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

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه 
  . 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 استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

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

ايـران   )رسمي(ي مل 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 ياستانداردهاي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  يسـيون كم، 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، هايپيشرفت  آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و يمحيط 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 مان ملي استاندارد ايرانساز سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت 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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   استانداردتدوين كميسيون فني 

 »روش آزمون - گشاييزدگي و يخدر برابر يختعيين مقاومت  - 5قسمت  - سنگ مصنوعي «
 

 نمايندگي يا/ سمت و : رئيس

  كوليوند، فرشاد
  )دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك سنگ(
 

شركت نيمرخ و مدرس دانشگاه 
 لرستان

  :دبير

  شرفي، عنايت اله
 )كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك(

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 
  استان لرستان 

 
  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:اعضا

  اعظمي، محمدعلي
  )اسي ارشد مهندسي مكانيك سنگكارشن(
  

  اميري دهنو، مجيد
  )كارشناسي شيمي محض(
  

  باراني بيرانوند، كورش
  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
  

  باراني بيرانوند، كيانوش
  )دكتري مهندسي معدن(
  

  بسطامي، رضا
  )معدنكارشناسي ارشد مهندسي (
  

  حسيني، مجتبي
  )دكتري مهندسي عمران(
  

  دولتشاهي، رضا
  )ارشناسي ارشد شيميك(

معدن مس كارشناس دفتر فني 
  نسونگو

  
اداره كل استاندارد و كارشناس 

  تحقيقات صنعتي استان لرستان 
  

 ساختمانسازمان نظام مهندسي عضو 
  استان لرستان

  
عضو هيات علمي و مدير گروه معدن 

  دانشگاه لرستان
  

 معدنسازمان نظام مهندسي عضو 
  استان لرستان

  
عضو هيات علمي و رئيس دانشكده 

  فني دانشگاه لرستان
  

ه كل استاندارد و اداركارشناس 
  تحقيقات صنعتي استان لرستان



 د 

  

  
  سپهوند، عزيزاله

  )كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(
  

  منوچهريان، سيد محمد امين
  )دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك سنگ(
  

  پور، رسولنقي
  )مكانيك سنگ مهندسي كارشناسي ارشد(
  

  محمد رضا، واعظي پور
  )مكانيك مهندسيكارشناسي (
  
  
  
  
  
 

  
  مديرعامل شركت سنگ آذرين پارس

  
  

  سرپرست حفاري شركت ارجان پي
  
  

شركت سنگسراي مسئول فني 
  آذربايجان

  
مدير كل استاندارد تحقيقات صنعتي 

  استان لرستان
  
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ه 

  

  فهرست مندرجات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صفحه عنوان

 ب ارداستاند ملي  سازمان با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  پيش گفتار

 هدف و دامنه كاربرد      1

 مراجع الزامي      2

 اصطالحات و تعاريف      3

 اصول آزمون      4

 وسايل      5

 سازي آزمونهآماده      6

 آزمونانجام روش      7

 بيان نتايج      8

  گزارش آزمون     9

1  
1  
1  
2  
2  
3  
3  
4  
4  
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  پيش گفتار
  

 كـه  " روش آزمون - گشاييزدگي و يخدر برابر يخمقاومت تعيين  - 5قسمت  -سنگ مصنوعي  " استاندارد

 در و شـده  تـدوين  و تهيـه  سـازمان ملـي اسـتاندارد ايـران     توسـط   مربوط هايكميسيون در آن نويسپيش

 هاي ساختمانيمهندسي ساختمان و مصالح و فرآوردهاستاندارد  ملي كميتة اجالس چهارصد و سي و يكمين
 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 05/06/92 مورخ

 ايـران  ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات سازمان

  .شودمنتشر مي
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  هـد خوا 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 14617-5: 2012, Agglomerated stone - Test methods - Part 5: Determination of freeze 
and thaw resistance 
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روش  - گشاييزدگي و يخدر برابر يخمقاومت تعيين  - 5قسمت  -سنگ مصنوعي 
  آزمون

  و دامنه كاربرد هدف   1
بر روي  يگشاييخ -زدگييخ هايچرخه تاثيرراي ارزيابي ـتعيين روشي ب تانداردـاسهدف از تدوين اين 

 -زدگيارزيابي تاثير چرخه يخ جهت ،ون فنيـزمررات آـتاندارد مقـاين اس. باشدمي نوعيـمصهاي گـسن
  .كاربرد داردسنگ مصنوعي  در گشايي بر روي خصوصيت مقاومت خمشييخ
  
  مراجع الزامي       2

. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  . استاندارد ملي ايران محسوب مي شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين

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

2-1    BS EN 12440, Natural stone - Denomination criteria, 
2-2    BS EN 14618, Agglomerated stone- Terminology and classification, 
2-2    BS EN 14617-2, Agglomerated stone- test methods- Part 2: Determination of flexural 
strength (bending). 

  
  و نمادها تعاريفاصطالحات و       3

اصطالح  ،)2-2(و  )1-2( هاياندارد بنداصطالحات و تعاريف تعيين شده در استعالوه بر در اين استاندارد 
  .رودبه كار ميزير نيز 

  
3-1  

  گشايييخ-زدگيمقاومت در برابر يخ
  .گشايييخ -زدگيهاي يخاشباع از آب، براي مقاومت در برابر چرخهمصنوعي هاي قابليت سنگ

  
  نمادها  3-2

  .اندارائه شده 1در اين استاندارد در جدول  به كار رفتهنمادهاي 
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  در اين استاندارد به كار رفتهنمادهاي  -1جدول 
  واحد تعريف  نماد

KMf25 يخ -زدگيچرخه يخ 25پس از (ر مقاومت خمشي بگشايي يخ - زدگيضريب تاثير چرخه يخ -

  )گشايي

  

Rf مگاپاسكال زدهمقدار ميانگين مقاومت خمشي آزمونه خشك شده و غيريخ (MPa) 
RMf  مگاپاسكال  گشايييخ -زدگيچرخه يخ 25ها پس از آزمونهمقدار ميانگين مقاومت خمشي (MPa)

  
  اصول آزمون       4

گشايي به يخ - زدگيچرخه يخ 25ها پس از اصول اين روش آزمون، تعيين نسبت مقاومت خمشي آزمونه
زدگي گشايي شامل بخش يخيخ -زدگييخ كامل يك چرخه. باشدزده ميخمشي آزمونه غير يخمقاومت 

- و بخش يخ) شودقرار داده مي) - C°)5±20با دماي  انجماد محفظهنگامي كه آزمونه اشباع از آب در ه(

  .باشد، مي)شودور ميغوطه) C°)5±20زده در آب شير با دماي هنگامي كه آزمونه يخ(گشايي 
  

  وسايل       5
  انجماد محفظه     1- 5

االمكان ه باشد، حتيـاز را داشتـهاي مورد نيونهـعداد آزمتن تـداشنگه انجماد كه ظرفيت كافي براي محفظهيك 
 .درون محفظه، مجهز باشددر  گشايييخ -زدگييخهاي ريزي چرخهخودكار براي برنامه كنترل به يك سامانه

  .را داشته باشد) -C°)5±20داشتن دماي همچنين توانايي نگه
  
  ترازو     2- 5

  .جرم آزمونه را داشته باشد 01/0%دقت  ترازويي كه توانايي توزين آزمونه با
  
  

  سامانه ثبت دما يا  1ماسنجد     3- 5
  .گيري نمايداندازه ºC 1/0± دقتكه قادر باشد دما را با اي سامانهگرماسنج يا 

  

  طولگيري اندازهوسيله       4- 5
  ).گيري خمشبراي اندازه( mm5/0 دقتگيري طول با وسيله اندازه

  

   خشكانه     5- 5

                                                 
1 - Thermometer 
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   دارخانه تهويهگرم    5-6 
  .را داشته باشد) ºC)5 ± 70معادل دمايي  قابليت نگهداري آزمونه دردار كه خانه تهويهگرم

  

  )شهري(كشي شده لولهآب       7- 5

  
  هاسازي آزمونهآماده       6
  بردارينمونه     6-1
  باشد ن نميي بر عهده آزمايشگاه انجام دهنده آزموبردارنمونه     1- 6-1
از يك محموله همگن، داراي پرداخت سطحي، ابعاد و نه، آزمو پنجبايد حداقل  هابراي آزمون    2- 6-1

  . دو، انتخاب ش)3- 2(استاندارد بند ) 2-2-6(رواداري مطابق با بند 
قرار  دو دسته آزمونه مورد نياز است، يك دسته آزمونه هايي هستند كه براي تعيين مقاومت خمشي، بعد از

گيرند، مورد آزمون قرار مي) 3- 2(گشايي، مطابق با استاندارد بند يخ - زدگيهاي يخگرفتن در معرض  چرخه
ي گشاييخ- زدگيهايي هستند كه براي تعيين مقاومت خمشي بدون اينكه در چرخه يخو دسته ديگر آزمونه

  .گيرندمورد آزمون قرار مي) 3- 2(قرار گيرند، مطابق با استاندارد بند 
  

  شرايط آزمونه پيش از انجام آزمون     6-2
   .نگه داشته شوند) 2±24(hبه مدت ) ºC )5 ± 40 محفظه آزمونها بايد در دماي آزمونه

، )h )2 ± 24شود كه اختالف بـين دو توزين مجزا با فاصله زماني رسيدن به جرم ثابت زماني محقق مي
   .ها بايد آزمونه در محفظه آزمون قرار داشته باشدهنگام اين توزين، جرم توزين اول نباشد 1/0% تر از بيش

نگه داشته شود تا  )ºC )5 ± 20پس از خشك كردن آزمونه و قبل از انجام آزمون، آزمونه بايد در دماي 
  .ساعت پس از اين مرحله، آزمون بايد انجام شود 24حداكثر ظرف مدت . زماني كه به تعادل دمايي برسد

  
  روش انجام آزمون      7
  ها از آباشباع كردن آزمونه     7-1
با دماي  )آب شـهري(لـوله كشي امل در آب ـها را به طور كايي، آزمونهـگشيخ - زدگيه يخـراي چرخـب

ºC)5 ± 20 ( غوطه ور كنيد تا زماني كه يك جرم ثابت به دست آيد، يعني اختالف بين دو توزين متوالي با
  .جرم آن باشد 1/0%تر از كم ،h24فاصله زماني 

  
  گشايييخ -زدگيچرخه يخ     7-2

انجماد بر روي يك  محفظهها در بهتر است آزمونه. انجماد قرار دهيد محفظههاي اشباع از آب را درون آزمونه
 محفظههنگامي كه دماي . در تماس نباشد محفظههاي تور سيمي به شكلي قرار دهيد كه با يكديگر و با لبه

  .ه شودداقرار د محفظهدر  h4ها را به مدت رسيد، بايد آزمونه) -ºC)5 ± 20انجماد به 
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. ور كنيدغوطه) ºC)5 ± 20انجماد برداشته و در آب شير با دماي  محفظهزده را از هاي يخسپس آزمونه
  .ور كنيددر آن غوطه h2ها را به مدت رسيد، بايد آزمونه) ºC)5 ± 20هنگامي كه آب شير به دماي 

ها را از آب پس از اين كه آخرين چرخه به اتمام رسيد، آزمونه. گشايي انجام شوديخ -زدگيچرخه يخ 25بايد 
ها را ها را با استفاده از يك پارچه مرطوب پاك كرده و بالفاصله مقاومت خمشي آنسطح آزمونه. بيرون آوريد

  .گيري كنيداندازه) ºC)5 ± 20در دماي اتاق 
  
  تعيين مقاومت خمشي     7-3

و فراهم كردن شرايط آزمونه پيش از انجام آزمون مطابق با  گشايييخ -زدگيچرخه يخ 25بالفاصله پس از 
  .ها انجام دهيدبر روي نمونه) 3-2(با استاندارد بند ، آزمون مقاومت خمشي را مطابق 2- 6بند 

  
  بيان نتايج      8

  :شودتعيين مي 1يج منفرد با استفاده از معادله از نتامصنوعي تغيير در كارايي سنگ 
)1                                                                                           (25

f
f

f

RM
KM

R
   

  :كه در آن 
KMf25    چرخه  25س از پ(گشايي در مقاومت خمشي يخ - زدگيضريب تاثير مقاومت در برابر چرخه يخ

  ؛)گشايييخ -زدگييخ
Rf    زده، بر حسب، مگاپاسكالمقدار ميانگين مقاومت خمشي آزمونه خشك شده و غيريخ (MPa)؛  

RMf   گشايي، بر حسب مگاپاسكاليخ -زدگيچرخه يخ 25ها پس از مقدار ميانگين مقاومت خمشي آزمونه 
(MPa).  

  
  گزارش آزمون    9

  :اطالعات زير باشد گزارش آزمون بايد شامل
  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛  9-1
  شماره شناسايي منحصر به فرد براي گزارش؛  9-2
  شماره، عنوان و تاريخ انجام آزمون؛  9-3
  ؛)اگر آزمون در جايي غير از آزمايشگاه انجام شده است(آزمون  انجام نام و آدرس آزمايشگاه، يا محل  9-4
  شتري درخواست كننده آزمون؛نام و آدرس م  9-5
  ها؛تاريخ دريافت نمونه يا آزمونه   9-6
  ها و تاريخ انجام آزمون؛تاريخ آماده شدن آزمونه   9-7
  ها در نمونه؛تعداد آزمونه   9-8
  ها؛ابعاد آزمونه   9-9
  ؛گشايييخ -زدگيچرخه يخ   9-10
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  ؛)اشدجائي كه مناسب ب( هاگيريبيان عدم قطعيت اندازه  9-11
  كليه انحراف معيارها و مقادير مجاز؛  9-12
  .هااظهار نظر  9-13

بيان هم چنين . گزارش باشد ثبتن انجام آزمون و تاريخ مسئوال سمتو ) ها(گزارش آزمون بايد حاوي امضا
و بدون موافقت آزمايشگاه انجام دهنده  قصگزارش آزمون نبايد به صورت نا اين نكته ضروري است كه

  .شودچاپ و منتشر  آزمون،
  :درخواست كننده آزمون بايد اطالعات زير را ارائه نمايد    9-14
  ؛كنندهتاميننام      9-14-1
  ؛برداري را انجام داده استشخص ياسازماني كه نمونهنام     9-14-2
  ؛)اگر مرتبط با آزمون باشد(پرداخت سطحي آزمونه     9-14-3
  .ماهيت چسباننده    9-14-4


