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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تکدوی   تعیی ، وظیفه که است کشوررسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 ت  اجرا ابحغ شده است . جه 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پکی    .شودمی حاص  دولتی غیر و دولتی اا سازمآن نهاداا، تخصصی، وعلمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شودمی منتشر و چاپ

کننکد  مکی  تهیکه  شکده  تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح ذ  و مندعحقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بکدی  ترتیکب ،     .شکود مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،علمی پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

تواند با رعایت موازی  پی  بینی شده در قانون ، برا  حمایت از مصر  کنندگان ، حفظ سازمان ملی استاندارد ایران می

، حصو  اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ، اجرا  بعضی سحمت و ایمنی فرد  و عمومی

داتی، با تصویب شورا  عالی استاندارد، اجبار  یا اقحم وار /از استاندارداا  ملی ایران را برا  محصوالت تولید  داخ  کشور و

تواند به منظور حفظ بازاراا  بی  المللی برا  محصوالت کشور ، اجرا  استاندارد کاالاا  صادراتی و سازمان می نماید. 

سات فعا  اا و مؤسبند  آن را اجبار  نماید . امچنی  برا  اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمآندرجه

محیطی ، آزمایشگاه در زمینۀ مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیز  و صدور گواای سامانه اا  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست

اا و مؤسسات را بر اساس اا و مراکز کالیبراسیون ) واسنجی ( وسای  سنج  ، سازمان ملی استاندارد ایران ای  گونه سازمآن

اا اعطا و بر کند و در صورت احراز شرایط الزم ، گوااینامۀ تأیید صححیت به آنایران ارزیابی میضوابط نظام تأیید صححیت 

ترویج دستگاه بی  المللی یکااا ، کالیبراسیون ) واسنجی ( وسای  سنج  ، تعیی  عیار فلزات  .کند اا نظارت میعملکرد آن

 اندارداا  ملی ایران از دیگر وظایف ای  سازمان است.گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد  برا  ارتقا  سطح است
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 و  

 گفتارپیش

 آن نوی پی  که« کاری یآ -کلیات :1قسمت  -نما و پوش طراحی و نصب برا   -سنگ طبیعی» استاندارد

چهارصکد و چهک  و    در و شکده  تکدوی   و تهیکه  ملی استاندارد ایران سازمانتوسط  مربو  اا کمیسیون در

 مکور   اکا  سکاختمانی  اسکتاندارد مهندسکی سکاختمان و مصکالح و فکرآورده      ملی  هکمیت اجحس ششمی 

مقکررات   و قکوانی   اصکح   قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ،است گرفته قرار تصویب مورد 93/2/1329

منتشکر   ایکران  ملکی  استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان

 .شودمی

خکدمات،   و علکوم  صکنایع،  زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،  . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، هیارا استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخی من
BS 8298-1: 2010, Code of practice for the design and installation of natural stone cladding 

and lining - General  
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 مقدمه

باشد.می 16233ران شماره از مجموعه استاندارداا  ملی ایای  استاندارد یکی 
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 کارینيآ -کلیات :1قسمت  -نما و پوششطراحي و نصب براي  -سنگ طبیعي

 و دامنه کاربرد هدف  1

 طبیعی واحداا  نما  سنگ دار نگهاایی برا  طراحی، نصب و ه توصیهی، ارااستاندارد تدوی  ای اد  از 

ی  زمینه  فلز  بر رو  اا کنندهمتص که با استفاده از  نما به صورت خودکار است، به عنوان نصب شده

 باشد.، میساختمانی نصب شده

 داد، یعنی:پوش  قرار می استاندارد ملی ایران را تحتاا  مجموعه اایی از سایر قسمتای  استاندارد جنبه

 سنتی قحب گوشی؛ نما  بیرونی    1-1

 ساخته؛ت  پی اا  نما  سنگی بسامانه    1-1

 ؛اا  نماو نما  سنگی بر رو  قاب فلز  سامانه پرده باراناا  سامانه    1-6

 .پوش  داخلی    1-4

ه شده است، که ممک  است به ی  یا چند دلی  اتفاق افتد، برا  یارا جابجایی ساختار به اا  راجعتوصیه

 شود. تعدی تواند ای  که تغییرات ابعاد  می

اا  ترکیبی روک  سنگی کاربرد نداشته یا برا  کاربرد نما  سنگی به ای  مجموعه استاندارداا، برا  پان 

 می برا  بت  درجا کاربرد ندارد.یبند  داعنوان قالب

 شود.دار به کار برده میاا و سطو  شیب، امچنی  برا  زیرطاقنمای برا  کلاصو   -1 ورييادآ

 ود.رمیاا  ای  مجموعه استاندارد، به کار برا  سایر قسمت ،ه شده در ای  استانداردکیححات و تعاریف اراکاصط -1 يادآوري

 

 مراجع الزامي       1

اا ارجاع داده شده است.  در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن مدارك الزامی زیر حاو  مقرراتی است که

 ی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود. یبدی  ترتیب آن مقررات جز

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه

اا ارجاع داده  نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن شده است، امواره آخری  تجدیدنظر و اصححیه

 :استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است

 و بیرونی اندودکار  محت: او  قسمت  -ااویژگی -بنایی ، محت396-1استاندارد ملی ایران شماره     1-1

 داخلی

 انطباق اا و معیاریبات، ویژگیکقسمت او : تر -، سیمان بنایی3316-1استاندارد ملی ایران شماره    1-1

 فوالداا لیست: او  قسمت -نزن زنگ ، فوالداا 3219-1استاندارد ملی ایران شماره    1-6
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 برا  تحوی  فنی شرایط: دوم قسمت -نزن زنگ ، فوالداا 3219-9استاندارد ملی ایران شماره     1-4

 اا صفحه و ااورق مورد در کاربرداا  عمومی

 برا  تحوی  فنی شرایط: سوم قسمت  -نزن زنگ ، فوالداا 3219-3استاندارد ملی ایران شماره     1-1

 مقاطع و میلگرداا اا، میله تمام، نیمه قطعات عمومی جهت کاربرداا 

 ااویژگی -بند  و الزامات درزگیرااطبقه -اا  بندکشی، فرآورده2236استاندارد ملی ایران شماره     1-3

 آزمون اا روش-پی  چا  در شکست بار تعیی  -طبیعی ، سنگ12361استاندارد ملی ایران شماره     1-7

اا برا  رنگی کردن مصالح ساختمانی رنگدانه -مصالح ساختمانی، 19122 استاندارد ملی ایران شماره   1-8

 اا  آزموناا و روشویژگی -آاکی یا پایه سیمانی و

 آزمون اا  روش -مشخصات اندسی تعیی  -طبیعی ، سنگها 12339استاندارد ملی ایران شماره     1-9

 آزمون روش-زدگیبرابر یخ در مقاومت تعیی  -طبیعی ، سنگ12232استاندارد ملی ایران شماره     1-10

 ااویژگی -پرتلند ، سیمان332استاندارد ملی ایران شماره     1-11
2-12   BS EN 13139, Aggregates for mortar 

2-13   BS EN 459-1, Building lime – Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria 

2-14   BS 6100-1, Building and civil engineering – Vocabulary – Part 1: General terms 

2-15   BS 6100-6, Building and civil engineering – Vocabulary – Part 6: Construction parts 

2-16   BS 6398, Specification for bitumen damp-proof courses for masonry 

2-17   BS 6515:1984, Specification for polyethylene damp-proof courses for masonry 

2-18   BS 8221-1:2000, Code of practice for cleaning and surface repair of buildings – Part 1: 

Cleaning of natural stones, brick, terracotta and concrete 

2-19   BS 8221-2:2000, Code of practice for cleaning and surface repair of buildings – Part 2: 

Surface repair of natural stones, brick and terracotta 

2-20   BS 8298 (all parts), Code of practice for the design and installation of natural stone 

cladding and lining 

2-21   BS EN 485-1:2008+A1:2009, Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and 

plate- Technical conditions for inspection and delivery 

2-22   BS EN 485-2:2008, Aluminium and aluminium alloys – Sheet, strip and plate – Part 2: 

Mechanical properties 

2-23   BS EN 934-3, Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 3: Admixtures for 

masonry mortar- Definitions, requirements, conformity and marking and labeling 

2-24   BS EN 1008, Mixing water for concrete- Specification for sampling, testing and 

assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the 

concrete industry, as mixing water for concrete 

2-25   BS EN 1469:2004, Natural stone products- Slabs for cladding- Requirements 

2-26   BS EN 1936, Natural stone test methods- Determination of real density and apparent 

density, and of total and open porosity 

2-27 BS EN 1996-2, Eurocode 6- Design of masonry structures- Part 2: Design 

considerations, selection of materials and execution of masonry 

2-28   BS EN 12407, Natural stone test methods- Petrographic examination 

2-29   BS EN 12440, Natural stone- Denomination criteria 

2-30   BS EN 12588:2006, Lead and lead alloys- Rolled lead sheet for building purposes 

2-31  BS EN 12600, Eurocode 6- Design of masonry structures- Part 2: Design considerations, 

selection of materials and execution of masonry 

2-32   BS EN 12670, Natural stone- Terminology 
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2-33  BS EN 12811-1, Temporary works equipment- Part 1: Scaffolds- Performance 

requirements and general design 

2-34   BS EN 13161, Natural stone test methods- Determination of flexural strength under 

constant moment 

2-35  BS EN 13279-1, Gypsum binders and gypsum plasters- Part 1: Definitions and 

requirements 

2-36  BS EN 13755, Natural stone test methods- Determination of water absorption at 

atmospheric pressure 

2-37   BS EN 14019, Curtain walling- Impact resistance- Performance requirements 

2-38   PD 6484:1979, Commentary on corrosion at bimetallic contacts and its alleviation 

 

 اصطالحات و تعاريف       6

،  39-9 و 13-9 و 12-9شده در استاندارد بنداا   تعیی اصطححات و تعاریف  در ای  استاندارد عحوه بر

 رود:به کار میزیر نیز  فاصطححات و تعاری

 

6-1     

 1هوابند

 کند.ا  در برابر عبور اوا از میان دیوار، ایجاد میالیه ساختمانی که مقاومت اولیه
 است. کارپشتاوابند بخشی از دیوار  -يادآوري

 

 1هامهار    6-1

6-1-1     

 مهار

 شوند.بتنی/ بنایی متص  می کارپشتبه پان  سنگی یا دیوار اایی که به صورت مستقیم چفت

 

6-1-1     

 6انبساطي مهار

انیکی در برابر محیط اطرا  سوراخی که در آن نصب شده است، عم  کا  مکککه با ی  فرآیند انبس ارکمه

 .را ببینید( 1)شک   کندمی

 

6-1-6     

 4زيربرش مهار

 شود.نصب می 1شک  یا سورا  زیربرشانبساطی که در ی  سورا  قیفی مهارنوعی از 

                                                 
1 - Air barrier 

2 - Anchors 

3 - Expansion anchor 

4 - Undercut anchor 
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 متداول انبساطي مهارنمونه  -1شکل 

 

6-6     

 1کارپشتپانل 

 .استساخته که به نما  سنگی متص  پان  بت  پی 

 

6-4     

 6کارپشتديوار 

 کند.را ایجاد می پرده بارانسامانه  3بند و آب 2ا  از دیوار که اوابند الیه
بوده، یا ممک  است بخشی از ساختمان باشد که  پرده بارانسامانه  ناپییرجدایی جزممک  است  کارپشتدیوار  -يادآوري

 پرده باران به آن اضافه شده است.
 

6-1     

 3بندپشت مصالح

ت درزگیر قرار کره درز و پشکدرز، در حف جاییکابانعت از جکتر  عم  درزگیر بدون ممکبرا  کنکه  یمصالح

 گیرند.می
 

6-3     

 7فلزيبینخوردگي 

 .باشدمی خوردگی ناشی از تماس بی  فلزات مشابه در حضور ی  الکترولیت مانند آب

                                                                                                                                                         
1 - Undercut hole 

2 - Backing panel 

3 - Backing wall 

4 - Airtightness 

5 - Watertightness 

6 - Back up material 

7 - Bimetallic corrosion 
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6-7     

 1زداپیوستگي

 ی که بعداً نصبمصالحبرا  جلوگیر  از چسبیدن سنگ به  ،به کار برده شده نزدی  سطح سنگ مصالح

 .را ببینید( 3)شک   د شدنخواا

 

6-8     

 1اليه هواگیر

 ،ن به بخ  دیگر آن درا  از ساختمان که برا  مقاومت در برابر عبور آب مایع از ی  بخ  ساختماالیه

 خح  اجازه دادن به عبور بخار آب در ار دو جهت، طراحی شده است.

 

6-9     

 6تیشه

ا  یا ارمی شک  دندانها  ربهضدارا  سر مربعی شک  با عام   کها  برا  زبر کردن ی  سطح ار ضربهابز

 .باشد، میا نقطه

 

6-10     

 4زنيدستگاه تیشه

 نگهدارنده ی  چک  باد  است. و انی  تیر آویز کننده،تغییهشام  غلط   ی کهدستگاا

 

 1ايحفرهسد     6-11

 شود، یا برا  محدود کردن جابجاشعله ساخته می ا  که برا  بست  ی  فضا  کور در برابر نفوذ دود یاسازه

 شود.دود یا شعله درون ی  فضا ایجاد می شدن

 

6-11     

 3نما

 باشد.پوش  بیرونی ساختمان، می

 

 

 

                                                 
1 - Bond breaker 

2 - Breather layer 

3 - Bush hammer 

4 - Bush hammer machine 

5 - Cavity barrier 

6 - Clading 
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6-16     

 1اياسکنه پنجه

اا  مختلف دار تحت پوش  چندی  دندانه با اندازها  برا  زبر کردن ی  سطح، با انتها  شکا ابزار ضربه

 باشد.می

 

          
 داخل فضاي خالي بین نما و پانل پشت کار ايي از سد حفرهياهنمونه -1شکل 

 

6-14     

 1ناحیه خشک

از بارش باران محفوظ بوده و عموماً در درون الیه  امیشه توان فرض کردمیکه  پرده بارانسامانه بخشی از 

 بند است.آب

 

6-11     

 6وجه نما

 متص  شده است. کارپشتا  از سنگ که به پان  الیه

 

6-13     

 4نوار پیشاني

 .(را ببینید 3)شک   باشدمی مسطح و اموار که سطح افقی
 شود.مانند درب ورود  نصب می ورود   ی  در باال ی  نوار پیشانی عموماً -يادآوري

                                                 
1 - Claw chisel 

2 - Dry zone 

3 - Facing 

4 - Fascia 
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6-17     

 1سد آتش

شعله آت  از ی  بخ  فضا  خالی به بخ  دیگر آن ا  خالی نصب شده و مانع عبور کد  که در فضکس

 شود.می
 شوند.ا  آت  نیز شناخته میمعموالً به عنوان موانع حفره سد آت  -يادآوري

 

 1هاکنندهمتصل    6-18

6-18-1     

 کنندهمتصل

 .باشدمی اامهاراا/ با چفت 3ا (ترکیب لچکی )بست گوشه

 

6-18-1     

 نما کنندهمتصل

 .باشدمی به ساختمان واحد نما مهارکردنابزار  برا  نگهداشت  یا 

 

6-18-6     

 4نما کنندههارم کنندهمتصل

 .باشدمی به ساختمان نما اا واحد مهارکردنیا  محدود کردنابزار  برا  
 راضی کننده نیست. 3مهارمی   کنندهمتص اصطح   -يادآوري

 
6-18-4     

 3گوه

 شود.بند  فلز  به کار برده میاز ی  سامانه قاب قسمتکه برا  اتصا  دو  ،کوچ  چفتا  یا بست گوشه

 

6-18-1     

 7نماوجه  کنندهمتصل

-متص باربر و/یا  کنندهمتص سنگ، که تلفیقی از عملکرداا   در معرضنما در سراسر وجه  کنندهمتص 

 .باشدمی مهارکننده کننده

                                                 
1 - Fire stop 

2 - Fixings 

3 - Bracket 

4 - Cladding restraint fixing 

5 - Tying back fixing 

6 - Cleat 

7 - Face fixing 
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6-18-3     

 1چفت

وان بخشی از سامانه کبه یکدیگر، به عن جزبرا  محکم کردن دو یا چند که  اجزاایر کیا س، پرچ مهارچ، کپی

 .شود، استفاده مید  یا بست گوشهکبنقاب

 

6-18-7     

 1ايبست گوشه کنندهمتصل

، استفاده امبه  گرکدی جزدو  دادن ا کبرا  اتص ،یانیکده مکاتصا  دانت کوان ی  بسکبه عن یزایکمج زکج

 شود.می
به  ی که بایدیاا  ساخت و اختح  راستا  اجزا، روادار (تا  )براکبست گوشه کنندهمتص ی  به طور معمو   -يادآوري

 داد.را اجازه می ،متص  شوند ام

 

6-18-8     

 6الستیکي حلقه

 .را ببینید( 3)شک   باشدمی پییر  موضعی میخبرا  ایجاد انعطا که حلقه الستیکی اطرا  ی  میخ 

 

6-18-9     

 4هاي باربرکنندهمتصل

که مد نظر است وزن )بار مرده( جسمی که باید نصب شود، و امچنی  سایر باراا  )زنده(  کنندهمتص 

 .را ببینید( 2)شک   کند دار نگهاعمالی را 

 

6-18-10     

 1کنندهتلفیقي باربر مهار کنندهمتصل

بعضی را بر رو  ساختمان انتقا  داده و  واحد نمای  یا چند  (6یا وزن ویژه خود )خودوزن ابزار  که وزن

 کند.اا را ایجاد میکنندهمتص 

 

6-18-11     

 میخ

 .را ببینید( 3)شک   شودنصب می کارپشتمیخ فوالد  ضدزنگ که درون سنگ و درون پان  

                                                 
1 - Fastener 

2 - Fixing bracket 

3 - Grommet 

4 - Loadbearing fixing 

5 - Loadbearing restraint fixing 

6 - Self weight 
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 :راهنما

 میخ    1

 پییرواشر الستیکی انعطا     9

 زداپیوستگی    3

 کارزدا در نماي سنگي متصل به پانل پشتمیخ، واشر الستیکي و پیوستگي -6شکل 

 

6-18-11     

 1زيرطاق کنندهمتصل

 دارد.درجه نگه می 33سطح سنگ طبیعی را از زاویه اف  تا  ام کند وخود را تحم  میوزن ام ابزار  که 

 

6-18-16     

 1سنگ کنندهمتصل

 داد.کار اتصا  میکه نما  سنگ به پان  پشت مهارابزار  
 کنند.را فراام می دار نگهگاه و ام اایی عموماً چندکاره استند، ام تکیهکنندهمتص چنی   -يادآوري

 

6-19     

 6واشر

 گیرد.مورد استفاده قرار می ،الستیکی که برا  درزبند  جز

 

                                                 
1 - Soffit fixing 

2 - Stone fixing 

3 - Gasket 
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6-10     

 1قالب گوشي )سنتي( نماي

 ، که  مشخص  باربروایابا ز یشده در سطوح نگه داشتهگرفته رو  امدیگر، گی قرار کاا  سن کپان

محکم  ،کنندهاا  محدودکنندهمتص سنگی با استفاده از  ار واحد مان نصب شده وکبر رو  ساخت مستقیماً

 است. شده

 
 درزها    6-11

6-11-1     

 1سپر

 درز قرار گرفته تا مانع عبور مستقیم آب از درون درز، شود ی که درون درز و یا بحفاصله پشتیجز
شود. اا  پان ، برا  اینکه بر رو  ام امپوشانی داشته باشند، ساخته میا  کردن مناسب لبه، با پلهر آبسپی   -يادآوري

  جدای سپر به خاطر گشادشدگی گاه درز مسدود شده است.آن نباشد، پییرامکان از درون درز کارپشتدیدن فضا  خالی اگر 

 قطعات آن، موجب عبور اوا خوااد شد.

 
6-11-1     

 6درز مسدود شده

امجوار در ساختمان، که شام  ی  سپر ساده یا موانع  جزدرز باز بی  دو پان ، یا بی  ی  پان  و ی  

 .باشدمی درز ز درونطراحی شده برا  جلوگیر  از عبور مستقیم آب ا

 
6-11-6     

 4درز قابل تراکم

ده کراحی شک، طاکنمبت به کنس زهاکود  سکدگی عمکشاهکی از کوتکار ناشک  فشکدیکرا  تعکب هک  کدرز

 .تکاس
 

6-11-4     

 1درز لب به لب خشک

 مواد درزبند  باشند. گونهچبدون ای ،واحداا  مجاور ی  دیگر در آن،   کهدرز
 

 

 

 

                                                 
1 - Handset cladding 

2 - Baffle 

3 - Baffled joint 

4 - Compression joint 

5 - Dry butt joint 
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6-11-1     

 1درز پرشده

به  ،اا  مجاور امبرا  پر کردن فاصله خالی بی  بخ  ،استفاده از ی  فرآورده درزبند  در اثردرز  که 

 آید.وجود می

 

6-11-3     

 1درز قابل تراکم افقي

، طراحی شده نماشدگی عمود  ساختمان نسبت به ناشی از کوتاه ییانسداد جزبرا  تعدی  کردن    کهدرز

 .را ببینید( 2)شک   است

 

6-11-7     

 6پیچ در پیچ درز

امجوار در ساختمان، که شام  ی  سپر پیچیده طراحی شده  جزدرز بی  دو پان ، یا بی  ی  پان  و ی  

 .باشدمی تغییرات مختلف جهت جریان اوا برا 
تغییر جهت اوا را برا  ریخت  و امچنی   شودمیاز عبور مستقیم جریان آب باعث جلوگیر  درز  ای  نوع ساخت -يادآوري

ا  تغییر جهت داد که شود جریان باد به گونهآورد. یعنی درز باعث میفراام می ،قطرات آب درون درز در جهت جریان اوا

 موجب ریخت  قطرات آب از درون درز شود.

 

6-11-8     

 4درز حرکتي

 نسبت به ام حرکت داشته باشند.اا  مجاور داد بخ درز  که اجازه می

 

6-11-9     

 1باريکدرز 

، و است اضافه شده گونه مواد درزگیرفاقد اراشد، اما ب mm6تر از در جایی که فاصله بی  دو پان  کمدرز 

 باشد.می ،برا  کنتر  عبور آب اااساس مناسب بودن نزدیکی پان  برفقط 

 

 

 

                                                 
1 - Filled joint y butt joint 

2 - Horizontal compression joint 

3 - Labyrinth joint 

4 - Movement joint 

5 - Narrow joint 
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6-11-10     

 1بازدرز 

امجوار در ساختمان، که با ایچ ماده درزگیر  پر نشده است،  جزدرز بی  دو پان ، یا بی  ی  پان  و ی  

 د.شومی عبور آزادانه اوا از درون درزموجب در نتیجه 

 

6-11-11     

 1درز درزبندي شده

امجوار در ساختمان، که برا  جلوگیر  از عبور اوا و آب از  جزدرز بی  دو پان ، یا بی  ی  پان  و ی  

 درزبند  شده است. ،درون درز، با ی  واشر، درزگیر یا بعضی مواد دیگر قاب  استفاده در آب

 

6-11     

 6چاک

 ، ایجاد شده است.کنندهمتص به منظور وارد کردن ابزار که برش درون لبه ی  پان  

 

                
 :راهنما

  کار یعا    1

 برربا کنندهمتص     9

 ضدزنگ فوالدی گااهیتک بست    3

 تراکم قاب  درز    2

 کار پشت و پان   یبی خال  فضا    3

را بر  نماباربر، وزن  کنندهمتص 

 داد.رو  ساختمان انتقا  می

 براي واحدهاي بتني نماي سنگي باربر کنندهمتصلیات يجز -4شکل  

                                                 
1 - Open joint 

2 - Sealed joint 

3 - Kerf 
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6-16     

 1عمودي اسکلت جرز

اا  سنگی استفاده عضو عمود  اسکلت فلز  یا تیراا  افقی نصب شده که برا  نگه داشت  پان  یا پان 

 .را ببینید( 3)شک   شده است

 

6-14     

 1مضاعف نماي

 .باشدمی پانلی نصب شده بر رو  ی  دیوار ساختمانی موجود نما سامانه 

 

6-11     

 6خاليستون 

 .(را ببینید 3)شک   که به دیوار متص  شده است ،از ستونستون یا بخشی 

 

6-13     

 4بندکشي

 شوند.استفاده می اابرا  پر کردن درز بی  سنگ که ،سیمانی مصالحاستفاده از 

 

6-17     

 1متعادل کننده فشار پرده باراننماي 

درزاا  باز بی   ،به وسیله آن اا،دی  فشار در فضا  خالی پشت پان کظور تعکبه من که  6پرده بارانا  کنم

 شود.ترکیب می ،اافضا  خالی پشت پان  3بند اا با دالیزپان 

 
 اا  نماپان مقدار آب وارد شده در ای  درزاا و امچنی  بار باد وارده بر  ،ای  سامانه اختح  فشار سراسر درزاا -1 يادآوري

 داد.را نیز کاا  می

 

تواند موجب حم  شدن قطرات ریز آب به ساز  فشار، میاوا درون درزاا در طی فرآیند متعاد جریان اولیه  -1 يادآوري

 درون درزاا شود، به امی  جهت ی  سامانه زاکشی مورد نیاز است.
 

 

                                                 
1 - Mullion 

2 - Overcladding 

3 - Pilaster 

4 - Pointing 

5 - Pressure-equalized rainscreen 

6 - Rainscreen 

7 - Compartmentation 
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6-18     

 1درزگیر

برده به کار  ، در درزااوا و گرد و غبارالوگیر  از عبور رطوبت، کبرا  ج که ،ک کشپییر بیطا کواد انعکم

 شود.می

 

6-19     

 1دودبند

اا، در آن فضا  برا  جلوگیر  از عبور دود از ی  بخ  به بخ  دیگر فضا  خالی پشت پان سد  که 

 شود.خالی قرار داده می

 

6-60     

 6زيرطاق

، مانیکاختکا  سکاراکلی از ککر شککطح اکر سکزی ،ه(کدرج 33داکثر کما )حکدار نبکا شیکقی یکطح افکس

 .باشدمی

 

6-61     

 4توپي )سر تنبوشه(

 شود.تهی برا  درزبند ، درون انتها  دو مقطع وارد میی که به منظور اتصا  دو مقطع میانیجز

 

6-61     

 1(جلونما)نما، پیش

ارتفاع کم  واحد نمایا ی   ،باشدمی فرش و آستانه )طاقچه( پنجرهبی  سنگ بخ  عمود  جلو  ی  مغازه

 .(را ببینید 3شک  ) است کف ساختمانزیر پنجره طبقه امقرار گرفته 

 

 3هاسطوح/ پرداخت    6-66

6-66-1     

 7ايتیشهح سط

 است. به دست آمده ،یزنبا استفاده از تیشه یا ی  دستگاه تیشه ی کهسطحپرداخت 

                                                 
1 - Sealant 

2 - Smoke stop 

3 - Soffit 

4 - Spigot 

5 - Stallriser 

6 - Surfaces/finishes 

7 - Bush hammered surfaces 
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6-66-1     

 1پرشدهسطح 

 پر شده باشد. مصالحاا، الك یا سایر اا  طبیعی سنگ با سیمانسطحی که سورا 

 

6-66-6     

  1حرارتيپرداخت 

 .، استبا استفاده از شعله حرارت باال ،حرارتی بر رو  سنگ آور ناشی از عم  ی کهپرداخت سطح

 

6-66-4     

 6یده شدهيساسطح 

تواند زبر، متوسط، می و، به دست آمده است زنییا صیق  صفحه سکایشیبا استفاده از  ی کهحپرداخت سط

 مات یا صیقلی باشد.صا ، 
اا  متغیر حاص  زنی با اندازه دانهیا صیق  صفحه سکایشیتفاده از کتلف با اسخطح سایشی مکاا  ستکپرداخ -يادآوري

ی  آید، ی  سطح متوسط با استفاده از به دست می F60 ی  صفحه ساینده با زبر فاده از کی  سطح زبر با استاند. شده

 آید،به دست می F220 ی  صفحه ساینده با زبر با استفاده از  صا آید، ی  سطح به دست می F120 صفحه ساینده با زبر 

 صفحهیده صیقلی با استفاده از یاکآید و ی  سطح سبه دست می F400 ی  صفحه ساینده با زبر ی  سطح مات با استفاده از 

 آید.زن به دست مییا نمد صیق 
 

6-66-1     

 4ابزار ماشینيپرداخت شده با سطح 

 یا پرداخت سطحی باشد، آور  سطحی مکانیکی با استفاده از ابزارناشی از عم است که  یپرداخت سطح

 داد.که بوضو  اثرات ابزار را نشان می است
 

6-66-3     

  1ناصافپرداخت 

  .شودمیایجاد  ،بند دادن سنگ در امتداد کلیواژ طبیعی یا صفحات الیهشکا  که با ،سطح زبرشدهپرداخت 
 

6-66-7     

   3پاشيماسهپرداخت 

 .باشدمی اا  ساینده پرتاب شده از جت ماسهناشی از برخورد ماسه یا سایر دانه ، کهمات سطح پرداختی  

                                                 
1 - Filled surface 

2 - Flame finish 

3 - Ground surface 

4 - Machine Tooled finish 

5 - Riven finish 

6 - Sand Blasted finish 
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6-66-8     

 1شیاردارسطح 

 آید.به دست می ،اندازیا دستگاه خراش ا با استفاده از ی  اسکنه پنجه ی کهسطح

 

6-66-9     

  1پیراستهسطح 

 آید.به دست می ،ی  دستگاه شیارزن و چک  یا 3با استفاده از ی  اسکنه سوزنی که یحپرداخت سط
 

6-66-10     

 4پرداخت جريان جت آب

به وجود  ،ایستا  یکنواخت آب تحت فشار قرار دادن سطح در معرض جت ، که با3پرداخت سطح بافته مات

 آید.می

 

 آزمون    6-64

6-64-1     

 آزمون نوعي اولیه

 شوند.رو  آن انجام می ،در بازار فرآوردهقب  از عرضه کردن  اایی استند کهآزمون

 

6-64-1     

 آزمون کنترل تولید

 د.نشو  تعیی  استحکام سنگ در طی تولید انجام میبراکه  یاایآزمون

 

6-61     

 3تیر سردرب

 .را ببینید( 3)شک   اا  سنگی استفاده شده استداشت  پان  یا پان عضو افقی اسکلت فلز  که برا  نگه 
 

ر رو  یا ای  که به صورت مستقیم ب ،ی  تیر سر درب ممک  است بر رو  ی  جرز عمود  اسکلت نگه داشته شود -يادآوري

 شود. نصبه اندری  سازه نگهد

 

                                                 
1 - Striated 

2 - Trimmed surfaces 

3 - Pointed chisel 

4 - Water jet streamed finish 

5 - Matt textured surface finish 

6 - Transom 
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6-63     

 1اليه کنترل بخار آب

جلوگیر  از عبور بخار آب از ی  بخ  ساختمان به بخ  دیگر آن، در ار دو ا  از ساختمان که برا  الیه

 جهت، طراحی شده است.

 

6-67     

 1دارتهويه پرده بارانسامانه 

ا  اا  مصالح ورقهداشت  قسمت اعظم دیوار از بارش مستقیم باران، از پان فوظ نگهکه برا  مح سامانه نما

 د.شواا استفاده میاوایی و سامانه زاکشی پشت پان  خالی( اا  )فضا کا شبه صورت ترکیب با 

 
به منظور  شود.استفاده می پرده بارانسامانه سامانه زاکشی برا  قطع کردن و حی  کردن ار آب نفوذ کرده به  -1يادآوري 

 شود.اا باز گیاشته میتهویه فضااا  خالی، عمداً بعضی یا امه درزاا  بی  پان 

 ، الیه کنتر  بخار آب و/یا ی  الیه اوابند عم  کند.کار عای ی از یتواند به عنوان جزامچنی  فضا  خالی می -1يادآوري 

 

6-67-1     

 6ناحیه مرطوب

  بارش یا کا  ایکد، حررار داکاران قکرض بارش بکدر مع ،رض کردکتوان فیککه م پرده بارانسامانه شی از کبخ

-امانه میکالی در سکضااا  خکا و فک  آب درون درزاکریان یافتکجه جکنتی دریا  ت،کاس به صورت مستقیم

 باشد.
اا  ساختمان خارج از امه بخ . بند شناسایی کردآب به عنوان الیهرا ساختمان  اا الیهتوان یکی از میمعموالً  -يادآوري

 شوند.به عنوان ناحیه مرطوب در نظر گرفته می ،بندای  الیه آب

 

6-68 

 4درزپوش )آبچکان(

 باشد.می برا  گرفت  درز پوش  سقف و جلوگیر  از تراوش بارانکه   قطعه فلز

 

6-69 

 1دار فضاي خاليگیر شکلاليه آب

شود و باعث دار که در فضا  خالی پشت پوش  در باال  سر درب یا سرپنجره قرار داده میگیر شک الیه آب

 .رو میشوداا  آبی  لولهخروج آب نفوذ کرده به پشت پوش  از طر

                                                 
1 - Vapour control layer 

2 - Ventilated rainscreen 

3 - Wet zone 

4 - Flashing 

5- Cavity trays 
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 1آزاره    6-40

ی  دیوار یا ستون، در یاا  پاآمده سنگ است که برا  جلوگیر  از تاثیر مخرب آب بر قسمتی  الیه پی 

 شود.شود که سنگ رگ یا رج بنا نیز گفته میی  دیوار یا ستون نصب مییقسمت پا

 

 
 راهنما:

 نوار پیشانی     1

 ستون(نما )شبهستون    9

 الیه آزاره    3

 نما )جلونما(پی     2

 آستانه    3

 جرز عمود  اسکلت    6

 تیر سردرب    3

 آمدگیپی     3

 قرنی     2

 هاي مختلف يک نماقسمت -1شکل 

 

 بنديتبادل اطالعات و برنامه زمان     4

 کلیات    4-1

ی  قیمت دقی  به دست آید،  شودتوصیه می، ودبند  شبخشی زمانضایتربرا  ای  که کار باید به صورت 

بی  طراحان،  عملی در مح  حاص  شود، کنندهمتص ایمنی و حداق  شوند و  ساختمشکحت تامی  و 

 انجام شود. اطحعاتتباد   ،نصب کنندگان و تامی  کنندگان

                                                 
اا  پائی  دیوار یا ستون، در قسمت پائی  دیوار یا آمده سنگ است که برا  جلوگیر  از تاثیر مخرب آب بر قسمتی  الیه پی   -1

 (.Plinth course) شودسنگ رگ یا رج بنا نیز گفته میشود که ستون نصب می
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ور خارجی خراج نشده و در کشانتخاب شده انوز است (اا )ممک  است سنگمرحله طراحی مقدماتی، در 

اا ساز  و تحوی  آنباشند؛ بنابرای  بهتر است برا  در دسترس بودن و مناسب بودن سنگ)اا( و زمان آماده

 ه شود، مخصوصاً زمانی که مقادیر قاب  توجهی سنگ مورد نیاز است.یاایی ارادر مح ، بررسی

 

 سنجي اولیهريزي امکانبرنامه    4-1

 ر است اطحعات زیر به دست آیند:سنجی اولیه بهتدر مرحله امکان

 اا.در ساختمان و موقعیت آن ،شود نماا  که باید مساحت ک  ناحیه    4-1-1

رنگ اا  موجود( از نظر الگو  تاثیر زیباشناختی و/یا بصر  مورد نیاز )با توجه به ساختمان    4-1-1

اا  ه فهرست کوتاای از سنگیارادرزبند ، پرداخت سطح، خصوصیات فیزیکی، دوام و غیره، به منظور 

 مناسب. 

اا  انتخاب شده که ممک  است در سنگ ،گیار روش  و نشانهتغییرات طبیعی در رنگ، سایه    4-1-6

 ای  موضوع بهتر است در طی بازدید از معدن مشخص کرد. اتفاق افتد.

اا از ی  معدن و/یا از بودن آناا و قابلیت در دسترس امت سنگکو ضخ محکدودیت در اندازه نما    4-1-4

 اا.خانهکار

 باید بر رو  آن نصب شود. نمات و نوع ساختمانی که یعو ارتفاع، موق نماعملکرد     4-1-1

 بنداا.موقعیت آت     4-1-3

تنظیم شود که نشان دانده زمان انتخاب سنگ،  یبه صورت ،نوی  برنامه پروژهی  پی شود توصیه می

 آزمونی، درخواست، ساخت و نصب در مح  باشد. روش

 به دست آورده شوند. ،بهتر است اطحعات عملکرد  رایج سنگ انتخاب شده
ای  زمان ممک  است برا  پیمانکاران با مقادیر قاب  توجه سنگ، و/یا انگامی که سنگ باید از معادن سنگ  -يادآوري

 خارجی تامی  شود، قاب  توجه باشد.
 

 له مناقصه و مزايدهمرح    4-6

 هاي عملکردي طراحي و ويژگي   4-6-1

 به دست آید: مرحله مناقصه و مزایدهشود در صورت امکان، اطحعات زیر در توصیه می

اا  تحوی ، انبارش، حم  و اا  مح  ساختمان از نظر دسترسی، ممنوعیت، زمانمحدودیت    4-6-1-1

 نق  و توزیع وسای .

 ه پیشنهادات.یارا برا ار گونه محدودیت در توالی ساخت و طی دوره اتصا  در مح ، یا دعوت     4-6-1-1

اساسی ساخت، ضخامت  برا  نشان دادن الزامات ،ریحاا  به اندازه کافی روش  و صنقشه    4-6-1-6

 ژه.بند  )شام  درزاا  حرکتی( و ار سنگ خا  یا کارگران خا  و یا نوع پرداخت سطح ویسنگ، درز

 عرض فضا  خالی یا  ابعاد کلی سنگ.طراحی موثر ساختار،  در یروادار )اا ( مجاز ساختمان    4-6-1-4

اا در شناسی انواع سنگ و ار گونه تقاضا در مورد تطبی  یا انتخاب، یا محدودیتنام زمی     4-6-1-1

 ه شده در معدن.دیدیا  از معدنشده اا  کنتر  منفرد تامی  با ارجاع به نمونه ،تغییرات طبیعی قاب  قبو 
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 .(زاا  ساخت و عرض درنوع درزبند  و بندکشی )با در نظر گرفت  روادار     4-6-1-3

 ه.شدانواع مواد درزگیر استفاده     4-6-1-7

 تمیز  حفره.حداق  یات ار ناخالصی درون درزاا و روش حفظ یجز    4-6-1-8

 اا  طراحی.قرار گرفته، یا توصیهسامانه نصب مورد استفاده     4-6-1-9

، قب  و بعد از نصب، یا برا  نواحی اجزاار الزام برا  آزمون روزمره یا آزمون خا  بر رو      4-6-1-10

 آزمایشی.اا  نمونه یا پان 

 اا  تمیز کردن باید مورد استفاده1باک پیشنهاد شده )مانند ای  که آیا  دار نگهتمیزکار  و     4-6-1-11

 .(دقرار گیرن

 .ااکنندهمتص منفرد و اا  برا  پییرش یا رد کردن سنگ معیار     4-6-1-11

اایی که باید در پیمان آورده برا  انواع مختلف سنگ ،اا  آزمونآزمون و انتخاب نمونه روش    4-6-1-16

 شوند.

 

 ل و مصالح مورد نیاز در محل يوسا   4-6-1

، بهتر است روش  شود که آیا موارد زیر مرحله مناقصه و مزایدهبرا  جلوگیر  از سوءتفاام، به خصو  در 

 اا انجام خوااد شد:توسط آن

برا  تخلیه، توزیع و باال بردن سنگ  3دارقحبرثقی  سیار، یا جرثقی  کیا ج 9یی  جرثقی  برج   4-6-1-1

 .، وجود داشته باشدار سطح و ارتفاعدر  نصب نماشده نزدی  نواحی بند  بسته

را  باال بردن کدر صورتی که ایچ جرثقکیلی وجود نداشکته باشد، یک  باالبرنده مناسکب ب   4-6-1-1

 بند  شدهسنگ بسته کامیون بارگیر  برا  قرار دادن و گیاشت /بند  شده، و بی  مکانیکیاا  بستهسنگ

 .، وجود داشته باشدبر رو  داربست یا دا  ساختمان در ار سطح و ارتفاع

بند  بی  مکانیکی/کامیون بارگیر ، و محیط دسترسی کافی برا  حرکت جانبی سنگ بسته   4-6-1-6

 تواند نزدی  به نواحی کار  قرار گیرد.شده بر رو  داربست در ار سطح و ارتفاع، که در آن باالبر نمی

در  اًتواند مستقیمموقعیت نواحی ایم  انبارش، با سطح دسترسی ثابت، انگامی که سنگ نمی   4-6-1-4

 ه شود.تخلینزدیکی نواحی کار  

تری  تخته با سه تخته بی  نزدی  ،(گیار  شده )حداکثر دو متر باالرفتهداربست کار  تخته   4-6-1-1

 .دداشته باشزادانه آجانبی  اجازه داد سنگ حرکتو ، سطح نمانصب شده تا 

 .، قرار گیردااو زیرطاق ااپیشانیاا  بر موقت، برا  مثا  گچ دار نگهاایی برا  حای    4-6-1-3

 .تطاب  داشته باشد، ا اا  گوشهبا تیراا  افقی یا نصب بست بند داربست   4-6-1-7

و الزامات داشته باشد وجود مح   درگیار  در ار سطح، با تعداد و فاصله مناسب رکو  باس   4-6-1-8

 .مربو  به آن رعایت شود عملکرد 

                                                 
1 - Cleaning cradles 

2 - Tower crean 

3 - Forklift crean 



 91 

 ااکنندهمتص   و تزری  برا  بسترساز عار  از خاك ریزهسیمان پرتلند معمولی، ش  و سنگ   4-6-1-9

 .تامی  شود

 .، تامی  شودخا  برا  بسترساز  و بندکشی یار ترکیب رنگ   4-6-1-10

 .گیار  شوند، ایجاد و نشانهاار سطح، و به طور منظم در سرتاسر ارتفاعخطو  مبنا در ا   4-6-1-11

، تامی  متر  ناحیه کار  در ار سطح 39و تامی  آب در محدوده  (تول 119برق )نیرو     4-6-1-11

 .شود

برق انداز  تاسیسات تامی  ، و نصب و راهدار نگهبرا  تدارك امکانات در مح / انبار  یمکان   4-6-1-16

 .، فراام شودولت 929

، تدارك دیده یاخور ، سروی  بهداشتی، تدارکات پزشکی و سایر امکانات رفاایغامکانات    4-6-1-14

 .شود

 .محفاظت شوند شدگی احتمالیاا  نصب شده از ار گونه آسیب یا ل سنگ   4-6-1-11

 .، برداشته شوندآور  تواف  شدهبند  و غیره از نواحی جمعاا  بستهاا، جعبهنخاله   4-6-1-13

 

 مرحله سفارش دادن   4-4

بند  شده تکمی  شود، در زمانی که ی   سفارش داده زمان در مدت نما  سنگینصب  ای  که بتوان،برا  

شود در مورد ای  اا  مربوطه اطحعات زیر را در اختیار داشته باشند، یا توصیه میشود، بهتر است بخ می

 تواف  صورت گیرد: ،ای  اطحعات در دسترس خوااند بودکه چه زمانی 

 ، و توالی، با ارتفاع و سطو ؛کنندهمتص  ریز طر     4-4-1

ه دانده یی انجام شده توسکط معمار و/یا مهنکدس محاسب، اراحی  مجموعه کام  از آخری  طرا    4-4-1

 ؛نما  سنگیاا  مربو  به کلیه داده

 اا الزم باشد؛اگر ای   ابعاد مح  مورد نیاز، در نظر گرفتکار  برا  چیدمان     4-4-6

 ؛دشو، انگامی که موارد زیاد  را شام  می(اا  کار  )در توالی نصبساز  ترسیمزمان آماده    4-4-4

 ید شده و یا برا  اصح ؛یاا  کار ، یا تازمان معمار برا  بازرسی و بازگرداندن ترسیم    4-4-1

 اا  کار  و اولی  تحوی  سنگ در مح ؛ید نقشهیزمان بی  تا    4-4-3

برا  ار گونه تغییر در برنامه نصب، و فرصت تعیی  ازینه یا الزامات  زمان، حداق دادن در اطحع     4-4-7

 اضافی؛

 ید شده، ویاا  سنگ مرجع تانمونه    4-4-8

 .ب  قبو  در مح اا  قااا/ پالتوزن و اندازه جعبه محدودیت    4-4-9
 

 اجزامصالح و     1

 ها و نماسنگ    1-1

 کلیات    1-1-1

 گیرند:اا  زیر جا  میبند مورد استفاده قرار گیرند، در دسته نماتواند برا  انواع سنگ معمولی که می
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 ؛درا ببینی (9-1-3گرانیت )بند     1-1-1-1

 ؛درا ببینی (3-1-3سنگ )بند ماسه    1-1-1-1

 ؛درا ببینی (2-1-3مرمر )بند     1-1-1-6

 ؛درا ببینی (3-1-3کوارتزیت )بند     1-1-1-4

 ؛درا ببینی (3-1-3سنگ لو  )بند     1-1-1-1

 ؛درا ببینی (3-1-3سنگ آا  )بند     1-1-1-3

 تراورت .    1-1-1-7

قرار تفاده کاس وردکم د وکوعیی  شکنگ تکصو  سکی مخکگالکت چکتر اسک، بهاکاکنندهمتص راحی کرا  طکب

 د.گیر
 

 گرانیت    1-1-1

 کنند.حفظ می را اا  بیرونیدوام بوده، و ار نوع پرداخت را در محیطاا سخت و باگرانیت بیشتر
 

 سنگسنگ آهک و ماسه    1-1-6

  شوند.  بسترساز  میعاداا  بومی به صورت سنتی استفاده شده و به طور سنگسنگ آا  و ماسه -يادآوري
و بنابرای   استند 1بند  مواز  نمااا  با الیهسنگنوعاً در سایر کشوراا  نمااا  سنگسنگ آا  و ماسه

مگر ای   ،(درا ببینی 6)شک   ندباش بند  مواز  با نماسنگ با الیهبه صورت باید شده احتماالً  اا  واردپان 

 بند  مواز  با نماسنگ با الیهاز سنگ به صورت  ا  دیگر مشخص شده باشد؛ جایی که بایدبه گونهکه 

 استفاده شود. نظرات کارشناسیشود از شود، توصیه میاستفاده 

 

 
 راهنما:

 بلوك خام    1

 بند  مواز  با نماالیه    9

 بند  عمود بر نماالیه    3

 بندي موازي و عمود بر نماي سنگشماتیک اليه -3شکل 

 

                                                 
 (.Face beddedبند  بلوك باشد )شود که نما  سنگ مواز  با الیها  برش داده میاا، بلوك خام به گونهدر ای  سنگ  - 1
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 رمرم    1-1-4

توصیه  ،دانددر آب و اوا  مرطوب درخشندگی خود را از دست می ،که مرمراا  صیق  داده شدهجا از آن

پرداخت سطح مات  دارا شود، انگامی که مرمر به صورت بیرونی استفاده میدر ای  نوع آب و اوا ، شود می

 باشند. 9مرغییا پوست تخم 1شده

در  نظرات کارشناسیکاا  مقاومت باشد، بهتر است از تواند مستعد کمانی شدن و ای  که مرمر می دلی به 

 ای  زمینه استفاده شود.
منظم قاب  دسترسی باشد، به صورت بیرونی  دار نگهمرمر صیقلی ممک  است در جایی که به منظور تناوب و  -يادآوري

 مورد استفاده قرار گیرد.
 

 سنگ لوح و کوارتزيت    1-1-1

تواند برطر  شوند، اما بهتر است در مورد شرایط محیطی که کوارتزیت نمی لو  واا  طبیعی در سنگنشانه

لو  و کوارتزیت با پرداخت ناصا  اایی انجام شود. سنگبررسی ،ردکتفاده قرار گیکسنگ لو  باید مورد اس

در از آن چه که  آن، باشند، اما بهتر است حداق  ضخامتاا  غیرقاب  اجتنابی میخامتکرا  ضکدارا  انح

 تر نباشد.، کماست ه شدهیارا 99-9بند  اا اا  مربوطه مجموعه استانداردقسمت

 

 هاي وجوه سنگپرداخت    1-1-3

موضوع مشخص شود که سطو  باید دارا  ظاار  منظم به صورت تابعی از فرآیند پرداخت   بهتر است ای

اا( بر رو  امه وجوه نما  )یعنی ساخت  با توجه به نمونه بوده و باید برا  تطاب  با پرداخت تعیی  شده

 تحت عملیات پرداخت قرار گیرند. سنگ،

 اا  سطح زیر باشند:سطو  بهتر است دارا  یکی از پرداخت

 سطو  به دست آمده با سای :    1-1-3-1

 ؛F60 با استکفاده از ی  صفحه ساینده با زبر یده زبر، یسطو  سا -1

 ؛F120ی  صفحه ساینده با زبر ط، با استفاده از یده متوسیسطو  سا -9

 ؛F220ی  صفحه ساینده با زبر یده نرم، با استفاده از یسطو  سا -3

 ؛F400ی  صفحه ساینده با زبر یده مات، با استفاده از یسطو  سا -2

 زنی؛د صیق یا نم صفحهسطو  با صیق  زیاد، با استفاده از  -3
 

 ا (:استفاده از ابزار چکشی )ضربهسطو  به دست آمده با     1-1-3-1

 ؛ا   تیشهوسط -1

 سطو  پیراسته؛ -9

 سطو  شیاردار. -3

                                                 
1 - Honed 

2 - Egg shell 
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 اا:مده با سایر عملیاتآسطو  به دست     1-1-3-6

 سطو  پرداخت حرارتی؛ -1

 پاشی؛سطو  پرداخت ماسه -9

 سطو  پرداخت در معرض جریان جت آب؛ -3

 ابزار ماشینی؛پرداخت شده با سطو   -2

 سطو  پرداخت ناصا . -3

 باشند. 93-9اا  وجوه سنگ بهتر است مطاب  با استاندارد بند پرداخت

 

 آزمون نوعي اولیه    1-1-7

، مطاب  با جدو  به عنوان نماکاربرد  به منظوربهتر است آزمون نوعی اولیه برا  تعیی  مناسب بودن سنگ 

 د.درخواست شو 1

مطاب  با  ،(دشوتولید انجام می ساختماناا  چشمی که در یکون )به غیر از بازرسکود آزمکشیه میکتوص

 ید شود.ید و با ی  گزارش آزمون پشتیبانی و تاواستاندارداا  مربوطه انجام ش

 آماده شوند. 93-9بردار  بهتر است مطاب  با پیوست الف استاندارد بند اا  نمونهطر 
 

 ها براي نماسنگورقها/ خصوصات آزمون نوعي اولیه ويژگي -1جدول 

 روش آزمون ها/ خصوصیاتويژگي

 93-9استاندارد بند  نگار توصیف سنگ

 3-9-2بخ   93-9استاندارد بند  ظاار بصر 

 32-9استاندارد بند  مقاومت خمشی

 3-9استاندارد بند  بار شکست در پی  چا 

 36-9استاندارد بند  جیب آب

 96-9استاندارد بند  چگالی ظاار  و تخلخ  باز

 19-9استاندارد بند  زدگیبرابر یخ مقاومت در

بار شکست در پی   ،ممک  است نیاز باشد ،دسازرا ممک  می عملکرد پان که ارزیابی   کافی ااه دادهیبه منظور ارا -يادآوري

 .تعیی  شود ضخامت آزمونه مورد از ی  برا  بی چا  

 
 (FPC) 1ايآزمون کنترل تولید کارخانه    1-1-8

-استفاده می به عنوان نمااایی که گک( برا  امه سنFPCا  )د کارخانهکر  تولیکآزمون کنتتر است کبه

 ، درخواست شود.9ه شده در جدو  یشوند، مطاب  با روش آزمون و تناوب ارا
 

، انجام داستن اا  نماپان نیمه پرداخت شده که مربو  به اا  زبر یا مصالح انگامی که آزمون قبحً بر رو  بلوك -يادآوري

 اا رجوع کند.ممک  است به آن کنندهتامی ، باشدشده 

                                                 
1 - Factory Production Control (FPC) 
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 تهیه مقررات آزمون براي پروژه خاص    1-1-9
الزام شده است، نیاز داشته  93-9اا  خیلی زیاد  که در استاندارد بند خا  ممک  است به آزمون ی  پروژه -يادآوري

دارا  سابقه قبلی خوبی در رابطه با کاربرد در شرایط محیطی مشابه اا  باشد. به ار حا  در ی  پروژه، جایی که سنگ

 اا  اضافی وجود نداشته باشد.اا  آزمون اخیر نیز در دسترس باشد، ممک  است الزامی برا  انجام آزموناستند و داده

 ود.پیرو  ش 3اا  اضافی الزام شده است، بهتر است از راانما  ارایه شده در جدو  جایی که آزمون
 

 ها براي نماسنگورقاي خصوصیات آزمون کنترل تولید کارخانه -1جدول 

 تناوب آزمون روش آزمون خصوصیات

 برا  ار دسته تولید 2-9استاندارد بند  خصوصیات اندسی

 3-9-2بخ   93-9استاندارد بند  ظاار بصر 

ا  کارخانهمطاب  با سامانه کنتر  تولید  32-9استاندارد بند  مقاومت خمشی

 36-9استاندارد بند  جیب آب سا   9اما حداق  در ار 

 96-9استاندارد بند  چگالی طاار  و تخلخ  باز

ا  مطاب  با سامانه کنتر  تولید کارخانه 93-9استاندارد بند  نگار توصیف سنگ

 3-9استاندارد بند  بار شکست در پی  چا  سا  19اما حداق  در ار 

 19-9استاندارد بند  زدگیبرابر یخمقاومت در 

 

 11-1الزامات استاندارد بند  رابطه باآزمون اضافي سنگ در  روش -6جدول 

 انطباق
از کاربرد سابقه خوب 

 هاي مشابهیتدر موقع

از کاربرد سابقه قبلي کم 

 هاي مشابهیتدر موقع

 9آزمون  روش 1آزمون  روش استند بخ اا  آزمون رضایتمنطب / کلیه داده

بخ  یا در مرز اا  آزمون غیررضایتغیرمنطب / بعضی داده

 استند
 3آزمون  روش 9آزمون  روش

اا در ید ای  که تولید فعلی با نتایج گیشته از قبی : چگالی و تخلخ ، جیب آب، مقاومت خمشی آزمونهیاا  تعیی  شده برا  تاآزمون :1آزمون  روش

 )پروژه( ضخامت، سازگار است.

-متص مقاومت برا  ی  سامانه  ، از قبی : آزموننواحی ویزه مرتبطاایی در عحوه آزمون، به 1آزمون  روشاا  تعیی  شده در آزمون :1آزمون  روش

 اا  دوام مربوطه اگر در موقعیتی حساس باشند.، و سایر آزمونشدنآب -زدگییخاا  مقاومت در برابر نوی  یا آزمون کننده

و  93-9(، شام  ی  آزمون نوعی اولیه کام  مطاب  با استاندارد بند FPCا  )اضافی گسترده و آزمون کنتر  تولید کارخانهاا  آزمون :6آزمون  روش

-موقعیتاا  اضافی مربو  به کاربرداا/( )از قبی  چگالی و تخلخ ، جیب آب، مقاومت خمشی با آزمونFPCا  )اا  منظم کنتر  تولید کارخانهآزمون

اا  دوام مربوطه اگر ، و سایر آزمونشدنآب -زدگییخاا  مقاومت در برابر نوی  یا آزمون کنندهمتص اا  ویژه مانند آزمون مقاومت برا  ی  سامانه 

 .ددر موقعیتی حساس باشن

 

 هاکنندهمتصل    1-1

 فوالد ضد زنگ هايکنندهمتصل    1-1-1
اا  شود که حاو  درصداست که به گروای از آلیاژاا  مقاوم در برابر خوردگی اطحق میفوالد ضدزنگ نامی  -يادآوري

 3، مضاعف9دار، آا 1(مارتنزیتیسخت و شکننده شده )، 1شدهگروه شام  آلیاژاا  سختای  متغیر  از کروم و نیک  استند. 

                                                 
1 - Austenitic 
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-کنندهمتص استند که به صورت رایج برا  ساخت  یشوندگی آلیاژاایاا فقط در محدوده سختاستند. ای  2فعاو فوق مض

 گیرند.مورد استفاده قرار می ،نما اا 

 

اا، اا، زوایا و سایر ساختهاا، بستقحبفوالد ضدزنگ انتخاب شده برا  استفاده مانند  اا کنندهمتص کلیه 

، و میله اشندب 2-9د بند بهتر است از ورقه، نواراا و صفحات فوالد  ضدزنگ سخت شده، مطاب  با استاندار

 باشد.  3-9فوالد  ضدزنگ مطاب  با استاندارد بند 

 2مان طور که در جدو  کود، و اکخاب شکرداا  آن انتکطاب  با کاربکد زنگ مکوالد ضکف یارکعتر است کبه

یر ، در نظر کگکرض قرارطح در معکاختمان و سکت سکوقعیکار  الزم، مکاا  ک کتن ،تکده اسکه شیارا

 گرفته شوند.

اا  ، امکانات بازرسی و آزمون و مهارتکارشناسیضرور  است که فقط در جایی که امکانات ضرور ، دان  

، مصالحر خوردگی ذاتی الزم وجود دارد، جوشکار  بر عهده گرفته شود. بهتر است برا  حفظ مقاومت در براب

آور  عملیات اجرایی گرم و عملیات عم رفتگی ناشی از جوشکار ، یا رنگ رنگ شدگیپوسته پوسته

یا  کنندهتامی از بی  برده شوند. بهتر است که از  ،اا  تمیزکار  مناسبحرارتی، با استفاده از روش

 ود.شگرفته  در مورد آن تولیدکننده فوالد نظراتی
شدگی رنگ از بی  اگر پوسته پوستهنیاز نباشد، اما مورد  ااکنندهمتص ممک  است برا  امه  چنی  تمیزکار  -1يادآوري 

د و در نتیجه وتواند با سرعت بیشتر  شروع شزدگی رو  سطح ایجاد شود، حمحت خورندگی میاا  زنگاحتماالً لکهنرود، 

 سنگ شود. بردار بهرهموجب کوتاه شدن عمر 

، که ناشی از ذرات ابزار ح باشداا  سطزدگی احتمالی رو  سطح در نتیجه آلودگیاا  زنگممک  است لکه -1يادآوري 

اایی نما  بد  دارند، اما ضدگیاستند. ار چند چنی  زنگ ااکنندهمتص اده شده در ساخت اجزا فوالد  غیرضدزنگ استف

 ندارند. ااکنندهمتص اا به طور کلی تاثیرات مضر بلندمدتی بر رو  عملکرد آن

 

 فوالد ضدزنگ هايپیچ و مهره    1-1-1

باشند، که عیار  A3و  A1 ،A2اا  انتخاب شده برا  کاربرد، از فوالد ضدزنگ عیار است پیچ و مهرهبهتر 

دارا   A2برا  مهار عیار  39A2فوالد ضدزنگ، بر رو  سر پیچ یا بر رو  وجه مهره، ح  شده است، مانند 

N/mmمقاومت کششی نهایی 
2399. 

 شوند:صورت زیر شناسایی می اا  انتخاب شده بهو مهره پیچ عیار -1 يادآوري

 باشد؛می 2393/1، که عموماً معاد  با A1  -الف

 باشد؛می 2391/1، که عموماً معاد  با A2  -ب

 باشد؛می 2291/1، که عموماً معاد  با A3  -پ

مخصوصاً در  اا  صحیحی به کار برده شود. ای  موضوعکند که، پیچ و مهرهمرجع عیار ای  امکان را ایجاد می -1 يادآوري

 اا  بحرانی اامیت زیاد  دارد.کنندهمتص اا  زیاد و بارگیار 

                                                                                                                                                         
1  - Martensitic 

2 - Ferritic 

3 - Duplex 

4 - Super duplex 
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 هاي ضدزنگبردهاي فوالدکاردرجات و  -4جدول 

فوالد )طراحي شده مطابق با  عیار

 6-1استاندارد بند 

قبالً به صورت 

زير شناخته 

 Aشدمي

 کاربرد

 شماره نام
X5CrNi18‑10 2391/1 13S 392 

16S 392 

 عمومی اا کنندهمتص برا  

X46CrS13 2933/1 31S 393   بردار  زیاد  نیاز دارند ی که به برادهاایکنندهمتص برا

برا   ااکنندهمتص گر  برجا(. ای  اا  با ریخته)مانند سوکت

 جوشکار  یا کار در مح  مناسب نیستند.

X2CrNi18‑9 2393/1 31S 392 برا  اجرا یا جوشکار  گرم 

X5CrNiMo17‑12‑
2 

2291/1 31S 316 خوردگی )مثحً برا  برا  باال بردن مقاومت در برابر کرم

  کاربرد در مناط  ساحلی(

 

X2CrNiMo17‑12‑
2 

2292/1 11S 316 برا  اجرا یا جوشکار  گرم برا  کاربرد در مناط  ساحلی  

X2CrNiMo18‑14‑
3 

2233/1 16S 316  برا  کاربرد در مناط  ساحلیبرا  اجرا یا جوشکار  گرم  

X6CrNiTi18‑10 2321/1 31S 391 اا  فلز  سنگی  با ضخامت برا  جوشکار  ورقmm99 

 و باالتر جایی که ممک  است حرارت زیاد  ایجاد شود.

 

A    تهیه شده است.نامهکتاب 3و  2اا  مطاب  با استاندارد بندفوالد  عیار ، 

 

 غیرفلزي اجزا    1-1-6

شود، بهتر است اا  پحستیکی و نایلونی استفاده میاا، دوشاخهغیرفلز  مانند رزی  اجزاجایی که از 

 اا در نظر گرفته شود.عملکرد و عمر متوسط آن

 

 مصالح براي مالت    1-6

 سیمان    1-6-1

باشد. بهتر  11-9مطاب  با استاندارد بند  ،شوندگی معمولی و سریعشود سیمان پرتلند با سختتوصیه می

 باشد. ،9-9مطاب  با استاندارد بند  ،است سیمان بنایی

 

 آهک    1-6-1

 باشد. ،13-9شود آا  مطاب  با استاندار بند توصیه می

 

 ر(گچ )پالست    1-6-6

 .، باشد33-9استاندارد بند  مطاب  با، Aاز نوع گچ رده  مورد استفاده، گچبهتر است 
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 ماسه    1-6-4

 شود. برداشت، 19-9بند شود ماسه از منابع طبیعی، مطاب  با استاندارد توصیه می

 

 1هاها و رنگدانهافزودني    1-6-1

 کلیات    1-6-1-1

 و باید با دقت مورد استفاده قرار گیرند. ند،شر باگیااا تاثیرمقاومت و چسبندگی محت توانند برمی ااافزدنی

 
 کلريد کلسیم    1-6-1-1

 اا اضافه نشود.به محت ،کلرید کلسیم دارا اا  کلرید کلسیم و افزودنیشود توصیه می

 
 1سازهاروان    1-6-1-6

 باشند. 93-9مطاب  با استاندارد بند  ،سازاا  محتبهتر است روان

 
 هارنگدانه    1-6-1-4

 باشند. 3-9مطاب  با استاندارد بند  ،اابهتر است رنگدانه

 
 آب    1-6-3

در دسترس عمومی عمومی یا سایر منابع قاب  شرب گرفته شود. اگر لوله آب  کشیاست آب از لولهبهتر 

به شود آب ای  که توصیه میو  ،باشد و عار  از ار نوع مصالح ، بهتر است آب مورد استفاده تمیزنباشد

 فلزات یا سنگ و موجب تاثیر نامطلوب بر محت آن کم کیفیتکه ، نباشد سپانسیونسوصورت محلو  یا 

 .شود موجب معیوب کردن دوام ساختمانیا  ،دوش

اا  مورد استفاده ممک  است آب تامی  شده دارا  کیفیت مشکوك باشد، بهتر است روش  که موارددر 

 باشند. 92-9مطاب  با استاندارد بند  ،بردار  و آزمون آببرا  نمونه

 
 آهک:ماسههاي آماده مصرف و مخلوط آماده مالت    1-6-7

آماده مصر  سیمان:آا :ماسه و دیرگیر و مخلو   ،شود مخلو  آماده آا :ماسه برا  محتتوصیه می

بند  اا  سیمانی بستهباشند. بهتر است مخلو  1-9اا  دیرگیر سیمان:ماسه، مطاب  با استاندارد بند محت

 باشند. 1-9مطاب  با استاندارد بند  ،شده خش 
 

بند  صحیحی اا  دانهدانه، اندازهشود، مهم است که ماسه و سنگاا  مخلو  آماده استفاده میکه محتی امانگ -يادآوري

 داشته باشند.

                                                 
1 - Pigments 

2 - Plasticizers 
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 فضاي خالي دارگیر شکلآب، اليه 1آبگیرها، درزپوش )آبچکان(، 1گیرهاي نماليه    1-4

  کلیات    1-4-1

و  اامطاب  با توصیه گیر فضا  خالی،آباا  آبگیراا و الیهگیر، درزپوش، اا  نمت الیهسبهتر ا

 باشند. 6و  3ه شده در جداو  یاستاندارداا  ملی مربوطه ارا

 د.شوکنند، استفاده نمی دارهمصالح بادوامی که سنگ را لک بهتر است فقط از
 

 گیرهاي نماليه -1جدول 

 هاساير توصیه (mmحداقل ضخامت ) استاندارد و درجه مصالح

، 39-9استاندارد بند  سرب

 3کد شماره 

بهتر است برا  محافظت در برابر  39/1

اا و بت  با استفاده از تماس با محت

 ی  پوش  رنگ قیر  پوشانده شود.

تعیی   16-9امان گونه که در استاندارد بند  16-9استاندارد بند  3قیر معدنی

 شده است.

- 

 - 26/9 13-9بند استاندارد  اتیل پلی

 

 
 راهنما:

 دار فضا  خالیگیر شک الیه آب     1

 آب زاک اا  سورا     9

 درزپوش )آبچکان(    3

 دار فضاي خاليگیر شکلاليه آب -7شکل 
 

 فلزات    1-4-1

اا، پ  از بررسی شرایط کاربرد، در معرض قرار گرفت  و فعالیت بهتر است ورقه فلز  برا  درزپوش و آبگیر

 تماس با سایر مصالح، انتخاب شوند.شیمیایی ناشی از 

                                                 
1 - Damp‑proof courses 

2 - Weatherings 

3 - Bitumen 
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اا، انگامی که در حضور رطوبت در تماس با سایر مصالح مشخص قرار گیرند، آلومینیوم، رو  و آلیاژاا  آن

اا با سایر فلزات استفاده شوند، و بهتر است از تماس مستقیم آن 1فلز بی ممک  است متحم  خوردگی 

اایی غیرقاب  اجتناب م (، اجتناب شود. جایی که چنی  تماسشده در نما )مخصوصاً م  یا آلیاژاا  

، اقدامات فلز بی کار  فلزات ناامسان به منظور جلوگیر  از خوردگی باشد، ضرور  است که برا  عای 

 .(را ببینید 3-3ا  انجام شود )بند پیشگیرانه
 

 يدار فضاي خالگیر شکلآبآبگیرها، اليه درزپوش )آبچکان( ،  -3جدول 
حداقل  استاندارد و درجه مصالح

ضخامت 

(mm) 

 هاساير توصیه

آلیاژ 

 آلومینیوم

 99-9، 91-9استاندارد بند 

 3193درجه 

 H4یا  H2 دارا  حالتساخته پی  مواردبهتر است  2/9تا  6/9

را داشته ( 9کار شده در مح  شرایط ) مواردبوده و 

 باشند.

 99-9، 91-9استاندارد بند  آلومینیوم

و  A1939 ،A1939درجه 

1999 

از با استفاده از ی  ترکیب قیر  مواردبهتر است ای   2/9تا  6/9

 معدنی از تماس با محت محفوظ باشند.

 ،39-9استاندار بند  سرب

 3و  2کد شماره 

 باشد. m3/1تر از طو  نباید بی  92/9تا  3/1

 

     
 راهنما:

 دار فضا  خالیگیر شک الیه آب      1

 دار فضاي خاليگیر شکلاليه آب -8شکل 

 

 (دگیرگیر مورد استفاده قرار میالً به عنوان الیه نمااا )و اگر احتمبهتر است از م  برا  درزپوش و آبگیر

اا ( اا  )آبچکانداده شود آب باران عبور کرده از درزپوش اجازهنباید  فاده نشود. اگر از آن استفاده شداست

اا قرار ساخته شده از آلومینیوم، رو  یا آلیاژاا  آن اجزااا یا در تماس با درزپوش ،مسیمسی یا آلیاژ 

                                                 
1 - Bimetallic corrosion 
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اا  اا را با الیهساخته شده از آلومینیوم، رو  یا آلیاژاا  آن اجزااا یا بتوان درزپوشگیرند، مگر ای  که 

 محافظت کرد. ،پوششی از مواد قیر معدنی یا سایر مواد مشابه

دار کند، بهتر اا  زیر  را لکهتواند سنگاا  سربی فرار کند، میات سفید اولیه از درزپوشجایی که کربن

 ده شود.استفای روغنی  اندود آغشته به رنگ از است پ  از نصب، 

 

 ساير مصالح    1-4-6

دقت توانند برا  درزپوش استفاده شوند، اما بهتر است کاربرد چنی  مصالحی به از فلزات می رغی حمصال

اا شدیداً به گستردگی قرارگیر  مستقیم در معرض ، به خاطر ای  که طو  عمر بعضی از آنبررسی شود

 شرایط آب و اوایی بستگی دارد.

  تقویت شده با فیبر معدنی، برا  شک  گرفت  نیازمند گرما استند، در حالی که ابعضی مصالح مانند قیرا

شوند. با استفاده از ی  ماده چسبنده در موقعیت نصب می ،ل  قیر اتیاتیل  یا پلیسایر مواد از قبی  پلی

اا  ساخت با در نظر گرفت  ای  نکات و با توجه به روش ،بهتر است انتخاب ار مصالح برا  درزپوش

 ساختمان، در مرحله طراحی انجام شود.

ورد استفاده قرار گیرند، توصیه گیر ممکاا  نک  است برا  الیهکواد بر پایه قیر )مواد قیر ( ممکر چه مکاگ

 شود که ای  مواد برا  سایر اادا  مناسب نیستند.می
 

 موقعیت و درزها    1-4-4

شود برا  اند، توصیه میدار در پشت درز به ام متص  شدهگیر شک اا  آبو الیهگیر اا  نمجایی که الیه

ی  خود، مطاب  با یحت در باال و ی  الیه محت در پاگیر بتوانند ی  الیه مگیر و آباا  نمای  که ای  الیه

، درز به اندازه کافی عریض باشد؛ و (د، داشته باشند )یعنی درون محت درز قرار گیرنتولیدکنندهراانما  

گیر را ضخامت الیه مواد نمبتواند ام( است، ، حتی در جایی که به صورت پوششی )درز رو بهتر است درز

 تعدی  کند.
 باشد. mm19تر از است که عرض درز کم بعید -يادآوري

 

ه صی، اما تودر سنگ باشند 1به صورت جاساز  شده توانندمی دارگیر شک اا  آبگیر و و الیهاا  نمالیه

 ریز  شود.طر  mm3با فاصله  ،شده است که ای  کار در پشت نما

درزبند   9 ااقرنی در زیر منافی یا  ،داریر شک گآب یا الیهگیر اا  نمالیهی  شود امیشه توصیه می

و  ااقرنیک ایی که ک. ج(دیکرا ببین 3ک  ک، شااقرنی )برا  مشااده  وندکاا قرار داده شتانهکده یا آسکش

گام نشست کسته شدن در انکلوگیر  از شککرا  جکبتند، کو به صورت توکار اسبوده پارچه کاا یکانهکآست

ته کت بازگیاشکورت موقکند که به صکباشدرزاا  افقی اا دارا  انهکو آست ااقرنیک تمان بهتر است کساخ

. جایی که امکان وقوع ای  موضوع برا  ااو آستانه ااقرنیک ری  ردیف کدرز افقی زیر آخدر شوند، به جز می

                                                 
 (.Finish flushشوند )اا در داخ  سنگ جاساز  میشود و ای  الیهاا در سنگ با ابزار مناسب برش داده و خالی میجا  ای  الیه - 1

2 - Cornices 
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گیر غییر داده شود یا نوع الیه نمد، بهتر است موقعیت آن در ساختمان تکگیر وجود داشته باشاا  نمالیه

 عوض شود.

 

 درزگیرها    1-1

ه شده است؛ ار یارا ،نامهکتاب 9و در استاندارد بند  3در جدو   ،گیراازراانما  عمومی در مورد انتخاب در

نندگان یا کتر از تولیداا  بی شود راانماییا  است، توصیه میچند به خاطر ای  که موضوع پیچیداه

 شود. هاا گرفتفنی آن مستندات
 در مورد کاربرد درزگیر در دسترس است. ،1CIRIA’s عملی کاال راانما  اایی نیز درتوصیه -يادآوري

 

شود و توصیه می ،کردن سنگ شود دارسازاا  استفاده شده در بعضی درزگیراا ممک  است موجب لکهروان

 تولیدکنندهدرخور بودن و مناسب بودن درزگیر در کاربرداا  پیشنهاد شده، توسط ید ی، برا  تای  مرجع

شود آزمون لکه بر رو  مواد درزگیر خصوصیات ناشناخته، توصیه می اه شود. در مورد سنگ بیدرزگیر ارا

 انجام شود. ،پیشنهاد شده
 .زیاد  مورد نیاز است در ابتدا درزگیر -يادآوري

 

 درزگیرها -7جدول 

گرانیت،سنگ  درزگیر

 لوح، کوارتزيت

آهک، مرمر، سنگ

 سنگماسه

جابجايي در مدت 

 برداريبهره

 کم تا متوسط C C رزی  آکریلی  )نوع ح  کننده(

 متوسط R R 6-9سولفید مطاب  با استاندارد بند ی  قسمت پلی

 متوسط تا زیاد R R اورتانی  قسمت پلی

 زیاد C C 6-9)مدو  کم( مطاب  با استاندارد بند  Aنوع سیلیکونی 

 زیاد R R 6-9سولفید مطاب  با استاندارد بند دو قسمت پلی

 متوسط C C اورتان )مدو  باال(دو قسمت پلی

 زیاد R R اورتاندو قسمت پلی
R   .توصیه شده است 

C   ید شده است.یقابلیت تناسب آن توسط تولیدکننده تا 

سا  باشد، اما به شرایط محیط و کیفیت کاربرد بستگی دارد. برا   99بردار  درزگیراا  فهرست شده ممک  است محدود به عمر بهره -یادآور 

 را ببینید. نامهکتاب 9و  1تر در مورد انتخاب درزگیراا  ساختمانی، استاندادراا  بنداا  اطحعات بی 

 

 1بندپشت مصالح    1-3

، ممک  است برا  کنتر  عم  درزگیر در درز و برا  ییزداایفا  وظیفه پیوستگیعحوه بر بند پشت مصالح

که درزگیر بتواند در اثر بسته شدن درز، در آن فضا متراکم شود، مورد استفاده قرار    قاب  تراکم،ایجاد فضا

 گیرند.

                                                 
1 - Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) 

2 - Back up materials 
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 نصب شوند. ، در درزیکسانی بند با درجه فشردگیپشت مصالحتر است امه هب

 با در نظر گرفت  موارد زیر انجام شود: ،بند مناسبپشت مصالحانتخاب شود توصیه می

 ،بندپشت مصالحچگالی اسفنجی چگالی اسفنجی: بهتر است برا  تقویت کردن در طی کاربرد درزگیر،  -الف

 کافی باشد. به اندازه

بند صورت پشت مصالحبارگیار  فشار : برا  ای  که در طی پوش  درز، انتقا  بار قاب  توجهی رو   -ب

 نگیرد، بهتر است بارگیار  فشار  زیاد نباشد.

 مقاومت زیست محیطی: بهتر است در برابر شرایط آب و اوایی، شیمیایی یا تماس با حح  مقاوم باشند. -پ

ا  یا جیب آب نشود، معموالً به ا  باشد که موجب تراوش فتیلهه گونهبهتر است با : ساختار شبکه -ت

 مشخص شده است. ،شده محصوراا  سلولی صورت اسفنج

 
باشند. ای  اورتان استند، اما انواع الستی  مصنوعی نیز در دسترس میاتیلی یا پلیبند از پلیپشت مصالحمعموالً  -يادآوري

ا  مقطع دایرهممک  است به صورت ورقه، مربع، چهارضلعی یا نواراا  با مقطع دایره وجود داشته باشند. از آن جا که  مصالح

ای  نوع در معرض جابجایی پیچشی قرار نداشته و شک  شود، تر ترجیح داده میتواند وارد شود، ای  مقطع بی تر میراحت

 کند.مناسبی برا  درزگیر را ایجاد می

 

 فلزيبینخوردگي     1-7

اگر اجتناب از استفاده از فلزات اجتناب شود.  1ناامسان الکترومکانیکی تبهتر است از تماس بی  فلزا

اا  مهارشده به اعضا  فلز  ناامسان ممک  نباشد، مانند جایی که واحداا  نما باید با استفاده از رابط

اا و واشکراایی از مواد  ماننکد نایلون، با بکوش ااکنندهمتص ساختکمان متصک  شکوند، بهکتر است 

، عای  شوند. به 3(SRBFاا  مصنوعی )با رزی  ده کیا الیا  تقویت ش 9(PTFE)  تترافلورواتیلکوپرن، پلیین

-ایجاد نمی ،ساختمانی اا کنندهمتص   به ویژه برا ،بیکمناس کار عای اا  رنگی خاطر ای  که پوش 

فلزات ناامسان ممک  نباشد و ممک   کار عای اا استفاده نشود. جایی که شود از آننند، توصیه میکک

 ا  استفاده شود.اا  حرفهاست ی  تماس فلز  در درز ر  داد، بهتر است از مشاوره

 شود: انتخابزیر  مواردکننده با در نظر گرفت  عای بهتر است نوع 

 استفاده شده؛ اا کنندهمتص وع ن    1-7-1

 و در ارتبا  با شرایط زیست محیطی؛ ،گیر  در ساختمانام موقعیت و ام میزان در معرض قرار    1-7-1

 طبیعت بارگیار  اعمالی؛ و    1-7-6

 .جزعمر متوسط ساختمان/    1-7-4

 مشکحتپتانسی   کردن بهتر است محیطی که در آن تماس بی  فلزات ناامسان اتفاق افتد، انگام ارزیابی

ای  که شرایط بررسی شود که آیا احتماالً محیط یعنی  ، به دقت مورد بررسی قرار گیرد؛از تماس فلز ناشی 

اا . اگر سنگور در آب است، متناوباً مرطوب یا غوطه(ببه طور پیوسته خش  )مانند پشت الیه عای  بخار آ

                                                 
1 - Electrochemically 

2 - Poly Tetra Fluoro Ethylene (PTFE) 

3 - Synthetic Resin Bonded Fabric (SRBF) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=SRBF&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.conderproducts.com%2Fhome%2Fdefault.aspx%3Fid%3D1216%26catId%3D1466&ei=932EUvSZJM3GswbZiICQCQ&usg=AFQjCNHfXWC-aO9PThpqsic9-7hR_lu54w&sig2=l0F180wtvfCiQ8-mIMOw4w
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یا  33-9از استاندارد بند که شود اا  صنعتی/شهر  قرار گیرند، توصیه میدر معرض شرایطی غیر از محیط

 در ای  زمینه راانمایی گرفته شود. کارشناسان

 
اا  صنعتی/شهر  قرار دارند. جدو  زمانی که فقط برا  فلزاتی قاب  استفاده است که در محیط 3جدو   -1 يادآوري

در جدو   فلز بی ا  در مورد نر  خوردگی با یا بدون اتصا  کند: ایچ مشخصهخوردگی اضافی مورد انتظار را مشخص می

ارچند، بعضی از ای  ترکیبات . کاربرد نداردور  وطهغمواد در محیط دریایی، یا شرایط درمعرض برا    جدو  یوجود ندارد. ا

 ممک  است در محیط روستایی وجود داشته باشد.

 

 ام  موارد زیر استند:ششوند ستفاده میاا افلزاتی که معموالً در ساختمان -1 يادآوري

 ا ؛ساختار  و ام به صورت ورقه اجزافوالد ضدزنگ، ام به صورت  -

 ؛(ددار یا کم کرب  باشنفوالداا  ساختار  )که ممک  است فوالداا  آلیاژ  کرب  -

گر  ریختهاا  کوچ  یا ممک  است به صورت رابط ،اا  محافظت کننده بر رو  فوالدرو ، به صورت پوش  -

 تحت فشار؛ 

 اا؛بند  یا به صورت ورقه برا  پان اایی برا  قابپروفی آلومینیوم به صورت  -

 اا؛ وموماً به صورت ستونعچدن  -

 ساز .سرب به صورت ورقه برا  سقف -

 
 فلزات تحت بررسي در يک محیط اتمسفريک صنعتي/ شهري -8جدول 

 هاي ثانويهبررسي بررسي اولیه

فوالد 

 ضدزنگ

 )سخت شده(

فوالد 

 ساختاري

 سرب چدن آلومینیوم روي

 × × 9 9 9 - فوالد ضدزنگ )سخت شده(

 × × 9 9 - × فوالد ساختاري

 × × × - × × روي

 9 × - 9 × × آلومینیوم

 × - 9 9 9 × چدن
 - 9 9 9 9 9 سرب

 راهنما:

 اا  اضافی غیرمحتم  استخوردگی  9

 جداکننده، امراه با ام استفاده نشوند.بهتر است ای  فلزات بدون داشت     ×
اایی استند که ممک  است در نتیجه تماس فلز  با فلزات دیگر آن ،)یعنی بررسی اولیه(فلزات نشان داده شده در ستون سمت راست  -يادآوري

 اا  ثانویه(، متحم  خوردگی اضافی شوند.)یعنی ردیف بررسی
 

 

 طراحي    3
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 کلیات    3-1

زیاد، توصیه شده است که مهندس/طرا  محاسب  اا کنندهمتص و  نماکاربرد وسیع  بااا  در مورد پروژه

به معنی  الزامات کاربرد   ساز  کند، ای پیادهالزامات کاربرد  حاکم بر اصو  طراحی آن را  ،ساختمان

امراه با خصوصیات جابجایی قاب  انتظار اسکلت ، نما مجاز حداکثر جابجایی نگهداشت  و مهارکردن

-6باشد )بند می ،نماشدگی مورد انتظار و چگونگی تعدی  ای  جابجایی در ساختمان، شام  محاسبات کوتاه

 .(درا ببینی 13

، نصب نمااا  ایجاد و/یا اا  فنی مربو  به امه جنبها ، توصیه زیاد  شده است که ویژگیدر چنی  پروژه

  ماایت ار آزمون ویژه مورد نیاز یی مشاوره شام  تع ود، و ای  کهمناسب آماده ش کارشناسانوره با با مشا

 شود.انجام می ،نمااست که در پیشرفت کار بر رو  

طراحی شده برا  کار،  اا کنندهمتص ضرور  است؛ در غیر ای  صورت  نمادقت در ساخت ساختار پشت 

 تطبی  نیابند. کارپشتممک  است با ساختار 

 به تفصی  تشریح شوند. 1گیراا، برقنمایا آسیب به  دار شدنلکهبهتر است برا  جلوگیر  از 

 

 کارپشتفضاهاي خالي     3-1

 و ساختمان فضا  خالی وجود داشته باشد: نمااجازه داده شود بی   به دلی  موارد زیر، ضرور  است که

 ند؛باشتر یا بی  mm93تا  که ممک  است 9تراز  اابلوكاا و مهارسر ، ااکنندهمتص کم  به     3-1-1

 ؛ ، نصب و خطو  نما  ساختارشده بریده اا اا  مجاز ضخامتروادار     3-1-1

 ؛(درا ببینی 2-6، اگر الزم باشد )بند کار عای تطبی  دادن     3-1-6

 اایی برا  حداق  کردن عبور آب باران؛ناپیوستگی    3-1-4

 ؛کارپشتو  نما  سنگیکرده در فضا  بی  زاکشی آزاد ار رطوبت گیر    3-1-1

اا  ساخت اعما  شد، برا  باقی گیاشت  ی  بهتر است عرض فضا  خالی، پ  از ای  که کلیه روادار 

 نباشد. mm19تر از کم ،فاصله خالی مشخص

محبوس بتواند انباشته شود، مانند رطوبت در نقاطی ایجاد شوند که  زاک  آباا  ضرور  است که سورا 

 ؛گیراا  نمالیهدار و اا  آبگیر شک الیه سطو 

، نما مهارکردنمورد نیاز است، بهتر است برا  نگهداشت  و  mm199تر از انگامی که فضا  خالی عریض

که  ،شوندهمنبسط  اا کنندهمتص تر است از بهویژه ایجاد شود.  اا کنندهمتص ی  چهارچوب اضافه یا 

 mm1تر از انحرا  ناشی از باراا  مرده را به کم وباشند، باراا  کمانشی اضافی می مهارکردنقادر به 

 کنند، استفاده شود.محدود می
 

 

 ها براي جلوگیري از گسترش آتشبندحفره    3-6

                                                 
1 - Lightning conductors 

2 - Blockliners 
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خالی پشت برا  جلوگیر  از گسترش آت ، در ار دو جهت افقی و عمود  و در فضا   ضرور  است که

 داشته باشد. وجود نمابنداایی در طراحی حفره ،ااکنندهمتص و برا  کاا  تاثیر آت  بر  واحداا  نما

اایی قرار داده شوند که از گسترش آت  از ی  طبقه به طبقه دیگر ر است اوابنداا  افقی در موقعیت بهت

کننده باشند. به تقسیمنزدی  به دیواراا   شود اوابنداا  عمود ،توصیه میساختمان جلوگیر  کنند. 

و در درزاا  عمود   ااکنندهمتص یات اوابنداا در یاا، بهتر است به جزمنظور اجتناب از شکا  در اوابند

 شود.ا  دقت ویژه ،بی  واحداا
 تواند در ای  نقا  گسترش یابد.تجربه نشان داده که آت  می -يادآوري

 

در برابر آت ، ساخته شوند.  min39غیرقاب  اشتعا  دارا  حداق  مقاومت  صالحمبهتر است اوابنداا از 

مانند، بهتر است به طور مناسب و به قوت خود باقی می نمادر طو  عمر  برا  اطمینان از ای  که اوابنداا

 کافی محکم شده و مهار شوند.
گسترش پنهانی دود و شعله،  مهارکردنبرا   کرده است، که الزام [ توجه داشته باشید2-9به مقررات ساختمانی ] -يادآوري

بند  و تقسیم ،بنداابا استفاده از اوابنداا یا آت  ت ساختمانفضااا  خالی و فضااا  خالی مخفی در ساختار یا اسکل

 درزگیر  شوند.

 

 نماپشت  کاريعايق    3-4

به صورت زیر  کار عای ضرور  است، بهتر است چنی   نما کارپشت کار عای اایی که ایجاد در وضعیت

 باشد:

 غیرقاب  اشتعا  یا قابلیت اشتعا  محدود؛    3-4-1
 .[2-9] توجه داشته باشید ات ساختمانیبه مقرر -يادآوري

 

 غیرجاذب؛    3-4-1

 مقاوم در برابر پوسیدگی و نفوذ حشرات؛    3-4-6

 ،نما  سنگی کارپشتنصب شود که به ایجاد ی  فضا  خالی مشخص در  ا گونه به کار عای بهتر است 

 .(درا ببینی 9-6توجه داشته باشد )بند 
اا اجازه بند  نیاز دارند. اگر به بعضی سنگبه ی  شکا  اوایی باقیمانده برا  اادا  آب ،کار عای  مصالحبعضی  -يادآوري

 دچار مضرات نامطلوبی شوند.داده نشود به طور کام  خش  شوند، ممک  است 
 

اند، بهتر است که ای  ده و جدا شدهخوربرش  ،ااکنندهمتص برا  سازگار  با  کار عای  مصالحجایی که 

به آسانی  ،انتخاب شده کار عای  مصالح، کار عای تعویض شوند. بهتر است برا  ایجاد پیوستگی در  مصالح

 برش خورده و بتوانند دوباره نصب شوند.

 

 

 آب )آب زهکشي(آبگیر و زه    3-1
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گیرد، به قرار بهتر است تغییرات احتمالی در رنگ و بافت سنگ در معرض شرایط آب و اوایی، مورد بررسی 

بینی پی  ، قاب نمابرا   مصالحییرات ام در مرحله طراحی و ام در مرحله انتخاب کای  تغخاطر ای  که 

 درزبند  نیز مد نظر قرار داده شوند. مصالحبهتر است تغییرات ممک  در رنگ و  ند.است
یت ساختمان، کو موقع اثر از نماکمت رایط آب و اوایی،کرض شکاختمان در معکیر در ظاار نما  سکوالً تغیکاص -يادآوري

را  3-6)بند  بندانیخت یو تاثیر فعال (دبینیرا ب 6-6کشی آب باران، درجه آلودگی اوا )بند به ویژه در ارتبا  با زا نمای طراح

 باشد.می ،(دببینی

 

ان باشد، به توسط آب بار نماآشکار ممک  است ناشی از شستشو  غیریکنواخت  اا ()زشتی اا یبدنمای

استفاده از سطو   شودتوصیه می ا  مورد استفاده قرار گرفته است.امراه با نواحی شیشه نماویژه جایی که 

آب کم  کرده و جریان تر به توزیع یکنواخت ، ای  سطو کهبه خاطر ای   ،از ای  نظر بررسی شود داربافت

متغیر  به صورت اابرآمدگیطراحی شود. بهتر است  آبجریان یافت   تواند برا رو  نما می بر ااآمدگیبر

 نشود. شستشو

به طور صحیح به  )قطاربند  جلو  بام( 1اابامر و  ااقرنی اا، آویز آستانهپی اا  شود الیهیه میکتوص

در زیر سطح که برا  جلوگیر  از فرار آب به پشت آن طراحی است ح باالیی و ی  گلوگاه )شیار  کسط

 د.ناتصا  داده شو ،(دشومی

، باال آمدن کارپشتپایه ستون ممک  است ناشی از رطوبت جیب شده از ساختار اا ( اا  )زشتیبدنمایی

اا بدنماییود ای  کشتوصیه می فرش و زمی  بر رو  ستون باشد.سنگ  پاشیدن آب باران از رو نم و

تیره، به اا  بادوام و تاحد ممک  یا استفاده از سنگ ،گیراا  نمبا طراحی دقی  و استفاده از الیه اا()زشتی

 حداق  رسانده شوند.

بینی شود که آن روش اجازه ساخته و درزبند  شد، بهتر است ای  موضوع پی  نمااا  ارکدام از روش

. ، را خوااد دادکارپشتو الیه داخلی یا دیوار  نمانفوذ آب باران و/یا جمع کردن آب درون فضا  خالی بی  

 جام شود.اا  انرسیدگی ،گیر بر رو  نما  بیرونی دیوار داخلیغشا  الیه نم یجادبرا  ابهتر است امیشه 

گیر  را شرایط مناسب برا  زاکشی و نم ،کارپشتاا و شود فضااا  خالی بی  پان بنابرای  توصیه می

نما در مرحله  (تزیر )پش دار شدنسنجی فرار آب باران، تمیزشوندگی و لکهداشته باشند. بهتر است امکان

 .طراحی مورد بررسی قرار گیرد

 

 آلودگي جوي    3-3

اا  شدن واحداا در نتیجه آلودگی جو  در ار مکان ویژه، بهتر است با بررسی سایر ساختمانسرعت آلوده 

تعیی  ، استند آن منطقه، به ویژه یادداشت کردن فاکتوراایی که دارا  درجه بدنمایی )زشتی( مشخص

 شود.

 

 بندانفعالیت يخ    3-7

                                                 
1 - String courses 
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اا  قاب  قبو ، برا  ایجاد محافظت وجود دارد، بهتر است بندانیخیب ناشی از کجایی که پتانسی  آس

باز و  تر، کاربرد درز ساختار اا  نرماا  مشخص شام  سنگ آا اایی انجام شود. در سنگگیر اندازه

رو  سطو  افقی و  آب باعکناب از اشکبه منظور اجتاا، نگکشود. در عوض برا  ای  سیه نمیکتوص باری 

یا  اا(اا )قطاربند بام، ر ااقرنی درزپوش )آبچکان( بر رو   شود ازان بعد ، توصیه میبنداا  یخآسیب

 آمدگی استفاده شود.اا  پی سایر الیه

 

 تبلور نمک    3-8

، پاش  نم (، بهتر است از مصالح با قابلیت آزارهناشی از تبلور وجود دارد )مانند  جایی که پتانسی  آسیب

 .(درا ببینی 2)شک   استفاده شود ،برا  الیه آزاره ید شدهیدوام تا

 

 
 راهنما:

 .(ج)ر الیه آزاره    1

 ي آجريدر نما (ج)ر رهاآزاليه اي از نمونه - 9شکل 

 

 1زنيشوره    3-9
اا  محلو  موجود در ناشی از انتقا  درون محلولی نم  اا  متبلور شده،از نم  ی  پوش  سفید زنیشوره -يادآوري

در برابر  نمادردسرساز نیست مگر ای  که،  نماالً برا  و. ای  موضوع معمباشدبر رو  سطح می ،ساختمانی مصالحبعضی 

 اا  حام  نم  قرار گیرد.آجرکار 

 زنی به طور عاد  در برابر آب و اوا باقی گیاشته شود.بهتر است شوره
 

 1زاييلکه    3-10

زا غیرل  مصالحبهتر است از دار شود، به وسیله خوردگی فلزات لکه نماوجه  ،مکان کهاای  برا  اجتناب از 

 استفاده شود. ،مانند فوالد ضدزنگ

 اا  تجار  مربوطه گرفته شود.از انجم  انواع و پرداخت الوار،اایی در مورد انتخاب بهتر است مشاروه

                                                 
1 -Efflorescence 

2 -Staining 
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به  اا را تغییر داند.توانند رنگ امه انواع سنگکه می استند اا  محلو  در آبحاو  عصاره یاا  مشخصالوار -يادآوري

و امچنی  ممک  است موجب تغییر رنگ  ،گچ حساس بوده در برابر آلودگی بهچوب  بیرونیاا  طور مشابه بعضی پرداخت

 سنگ شوند.

 

ید یزایی سنگ شود، و بهتر است برا  تالکهتوانند موجب اا  استفاده شده در بعضی درزگیراا میسازروان

 تهیه شود. ،اا  تولیدکننده درزگیراا برا  کاربرد پیشنهاد شده، ی  مرجع دستورالعم دوام آن
 .اکثر درزگیراا نیازمند ی  کتاب راانما استند -يادآوري

 

 انتخاب سنگ    3-11

اا به اندازه کافی الیهتواند مطاب  با جرم آن به صورت افقی یا عمود  به کار برده شود؛ جایی که سنگ می

اگر چه در  ا  داشته باشد، انتخاب سنگ مشک  نیست.منظم باشند و سنگ سابقه عملکرد  اثبات شده

شوند، نیاز ش داده میاا  منفرد  که واحداا از آن برکه بلوك استا  تغییرات به گونه ،معادن سنگسایر 

اا  با کیفیت خوب اا، بلوكالیهدر بعضی است که به عنوان ی  پایه سنگی منفرد مورد بررسی قرار گیرند. 

و  نیستاا به آسانی مشخص اا، تفاوتالیهیا نامرغوب ممک  است با انجام بازرسی، متمایز شوند، در سایر 

 گرفته شود. کارشناسیباید نظر 

مفهومی پروژه، بر اساس رنگ، بافت، مناسب بودن، در دسترس بودن و در مرحله طراحی  شودتوصیه می

فهرست کوتاه به ی  یا  مرحله مناقصه و مزایدهاا تهیه شود. بهتر است در ازینه، ی  فهرست کوتاه از سنگ

 :اندقرار گرفته مورد مطالعه ،تحق  موارد زیردو سنگ خحصه شود، که به طور کام  برا  

با در نظر گرفت  ضایعات ساخت، از معدن اا، مقدار کافی بلوكورده کردن برنامه ساخت آبرا  بر    3-11-1

 سنگ در دسترس باشد؛

که مستندساز   ،شناسیاا  زیباشناختی و زمی ی  گستره قاب  قبو  و تواف  شده از ویژگی    3-11-1

 پییر است؛اا به وضو  امکانآن

اا  در دسترس از الیه تری  اندازه واحد سنگی پروژه، به سهولت از بلوكتری  و تکرار بزرگ    3-11-6

 تهیه شود؛ ،سنگ معدن انتخاب شده

ید )مطاب  با یاا  تااا  مرجع و، جایی که مناسب باشد، آزمونبلی، ساختماناا  قآزمون    3-11-4

 هاد شده را اثبات کند.(، مناسب بودن سنگ برا  کاربرد پیشن93-9استاندارد بند 
مهم است که برنامه کلی پروژه، فاکتوراایی که ممک  است بر استخراج سنگ، طراحی، ساخت و نصب سنگ 

 را در نظر داشته باشد. ،تاثیرگیار باشند

سنگ انتخاب شده نهایی برا  کاربرد مد نظر آن، سالم، بادوام و مناسب باشد. بهتر است ضرور  است که 

اا  اا  کنتر  کیفیت تولید کارخانه، برا  اطمینان از ای  که کلیه سنگگیر شود که اندازهطرا  متقاعد 

 محتم و سایر عیوب  ا رسی و ماسهاا  اا  بزرگ، سورا اا، شکا ، ترك1پرداخت شده عار  از منافی

 یکپارچگی ساختار  سنگ، مناسب و بجا استند.تاثیرگیار بر دوام یا 

                                                 
1 - Vents 
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اا  قاب  توجه در توانند موجب شکستگی( می1آور  سطحی )مانند پرداخت حرارتیم بعضی فرآینداا  ع

 گرفته شود. کارشناسیشود که در ای  مورد نظر و کاا  مقاومت مربو  به آن شوند، و توصیه میعم  

 

 هاي سنگنمونه    3-11
ه شده یبردار  در پیوست الف ارانمونه روشبردار  و نمونه اا بردار ، گزارشراانمایی در مورد اجرا  طر  نمونه -يادآوري

 است.

 

 نشانه )معرف( هاي سنگنمونه    3-11-1

شااد اا  ، به طور معمولی از نمونهاا  مورد استفاده در پروژهبهتر است انتخاب اولیه فهرست کوتاه سنگ

ه سابقه یاا، با اراای  نمونهشود سنگ معدن تولید ، تهیه شود. توصیه می برداشت شده از تولید رایج

اا  (، امراه با فهرستی از ساختمان93-9اطحعات فنی نشان دانده نتایج آزمون )مطاب  با استاندارد بند 

 پشتیبانی و امراه شود.مرجع در مح  پیشنهاد شده، 
 mm139 × mm139رنگ متداو  و بافت سطح سنگ را نشان داده و به طور عاد  دارا  اندازه  ،اا  شاادنمونه -ورييادآ

اا  شناسی که در کلیه سنگاا  زمی بصر ، رنگ، بافت و ویژگی انند کلیه تغییرات طبیعی در ظاارتواا نمیآن استند.

ا  کنتر  تهیه شود و مورد تواف  قرار گیرند. به طور اطبیعی وجود دارد، را نمای  داند. برا  ای  منظور نیاز است که نمونه

شناسی و ، یعنی نام تجار  سنتی، منشا زمی 39-9و بند  92-9اا مطاب  با استاندارد بند زنی کلیه نمونهکلی، برچسب

روش  پرداخت کننده برا  تعیی  دقی  سنگ، بیان منظور اجازه دادن به تامی  شود. بهشناسی آن، انجام میخانواده سنگ

 سطحی و اندازه دانه استفاده شده، مهم است.

 

 هاي سنگ کنترلنمونه    3-11-1

 بند ،درخواست شده و رنگ، بافت، رگه 93-9سنگ مطاب  با استاندارد بند اا  کنتر  بهتر است نمونه

-خصوصیات زمی اایی که به عنوان بخشی از اا، و سایر ویژگیته و توزیع و تناوب ای  ویژگیسمحتو  پو

 شوند، را دربرگیرند.شناسی سنگ در نظر گرفته می

اا  کنتر  سنگ، برا  دادن ی  معر  واضح از خصوصیات زیباشناختی سنگ به طرا ، به بهتر است نمونه

اا  مورد استفاده در ، یا حداق  به اندازه پان mm399 × mm1999اندازه کافی بزرگ باشد: اندازه آن یا 

اا  کنتر  سنگ شناسی سنگ، تعداد نمونه. بهتر است برا  نشان دادن گستره خصوصیات زمی پروژه باشد

 کافی باشد.
 نه پان  مورد نیاز است. ،به طور متداو  -يادآوري

مککار  یک  با اای  کار  توصکیه شده ط طرا  دیده شوند وکتوس ،گکاا  کنتر  سنت نمونهکبهتر اس

 .انجام شودشناس باتجربه کافی زمی 

اند، برا  استفاده در طی کنتر  کیفیت تولید کارخانه در ید شدهی یکبار تاقبحًاایی که بهتر است نمونه

معدن سنگ و کارخانه سنگ، توزیع شوند. ار نمونه کنتر  سنگ المثنی، بهتر است قب  از ارسا ، توسط 

 و ثبت شوند. دهبردار  شعک  ید شده،یاا  تانهشود از امه نموید شود. توصیه مییطرا  تا

                                                 
1 - Flamed finish 
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 تعديل تغییرات ابعادي    3-16
 اا باشد.نماتغییرات ابعاد  ممک  است ناشی از تنوع  -1 يادآوري

 

-توصیه میکه  ،ه کرده استیاا را به صورت خحصه ارامنشاء جابجایی در انواع مختلف ساختمان 2جدو  

 مورد استفاده قرار گیرد.اا  ساختمان برا  ارزیابی امکان جابجایی شود

 
 هامنشاء جابجايي در ساختمان -9جدول 

 منشاء جابجايي نوع ساختمان

تغییرشکل 

 االستیک

جابجايي 

 حرارتي

نشست 

 تفاضلي

انقباض 

 شدگيخشک

جابجايي 

ناشي از 

 رطوبت

انبساط  خزش

 بلندمدت

 × × × ×       فلز 

 ×             بتنی

بتنی و آجر 

 سیلیکات کلسیم

            × 

        ×      آجر خاك نسوز

 

اا بر رو  آن نمااایی از ساختمان که ابعاد  بخ  تغییرات بهتر است انگام طراحی درزاا  بی  واحداا،

اا  قاب  توجه وارده بر واحداا  شود برا  اجتناب از تن د. توصیه میگیرشود، مد نظر قرار ساخته می

شکست  موجب اا شوند، زیرا ممک  است ای  جابجاییاا تعدی  نصب شده به صورت صلب، ای  جابجایی

یا ای  که موجب شوند  ،نگهدارنده شونداا  قحبشکست  اا ویا خود واحد ااکنندهمتص گاه افقی تکیه

 شوند. جدا نماواحداا از ساختار اصلی 

  و جانبی بی  ساختمان اا اجازه جابحایی آزادانه عمودآن ا  باشد که بهگونه اا بایه بهکنندهمتص طراحی 

در طراحی کلیه نیرواا بهتر است  ،دپییر نباشد، یا )جایی که ای  موضوع به طور کام  امکانرا بداو واحد 

به صورت مجاز د، نشوموجب موارد زیر می دسته از نیرواایی کهآن شود توصیه می مجاز باشند، از جمله

 طراحی شوند:

 ؛اا  فیزیکی ساختمانجابجایی -الف

 انقباض مصالح؛ -ب

 اا  حرارتی؛فعالیت -پ

 رطوبت. -ت
 

 خمی  زد.تاا را توان به طور خیلی تقریبی آنفقط می ،استنیرواا  ترکیبی بسیار پیچیده  ارزیابی بزرگی چنی  -1 يادآوري
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 استند،کند. اطحعات از نوع عمومی ه مییپیوست ب ی  نمونه کار شده در مورد محاسبه جابجایی حرارتی را ارا -1 يادآوري

اا  ه ویژگییاا، و برا  ارانماگاای و تری  فاکتوراا  تاثیرگیار بر جابجایی در ساختاراا  مختلف تکیهریز  مهمو برا  طر 

 .استندمد نظر ای  اطحعات ند، باشاا اا از جابجاییکه قادر به تهیه بعضی ارزیابی ،متداو  مصالح
 

 مقاومت در برابر ضربه    3-14

( یا عمد  9و سرخوردن 1کلیه سطو  نما  ساختمان در معرض ضربه، چه به صورت تصادفی )لغزش

بند  شوند: توانند به طور خحصه در دو نوع دستهاا میسنگ(، قرار دارند. ضربه 2، پرتاب کردن3)تخریب

 .6و جسم سخت 3جسم نرم

از سطح کف(، یا  m3/1 تا ارتفاع ادن افراد در برابر سطو  )نوعاًاا  جسم نرم مربو  به افتعموماً ضربه

یا تمیزکار  روزانه(،  دار نگهترسی )اغلب در سطو  باالتر، مثحً در طی کهیزات دسکربو  به تماس تجکم

پییر  کافی برا  جیب زننده انعطا عموماً سنگی  است، اما در جسم ضربه نرم ضربه جسم باشند.می

 از انرژ  ضربه و کاا  بارگیار  ناگهانی، وجود دارد.  مقدار

تر  دارند، اما ممک  است تر استند که جرم کمتر و کوچ اا  جسم سخت مربو  به اشیا سب ضربه

اا، و بر رو  سطح سنگ پرتاب شده یا سقو  اا تیز داشته باشند، مانند ابزار یا سنگاا یا برآمدگیگوشه

تر  به علت آسیب موضعی سطح، تر است، اما خطر بی ضربه جسم سخت بسیار کم کنند. انرژ  مربو  به

 وجود دارد.

اگر  گیرد.اا  جسم سخت مورد بررسی قرار نمی، ضربه99-9بند  ا در ای  بخ  از مجموعه استانداردا

ب انتخا ،طبیعی نازك  نمامستعد تخریب است، سنگ در برابر اشیا سقو  کرده رو  آن، ی  ناحیه 

 دوربی اا  اا  ایم  یا سامانهمناسبی برا  سامانه نما  آن نیست، مگر ای  که با استفاده از موانع، مدخ 

برا  ای  که ابزار استفاده شده  ر گرفته شود.ک، اقداماتی برا  بی اثر کردن چنی  عواملی در نظ3تهکدار بسکم

سقو  اشی از اا  تصادفی نتر است چنی  ضربهک  کردن دارند، بهکند، نیاز به ایمکقو  نکنکفاع سکدر ارت

سطح نما تماس یابند،  ات بکک  اسکترسی که ممکیزات دسکتجهتد. کاق نیفکاتف ،ابزار بر رو  سطو  عمود 

 دارند. بکمناس 2گیار یا الیه 3گیار ت کت، نیاز به بالشکاا  سخرخوردکادن بر  دبرا  جلوگیر  از 

 

دای( و خطر ایمنی )ایمنی(. ار چند، بالقوه است: افت عملکرد )قابلیت سروی دارا  دو نتیجه ضربه 

عموماً  نما  سنگیدر ی  سامانه  در برابر آب و اوا، کار عای اا نسبت به ، به جز عملکرد آنااپان عملکرد 

                                                 
1 - Slip 

2 - Trip 

3 - Vandalism 

4 - Throwing 

5 - Soft body 

6 - Hard body 

7 - Close Circuite Television (CCTV) 

8 - Padding 

9 - Cushioning 
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اا قط یکی از پان فحتی اگر  ،و اوا دارد در برابر آب کار عای  نیاز به کارپشتو دیوار  ؛دکنتغییر نمی

 شکسته یا گم شده باشد.

، بررسی 99-9بند در برابر ضربه، در ای  بخ  از مجموعه استاندارداا  یدابنابرای  آزمون قابلیت سروی 

استفاده از ایمنی در  به منظور اثبات ،فقط برا  آزمون ضربه جسم نرم ،1-12-6اا  بند شود، و توصیهنمی

 .استند کاربرد، قاب  سنگ

 

 خطر ضربه    3-14-1

 کلیات    3-14-1-1

 19دو  ک  با جکطابکدار، مویهکته پرده بارانسامانه طح کر سکده بکوارد آمضربه ر کود خطکشیکیه مکتوص

 بند  شود.رده

 
 خطرات ضربه -10جدول 

 توصیف و مثال رده
A  ارتفاع تااایی از دیوار بخ m3/1  کنند،و جایی که عابری  با دیوار تماس داشته یا آن را لم  می ،سطح کفاز 

تر برا  مراقبت، در نواحی مستعد تخریب با انگیزه کمدر نواحی که به آسانی در دسترس عموم بوده و سایر نواحی 

 و/یا کاربرد خش  غیرعاد .

 سایر نواحی عمومی در شب.اا یا سایر معابر، یا در مجاورت روشام  دیواراا  ساختمان مجاور پیاده
B  دیوار تا ارتفاعاایی از بخ m3/1 کنند، در از سطح کف و جایی که عابری  با دیوار تماس داشته یا آن را لم  می

احتما  اتفاقات در نواحی که  ،کم باشد با انگیزه مراقبت افرادنواحی که به آسانی در دسترس عموم بوده و سایر 

 زیاد است، تصادفی و احتما  رطوبت

اا یا سایر معابر، یا در مجاورت سایر نواحی عمومی در شب، اما جایی که روشام  دیواراا  ساختمان مجاور پیاده

 وجود دارد. (CCTVدوربی  مدار بسته ) اا اا  نظارتی یا سامانهگشت
C  دیوار تا ارتفاعاایی از بخ m3/1 ی کم در دسترس مراقبت نگیزهاما فقط جایی که برا  اشخا  با ا ،از سطح کف

 ، در نواحی که احتما  اتفاقات تصادفی و احتما  رطوبت کم است،باشد

اا یا جایی که ی  مانع برا  جلوگیر  از دسترسی شام  دیواراا  ساختمان مجاور نواحی سرپوشیده، بالک 

 عمومی وجود دارد.
D  ارتفاع دیوار تااایی از بخ m3/1  از سطح کف، اما فقط جایی که برا  اشخا  با انگیزه مراقبتی زیاد در دسترس

 باشد، در نواحی که احتما  خیلی کمی برا  اتفاقات تصادفی و احتما  رطوبت وجود دارد،

 حصارکشی شده است، یا جایی که برا  کار کردن به اجازه نیاز باشد.شام  نواحی که 
E  باالتر از  در ارتفاع دیواراایی از بخm3/1  سطح کف، اما فقط تاm6  باالتر از سطح کف، خارج از دسترس

ا  که ی  نردبان یا سایر تجهیزات دسترسی اا  انسانی، اما در محدوده اشیا پرتاب شده یا در ناحیهمستقیم ضربه

 ممک  است استفاده شود.
F  اایی از دیوار باالتر از بخm6 ی که ممک  است از تجهیزات دسترسی استفاده شود.سطح کف، جای 
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 عملکرد در برابر ضربه    3-14-1-1

بند  شده است، بهتر است درجه)اا ( عملکرد ضربه، که باید در طی قبحً خطر ضربه طبقهانگامی که 

شود آزمون ضربه جسم نرم مطاب  با توصیه می تعیی  شود. 11آزمون به دست آید، مطاب  با جدو  

 ، انجام شود.33-9بند  مطاب  با استاندارد بند و سپ  طبقه ،دوانجام ش 31-9استاندارد بند 

، ام بررسی کاربرد آوردد میا  قرار دارد که تخریب ی  نگرانی ویژه را به وجواگر ساختمان در ناحیه

تر برا  اا  منعطفنمااا، و ام استفاده از کار از خرابیر  گاا  امنیتی برا  جلواا و دوربی روشنایی

 در نظر گرفته شود. یددیوار، با
 

 سطوح عملکرد ضربه -11جدول 

ارتفاع سقوط در طي  (67-1)استاندارد بند  سطوح عملکرد ضربه بنديدسته

 (mm) آزمون

  آسیب اا  دیگر برا  کاا  خطرغیرقاب  اجرا، جستجو برا  استفاده از روش الف

 2E 399 ب

 2E 399 پ

 2E 399 ت

 3E 239 ث

 9E 399 ج

 

 بهبود مقاومت در برابر ضربه جسم نرم    3-14-1

تر، اا  خمشی کمتر )تن بهتکری  مقکاومت در برابر ضکربه، با استکفاده از ی  پان  ضخکیمور ک ، کبه ط

؛ (رتاا  خمشی کمتر )تن داانه کوتاهطو  با پان  (، ااکنندهمتص تر از تر سنگ بی ضکخامت بزرگ

-اا جیب میرا  آنکالح اطکیا مص ااکنندهمتص ک  کط تغییرشکتر )انرژ  توسمنعطف اا کنندهمتص 

نده جیب رداکگاای نگهپییرتر )انرژ  توسط ساختار تکیهانعطا  کارتکپشدارنده یا دیوار ک؛ یا قاب نگه(دوکش

 آید.، به دست می(دشومی

گیار استند و ، تاثیرا  پان  سنگی دارا  ضخامت و نوع سنگ تعیی  شدهفاکتوراا  زیر بر مقاومت ضربه

 ای  فاکتوراا مد نظر قرار داده شوند: اا،در مورد پان  باید

 ؛کنندهمتص داانه پان  بی  نقا       3-14-1-1
انتقا   نیرو به نقا   و رد،  داترتر و خم  بی بی  پییر انعطا  است که پان  معنیای  تر به داانه بزرگ -يادآوري

 شود.می Aموجب شکست نوع  ای  موضوعتر به احتما  بی  .استتر کم کنندهمتص 
 

 ؛کنندهمتص فاصله از گوشه پان  تا نقطه      3-14-1-1
از گوشه پان  دور باشد، به احتما  زیاد ضربه نزدی  به گوشه، به علت ایجاد تن  خمشی باال در  کنندهمتص اگر  -يادآوري

برا   ،سنگ 1کار یا سورا  1کار ، با ماشی اا  خمشیشود. ای  تن می B، موجب شکست نوع کنندهمتص سنگ در نقطه 

 شوند. ، چند برابر میکنندهمتص سازگار  با 

                                                 
1 - Machining 
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 و نما  جلویی سنگ؛ کنندهمتص سنگ بی  ضخامت     3-14-1-6
 کنندهمتص اند، در ابتدا توسط الیه نازك سنگی بی  نما  سنگ و منتق  شده ااکنندهمتص نیرواایی که به  -يادآوري

 باشد.تر میکه نزدی  به نما  سنگ است، ضعیف کنندهمتص اند. تحم  شده
 

 ؛کنندهمتص کار  برا  سازگار  با درجه برش    3-14-1-4
  ضخامت کم باعث کااکالح، اکمصبی  دادن کتطظور کگ به منکار  سنککی کار  یا ماشککورا کار ، سککرشکب -يادآوري

ه کدازه ککمان انکود. به اکشیک  مکاد تمرکز تنکم باعث ایجکنند، و اککوارده را جیب می اراا کود که بکشمی الحیکمص

نیز  کنندهمتص   در نقا Bکست نوع کیا آغاز ش Cست نوع کیابد، خطر شک  میکافزای کار ی ککار  یا ماشرشکبه کدرج

 یابد.افزای  می

 

 و سنگ؛ کنندهمتص پییر بی  انعطا  مصالحوجود     3-14-1-1
مواد الستیکی یا ، مانند مقدار کمی از انرژ  را جیب کنند نده شدربا فش توانندمیی که مصالحبا  کنندهمتص اگر  -يادآوري

، و کاا  احتما  شکست نوع کنندهمتص اا  موضعی در سنگ در نقا  باعث کاا  تن  مصالح، عای  شوند، ای  درزگیر

B  یا نوعC شوند.می 
 

 ا ؛بست گوشه اا کنندهمتص  سختی    3-14-1-3
تر  خوااند بار وارده قادر به انحرا  کماا تحت طراحی شده باشند، آنا  بی بست گوشه اا کنندهمتص اگر  -يادآوري

 تر باشد.شود سهم انرژ  که باید توسط خود سنگ جیب شود، بی شد و ای  موضوع باعث می

 

 ؛دارندهنگهیا چهارچوب  کارپشتدیوار  سختی    3-14-1-7
بتواند منحر  شود، مقدار  از انرژ  ضربه را جیب کرده و احتما   دارندهنگهیا چهارچوب  کارپشتاگر دیوار  -يادآوري

پییر باشد، در اثر احتما  بازگشت خیلی انعطا  دارندهنگهیا چهارچوب  کارپشتداد. اگر دیوار شکست سنگ را کاا  می

 اا  سنگی شود.ارتجاعی ضربه از چهارچوب، ممک  است موجب شکست پان 
 

 ؛لبه کارشده    3-14-1-8
-متص بی  با کوسته برا  تطکچاك پیده، یا کدر آم Lک  کد ی  لبه به شگی، ماننکه پان  سنکردن بر رو  لبکککار -يادآوري

اا  دن تن کدر اثر زیاد ش ،ست پان کزای  احتما  شککداد، در نتیجه موجب اف، مقاومت لبه پان  را کاا  میااکننده

 خمشی شود.
 

ا  در فلز  یا ساختاراا  سفت کننده 9اا الزم است که الیی، تر نیاز باشدبا داانه بزرگ اا اگر پان 

شود، برا  جلوگیر  از برخورد اا در پشت پان  سنگی استفاده میپشت پان  قرار داده شود. اگر از الیی

 منعطف بی  الیی و سنگ قرار داده شود. مصالحا  از سخت بی  سنگ و فلز، باید الیه

                                                                                                                                                         
1 - Drilling 

2 - Pads 
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باشد، به طور  که اگر مقاومت در برابر از کف می m3/9بدتری  مکان برا  ضربه تصادفی در محدوده تا 

 ،نماتر یا نوع متفاوتی از ضربه ی  نگرانی ویژه را ایجاد کرده است، بهتر است استفاده از ی  سنگ ضخیم

 اا مورد بررسی قرار گیرد.برا  ای  مکان

 

 ساختمهارت در     7

 کلیات    7-1

 بهتر است موارد زیر تعیی  شوند که:

ید شده یا یاا  تاانتخاب شوند و ای  مصالح باید برابر با نمونه ،مصالح باید از معدن تعیی  شده   7-1-1

 ید شده باشد؛یاا  تاا  از نمونهگستره دربرگیرنده

کار شده باشد، به جز در شرایط ار شک  ویژه نما باید قب  از تحوی  در مح  ساختمان، به درستی    7-1-1

 تواند انجام شود؛ وکه ای  کار فقط در مح  ساختمان می ،محیط استثنایی

پریدگی یا آسیب به ت، برا  جلوگیر  از لبسکار  و پرداخت صیقلی ضرور  اجایی که نازك   7-1-6

 ا  صر  شود.باید توجه ویژه ،اا یا نمااانب 

 

 هااندازه    7-1

 کلیات    7-1-1

ید شده و در محدوده یاا  تااا  مشخص شده در نقشهکه واحداا باید بر طب  اندازه ،شود تاکید بهتر است

 .درا ببینی (9-9-3اا  مجاز، کار شوند )بند انحرا 

 

 نماهاي مجاز براي رواداري    7-1-1

 اا  زیر تعیی  شوند:، روادار نمابرا  بهتر است 

 ؛19: مطاب  با جدو  مانطو  و عرض     7-1-1-1

 ؛13ضخامت: مطاب  با جدو      7-1-1-1

به  ،اا  سطحیبرا  امه انواع پرداخت mm1999در  mm3/1±خوردگی: کمانی شدن یا پیچ    7-1-1-6

 برا  وجوه ناصا  طبیعی؛ mm1999در  mm19±غیر از وجوه ناصا  طبیعی، و  

را  امه کند، بکتر باشمکه ککدام ککر ککا، mm3±ا کینگ کسو  ورقکط ±9طح: %کوار  سکام    7-1-1-4

ه کرد اظهاریعی کطب کافتهکشازنده برا  وجوه کورتی که سکیعی، و به صکطب 1افتهکشکوه کوه به جز وجکوج

 است؛

 تر باشند.، ار کدام کمmm3±ابعاد اسمی یا  ±3قطراا: % چهارگوش بودن/ طو     7-1-1-1

 

 

                                                 
1 - Cleft 



 23 

 و عرض ابعاد وجههاي طول رواداري -11جدول 

 هاي اره شدهضخامت لبه
 رواداري

mm300 ≥ طول يا عرض اسمي mm300 < طول يا عرض اسمي 

mm39 ≥ 1± 3/1± 

mm39 < 9± 3± 
شود. ای  موضوع مخصوصاً زمانی مهم است که  اظهارکننده دتر توسط تولیگیرانهاا  سختممک  است روادار  -يادآوري

 در معرض دید باشند. اا بایدسنگاا  ورقلبه

 

 هاضخامت هايرواداري -16جدول 

 (mmرواداري ) t (mm)ضخامت اسمي 

39 ≥ t > 19 9± 

39 ≥ t > 39 3± 

39 < 3± 

 
 (ها(ها )قطاربنديبام، رخ1ديوار يهاقرنیس، 1هاآستانههاي مجاز براي واحدهاي آجري )انحراف    7-1-6

 اا  زیر تعیی  شوند:روادار ، واحداا  آجر بهتر است برا  

 ؛mm3±: طو     7-1-6-1

 تر  دارند.اا  مجاور نیاز به تطاب  نزدی سنگروفی . پیا  قاباز  mm9±مقطع: سطح     7-1-6-1

 تر باشند.، ار کدام کمmm3±ابعاد اسمی یا  ±3چهارگوش بودن/ طو  قطراا: %    7-1-6-6

 

 6حفره زبانه    7-6

اا، اا برا  جا  قحبو شکا  3ا اا  کنگره، لبه2ااشود که حفره جا  زبانه، فرورفتگیبهتر است تعیی  

 ایجاد شوندزیر با در نظر گرفت  موارد باید  ،اابه منظور برآمدگی نگهدارنده 6آمدگیاا و صفحات پی مهار

 :(درا ببینی 3شک   آمدگی،)برا  مشااده پی 

-کار  و ابزار  که از ایجاد تركساختمان، ای  موارد با استفاده از ماشی قب  از تحوی  در مح      7-6-1

 سنگ ایجاد شوند.  کند، با دقت بر رواا بر رو  سنگ جلوگیر  میاا  ناشی از ای  فرآیند

االمکان قب  از تحوی  و حتی اااا مطاب  با نقشه، آناا  مجاوربا سنگ تطبی برا  اطمینان از     7-6-1

   ساختمان، در موقعیت خود قرار داده شوند.در مح

 باشد. 12مطاب  با جدو   ،ااموقعیت، عم  و قطر )شک ( آناا در مورد اا  آنروادار     7-6-6

                                                 
1 - Sills 

2 - Copings 

3 - Mortices 

4 - Sinkings 

5 - Perforations 

6 - Corbel plates 
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اا در مح  ساختمان ایجاد ا  و شکا اا  کنگرهاا، لبهانگامی که الزم است حفره جا  زبانه، فرورفتگی

)برا   کار ماار و با استفاده از تجهیزات مناسب انجام شودتوسط سنگ شود ای  کار فقطتوصیه میشوند، 

 .(درا ببینی 19مشااده حفره زبانه شک  

 

 
 نمايي از حفره زبانه برش داده شده در سنگ -10شکل 

 

 گذارينشانه    7-4

داد، ان میبهتر است که، ار واحد باید به وضو  با ی  نماد شناسایی، که موقعیت آن را در ساختمان نش

 گیار  شود.نشانه
 

 ساخت و انبارش    7-1

اا برا  اینکه تحوی  واحداا در مح  نصب با توالی دقی  ممک  باشد، بهتر است ساخت و انبارش واحد

اا را در اا در مکان سرپوشیده ممک  نباشد، ضرور  است که آنریز  شود. جایی که انبارش واحدبرنامه

 دار شدن محافظت کرد.زدگی و لکهبرابر یخ

 
 هامهارهاي هاي شکل سوراخرواداري -14جدول 

 (mmرواداري ) ابعاد

 ±9 سنگگیر  شده در امتداد طو  یا عرض ورقموقعیت اندازه

 ±1 (دگیر  شو  اندازهیگیر  شده در عرض ضخامت )باید از نما  در معرض نماموقعیت اندازه

 عم 
 

  3+ 
1- 

 قطر
 

1+ 
3/9- 

اند، ای  موضوع بهتر است بی  طرا  و ی  شدهیتع mm3اا  محدودتر مورد نیاز باشد، مانند انگامی که درزاا  با عرض جایی که روادار 

 تواف  شود. کنندهتامی 
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 مهارت در محل     8

 کلیات    8-1

 برا  محیط کار  تهیه شود. مناسبدسترسی ایم  و  بهتر است

اا و ابزار، از قب  در کنندهمتص ،  اا  موقت، درزبند  و مصالح بستر )زیرالیه(شود نگهدارندهتوصیه می

و  3اا، جداکننده9نازكاا  چوبی ، گوه1اا  نگهدارندهکلیه گوهشود توصیه میمح  نصب قرار داده شوند. 

امان گونه که  می در ساختمان نیست، برداشته شوند، ویاا به منظور کاربرد داکه طراحی آن ،سایر ابزار 

 نیاز است، فضااا  مفید ایجاد شود.
 

 نظارت    8-1

، و نمایا در خود  نمادر ساختمان، چه قب  از ایجاد  کنندهمتص شود کاربرد و قراردادن اجزا توصیه می

 ساخت  درزاا  حرکتی و قاب  تراکم، در ار زمانی با دقت نظارت شود.
 

 هاکنندهمتصل    8-6

ید شده یاا  ساخت تااستفاده شده، مطاب  با نقشه اا کنندهمتص را  ای  که نوع و تعداد بشود توصیه می

 ثبت شود. ،ید شدهیار تغییرات تابهتر است . اا حفظ شودبی  امه بخ  یرابطه تنگاتنگباشد، 
 

 درزها    8-4

اا تمیز نشده باشند و سطح آناا  واحداا مورد بررسی قرار گیرد، به ویژه اگر درزاا شرایط لبهبهتر است 

چسبندگی بی  مصالح  نموجب معیوب شد ،مستعد داشت  گرد و خاك باشد، زیرا گرد و خاك سطح

 شود.درزبند  و واحد می

ود، و ای  کام شکننده آن انجکدککاا  تولی کتورالعمکطاب  با دسکراا مکفاده از درزگیکت که استکرور  اسکض

را  3-2-3ود )بند کفاده نشکاستر کواد درزگیکاز آن م ،ندهکط تولیدکنکده توسکش تعیکی    از زمانککه پ

 .(دببینی

اا عار  از ار نوع مصالح ا  برا  دیدن درزاا  قاب  تراکم و حرکتی داشته باشید، که ای  درزتوجه ویژه

 .(درا ببینی 9-2غیرقاب  تراکم باشند )بند 

اا  تعیی  شده، از جعبه تر است برا  مخلو  کردن نسبتشود، بهدر مح  مخلو  می انگامی که محت

دارا   ،مورد استفاده 3شود ماسکه و پودرسنکگاا  مشکابه استفاده شود. توصکیه می، سکط  یا ظر 2پیمانه

 بند  صحیح متناسب با عرض درز باشند.دانه

                                                 
1 -Wedges 

2 - Shims 

3 - Spacers 

4 - Gauge box 

5 - Stone dust 
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نما  مک  است بستر زیر کار اا  کار  مشکود، به خاطر فرآینکدجایی که از درزاا  محتی اسکتفاده می

 د و بندکشی نیز با امان محت انجام شود.وبند  شبا امان محت الیه ،سنگی

شود، و بندکشی در انگام نصب کام  می گیرندمیقرار اا  چوبی نازك بر رو  گوه ااانگامی که سنگ

 نمانفوذ کند. برا   mm93، تا عم  حداق  mm33خامت کبا ض گیکنما  سنت بندکشی برا  کبهتر اس

 تر، بهتر است بندکشی تا عم  حداق  نصف ضخامت سنگ نفوذ کند.نازك

اا رایطی نباید آنکچ شکت ایکرند، تحکگییکوبی نازك قرار مکاا  چوهکبر رو  گ ماکاا  ن کپانگامی که کان

ادوام کب است دهکاخته شککساز آن اا وهکه گکصالحی کک  که، مکر ایکوند مگکه شکب باقی گیاشتکح  نصکدر م

نگ اعما  کر رو  سکاد  را بکورد زیک  بی مککه تن ،دکا  باشهکاا به گوندازه آنکو ان د،نکاشب ایدارکو پ

 نکنند.

ه کگامی ککت انکتر اسکشود، بهفاده میکورت موقتی استکوچ  نازك به صکاا  کوهکه از گکگامی ککان

 اا برداشته شوند.ای  که بار اضافی را بر سنگ اعما  کنند، ای  گوه اومت کافی رسید و قب  ازکحت به مقکم

 

 1بنديداربست    8-1

باشد. به منظور داشت  فضا  مجاز برا   33-9بند  مطاب  با استاندارد بند بهتر است ساختمان داربست

ارتفاع داشته باشد. در مورد ی  داربست مستق  که دارا  دو مسیر  m9داربست  بهتر است، نصب نما

فاصله داشته و  نمایر داخلی حداق  به اندازه ی  تخته از نما  پرداخت شده کمسبهتکر است استاندارد است، 

  ااگاه تختها  را به عنوان تکیهاا  گوشهبستای  که داربسکت بتواند د، یا کدر عرض امتداد یافته باش

ا  باشند که از انتقا  دادن سنگ در اا  قطر  داربست به گونهبهتر است بست .کند دار نگه مسیر داخلی،

 ممانعت نکند. ،امتداد مسیراا  داربست
 

ایجاد شود.  نمااایی در اا یا شکا داربست، سورا  اا کنندهمتص ممک  است نیاز باشد برا   کاراا در بعضی -يادآوري

 شود.زیرا بعداً داربست برداشته می ،رزی  نصب شونداستفاده از اا  سنگ مورد نیاز برا  داربست، با توپیممک  است 

 

اا و برا  ای  که ممک  است از ای  سورا  ،اا  سنگ در دسترس باشدشود نقشه مربو  به توپیتوصیه می

-کنندهمتص شود برا  مح  توصیه میسنگ، دوباره استفاده شود.   اا  بعددار نگهتعمیر و اا در شکا 

 داربست، از فلز یا آلیاژ غیرخورنده استفاده شود. اا 

 

 داربست 1موقت هايسرشاخه    8-3

ند، اما به باشمناسب بوده و به طور ایم   برا  تحم  باراا  وارده ،اا  موقت داربستسرشاخهبهتر است 

بهتر است صلب و مستق  از  ااسرشاخهاا را برداشت. ای  طور موقتی نصب شده و بتوان به راحتی آن

 حرکات داربست باشند.

                                                 
1 - Scaffolding 

2 - Temporary head trees 
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 معرضاا چوبی یا فلز  باشند، بهتر است برا  محافظت کردن از واحداایی که در انگامی که نگهدارنده

زا یرلکهکننده غاتیل  یا سایر مصالح محافظتاا  پلیو ورقه کارپشتاا  ، از ورقهاستندزایی و آسیب لکه

 استفاده شود.

 

 1م ضمیمهيعال، 1ضمايم ساختمان    8-7

 مدار بسته دوربی اا  سامانهایی خیابان یا مانند روشن م فرعی )خارجی(یم و سایر ضمایبهتر است عح

CCTV ،ا  بر ساختار نصب اا را به گونهتوان آناما می، به طور مستقیم بر رو  ساختار اصلی نصب نشوند

 اجتناب شود. نمااا با از تماس آنکرد که 

 

 انتقال و انبارش مصالحنقل و     8-8

 1223 3اا و تجهیزات باالبرندهعملیاتاا  نامهی یاا  باالبر ، به آاا و روشبررسی مح  انگام

(LOLER[ )3اا  عملیات حم  و نق  نامهی ی[، و آ6] 9993ساخت  (تاا  )طراحی و مدیرینامهی ی[، آ

 [، توجه داشته باشید.3] 1229 دستی

 

 کلیات    8-8-1

در امه مراح  جابجایی، چه در کارخانه، در طی حم  و بهتر است برا  اجتناب از آسیب دیدن واحداا، 

متناسب با مقاومت اا  القایی تن ، در ار زمان از ار ی  از ای  عملیات، ساختمان نق  و چه در مح 

شود توصیه می و به حداق  رسانده شود. ودریز  شجابجایی دستی برنامهبهتر است  باشد. واحداا  ویژه

اا، به صورت منفرد جابجا شوند مگر ای  که در جعبه یا اا و گرانیتراا  کارشده نازك مانند مرمسنگ

زا اا  نرم و غیرلکهبند  یا جداکنندهاز بسته بهتر است قرار گرفته باشند. ،، اما امیشه بر رو  لبهصندوق

 اا  صیق  داده شده( استفاده شود.اا )مخصوصاً سنگدر بی  سنگ

 اند، راه نروید.اایشان قرار گرفتهشود بر رو  واحداایی که بر رو  لبهتوصیه می

 

 هاي باربري و شناساييروش    8-8-1

به وضو   زرگکاا  بگکبه ویژه برا  سن، تیکابجایی دسکجاا  تکاربر  و موقعیکاا  بروشت کتر اسکبه

آماده  ،(2ی یاا  لویا سورا  مهاراا  ورا کد سکمشخص باشد و، جایی که نیاز است، امکانات ویژه )مانن

و  بر رو  واحداا کبه وض ،یابیهتکیت و جکناسایی، موقعکاا  شتر است نشانهکود. عحوه بر ای ، بهکش

 گیار  شود.نشانه

 نیاز به حداق  تحش در مح  ساختمان باشد.  ،که ا  طراحی شودبهتر است باالبر  به گونه

 

                                                 
1 - Bulding attechments 

2 - Including signage 

3 - Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) 

4 - Lewis holes 
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 مرحله حمل و نقل    8-8-6

حم  و نق  شود، که در ساختمان نصب می اااز آن ا صفحه متناسب با ،اغلب برا  واحداا مفید است که

 اا باشد، و در. بهتر است طراحی باربنداا و سایر تجهیزات حم  و نق  واحداا  بزرگ، مناسب آنشوند

یات یدر نظر گرفته شود. بهتر است جز ،اا  سکو  وسیله نقلیهشدنطراحی ی  فاکتور اضافی برا  خم

 نشان داده شود. اا،اا در نقشهموقت و موقعیت آن اا امه نگهدارنده

 

 مرحله نصب    8-8-4

کلیه ساختاراا  شود نواحی باالبر  انتخاب شده باشند، برا  ای  که در طی باالبردن واحداا، توصیه می

 کنند.می و موقتی را جدا مییدا

 

 انبارش مصالح    8-8-1

 شود. دار نگهان خش  مو بر رو  کف چوبی در ساخت اشند  در تماس نببهتر است سیمان و آا  با زمی

شود انبارش مواد بهتر است برا  جلوگیر  از آلوده شدن ماسه، آن را دور از سایر مصالح انبار کرد. توصیه می

شود درزگیراا در شرایط با دما  مطاب  با دستورالعم  تولیدکننده آن باشد. به ویژه توصیه می،درزگیر 

 انبارش نشوند. ،ی یپا

 

 سازي( واحدها در طي حمل و نقل و انبارش )پشته 1تجمیع    8-8-3

اا، کلیه اقدامات دیدن آنب  اضافی به واحداا و آسیلوگیر  از اعما  تنکود برا  جکشمیتوصیه 

 بر رو گاای طراحی شده، در نظر گرفته شود. اگر ب در نقا  تکیهکبند  مناستهکهیه بسکپیشگیرانه با ت

بند  )مانند د، و ام چنی  با قرار دادن بی دقت بستهننقاطی به غیر از دو نقطه طراحی شده تکیه داده شو

آید. اب  توجهی به وجود میق، خطرات شکست و آسیب (دنباشنای  که به صورت عمود  یکی باال  دیگر  

از  شود. به کسمرتب ته،کپشداا، بهتر است کوس بی  واحکبرا  جلوگیر  از جمع شدن آب یا زباله محب

زایی رو  ب لکهکبند  مرطوب موجود، زیرا بستهکناب شکویژه، بهتر است از شرایط نم طوالنی مدت اجت

 شود.اا میواحد

اا در ساختمان و با جایی که نیاز به انبار درمح  باشد، بهتر است واحداا در انبار بر حسب توالی نصب آن

 چیده و انبار شوند. ،گیار  قاب  رویت و دسترسی الزم برا  وسای  باالبرنشانه

نواحی شود درمح  ضرور  است. توصیه می 9برا  کلیه کاراا  سنگی تحوی  شده، وجود ی  انبار روباز

اا  دارا  ضرور  است که انبار واحد اا  دیگر باشد.انبار از اوازدگی محافظت شده و دور از کلیه عملیات

از مسیر تردد  ،اا  سنگیانبار ای  واحد یو ناحیه داخل اشد،زنی زیاد، ایم  و خش  بپرداخت یا صیق 

 د.جدا باشاصلی 
 

                                                 
1 - Stacking 

 (.Clear storageباشد )اا میانباشت  و چیدن سنگی  زمی  برا  و فقط  استندمنظور از انبار روباز، انباراایی که بدون ساختمان  - 9
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 بسترسازي، درزبندي و درزگیري     8-9

 کلیات     8-9-1

آور تمیز و عار  از ار نوع کثیفی، گرد و خاك، گری  یا سایر مصالح زیان ،بهتر است کلیه سطو  درزبند 

 باشد.

 

 درزهاي پرشده با مالت    8-9-1

، سطو  بسترساز  واحداا  کوچ ، به خوبی مرطوب شود و درزاا  پرشده با محتبرا  شود توصیه می

 قرار گیرند. زمی  دوغابیاز محت و  کام ستر بر رو  ی  باا واحد

ی  سطح از ای  که واحد سنگی در مح  خوابانده شود،  ، قب بهتر است برا  واحداا  بزرگ یا سنگی ،

شود درزاا تا حد شده باشد. توصیه می 1کشیجلوتر از سطح نما پر شده و شمشه mm99بستر محتی تا 

ر  است به منظور چسبندگی درز، از دوغاب رقی  در درزاا  امکان به صورت کام  پر شوند، و اگر ضرو

عمود  استفاده شود، باید قب  از انجام ای  عملیات، برا  جلوگیر  از فرار دوغاب به فضا  خالی پشت نما 

بند  شوند. در درزاا  پر شده با محت، اا به طور مناسبی آباا  جلویی و پشتی واحدیا به بیرون، لبه

پشتیبان قاب  تراکم و بهساز  ، ممک  است میله کارپشتر  از سقو  محت در فضا  خالی برا  جلوگی

 مورد استفاده قرار گیرد. ،شده

اا بدون شود برداشت آناا اجتناب شود، زیرا ای  موضوع باعث میباید از ماندن محت بر رو  سطو  سنگ

 .مشک  شود ،اا  بعد ماندهکردن بعضی پ  خارجیا آسیب زدن به سنگ 
 

 هاي مالتمخلوط    8-9-6

امی  استاندارد باشند. نوع محت استفاده شده برا   3-3اا مطاب  با بند تحشود مصالح متوصیه می

گیر  آن در معرض رو گستردگی قرا سطح نمادرزبند  و بندکشی واحداا، شدیداً به نوع، اندازه و پرداخت 

مقاوم باشد و  بندانیخدر انگام نصب در برابر  ،است محت بندکشیشرایط آب و اوایی بستگی دارد. بهتر 

 تر نباشند.محت از سنگ قو  ایچ ی  از ای  دوبه با محت درزبند  داشته باشد، اما بهتر است امقاومتی مش

 1:1:6یا  1:1:3آا  و ماسه سنگ، از محت با طر  اختح  ماسه:آا :سیمان سنگبرا  کاراا  بهتر است 

 استفاده شود. ،1:9:2یا  1:9:3اینکه طر  اختح  پودرسنگ:آا :سیمان یا 
، بات شکسته شده برا  9پرتلند شکسته شده برا  سنگ پرتلند باشد، مانندپودرسنگ امان سنگ خرد شده می -يادآوري

 باشند.اا  ریز ماسه می. ماسه نیز سنگدانه3سنگ بات

 

از ی  محت ماسه:سیمان، معموالً  ،لو  یا واحداا  مشابهسنگ شود برا  درزاا  باری  گرانیت،توصیه می

اا  انقباضی در متشک  از ی  قسمت سیمان و سه قسمت ماسه، استفاده شود. بهتر است برا  کاا  ترك

                                                 
1 - Screeded 

2 - Portland Stone 

3 - Bath Stone 
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تر استفاده شود. در شرایط ویژه،  باید ی  مرجع ، از ی  محت خیلی ضعیفmm2تر از درزاا  عریض

 ه شود.تهی 93-9بند مطاب  با استاندارد 

اا  و اندازه سنگدانه ؛دوبند  شاز اندازه درشت تا ریز دانه ،بهتر است سنگدانه و/یا پودرسنگ استفاده شده

بند  گسسته یا ت  سایز شود از سنگدانه با دانهحداکثر ی  سوم عرض درز باشند. توصیه می ،درشت

 استفاده نشود.

 

 درزهاي پرشده با درزگیر    8-9-4

اا  تولیدکننده بهتر است که از دستورالعم ی که از درزاا  پرشده با درزگیر استفاده شده است، یجا

 درزگیر پیرو  شود.
 ا  داشته باشید.به مشکحت کاربرد درزگیر در شرایط آب و اوایی نامناسب توجه ویژه -يادآوري

 

 ها و آبگیرهادرزپوش    8-10

ت برا  اجتناب از باالزدگی باشند، بهتر اس 2-3مطاب  با بند  شودتوصیه میکه اا و آبگیراا  فلز  درزپوش

د، بهتر است ای  ندااا را درون شیار جا میجایی که درزپوشبه طور مناسبی مهار شوند.  ،ناشی از فشار باد

الً در اا  آلومینیومی که احتمادرزپوشو درز به طور مناسبی درزبند  شود.  ،باشد mm93تورفت  حداق  

 پوشانده شوند. ،گیرند، بهتر است که با محلو  قیر )نه قیرابه(تماس با بت  یا محت قرار می

 

 حفاظت    8-11

 هامحافظت در برابر آسیب    8-11-1

شود د. توصیه میاجتناب شو، از وارد آمدن آسیب ناشی از ار دلیلی توجه داشته باشید که، در کلیه مراح 

به صورت  را اا، واحدستفاده شده برا  محافظت واحداا خراب نشوند، در غیر ای  صورتابند  قطعات بسته

 گیار  کنید.نشانه مییدا

و از  انجام شود، دقت بابه صورت دستی و به طور مناسبی بهتر است برا  محافظت سطح واحداا، جابجایی 

شود. توصیه  اجتنابرسانند، ب میییا سایر وسایلی که احتماالً به سنگ آس 1ااقحباا، به کار بردن قحب

اا، دوغاب سیمان و اا، رنگاا، گری اند، روغ اا تجمیع شدهشود در نواحی نزدی  به جایی که واحدمی

 استفاده نشود. ،اا  مایع قادر به ایجاد لکهعام 
 

 محافظت در طي ساخت    8-11-1

 ساخت با استفاده از ی  پوش  موقتی، از سطو  زینتی محافظت شود.بهتر است در طی 
 

 محافظت از کار تمام شده    8-11-6

 در امه مراح  ضرور  است که امه واحداا به طور مناسبی محافظت شوند. 

                                                 
1 - Cramps 
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ا  داشته زینتی، توجه ویژهاا  اا و ویژگیخصوصاً نب  ،ماً در معرض دیدیشود به سطو  داتوصیه می

اتیل  انجام شود، اما بهتر است ای  یا پلی 1اا  چوب، کنفد. محافظت ممک  است با استفاده از باریکهباشی

ا  بر رو  سنگ ایجاد کنند، در غیر ای  صورت ا  نباشد که احتماالً آسیب یا نشانهاا به گونهمحافظت

 شوند.موجب خرابی واحداا می

اتیل  مخصو  کاراا  سنگی  استفاده پلیاا  توان از ورقهدان میبنبرا  محافظت در برابر باران، بر  و یخ

 اجتناب شود. با واحداااا ورقهاز تماس  ،ممک  است نیاز باشد که کرد. در موارد مشخصی

تا اخری  زمان ممک  در مح  خود  ،اااا و نب محافظت کننده آستانه 9چوبی اا توفا شود توصیه می

اا تا آخری  زمان ممک  ای  توفا  ،شود نیز بهتر است کهجایی که از دوغاب استفاده می باقی گیارده شوند.

 باقی گیارده شوند.

بند  مناسبی برا  بند  به واحداا  نصب شده آسیب نرساند، بهتر است از بستهبرا  ای  که داربست

زدگی باشد، به ویژه اگر به   زنگااتواند منبعی برا  لکهبند  فوالد  میداربست ود.شاا استفاده واحد

اا  اا  تختهزدگی بر رو  سطو  واحداا، سورا منظور جلوگیر  از عبور آب باران آلوده شده به زنگ

 داربست مسدود نشده باشند.

 تر اجتناب شود.ی یشود انگام کار در طبقات باالتر ساختمان، از آلوده شدن سطو  پاتوصیه می

اجتناب شود، مگر ای  که اقدامات خا  برا  کار در  تریا کم ºC9د محت در دما  بهتر است که از کاربر

 بندان محافظت شوند.زمستان در نظر گرفته شود. ضرور  است که درزاا در برابر یخ

 

 تعمیرات در محل    8-11

اما  ،کرد عمار، مهندس ساختمان یا عوام  مجاز، درمح  تعمیرتوان با موافقت ماا  سطحی را میبآسی

اا انجام شود، زیرا ای  تعمیرات ینی نیز فقط در سطح کوچکی از واحدیشود حتی تعمیرات تزتوصیه می

شود که گستردگی ، چه سطحی باشد یا خیر، توصیه مینماانگام آسیب دیدن  احتماالً عمر محدود  دارند.

 ند.گیراا مورد رسیدگی قرار اا و گوشهکنندهمتص اا، و موقعیت آن نسبت به نگهدارنده

شود فقط و توصیه می ،بهتر است پرکردن سنگ به صورت ی  فرآیند تعمیر درمح  در نظر گرفته شود

 تولیدکننده انجام شود. خانهکار توسط

 

 اتمام کار برايتمیزکردن     8-16

اا، محت زدگی و سایر لکهبهتر است برا  تکمی  عملیات ساختمانی، نما  واحد از ار گونه گرد و غبار، زنگ

شود برا  اجتناب از ریزش آلودگی از توصیه میچکیده شده بر رو  نما، تمیز شود.  مصالحچسبنده و سایر 

داربست به صورت از باال اا  داربست بر رو  کار تمام شده، زدگی از لولهاا  زنگاا  داربست و لکهتخته

 ی  تمیز شود.یبه پا

 باشند. 12-9و  13-9اا مطاب  با استاندارد بنداا  نندهبهتر است کلیه تمیزک

                                                 
1 - Hessian 

2 - Timber battens 
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 دارينگه     9

 کلیات     9-1

 باشد. 12-9و  13-9مطاب  با استاندارد بنداا   شود تمیزکار  و تعمیر سطحتوصیه می

شود، نصب می نماکه نیاز به تمیز کردن منظم دارند، بر رو   ،اا  اسم و وسای  نصبیجایی که از پحك

اایی در اا، پیشگیر سنگ اطرا  در حی  عملیات تمیز کردن آن دار شدنلکهبهتر است برا  جلوگیر  از 

ی که به صورت محکم اطرا  پحك اسم یا وسیله نصب ،نظر گرفته شود. بهتر است که ی  صفحه پوشاننده

  شود، تهیه شود.چسبانده می

 

 درزهاي قابل تراکم و حرکتي     9-1

 درزاا  حرکتی و قاب  تراکم برا  بررسی کردن اثربخشی مداوم،اا  روزانه، دار نگهدر طی  شودمی توصیه

انگام جایگزی  کردن درزگیراا، بهتر است سطو  ضعیف یا سست با استفاده از  مورد رسیدگی قرار گیرند.

جایگزینی، بر رو  سطو  خود مقاومت برا  ار درزگیر  امراه با استفاده از درزگیر کم ،ی  بتونه/چسب

 تقویت شوند.

 

 بندکشي     9-6

کشی مواد درزگیر آن خارج شود و بندشود، بهتر است بندان یا جابجایی قاب میمتحم  یخار بندکشی که 

 انجام شود. ،دوباره درزاا در زمان تمیزکردن

 

 1آهک هفوشک     9-4

به صورت غیر محتم  بر رو  و زدگی دارد، که تا حدود  ظاار  شبیه شوره است ا آا ، لکه هفوشک

سیمان پرتلند،  به ای  دلی  است که در طی سفت شدنوع کای  موض شود.اا  طبکیعی ظاار میسنگ

نشست نامحلو  از کربنات داد، ی  تهبا آا  زنده واکن  می (باکسید کرب  )محلو  در آد انگامی که 

 شود.  میکلسیم تشکی

 بهتر است اجازه داده شود شکفت  آا  به صورت طبیعی توسط شرایط آب و اوایی از بی  برود.

 

 گرانیت    9-1
اا فقط آن دار نگهو  ،کننداا  طوالنی حفظ می، صیق  و رنگ خود را برا  سا با نما  صیقلی ااتر گرانیتبی  -يادآوري

 باشد.اا میبرا  برداشت  کثیفی ،نیازمند شستشو با آب تمیز

 

شستشو با آب تمیز  ، بهاابرا  برداشت  کثیفیگااگاای فقط دار، معموالً نمااا  گرانیتی با پرداخت بافت

انجام  دار نگهبه ویژه وقتی که برا  زمان طوالنی تعمیر و  ،اادر بعضی محیطممک  است  نیاز دارند، اما

یا استفاده از  ،اا  سیمی غیر آانی نرم و سختشت کثیفی، استفاده از برسبرا  کم  به بردا نشده باشد،

                                                 
1 - Lime bloom 
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اایی در ار مورد شود ابتدا چنی  تمیزکنندهاا  تمیزکننده مناسب، نیاز باشد؛ ار چند اکیداً توصیه میمایع

 .(دت شوناا  تولیدکننده مورد عم  قرار داده شوند )یعنی تسو در ی  ناحیه کوچ ، مطاب  با دستورالعم 

 

 مرمر    9-3

 مرمر بیروني با پرداخت مات شده    9-3-1

خیلی کمی نیاز  دار نگهو  استنداا  بیرونی مناسب تر برا  موقعیتمعموالً فقط مرمراا  با رنگ روش 

، به صورت از باال به (دباش ضرور کننده )اگر امراه با پاك ست گااگاای ای  سطو  با آب تمیزبهتر ادارند. 

 ی  مورد شستشو قرار گیرند.یپا

 

 مرمر بیروني با پرداخت صیقلي    9-3-1

برا  حفظ کردن پرداخت خیلی صیقلی مرمر بیرونی در شرایط در معرض قرارگیر ، بهتر است مرمر با 

 1مومی جح و ی   ،، حداق  سالی دوبار تمیز شود(دکننده )اگر ضرور  باشاستفاده از آب تمیز و پاك

شود، بسته بان محافظت میاگر مرمر تحت ی  سایه روش  با جح  زرد نخود  به کار برده شود.سیلیکونی 

 تر شود، مثحً ار نه ماه تا دوازده ماه.تواند کمتناوب تمیز کردن و جح دادن می ،به شرایط

تر  صیق  خود را اا با سرعت بی اند، آنمرمراا  با رنگ سیاه یا تیره برا  کاربرداا  بیرونی توصیه نشده

تر  اا با تناوب بی آن دار نگهشود که تعمیر و اا استفاده شود، توصیه میداند، اما اگر از آناز دست می

 تر، انجام شود.نسبت به مرمراا  با رنگ روش 

 

 مرمر داخلي    9-3-6

با استفاده از آب تمیز از باال  گااگاایبه صورت داخلی مورد استفاده قرار گیرد، بهتر است  رمرم یاز باشداگر ن

 ی  شسته شود.یبه پا
 اضافه شود.اگر الزم باشد، ممک  است ی  پاك کننده محیم  -يادآوري

 

 لوح و کوارتزيتسنگ    9-7

و در جایی که  ،الیه الیه شدگی بازرسی شوند ا  برا  ارلو  و کوارتزیت به صورت دورهبهتر است سنگ

 ست.نیاا به غیر از شستشو الزم دار نگهسایر به طور معمو  الزم است دوباره بندکشی شوند، اما 

 

 سنگسنگ آهک و ماسه    9-8

رنگ و بافت  دار نگهشود. برا  سنگ ایجاد می نما ا  از گرد و غبار بر رو  الیه،  اا  شهردر محیط

پنج سا  تا ده سا ، بر  اا، توصیه شده است که ارنور از سطو  ساختمانسنگ و به منظور انعکاس و انتشار 

 تمیز شوند. یسنگ نمااا اند، متحم  شده یسنگ نمااا پریدگی که اساس میزان رنگ

                                                 
1 - Wax polish 
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جر به پوسیدگی سنگ کوبات جو  که منکت رسکو برداش ،نگیککاراا  س دار نگهود برا  کشتوصیه می

 استفاده شود.اا  سیمی تمیز و پاك کردن با برسشوند، از شستشو با آب می
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 الفپیوست 

 )اطالعاتي(

 برداري از سنگ طبیعينمونه

 
تی برا  زاماکال ون سکنگ مورد نیاز ای  اسکتاندارد،اا  آزمه دادهیارا ه منکظورب، اندارداا  ملی ایرانکدر است -يادآوري

وجود دارد.  ،بردار  استفاده شدهنمونه روش نشان دادنبردار  برا  ه طر  و گزارش نمونهیبه منظور اراکنندگان سنگ تامی 

تواند در استاندارداا  ملی ایران یافت بردار  مینمونه روشبردار  و اا  نمونهبردار ، گزارشراانما  عمومی طر  نمونه

ه یارا 3-و الف 9-، الف1-بردار  در بند الفنمونه روشبردار  و اا  نمونهشبردار ، گزارشود. راانما  ویژه اجرا  طر  نمونه

 شده است.
 

 برداريطرح نمونه    1-الف

قب  از تر است کبه، اختکسیا آزمون  ساخت کون اولیه باشد چه پیکآزمچه  اا،ه انواع آزمونکبرا  ام

یات یشام  جز بردار طر  نمونهنیاز است که بردار آماده شود. بردار  توسط نمونهطر  نمونهبردار ، نمونه

 زیر باشد:

 ؛39-9و  92-9نوع سنگ طبیعی مطاب  با استاندارد بند     1-1-الف

 بردار  شام  فهرست خصوصیاتی که باید آزمون شوند؛اد  از نمونه    1-1-الف

اا از آن شده طر  معدن سنگی که نمونه بردار ، برا  نواحی شناساییشناسایی نقا  نمونه    6-1-الف

 شوند؛استخراج می

 اا؛ اندازه تقریبی نمونه    4-1-الف

 اا؛تعداد نمونه    1-1-الف

 بردار  مورد استفاده؛ابزار نمونه    3-1-الف

 بردار ؛اا  نمونهروش    7-1-الف

 اا.بند  و ارسا  نمونه، بستهگیار نشانه    7-1-الف

 داد.را نشان می بردار نمونه جامعمثالی از طر   1جدو  الف

 

 بردارينمونه گزارش    1-الف

شده از ی   برداشتاا  از نمونه ی، یا برا  ار گروابرا  ار نمونه بردارنمونهتوسط  بردار گزارش نمونه

 یات زیر باشد:یبردار  باید شام  جزشود. گزارش نمونهمنبع منفرد، آماده می

 بردار  )شماره سریا (؛شناسه گزارش نمونه    1-1-الف
 ؛(د)باید توسط آزمایشگاه آزمون کام  شو شناسه نمونه آزمایشگاای )اا (عحمت    1-1-الف

 بردار ؛تاریخ و مکان نمونه    6-1-الف
 شده است؛ برداشتا  که نمونه از آن بردار  یا شناسه محمولهنمونه )اا (مح     4-1-الف

 بردار ؛ارجاع به طر  نمونه    1-1-لفا
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 بردار.نام نمونه    3-1-الف

 داد.بردار  را نشان میمثالی از گزارش جامع نمونه 9جدو  الف

 

 بردارينمونه روش    6-الف

پیرو  شود. استاندارداا  ملی ایران  ت ویژهالزامااز شود، باید بردار  برا  آزمون انجام میانگامی که نمونه

 نکات زیر اامیت خاصی دارند:

ا  است که معر  خصوصیات متوسط محموله و بردار  به دست آوردن نمونهاد  از نمونه   1-6-الف

 تغییرپییر  آن باشد؛

است که نتایج  تحلیلیشر  الزم برا   ،بردار  و حم  و نق  دقی  نمونهساز  و نمونهآماده   1-6-الف

 داد.ه مییواقعی ارا

اا  کنتر  به منظور آزمون برا  تهیه نمونه ،تواننداا  معر  میچگونه نمونه ،مثالی از ای  که 3الفجدو  

 داد.اا  آتی، به دست آیند، را نشان میبازرسیمجدد/ 
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 برداريمثالي از طرح نمونه -1جدول الف

 بردار تکمیل شوداين ستون توسط نمونه برداريطرح نمونه

  بردار :شماره طر  نمونه

  یات پروژهيجز

  نام پروژه:

  شماره ارجاع پروژه:

  بردار :و  طر  نمونهیشرکت مس

  بردار :کننده طر  نمونهشرکت آماده

  یات سنگيجز

  نام معدن یا کارخانه:

  نام سنگ:

 شناسايي شود.بايد روي يک طرح معدن سنگ ضمیمه شده  بردار :موقعیت نقا  نمونه

 شودمي استفادهها ها براي آنهايي که نمونهآزمون

 وارد کردن نام آزمون آزمون

 بند راستا  الیه اندازه نمونه کمیت

 وارد کردن نام آزمون آزمون

 بند راستا  الیه اندازه نمونه کمیت

 وارد کردن نام آزمون آزمون

 بند راستا  الیه اندازه نمونه کمیت

 وارد کردن نام آزمون آزمون

 بند راستا  الیه اندازه نمونه کمیت

 وارد کردن نام آزمون آزمون

 بند راستا  الیه اندازه نمونه کمیت

 وارد کردن نام آزمون آزمون

 بند راستا  الیه اندازه نمونه کمیت

  هانمونه

  روش به دست آوردن نمونه:

  بردار :وسای  مود استفاده برا  نمونه

 اظهارنظرها

 

 
 

، تماس )وارد کردن نام تماس(، شماره (تشود: )وارد کردن نام شرکبردار  با وارد کردن موارد زیر آماده میای  طر  نمونه

 تلف  )وارد کردن شماره تماس(، اگر اطحعات اضافی مورد نیاز باشد.
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 بردارينمونه گزارشمثالي از  -1جدول الف

 بردار تکمیل شوداين ستون توسط نمونه برداريگزارش نمونه

  بردار :شماره گزارش نمونه

  بردار :شماره ارجاع نمونه

 بايد توسط آزمايشگاه آزمون تکمیل شود شماره ارجاع آزمایشگاه:

  یات پروژهيجز

  نام پروژه:

  شماره ارجاع پروژه:

  بردار :و  طر  نمونهیشرکت مس

  بردار :طر  نمونه کنندهشرکت آماده

  یات سنگيجز

  نام معدن یا کارخانه:

  نام سنگ:

 برداري وارد شودشماره ارجاع طرح نمونه بردار :موقعیت نقا  نمونه

 شماره شناسه بلوک وارد شود منشاء نمونه)اا(:

  نهایی سنگ:کاربرد 

  هانمونه

  شوداا استفاده میاا برا  آناایی که نمونهآزمون

  اندازه:

  کمیت در محموله:

  راستا:

  روش به دست آوردن نمونه:

  اعتبارسنجي نمونه

  اا:و  برش دادن نمونهیشخص مس

  اا:تاریخ برش نمونه

  اا:تاریخ ارسا  نمونه

 اظهارنظرها

 

 
 

تماس )وارد کردن نام تماس(، شماره  ،(تشود: )وارد کردن نام شرکبردار  با وارد کردن موارد زیر آماده میای  طر  نمونه

 تلف  )وارد کردن شماره تماس(، اگر اطحعات اضافی مورد نیاز باشد.
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 هاي معرفبراي نمونه بردارينمونه -6جدول الف

 1اا  کنتر  مکعب 1اا  آزمون مکعب

 

 9اا  کنتر  مکعب 9اا  آزمون مکعب

 

 3اا  کنتر  مکعب 3اا  آزمون مکعب
-اا  عمومی استفاده میاز طر  سنگآزمون از ی  ورقر  کمعاا  ونهکت آوردن نمکبرا  به دس -یادآور 

سنگ، جایی که ش  نمونه مکعبی برا  آزمون مورد نیاز بردار  در سراسر گستره ورقشود. طر ، اصو  نمونه

 سنگ برش داده شوند. ورق mm199اا خارج از کند. نباید نمونهاست، را تشریح می
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 پیوست ب

 )اطالعاتي(

 جابجايي حرارتيمثالي از محاسبه 

 

در زمان  باشد. دماگرانیت سب  می نمابا ساختمان ی  قاب بتنی محصور شده  زهبرا  ای  مثا ، نوع سا

و دارا  دما   ،بررسی قرار گیردتواند به صورت کام  مورد ، قاب مینصب نمااست. قب  از  ºC13 نصب نما

ºC29  دور از نور مستقیم خورشید انبار شود، دما  آن ممک  است  نماباشد. اگرºC99  ،باشد. در زمان نصب

 باشد.صفر می نمااختح  طو  بی  قاب و 

 نمادر ی  روز گرم تابستان در ی  ساختمان تکمی  شده و مسکونی شده، جابجایی نسبی قاب نسبت به 

(M) شود:ه مییارا 1با استفاده از معادله ب ،متربر حسب میلی 

 M = 1000{(tfs – tfe) αf – (tcs - tce) αc}                                                   (1ب)

 که در آن:

tfs    ؛سلسیوسدما  قاب در تابستان، بر حسب درجه 

tfe    ؛سلسیوس، بر حسب درجه نمادما  قاب نصب شده 

αf    ؛سلسیوسضریب انبسا  حرارتی قاب، بر حسب درجه 

tcs     ؛سلسیوسدر تابستان، بر حسب درجه  نمادما 

tce     ؛سلسیوسدر حالت نصب شده، بر حسب درجه  نمادما 

αc    ؛سلسیوس، بر حسب درجه نمادما  قاب در تابستان 

 

 با استفاده از مقادیر زیر:
tfs = 30 ºC, tfe = 40 ºC, αf = 13 × 10‑

6
 per ºC, tcs = 50 ºC and tce = 20 ºC 

 آنگاه:

‑αc = 5 × 10اگر:                                                                                                  
6
 per ºC, 

M = 1000{(30 - 40)13×10
-6

 - (50 - 20)5 ×10
-6

}             M = −0.28 mm/m; 

‑αc = 10 × 10و اگر:                                                                                               
6
 per ºC, 

M = −0.43 mm/m 

 

ه یارا 9ب ادلهکفاده از معکبا است مترسب میلیکبر ح نمات به کسرما  شدید زمستان، جابجایی قاب نسب در

 شود:می

 M = 1000{(tfw − tfe )αf − (tcw − tce ) αc }                                              (1ب)

 :که در آن

tfw    ؛سلسیوسدما  قاب در زمستان، بر حسب درجه 

tfe    ؛سلسیوس، بر حسب درجه نمادما  قاب نصب شده 
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αf    ؛سلسیوسضریب انبسا  حرارتی قاب، بر حسب درجه 

tcw     ؛سلسیوسدر زمستان، بر حسب درجه  نمادما 

tce     ؛سلسیوسدر حالت نصب شده، بر حسب درجه  نمادما 

αc    ؛سلسیوس، بر حسب درجه نمادما  قاب در تابستان     

 

 با استفاده از مقادیر زیر:

tfw = 10 ºC  و tcw = −20 ºC 

 گاه:آن

αc = 5 × 10اگر:                                                                      
-6

 per ºC, M = −0.19 mm/m 

αc = 10 × 10                        اگر:                                              
-6

 per ºC, M = 0.01 mm/m 
 

اا  مجاور ام، به شود، یعنی درزاا  بی  واحدتر میکوتاه نمامنفی به ای  معنی است که قاب نسبت به عحمت  -يادآوري

 شوند.ام نزدی  شده و بسته می

 

باشد، مقدار جابجایی برابر با  mm3/3اا با در نظر گرفت  بدتری  حالت، اگر فاصله بی  درزانبسا بنابرای ، 

mm3/1  =mm3/3 × 23/9 جابجایی باشد.مجاز می mm3/1   مقدار اضافی است محاسبه شده در ای  مثا

 رود توسط درزگیر تعدی  شود.که انتظار می

اا را تعدی  کنند، برا  تعدی  ی  کرن  19توانند %می استفاده شود، درزگیراابنابرای  اگر از درزگیر 

 مورد نیاز است. mm13، ی  درز mm3/1جابجایی 
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