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ب

 خدا نامبه
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و اسـتاندارد مؤسسـة مقـرراتو قـوانين اصـالح قـانون3مـادة يـك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي نشـرو تـدوين تعيين، وظيفهكه است كشوررسمي مرجع تنها 1371اهم بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

.دارد عهدهبهرا ايران) رسمي(ملي 
و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ و پنجاه و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه29/6/90نام موسسه استاندارد

ن و طي . جهت اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206امه شماره سازمان ملي استاندارد ايران تغيير
،از مركب فني هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين مؤسسـاتو مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان
توليـدي، به شـرايطجهتوباو ملي مصالحبا همگام وكوششي شودمي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان، مصـرف توليدكننـدگان، شـامل نفـع،و حـق صـاحبان منصـفانةو آگاهانـه مشـاركتاز كـه اسـت تجاريو فناوري

نـويس پـيش.شودمي حاصل دولتي غيرو دولتي هايسازمĤن نهادها، تخصصي،وعلمي مراكز كنندگان، واردو صادركنندگان
از پـسو شـود مـي ارسـال مربـوط فنـي هاي كميسيون اعضايو نفعذي مراجعبه نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران)رسمي(ملي استاندارد عنوانبه تصويب صورتدرو طرح رشتهآنبا مرتبط ملي كميتةدر پيشنهادهاو نظرها دريافت
.شودمي منتشرو چاپ
كننـد مـي تهيـه شـده تعيين ضوابط رعايتبا نيز صالحذيو مندقهعال هايسازمانو مؤسساتكه استانداردهايي نويس پيش

، درصورتو بررسيو طرح ملي دركميتة ،.شـود مـي منتشـرو چـاپ ايـران ملـي استاندارد عنوانبه تصويب بـدين ترتيـب
ملـي كميتـةدرو تـدوين5 شـمارة ايـران ملـي استاندارددر شده نوشته مفاد اساسبركه شوندمي تلقي ملي استانداردهايي

كه استاندارد .باشد رسيده تصويببه دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط
المللـي الكتروتكنيـك بـين ،كميسـيون1(ISO)اسـتاندارد المللـي بـين سـازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قـانوني شناسي اندازه المللي بين سازمانو(OIML) كـدكس غـذايي كميسـيون4رابـط تنهـا بـه عنـوانو اسـت 
5(CAC)خـاص هـاي نيازمنـديو كلـي شرايطبه توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدويندر.كندمي فعاليت كشور در 
، .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان صنعتيو فني،علمي پيشرفت هاي آخريناز كشور

م ميسازمان ، حفظ لي استاندارد ايران ، براي حمايت از مصرف كنندگان تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون
و عمومي و ايمني فردي ، اجراي بعضي سالمت و اقتصادي و مالحظات زيست محيطي ، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت

واز استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخ يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري/ل كشور
مي. نمايد و سازمان ، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور
از. بندي آن را اجباري نمايد درجه و مؤسسات فعال خدمات سازمĤن همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان ها

و مديريت زيست و صدور گواهي سامانه هاي مديريت كيفيت ، مميزي ، بازرسي ، آموزش ، آزمايشگاه در زمينة مشاوره محيطي
و مراكز كاليبراسيون  ، سازمان ملي استاندارد ايران اين گونه سازمĤن) واسنجي( ها و مؤسسات را بر اساس وسايل سنجش ها

ميضو آنابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي ، گواهينامة تأييد صالحيت به و در صورت احراز شرايط الزم و بر كند ها اعطا
ميعملكرد آن ، كاليبراسيون.كند ها نظارت ، تعيين عيار فلزات) واسنجي( ترويج دستگاه بين المللي يكاها وسايل سنجش

و انجام تحقيقات كاربر .دي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين سازمان استگرانبها

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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 گفتارپيش
 هـاي كميسـيوندرآن نـويس پيشكه» الزامات-زبر) هاياسلب(هاي سنگورق-گ طبيعيسن« استاندارد

و هفتمـيندرو شـده تـدوينو تهيهانسازمان ملي استاندارد ايرتوسط مربوط و چهـل  اجـالس چهارصـد
و فـرآورده ملييهكميت و مصـالح  مـورد 23/9/1392 مـورخ هـاي سـاختماني استاندارد مهندسي ساختمان

و اسـتاندارد سازمانمقرراتو قوانين اصالح قانون3 مادةيك بند استنادبه اينك است، گرفته قرار تصويب
مي ايران ملي استاندارد عنوانبه،1371 ماه بهمن مصوبن،ايرا صنعتي تحقيقات .شودمنتشر

خـدمات،و علـوم صـنايع، زمينةدر جهانيو ملي هايپيشرفتو تحوالتبا هماهنگيو همگامي حفظ براي
ايـن تكميلو اصالح برايكه پيشنهاديهروشد خواهد نظر تجديد لزوم مواقعدر ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،. گرفـت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيوندر نظر تجديد هنگام شود،هيارا انداردهااست
.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخريناز همواره بايد

و ماخذيمن :است زير شرحبه گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية برايكه بع
BS EN 1468: 2012, Natural stone- Rough slabs- Requirements 
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 الزامات-زبر)هاياسلب( هايسنگورق-يطبيع سنگ

و دامنه كاربرد هدف1
ازسنـگالزامات مـربوط به ورقهيارا تانداردـاسهدف از تدوين اين يطبيعهاي سنگ هاي زبر ساخته شده

يها يا سنگكه براي استفاده در ساختمان، باشدمي ميهاي و ساير كاربردهاي مشابه توليد . شودادبود
و براياين استاندارد آن ين كاريآمصالح سنگي مصنوعي .كاربرد نداردها نصب

 مراجع الزامي2

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

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

آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به

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

:استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

و نمايتزهاي، سنگ8228استاندارد ملي ايران شماره2-1  نامهواژه- يني

 آزمون هاي روش-هندسي مشخصات تعيين- طبيعي سنگهاي،14872استاندارد ملي ايران شماره2-2
2-3  EN 1936, Natural stone test methods - Determination of real density and apparent density, 

and of total and open porosity 
2-4  EN 12372, Natural stone test methods- Determination of flexural strength under 

concentrated load 
2-5  EN 12407, Natural stone test methods- Petrographic examination 
2-6  EN 12440, Natural stone- Denomination criteria 
2-7  EN 13161, Natural stone test methods - Determination of flexural strength under constant 

moment 
2-8  EN 1469, Natural stone products. Slabs for cladding. Requirements 
2-9 EN 12057, Natural stone products - Modular tiles - Requirements 
2-10 EN 112058, Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements 

 

ميعالوه بر استانداردهاي روش آزمون اشاره شده در اين بند، استانداردهاي بيش-يادآوري تواند براي تري وجود دارد كه
باهاي علمي مورد استفاده قرار گيرند، اما بررسي .كاربرد عملي مطابق با اين استاندارد نيستند مرتبط

و3  تعاريفاصطالحات
و تعاريف تعيين شده در استاندارد بندبر عالوه در اين استاندارد به كار، اصطالحات زير نيز1-2اصطالحات

.رودمي



2

3-1
 سنگ زبراندازه تجاري ورق

و عرض كاهش دادناندازه به دست آمده با بطول ميm03/0هكلي .باشد،

3-2
 سنگ زبرورق بعادا

ميهاي زبرسنگو ضخامت ورق) ارتفاع(طول، عرض .اشدب،
و عرض بر حسب مترابعاد براي-يادآوري و براي ضخامت بر حسب ميلي طول .انده شدهيارامتر با دو رقم اعشار،

3-3
 سنگ زبرورق ندازه خاما
باـسنورقدازهـان محـمس ترينكـكوچگ متناظر بر ترينكوچكاندازه(آن يطيـتطيل مستطيل محيط

مي)سنگورق .باشد،

3-4
 سنگ زبرورق دازه خالصنا

باورقاندازه ،)سنگترين مستطيل محاط بر ورقاندازه بزرگ(آن ترين مستطيل محاطيبزرگ سنگ متناظر
.باشدمي

3-5
1زبر هايسنگورق

شـس هاي پرداخت نشده به دست آمده با اره كردن يا جدا كردن ده داراي لبهـطوح مسطح نيمه پرداخت
بلورق .وك زبرسنگ از يك

 الزامات4
 الزامات خصوصيات هندسي4-1
 گيريمعيارهاي اندازه4-1-1

و با دو رقم اعشار اندازه2-2ها بايد مطابق با استاندارد بند گيريكليه اندازه و بر حسب متر اظهار گيري شده،
.شوند

1 - Rough slabs 
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 الزامات ضخامت4-1-2
.تر باشد، بيش1در جدوله شدهيهاي اراوادارير انحراف ضخامت از ضخامت اسمي نبايد از

 هاي ضخامت اسميرواداري-1جدول
خطاي مجاز)مترميلي(ضخامت اسمي

mm5/1±)ضخامت≥15(،15 تا

و شامل15از ±10%)15>ضخامت≥30(،30به باال

و شامل30از mm3±)30>ضخامت≥80(،80به باال

mm5±)80>امتضخ(،80تر از بيش

.اظهار شودتوسط كارخانه سازنده ممكن است گيرانهسخت هايرواداري

.اظهار شودهاي ضخامت بايد توسط كارخانه سازنده دار يا بريده، رواداريبراي سنگ طبيعي با وجوه شكاف

 الزامات همواري4-1-3

mm3تر از بيشنبايدو بوده سنگطول ورق2/0%تر از نبايد بيش،همواري سطحاز سنگسطح ورق انحراف

.اظهار شودبه وسيله كارخانه سازنده بايد همواري رواداري هاي با جدايش طبيعي،سنگورق براي. باشد

.گيرانه ممكن است توسط كارخانه سازنده اظهار شودهاي سخترواداري

 الزامات پرداخت سطح4-1-4

 كليات4-1-4-1

سطپرداخت . انجام شودزبر هاي سنگورق تجاري هاياندازه هايلبهحداقل بر روي حي بايدهاي
ها يا مواد چسبنده براي گيري، درزگيرها، نوعاً شامل استفاده از لكهسطح بعضي انواع سنگ كردن پرداخت
ميها يا تركهاي طبيعي، شكستگيسوراخ از. باشدها در عادي آوريعملاين كار به عنوان قسمتي سنگ

. شودمي نظر گرفته
و طبيعت مصالح اضافه شده براي پرداخت، بايد آوريعملدر چنين مواردي نوع .اظهار شوندو همچنين نوع

.باشد اظهار شدههاي سنگ، بايد در محدوده رواداريپروفيل سطحي به دست آمده در اثر جدايش ورق

ك4-1-4-2  ردنالزامات سطوح به دست آمده با اره

مياگر ورق. داشته باشندmm2تر از ايجاد شده در اثر عمليات برش نبايد عمقي بيششيارهاي بايست سنگ

ص .باشدmm1تر از نبايد بيش كاري قرار بگيرد، عمق شيارهايقلتحت عمليات

.باشد3-1-4انحراف از همواري بايد مطابق با بند
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يالزامات سطوح پس از پرداخت سطح4-1-4-3

آن سطوح بايد نظاهري منظم داراي،هابا توجه به فرآيند پرداخت انجام شده روي و بايد براي شان باشند

آن)را ببينيد2-2-4ها، بند به نمونه به عنوان مثال اشاره( شدهپرداخت تعيين دادن ها عمليات، بر روي

.پرداخت انجام شود

از-1يادآوري :ي، براي مثالنوع چكشابزار سطوح به دست آمده با استفاده

(با تيشه كار شده(1ايسطوح تيشه- ؛1)را ببينيد،8-3-2بخش1-2استاندارد بند)

و چكش يا يك دستگاه شيارزن به دست3پرداخت اين سطوح با استفاده از يك اسكنه موج سوزني:2سطوح پيراسته-

. آمده است

اسـپرداخ:4طوح شياردارـس- استفادـت اين سطوح با اي براي زبر نمودن سطح با ابزار ضربه(5ايكنه پنجهـه از يك

.انداز به دست آمده استيا دستگاه خراش) هاي برش داده شده شامل چندين دندانه با ابعاد مختلفلبه

:هاي پرداخت سطحي، براي مثالسطوح به دست آمده با استفاده از ساير عمليات-2يادآوري

؛2)را ببينيد،22-3-2بخش1-2اندارد بند است(6پرداخت حرارتي-

؛3)درا ببيني،46-3-2بخش1-2استاندارد بند(7پاشيپرداخت ماسه-

آب- آب: پرداخت با جريان جت يك پرداخت سطحي با بافت مات، كه با قرار دادن سطح سنگ در معرض فشار جت

.آيدبه وجود مي

؛4)را ببينيد،54-3-2بند1-2استاندارد بند(8ماشينيپرداخت ابزار شده-

يك گيوتين يا اسكنه ايجاد شده به وسيلهه يافتكه با استفاده از سنگ شكاف شدهسطح زبر:9پرداخت برش ناصاف-

.است

و دندانه) نوك(اي براي زبر نمودن سطح، با سر ابزار ضربه(پرداخت به دست آمده با استفاده از تيشه1 اي ضربه مربعي

و يك ميله آويزان، نگهدارنده يك دستگاه شامل غلطك(زن يا يك دستگاه تيشه)اييا نقطه هرمي شكل هاي تغذيه كننده

).تيشه آونگي

.پرداخت سطح ناشي از عمليات حرارتي بر روي سنگ با استفاده از شعله حرارت باال2

پپرداخت مات ناشي از برخورد ماسه يا ساير دانهيك3 .رتاب شده از جت ماسههاي ساينده

:اين اصطالح دو معناي متفاوت دارد4

 پرداخت ناشي از عمليات سطح مكانيكي با استفاده از ابزار؛- الف

.زني بر روي آن مشخص استهاي ابزارپرداختي كه به وضوح نشانه-ب

1 - Bush hammered surfaces 
2 - Trimmed surfaces 
3 - Pointed chisel 
4 - Striated surfaces 
5 - Claw chisel 
6 - Flame finish 
7 - Sand Blasted finish 
8 - Machine Tooled finish 
9 - Riven cut finish 
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 هاي زبرسنگهاي طبيعي براي ورقالزامات سنگ4-2

 كليات4-2-1

ديجا به،ر اين استاندارد خواسته شدهي كه سنگ، بايد خصوصيات براي ورق شرايط كاربرد مد نظريا با توجه

هر چند، به علت تغييرات طبيعي مصالح. باشند رايجبايد معرف توليد اظهار شدهمقادير.اظهار شوندزير 

موانحراف. اتفاق افتد اظهار شدههايي از مقادير سنگ، ممكن است انحراف  اظهار شدهرد انتظار از مقادير هاي

.بايد توسط كارخانه سازنده مشخص شوند

و با استفاده از رزين زبر طبيعيهاي سنگپشت ورق .هاي مصنوعي چسبانده شوندممكن است تقويت شده

مثالً در نتيجه نوع(هاي اوليه مصالح شود، آوري سنگ موجب تغيير احتمالي در ويژگيعملدر مواردي كه

بسنگرارت دادن يا گرمادهي، تقويت پشت ورقحسنگ، كاري قوي سطح ورقچكش ازه دليلها يا استفاده

آنها، تركهاي طبيعي، شكستگيها يا ساير مواد مشابه براي سوراخگيري مصنوعي، بتونهلكه و مشابه ،)ها

.دقرار گيرنرسيبر، مورد استاندارداين موضوع بايد هنگام تعيين خصوصيات مورد تقاضاي اين

 گذارينام4-2-2
سن(گذاريامـن رنگـنام تجاري، خانواده با)و محل منشاء متداولگـشناسي، استاندارد هميشه بايد مطابق

.اظهار شود6-2بند 
.اظهار شود5-2نگاري سنگ بايد مطابق با استاندارد بند سنگتعريف

مي-يادآوري .تعيين شود)GPS1( ياب جهانيموقعيت سامانه اده از مختصاتتواند با استفمحل منشاء سنگ

)نماي بصري(نماي ظاهري4-2-3
. اظهار شود در صورت درخواست اين خصوصيت بايد

و ديگر خصوصيات سنگرنگ، رگه صيقل داده با يك نمونه سنگ مرجع( بايد به صورت چشمي بندي، بافت
.كننده، آماده شودبه وسيله تهيه نمونه مرجع بايد. شناسايي شود)شده

اين تغييرات مربوطكه ها مجاز هستند، مشروط بر اينو رگه)ناخالصي(2آخالچشمي، مثالً شامل هر تغيير

و به طور نا .ها تاثير نگذاردسنگبر عملكردهاي ورق مطلوبمربوط به نوع سنگ طبيعي بوده

و شكافترك .شوند گذارينشانههاي زبرگسنهاي قابل مشاهده، بايد بر روي ورقها

و تخلخل باز4-2-4  چگالي ظاهري
. اظهار شوداين خصوصيت هميشه بايد

1 - Global Positioning System 
مي هايبه ناخالصي-2 ).Inclusion(شود درون سنگ آخال يا انكلوزيون گفته
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و تخلخ ش3-2ل باز بايد با استفاده از روش آزمون استاندارد بند چگالي ظاهري آنوتعيين و نتايج ناشي از د

.اظهار شود

 مقاومت خمشي4-2-5
. ار شوداظهاين خصوصيت هميشه بايد

ش7-2و4-2مقاومت خمشي بايد با استفاده از روش آزمون استاندارد بندهاي ووودتعيين  مقدار ميانگين
.اظهار شودو انحراف از اين استاندارد، بايد)EL(منتظره مقدارحداقل

 ساير الزامات4-2-6
كه هنگامي توليد شده بايد براي هدف خاصي مورد استفاده قرار گيرد، فرآوردهكه نياز باشد، مانند هنگامي

9-8،2-2استاندارد بندهاي(هاي اضافي مطابق با استاندارد توليد مربوطه درخواست شود ممكن است آزمون

).را ببينيد10-2و

 بنديو بسته گذارينشانه5
ربه عنوان حداقل كارهاي شناسايي، بايد شناسايي :وي هر محموله انجام شودهاي زير بر

؛6-2ي مطابق با استاندراد بند طبيعنامگذاري سنگ5-1
و5-2 ؛زبريهاسنگكميت ورقجرم
و تجاري(ابعاد5-3 .هاي زبرسنگورق) شامل حداقل ابعاد خام

.ها تميز شده باشندسنگبندي بايد ورققبل از بسته
آ و مرطوبلودگي ناشي از مصالح بستهتهيه كننده بايد از ايمني در برابر اطمينان بندي در شرايط خشك

و بندلبسته. داشته باشد) حاصل كند( . كه داراي احتمال آلودگي هستند، نبايد استفاده شوند1هاييبندي
محافظت) مانند فويل پالستيكي(سنگ بايد با استفاده از ابزار مناسب سطوح پرداخت شده حساس ورق

.استفاده شود نبايد2آورخصوصيات سوزشهاي دارايهفرآورد. شوند

و كنترل توليد كارخانه6 ايارزيابي انطباق
 ارزيابي انطباق6-1

و با مقادير بر اساس فرآوردهشپذير اوليه نوعي هاي بايد با انجام آزمون،اظهار شدهالزامات اين استاندارد
و. اثبات شود دابه عالوه، سازنده بايد يك و نتايج ) FPC(3ايمي كنترل توليد كارخانهياحد به كار انداخته

و حداقل تا دو سال نگه دارد .كنترلي آن را ثبت

1- Tapes 
2 - Caustic properties 
3 - Factory Production Control 



7

در مقدارباشند، مانند حداقل رايجبايد معرف توليد اظهار شدهمقادير  فرآوردهمنتظره يا حداقل مقدار آزمون
.برداري پيوست الف را ببينيدبراي نمونه.عادي

كهه را اظهار فرآوردهگرفته شده در استاندارد هاي زبر انطباق با خصوصيات دربرسنگده ورقتوليدكنننگامي
 هاي زبر بايدسنگ، ارزيابي انطباق ورق)و غيره را ببينيد10-9،2-8،2-2استاندارد بندهاي(كند 
و كنترل توليد كارخانه گيرندهدربر كاي، به گونهآزمون نوعي اوليه توصيف فرآوردهه در استاندارد مناسب اي
.باشد، شده

 هاي نوعي اوليهآزمون6-2

بايد در موارد زير انجام است،ه شدهيارا2به صورتي كه در جدول سنگ زبر طبيعيورقآزمون نوعي اوليه
:شود

 يا در آغاز توليد با نوع جديدي از سنگ؛ استانداردكاربرد اوليه اين-
يا تغييرات شدهات چشمگيري در مصالح اتفاق افتد كه به صورت چشمي تعيين هنگامي كه تغيير-

.اتفاق افتد)FPC(ايكنترل توليد كارخانه چشمگير در نتايج
گيري مانند نوع سنگ مشابه، خصوصيات مشابه اندازه( استانداردت اين الزاماتهايي كه قبالً مطابق با آزمون

و نمونهشده با روش آزمون مشابه، فرآيند  انجام شده، ممكن است براي) تصديق انطباق مشابه سامانهگيري
.آزمون نوعي اوليه در نظر گرفته شوند

مبيان ، مشروط بر اين كه يد شوديتا از بلوك سنگ طبيعيه شده آمادبه وسيله گزارش آزمون توانديمقادير
و روشآزمون .جام شده باشدانهاي آزمون اين استاندارد ها مطابق با الزامات

.اظهار شوندذكر شد،2-4هاي انتخاب شده بايد همان گونه كه در بند نتايج آزمون

 اوليه نوعي براي آزموني زبرهاسنگهاي ورقفهرست ويژگي-2جدول
ارجاع به بند براي
aقابليت بكارگيري

روش آزمون مطابق باخصوصيات/هاويژگي

6-2و5-2 هاياستاندارد بند نامگذاري4-2-1
 چشمي)ظاهر چشمي(نماي ظاهري4-2-2
و تخلخل باز4-2-3 3-2استاندارد بند چگالي ظاهري
7-2و4-2 هاياستاندارد بندشيخممقاومت4-2-4
aگيري در مورد اينكه نياز به بيان اين خصوصيت باشد، بايد به اين بند رجوع شودبه منظور تصميم.

ك6-3 ايارخانهكنترل توليد
و مستند شود)FPC(ايسامانه كنترل توليد كارخانهيك6-3-1 سامانه كنترل توليد. بايد تاسيس

هاي انجام شده در طي كنترل نتايج آزمون. باشد فرآوردهبراي كنترل داخلي هايياي بايد داراي رويهكارخانه
و مقادير عرضه شـدههافرآوردهاي بايد ثابت كند كه توليد كارخانه  اظهار شدهدر بازار، با اين استـاندارد

.، مطابقت دارند2-4و1-4مطابق با بندهاي توسط كارخانه سازنده
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به فرآوردهآوري سنگ طبيعي موجب هر نوع تغيير احتمالي در خصوصيات در مواردي كه عمل نهايي نسبت
اسمثالً در نتيجه نوع عمل(سنگ اوليه شود،  ها يا ساير مواد مشابه گيري، بتونهتفاده از لكهآوري، يا به علت

آنها، تركهاي طبيعي، شكستگيبراي سوراخ و مشابه همان گونه كه در اين استاندارد خواسته، آن گاه)ها
شو) FPC(اي اين موارد بايد در كنترل توليد كارخانه شده است، .دنبررسي

كبايد شامل بازرسي داخليكنترل6-3-2 و آزمونهاي و استفاده از نتايج به دست آمده نترلي هاي منظم
و)مانند سنگ(براي كنترل مصالح  .ي باشدهاي زبرسنگورق، تجهيزات، فرآيند توليد

و بازرسيآزمون6-3-3 .باشند3هاي كنترلي بايد مطابق با جدول ها

 تناوب كنترل براي واحد كنترل توليد كارخانه-3جدول
به بند برايارجاع

aقابليت به كارگيري
با تناوب كنترل خصوصيات/هاويژگي روش آزمون مطابق

 خصوصيات هندسي4-1
cهر سري توليد

2-2استاندارد بند
 چشمي)ظاهر چشمي(نماي ظاهري4-2-2
و تخلخل باز4-2-3  مطابق با سامانه كنترلbچگالي ظاهري

توليد كارخانه، اما حداقل هر دو سال

3-2استاندارد بندهاي

7-2و4-2استاندارد بند مقاومت خمشي4-2-4
aگيري در مورد اينكه نياز به بيان اين خصوصيت باشد، بايد به اين بند رجوع شودبه منظور تصميم.
bمي فرآوردههاي انجام شده بر روي مصالح اوليه وابسته به هنگامي كه آزمون .ارجاع كندها آزمونبه اين تواندنهايي هستند، سازنده
cدر نظر گرفته شده براي اندازه يا مقدار يك سري توليد بايد توسط كارخانه سازنده، با داشتن مرجعي براي مقدار توليد روزانه، تعداد تحويل

.، تعيين شودهاسنگورق

، مطابق اظهار شدهبا الزامات بايد انطباق) FPC(اي هاي انجام شده در طي كنترل توليد كارخانهنتايج آزمون
.اثبات كندرا،2-4و1-4هاي با بند

هايادداشت6-3-4

:گيردل موارد زير را دربرهاي كارخانه سازنده بايد حداقيادداشت

 آزموده شده؛ فرآوردهشناسه6-3-4-1

):پيوست الف را ببينيد(برداري اطالعات نمونه6-3-4-2

نم- و تاريخ  برداري؛ونهمحل

 برداري شده،نمونه فرآورده بهرشناسه-

 برداري،تناوب نمونه-

و تعداد نمونه-  ها؛اندازه
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؛هاي آزمون انجام شدهروش6-3-4-3

؛انجام شده هايآزمون نتايج6-3-4-4

.هاي واسنجي وسايليادداشت6-3-4-5
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 الفپيوست
)ياطالعات(

 برداريراهنماي نمونه

 كليات1- الف
ميها يا ساختمانهاي سنگ طبيعي از معادن، كارخانهنمونه برداشتيهاروشاين پيوست . كندها را معرفي

ساختمان نصب شده باشند، ممكن است نياز باشد از در سنگ طبيعي تحويل شده، قبالً ورقهافرآوردهاگر
.انجام شودبرداري ها نمونهساختمان

و ويژگي) نماينده(نمونه حجمي است كه معرف برداشتبرداري هدف از نمونه هاي متوسط محموله
.تغييرپذيري آن باشد

ميروش هاي توصيف شده، محدود به روش. باشندهاي توصيف شده بر اساس فرآيندهاي راهنماي توليد
و ساختمان مي .باشنداستفاده براي اهداف مهندسي عمران

هاي اشاره شده در اين استاندارد، تحت آموزش قرار ها در مورد كاربرد روشبرداربنابراين مهم است كه نمونه
.گيرند

هاي ذينفع بايد ها بايد توسط بيش از يك سازمان انجام شوند، همه بخشدر موارد اختالفي، يا اگر آزمون
ببرداري را داشته باشند فرصت مشاهده كردن عمليات نمونه ها گيريهتر است بر سر موضوع تعداد نمونهو

.توافق شود

 بردارياصول نمونه2- الف
و نقل برداري نمونه و مناسب نمونه، الزمهو حمل به.ه دهديي است كه نتايج واقعي را اراتحليلدقيق براي

. شود اشتبرددست آوردن تخمين خوبي از همگن بودن طبيعي محموله، بايد تعداد مناسبي نمونه 
.برداري مطلع باشدبردار بايد از هدف نمونهنمونه

 هاي حجمينمونه برداشت3- الف
نمـت و اندازه آنـهاي آزمها به روشونهـعداد ميـها انجوني كه بر روي و شكل. شود بستگي داردام تعداد

.ه شده استيهاي آزمون مربوطه اراهاي مورد نياز، در روشآزمونه

 برداريسازي طرح نمونهآماده4- الف
:برداري با در نظر گرفتن موارد زير تهيه شودبرداري، بهتر است يك طرح نمونهقبل از نمونه

؛)6-2و1-2مطابق با استاندارد بندهاي(سنگ طبيعي نوع-
؛كه بايد تحت آزمون قرار گيرندبرداري، شامل فهرست خصوصياتي هدف نمونه-
 برداري؛هشناسايي نقاط نمون-
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 ها؛اندازه تقريبي نمونه-
 ها؛تعداد نمونه-
؛شده برداري استفادهابزار نمونه-
 برداري؛هاي نمونهروش-
و ارسال نمونهگذاري، بستهنشانه- .هابندي

 برداريوسايل نمونه5- الف
ميبه منظور نمونه ممكن است عالوهبه. توان از هر ابزار برش مناسب براي سنگ طبيعي استفاده كردبرداري

.گيري مناسب هستند نيز مورد استفاده قرار گيرندهايي كه براي مغزهمته

 برداريهاي نمونهروش6- الف
 كليات1-6- الف

ميبرداري ضرورتاً شامل كار كردن نمونههاي نمونهروش . باشدبردارها در معدن سنگ، كارخانه يا ساختمان
آتوصيه مي .دشوپيروي1يمقررات آرگونومو ايمني هاي نامهينيشود از

 برداري از معادن سنگنمونه2-6- الف
 كليات1-2-6- الف

و باتجربه در بررسي ذخاير سنگ طبيعيـنمونه بايد توسط متخ هدف اصلي. شود برداشتصصين ماهر
و برداري از چنين ذخايري اين است كه، در صورت امكان، حد وسط، محدوده تغينمونه اختالف در يرات

و ويژگي سساختار سـدر نظر گرفبا، طبيعينگـهاي و شرايط استخراجـشناختار زمينـتن بافت، اسي
.، تعيين شودگ طبيعيـسن بيني شدهشـپي

 يكپارچهبرداري از سنگ نمونه2-2-6- الف
هانمونهو راستاي گرديناهمسانشناسايي- الف

شناسي را نشان دهد كه ضرورتاً در مقياس نمونهت مشخص يا ساختار زميناگر كارهاي اكتشافي، يك باف
بن)6يا ريفت5، كليواژ4، تورق3بندي فشرده، اليه2بنديچينهمانند(ابل ديدن نيستـق ابراين نمونه بايدـ،

.شود گذارينشانه

1- Regulations for Ergonomics 
2 - Stratification 
3 - Massive bedding 
4 - Lamination 
5 - Cleavage 
6 - Rift 
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 نگاريسنگ تحليلبرداري براي نمونه-ب
و ها معرف مناسبي از سنگ در ارتباط با تركيب كانيهنگاري، براي اينكه نمونسنگ تحليلدر شناسي، بافت

 برداشتو متنوع سنگ) متمايز(هاي دستي از همه انواع مجزا شناسي باشند، بهتر است آزمونهساختار زمين
. شوند

و قطعات شكسته شدهمغزه(شده از حفاري برداشتهاي همچنين ممكن است از نمونه .استفاده شود) ها
،هايي نيز براي نشان دادن اثرات هوازدگيشده از مصالح تازه، بهتر است نمونه برداشتهاي الوه بر نمونهع

.شود برداشت

 برداري براي آزمون فيزيكينمونه-ج
و آزمونهبلوك بايد در آزمون فيزيكي، ون نمونه مورد استفاده قرار گيرندهاي دستي به عنواهاي نمونه ، تعداد

آ و روش آزمون مورد نياز، وابسته استسنگ تحليلها به نتايجنموقعيت .نگاري
و هنگامي كه نمونه از سنگ دانه درشت)m)25/0×25/0×40/0يتقريب اندازهدر بايد هاي نمونه بلوك باشند،

مييا از سنگ با تخلخل باال نمونه/و ميشود، اندازه نمونهبرداري . تر باشدتواند بيشها
آنهاي طبيعي بزرگها از سنگه است كه نمونهتوصيه شد ها داشته، تر كه آتشباري حداقل تاثير را بر

و نه در آزمونهبراي اطمينان از اينكه نه در بلوك. شوند برداشت هاي دستي، هيچ ترك مويي ناشي هاي نمونه
.دادبرداري انجام از فرآيند برداشت بوجود نيامده است، بايد دقت زيادي در نمونه

و اندازه ها يا سنگسنگورقهاي زبر، ها ممكن است از بلوكنمونه هاي ساختماني برش داده شوند، تعداد
.ها به روش آزمون ويژه بستگي داردنمونه

 برداري از واحدهاي توليدينمونه3-6- الف
و ساختارشنخصوصيات سنگ در ارتباط با تركيب كانيازاندازه مناسببايك نـمونه معرف اسي، بافت

مانند(شناسي، بهتر است با در نظر گرفتن كاربرد مورد نظر براي آن، از مصالحي كه مورد آزمون است زمين
و سنگسنگورق . شود، برداشت)هاي ساختمانيها

هابرداري از ساختماننمونه4-6- الف
گرفتن يك نمونه مرجع، با در نظر گرفتن هر هاي برداري مطابق با دستورالعملشود نقاط نمونهتوصيه مي

يك. هاي قابل رويت با چشم غير مسلح، انتخاب شونداختالف در ويژگي سنگ منفرد ورقجايي كه الزم است
سنگ نمونه مناسبي شود، بهتر است اين نمونه ورق برداشت سنگورقهاي مكانيكي براي ارزيابي ويژگي

.اني بايد گزارش شودمساخت موقعيت نمونه در كارهاي.باشد

و ارسال نمونه، بستهگذارينشانه7- الف هابندي
آننمونه و به صورت بادوام ها يا ظرف حاوي بايد شامل موارد گذارينشانه. شود گذارينشانهها بايد به وضوح

:زير باشد
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ياهب شماره منحصر1-7- الف  فرد؛
آشماره شناسه نمونه2-7- الف و نامبرداري، تاريخ نمونهزمايشگاهي، محل نمونههاي .گذاري مصالحبرداري

و حمل شوند كه در برابر آسيب ديدگي محافظت شونداي بستهبه گونهبايد هاي آزمايشگاهي نمونه .بندي

 برداريگزارش نمونه8- الف
گبراي هر نمونه آزمايشگاهي بايد بردارنمونه1-8- الف  برداشتهاي آزمايشگاهي روه از نمونه، يا براي هر

مي. برداري آماده كندشده از يك منبع منفرد، يك گزارش نمونه برداري به اين شود گزارش نمونهتوصيه
ش ايران استاندارد ملي :و موارد زير را بيان كندودارجاع داده

؛)شماره سريال(برداري شناسه گزارش نمونه1-1-8- الف
 شناسه نمونه آزمايشگاهي؛)هاي(المتع2-1-8- الف
و مكان نمونه3-1-8- الف  برداري؛تاريخ
 شده است؛ برداشتاي كه نمونه از آن برداري يا شناسه محمولهمحل نمونه4-1-8- الف
؛4- برداري تهيه شده مطابق با بند الفارجاع به طرح نمونه5-1-8- الف
).ها(بردارنام نمونه6-1-8- الف
ش2-8- الف اي نمونه1الفجدول. نيز مناسب باشده اطالعات ديگريود، ممكن است ارارايط موجـبسته به

مياز يك گزارش نمونه . دهدبرداري جامع را نشان

 بردارياي از گزارش نمونهنمونه-1الفجدول

):شماره سريال(برداري شناسه گزارش نمونه
:بنديشماره بسته: عالمت شناسه نمونه آزمايشگاهي

و محلطبيعتوصيف سنگ بردارينمونههايي

:كارخانه يا ساختمانيا نام معدن سنگ
:كنندهنام تهيه

:منبع محموله
:يطبيعهدف استفاده از سنگ

:بردارينمونه) هاي(محلموقعيت
:شناسه محموله
:اندازه محموله

:)اگر مناسب باشند،انند هشدارهام(اير توضيحاتس

برداريتوصيف روش نمونه

و زمان نمونه :برداريتاريخ
:برداري استفاده شدهارجاع به طرح نمونه

و غيره(برداري فرآيند نمونه ):حفاري، برش
:برداريهدف نمونه



14 

هانمونه

و ابعاد نمونه :هاشماره
:ساير توضيحات

:هانمونهارسال
(ها(بردارنمونه ):نام چاپ شده)

يات قرارداديجز

:شناسه قرارداد
و  ...............................................................................: ...........................برداريدرس قسمت درخواست كننده نمونهآنام

........................................................................................................................................................................................................ 
 ..................................................................: .......................................برداريحاضر در فرآيند نمونه) اشخاص(نام شخص

........................................................................................................................................................................................................ 
 ...............................................................: ...........................................................................................................................امضا

..................................................................................................................................................................................................... 
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 پيوستب

)اطالعاتي(

 نامهكتاب

[1]   EN 1469, Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements 
[2]   EN 12057, Natural stone products - Modular tiles - Requirements 
[3]   EN 12058, Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Requirements 


