 

(Y) (Y) (Y) Y Y (Y) 
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Хөндлөнгийн дуу 
чимээний дамжуулалт 

N (Y) (Y) Y Y (Y) 

Дулаан дамжуулалт M (Y) Y Y Y Y 

Агаар нэвтрүүлэлт (Y) Y (Y) Y Y N 

Уур усны нэвчилт N N N N N 
 

Нарны эрчим хүчний 
нэвтрүүэлт 

Нийт энерги 
дамжуулалт 

N N N N Y (Y) 

 Гэрэл нэвтрүүлэлт N N N N N (Y) 

Цахилгаан гүйдлийн 
хамгаалалт 

(Y) N N N N N 

Насжилт 
\Эдэлгээний ба бөх 
чанар\ 

Ус үл нэвтрүүлэх 
чанарын бат бөх 

(Y) Y Y N N N 

Дулаан 
дамжуулалтын бат 

бэх 

N Y Y (Y) N (Y) 

Агаар нэвтрүүлэлтийн 
бат бэх 

(Y) Y Y N N N 

Түлхүүр үг: 
Y бүрэлдэхүүн хэсгийн өөрчлөлт нь тухайн шинж чанарыг өөрчлөх магадлалтай. 
(Y) Бүрэлдэхүүн хэсгийн өөрчлөлт нь тухайн шинж чанарыг өөрчлөх боломжтой. 
N  Бүрэлдэхүүн хэсгийн өөрчлөлт  нь тухайн шинж чанарыг өөрчлөхгүй байж болно. 
а
тоо, байршил, бэхэлгээ; тоноглол хэрэгсэлийг сольсон тохиолдолд: хэрэв тоноглол хэрэгсэлийн 

үзүүлэлтүүд нь солигдсон тоноглол хэрэгсэлтэй ижил төстэй байгаа бол,  холбогдох стандартын үндсэн 
дээр баримтжуулсан нотолгоо байгаа тохиолдолд дахин туршилт хийх шаардлагагүй. 
b
Тоо, материал, хэлбэр. 

С
 Юнгийн модуль, дулаан дамжуулалт, нягтрал. 

D 
 Хөндлөн огтлолын талбай ба  хэлбэр, угсралт, агааржуулалтын төхөөрөмжүүд. 

e
 Төрөл, масс, бүрээс, хөндий, хий, суурилуулалт, битүүмжлэл. 

f
Материал, дулаан дамжуулалт, нягтшил, өнгөлгөө, масс, суурилуулалт. 
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I.хавсралт  
(мэдээллийн) 

 
Эдэлгээний суурь үзүүлэлт 

 
Энэ хавсралт нь шилэн фасадны иж бүрдэлийн  бат бэх чанарыг тодорхойлох, 
үнэлэх аргыг тогтооход хамаарна. 
 
Шилэн фасадны иж бүрдэлийн  бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дараах байдлаар ангилна. 
Үүнд: 
Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
 
Шилэн фасадыг төлөвлөсөн ашиглалтын  хугацаанд тогтмол цэвэрлэгээнээс өөр 
техникийн засвар үйлчилгээ шаардагдахгүйгээр тооцоолсон үйлчилгээний хугацаа 
нь харьцангуй өндөр  байдаг. 
 
Хоѐрдогч бүрэлдэхүүн хэсэг 
 
Шилэн фасадны төлөвлөсөн ашиглалтын   хугацаанд ханган нийлүүлэгчийн гаргаж  
өгсөн мэдээллээр тогтмол цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ хийдэг байхаар 
тооцоолсон үйлчилгээний хугацаа нь харьцангуй богино байдаг. 
 
Шилэн фасадны иж бүрдлийн ашиглалтын  хугацаа нь үндсэн  барилгын 
ашиглалтын хугацаанаас бага эсвэл барилгын ашиглалтын  хугацаатай тэнцүү 
байж болно. Зөв төсөвлөсөн болон суурилуулсан шилэн фасад нь 50 жилийн 
ашиглалтын  хугацаатай байдаг бөгөөд  зарим бүрэлдэхүүн хэсгийг шилэн 
фасадын  ашиглалтын явцад засах эсвэл солих шаардлагатай болдог. 
 
Дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд гэж ангилна. Үүнд: 

- хүрээний  бүрэлдэхүүн 
 

- тоног хэрэгсэл (зөвхөн хүрээтэй холбох хэрэгсэлүүд) 
 

- тохируулга бэхэлгээний хэрэгсэлүүд 
 

Дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хоѐрдогч бүрэлдэхүүн хэсгүүд гэж ангилж болно. 
Үүнд : 

- шиллэгээ 
- дүүргэгч хавтан / олон үет болон нийлмэл хавтан/ 
- жийрэг болон битүүмжлэлийн резин 
- тоноглол  хэрэгсэл /зөвхөн онгойлгох хэсгүүд/ 

 
Шилэн фасадны иж бүрдэл  үйлдвэрлэгч бүх хоѐрдагч бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
засварлаж эсвэл сольж болно гэдгийг анхааруулах, үзүүлэх ѐстой. 
 
Бүтээгдэхүүний стандартын шаардлагыг хангаж байгааг харуулахын тулд доорх 
хүснэгтэд үзүүлснээр гүйцэтгэлийг хангах чадваргүй болсон шалтгааныг 
тодорхойлох шаардлагатай. 
 
Шилэн фасадны бат бэхэд  нөлөөлөх  үзүүлэлтийг  доор дурдсан  байдлаар 
тодорхойлж өгөх нь чухал юм. 
 
 



78 
 

I.1-р хүснэгт - Ус үл нэвтрүүлэх чадварыг тогтвортой байлгах 
 

 элэгдэл насжилт 
UV үйлчлэл 

/Хэт ягаан туяаны/ 
    

Жийрэг болон 
битүүмжлэлийн резин EN 12365-1 ба EN 12365-1 ба EN 12365-1 ба 

 EN 12365-4 EN 12365-4 EN 12365-4 
    

Наалт , нягтруулагч EN 15651-1 ба EN 15651-1 ба EN 15651-1 ба 

 EN 15651-2 EN 15651-2 EN 15651-2 

 EN ISO 11600 EN ISO 11600 EN ISO 11600 

 EN ISO 9046 EN ISO 9046 EN ISO 9046 

 EN ISO 9047 EN ISO 9047 EN ISO 9047 

 EN ISO 8339   

 EN ISO 8340   

 EN ISO 10590   

 EN ISO 10591   

 
 

I.2-р хүснэгт - Дулаан дамжуулалтын тэсвэрлэлт 
 
 

 Насжилт 
UV үйлчлэл 

/Хэт ягаан туяаны/ 
   

Дулаан дамжуулалт багатай шил EN 1096-2, EN 1096-3, EN 1096-4 

EN 1096-2, EN 1096- 

3, EN 1096-4   
   

Наамал шилэн багц 

EN 1279-2, EN 1279-3, EN 1279-4 

EN 1279-2, EN 1279- 

3, EN 1279-4 ба 
ба  EN 1279-5  

EN 1279-5   
   

 EN 13162, EN 13163, EN 13164,  

Дулаан тусгаарлагч материал 

EN 13165, EN 13166, EN 13167, 

хамааралгүй 
 EN 13168, EN 13169, EN 13170,   

 EN 13171  
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I.3-р хүснэгт – Агаар нэвтрүүлэлтийн  тогтвортой байдал 
 

 элэгдэл насжилт 
UV үйлчлэл 

/Хэт ягаан туяаны/ 
    

Жийрэг болон 
битүүмжлэлийн резин EN 12365-1  EN 12365-1  EN 12365-1  

 EN 12365-4 EN 12365-4 EN 12365-4 
    

Наалт , нягтруулагч EN 15651-1    

 EN 15651-2   

 EN ISO 11600 EN 15651-1  EN 15651-1  

 EN ISO 9046 EN 15651-2 EN 15651-2 

 EN ISO 9047 EN ISO 11600 EN ISO 11600 

 EN ISO 8339 EN ISO 9046 EN ISO 9046 

 EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 9047 

 EN ISO 10590   

 EN ISO 10591   
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ZA.Хавсралт  
(мэдээллийн) 

 
Европын Холбооны CPR буюу ―Барилгын Бүтээгдэхүүний Зохицуулалт‖-ыг 

энэ стандартын бүлгүүдтэй нийцүүлсэн  заалтууд 
 
ZA.1 Хамрах хүрээ болон холбогдоха үзүүлэлтүүд 

Энэхүү Европын стандартыг Европын Комисс ба Европын чөлөөт худалдааны 
нийгэмлэгээс өгсөн эрхийн дагуу CEN-ийн байгууллагаас  M 108 "Шилэн фасад" -
ын дагуу бэлтгэж, боловсруулсан. 

Хэрэв энэхүү Европын стандартыг Европын Холбооны албан ѐсны сэтгүүл (OJEU)-

д дурдсан бол энэхүү стандартын заалтууд нь энэ  хавсралтад заасанчлан 
№305/2011 Зохицуулалт (ЕU)-ын  дагуу холбогдох  заалтуудыг биелүүлэх бүрэн 
эрхтэй холбоотой гэж үзнэ. 

Энэ хавсралтын ZA.1-р хүснэгтэд тодорхойлсон шилэн фасаданд ашиглах  CE 
маркийн тэмдэглэгээг болон  холбогдох заалтуудыг үзүүлсэн болно. 
 
Энэ хавсралт нь мандатын хамрах хүрээнд хамаарах энэ стандартын 1-р хэсэгтэй   
ижил хамрах хүрээтэй бөгөөд   энэ нь ZA.1-р хүснэгтэд тодорхойлогдсон болно. 
 

ZA.1-р хүснэгт – Гадна хананы шилэн фасаданд  хамаарах заалтууд 
 

Бүтээгдэхүүн: Шилэн фасадны иж бүрдэл 
Зорилтот хэрэглээ: Барилгын хашлага бүтээцийн хэсэг болгон ашиглах 
зориулалттай шилэн фасадны иж бүрдэл 

Үндсэн үзүүлэлтүүд Энэ зүйл дэх болон 
бусад бусад 
Европын 
стандартуудтай 
холбоотой үндсэн 
үзүүлэлтүүд 

Зохицуулалтын 
анги 

Түвшин ба 
анги, 
гүйцэтгэлийн 
илэрхийлэл 

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
галын үйлчлэл 

4.1  ангиуд 

Гал тэсвэрлэх чадвар 
(E)бүрэн бүтэн байдал  

4.2  ангиуд 

(EI)Бүрэн бүтэн байдал ба 
тусгаарлалт  

 ангиуд 

(EW)Бүрэн бүтэн байдал 
ба цацрагжилт  

 ангиуд 

Гал тархалт  
(E)бүрэн бүтэн байдал 

4.3  ангиуд 

(EI)Бүрэн бүтэн байдал ба 
тусгаарлалт   

ангиуд 

(EW)Бүрэн бүтэн байдал 
ба цацрагжилт   

ангиуд 

Ус үл нэвтрүүлэлт 
Даралттай туршилт 

4.4  ангиуд 

Өөрийн жингийн 
ачааллын эсэргүүцэл 

4.5  kН/м2 

Салхины ачааллын 
эсэргүүцэл 

4.6  kН/м2 
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Цасны ачааллын 
эсэргүүцэл\Зөвхөн цас 
ачаалах хэсгүүэд\ 

4.7  kН/м2 

Цохилтын нөлөөллийн 
эсэргүүцэл 
Аюулгүй эвдрэл 

дотоод  

4.8.2  ангиуд 

гадаад 4.8.3  ангиуд 

Хэвтээ түвшинд ирэх 
байнгын ачааны 
эсэргүүцэл 

4.9  kН/м2 

Газар хөдлөлийн 
тэсэрлэлт  

-ашиглалтын аюулгүй 
ажиллагаа 

4.10.2  0 

-ажлын үеийн нэмэлт 
шаардлага 

4.10.3  0 

Дулааны нөлөөлийн 
эсэргүүцэл 

4.11  Шилний 
төрлөөс 
хамаарна. 

Орчны дуу чимээний 
тусгаарлалт 

4.12  дБ 

Хөндлөнгийн дуу 
чимээний дамжуулалт 

4.13  дБ 

Дулаан дамжуулалт 4.14  W/м2K 

Агаар нэвтрүүлэлт 4.15  ангиуд 

Уур усны нэвчилт 4.16  Уурын саадын 
төрлөөс 
хамаарна. 

Нарны эрчим хүчний 
нэвтрүүэлт 

Нийт энерги 
дамжуулалт 

4.17  Тоо хэмжээ ба 
% 

 Гэрэл нэвтрүүлэлт 4.17  Тоо хэмжээ ба 
% 

Ус үл нэвтрүүлэлтийн 
тэсвэрлэлт 

- жийрэг 
элэгдэлт, насжилт, 
хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 
- битүүмжлэлийн 

нягтруулагч 
элэгдэлт, насжилт, 

хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

4.19.2  ангиуд 

Дулаан дамжуулалтын 
тэсвэрлэлт 

- Дулаан 
дамжуулалт 

багтай шилний 
элэгдэлт, насжилт, 

4.19.3  Эерэг/сөрөг 
% 
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хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

-Наамал шилэн 
багцны  

элэгдэлт, насжилт, 
хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 
-Дулаан 

тусгаарлагч 
материлын  

элэгдэлт, насжилт,  

Агаар нэвтрүүлэлтийн 
тэсвэрлэлт 

- жийрэг 
элэгдэлт, насжилт, 
хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 
- битүүмжлэлийн 

нягтруулагч 
элэгдэлт, насжилт, 

хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

4.19.4  ангиуд 

 
 
Тухайн бүтээгдэхүүнийг зориулалтаар ашиглахад тодорхой үндсэн үзүүлэлттэй 
холбоотой зохицуулалтын шаардлагууд  байхгүй тохиолдолд тэдгээрийн зарим 
үндсэн шинж чанаруудтай холбоотой бүтээгдэхүүний үзүүлэлтийн тодорхойлолтыг 
гишүүн орнуудад шаарддаггүй. 

Энэ тохиолдолд зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг гишүүн орнуудын 
үйлдвэрлэгч нар эдгээр үндсэн шинж чанар болон "Тодорхойлогдоогүй 
үзүүлэлтүүд" (NPD) -тэй холбоотой бүтээгдэхүүнүүдийн онцлог үзүүлэлтийг СЕ  
маркийн дагалдах мэдээлэлд тохируулах, тэдгээрийн гүйцэтгэлийг тодорхойлох 
шаардлагагүй болох ба  гүйцэтгэлийн мэдэгдэлд (ZA.3-ийг үзнэ үү) эдгээр чухал 
үзүүлэлтүүдийг ашиглаж болно. 
 
ZA.2 Шилэн фасадны иж бүрдэлийн  AVCP-ийн дараалал 
 
ZA.2.1 AVCP –ийн систем буюу схемууд 
 
1996/580 (OJEU L254 8/10/1996) Eвропын Холбооны  шийдвэрээр байгуулсан,  
2001/596 (OJEU L209 2 / нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан) 1996 оны 5-р тогтоолоор 
батлагдсан ZA.1-р хүснэгтэд заасан шилэн фасадны иж бүрдэлийн  AVCP систем 
08/2001)-ийг  шилэн фасадны  M108 мандатын  III.хавсралтад заасны дагуу 
зориулалтын дагуу ашиглах ба гүйцэтгэлийн холбогдох түвшний(үүд) буюу 
ангиллын хувьд  ZA.2-р хүснэгтэд үзүүлэв. 
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ZA.2 хүснэгт – AVCP-ийн систем 
 

Бүтээгдэхүүн Зорилтот 
хэрэглээ 

Гүйцэтгэлийн 
анги(ууд) эсвэл 
түвшин(үүд) 
 

AVCP-ийн систем 

Шилэн фасадны 
иж бүрдэл 

Гадна хана нь 
галын 
үйлчлэлийн 
шаардлагад 
нийцсэн байна 

A1*, A2*, B*,C*  

 

A1**, A2**, B**, 
C**, D, E 

3 

 

Гадна хана нь 
галын 
үйлчлэлийн 
шаардлагад 
нийцээгүй  байна 

 3 

Систем 1: Зохицуулалт (ЕХ) № 305/2011 (CPR) -ийг үз. Хавсралт V, 1.2 
Систем 3: Зохицуулалт (ЕХ) № 305/2011 (CPR) -ийг үз. Хавсралт V, 1.4 
* Тодорхойлох боломжтой үйлдвэрлэлийн үе шат нь галын урвалын 
ангилалыг сайжруулахад хүргэдэг бүтээгдэхүүн / материал (жишээлбэл, галд  
тэсрэх бодис эсвэл органик материалыг хязгаарлах) 
** Тайлбар,  (*) тайлбарлаагүй бүтээгдэхүүн / материал. 

 
ZA.1-р хүснэгтэд заасан шилэн фасадны иж бүрдэлийн  AVCP нь дээрх болон 
бусад Европын стандартуудын заалтыг хэрэглэсний үр дүнд ZA.3 ба ZA.4-р  
хүснэгтэд заасан AVCP горимд нийцсэн байна. 
Эрх бүхий байгууллагын  гүйцэтгэх үүргийн агуулга нь холбогдох эрх мэдлийн 
хүрээнд Хавсралт III-т заасан болон  үйлдвэрлэгч хүссэн тохиолдолд хамаарах 
үндсэн үзүүлэлтээр хязгаарлагдах ѐстой. 
 
ZA.3-р хүснэгт –Систем1-ийн дагуу шилэн фасадны туршилтын төрөлд  хийх 

тохирлын үнэлгээний даалгавар 
 

Үүрэг Үүргийн агуулга AVCP 
хэрэглэх 
заалтууд 
 

Үйлдвэрлэгчийн 
үүрэг 

Бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн 
хяналт 

ZA.1-р хүснэгтийн үндсэн 
үзүүлэлттэй холбоотой, 
төлөвлөсөн хэрэглээнд 
хамааралтай үзүүлэлтүүд нь 
мэдэгдэж байх 

6.3 

Туршилтын 
төлөвлөгөөний 
дагуу үйлдвэрт 
авсан дээжийг 
цаашид турших 

Зорилтот хэрэглээнд 
хамаарах ZA.1-р хүснэгтийн 
үндсэн үзүүлэлтүүд нь 
мэдэгдэж байх 
 

6.3.6 

Бүтээгдэхүүний 
баталгаажуулалт
ын эрх бүхий 
байгууллагын  
үүрэг 

Туршилтын төрөл 
(дээж түүвэрлэх гэх 
мэт) дээр үндэслэн 
бүтээгдэхүүний 
төрлийг 
тодорхойлох, 

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
галын үйлчлэл  
Гал тэсвэрлэх чадвар 
Галын тархалт /өнгөн 
хэсгийн/ 
Өөрийн жингийн ачааллын 

6.2 
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төрөл,тооцоолол,  
хүснэгтэн 
үзүүлэлтүүд  эсвэл 
бүтээгдэхүүний 
бичвэр 
тодорхойлолт 
 

эсэргүүцэл 
Салхины ачааллын 
эсэргүүцэл 
Цасны ачааллын эсэргүүцэл 
\Зөвхөн цас ачаалах 
хэсгүүдэд\ 
Цохилтын нөлөөллийн 
эсэргүүцэл 
Хэвтээ түвшинд ирэх 
байнгын ачааны эсэргүүцэл 
Газар хөдлөлийн тэсэрлэлт  
Дулааны нөлөөлийн 
эсэргүүцэл 
 

Үйлдвэрлэгчийн 
болон БҮХ-ийн 
анхны үзлэг 

Зорилтот хэрэглээнд 
хамаарах ZA.1-р хүснэгтийн 
үндсэн шинж чанаруудтай 
холбоотой параметрүүд, 
тухайлбал: Бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн галын үйлчлэл  
Гал тэсвэрлэх чадвар 
Галын тархалт /өнгөн 
хэсгийн/ 
Өөрийн жингийн ачааллын 
эсэргүүцэл 
Салхины ачааллын 
эсэргүүцэл 
Цасны ачааллын эсэргүүцэл 
\Зөвхөн цас ачаалах 
хэсгүүдэд\ 
Цохилтын нөлөөллийн 
эсэргүүцэл 
Хэвтээ түвшинд ирэх 
байнгын ачааны эсэргүүцэл 
Газар хөдлөлийн тэсэрлэлт  
Дулааны нөлөөлийн 
эсэргүүцэл 
БҮХ-ийн бичиг баримтын 
бүрдэл 

6.3.4 

БҮХяналтын 
тасралтгүй хяналт, 
үнэлгээ, дүгнэлт 

ZA.1-р хүснэгтэд үзүүлсэн 
үндсэн шинж чанаруудтай 
холбоотой параметрүүд нь 
мэдэгдэж буй зориулалттай 
холбоотой, тухайлбал 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
галын урвал. БҮХ-ийн 
баримтжуулалт 

6.3.5 

 Бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн 
хяналт - БҮХ 

ZA.1-р хүснэгтийн үндсэн 
шинж чанаруудтай 
холбоотой ,төлөвлөсөн 
хэрэглээнд хамааралтай 
үзүүлэлтүүд нь мэдэгдэж 
байх 

6.3 
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ZA.4-р хүснэгт –Систем 3-ийн дагуу шилэн фасадны туршилтын төрөлд  хийх 

тохирлын үнэлгээний даалгавар 

Үүрэг Үүргийн агуулга AVCP 
хэрэглэх 
заалтууд 
 

 Ердийн туршилтын 
үндсэн дээр 
бүтээгдэхүүний 
төрлийг тодорхойлох 
(үйлдвэрлэгчийн авч 
явуулсан дээжинд 
үндэслэсэн),  
тооцооллын аргачлал,  
хүснэгтийн утга эсвэл 
бүтээгдэхүүний бичвэр 
тодорхойлолт 

Гал тэсвэрлэх чадвар 
Галын тархалт /өнгөн хэсгийн/ 
Өөрийн жингийн ачааллын 
эсэргүүцэл 
Салхины ачааллын эсэргүүцэл 
Цасны ачааллын 
эсэргүүцэл\Зөвхөн цас ачаалах 
хэсгүүдэд\ 
Цохилтын нөлөөллийн эсэргүүцэл 
Хэвтээ түвшинд ирэх байнгын 
ачааны эсэргүүцэл 
Газар хөдлөлийн тэсэрлэлт  
Дулааны нөлөөлийн эсэргүүцэл 
 

6.2 

 
 
ZA.2.2 Гүйцэтгэлийн мэдүүлэг (цаашид DoP гэх) 
 
ZA.2.2.1 Ерөнхий зүйл 
 
Үйлдвэрлэгч DoP-ийг бэлдэж, CE маркийг Зохицуулалт № 305/2011 (ЕU)-ын 
V.хавсралтад заасан төрөл бүрийн AVCP системүүдэд үндэслэн боловсруулна. 
Жишээ:  
 
Систем 1-ийн  бүтээгдэхүүний хувьд 
 
- үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хяналт, үйлдвэрлэгчийн явуулсан туршилт 
төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрийн дээжийг цаашид турших;  
 
- төрөлжсөн тестийг тодорхойлох (түүвэрлэх гэх мэт), төрөл тооцоо, 
хүснэгтлэгдсэн утга, бүтээгдэхүүний тодорхойлолтыг үндэслэн бүтээгдэхүүний 
төрлийг баталгаажуулах эрх бүхий байгууллагаас  гаргасан гүйцэтгэлийн 
тогтвортой байдлын гэрчилгээ;  
 
- үйлдвэрлэгчийн  анхан шатны  үйлдвэрлэлийн хяналт, үйлдвэрлэлийн хяналтыг 
тасралтгүй явуулах, байнгын хяналт ба үнэлгээ,   үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн 
хяналтын  үнэлгээ хийх. 
 
Систем 3-ы  бүтээгдэхүүний хувьд 

-  үйлдвэрлэгчийн дотооддоо хэрэгжүүлэх  үйлдвэрлэлийн хяналт;  
 
- бүтээгдэхүүний төрлийн туршилтыг үйлдвэрлэгчийн явуулсан дээжинд 
үндэслэсэн, бүтээгдэхүүний тооцоо, хүснэгтийн утгыг эсвэл эрх бүхий  сорилтын 
лабораторийн хийсэн бүтээгдэхүүний тодорхойлолтыг үндэслэнэ. 
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ZA.2.2.2 Агуулга 
 
DoP загварыг ЕХ-ны  Зохицуулалт №305/2011-ын III.хавсралтад оруулсан болно. 
Энэхүү Зохицуулалтад  заасны дагуу DoP нь дараах мэдээллийг агуулсан байх 
ѐстой.  
Үүнд: 
 
- Гүйцэтгэлийн мэдүүлэгт бүтээгдэхүүний төрлийн лавлагааг иш татан оруулах; 

- CPR-ийн V. Хавсралт -д заасан барилгын бүтээгдэхүүний схем буюу AVCP-ийн 
систем; 

- чухал ач холбогдолтой үзүүлэлтийг үнэлэхэд ашигласан стандартын  дугаар ба 
огноо; 

Үүнд:  
- хэрэглэж буй техникийн баримт бичгийг ашигласан лавлагаа дугаар ба 
үйлдвэрлэгч нь тухайн бүтээгдэхүүнийг дагаж мөрдөх зааварт тавьсан шаардлага. 
 
DoP-д дараах зүйлийг нэмэлтээр агуулна.  
Үүнд:  

a) барилга угсралтын зориулалтаар хэрэглэх зориулалт, ашиглалттай нийцсэн 
техникийн тодорхойлолт; 
 

b) төлөвлөсөн зориулалттай хэрэглээ буюу ашиглалттай нийцсэн техникийн 
тодорхойлолтод заасан чухал үзүүлэлтүүдийн жагсаалт; 

 
c) зориулалтын хэрэглээ буюу ашиглалттай холбоотой барилгын 

бүтээгдэхүүний нэн чухал үзүүлэлтүүдийн дор хаяж нэг гүйцэтгэл; 
 

d) хэрэв  шаардлагатай бол үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний шинж чанарыг 
тодорхойлсон гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн талаархи  Комиссын 
шийдвэрийн  үндсэн дээр тодорхойлсон үндсэн шинж чанаруудтай 
холбоотой тооцоололд үндэслэн шаардлагатай бол барилгын 
бүтээгдэхүүний  чанар, гүйцэтгэл, түвшин, зах зээл дээр  эсвэл Комиссын 
тодорхойлсон чухал шинж чанарын үзүүлэлтүүдтэй холбоотой гүйцэтгэлийн 
хувьд босго түвшний бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийг үйлдвэрлэгч тодорхойлох; 
 

e) барилгын бүтээгдэхүүнийг зориулалтаар ашиглах, ашиглахтай холбоотой 
гүйцэтгэлд хамаарах,  үйлдвэрлэгч нь зах зээлд гаргах боломжтой байхаар 
төлөвлөсөн бүтээгдэхүүний зориулалт буюу хэрэглээний үндсэн шинж 
чанаруудтай холбоотой заалтуудыг анхааралдаа авах;  

 
f) гүйцэтгэлийг илэрхийлэхгүй байх үндсэн үзүүлэлтүүдийн  "NPD" үсгээр 

(Тодорхойлсон гүйцэтгэлгүй гэх). 
 

DoP –ний  нийлүүлэлтийн талаар ЕХ-ны Зохицуулалт № 305/2011-ын 7 дугаар 
зүйлийг дагаж мөрдөнө. 
 
31 дүгээр зүйлд дурдсан мэдээллийг, дээрхи тохиолдолд, 1907/2006 оны 
Зохицуулалт (Химийн бодисын бүртгэл, Үнэлгээ, зөвшөөрөл, Хязгаарлалтууд)-
ын 33 дугаар зүйлд зааснаар  DoP-ийн баримт  бичигтэй хамт ирүүлнэ. 
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ZA.2.2.3 Гүйцэтгэлийн мэдүүлэг (DoP)-ийн жишээ  
 
 Дараах байдлаар  бөглөх  шилэн фасадны DoP-ийн жишээг харуулав. 
 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  МЭДЭГДЭЛ (DoP)  
 

00001-ABC-789123 
 
1. Бүтээгдэхүүний төрлийн тусгай  таних код: 
 
  Гадна  хананы зориулалттай шилэн фасад 
 
    00001-ABC-789123 
 
2. Зүйл 11(4) -д заасны дагуу барилгын бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох боломжтой 
төрөл, багц буюу серийн дугаар эсвэл бусад элементүүд: 
 
Шилэн багцын  төрөл XX 
00001-ABC-789123 
 
3. Үйлдвэрлэгчийн техникийн тодорхойлолтод нийцсэн  барилгын зорилтот  
хэрэглээ буюу зориулалт: 
 
Оффисын барилгын гадна ханын зориулалттай Шилэн фасад  
 
4. Худалдагчийн  нэр,  бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэг,  11 дүгээр зүйл (5) -д 
заасны дагуу үйлдвэрлэгчийн  холбоо барих хаяг: 

 
                                           PO Box 21 
                                            Б-1050 Бельги улс, Брюссель 
                                            Утас +32987654321 
                                             Факс: +32123456789 
                                            И-мэйл: anyco.sa@provider.be 
 
5. 12 дугаар зүйлийн (2) -д заасан зорилтыг биелүүлэх эрх бүхий төлөөлөгч-
ийн нэр, холбоо барих хаяг: 
 
                                         Anyone Ltd 
                                        Flower Str. 24 
                                       Вест Хэмфордширэй 
                                       Их Британи-589645 Нэгдсэн Вант Улс 
                                       Утас +44987654321 
                                       Факс: +44123456789 
                                      и-мэйл: anyone.ltd@provider.uk 
 
6. Барилгын бүтээгдэхүүний Гүйцэтгэлийн тогтмол байдлын үнэлгээ ба 
баталгаажуулалт, CPR-д заасны дагуу V.Хавсралт: 
 
                                            Систем 3 
 
7. Уялдуулан гүйцэтгэсэн  стандартад хамаарах барилгын бүтээгдэхүүний 
гүйцэтгэлийн талаархи мэдүүлэг: 
 

mailto:anyco.sa@provider.be
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 Итгэмжлэгдсэн эрх бүхий ―Шилэн фасад‖-ны сорилтын лаборатори‖-
ийн  ердийн дээж дээр (үйлдвэрлэгчээс явуулсан дээж дээр 
суурилсан) хийсэн бүтээдэхүүний төрлийн тодорхойлолт, тооцооллын 
аргачлал, хүснэгтлэсэн үзүүлэлтүүд  болон  систем 3-ийн дагуу 
бүтээгдхүүний баримтжуулсан тайлбар  зэргийг багтаасан 5678 тоот 
туршилтын сорилын үр дүн, тайлан 
 
8. Мэдүүлсэн гүйцэтгэл 

 

Үндсэн үзүүлэлтүүд Хэмжих 
үзүүлэлт 

Нийцсэн 
техникийн 
шаардлага 

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн галын үйлчлэл 
-бүрээстэй, хүрээний хэлбэржүүлсэн 

материал 
-жийрэг 

- дүүргэгч хавтан 

 

 
А2 
Е 
В 

EN13830:2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гал тэсвэрлэх чадвар  EI190 

Гал тархалт  EI190 

Ус үл нэвтрүүлэлт R4 

Өөрийн жингийн ачааллын эсэргүүцэл 0,6 kН/м2 

Салхины ачааллын эсэргүүцэл 1,0 kН/м2 

Цасны ачааллын эсэргүүцэл 0,9 kН/м2 

Цохилтын нөлөөллийн эсэргүүцэл 
Аюулгүй эвдрэл 

Дотоод  
гадаад 

 
I1 
E1 

Хэвтээ түвшинд ирэх байнгын ачааны 
эсэргүүцэл 

1,0 kН/м2 

Газар хөдлөлийн тэсвэрлэлт  
-ажлын үеийн нэмэлт шаардлага  
-ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа 

0,0010 

0,0020 

Дулааны нөлөөлийн эсэргүүцэл Хатжуулсан 
шил 

Орчны дуу чимээний тусгаарлалт 36 дБ 

Хөндлөнгийн дуу чимээний дамжуулалт 50 дБ 

Дулаан дамжуулалт 1,6 W/м2K 

Агаар нэвтрүүлэлт A3 

Уур усны нэвчилт Хөнгөн 
цагаан 
арын 
самбар 

Нарны эрчим хүчний нэвтрүүлэлт 
 

0,25 

 Гэрэл нэвтрүүлэлт 0,55 

Ус үл нэвтрүүлэлтийн тэсвэрлэлт 
- жийрэг 

элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

 
G63554 
25LM 
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- битүүмжлэлийн нягтруулагч 
элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 

Дулаан дамжуулалтын тэсвэрлэлт 
- Дулаан дамжуулалт багтай 

шилний 
элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 
-Наамал шилэн багцны  

элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

-Дулаан тусгаарлагч материлын  
элэгдэлт, насжилт,  
 

 Тооцох 
тооцох 

Агаар нэвтрүүлэлтийн тэсвэрлэлт 
- жийрэг 

элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

- битүүмжлэлийн нягтруулагч 
элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 

 
G63554 
25LM 
 
 

 
9. 1, 2-р зүйлд тодорхойлсон бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл нь 8-р зүйлд заасан 

үзүүлэлтэд нийцсэн байна. 
 
Энэхүү гүйцэтгэлийн мэдэгдэл нь 4-р зүйлд тодорхойлсон үйлдвэрлэгчийн 
хариуцлагын дор олгогдоно. 
Үйлдвэрлэгчийн өмнөөс гарын үсэг зурж, дараах хаягаар: 
................................................................................................................................. 
 
(нэр ба албан тушаал ) 
....................................... .. ............... ....................................... .. ............... 
 
(олгосон газар, огноо) ....................................... .. ............... (гарын үсэг) 

 
ZA.3  CE маркийн тэмдэглэгээ ба шошгололт 
 
СЕ  маркийн тэмдэг нь ЕХ-ны Зохицуулалт 765/2008-ын 30 дугаар зүйлд заасан 
ерөнхий зарчимд нийцсэн байх ба харагдахуйц, тод, арилахгүй  байх ѐстой. Үүнд: 
 
Шилэн фасаданд  буюу 
 
Түүнд хавсаргасан  шошго дээр 
 
 
Бүтээгдэхүүний мөн чанараас болж энэ боломжгүй буюу баталгаагүй бол дараах 
байдлаар  хийнэ. Үүнд: 
- савлагаа эсвэл 
- дагалдах баримт бичигт. 
 
- анх үйлдвэрлэж эхэлсэн жилийн сүүлийн хоѐр орон; 
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- үйлдвэрлэгчийн нэр, албан ѐсны бүртгэлтэй хаяг, эсвэл үйлдвэрлэгчийн нэр, 
хаягийг тодорхой, хоѐрдмол утгагүйгээр тодорхойлох боломжтой таних тэмдэг; 

 
- бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох өвөрмөц таних код; 
 
- гүйцэтгэлийн мэдэгдлийн лавлах дугаар; 
 
- гүйцэтгэлийн анги буюу түвшин; 
 
- баталсан техникийн шаардлагын  хугацаа; 
 
- эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтын дугаар; 
 
- холбогдох нийцтэй техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан зориулалтын хэрэглээ. 
 
Барилгын бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэхээс өмнө CE маркийн тэмдэглэгээг 
хэрэглэнэ. Энэ нь тодорхой дүрс буюу бусад шинж тэмдэг, тухайлбал тодорхой 
эрсдэл буюу хэрэглээг зааж болно. 
ZA.1-ээс ZA.2-р зурагт дагалдах баримт бичигт багтах төрөл бүрийн систем буюу 
схем  тус бүрийн хувьд AVCP-ийн хамарсан бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг 
үзүүлсэн болно. 
 
 

 
 0124 

 -CE маркийн тэмдэглэгээ нь C 
болон E тэмдэгтээс бүрдэнэ. 
-Сорилтын лабораторийн 
бүртгэгдсэн дугаар  

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, 
Belgium 

 
 

15 
00001-ABC-789123 

 

үйлдвэрлэгчийн нэр, албан 
ѐсны бүртгэлтэй хаяг, эсвэл 
үйлдвэрлэгчийн нэр,хаягийг 
тодорхойлох боломжтой 
таних тэмдэг; 
- анх үйлдвэрлэж  эхэлсэн 
жилийн сүүлийн хоѐр орон; 
DoP-ийн лавлагааны дугаар 

EN13830:2015 

 

Батлагдасан Европын 
стандартын дугаар, 
тухайлбал OJEU-д 
мэдээглэгдсэн. 

00001-ABC-789123  Бүтээгдэхүүний төрлийг 
тодорхойлох тусгай таних код 

Гадна ханын зориулалттай шилэн 
фасадны иж бүрдэл 

 Европын стандартад заасан 
бүтээгдэхүүний зориулалт  ба  
хэрэглээ 

  Гүйцэтгэлийн анги буюу 
түвшин 

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн галын үйлчлэл 
-бүрээстэй, хүрээний хэлбэржүүлсэн материал 

-жийрэг 
- дүүргэгч хавтан 

 
А2 
Е 
В 

 

Гал тэсвэрлэх чадвар  EI190  
Гал тархалт  EI190  
Ус үл нэвтрүүлэлт R4  
Өөрийн жингийн ачааллын эсэргүүцэл 0,6 kН/м

2
  

Салхины ачааллын эсэргүүцэл 1,0 kН/м
2
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Цасны ачааллын эсэргүүцэл 0,9 kН/м
2
  

Цохилтын нөлөөллийн эсэргүүцэл 
Аюулгүй эвдрэл 

Дотоод  
гадаад 

 
I1 
E1 

 

Хэвтээ түвшинд ирэх байнгын ачааны 
эсэргүүцэл 

1,0 kН/м
2
  

Газар хөдлөлийн тэсэрлэлт  
-ажлын үеийн нэмэлт шаардлага  
-ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа 

0,001
0 

0,002
0 

 

Дулааны нөлөөлийн эсэргүүцэл Хатжуулсан 
шил 

 

Орчны дуу чимээний тусгаарлалт 36 дБ  
Хөндлөнгийн дуу чимээний дамжуулалт 50 дБ  
Дулаан дамжуулалт 1,6 W/м

2
K  

Агаар нэвтрүүлэлт A3  
Уур усны нэвчилт Хөнгөн цагаан 

арын самбар 
 

Нарны эрчим хүчний нэвтрүүэлт 
 

0,25  

 Гэрэл нэвтрүүлэлт 0,55  
Ус үл нэвтрүүлэлтийн тэсвэрлэлт 

- жийрэг 
элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 
- битүүмжлэлийн нягтруулагч 

элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

 

 
G63554 
25LM 

 

Дулаан дамжуулалтын тэсвэрлэлт 
- Дулаан дамжуулалт багтай шилний 

элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

-Наамал шилэн багцны  
элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 
-Дулаан тусгаарлагч материлын  

элэгдэлт, насжилт,  
 

 Тооцох 
тооцох 

 

Агаар нэвтрүүлэлтийн тэсвэрлэлт 
- жийрэг 

элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

- битүүмжлэлийн нягтруулагч 
элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 

 
G63554 
25LM 
 

 

 
ZA.1-р зураг -  AVCP –ийн  систем -3-ийн дагуу бүтээгдэхүүний мэдээлэл, СЕ 

маркийн тэмдэглэгээний жишээ  
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                               0124 

 -CE маркийн тэмдэглэгээ нь C 
болон E тэмдэгтээс бүрдэнэ. 
-Сорилтын лабораторийн 
бүртгэгдсэн дугаар  

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, 
Belgium 

 
15 

 

00001-ABC-789124 

 

үйлдвэрлэгчийн нэр, албан 
ѐсны бүртгэлтэй хаяг, эсвэл 
үйлдвэрлэгчийн нэр, хаягийг 
тодорхойлох боломжтой 
таних тэмдэг; 
- анх үйлдвэрлэж  эхэлсэн 
жилийн сүүлийн хоѐр орон; 
-DoP-ийн лавлагааны дугаар 

EN13830:2015 

 

Батлагдасан Европын 
стандартын дугаар, 
тухайлбал OJEU-д 
мэдээглэгдсэн. 

00001-ABC-789124 

 

Бүтээгдэхүүний төрлийг 
тодорхойлох тусгай таних код 

Гадна ханын зориулалттай шилэн фасадны 
иж бүрдэл 

 Европын стандартад заасан 
бүтээгдэхүүний зориулалт  ба  
хэрэглээ 

  Гүйцэтгэлийн анги буюу 
түвшин 

Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн галын үйлчлэл 
-бүрээстэй, хүрээний хэлбэржүүлсэн материал 

- дүүргэгч хавтан  
А2 
В 

 

Гал тэсвэрлэх чадвар  EI190  
Гал тархалт  EI190  
Ус үл нэвтрүүлэлт R4  
Өөрийн жингийн ачааллын эсэргүүцэл 0,6 kН/м

2
  

Салхины ачааллын эсэргүүцэл 1,0 kН/м
2
  

Цасны ачааллын эсэргүүцэл 0,9 kН/м
2
  

Цохилтын нөлөөллийн эсэргүүцэл 
Аюулгүй эвдрэл 

Дотоод  
гадаад 

 
I1 
E1 

 

Хэвтээ түвшинд ирэх байнгын ачааны эсэргүүцэл 1,0 kН/м
2
  

Газар хөдлөлийн тэсэрлэлт  
-ажлын үеийн нэмэлт шаардлага  
-ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа 

0,001
0 

0,002
0 

 

Дулааны нөлөөлийн эсэргүүцэл Хатжуулсан 
шил 

 

Орчны дуу чимээний тусгаарлалт 36 дБ  
Хөндлөнгийн дуу чимээний дамжуулалт 50 дБ  
Дулаан дамжуулалт 1.6 W/м

2
K  

Агаар нэвтрүүлэлт A3  
Уур усны нэвчилт Хөнгөн 

цагаан арын 
самбар 

 

Нарны эрчим хүчний нэвтрүүэлт 
 

0,25  

 Гэрэл нэвтрүүлэлт 0,55  
Ус үл нэвтрүүлэлтийн тэсвэрлэлт 

- жийрэг  
G63554 
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элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

- битүүмжлэлийн нягтруулагч 
элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 
 

25LM 

Дулаан дамжуулалтын тэсвэрлэлт 
- Дулаан дамжуулалт багтай шилний 

элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

-Наамал шилэн багцны  
элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 
-Дулаан тусгаарлагч материлын  

элэгдэлт, насжилт,  
 

 Тооцох 
тооцох 

 

Агаар нэвтрүүлэлтийн тэсвэрлэлт 
- жийрэг 

элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 
үйлчлэл 

- битүүмжлэлийн нягтруулагч 
элэгдэлт, насжилт, хэт ягаан туяаны 

үйлчлэл 

 
G63554 
25LM 
 

 

 
 

ZA.2 –р зураг -AVCP –ийн  Систем-1 -ийн дагуу бүтээгдэхүүний мэдээлэл,  
СЕ маркийн  тэмдэглэгээний жишээ  
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