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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

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

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

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

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

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد

  »و روشهاي آزمون هاويژگي –سنگ گرانيت رنگ آميزي شده  «
  

 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  بهمن ،مير هادي

  )اميكسر -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :دبير
  عباس،حميدي

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد
  شركت معيار گستر صدر

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:اعضاء
  حميد،سامانيان

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد  عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  هما،قعري
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد،كشاورز
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  دعليرضاسي ،مجتبوي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  حسن،محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  عبدالرضا،مرشدي
  )كارشناس شيمي محض(

  پژوهشگاه استاندارد
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  عباس،نوري

  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتار پيش
نـويس آن در كميسـيون   كه پـيش  »و روشهاي آزمون هاويژگي –سنگ گرانيت رنگ آميزي شده «استاندارد 

اجـالس كميتـة   وپنجمـين  سيصدوشصتتهيه و تدوين شد و در  شركت معيار گستر صدرهاي مربوط توسط 
مورد تصـويب قـرار    9/12/1390ملي استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني مورخ 

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقـات صـنعتي    3گرفت، اينك به استناد بند يك مادة 
بـراي حفـظ همگـامي و    . ، به عنوان اسـتاندارد ملـي ايـران منتشـر مـي شـود      1371ايران، مصوب بهمن ماه 

نايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه ص
در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميـل ايـن اسـتانداردها ارائـه شـد،      
هنگام تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ايـن اسـتانداردها ارائـه شـود، هنگـام      

بنـابراين، بايـد همـواره از آخـرين     . وين مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتتجديدنظر در كميسيون فني تد
  .تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

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

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي



  

1 

  و روشهاي آزمون ها يويژگ –سنگ گرانيت رنگ آميزي شده 

   كاربردو دامنه  هدف   1
بـرداري مناسـب بـراي انتخـاب     الزامات فيزيكي و نمونه ،هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين خصوصيات 1-1

  .مصنوعي رنگ آميزي شده است سنگ گرانيت ساختماني  طبيعي و
 رنـگ آميـزي و   )اد معـدني و يـا آلـي   بامو(صورت مصنوعي ههاي طبيعي كه باين استاندارد  براي سنگ 1-2

  .كاربرد دارد،طراحي شده باشند
تـا   طراحي شده باشـند  آميزي ورنگمواد معدني و يا آلي  باهاي مصنوعي كه اين استاندارد  براي سنگ 1-3

  .كاربرد دارد هاي گرانيت ساختماني را به خود بگيرند،ظاهري شبيه سنگ
يـا   تواند به صورت سطحي باشـد و هاي مصنوعي ميهاي گرانيتي بر روي سنگسنگ هايايجاد طرح رنگ آميزي و-ياد آوري

  .به صورت تركيبي در بدنه سنگ مصنوعي ايجاد شده باشد
  

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

  . ت جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شودبدين ترتيب آن مقررا
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن ره آخرين تجديدنظر و اصالحيهشده است، هموا

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  روش آزمون - ضريب گسيختگيتعيين  –هاي ساختماني  سنگ ،5697استاندارد ملي ايران شماره 1- 2
  روش آزمون-فشاري متتعيين مقاو - سنگ هاي ساختماني ،5698استاندارد ملي ايران شماره 2- 2
  روش آزمون- تعيين جذب آب و وزن مخصوص - سنگ ساختماني  ،5699استاندارد ملي ايران شماره 3- 2
 - رفت و آمد در اثر يتعيين مقاومت سايش - هاي ساختماني سنگ ،5700استاندارد ملي ايران شماره 4- 2

   روش آزمون
  نامه واژه -  و نما هاي تزئينيسنگ ،8228استاندارد ملي ايران شماره 5- 2
  زمونآ روش –تعيين مقاومت خمشي  - هاي تزئيني و نما سنگ ،8229 استاندارد ملي ايران شماره 6- 2
 رفت و آمدتعيين مقاومت سايشي در اثر  - هاي تزئيني و نما سنگ ،8230 استاندارد ملي ايران شماره 7- 2

  روش آزمون -با استفاده از دستگاه سايش تيبر 
  تعيين سختي سطح كاشي 3992ارد ملي ايران شمارهاستاند 8- 2

  اصطالحات و تعاريف    3
  .كاربرد دارد 5- 2كار رفته در استاندارد بند هدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف ب
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  آلييا  آميزي شده با مواد معدني وسنگ گرانيت ساختماني طبيعي رنگفيزيكي الزامات    4
بايد با الزامات  تهيه شده )آليبا مواد معدني ويا ( بيعي رنگ آميزي شدهساختماني ط گرانيتسنگ  4-1

  .مطابقت داشته باشد 1جدول درفيزيكي 
نشان دهنده خصوصيات گرانيتي است كه سابقه تاريخي موفقي از كاربرد  ،1خصوصيات فيزيكي جدول  4-2
  .ري وجود داردايا اهداف ساخت ها در ساختمان عمومي وآن
ويا ديگر نواقصي باشد كه  حفره هاي باز،رگه عاري از ترك، آميزي شده بايد سالم، بادوام،رنگ گرانيت 4-3

   .ممكن است به انسجام ساختاري در زمينه استفاده مورد نظر آسيب رساند

  آلييا  آميزي شده با مواد معدني وگرانيت ساختماني طبيعي رنگرنگ سنگ الزامات    5
  .باشد آلييا  تواند از مواد معدني وه بر روي سنگ ميكار رفتههاي برنگ 1- 5
هاي فيزيكي سنگ هاي طبيعي گرانيتي دليلي براي عدم مطابقت ويژگيكارگيري رنگ بر روي سنگبه 2- 5

  .آميزي شده بايد با الزامات فيزيكي مطابقت داشته باشدسنگ طبيعي رنگ گردد ونمي
ي گرانيت طبيعي بايد در حد كيفيتي باشد كه ظاهر سنگ در هاكار رفته بر روي سنگههاي برنگ 3- 5

  .خراش دچار دگرگون نگردد بندان ويخ رطوبت، باران، حرارت، مقابل نور،
همچنين براي اين محصوالت  در اين استاندارد به زيبايي اين نوع محصوالت پرداخته نشده است و 4- 5

  .اندازه هندسي خاصي الزام نشده است
  آليسنگ گرانيت ساختماني طبيعي رنگ آميزي شده با مواد معدني ويا  فيزيكيامات الز - 1جدول 

  روش آزمون الزامات آزمون فيزيكيخواص رديف
 3-2استاندارد بند   40/0  حداكثر درصد جذب آب   1

 3-2استاندارد بند   kg/m3   2560حداقل چگالي برحسب  2

 2-2رد بند استاندا  MPa   131حداقل مقاومت فشاري برحسب   3

 1-2استاندارد بند   MPa   34/10حداقل ضريب گسيختگي برحسب   4

  7-2استاندارد بند   a,b 25حداقل مقاومت در برابر سايش  5
 4-2استاندارد بند 

  6-2استاندارد بند  MPa   27/8حداقل مقاومت خمشي برحسب   6
  8-2استاندارد بند   mohes(  4(سختي سطوح رنگ آميزي شده حداقل  7

. شده است تعيينهاي آزمون جداگانه، هاي آماده سازي شده، مطابق روش، با استفاده از نمونه1مقادير ارائه شده در جدول  – 1يادآوري
  .شده، شود تعيينهاي آزمون جداگانه، ممكن است منجر به انصراف از مقادير مقادير تعيين شده در روش ارقام پاياني، به غير از

a      سطوح رنگ آميزي شده نيز بايد مورد آزمون سايش قرار گرفته و با ها رفت و آمد مي شودسنگ هايي كه روي آن فقط براي ،
  .الزامات فوق مطابقت داشته باشد

b  آزمونتعيين كند كه كدام  آزمايشگاه مي تواندتجهيزات و مواد مناسب در  پذيرىدسترس. نيازي نيست كه هر دو آزمون انجام شود 
  باشدتر مي مناسب
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صورت ظاهر سنگ گرانيت هب( لييا مواد آ الزامات فيزيكي سنگ مصنوعي كه با مواد معدني و   6
   رنگ آميزي شده باشند طراحي و) طبيعي

بايد با الزامات  تهيه شده آلييا  آميزي شده با مواد معدني ورنگ مصنوعيساختماني  سنگ گرانيت 6-1
  .ته باشدمطابقت داش 2فيزيكي درجدول 

نشان دهنده خصوصيات گرانيتي است كه سابقه تاريخي موفقي از كاربرد  ،2خصوصيات فيزيكي جدول  6-2
  .ري وجود داردايا اهداف ساخت ها در ساختمان عمومي وآن
عاري از  بايد سالم، بادوام، آلييا  آميزي شده با مواد معدني ورنگ مصنوعيساختماني  سنگ گرانيت 6-3

يا ديگر نواقصي باشد كه ممكن است به انسجام ساختاري در زمينه استفاده مورد  و حفره هاي باز،رگه ترك،
   .نظر آسيب رساند

صورت ظاهر سنگ گرانيت هب( سنگ مصنوعي كه با مواد معدني ويا مواد آليالزامات رنگ    7
  .رنگ آميزي شده باشند طراحي و) طبيعي

  .باشد آلييا  تواند از مواد معدني وكار رفته بر روي سنگ ميههاي برنگ 7-1
هاي فيزيكي هاي طبيعي گرانيتي دليلي براي عدم مطابقت ويژگيبه كارگيري رنگ بر روي سنگ 7-2

  .آميزي شده بايد با الزامات فيزيكي مطابقت داشته باشدسنگ طبيعي رنگ گردد وسنگ نمي
تواند به ميظاهر گرانيت طبيعي در آورده است سنگ مصنوعي را به  هايي كهطرح ها وآميزيرنگ 7-3

  .با بدنه سنگ بوجود آمده باشديا به صورت تركيب  صورت سطحي بر روي سنگ مصنوعي توليد شده باشد و
هاي گرانيت طبيعي بايد در حد كيفيتي باشد كه ظاهر سنگ در كار رفته بر روي سنگههاي برنگ 7-4

  .خراش دچار دگرگون نگردد بندان ويخ رطوبت، باران، رت،حرا مقابل نور،
همچنين براي اين محصوالت  در اين استاندارد به زيبايي اين نوع محصوالت پرداخته نشده است و  7-5

  .اندازه هندسي خاصي الزام نشده است
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) سنگ گرانيت طبيعيبصورت ظاهر (فيزيكي سنگ مصنوعي كه با مواد معدني ويا مواد آليالزامات  -  2جدول 
  طراحي ورنگ آميزي شده باشند 

  روش آزمون الزامات آزمون خواص فيزيكي رديف
 3-2استاندارد بند   30/0  حداكثر درصد جذب آب   1

 2-2استاندارد بند   MPa   131حداقل مقاومت فشاري برحسب   2

 1-2استاندارد بند   MPa   34/10حداقل ضريب گسيختگي برحسب   3

  7-2استاندارد بند   a,b 25قاومت در برابر سايشحداقل م  4
 4-2استاندارد بند 

  6-2استاندارد بند  MPa   27/8حداقل مقاومت خمشي برحسب   5
  8-2استاندارد بند   mohes(  4( حداقل سختي سطوح رنگ آميزي شده  6

مطابق روش هاي آزمون جداگانه، تعيين  هاي آماده سازي شده،، با استفاده از نمونه1مقادير ارائه شده در جدول  – يادآوري
هاي آزمون جداگانه، ممكن است منجر به انصراف از مقادير تعيين ارقام پاياني، به غير ازمقادير تعيين شده در روش. شده است
  .شده، شود

a      يش قرار گرفته و سطوح رنگ آميزي شده نيز بايد مورد آزمون سا شودفقط براي سنگ هايي كه روي آنها رفت و آمد مي
  .با الزامات فوق مطابقت داشته باشد

b  تجهيزات و مواد مناسب در آزمايشگاه مي تواند تعيين كند كه  دسترس پذيرى. نيازي نيست كه هر دو آزمون انجام شود
  باشدتر ميمناسب آزمونكدام 
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  الف پيوست
  )اطالعاتي(

  مشخصات كلي انتخاب سنگ براي مصارف ساختماني
   

ها و سنگ طبيعي در رنگ .برخي از انواع آن دوام بسيار زياد دارند .شوددر طبيعت به فراواني يافت مي سنگ
هاي مورد سنگ .رودمشخصات گوناگون وجود دارد و به همين دليل در نقاط مختلف ساختمان به كار مي

  :مصرف در كارهاي بنايي بايد داراي مشخصات زير باشد
  :بايد ساختماني سالم داشته باشد يعني سنگ :بافت سنگ  1-الف 

  ؛)كرمونباشد(هاي سست نداشه باشدشيار،ترك و رگه -
  ؛بدون هر گونه خلل و فرج باشد -
  ؛پوسيدگي نداشته باشد -
  .باشد) نواخت و همگنيك( يك دست -
  

  :سنگ ساختماني نبايد آب زياد جذب كند بنابراين نبايد : بجذب آ 2-الف 
  ؛حل شود در آب متالشي و -
  ؛وزن خود آب بمكد% 80ز آن بيش از تمام يا قسمتي ا -

  ؛وده به مواد طبيعي و مصنوعي باشدسنگ ساختماني نبايد آل: پاكيزگي 
  :سنگ طبيعي بايد شرايط فيزيكي و شيميايي محيط را تحمل نمايد لذا بايد: پايداري در برابر عوامل محيطي

  ؛ب و همه عوامل فرسايش مقاومت كندو در صورت وجود جريان آ تغييرات دما يخبندان، در برابر باد، -
  .در برابر محيط هاي شيميايي اسيدي و قليايي و همچنين عمل هيدروليز و اكيداسيون مقاومت كند -

  
  پايداري مكانيكي 3 –الف 

  ؛متر مربع باشدكيلوگرم بر سانتي 150بر نبايد كمتر از رتاب فشاري براي قطعات با -
  .ر رفت و آمد مقاوم باشدابر سايش در مكان هاي پدر بر -
  

  خصوصيات اصلي عمليات ساختماني با سنگ 4-الف
  :اين مباني كه ضامن ساخت بنا با كيفيت بهتر خواهند بود عبارتند از

   ؛ابر مراتب مندرج در بخش قبل باشدمشخصات سنگ بايد بر -
  ؛س از آن استفاده نمودب كرد و سپدر هنگام بنايي بايد سنگ را ابتدا مرطو -
در يكديگر قفل  سنگ ها به صورت كله و راسته بايد به نحوي روي هم قرار گيرند كه قطعات به خوبي -

  .ها روي يكديگر قرار گيردبست شوند و نبايد بندهاي بين سنگ
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ي با يكديگر گ فوقاني و تحتانهاي سنها بايد به نحوي قرار گيرد كه مانع از تماس لبهمالت در بين سنگ -
  ؛شود

  ؛هاي فوقاني باشديد بزرگتر از رجقطعات سنگ چيده شده در رج اول با -
به اين ترتيب راستاي نيروهاي وارده بر  .سنگ بايد در جهت خواب و جهت اوليه و طبيعي آن قرار گيرد -

در مورد سنگ اين مساله  .بايد عمود بر رگه يا خواب طبيعي آن باشد روي هر قطعه از سنگ ساختماني،
  ؛اي برخوردار استميت ويژههاي اليه اليه ازاه

  ؛كه پس از تماس با مالت حركت نكندقطعه سنگ بايد در محل مورد نظر به نحوي قرارداده شود  -
مجاز نيست و پس از عمليات ساختماني بايد به سلسيوس درجه  5عمليات بنايي با سنگ در هواي زير  -

  ؛مودرابر ضربه و عوامل جوي حفظ نها را در بنحوه مطلوب آن
مناسب با ديوارهاي سنگ انجام بسته به نوع و مقاومت سنگ و شرايط اقليمي و مصالح طرح بايد بندكشي  -

  ؛شود
هاي مناسب فلزي از آهن زنگ نزن و يا ساير فلزات مناسب هاي پالك قطعا بايد قالببراي نصب سنگ -

  .بيني شودالت و يا به صورت نصب خشك پيشمانند برنز جهت اتصال بهتر سنگ به م
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  ب پيوست
  )اطالعاتي(

  هاي ساختمانيترين سنگرايج

رايج  .شودسنگ مي گاهي نام معدن سنگ اسم خود .شوندگذاري ميهاي گوناگوني نامها در دستهسنگ
  : ترين سنگ هاي ساختماني عبارتند از 

   گرانيت  1 –ب 
در برابر . گيرندو چگال هستند و به اين ترتيب جزو مصالح بادوام ساختماني قرار مي ها سختبيشتر گرانيت

ظاهر گرانيت متأثر از كار . نمايندهاي صنعتي را به خوبي تحمل مينفوذ آب و اثر ضربه مقاومند و محيط
بهترين . تيشه اي يا صيقلي باشد ،كلنگي ،انجام شده برروي سطح نهايي آن است كه ممكن است چكشي

  .دهدهاي آن را نمايش مينماي سنگ گرانيت حالت صيقلي آن است كه زيبايي رنگ و انعكاس كريستال
سطح گرانيت بر اثر حرارت و تفاوت ضريب انبساط و انقباض بين اجزاي كريستالي مختلف آن به صورت  

علت تضاد، زيبايي جالبي  استفاده تلفيقي از گرانيت صيقلي و سوخته در ساختمان به. آيدسوخته در مي
ها استخراج هاي مختلف از آنهاي گرانيت با رنگدر ايران معادن بسياري وجود دارد كه سنگ. آوردپديد مي
به همين دليل  ،گران است سنگ گرانيت به علت هزينه سنگين استخراج، برش و صيقل، نسبتاً .مي شوند

روسازي و راه سازي، پيادهاز اين سنگ براي كف. شودهاي مهم به كار برده ميبيشتر در نماي ساختمان
  . گرددسازي نيز استفاده مي

  ها سنگماسه 2 –ب 
اكسيد آهن و دولوميت به يكديگر چسبيده  ،سيليس ،اي را كه به كمك كربنات كلسيمهاي ماسهنشستته
ر اساس طبيعت ماسه رسوبي ب .نامنداكسيد آهن و دولوميتي مي ،سيليسي ،به ترتيب ماسه سنگ آهكي ،اند

از نظر رنگ بر اساس ماده چسبنده طيفي از  .ها ممكن است داراي بافت نرم يا خشن باشندماسه سنگ ،اوليه
سطح . عموماً در برابر يخ بندان مقاومند .گيرنداي و قرمز را در بر مينخودي و خاكستري تا قهوه ،سفيد ،رنگ

از ابزار غير آهني    يشه اي قابل مصرف است و براي نصب آنهاكلنگي و ت ،نهايي آنها به صورت چكشي
   .استفاده مي شود

  ماسه سنگ آهكي   1-2-ب 
اين شرايط كربنات كلسيم موجود در آنها را  .هاي اسيدي مقاوم نيستنداين نوع ماسه سنگ ها در محيط 

   .نگ آهكي نيز سفيد استكلسيت خالص سفيد است بنابراين ماسه س .شودتحليل برده و سنگ متالشي مي
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  ماسه سنگ سيليسي    2- 2 –ب 
-اند تشكيل شدههاي سيليسي به يكديگر چسبيدههاي سيليسي كه به كمك نمكها اغلب از دانهماسه سنگ

ها بيشتر خاكستري اين نوع ماسه سنگ. هاي اسيدي نيز پايدارندبنابراين بسيار مقاومند و در محيط .اند
   .رنگند

  اسه سنگ اكسيد آهنم  3- 2 –ب 
شوند و اي تا قرمز يافت ميهاي قهوهاند به رنگاين نوع ماسه سنگ كه به كمك اكسيدهاي آهن متراكم شده

   .اغلب با دوامند

  ماسه سنگ دولوميتي  4- 2 –ب 
هاي دولوميتي كه با كربنات منيزيم و كلسيم به هم چسبيده اند در محيط شهري چندان مقاوم ماسه سنگ

   .اندها نخودي رنگاين نوع سنگ .تندنيس

  هاي آهكي سنگ 3 –ب 
-هاي معدني شكل گرفتهاند كه يا به صورت كريستالي از آبهاي آهكي از كربنات كلسيم تشكيل شدهسنگ

ها معموالً از اين سنگ. اندشده   هاي دريايي ته نشينها به همراه ارگانيزماند و يا در تراكم توده غالف فسيل
نخودي و خاكستري تا قرمز ،هاي گوناگوني از سفيدبندي شده و به رنگق ساختمان قالب شيميايي طبقهطري

در خارج از بنا استفاده از .اي و كلنگي قابل تهيه استتيشه ،سطح نهايي آنها از صيقلي .شوندو آبي يافت مي
  . شودب فوري در ماسه سنگ ميزيرا سبب وبروز تخري  ي دركنار و يا روي ماسه سنگ مجاز نيستآهكسنگ 

  ك استخواني سنگ آه 1- 3 -ب
بيشتر .شودها تشكيل ميهاي باقي مانده از انواع آبزيان و مرجاناين سنگ از تراكم غالف شكسته و استخوان

قلي سنگ ياوقات خاك نيزدر تشكيل ماسه سنگ استخواني موثر است و اين موضوع اثر معكوس در حالت ص
  .شتبريده خواهد دا

  متبلور آهك سنگ   2-  3 –ب 
در اين حالت در  .گذاردكلسيم تبخير شود از خود كربنات كلسيم به جاي ميكربناتكه آب حاوي بيزماني 

) استالكتيت و استالكميت(سنگ تشكيل يافته تراورتن و در غارها سنگ چكنده و چكيده  ،هاي گرمچشمه
هاي سفيد،ليمويي،گردويي راي مقاومت مطلوب است وبه نگسنگ تراورتن متخلخل ولي دا .شودتشكيل مي

  . و قرمز يافت مي شود

   سنگ آهك دولوميتي  3 - 3 –ب 
معموال اين پديده موجب به وجود آمدن سنگ  .است گ آهك دولوميتي حاوي مقداري كربنات منيزيمنس

  . گرچه در برابر هواي آلوده چندان مقاوم نيست .شودتري ميآهك مقاوم
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  پ وستپي

  )اطالعاتي(

  هاي ساختمانيداري و انبار كردن سنگنگه

   تميز كردن 1 –پ 
شو با مواد تميز مرمر و شيت استفاده شده در نماي ساختمان به تناوب نياز به شست ،هاي گرانيتسنگ

ما براي جلوگيري از كدر شدن هميشگي سطح مرمر حداقل هر دو سال دو بار بايد سطح ن .كننده رقيق دارند
بنابراين براي پاك كردن  سطح سنگ آهك به كمك باران به خودي خود پاك نمي شود، .و دادشرا شست
  . هاي گچي الزم است از برس هاي سيمي استفاده شودها و پوستهرسوب

است موجب بروز شوره و لك پس از خشك شدن و يا ايجاد  هاي آهكي ممكنشست و شوي سنگ
ها معموال به سنگماسه .لذا كنترل ميزان آب مصرفي بسيار مهم است شود؛هاي آهني پوسيدگي در گيره

هاي ردن سطح سنگكبراي تميز ) مانندماسه(مواد زبر .شوندكمك وسايل مكانيكي و مواد شيميايي تميز مي
  .نمايدهاي نرم صدمات غير قابل جبراني را ايجاد ميسخت مناسب ولي در مورد سنگ

  گداري از سننگه 2 –پ 
هايي مانند مواد ضد آب سيليكوني بر اساس دستورالعمل و تجربه بر سطوح سنگي پاشيده معموال پوشش

ب كرده در سطوح وروش سيليكون ممكن است در حاالت خاص موجب افزايش حجم نمك رس .شوندمي
- پوشش .وندشاين مواد نبايد بر روي سطوح فاسد شده پاشيده مي .زيرين شود و به مرور مشكل ايجاد كند

متر در داخل ميلي 50ها تا عمق اين پوشش .روندهاي پوسيده به كار ميهاي پليمري براي استحكام سنگ
 .شوندهاي داخلي بدون تغيير در نماي سنگي ميسنگ نفوذ مي كنند وسبب پليمريزه شدن و استحكام اليه

-معرض خطر آني قرار دارند استفاده ميمعموال از اين مواد براي تعمير قطعات سنگي كوچك تزئيني كه در 

  .شود

  انبار  3 –پ 
هاي ضخامت دسته بندي و به طور ورق ها در كارگاه بايد آنهارابر اساس نوع ودر هنگام انبار كردن سنگ

ودي و يا مورب به يكديگر تكيه داد تا سطوح آنها در معرض مستقيم آب باران و هوا قرار نگيرد و از ايجاد مع
 .ضربه خوردن قطعات جلوگيري به عمل آيد ها وبر روي آنيخبندان 

  


