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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  اتمقـرر  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشوررسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

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

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

نـويس   پـيش   .شودمي حاصل يدولت غير و دولتي هايسازمĤن نهادها، تخصصي، وعلمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .ودشمي منتشر و چاپ
كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيين ضوابط رعايت با نيز صالحذي و مندعالقه هايسازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب ،     .شـود مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد ساسا بر كه شوندمي تلقي ملي استانداردهايي

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

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

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ،علمي پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون ، براي حمايت از مصرف كنندگان ، حفظ سازمان ملي استاندارد ايران مي
ضي ، حصول اطمينان از كيفيت فرآوردهات و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعسالمت و ايمني فردي و عمومي

يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد،  /از استانداردهاي ملي ايران را براي فرآوردهات توليدي داخل كشور و
تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي فرآوردهات كشور ، اجراي استاندارد كاالهاي سازمان مي . اجباري نمايد

ها و همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمĤن. ري نمايد بندي آن را اجباصادراتي و درجه
- مؤسسات فعال در زمينة مشاوره ، آموزش ، بازرسي ، مميزي و صدور گواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست

ها و استاندارد ايران اين گونه سازمĤن وسايل سنجش ، سازمان ملي) واسنجي ( محيطي ، آزمايشگاه ها و مراكز كاليبراسيون 
كند و در صورت احراز شرايط الزم ، گواهينامة تأييد مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي

سايل و) واسنجي ( ترويج دستگاه بين المللي يكاها ، كاليبراسيون  .كند ها نظارت ميها اعطا و بر عملكرد آنصالحيت به آن
سنجش ، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين 

  .سازمان است

 
                                                 

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »الزامات -ها و كفبراي استفاده در پله )هااسلب( هاسنگورق - هاي سنگ طبيعيفرآورده«

 يا نمايندگي/ سمت و : رييس

  شرقي، عبدالعلي
  )دكتراي مهندسي عمران(
 

 دانشگاه شهيد بهشتي

  :دبير

  كوليوند، فرشاد
  )دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك سنگ(
 

 دانشگاه لرستان

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضا

  احمدي نيا، رضا
  )كارشناسي مهندسي شيمي(
  

  اعظمي، محمدعلي
  )مكانيك سنگ كارشناسي ارشد مهندسي(
  

  اميري دهنو، مجيد
  )كارشناسي شيمي محض(
  

  جوادي، حامد
  )كارشناسي مهندسي نفت(
  

  حيدري، شهريار
  )كارشناسي مهندسي نفت(
  

  دولتشاهي، رضا
  )كارشناسي ارشد شيمي(
  

  رحماني، علي
  )كارشناسي ارشد مهندسي مواد(
  

  رضايي، محمد
  )كارشناسي مهندسي مكانيك(
  

  سپهوند، عزيزاله
  )كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(

  شركت پتروسرويس
  
  

  معدن مس سونگون اهر
  
  

  سازمان ملي استاندارد ايران
  
  

  حفاران كاسيتشركت زمين
  
  

  شركت پتروسرويس
  
  

  دارد ايرانسازمان ملي استان
  
  

  حفاران كاسيتشركت زمين
  
  

  شركت سايپا
  
  

  شركت سنگ آذرين پارس
  



 د 

  

  
  شرفي، عنايت اله

  )كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك(
  

  عزيزي، حميد
  )صنايع گاز -كارشناسي ارشد مهندسي شيمي(
  

  كوليوند، محمود
  )كارشناسي مهندسي كامپيوتر(
  

  كياني، علي
  )كارشناسي مهندسي مكانيك(
  

  منوچهريان، سيد محمد امين
  )عدندانشجوي دكتري مهندسي م(
  

  ندري، كيانوش
  )كارشناسي مهندسي عمران(
  

  پور، رسولنقي
  )كارشناسي ارشد مكانيك سنگ(
  

  پور، محمد رضاواعظي
 )كارشناسي مهندسي مكانيك(

  
  سازمان ملي استاندارد ايران

  
  

  شركت پتروسرويس
  
  

  حفاران كاسيتشركت زمين
  
  

  حفاران كاسيتشركت زمين
  
  

  شركت ارجان پي
  
  

  شركت زمين حفاران كاسيت
  
  

  شركت سنگسراي آذربايجان
  
  

 ايرانسازمان ملي استاندارد 
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  گفتارپيش
 كـه  »الزامـات  -ها و كـف براي استفاده در پله )هااسلب( هاسنگورق -هاي سنگ طبيعيفرآورده« استاندارد

تهيه و تدوين شده و در چهرصـد   ملي استاندارد ايران سازمانهاي مربوط توسط يونكميسدر  آن نويسپيش
هـاي سـاختماني   ملي استاندارد مهندسي سـاختمان و مصـالح و فـرآورده    يهو پنجاه و سومين اجالس كميت

 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند استناد به اينك ،مورد تصويب قرار گرفته است 9/10/1392مورخ 
 ايـران  ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمانمقررات 

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

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته رقرا استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

BS EN 12058: 2004, Natural stone products. Slabs for floors and stairs.Requirements
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 -ها و كفبراي استفاده در پله )هااسلب( هاسنگورق -هاي سنگ طبيعيفرآورده
  الزامات

  و دامنه كاربرد هدف   1
ي مسطح ساخته شده براي استفاده به عنوان طبيعهاي سنگالزامات ورق هيارا استانداردهدف از تدوين اين 

  . استپوشش كف و پله 
هاي طبيعي مورد استفاده به عنوان پوشش كف و پله كاربرد دارد و سنگبراي همه ورق اين استاندارد

  .كاربرد ندارد هاهاي ساختماني مصنوعي و روش نصب آنها، مصالح سنگتركيب كانيبراي همچنين 
 
  مراجع الزامي       2

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

يدنظرهاي بعدي آن ها و تجدكه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه در صورتي
ها ارجاع داده تاريخ انتشار به آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست در مورد مداركي كه بدون ذكر

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آنشده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

طبقه  - هاي ساختماني فرآوردهواكنش در برابر آتش براي مصالح و  ،8299ارد ملي ايران شماره استاند  2-1
  بندي

حرارت، مقادير -رطوبت هاي ساختماني، خواص مصالح و فرآورده، 11055استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  بندي شدهطراحي جدول

ناشي از  تعيين مقاومت در برابر پيرشدگي - يهاي ساختمانسنگ، 13229استاندارد ملي ايران شماره  2-3
  روش آزمون -حرارتي شوك

 دستگاه از با استفاده لغزشي مقاومت تعيين - طبيعي هايسنگ، 14870استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  آزمون روش -آونگي
  زمونآ هايروش -مشخصات هندسي تعيين -طبيعي هايسنگ، 14872تاندارد ملي ايران شماره ـاس  2-5
  آزمون روش- زدگي برابر يخ در مقاومت تعيين - طبيعي ، سنگ14959استاندارد ملي ايران شماره   2-6
 مالت اندودكاري بيروني و -قسمت اول - هاويژگي -مالت بنايي، 706- 1استاندارد ملي ايران شماره   2-7

  داخلي

  الزامات، طبقه بندي و شناسايي - كاشي هايچسب، 1388سال  :12492استاندارد ملي ايران شماره   2-8
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ضريب جذب آب با استفاده از خاصيت  تعيين - يطبيعسنگ  ،16936ايران شماره استاندارد ملي   2-9
  روش آزمون - مويينگي

2-10  EN 13161, Natural stone test methods- Determination of flexural strength under constant 

moment 

2-11  EN 12372, Natural stone test methods- Determination of flexural strength under 

concenterated load 

2-12  EN 12407, Natural stone test methods- petrographic examination 

2-13  EN 12440, Natural stone – Denomination criteria 

2-14  EN 12670, 2001, Natural stone- Terminology 

2-15  EN 1936, Natural stone test methods- Determination of real density and apparent density 

and of total and open porosity 

2-16  EN 13755, Natural stone test methods - Determination of water absorption at 

atmospheric pressure 

2-17  EN 14157, Natural stone test methods - Determination of abrasion resistance 

2-18 EN ISO 12572, Hydrotherma performance of building materials and products-

determination of water vapour transmission properties 

  
 اصطالحات و تعاريف       3

  .رودكار مي به به صورت زير ،14- 2استاندارد بند ده در در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف ارايه ش
  
3-1      

 كفسنگ براي ورق

اين . اندبرش داده يا شكاف داده شده mm12ي كه با ضخامت اسمي بيشتر از طبيعمسطح سنگ  قطعات
  .شوندنصب ميدارنده بر روي سازه با استفاده از مالت، مواد چسبنده يا ديگر عناصر نگه قطعات

توصيف  8-2بند  و مواد چسبنده در استاندارد ،7-2بند  ها در استانداردسنگمالت مورد استفاده براي نصب ورق -ورييادآ
  .اندشده

  
3-1-1      

  ) گذاريحاشيه(گذاري كناره
اين . اندبرش داده يا شكاف داده شده mm12ي كه با ضخامت اسمي بيشتر از طبيعمسطح سنگ  قطعات
  .شوندنصب مي آنكننده كف و در تماس با  احاطهديوار بر روي هر  قطعات
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3-2      
  هاسنگ براي پلهورق

جز هب(برش داده يا شكاف داده شده  mm12ي كه با ضخامت اسمي بيشتر از طبيعمسطح سنگ  قطعات
 )پيشاني پله(گام پله يا قسمت عمودي ) كف پله(براي ساختن قسمت افقي گام پله كه  )هاي پلهپيشاني

  .شودستفاده ميا
  
3-3     

  هاها براي استفاده در كف و پلهسنگابعاد ورق
3-3-1      

همه ابعاد به ترتيب بيان شده . باشندسنگ براي استفاده در كف ميابعاد ورق ،dو ضخامت  b، عرض lطول 
  ).را ببينيد 1شكل ( استمتر بر حسب ميلي

  

  
  هاكف هاي استفاده شده برايسنگابعاد ورق -1شكل 

3-3-2      
ها سنگ به صورت جداگانه براي استفاده به عنوان پيشاني و كف پله، ابعاد ورقdو ضخامت  b، عرض lطول 
  ).را ببينيد 2شكل ( استمتر ابعاد به ترتيب بيان شده بر حسب ميلي. باشندمي
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  :راهنما

  كف پله     1
  پيشاني پله    2

  هاپله درتفاده اس ها برايسنگابعاد ورق -2كل ش
  

  الزامات     4
  الزامات خصوصيات هندسي  4-1
  كليات    4-1-1

 ،گيري شده واحدهاي منفردو مقادير اندازه ودشانجام  5-2مطابق با استاندارد بند  بايد هاگيريهمه اندازه
  .را شامل شوند مورد نياز هايرواداري

  

  الزامات ضخامت    4-1-2
  .باشدتر بيششده است،  ارايه 1كه در جدول  چهآناز  اسمي نبايدضخامت  از ضخامتانحراف 

  
  ضخامت اسمي رواداري -1جدول 

 ضخامت اسمي
  )مترميلي(

  رواداري

 ± mm5/1  )12 >ضخامت  ≥ 15(، 15به باال و شامل  12از 

  ± 10%  )15 >ضخامت  ≥ 30(، 30به باال و شامل  15از 
  ± mm3  )30 >مت ضخا ≥ 80(، 80به باال و شامل  30از 

  mm5±  )80 >ضخامت (، 80تر از بيش
  

  .شودتوسط كارخانه سازنده بيان مي ،گيرانهسخت هايرواداري
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به ساختاري يا فرآيندي مشابه  تحليل از بايدها كف و پله در استفاده مورد يهاسنگضخامت مورد نياز ورق
  . ظر براي آن، را مد نظر قرار دهدكه خصوصيات فني و فيزيكي سنگ و كاربرد مورد ن ددست آي

  .گيري شونداندازه ايدهاي قابل رويت بلبه
به وسيله كارخانه سازنده  بايد هارواداريشود و به كار برده نمي 1، جدول بريده طبيعي/ وجوه شكافتهبراي 
  . دنشوبيان 

 هايرواداريتفاده شود، ممكن است به سنگ از مواد چسبنده يا اليه نازك مالت اساگر براي نصب كردن ورق -يادآوري
  .تري نياز باشدگيرانهسخت

  
  1واريهمالزامات     4-1-3

 سنگطول ورق 2/0%تر از نبايد بيش) طبيعي وجوه شكافتهجز براي هب(سنگ همواري سطح ورقاز انحراف 
به وسيله كارخانه سازنده همواري  رواداريبايد طبيعي،  وجوه بريدهبراي . باشد mm3تر از بيشنبايد و  بوده

  .شودبيان 
  
  الزامات طول و عرض    4-1-4

  .تر باشدشده، بيش ارايه 2كه در جدول  چهآنهاي اسمي، نبايد از سنگ از اندازهعرض ورق ياانحراف طول 
  

  طول و عرض رواداري - 2جدول 
 طول و عرض اسمي

  )مترميلي(
600<  600 ≥  

mm50 ≤  برلبه ارهضخامت  mm1 ± mm5/1 ± 

mm50 >  برلبه ارهضخامت  mm2 ±  mm3 ± 
  

  .شودتوسط كارخانه سازنده بيان مي گيرانهسخت رواداري
  
  الزامات زوايا و اشكال ويژه    4-1-5

  ).را ببينيد 3شكل (شده است  ارايه 2باشد، كه در جدول  ايگونهبه  بايد در هر نقطه رواداري
و نامنظم بايد براي انطباق  خاصشكل با قطعات . باشد مورد توافقدسه سنگ بايد مطابق با هنهر زاويه ورق

ي باشد، اگونهبه بايد در هر نقطه  رواداري ،شودبا استفاده از الگوي مناسب بررسي  ،با شكل مورد نيازداشتن 
  ).را ببينيد 3شكل (شده است  ارايه 2كه در جدول 

  .شودزنده بيان ميتوسط كارخانه سا) تلورانس( گيرانهسخت رواداري

                                                 
1 - Flatness 
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  :راهنما

  ياسماندازه      1
  .باشند 2طول و عرض مطابق با جدول  هايرواداريچين نشان دهنده سنگ بايد داراي دو خطوجوه ورق    2

  زوايا هايرواداريمثالي از  -3شكل 
  
  هاهاي مورد استفاده براي كف و پلهسنگابعاد تجاري ورق    4-1-6

بر حسب مترمربع با  كه ،محيط بر مستطيل باشدممكن مساحت ترين بر اساس كوچك بايد ابعاد تجاري
  .شوندگيري درستي دو رقم اعشار اندازه

  
  الزامات پرداخت سطحي    4-1-7
  كليات    4-1-7-1

ها هاي مورد استفاده براي پله و كفسنگهاي ورقروي لبه سطحي بايد به صورت يكنواخت بر هايپرداخت
ها يا مواد گيري، درزگيرها، نوعاً شامل استفاده از لكهسطح بعضي انواع سنگ كردن پرداخت .ودانجام ش

 آوريعملاين كار به عنوان قسمتي از . باشدها ميها يا تركهاي طبيعي، شكستگيچسبنده براي سوراخ
بيعت مصالح اضافه و همچنين نوع و ط آوريعملدر چنين مواردي نوع . شودمي سنگ در نظر گرفتهعادي 

  .شوندشده براي پرداخت، بايد بيان 
  
  الزامات سطوح پس از پرداخت سطحي    4-1-7-2

ن ندباشند و بايد براي نماياظاهري منظم  ها دارايبا توجه به فرآيند پرداخت انجام شده روي آن سطوح بايد
را  3-2- 4ها، بند به نمونه مستقيمتوجه  مانند(بر روي همه سطوح در معرض ديد پرداخت تعيين شده 

ها ، بر روي آنو توافق قبلي بين خريدار و تامين كننده و توافقي شده ارايههاي با نمونه بر اساس، )ببينيد
  .شود عمليات پرداخت انجام

  :مانند،  با استفاده از عمليات سايش به دست آمده سطوح -1 يادآوري
 ؛F60الً با استفاده از ديسك سايشي با اندازه زبري با زمينه زبر به دست آمده است، مث كه سطوحي -
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 ؛F120با زمينه زبري متوسط به دست آمده است، مثالً با استفاده از ديسك سايشي با اندازه زبري كه  يسطوح -

 ؛F220با زمينه نرم به دست آمده است، مثالً با استفاده از ديسك سايشي با اندازه زبري كه سطوحي  -

به دست آمده است، مثالً با استفاده از ديسك سايشي با اندازه زبري ) جال داده نشده(مات  با پرداختكه سطوحي  -
F400؛ 

 ؛1زنصيقليا فرچه نمدي كامالً صيقلي به دست آمده است، مثالً با استفاده از ديسك  سطوح -

  
  :، براي مثالايضربه اربا استفاده از ابزبه دست آمده سطوح  -2يادآوري 

 ؛*)را ببينيد 14-2استاندارد بند   8-3-2بند ) (با تيشه كار شده( 2ايسطوح تيشه -

و چكش يا يك دستگاه شيارزن به دست  4پرداخت اين سطوح با استفاده از يك اسكنه موج سوزني: 3پيراستهسطوح  -
  .آمده است

-ر نمودن سطح با لبهاي براي زبابزار ضربه( 6ايبا استفاده از يك اسكنه پنجهاين سطوح پرداخت : 5سطوح شياردار -

  .انداز به دست آمده استيا دستگاه خراش) داده شده شامل چندين دندانه با ابعاد مختلف برشهاي 
اي هرمي ضربه مربعي و دندانه) نوك(اي براي زبر نمودن سطح، با سر ابزار ضربه(پرداخت به دست آمده با استفاده از تيشه     *

يك تيشه  دارندهنگهآويزان، هاي تغذيه كننده و يك ميله دستگاه شامل غلطك(زن تيشهيا يك دستگاه ) ايشكل يا نقطه
  ).آونگي

  
  :، براي مثاليهاي پرداخت سطحاستفاده از ساير عملياتبا به دست آمده سطوح  -3يادآوري 

 ؛** )ببينيدرا  22-3-2 خشب 14-2استاندارد بند ( 7يحرارتپرداخت  -

 ؛*** )ببينيدرا  46-3-2 خشب 14- 2ارد بند استاند( 8پاشيماسهپرداخت  -

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

  ؛**** )ببينيدرا  54-3-2 خشب 14-2استاندارد بند ( 9ماشينيپرداخت ابزار شده  -

يافته به وسيله يك گيوتين يا اسكنه ايجاد شده با استفاده از سنگ شكاف  سطح زبرشده كه: 10پرداخت برش ناصاف -
 .است

  .پرداخت سطح ناشي از عمليات حرارتي بر روي سنگ با استفاده از شعله حرارت باال    **
  .هاي ساينده پرتاب شده از جت ماسهپرداخت مات ناشي از برخورد ماسه يا ساير دانهيك     ***

  :الح دو معناي متفاوت دارداين اصط    ****

                                                 
1 - Polishing disk or felt 
2 - Bush hammered surfaces 
3 - Trimmed surfaces 
4 - Pointed chisel 
5 - Striated surfaces 
6 - Claw chisel 
7 - Flame finish 
8 - Sand blasted finish 
9 - Machine tooled finish 
10 - Riven cut finish 
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  پرداخت ناشي از عمليات سطح مكانيكي با استفاده از ابزار؛) الف
 .زني بر روي آن مشخص استهاي ابزارپرداختي كه به وضوح نشانه) ب

  
  هاهاي مورد استفاده براي كف و پلهالزامات سنگ     4-2
  كليات     4-2-1

در . نسبت به مقادير بيان شده اتفاق افتدهايي انحرافممكن است به دليل تغييرات طبيعي در مصالح سنگي، 
مثالً در نتيجه نوع (هاي اوليه مصالح شود، سنگ موجب تغيير  احتمالي در ويژگي آوريعملمواردي كه 

هاي طبيعي، ها يا ساير مواد مشابه براي سوراخگيري، بتونهسنگ، يا به علت استفاده از لكه آوريعمل
، اين موضوع بايد هنگام تعيين خصوصيات مورد تقاضاي اين )كندها و مشابه آن، تغيير ميا، تركهشكستگي
  .بررسي شود استاندارد

سنگ، بايد خصوصيات كه در اين استاندارد خواسته شده يا با توجه به شرايط كاربرد مد نظر براي ورق ييجا
  .زير بيان شوند

  
  گذارينام     4-2-2
شناسي، رنگ نوعي و مفهوم نام تجاري، خانواده سنگ(بيان شود  13- 2مطابق با استاندارد بند  گذاري بايدنام

  ).محل منشا
  .شودبيان  12- 2نگاري سنگ بايد مطابق با استاندارد بند سنگنام 

  
  )نماي بصري(نماي ظاهري      4-2-3
  كليات     4-2-3-1

  . شوداين خصوصيت هميشه بايد بيان 
بندي، بافت و ديگر خصوصيات سنگ با توصيف كلي از نماي ظاهري سنگ، بايد رنگ، رگه هارايبه منظور 

  . شوديك نمونه سنگ مرجع مشابه مناسب مقايسه و شناسايي 
  .شودكننده، آماده نمونه مرجع بايد به وسيله تهيه

  
  نمونه مرجع، بازرسي چشمي و معيارهاي پذيرش     4-2-3-2
  زرسي چشمي و معيار پذيرشنمونه مرجع، با    4-7-2

يك نمونه مرجع بايد داراي تعداد كافي از قطعات سنگ طبيعي با اندازه مناسب براي نشان دادن نماي 
و  m201/0داراي مساحت بين (بوده  m201/0 حداقل اندازه قطعات بايد. عمومي كار پرداخت شده، باشد

m225/0 ها، بندي، الگوي رگهسنگ در رابطه با رنگ و نماي ظاهري) تر هم باشدبوده و ممكن است بيش
به خصوص در نمونه مرجع بايد خصوصيات ويژه سنگ از . ساختار فيزيكي و پرداخت سطحي را نشان دهند
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هاي بلورين و ها، رگهاي، لكههاي شيشهها براي سنگ مرمر، رگهخوردگيها براي تراورتن، كرمقبيل سوراخ
  .دهد زده سنگ را نشانهاي زنگلكه

بر يكنواختي كامل بين خود نمونه و منبع واقعي نمونه ندارد، هميشه ممكن است  اكيد نمونه مرجع داللتي
  .تغييرات طبيعي وجود داشته باشد

ها، كاري يا ساير عمليات مشـابه بر روي سوراخگيري، بتونهسنگ شامل استـفاده از لكه آوريعملاگر 
نمايشي از تاثير همان سطح  ،گاه نمونه مرجع بايد به طور مشابه، آنهاي طبيعي شودها يا تركشكستگي

  .پرداخت شده را نمايش دهد
شده توسط نمونه مرجع بايد به عنوان يك ويژگي از سنگ بررسي شود و نه به همه خصوصات نشان داده 

سنگ استفاده ورقش ها نبايد به عنوان دليلي براي عدم پذيرعنوان عيب در نظر شود، بنابراين اين ويژگي
  .معمولي سنگ از دست رفته باشد خصوصياتها بيش از حد بوده و شود، مگر اين كه شدت اين ويژگي
در باال، بايد  2-2- 4گذاري سنگ مطابق با بند كننده سنگ و همچنين نامنام و آدرس توليد كننده يا تامين
  . بر روي نمونه مرجع مشخص شود

هاي توليدي در مقابل هم دي و نمونه مرجع بايد با قرار دادن نمونه مرجع و نمونههر مقايسه بين نمونه تولي
در ) بصري(تحت شرايط نور معمولي انجام شده و هر تفاوت چشمي  m2ها در فاصله حدود و مشاهده آن

  ).را ببينيد 4شكل (ها بايد ثبت شود نگرخصوصيات 
  
  مقاومت خمشي     4-2-4

  . بيان شود اين خصوصيت هميشه بايد
مقدار ميانگين تعيين شده و  10-2و  11- 2 هايمقاومت خمشي بايد با استفاده از روش آزمون استاندارد بند

  .و انحراف بايد بيان شود) EL( مقدار قابل انتظارحداقل  و
  
  مقاومت چسبندگي اتصال     4-2-5

مقدار مقاومت چسبندگي اتصال  .باشدكاري ميكاشي) انجام(اين خصوصيت بر عهده شخص متصدي اجراي 
ول بايد به يشخص مس. مالت و پرداخت سطح پشتي سنگ وابسته است/به شرايط اليه، نوع مواد چسبنده

  .هاي ملي موجود رجوع نمايدنامهينيآ
  
  جذب آب در فشار اتمسفر     4-2-6

  . اين خصوصيت بايد بيان شود
  .تعيين شده و نتايج ناشي از آن بيان شود 16-2د بند جذب آب بايد با استفاده از روش آزمون استاندار
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  :راهنما

 نمونه مرجع    1

 نمونه توليد شده    2

  روشنايي روز    3
  مقايسه بين نمونه توليد شده و نمونه مرجع -4شكل 

  
  واكنش در برابر آتش     4-2-7

  .شوداين خصوصيت بايد بيان 
  :اند، به جز استثناهاي زيرمورد بررسي قرار گرفته A1 تشواكنش در برابر آبا رده هاي طبيعي سنگ
تر باشند، و هر كدام كه سنگينجرم يا حجم،  1%تر از هاي طبيعي حاوي قير معدني بيشسنگ -

، بايد نسبت به واكنش در برابر آتش تحت آزمون قرار هاي آتشنامهينيتابع آداراي كاربرد نهايي 
 .شوند بنديطبقه 1-2د گرفته و مطابق با استاندارد بن

ها يا ساير مواد گيري آلي، بتونههاي طبيعي مستلزم استفاده از مواد لكهسنگ آوريعملهنگامي كه  -
 1%تر با مقدار مواد بيش ،ها و يا ساير موارد مشابهها، تركهاي طبيعي، شكستگيسوراخمشابه براي 

داراي كاربرد نهايي تابع  هاي مشابهسنگ تر باشند، وهر كدام كه سنگينجرم يا حجم سنگ باشد، 
ها بايد نسبت به واكنش در برابر آتش تحت آزمون قرار گرفته و گاه سنگ، آنهاي آتشنامهينيآ

 .بندي شوندطبقه 1- 2مطابق با استاندارد بند 
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  ينگييجذب آب با استفاده از خاصيت مو     4-2-8
ها در هاي كف و پلهسنگبراي مثال هنگامي كه ورق ،شودبسته به درخواست بيان  اين خصوصيت بايد

  .گيرد، مورد استفاده قرار ميهستند آباحتمالي در معرض  كه هاي در تماس با سطح افقيقسمت
تعيين شده و  9-2ينگي بايد با استفاده از روش آزمون استاندارد بند يجذب آب با استفاده از خاصيت مو

  . شودنتايج ناشي از آن بيان 
  .انجام شود آزمون، نبايد اين 1%تر از هاي داراي تخلخل باز كمبراي سنگ

  
  چگالي ظاهري و تخلخل باز     4-2-9

  . شوداين خصوصيت بايد بيان 
تعيين شده و نتايج ناشي از  15-2چگالي ظاهري و تخلخل باز بايد با استفاده از روش آزمون استاندارد بند 

  .شودآن بيان 
  
  )انجماد(اومت در برابرسرما مق     4-2-10

ي يبراي مثال جا(، شودباشد، بيان  قراردادي اين خصوصيت بايد بسته به درخواست يا جايي كه جزو الزامات
  ).گشايي قرار دارديخ/زدگيهاي يخكه محصول در معرض چرخه

  :شودده و نتايج آن بيان تعيين ش 6- 2بايد با استفاده از روش آزمون استاندارد بند  زدگييخمقاومت در برابر 
 گشايي؛يخ/زدگيچرخه يخ 48پس از  به صورت تغيير مقاومت خمشي متوسط -

ها در يا گسيختگي و مانند اين هاي اوليههاي مورد نياز براي ايجاد تركبه صورت تعداد چرخهيا  -
 .سنگ

، مقاومت بايد به نيستند گشايييخ/زدگيهاي يخدر معرض چرخهكه ها در نواحي سنگورق استفاده از هنگام
  .شودثبت  )NPD( 1مشخص عملكرد بدونصورت 

زدگي در هاي آزمون متفاوت استفاده شود، مانند يخبراي بعضي كاربردهاي خاص، بهتر است كه از چرخه
هاي سيليس ها به صورت محاط در دانهين، يا  تحت آزمون قرار دادن آزمونهيزدگي در دماي پاآب، يخ

  .هاي متفاوتيا تعداد چرخه غيرمتخلخل،
به  اين تغييرات در گزارش آزمون ،كه ندهاي ملي پيروي نمود، مشروط بر آتوان از استانداردر اين موارد مي
  .شوندبيان ) نشان روي محصول(محصول  شناسه بر رويو  وضوح بيان شده

  
  .باشدميكارها وابسته ينيها به نواحي آب و هوايي يا آانتخاب سنگ -1يادآوري 
كاهش يابد، به دليل تغييرپذيري سنگ طبيعي، اين  20%تر از هنگامي كه مقدار متوسط مقاومت خمشي كم -2يادآوري 

  .مقدار نبايد به عنوان تغيير قابل توجه در نظر گرفته شود
ب و هوايي آسيب سرمازدگي كه يك سنگ ممكن است هنگام نصب در يك ساختمان متحمل شود، به شرايط آ -3يادآوري 

بيني شده براي كارها بستگي و طول عمر پيش) كندكه درجه اشباع را تعيين مي(محل كاربرد، موقعيت نسبي در ساختمان 

                                                 
1 - No Performance Determined 
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است، كه ممكن است  الزمد كه معرفي يك پيوست اطالعاتي ملي در سند شواحساس  هر كشور ممكن استدر در نتيجه . دارد
گشايي كه در آزمون فني بايد در آزمايشگاه انجام شود، مورد استفاده يخ -زدگيي يخهابراي تعيين تعداد چرخهاين پيوست 

راهنمايي براي تفسير نتايج آزمون  ارايهمناسب است و ممكن است به  خاصها براي يك پروژه اين تعداد چرخه .قرار گيرد
  .كمك كند

  
  مقاومت در شوك حرارتي     4-2-11

بايد  دماييهاي مقاومت در برابر چرخه. شودي باشد، بايد بيان مات قرارداداين خصوصيت جايي كه جزو الزا
ديناميكي ناشي از   1كشساني تعيين شده و تغيير جرم و ضريب 3-2با استفاده از روش آزمون استاندارد بند 

  .شودآن بيان 
، مقاومت بايد به هاي دمايي بحراني نيستندها در نواحي كه در معرض چرخهسنگورقاستفاده از  هنگام

  .شودثبت  )NPD( بدون عملكرد مشخصصورت 
  
  نفوذپذيري بخار آب     4-2-12

در  در موقعيت بايد سنگبراي مثال هنگامي كه ورق(، شوداين خصوصيت بايد بسته به درخواست بيان 
  .)شودمعرض الزامات كنترل بخار آب قرار داشته و با استفاده از مالت يا مواد چسبنده نصب 

  .شود ارايه 2-2شده در استاندارد بند  بنديذكر مقادير جدولنفوذپذيري بايد با 
  
  مقاومت سايشي     4-2-13

مقاومت سايشي بايد با ). هاگذاري و پيشاني پلهجز براي حاشيههب( شوداين خصوصيت هميشه بايد بيان 
  .شودشي از آن بيان تعيين شده و نتايج نا 17- 2استفاده از روش آزمون استاندارد بند 

  
  مقاومت لغزشي     4-2-14

هاي مورد سنگي باشد، براي ورققرارداداين خصوصيت بايد بسته به درخواست يا جايي كه جزو الزامات 
 mm1تر از كم 5-2گيري شده مطابق با استاندارد بند ها، هنگامي كه زبري سطح اندازهاستفاده در كف و پله

  . شودبيان  ،)هاگذاري و پيشاني پلههجز براي حاشيهب( باشد
  .شودتعيين شده و نتايج ناشي از آن بيان  4-2مقاومت لغزشي بايد با استفاده از روش آزمون استاندارد بند 

بايد گاه آندهد، ها را نشان ميها براي استفاده پلهسنگهنگامي كه نتايج، مقاومت لغزشي ناكافي ورق
 عمليات مجدد انجاماين اقدامات ممكن است با . د اين پارامتر انجام شودتمهيدات مناسبي براي بهبو

) رزيني(هاي بر روي سطح سنگ، وارد كردن محصوالت ضدلغزش روي سطح سنگ مانند پروفيل مكانيكي
  .حاصل شودهاي فلزي يا مشابه آن، وچويي، ميلهيكا
  

                                                 
1 - Eelasticity 
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  قابليت لمس     4-2-15
هاي مورد سنگي باشد، براي ورقالزامات قراردادا جايي كه جزو اين خصوصيت بايد بسته به درخواست ي

توصيف به صورت قابليت لمس . شودبيان ) هاگذاري و پيشاني پلهبجز براي حاشيه(ها، استفاده در كف و پله
  .شودمي بيانهاي مكانيكي روي سطح سنگ، شيارهاي سطحي ناشي از پرداخت

  
  بنديو بسته گذارينشانه    5

  هاي زير بر روي هر محموله انجام شودعنوان حداقل كارهاي شناسايي، بايد شناساييبه 
  ؛13-2د بند اري مطابق با استاندطبيعگذاري سنگ نام  1- 5
  ها؛ها براي استفاده كف و پلهسنگكميت و ابعاد ورق  2- 5

  :اطالعات اضافي زير توصيه شده است ارايه
  ها؛ كف و پله ها براي استفادهسنگجرم ورق  3- 5
  بندي؛ابعاد و جرم بسته  4- 5

  .شوند ارايهبندي يا بر روي سند همراه فرآورده ها بايد بر روي برچسب، بستهاين شناسه
هاي منفرد به كار گرفته شود، بنابراين در سنگممكن است يك سامانه شناسايي به منظور شناسايي ورق

 -كدهاي حرفيشامل  گذارينشانهمعموالً . شود گذاريهنشانچنين مواردي بايد سنگ منفرد به وضوح 
  .باشند) مثالً تعيين راستاي مناسب براي نصب سنگ(يا نمادها  1عددي

  .ها تميز شده باشندهاي مورد استفاده براي كف و پلهسنگبندي بايد ورققبل از بسته
بندي شده، هم در هاي بستهسنگورقبندي بايد به اندازه كافي محكم، مناسب و محافظي بادوام براي بسته

با ايمن كردن قطعات جداي سنگ، بايد از . زمان حمل و نقل و هم در زمان انبارش، را به وجود آورد
  .بندي جلوگيري كردها درون بستهسنگجابجايي و حركت ورق

م و اندازه مناسب ين بردن آن، داراي جريبندي بايد با در نظر گرفتن سهولت حمل و نقل و باال و پابسته
  . بندي بايد مشخص باشدكوبي احتمالي بستهباشد، باال و كف و همچنين ميخ

بندي در شرايط خشك و مرطوب اطمينان تهيه كننده بايد از ايمني در برابر آلودگي ناشي از مصالح بسته
  .داشته باشد) حاصل كند(

سطوح پرداخت شده حساس . بايد استفاده شوندهايي كه داراي احتمال آلودگي هستند، نبندي و بندلبسته
هاي داراي فرآورده. محافظت شوند) مانند فويل پالستيكي(سنگ بايد با استفاده از ابزار مناسب ورق

  .آور نبايد استفاده شودخصوصيات سوزش
  
  
  
  

                                                 
1 - Alphanumeric Codes 
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  ارزيابي انطباق    6
  قوانين كلي    6-1

هاي بايد با انجام آزمون ،هاي بيان شدههيا ردمقادير  محصول بر اساس الزامات اين استاندارد و با شپذير
 تاسيس كرده) FPC( 1ايكنترل توليد كارخانهمي يبه عالوه، سازنده بايد يك واحد دا. اوليه اثبات شودنوعي 

  .و نتايج كنترلي آن را ثبت و حداقل تا كنترل بعدي نگه دارد
  
  اوليه نوعي هايآزمون    6-2

  :بايد در موارد زير انجام شود ،شده ارايه 3ها به صورتي كه در جدول رآوردهآزمون نوعي اوليه ف
 كاربرد اوليه اين سند يا در آغاز توليد با نوع جديدي از سنگ؛ -

هنگامي كه تغييرات چشمگيري در مصالح اتفاق افتد كه به صورت چشمي تعيين شده يا تغييرات  -
  .اتفاق افتد FPCگير در نتايج چشم

گيري مانند نوع سنگ مشابه، خصوصيات مشابه اندازه( استانداردي كه قبالً مطابق با مقررات اين هايآزمون
انجام شده، ممكن است براي ) تصديق انطباق مشابه سامانهگيري و شده با روش آزمون مشابه، فرآيند نمونه

  .در نظر گرفته شوند) ITT(آزمون نوعي اوليه 
يد يتاهاي خام سنگورق در مورد بلوك ياسيله گزارش آزمون تهيه شده به واست  مجازمقادير بيان شده 

  .هاي آزمون اين استاندارد انجاد شده باشدشود، مشروط بر اين كه آزمون مطابق با الزامات و روش) اثبات(
  .دنذكر شد، بيان شو 2- 4هاي انتخاب شده بايد همان گونه كه در بند نتايج آزمون

  
  ايكارخانه كنترل توليد    6-3
اي بايد سامانه كنترل توليد كارخانه. اي بايد تاسيس و مستند شوديك سامانه كنترل توليد كارخانه   6-3-1

هاي انجام شده در طي كنترل نتايج آزمون. براي كنترل داخلي محصول باشد) روندهايي(هايي داراي رويه
هاي ده در بازار، با اين استـاندارد و مقادير يا ردهاي بايد ثابت كند كه محـصوالت عرضه شـتوليد كارخانه

  .، مطابقت دارند2-4و  1- 4بيان شده مطابق با بندهاي 
آوري سنگ طبيعي موجب هر نوع تغيير احتمالي در خصوصيات محصول نهايي نسبت به در مواردي كه عمل

ها يا ساير مواد مشابه گيري، بتونهلكهآوري، يا به علت استفاده از مثالً در نتيجه نوع عمل(سنگ اوليه شود، 
، آن گاه اين موارد بايد در كنترل )كندها و مشابه آن، تغيير ميها، تركهاي طبيعي، شكستگيبراي سوراخ

  .مطابق با اين استاندارد، بررسي شود) FPC(اي توليد كارخانه
  
هاي منظم و استفاده از نتايج به آزمونهاي كنترلي و اي بايد شامل بازرسيكنترل توليد كارخانه   6-3-2

  .، تجهيزات، فرآيند توليد و محصول نهايي باشد)مانند سنگ(دست آمده براي كنترل مصالح ورودي 
  

                                                 
1   - Factory Production Control 
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  ن اوليهها براي آزموها براي استفاده كف و پلهسنگهاي ورقفهرست ويژگي -3جدول 
ارجاع به بند براي 

1كارگيريهقابليت ب
 روش آزمون مطابق با خصوصيات/هاويژگي

  استاندارد
  12-2استاندارد بند   نگاريتوصيف سنگ  4-2-2
  چشمي  )ظاهر چشمي(نماي ظاهري   4-2-3
  10-2و 11-2 هاياستاندارد بند  مقاومت خمشي  4-2-4
4-2-5      
  16-2استاندارد بند   جذب آب در فشار اتمسفر  4-2-6
  1-2استاندارد بند   )الزم استفقط جايي كه آزمودن (واكنش در برابر آتش   4-2-7
  9-2استاندارد بند   ينگييجذب آب با استفاده از خاصيت مو  4-2-8
  15-2استاندارد بند   چگالي ظاهري و تخلخل باز  4-2-9
  6-2استاندارد بند   زدگييخمقاومت در برابر   4-2-10
  3-2استاندارد بند   مقاومت در برابر شوك حرارتي  4-2-11
  18-2و  2-2 هاياستاندارد بند  ري بخار آبنفوذپذي  4-2-12
  17-2استاندارد بند   مقاومت سايشي  4-2-13
  4-2استاندارد بند   مقاومت لغزشي  4-2-14
  چشمي  قابليت لمس  4-2-15

  .كه نياز به بيان اين خصوصيت باشد، بايد به اين بند رجوع شودگيري در مورد اينبه منظور تصميم -1

  
هاي انجام شده در طي نتايج آزمون. باشند 4لي بايد مطابق با جدول رهاي كنتا و بازرسيهآزمون   6-3-3 

  .را اثبات نمايد ،2-4و  1- 4مطابق با بندهاي الزامات بيان شده كنترل توليد بايد انطباق 
  
  :هاي كارخانه سازنده بايد حداقل شامل موارد زير باشديادداشت   6-3-4

  ه آزموده شده؛شناسه فرآورد   6-3-4-1
  :بردارياطالعات نمونه   6-3-4-2

  برداري؛مكان و تاريخ نمونه -
  برداري شده؛فرآورده نمونه بهرشناسه  -
  برداري؛تناوب نمونه -
  ها؛اندازه و تعداد نمونه -

  كار برده شده؛هاي آزمون بهروش   6-3-4-3
  نتايج آزمون و نتايج بازرسي؛   6-3-4-4
  .هاي واسنجي وسايلشتياددا   6-3-4-5
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  تناوب كنترل براي واحد كنترل توليد كارخانه -4جدول 
ارجاع به بند براي 

  روش آزمون مطابق با  تناوب كنترل  خصوصيات/هاويژگي 3كارگيريقابليت به
  استاندارد

  5-2استاندارد بند   1هر سري توليد  خصوصيات هندسي  4-1
  چشمي  )ظاهر چشمي(نماي ظاهري   4-2-3
مطابق با سامانه كنترل   4مقاومت خمشي  4-2-4

توليد كارخانه، اما 
  حداقل هر دو سال

  10-2و  11-2استاندارد بندهاي 
4-2-6  

  يا/ و 
4-2-9  

  4جذب آب 
  يا / و 

  4چگالي ظاهري و تخلخل باز

  16-2استاندارد بند 
  يا/ و 

  15-2استاندارد بند 
  4نگاريبررسي سنگ  4-2-2

ترل مطابق با سامانه كن
توليد كارخانه، اما 

  سال 10حداقل هر 

  12-2استاندارد بند 
  1-2استاندارد بند   2واكنش در برابر آتش   4-2-7
  9-2استاندارد بند   4ينگييجذب آب خاصيت مو  4-2-8
  6-2استاندارد بند   4زدگييخمقاومت در برابر   4-2-10
  3-2 استاندارد بند  4مقاومت در برابر شوك حرارتي  4-2-11
  18-2و  2-2 ياستاندارد بندها  4نفوذپذيري بخار آب  4-2-12
  17-2استاندارد بند   4مقاومت سايشي  4-2-13
  4-2استاندارد بند   مقاومت لغزشي  4-2-14
  چشمي  بر اساس درخواست  قابليت لمس  4-2-15

و مقصد نهايي مقدار  هامقدار توليد روزانه، تعداد تحويلي برايعبا داشتن مرج،اندازه يا مقدار يك سري توليد بايد توسط كارخانه سازنده -1
  .شودتعيين  در نظر گرفته شده،سنگ توليد ورق

  .است فقط جايي كه آزمودن الزام شده  -  2
  كه نياز به بيان اين خصوصيت باشد، بايد به اين بند رجوع شودگيري در مورد اينبه منظور تصميم  -  3
  .ها باشدمرجع اين آزمون جاز استوابسته به محصول نهايي هستند، سازنده م ،بر روي مصالح اوليه هازمونهنگام انجام آ -  4
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  برداريراهنماي نمونه
  

  كليات     1-الف
ها را ها يا ساختمانهاي سنگ طبيعي از معادن، كارخانهنمونه برداشتهاي اين پيوست راهنمايي براي روش

طبيعي تحويل شده، قبالً بر روي ساختمان نصب شده باشند،  سنگورقاگر محصوالت . كندمعرفي مي
  .برداري انجام شودها نمونهممكن است نياز باشد از ساختمان

هاي متوسط محموله و ويژگي) نماينده(برداري به دست آوردن نمونه حجمي است كه معرف هدف از نمونه
  .استتغييرپذيري آن 

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

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

هاي ذينفع بايد ها بايد توسط بيش از يك سازمان انجام شوند، همه بخشاختالفي، يا اگر آزموندر موارد 
 ي اضافيهاگيريبايد بر سر موضوع تعداد نمونهبرداري را داشته باشند و فرصت مشاهده كردن عمليات نمونه

  .توافق شود
  

  بردارياصول نمونه    2-الف
براي به . دهد ارايهاست كه نتايج واقعي را  تحليليمناسب نمونه، الزمه دقيق و و حمل و نقل برداري نمونه

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

  
  هاي حجمين نمونهبرداشت    3-الف
تعداد و شكل . شود بستگي داردها انجام ميهاي آزموني كه بر روي آنها به روشداد و اندازه نمونهـتع

  .شده است ارايههاي آزمون مربوطه هاي مورد نياز، در روشآزمونه
  

  برداريسازي طرح نمونهآماده    4-الف
  :دبرداري با در نظر گرفتن موارد زير تهيه شو، بهتر است يك طرح نمونهبرداريقبل از نمونه

 ؛)13-2و  14- 2مطابق با استاندارد بندهاي (نوع سنگ طبيعي    1- 4-الف

 شامل فهرست خصوصياتي كه بايد تحت آزمون قرار گيرند؛ برداري،هدف نمونه   2- 4-الف

 برداري؛شناسايي نقاط نمونه   3- 4-الف
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 ها؛اندازه تقريبي نمونه   4- 4-الف

 ها؛تعداد نمونه   5- 4-الف

 برداري مورد استفاده؛ار نمونهابز   6- 4-الف

 برداري؛هاي نمونهروش   7- 4-الف

  .هابندي و ارسال نمونه، بستهگذارينشانه   8- 4-الف
  

  برداريوسايل نمونه    5-الف
توان از ميبه عالوه . توان از هر ابزار برش مناسب براي سنگ طبيعي استفاده كردبرداري ميبه منظور نمونه

  .دكرگيري نيز استفاده براي مغزه مناسب هايمته
  

  برداريهاي نمونهروش    6-الف
  كليات    1-6-الف

. باشدبردارها در معدن سنگ، كارخانه يا ساختمان ميبرداري ضرورتاً شامل كار كردن نمونههاي نمونهروش
  .دشوپيروي  1شرايط آرگونوميهاي ايمني و نامهينيشود از آتوصيه مي

  
  برداري از معادن سنگمونهن    2-6-الف
  كليات    1-2-6-الف

برداري از چنين ذخايري اين است كه، در صورت امكان، حد وسط، محدوده تغييرات و هدف اصلي نمونه
شناسي و شرايط استخراج هاي سنگ، با در نظر گرفتن بافت، ساختار زميناختالف در ساختار و ويژگي

  .بيني شده سنگ طبيعي، تعيين شودپيش
  

  پارچهيكبرداري از سنگ نمونه    2-2-6-الف
  هاو راستاي نمونه گرديناهمسانشناسايي     1-2-2-6-الف

شناسي را نشان دهد كه ضرورتاً در مقياس نمونه اگر كارهاي اكتشافي، يك بافت مشخص يا ساختار زمين
- نشانه، بنابراين نمونه بايد )6يا ريفت 5، كليواژ4، تورق3بندي فشرده، اليه2بنديمانند چينه(قابل ديدن نيست 

  .شود گذاري
  
  
  

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

  . شوند برداشت ،و متنوع سنگ) متمايز(ع مجزا هاي دستي از همه انواآزمونه بايدشناسي باشند، ساختار زمين
  .استفاده شود) ها و قطعات شكسته شدهمغزه(شده از حفاري  برداشتهاي همچنين ممكن است از نمونه

 برداشت ،هايي نيز براي نشان دادن اثرات هوازدگينمونه بايدشده از مصالح تازه،  برداشتهاي عالوه بر نمونه
  .شود

  
  برداري براي آزمون فيزيكينمونه    3-2-2-6-الف

هاي دستي بايد به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گيرند، تعداد و هاي نمونه و آزمونهدر آزمون فيزيكي، بلوك
  .نگاري و روش آزمون مورد نياز، وابسته استسنگ تحليلها به نتايج موقعيت آن

باشند، و هنگامي كه نمونه از سنگ دانه ) m3)25/0×25/0×40/0هاي نمونه بايد در اندازه تقريبي بلوك
  . تر باشدتواند بيشها ميشود، اندازه نمونهبرداري مييا از سنگ با تخلخل باال نمونه/درشت و

هاي طبيعي ها از سنگتوصيه شده است كه نمونه. شوند برداشتهاي نمونه بايد با دقت هر چه ممكن بلوك
كه نه در  براي اطمينان از اين. شوند برداشت، است ها داشتهثير را بر آنتر كه آتشباري حداقل تابزرگ
هاي دستي، هيچ ترك مويي ناشي از فرآيند برداشت بوجود نيامده است، بايد هاي نمونه و نه در آزمونهبلوك

  .برداري انجام داددقت زيادي در نمونه
هاي ساختماني برش داده شوند، تعداد و اندازه گها يا سنسنگورقهاي زبر، ها ممكن است از بلوكنمونه
  .ها به روش آزمون ويژه بستگي داردنمونه

  
  برداري از واحدهاي توليدينمونه    3-6-الف

شناسي، بافت و ساختار يك نـمونه معرف از اندازه مناسب و خصوصيات سنگ در ارتباط با تركيب كاني
مانند (صالحي كه مورد آزمون است ـ، از مسنگر براي ـد مورد نظرفتن كاربرـبا در نظر گ بايدشناسي، زمين
  . شود برداشت ،)هاي ساختمانيو سنگ هاسنگورق

  
  هابرداري از ساختماننمونه    4-6-الف

يك نمونه مرجع، با در نظر گرفتن هر اختالف در  برداشتهاي مطابق با دستورالعملبايد برداري نقاط نمونه
منفرد براي  سنگورقجايي كه الزم است يك . رويت با چشم غير مسلح، انتخاب شوندهاي قابل ويژگي

نمونه  سنگورقشود، بهتر است اين نمونه  برداشت ،هاي كف و پلهسنگورقهاي مكانيكي ارزيابي ويژگي
  .اني بايد گزارش شودمموقعيت نمونه در كارهاي ساخت .مناسبي باشد

  
  هابندي و ارسال نمونهه، بستگذارينشانه    7-الف

بايد شامل موارد  گذارينشانه. شود گذارينشانهها بايد به وضوح و به صورت بادوام ها يا ظرف حاوي آننمونه
  :زير باشد
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  فرد؛ ياهشماره منحصرب    1-7-الف
  .گذاري مصالحبرداري و نامبرداري، تاريخ نمونههاي آزمايشگاهي، محل نمونهشماره شناسه نمونه    2-7-الف

بندي و حمل شوند كه در برابر آسيب ديدگي اي بستههاي آزمايشگاهي به گونهشود نمونهتوصيه مي
  .محافظت شوند

  
  برداريگزارش نمونه    8-الف
 برداشتهاي آزمايشگاهي ، يا براي هر گروه از نمونهبراي هر نمونه آزمايشگاهي بايد بردارنمونه    1-8-الف

به اين استاندارد ملي  بايد برداريگزارش نمونه. برداري آماده كندمنبع منفرد، يك گزارش نمونهشده از يك 
  :د و موارد زير را بيان كندوارجاع داده شايران 
  ؛)شماره سريال(برداري شناسه گزارش نمونه    1-1-8-الف
  شناسه نمونه آزمايشگاهي؛) هاي(نشانه    2-1-8-الف
  برداري؛و مكان نمونهتاريخ     3-1-8-الف
  شده است؛ برداشتاي كه نمونه از آن برداري يا شناسه محمولهمحل نمونه    4-1-8-الف
  ؛4-برداري تهيه شده مطابق با بند الفارجاع به طرح نمونه    5-1-8-الف
  ).ها(بردارنام نمونه    6-1-8-الف
اي نمونه 1الفجدول . نيز مناسب باشد عات ديگراطال ارايهود، ممكن است بسته به شـرايط موج     2-8-الف

  . دهدبرداري جامع را نشان مياز يك گزارش نمونه
  

  بردارياي از گزارش نمونهنمونه -1جدول الف
  ):شماره سريال(برداري شناسه گزارش نمونه

  :يبندشماره بسته:                                      شناسه نمونه آزمايشگاهي نشانه
  برداريهاي نمونهتوصيف سنگ طبيعي و محل

  :يا كارخانه يا ساختمان نام معدن سنگ
  :كنندهنام تهيه

  :منبع محموله
  :هدف استفاده از سنگ طبيعي

  :بردارينمونه) هاي(موقعيت محل
  :شناسه محموله
  :اندازه محموله

  :)اگر مناسب باشند ،انند هشدارهام(ساير توضيحات 
  برداريروش نمونهتوصيف

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

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

  :هاشماره و ابعاد نمونه
  :ساير توضيحات

  :هاارسال نمونه
  ):نام چاپ شده) (ها(بردارنمونه

 رداديات قرايجز
  :شناسه قرارداد

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

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

  .........................................................................................................................................................: .................................امضا
.....................................................................................................................................................................................................  
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  بپيوست 
  )اطالعاتي(

  نامهكتاب
  

[1]   Commission Decision 96/603/EC as amended for the list of products belonging to 
Classes A “No contribution to fire” 

مالت اندودكاري  -قسمت اول -هاويژگي -مالت بنايي، 1386سال : 706-1استاندارد ملي ايران شماره ]   2[
  داخلي بيروني و

  الزامات، طبقه بندي و شناسايي - هاي كاشيچسب، 1388سال : 12492استاندارد ملي ايران شماره ]   3[
  
  
  
  
  


