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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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  پيش گفتار
  

-كميسـيون  در آن نويسپيش كه " آزمون روش -تعيين مشخصات هندسي  -طبيعيهاي سنگ " استاندارد

 كميتة اجالسسيصدو نودو پنجمين  در و شده تدوين و تهيه استاندارد ايران ملي سازمان توسط مربوط هاي

 قـرار  تصـويب  مـورد  03/11/91 مـورخ  هاي ساختمانياستاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده ملي

 تحقيقـات  و اسـتاندارد  موسسـه مقـررات   و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و الحاص براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن
 

BS EN 13373: 2003, Natural stone test methods- Determination of geometric characteristics 
on units 
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  آزمون هاي روش –تعيين مشخصات هندسي  -طبيعيهاي سنگ

  و دامنه كاربرد هدف   1
 طبيعي سنگ هايفرآوردههاي هندسي هايي براي بررسي مشخصهروش تعيين استانداردهدف از تدوين اين 

سنگ ها ها و پوش، پله، كفسنگ نماشده براي  فرآوري هايفرآورده، ناهموارهاي سنگها، ورقنظير بلوك
توليدكننده و ( هادر حالتهايي كه بحث وجدل بين دوطرفروش اين. باشدمي در اندازه هاي منظم ومشخص

هاي ساده كه روشجايي و باشند اين ها دقيقا جهت كنترل محصول نمي شوند،به كار برده مي )مشتري
  .گيردمي تواند مورد استفاده قرار  ومطابق با استانداردباشد ،شده

  

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

  . ايران محسوب مي شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي
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 شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
  نامه،واژه -  ساختمانيهاي ، سنگ8228استاندارد ملي ايران شماره   2-1

2-2  BS EN 1467 : 2003, Natural stone products-Rough blocks- Requirments, 
2-3  BS EN 1468 : 2003, Natural stone products-Rough slabs- Requirments, 
2-4  BS EN 1469 : 2005, Natural stone products-slab for clading- Requirments, 
2-5  BS EN 12057 : 2005, Natural stone products-Modular tiles- Requirments, 
2-6  BS EN 12058 : 2005, Natural stone products-Slabs for floors and stairs- Requirments, 
2-7  BS EN 12059 : 2008, Dimensional stone work- Requirments. 
 

 

  اصطالحات وتعاريف  3
  .رودبه كار مي 1-2در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند 

  
  ناهموارهاي گيري ابعاد بلوكاندازه  4
  كليات     4-1

 2- 2، كه مطابق با استاندارد بند ناهموارهاي بلوك ابعاد خالص و كليگيري ابعاد ها براي اندازهاين روش
  .گيرندمورد استفاده قرار مي هستند،
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  ناهموارهاي بلوك ابعاد كليگيري اندازه     4-2
  كليات    4-2-1

  .گيري كنيداندازه را ،ناهموارمحيط بر بلوك ) P1(السطوحي ترين متوازيابعاد كوچك
  وسايل    4-2-2
  ؛mm10با اندازه مناسب و مدرج در هر  محكم كشيك خط    4-2-2-1
  .گونيا فلزي مسطح مرجعدو     4-2-2-2
  
  گيرياندازه روش    4-2-3

  ).مراجعه شود 1شكل به (د كنيانتخاب ) x, y, z) (عمود بر هم(مختصات متعامد  سيستميك 
  :دكنيگيري به روش زير اندازه را بلوك) i( هر سطح) yiيا عرض ( xiو طول  ziارتفاع 
بلوك قرار داده و موازي ) سطح(وجه  محيط بررضلعي ترين چهابر روي دو سطح موازي كوچك را گونياها

فاصله بين . انجام شود) P1(السطوحي ها در صفحه وجه متناظر متوازيگيرياندازه. ديها را نشان دهبودن آن
  ).مراجعه شود 2شكل به (گيري شود اندازه mm10 دقتها با گونيا

  .شوندبر حسب متر بيان و  هستند ziو  xi ،yiترين مقدار بلوك، كوچك ابعاد كلي
  

  
  )P1السطوح متوازي(گيري مختصات متعامد مشخص كننده سطوح اندازه سيستم -1شكل 
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  ناهموارسطح بلوك ) yi كلييا عرض ( xi كليگيري طول اندازه -2شكل 

  ناهموارهاي بلوك ابعاد خالصگيري اندازه     4-3
  كليات    4-3-1

  .گيري كنيدمحاط شود، را اندازه ناهمواركه بتواند در بلوك ) P2(سطوحي الترين متوازيابعاد بزرگ
  
  وسايل    4-3-2
  ؛mm10با اندازه مناسب و مدرج در هر  محكم كشيك خط    4-3-2-1
  .دو گونيا فلزي مسطح مرجع    4-3-2-2
  
  گيريروش اندازه    4-3-3

  ).3شكل (د كنياب انتخ) x, y, z) (عمود بر هم(مختصات متعامد  سيستميك 
  :گيري شودبلوك به روش زير اندازه) i) (سطح(هر وجه ) yiيا عرض ( xiو طول  ziارتفاع 
محاط شود، قرار داده و  ناهموارترين چهارضلعي كه بتواند در بلوك را بر روي دو سطح موازي بزرگ گونياها

. انجام شود) P2(السطوحي ناظر متوازيها در صفحه وجه متگيرياندازه. ها را نشان دهيدموازي بودن آن
  ).4شكل (گيري شود اندازه mm10 دقتها با گونيافاصله بين 
  .شوندهستند و بر حسب متر بيان  ziو  xi ،yiترين مقدار بلوك، كوچك ابعاد خالص

  

  
  )P2السطوح متوازي(گيري مختصات متعامد مشخص كننده سطوح اندازه سيستم -3شكل 
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  ناهموارسطح بلوك ) yi كلييا عرض ( xi طول خالصگيري ازهاند -4شكل 

  ناهموارسنگ گيري ابعاد ورقاندازه    5
  كليات     1- 5

 3- 2، كه مطابق با استاندارد بند ناهموارهاي سنگو خالص ورق ابعاد كليگيري ها براي اندازهاين روش
  .گيرندهستند، مورد استفاده قرار مي

  
  ناهموارهاي سنگورق ابعاد كليري گياندازه     2- 5
  كليات    2-1- 5

  .گيري كنيدسنگ باشد، را اندازهترين چهارضلعي كه بتواند محيط بر ورقابعاد كوچك
  
  وسايل    2-2- 5
  ؛mm10با اندازه مناسب و مدرج در هر  محكم كشيك خط    2-2-1- 5
  .دو گونيا فلزي مسطح مرجع    2-2-2- 5
  
  گيريزهروش اندا    2-3- 5

  .انتخاب كنيد) x, y) (عمود بر هم(مختصات متعامد  سيستميك 
  :دكنيگيري به روش زير اندازهرا  سنگورق xiو طول  ziارتفاع 

ها قرار داده و موازي بودن آن سنگمحيط بر ورقترين چهارضلعي را بر روي دو سطح موازي كوچكگونياها 
  ).مراجعه شود 5شكل به (گيري شود اندازه mm10 دقتبا  گونياهافاصله بين  د،را نشان دهي

  .شوندمتر بيان ميليهستند و بر حسب  ziو  xi ،yiترين مقدار ، كوچكناهموارسنگ ورق ابعاد كلي
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  ناهموار سنگورق xi كليگيري طول اندازه -5شكل 

  
  ناهموارهاي سنگورق ابعاد خالصگيري اندازه     3- 5
  كليات    3-1- 5

  .گيري كنيدسنگ محاط شود، را اندازهترين چهارضلعي كه بتواند در ورقترينبزرگ ابعاد
  
  وسايل    3-2- 5
  ؛mm10با اندازه مناسب و مدرج در هر  محكم كشيك خط    3-2-1- 5
  .دو گونيا فلزي مسطح مرجع    3-2-2- 5
  
  گيريروش اندازه    3-3- 5

  .انتخاب كنيد) x, y) (عمود بر هم(مختصات متعامد  سيستميك 
  :دكنيگيري به روش زير اندازهرا سنگ ورق xiو طول  ziارتفاع 
-سنگ قرار داده و موازي بودن آنترين چهارضلعي محاط درون ورقرا بر روي دو سطح موازي بزرگ گونياها

  ).مراجعه شود 6شكل به (گيري شود اندازه mm10 دقتبا  گونياهاها را نشان دهيد، فاصله بين 
  .دكنيمتر بيان بر حسب ميلي ها راآن هستند و ziو  xi ،yiترين مقدار ، كوچكناهموارسنگ ورق عاد خالصاب
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  ناهموار سنگورق xi طول خالصگيري اندازه -6شكل 

  
  ناهموارسنگ گيري ضخامت ورقاندازه    3-4- 5

  .را ببينيد 3-5بند 
  
  ناهموارسنگ ورق بر مسطح بودن تصديق    3-5- 5

  .را ببينيد 4-5بند 
  هاي فرآوري شدهفرآوردههاي هندسي مشخصهساير  تصديقگيري ابعاد و اندازه    6
  كليات    6-1

سنگ  هاي فرآوري شدهفرآوردهرگوش بودن او چه تصديق مسطح بودنگيري ابعاد، ها براي اندازهاين روش
  .گيرندهستند، مورد استفاده قرار مي )7- 2و  6- 2، 5-2، 4-2(، كه مطابق با استاندارد بندهاي طبيعي

  
  هاي فرآوري شدهفرآوردهگيري ابعاد دازهنا    6-2
  كليات    6-2-1

  . دگيري كنيرا اندازه يسنگ قطعهالسطوح متوازي هايقسمتطول، عرض و ضخامت 
- ، ورقنمااي بر مورد استفاده هايسنگزير شامل ورق برهاي ارهبا لبه گوشهراست هايقسمتطول و عرض 

سنگ ها در اندازه هاي منظم ها و پله هاي مورد استفاده برايسنگمورد استفاده براي كف، ورق هايسنگ
  .دكنيگيري را اندازه ، ومشخص
هاي مورد سنگهاي مورد استفاده براي كف، ورقسنگهاي مورد استفاده براي نما، ورقسنگورقضخامت 

داراي يك  هافرآوردهرا، فقط هنگامي كه اين  در اندازه هاي منظم ومشخص سنگ هاها و استفاده براي پله
هاي ر مورد سنگگيري ضخامت دبراي اندازه. دكنيگيري اندازه صيقلي هستند، يا شده مات، سائيدهپرداخت 

  .را ببينيد 3-5بند  داربافتشيارزده يا  داراي پرداخت سطح
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  وسايل    6-2-2
-گيري حداقل برابر با اندازه قسمت مورد اندازهبا گستره اندازه mm20/1 دقتبا  يك كوليس مدرج لغزنده

  ).mm1000تا (گيري 
  
  گيريروش اندازه    6-2-3
  .انجام شوند mm1/0 دقتها با گيريهمه اندازه    6-2-3-1
مراجعه  7شكل به (گيري انجام شود سه اندازه عرض، در هر سطحطول و  گيريبراي اندازه    6-2-3-2

  ).شود
 8شكل به (گيري انجام شود در هشت نقطه اندازهگيري اندازهضخامت،  گيريبراي اندازه    6-2-3-3

  ).مراجعه شود
  
  
  
  

   مترابعاد بر حسب ميلي
  

  
  :راهنما 

  كوليس لغزشي      1
L      طول  

  در سه نقطه هاي فرآوري شدهفرآوردهگيري طول اندازه -7شكل 
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   مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما 

  كوليس لغزنده      1
L      طول  
B     عرض  

  در هشت نقطه هاي فرآوري شدهفرآورده ضخامتگيري اندازه -8شكل 
  

  دارهاي بافتفرآوردهمت گيري ضخااندازه    6-3
  هاي سطحبرجستگيگيري اندازه    6-3-1
  كليات    1- 6-3-1

-هاي مورد استفاده براي كف، ورقسنگهاي مورد استفاده براي نما، ورقسنگورقهاي سطح برجستگي

داراي پرداخت سطحي كه ،  سنگ ها در اندازه هاي منظم ومشخصها و هاي مورد استفاده براي پلهسنگ
  .ي نمائيدگير، را اندازههستند )يا غيره كاري شدهبافت چكشاي، بافته شعله( داربافت

  
  يلوسا    2- 6-3-1
  ؛mm500تر از با طول بزرگ) ايشانه(سنج رخنيم    2-1- 6-3-1
  .mm1با اندازه مناسب و مدرج در هر  محكم كشخط    2-2- 6-3-1
  
  گيريروش اندازه    3- 6-3-1

  :باشد گيري به صورت زير ميروش اندازه
  .تراز قرار دهيد صورت ، بهسطح مبنارا بر روي مورد نظر گيري، سنگ به منظور اندازه    1- 3- 6-3-1
را در جهت پائين به سمت ها سوزنگاه تكيهقرار داده و  سنگرا بر روي  سنجرخنيم گاهتكيه    2- 3- 6-3-1

  .فشار دهيدترازكننده سطح 
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 mm1 دقتگاه سوزن را با ها تا تكيهگيري، فاصله بين سوزنبا استفاده از تجهيزات اندازه    3- 3- 6-3-1
  .مائيدگيري ناندازه

به وسيله  سنگ را به چهار قسمت فرضي تقسيم كنيد و در يكي از اين سطوحسطح ورق    4- 3- 6-3-1
  .)9شكل ( سنگ فشار دهيدها را در جهت پائين به سمت سطح ورقسنج، همه سوزنرخي نيم:راهنما 

ترين نقاط نسبت به مبدا ترين و پستكش، مرتفعسنج را برداشته و با استفاده از خطرخنيم    5- 3- 6-3-1
  .گيري كنيدسنج را اندازهرخنيم

به دست آمده مطابق با روش  گيرياندازهمقدار ها، محاسبه حداكثر و حداقل برجستگي براي    6- 3- 6-3-1
 بند به دست آمده مطابق با روش توصيف شده در گيرياندازهمـقدار را از  3-3-1-3-6بند  توصيـف شـده در

  .ريق كنيدتف 6-3-1-3-4
  .اين روند را در سه ناحيه ديگر تكرار كنيد    7- 3- 6-3-1
  
  برآمدگيضخامت  گيرياندازه      6-3-2
  .شودانجام مي 2-5، مطابق با روش توصيف شده در بند جسمضخامت  يناهموار گيرياندازه      6-3-2-1
- هاي حاصل شده روي نيمترين گوديقي از عميناهمواربا تفريق ضخامت  برآمدگيضخامت       6-3-2-2

  .آيدسنج، به دست ميرخ
  

  
  :راهنما 

  سنجرخنيم      1
  گيريمورد اندازه سنگ      2

  هاي سطح سنگبرجستگيگيري اندازه -9شكل 
  
  تصديق مسطح بودن       6-4
  براي يك پرداخت سطح منظم مسطح بودن تصديق      6-4-1
  كليات      6-4-1-1
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بر هاي ارههاي مدوالر با لبهها و كاشيپله ،هاي كفسنگهاي پوشش، ورقسنگورق مسطح بودناز  انحراف
  .گيري نمائيدمات يا صيقلي، را اندازه، سائيده و داراي يك پرداخت سطح

  
  وسايل      6-4-1-2
داقل برابر با ، كه طول آن حmm100هاي دار با فاصله سوراخسوراخمسطح كش فلزي خط      6-4-1-2-1

  ).mm1500 كثرحدا) (10شكل (گيري باشد يا قسمت مورد اندازه جسم
  ؛ mm10/1 دقتنازك با  گوهيك مجموعه       6-4-1-2-2
  .داراي محل تماس مسطح mm10/1 دقتگيري با اندازه وسيله      6-4-1-2-3
  
  گيريروش اندازه    6-4-1-3
شوند ي قرار داده ميرها طوگوهاين با ضخامت معلوم قرار دهيد،  گوهكش را بر روي دو خط    6-4-1-3-1

  .)مراجعه شود12و  11 هايشكلبه (باشند  گيريمورد اندازه هاي سنگكه نزديك لبه
 11شكل به (هاي نازك گوهيا مجموعه ) مراجعه شود 12شكل به (گيري اندازه وسيله    6-4-1-3-2

انجام دهيد  mm5/0 دقتنقطه با  8ها را در گيرياندازه. گيري قرار دهيدزهاندامورد را در نقاط ) مراجعه شود
  ).مراجعه شود 13شكل به (
  .هاي يك تا هشت را يادداشت كنيدموقعيتگيري براي اندازهنتايج     6-4-1-3-3
  يك پرداخت ناهموار مسطح بودن تصديق     6-4-2

هاي با گوهدنبال شود، دقت شود كه از  1- 4- 5ده در بند ، روش توصيف شداربافتبا پرداخت  جسمدر مورد 
  .دگيردو برجستگي موجود در ناهمواري سطح جسم قرار بر روي ، به طوري كه عرض كافي استفاده شود

  
  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما 

  كشهاي خطسوراخ      1
  داركش مسطح سوراخخط -10شكل 
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  :راهنما 

  mm10/1 دقتك با هاي نازگوه      1
  كشخط      2
  گيريهاي ناحيه سطح مورد اندازههاي با ضخامت معلوم قرار داده شده در گوشهگوه      3
  گيريسطح مورد اندازه      4

  هاي نازكگوهبا  مسطح بودنگيري انحراف از اندازه -11شكل 
  
  تصديق چهارگوش بودن سطوح     6-5
  كليات    6-5-1

- اويه تشكيل شده به وسيله دو لبه مجاور هم و زاويه قائمه، را براي عناصر چهارضلعي ورقاختالف بين ز

هاي مورد استفاده براي سنگهاي مورد استفاده براي كف، ورقسنگهاي مورد استفاده براي نما، ورقسنگ
  .گيري نمائيد، اندازه مشخص يسنگ ها در ابعاد واندازه هاها و پله

  
  ايگيري زاويههانداز    6-5-2
  وسايل    6-5-2-1
  .1/0°، و واسنجي شده تا mm500 ≥سنج با طول يك زاويه    1- 6-5-2-1

  
  :راهنما 

  mm10/1 دقتگيري با اندازه وسيله      1
  كشخط      2
  گيريهاي ناحيه سطح مورد اندازههاي با ضخامت معلوم قرار داده شده در گوشهگوه      3
  گيريرد اندازهسطح مو      4

  گيرياندازه وسيلهبا  مسطح بودنگيري انحراف از اندازه -12شكل 
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  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما 

L      گيريطول سطح مورد اندازه  
   مسطح بودنگيري انحراف از موقعيت نقاط براي اندازه -13شكل 

  
  گيريروش اندازه    6-5-2-2
  .را بر روي سطح مبنا قرار دهيدجسم مورد آزمون     6-5-2-2-1
  .)مراجعه كنيد 14شكل به ( دكنيگيري اندازه 1/0° دقتزاويه را با     6-5-2-2-2
  .هاي قطري مقابل هم تكرار كنيدعمل را بر روي گوشهاين     6-5-2-2-3
  

  
  :راهنما 

  سنجزاويه      1
  سطح مبنا      2
  رقمي قرائت كننده زاويه      3

  اي چهارگوش بودن سطحگيري زاويهندازها -14شكل 



13 

  

  
  گيري بر حسب درصداندازه    6-5-3
  وسايل    6-5-3-1
  ؛mm600 ≥هاي به طول يك گونيا با دسته    6-5-3-1-1
  ؛.داراي محل تماس مسطح mm50/1 دقتبا  گيري مدرجوسيله اندازهيك     6-5-3-1-2
  .mm1و مدرج در هر با اندازه مناسب  محكم كشخطيك     6-5-3-1-3
  
  گيريروش اندازه    6-5-3-2
اند، قرار گرفته سطح مبنابا ضخامت معلوم، كه بر روي  گوهرا بر روي دو  آزمونجسم مورد     6-5-3-2-1

  ).مراجعه شود 15شكل به (بخوابانيد 
 و دسته گونياسنگ ) طرف(ضلع يك فاصله بين  گيري مدرجوسيله اندازهبا استفاده از يك     6-5-3-2-2
گيري ، اندازه)16شكل (اند قرار گرفته مورد بررسي،از انتهاي  mm20دو نقطه، كه در فاصله  در حداقل را

 mmبر حسب  mm1 دقتبا گيري بين دو اندازه ∆l اختالف). mm1/0 دقتمتر با بر حسب ميلي(شود 
  .شودمحاسبه 

 ×100تفاده از خطاي چهارگوش بودن بر حسب درصد با اس    6-5-3-2-3
l

l

  يك درصد به  دقتبا
  .آيددست مي

  .شودهاي قطري مقابل هم تكرار در گوشه اين عمل    6-5-3-2-4
  

  
  :راهنما 

  لبه گونيا      1
  در محور ضخامتتماس فقط       2
  گيريسطح مورد اندازه      3
  ا محوردر تماس بسنجش با قابليت هاي گوه      4
  سطح مبنا      5

  گيري مدرجوسيله اندازهگيري بر حسب درصد چهارگوش بودن سطح با استفاده از گونيا و اندازه -15شكل 
  

  
  



14 

  

  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما 

l     گيريفاصله اندازه  
  mm50/1 دقتبا  گيري مدرجوسيله اندازه      1
  تماس مسطحسطح       2
  گونيا      3

  گيري مدرجوسيله اندازهگيري بر حسب درصد چهارگوش بودن سطح با استفاده از گونيا و اندازه -16كل ش
  
  هاچهارگوش بودن لبه تصديق   6-6
  كليات    1- 6-6

زاويه قائمه، را براي عناصر  ازاختالف بين زاويه تشكيل شده به وسيله صفحه لبه و صفحه سطح مورد ديد 
  .گيري نمائيدر، اندازهبهاي ارهسنگ با لبه

  وسايل    2- 6-6
  ؛mm100 ≥هاي به طول يك گونيا با دسته    2-1- 6-6
  ؛mm10/1 دقتبا  نازك گوهمجموعه يك     2-2- 6-6
  .mm1با اندازه مناسب و مدرج در هر  محكم كشخطيك     2-3- 6-6
  
  گيريروش اندازه    3- 6-6
  ياگيري با استفاده از گوناندازه    1- 3- 6-6

فاصله بين كناره سنگ و دسته  ها،گوهبا استفاده از . هاي گونيا قرار دهيدد نظر را در كنار دستهورسنگ م
گيري نمائيد ، اندازه)17شكل (قرار دارند  مورد بررسياز انتهاهاي  mm20گونيا را در دو نقطه كه در فاصله 

بين  lفاصله . شودمحاسبه و ثبت  ،گيريزهاندانقطه بين دو  ∆lاختالف ). mm1/0 دقتو با  mmبر حسب (
  .گيري شوداندازه mmبر حسب  mm1 دقتدو نقطه با 
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  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما 

l     گيريفاصله اندازه  
  گونيا      1

  )گونيا(ها گيري چهارگوش بودن لبهاندازه -17شكل 
  
  يك گونيا گيري با استفاده از يك سطح مبنا واندازه    2- 3- 6-6

بين لبه بااليي  ∆l، فاصله  گوهبا استفاده از يك مجموعه . سنگ مورد بررسي را بر روي سطح مبنا قرار دهيد
، )18شكل (گيري شده است اندازه mmبر حسب  mm1 دقتكه با  lفاصله  دركناره سنگ و دسته گونيا را، 

  ).mm1/0 دقتو با  mmبر حسب (گيري نمائيد اندازه
  
  بيان نتايج    3- 3- 6-6
  .آيديك درصد به دست مي دقتخطاي چهارگوش بودن بر حسب درصد، با     3-1- 3- 6-6
  .)مراجعه شود 19به شكل ( موقعيت  انجام شود 12گيري در اندازه    3-2- 3- 6-6
  .يادداشت شود 12تا  1هاي براي موقعيتگيري اندازهنتايج     3-3- 3- 6-6
  

  
  :راهنما 

l     گيريدازهفاصله ان  
  گونيا      1
  مناسطح       2
  گيريسنگ مورد اندازه      3

  )سطح مبنا و گونيا(ها گيري چهارگوش بودن لبهاندازه -18شكل 
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  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما 

L      سنگطول  
B      سنگعرض  

  هاگيري چهارگوش بودن لبههاي اندازهموقعيت -19شكل 
  

  هاي مورد استفاده براي نماسنگقورهاي تثبيت سوراخهاي هندسي خصهمش تصديق      6-7
  كليات     6-7-1

گيري را اندازه نمامورد استفاده براي  هايسنگورقهاي تثبيت سوراخانحراف عمق، موقعيت، قطر و زاويه 
  .نمائيد

  هاسوراخعمق      6-7-2
  وسايل     6-7-2-1
 سوراختر از قطر قطر آن بزرگ اي بوده و، كه استوانه)20شكل ( mm20/1 دقتسنج با عمق      6-7-2-1-1

  .نباشد
  
  گيريروش اندازه     6-7-2-2

  .گيري نمائيداندازه mm5/0 دقت، عمق آن را با بعد از تميز كردن دقيق سوراخ
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  سنجبا عمق هاسوراخگيري عمق اندازه -20شكل 

  
  هاسوراخموقعيت      6-7-3
  وسايل     6-7-3-1
 جسمگيري حداقل برابر با اندازه ، و داراي گستره اندازهmm20/1 دقتيك كوليس لغزنده با      6-7-3-1-1

  ).mm1000تا (گيري مورد اندازه
  
  گيريروش اندازه     6-7-3-2

 mm5/0 دقتيا نقطه مرجع ديگر را با  يك سطح نسبت به ،تا يك يا چند لبه سنگ سوراخمحور از فاصله 
  .گيري نمائيداندازه

  سوراخقطر      6-7-4
  وسايل     6-7-4-1
  .باشد mm2تر از اي، كه قطر اسمي آن بيشاستوانه 1سنجلقيك      6-7-4-1-1
  .باشد mm2تر از اي، كه قطر اسمي آن كماستوانه سنجلقيك      6-7-4-1-2
  .دنباش mm2/0 دقتبا بايد  هاسنجلق
  
  گيريازهروش اند     6-7-4-2
  .دووارد ش سوراخبا قطر بزرگ نبايد درون  سنجلق     6-7-4-2-1
  .شود سوراخبا قطر كوچك بايد آزادانه وارد  سنج لق     6-7-4-2-1
  
  سوراخ) ايانحراف زاويه(شيب      6-7-5

                                                 
1 - Clearance gauge 
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  وسايل     6-7-5-1
اي باشد كه وقتي ميله در ندازه، و طول آن به اسوراختر از قطر با قطر كم ميله فلزييك      6-7-5-1-1

  .آن بيرون باشد mm100قرار داده شود، حدود  سوراخداخل 
  ؛mm100 ≥هاي به طول يك گونيا با دسته     6-7-5-1-2
  ؛mm10/1 دقتنازك با  گوهيك مجموعه      6-7-5-1-3
  
  گيريروش اندازه     6-7-5-2

قرار  سوراخو كنار  مورد نظرروي سطح  برگونيا را  ،گيريهبه منظور انداز. وارد نمائيد سوراخ ونرا در ميله
، حداكثر )گيري شده اشتاندازه mm1 دقتو با  mmكه بر حسب ( lبراي يك فاصله ). 21شكل (دهيد 
 دقتو با  mmبر حسب (گيري كنيد اندازه هاگوهو دسته گونيا را با استفاده از مجموعه  ميلهبين  ∆lفاصله 

mm1/0.( آيديك درصد به دست مي دقتسب درصد با حويه بر خطاي زا.  
  

  شكل غيرچهارگوش و واحدهاي سنگي خميده تصديق      6-8
  كليات     6-8-1

گيري انحراف بين يك الگوي مرجع و الگوي كنترل براي واحدهاي سنگي غيرمستطيلي و خميده را اندازه
  .نمائيد

  
  وسايل     6-8-2
و يك الگوي كنترل ساخته شده از مصالح مقاوم در برابر خوردگي كه تحت  الگوي مرجعيك       6-8-2-1

  .است 05/0%تاثير تغييرات طبيعي دما و رطوبت محيط، داراي پايداري ابعادي تا حد 
 نمونهگيري حداقل برابر با اندازه كه داراي گستره اندازه mm20/1 دقتكوليس لغزنده با يك       6-8-2-2

  ).mm1000تا (باشد  گيريمورد اندازه
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  :راهنما 

  گونيا     1
  ميله     2

  سوراخ) ايانحراف زاويه(گيري شيب اندازه -21شكل 
  
  گيريروش اندازه     6-7-3

سپس الگو را مطابق با طرح ترسيم . يك واحد سنگي ترسيم كنيد ازدر طي مرحله توليد، يك الگوي كنترل 
گيري شده هاي اندازهسپس طول. گيري نمائيداندازه mm5/0 تدقهاي الگو را با طول. شده برش دهيد

  .ها را يادداشت كنيدهاي الگوي مرجع مقايسه كرده و اختالف آنالگوي كنترلي را با طول
  
  گزارش آزمون    7

  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد
  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛  7-1
  به فرد براي گزارش؛ حصرشماره شناسايي من  7-2
  شماره، عنوان و تاريخ انجام آزمون؛  7-3
اگر آزمون در جايي غير از (نام و آدرس آزمايشگاه، يا محلي كه آزمون در آنجا انجام شده است   7-4

  ؛)آزمايشگاه انجام شده است
  نام و آدرس مشتري درخواست كننده آزمون؛  7-5
  :عات زير را ارائه نمايداطال بايددرخواست كننده آزمون   7-6
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  ؛سنگ يعلمنام   7-6-1
  نام تجاري سنگ؛  7-6-2
  ؛برداشت نمونه كشور و منطقه  7-6-3
  نام تامين كننده؛  7-6-4
  برداري را انجام داده است؛نام شخص يا سازماني كه نمونه   7-6-5
  ؛تاريخ دريافت نمونه  7-7
  تاريخ انجام آزمون؛  7-8
  ؛ها در نمونهتعداد آزمونه  7-9
  ؛هاي انجام شدهگيرياندازه  7-10
  ها؛گيرينتايج اندازه  7-11
  كليه انحراف معيارها و مقادير مجاز؛  7-12
  .هااظهار نظر  7-13

بيان هم چنين . گزارش باشد ثبتن انجام آزمون و تاريخ مسئوال سمتو ) ها(گزارش آزمون بايد حاوي امضا
و بدون موافقت آزمايشگاه انجام دهنده  قصش آزمون نبايد به صورت ناگزار اين نكته ضروري است كه
  .آزمون، چاپ و منتشر شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


