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

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  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  شی،پژوا 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   سمی(ملی )ر 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   سکیون ،کمی 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 ا پیشرفت ا آخری  از کشور ،

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

حیطی و اقتصاد  ، اجرا  بعضی ، حصو  اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست مسحمت و ایمنی فرد  و عمومی

یا اقحم وارداتی، با تصویب شورا  عالی استاندارد، اجبار   /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 وسازمان می نماید. 

اا و مؤسسات فعا  بند  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 سای  سنج  ، سازمان ملی استاندارد ایران ای  گونه سازمآناا و مراکز کالیبراسیون ) واسنجی ( و

اا اعطا و بر کند و در صورت احراز شرایط الزم ، گوااینامۀ تأیید صححیت به آنضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می

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

 گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد  برا  ارتقا  سطح استاندارداا  ملی ایران از دیگر وظایف ای  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 کمیسیون فني 

 هايروشالزامات و  -فرش بیرونيسنگ براي يطبیع هاي()اسلب هايسنگورق -سنگ طبیعي»

 «نآزمو
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 )دانشجو  دکتر  مهندسی معدن(
 

 شرکت ارجان پی
 

  دبیر:

 کولیوند، فرشاد

 )دانشجو  دکتر  مهندسی مکانی  سنگ(
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  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(: اعضا

 احمد  نیا، رضا

 ()کارشناسی مهندسی شیمی

 

 اعظمی، محمدعلی
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 دولتشاای، رضا

 )کارشناسی ارشد شیمی(
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 سپهوند، عزیزاله

 )کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(

 

 شرفی، عنایت اله

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانی (

 

 عزیز ، حمید

 (صنایع گاز -)کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

 ندر ، کیانوش

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 

 پور، رسو نقی

 )کارشناسی ارشد مکانی  سنگ(

 

 ر، محمد رضاپوواعظی

 )کارشناسی مهندسی مکانی (

 شرکت سنگ آذری  پارس

 

 

 ایران سازمان ملی استاندارد
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 گفتارپیش

 اا روشو  الزامات -فرش بیرونیسنگ برا  یطبیع اا ()اسلب اا سنگورق -سنگ طبیعی» استاندارد

 و شده تدوی  و تهیه ملی استاندارد ایران سازمانط توس مربو  اا کمیسیون در آن نوی پی  که« آزمون

اا  استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده ملی  هکمیت اجحس چهارصد و چه  و ششمی  در

 اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ،است گرفته قرار تصویب مورد 93/2/1329 مور  ساختمانی

 استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و ندارداستا مقررات سازمان و قوانی 

 .شودمنتشر می ایران ملی

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

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

بنابرای ، . گرفت 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 EN 1341: 2013, Slabs of natural stone for external paving. Requirements and test methods
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و  الزامات -فرش بیرونيسنگ براي يطبیع هاي()اسلب هايسنگورق -سنگ طبیعي

 آزمون هايروش

 و دامنه کاربرد هدف  1

اا  سنگورقامه اا  آزمون مربو  به و روش رد عملکتعیی  الزامات  استاندارداد  از تدوی  ای  

 باشد.فرش بیرونی و پوش  جاده میه عنوان سنگطبیعی مورد استفاده ب

رو، رو و سوارهاز قبی  نواحی پیاده ا کاربرد به عنوان پوش  بیرونی شام  امه انواع پوش  کاراا  جاده

شود و در استفاده میاا  روباز( )محیط 1  آزاداوااا  باز و شبیه به آن، که پوش  در شرایط میدان

 زدگی، باد و غیره قرار دارند.معرض عوام  اوازدگی، مانند تغییرات دمایی، باران، یخ

 . کاربرد داردطبیعی  اا سنگورق گیار نشانهو ارزیابی انطباق برا  ای  استاندارد امچنی  

ای  استاندارد کاربرد  در دامنه استند،مهم  فرآورده  اا که در تجارت ایسنگخصوصیاتی از ورق امچنی 

  د.ندارقرار 

 ددارکن اربردکک اختمانک  سااپله اا وفککدر تفاده کورد اسکمیعی کطباا  گکسنورقرا  کب ،تانداردکای  اس

[1] . 

 

 مراجع الزامي       1

است.  شده داده ارجاعاا آن یران بهاستاندارد ملی ا ای  مت  در که است مقرراتی حاو  زیر الزامی مدارک

 شود.می استاندارد ملی ایران محسوب ای  از ییمقررات جز آن ترتیببدی 

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

اا ارجاع داده ن ذکر تاریخ انتشار به آنمورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدو

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آنتجدیدنظر و اصححیهشده است، امواره آخری  

 استفاده از مرجع زیر برا  کاربرد ای  استاندارد الزامی است:

 ستگاهد از با استفاده لغزشی مقاومت تعیی  -طبیعیاا  ، سنگ12339استاندارد ملی ایران شماره     1-1

 اا  آزمونروش -آونگی

 اا  آزمونروش -تعیی  مشخصات اندسی -طبیعیاا  ، سنگ12339استاندارد ملی ایران شماره     1-1

اا  روش -زدگی برابر یخ در مقاومت تعیی  -اا  طبیعیسنگ، 12232استاندارد ملی ایران شماره     1-9

 آزمون
2-4   EN 1936, Natural stone test methods - Determination of real density and apparent 

density, and of total and open porosity 

2-5  EN 12372: 2007, Natural stone test methods - Determination of flexural strength under 

concentrated load 

2-6   EN 12407: 2007, Natural stone test methods - Petrographic description 

                                                 
 باشد.اا  خارج از ساختمان میفرش در محیطمنظور از شرایط اوا  آزاد، استفاده از سنگ - 1
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2-7   EN 12440, Natural stone - Denomination criteria 

2-8  EN 13755: 2008, Natural stone tess methods - Determination of water absorption at 

atmospheric pressure 

2-9  EN 14157, Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance 

 

 اصطالحات و تعاريف    9

 رود:میزیر به کار در ای  استاندارد اصطححات و تعار  
  

9-1    

 پوشش بیروني سنگورق

، پوش  بیرونی و فرشبه عنوان مصالح سنگجدای  به دست آمده و  یاواحد سنگ طبیعی که با برش دادن 

 .باشدتر از دو برابر ضخامت بی  عرض کار  ای  که دارا  و است مورد استفاده قرار گرفته پوش  جاده
 

9-1    

 وجه بااليي

 د.در معرض دید باشبایستی  ،انگام کار گیاشت  سنگکه  ،سنگسطحی از ورق
 

9-9    

 ینييپا وجه

 در تماس با مصالح زیرالیه باشد.بایستی سنگ که انگام کار گیاشت  سنگ، سطحی از ورق
 

9-7    

 کناري )جانبي( وجه

به صورت عمود  بایستی انگام کار گیاشت  سنگ، که عمود بر وجه باالیی بوده و سنگ از ورقسطحی 

 باشد.
 

9-5    

 ابعاد کاري

مطابقت معرفی شده، مجاز  اا روادا ، که ابعاد واقعی باید با برا  ساخت  آنشده  تعیی سنگ اندازه ورق

 داشته باشند.

 

9-6    

 ابعاد واقعي

 .استه دگیر  شهاندازسنگ که قور اندازه
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9-4    

 نماي باال )پالن( نامنظمشکل 

 .باشدآن نامنظم می)پحن(  سنگی است که ابعاد نما  باالورق

 

9-8    

 ضخامت

 .باشدمی سنگورق ینییپاباالیی و  وجهله بی  صفا

 

9-3    

 يطول کل

 .کندسنگ را احاطه بتواند ورق تری  طو مکبا  ی کهبلندتر مستطیل ضلع

 

9-11    

 يعرض کل

 .کندسنگ را احاطه تری  مساحت بتواند ورقکم با ی کهتر مستطیلکوتاه ضلع
 

9-11    

 1داربافت

 بریده شدهسطح ی  ثانویه، از  آور عم تولید شده به وسیله فرآینداا  ت سطحی سنگ با پرداخوجه ورق

 .ناصا یا 

 

9-11    

 1ريزبافت

صیقلی، مات )مانند پرداخت  اااا و فرورفتگیبی  برآمدگی متری  میلی پرداخت سطحی با حداکثر اختح 

 .باشد(، میهبا تیغه یا دیس  الماس بریده شدهشده یا 

 

9-19    

  9بافتدرشت 

 پرداخت مانند)باشد،  متری  میلیتر از اا بی و فرورفتگی اااختح  بی  برآمدگی کهسطحی  پرداخت

 (.9حرارتییا بافت  1پاشیماسه، 2ا زبر تیشهنیمه

                                                 
1 - Textured 

2 - Fine textured 

3 - Coarse textured 

4 - Dolly pointed 
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9-17    

 9ناصافپرداخت 

 .باشد، مینند وجه یا لبه شکافته یا جداشدهما، رسنگ با پرداخت سطحی زبا لبه ورقوجه ی

 

9-15    

 7زارشدهاب

 .باشد، میاثرات ابزار داندهنشان ناشی از عملیات سطحی مکانیکی و درشت پرداخت

 

9-16    

 نبش

 تقاطع دو سطح.لبه به وجود آمده از 
 نشان داده شده است. 1شده در شک  اا  تیز، گرد شده و پخنب  -يادآوري

 

9-14    

 (EH) قابل انتظارمقدار  حداکثر

، 33گاریتمی برا  ی  سطح اطمینان %لوزیع نرما  کد چارک تکدرص 23با  متناظر قاب  انتظارمقدار  حداکثر

 .باشدمی

 

9-14    

 (EL) رقابل انتظا حداقل مقدار

، 33طح اطمینان %کاریتمی برا  ی  سکلگد چارک توزیع نرما  کدرص 3با  متناظر قاب  انتظار مقدارحداق  

 باشد.می

 

 هاي طبیعيسنگهاي آزمون براي ورقالزامات و روش     7

  کلیات    7-1

 گذارينام    7-1-1

شناسی، رنگ )مفهوم نام تجار ، خانواده سنگشود  اظهار 3-9استاندارد بند گیار  امیشه باید مطاب  با نام

 (.جغرافیاییمختصات با  مثحً ،ترو مح  منشا به صورت ار چه دقی  نوعی
 

 

                                                                                                                                                         
1 - Sandblasted 

2 - Flamed 

3 - Hewn 

4 - Tooled 
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 هاي فیزيکي سنگ طبیعيتغییر ويژگي    7-1-1

اا  سنگ اا  طبیعی در معرض عملیاتی قرار گیرند که به طور فیزیکی ویژگیسنگاگر در طی تولید، ورق

اا، یا سایر عملیات مشابه بر رو  سورا  3کار ، بتونه9گیر ، لکه1مثحً عملیات شیمیاییتغییر کند )

 .اظهار شودگاه کاربرد چنی  عملیاتی باید سنگ(، آن طبیعی اا اا و ترکشکستگی

 اا  مورد آزمون باید معر  فرآورده و ار فرآیند  باشند که سنگ در معرض آن قرار گرفتهبه عحوه، آزمونه

 است.

 

 
 

 :راهنما

 نب  گرد شده    1

 نب  پخ شده    1

 نب  تیز    9

 هانمايش انواع لبه -1شکل 

 ابعاد    7-1

 کلیات    7-1-1

ی که یاا  تصادفی تهیه شده باشد. جابا طو  ااشود مگر ای  که آزمونه اظهاراا باید سنگابعاد کار  ورق

 .اظهار شوداا  آزمونه باید اا و ضخامتعرض اا  تصادفی تهیه شده، فقطآزمونه با طو 

 گیر  شود.اندازه 9-9اا باید مطاب  با استاندارد بند هآزمونابعاد 

                                                 
1 - Chemical treatment 

2 - Patching 

3 - Filling 
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 مجاز هايرواداري    7-1-1

 (باالي نامنظمشکل نماي هاي با سنگپالن )به جز ورق ابعاد   7-1-1-1

انحرا  از ابعاد بیان گیر  شده و اندازه، 9-3بخ   9-9 سنگ باید مطاب  با استاندارد بندابعاد پحن ورق

 باشد. 1ه شده در جدو  یشده باید مطاب  با روادار  ارا

 
 پالناز ابعاد  هايرواداري -1جدول 

 براي: aهاسنگهاي ابعاد پالن ورقرواداري 

 1رده  1رده  رده صفر

 P0 P1 P2 نشانه گیار شناسه

وجود الزامی  بریده شدهاا  لبه

 د.ندار

mm2 ± mm9 ± 

 mm19± mm19± یا ابزار شده ناصا اا  لبه
a منظم نما  باال اا  طبیعی با شک  سنگفقط برا  ورق. 

 

و حداکثر اختح   گیر  شدهاندازه ،9-3بخ   9-9 استاندارد بند مطاب  با سنگ مستطیلی بایددو قطر ورق

 باشد. 9  ه شده در جدودادمقادیر تر از اا نباید بی بی  آن

 .شود اظهار ،D2و  P2 از ترگیرانهبه صورت سختاا ممک  است روادار 

 
 هاقطر رواداري -1جدول 

 براي: aهاسنگورق قطرهاي رواداري 

 1رده  1رده  رده صفر

 D0 D1 D2 نشانه گیار شناسه

وجود الزامی  بریده شدهاا  لبه

 ندارد.

mm6 mm3 

 mm13 mm19 یا ابزار شده ناصا اا  لبه
a اا  طبیعی با شک  پحن منظمسنگفقط برا  ورق 

 

 ضخامت     7-1-1-1

 اظهارانحرا  از ضخامت و  گیر  شدهاندازه ،9-3بخ   9-9 استاندارد بندسنگ باید مطاب  با ورق ضخامت

 باشد. 3ه شده در جدو  یشده باید مطاب  با روادار  ارا

شود، مثحً  اظهارحداکثر اسمی  -  است به صورت گستره ضخامت حداق ه ممکآزموناا  بی  وجوه دازهان

mm69-mm39 اظهار شود، و ی  روادار  بر رو  مرزاا  گستره . 

 ترگیرانهبه صورت سخت ممک  است روادار  قاب  کاربرد است. ناصا اا  سنگبرا  ورقای  عم  به ویژه 

 .اظهار شود ،T2 از
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 رواداري ضخامت -9جدول 

 
 ها براي:سنگرواداري ضخامت ورق

 1 رده 1 رده رده صفر

 T0 T1 T2 گیار  نشانهشناسه

mm39 ≥ ضخامت 

 aالزامی وجود ندارد.

mm3 ± %19 ± 

mm39 ≥ ضخامت> mm39 mm2 ± mm3 ± 

mm39 < ضخامت mm3 ± mm2 ± 
a   کنند. اظهار 9-3بخ   9-9با استاندارد بند  مطاب را  ااگیر که انحرا  از اندازه شودتوصیه میتولیدکنندگان به 

 

 وجه هايبرجستگي    7-1-1-9

گیر  شده اندازه، 3-3بخ   9-9شده، که مطاب  با استاندارد بند  ناصا اا  سنگ  وجه ورقاابرجستگی

عنی )ی تر از ضخامت کار  باشدکم نباید و ودهبتر بی از ضخامت کار    mm99 بی  از ارگز بایدناست، 

mm (9-/99و نیز ای  که بزرگ ))+ اظهار شودتری  ضخامت کار  باید. 

 

 راستيهمواري و     7-1-1-7

 هانبش    7-1-1-7-1

 9-9باید مطاب  با استاندارد بند  داربافتا  اسنگورق نما  باال اد عاا  ابدر امتداد نب  راست بودن

 اا  داده شده درروادار شده باید مطاب  با  اظهار دنبو گیر  شده و انحرا  از راستاندازه، 2-3بخ  

  باشد. 2جدو  
 

 هانبش در امتداد رواداري راستي -7جدول 
 هاسنگهاي ورقرواداري راستي در امتداد نبش 

 m3/9 m1 m3/1 هآزمون مستقیم ترين لبهطويل

 ± mm9 ± mm3 ± mm2 وجه ريزبافت

 ± mm3 ± mm2 ± mm6 وجه درشت بافت

 

 (رويه )سطوح وجوه    7-1-1-7-1

گیر  شده و انحرا  از اندازه ،2-3بخ   9-9اا باید مطاب  با استاندارد بند هآزمونو خمیدگی  طح بودنمس

، مگر باشد 3ه شده در جدو  یارااا  روادار اید مطاب  با کو خمیدگی بیان شده ب (اموار مسطح بودن )

 .اظهار شوداا را کچنی  مورد  باید اطحعات انحشکافته شده باشد که در ای  که سطح 

باید نسبت به نب  باالیی از زیر برش داده شود که ای   شده یا ابزار شده ناصا سنگ وجوه عمود  ورق

سنگ با ضخامت ورق بوده و برا  mm19نباید بی  از ، تریا کم mm39سنگ با ضخامت برا  ورق برش

 باشد. mm13 نباید بی  از mm39 تر از بزرگ
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  وجوه برايمسطح بودن  رواداري -5جدول 

 سنگ برايرواداري مسطح بودن )همواري( براي وجوه ورق

 ريزبافتوجه  -الف

 قعرت رواداريحداکثر  حدبت رواداريحداکثر  گیراندازه طول
mm mm mm 
399 9/9 9/1 

399 9/3 9/9 

399 9/2 9/3 

1999 9/3 9/2 

 درشت بافتوجه  -ب

 قعرت رواداريحداکثر  حدبت رواداريحداکثر  گیراندازه طول
mm mm mm 
399 9/3 9/9 

399 9/2 9/3 

399 9/3 9/2 

1999 9/3 9/6 
 

 هانبش    7-1-1-5

افقی یا  اریب ی  سطحدارا  ممک  است شوند که می تعریف ی  لبه تیزیا  گوشهی  اا به صورت نب 

  باشد.نمی mm9تر از بی  ای  سطحابعاد عمود  باشند، که 

 ابعادو  ،شده اظهارباید  سنگورقند، ابعاد شوشده تهیه شده یا گردپخ اا با نب سنگمی که ورقانگا

 باشد. ،ابعاد بیان شده mm9± به عحوهباید  سنگورق عمود  و افقی
 

 زوايا و اشکال ويژه    7-1-1-5

نامنظم باید برا  ویژه یا اا  شک با شده باشد. قطعات مطاب  با اندسه تواف  سنگ باید ار زاویه ورق

و روادار  مجاز در ار نقطه مطاب  با  کنتر  شدهاا  ویژه انطباق با شک  مورد نیاز، با استفاده از قالب

 باشد. 1جدو  

 .اظهار شود 1تر از جدو  گیرانهبه صورت سخت ااانحرا ممک  است 

اا  ضخامت و مسطح بودن باشد. مثحً اضافه کردن انحرا پییر نمیامکان یکدیگراا به اضافه کردن انحرا 

 باشد.پییر نمیامکان )اموار ( به یکدیگر
 

 شدنزدگي/آبيخمقاومت در برابر     7-9

 شرايط عادي تحت شدنآب-زدگييخ    7-9-1

مد نظر است،  شدنآب-گیزدیخاا  معرض الزامات چرخه اا در نواحی درسنگانگامی که استفاده از ورق

تعیی  شود. نتایج باید به صورت  3-9بند  استانداردباید با استفاده از  شدنزدگی/آبیخمقاومت در برابر 

 فنی(. آزمون) اظهار شود شدنزدگی/آبیخچرخه  36مقاومت خمشی متوسط پ  از 
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یط آب و اوایی مح  دگی که ی  سنگ طبیعی ممک  است انگام نصب متحم  شود، به شرازمارآسیب س

بینی شده برا  کاراا ( و طو  عمر پی کندکه درجه اشباع را تعیی  میکاربرد، موقعیت نسبی در کاراا )

ه راانمایی برا  یمناسب است و ممک  است به ارا خا اا برا  ی  پروژه ای  تعداد چرخه بستگی دارد.

کاراا  مربوطه انجام ی ینواحی آب و اوایی و/یا آ اا با توجه بهکم  کند. انتخاب سنگ آزمونتفسیر نتایج 

 شود.می

، بهتر است استند -Cº19زیر   دما در معرض اایی کهبرا  بعضی کاربرداا  خا ، برا  مثا  در مکان

تحت ی ، یا  یزدگی در دما  پادر آب، یخزدگی متفاوت استفاده شود، مانند یخ آزموناا  که از چرخه

اا  متفاوت، سیلی  غیرمتخلخ ، یا تعداد چرخه اا در دانه اا به صورت محا هزمونآ قرار دادن آزمون

 . 3-9شناسایی تعریف شده در استاندارد بند  آزمونمانند 

 

 زداهاي يخدر حضور نمک شدنآب -زدگييخ    7-9-1

بیان زدا تعیی  شده و یخاا  با تاثیر نم  شدنآب-زدگییخد مقاومت در برابر چرخه ی که نیاز باشد، باییجا

-با تاثیر نم  شدنآب -زدگییخمقاومت در برابر چرخه ، استاندارد آزمونروش  . در صورت عدم وجودشوند

 .اظهار شودتعیی  و  ،از فرآورده کاربرداا  ملی معتبر در مح  باید مطاب  با دستورالعم  ،زدااا  یخ
 

 خمشي مقاومت -شکست مقاومت     7-7

اظهار ( باید EL) قاب  انتظارحداق  مقدار د و وتعیی  ش 3-9مشی باید با استفاده از استاندارد بند مقاومت خ

 .شود

، به طور عاد  انجام شود. به ار است تعریف شده 3-9شناسایی به صورتی که در استاندارد بند  آزمونی  

با ای  پرداخت سطح و  تواندمی آزمونشده معلوم باشد،  دریافت فرآوردهی که پرداخت سطحی یحا  جا

 ، انجام شود.3-9اا  فنی توصیف شده در استاندارد بند آزمونمطاب  با 
 اا  مختلف کاربرد در پیوست الف داده شده است.راانما  ضخامت مناسب برا  رده -1يادآوري 

 داده شده است. پدر پیوست ( EL) قاب  انتظارحداق  مقدار مثالی از محاسبات استفاده شده برا  تعیی   -1يادآوري 

 

 مقاومت سايشي    7-5

اظهار باید ( EH) قاب  انتظارو حداکثر مقدار  ودتعیی  ش 2-9استاندارد بند مقاومت سایشی باید با استفاده از 

 .شود

 

 و غلطشي مقاومت لغزشي    7-6

 مقاومت لغزشي     7-6-1

ات قرارداد  باشد، یا درخواست شود، و در ار مورد  اا تابع الزامسنگانگامی که کاربرد مد نظر برا  ورق

باشد،  mm9/1تر از کم ،3-3بخ   9-9گیر  شده مطاب  با استاندارد بند سنگ اندازهکه زبر  سطح ورق

 . اظهار شودسنگ باید مقاومت لغزشی ورق
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 1-9استاندارد بند  طب  در شرایط مرطوب آزمونو نتایح مطاب  با فرآیند  ودمقاومت لغزشی باید تعیی  ش

 .اظهار شود
 اند.ه کردهیبخشی اراشده مقاومت لغزشی رضایت ناصا اا  درشت بافت و سنگفرض شده است که ورق -1 يادآوري

از و به حصو  اطمینان  کردهچگونگی ساخت را توصیف  نوعیبه  ،ااسنگورق 1مقدار مقاومت لغزشی غیرصیقلی -1آوري ياد

 کند.کم  می ،سنگافی برا  نصب ورقمقاومت لغزشی/غلطشی ک

با استفاده از ی  لغزنده عریض/نوسان مقاومت لغزشی غیرصیقلی  گیر تجربه نشان داده است که مقدار اندازه -9يادآوري 

تواند برا  سطو  افقی یا سطو  با شیب ، معموالً میشده استگیر  اندازه 33تر از بی  برطومدر شرایط که  ،کام  آونگ

 باشد.قاب  قبولی مقدار تر از ش  درصد کم

 

 شيغلطمقاومت      7-6-1

 .اظهار شودار جا نیاز باشد مقاومت غلطشی باید 

اا  ملی معتبر در غلطشی باید مطاب  با دستورالعم مقاومت ، آزمونروش استاندارد در صورت عدم وجود 

 .اظهار شودمح  استفاده از فرآورده، تعیی  و 
 

 شيلغزشي و غلطمقاومت م دوا     7-6-9

 .اظهار شودار جا نیاز باشد باید دوام مقاومت لغزشی و غلطشی 

اا  غلطشی باید مطاب  با دستورالعم  لغزشی و مقاومت، دوام آزمونروش استاندارد در صورت عدم وجود 

 .اظهار شودملی معتبر در مح  استفاده از فرآورده، تعیی  و 
 

 ظاهر    7-4

 تکلیا    7-4-1

بند ، بافت و دیگر خصوصیات سنگ با ی از نما  ظاار  سنگ، باید رنگ، رگهعمومه توصیف یبه منظور ارا

 مقایسه و شناسایی شود.  ،مناسب و ی  نمونه سنگ مرجع مشابه

 تهیه شود. 9-3-2کننده سنگ مطاب  با بند توسط تامی  ی  نمونه مرجع باید
 

 نمونه مرجع    7-4-1

از قطعات سنگ  کافی دارا  تعدادباید را  نشان دادن نما  عمومی کار انجام شده، ب ی  نمونه مرجع

mحداق   باید اندازه قطعات. باشد مناسبطبیعی با اندازه 
بی   یسطح مساحت نوعیبوده )مقادیر  291/9

m
mو  291/9

مربو  نگ کی سا  از ظاار کلگستره باید و تر ام باشند(،رند، اما ممک  است بکزرگدا 293/9

خصو  نمونه به  د.شخص نمایرا م سنگ، ت سطحیکاا، ساختار فیزیکی و پرداخگو  رگهکبند ، الرنگ به

اا  و لکه 1اا  بلور اا، رگه، لکه9ا اا  شیشهاا، رگهاا  خا  سنگ از قبی  سورا مرجع باید ویژگی

 زدگی را نمای  داد.زنگ

                                                 
1 - UnSlip Resistance Value (USRV) 

2 - Glass seams 
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خود نمونه و منبع واقعی نمونه ندارد، امیشه ممک  است نمونه مرجع داللتی بر یکنواختی کام  بی  

 تغییرات طبیعی وجود داشته باشد.

اا، کار  یا سایر عملیات مشکابه بر رو  سورا گیر ، بتونهآور  سنگ شام  استکفاده از لکهعم اگر 

سطح  امان اثیرت از نمایشی به طور مشابهگاه نمونه مرجع باید د، آنباشاا  طبیعی اا یا ترکشکستگی

 نمای  داد.را پرداخت شده 

و به عنوان  بررسی شود ی  ویژگی از سنگبه عنوان شده توسط نمونه مرجع باید امه خصوصات نشان داده 

سنگ استفاده نباید به عنوان دلیلی برا  عدم پییرش ورق ااای  ویژگیبنابرای   ،شودن گرفته عیب در نظر

 معمولی سنگ از دست رفته باشد. نق  و الگو اا بی  از حد بوده و یشدت ای  ویژگمگر ای  که  شود،

  آورعم و/یا اطحعات  1-2مطاب  با بند  نام سنگو امچنی  سنگ کننده تامی یا  تولیدکنندهنام و آدرس 

 د. شومشخص مرجع ، باید بر رو  نمونه در باال 9-1-2سنگ مطاب  با بند 

در مقاب  ام  اا  تولید نمونه و مونه مرجع باید با قرار دادن نمونه مرجعو ن تولید  مونهنار مقایسه بی  

ار تفاوت چشمی در  شود وانجام  روزانه تحت شرایط نور معمولی m9 حدود فاصله ازاا و مشااده آن

 .شودثبت  خصوصیات باید

 

 جذب آب    7-8

قاب  مقدار حداکثر  شود وتعیی   3-9د استاندارد بنار جا نیاز باشد، مقاومت خمشی باید با استفاده از 

 .اظهار شود( باید EH) انتظار

 

 چگالي ظاهري و تخلخل باز    7-3

 .اظهار شودتعیی  شده و مقدار میانگی  آن  2-9استاندارد بند چگالی ظاار  و جیب آب باید با استفاده از 

 

 ينگارتوصیف سنگ    7-11

 د.شوه یارا 6-9نوع سنگ مطاب  با استاندارد بند  ،شناسیشام  نام سنگ نگار ی  توصیف سنگ باید

 

 مواد خطرناک    7-11

اا  مصنوعی، که برا  سحمتی، اا( و کاشیاا )اسلبسنگمواد خطرناک ناشی از ورق در مورد مقدار انتشار

 اا  الزم به عم  آید.بهداشت و محیط خطرناک استند، احتیا 
 

تکوان ت ویکژه بکرا  مکواد  که بکرا  سکحمتی، بهکداشکت و محکیط خکطرنکاک اسکتند، مکیدر نبکود الکزامکا -يـادآوري

بکه نکشانی  EUROPAاکا  اطکحعات مقکررات اروپکایی در مکورد مکواد خکطرناک، در پکایگاه اینکترنتی به پایگکاه داده

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ .مراجعه کرد 

 

                                                                                                                                                         
1 - Crystalline veins 
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 ارزيابي انطباق    5

 کلیات    5-1

اا  بیان شده برا  عملکرد و با الزامات ای  استاندارد با اا  طبیعی(سنگ)مانند ورق فرآورده انطباق

 مطاب  با موارد زیر اثبات شود: باید ،فرآوردهخصوصیات مربو  به اد  استفاده از 

 اولیه؛ نوعی آزمون -الف

 .فرآورده، شام  ارزیابی تولیدکننده به وسیله ا کنتر  تولید کارخانه -ب

بند  شوند، در اینجا باید بررسی اا  خانواده فرآورده گروهاا به گروه، ممک  است فرآوردهآزمونبه منظور 

شود که نتایج ی  یا چند خصوصیت از ار فرآورده درون ی  خانواده، معر  خصوصیات مشابه امه 

 اشد.اا  درون آن خانواده بفرآورده

 تر از ی  گروه خانواده قرار گیرد.ی  فرآورده ممک  است با خصوصیات مختلف در بی 

 

 (TT) 1نوعي آزمون -(ITT) 1اولیه نوعي آزمون    5-1

گرفته شده در ای    امه خصوصیات دربر، اگر داشته باشد، باید برانوعیاا  آزموناولیه و  نوعی آزمون

 اا باید در موارد زیر بیان شوند:استاندارد انجام شود، که عملکرد

 یا، )و قب  از اینکه وارد بازار شود( شودجدید تولید میفرآورده انگامی که ی  نوع  -

که ممک  است بر عملکرداا  بیان شده تاثیر  ،تولید در ابتدا  ی  روش جدید یا اصح  شده برا  -

 داشته باشد.

در تولید  قاب  انتظاردار کداق  مقکحد کماننند، کلی باشکد فعکر  تولیکده معککرداا  بیان شکتر است عملکبه

 اسمی.

تواند ار ی  از عملکرداا  ب ه خام یا فرآیند تولید اتفاق افتد کهانگامی که تغییرات قاب  توجهی در ماد

از  ی  ار شود وی  فرآورده جدید در نظر گرفته باید به عنوان  موردای   بیان شده فرآورده را تغییر داد،

 د.شو ای  خصوصیات باید برا  ی  عملکرد بیان شده جدید، دوباره ارزیابی

 منو  به انتخاب نمونه معر  مناسب باشد. ،آزمونبهتر است ارجاع به استاندارداا  روش 

به عنوان  ای  خصوصیات را تولیدکنندهکه  ،ه شدهیارا 6امه خصوصیات ضرور  به صورت پر رنگ در جدو  

 باشند.اولیه می نوعی آزمونمنو  به  کرده است، اظهار هفرآورد عملکرد

برا  امه  نوعیاا  آزمونانجام طباق دارد، ضرور  است که نادعا  ا تولیدکنندهبه عحوه، انگامی که 

اا  مقرراتی )مانند استفاده از داده ،استاندارد، مگر ای  که شود اعما  6ه شده در جدو  یاراخصوصیات 

3موجود قبلی، 
CWFT شده را بدون انجام  اا  پییرفته شده مرسوم( برا  عملکرداا  بیانو عملکرد

 ه داد.یاا اراآزمون

 فرآورده باید در موارد زیر انجام شود: نوعیاا  آزموناولیه و  نوعی آزمون

                                                 
1 - Initial Tipycal Testing (ITT) 

2 - Tipycal Testing (TT) 

3 - Classification Without Further Testing (CWFT) 
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 یا در آغاز تولید با نوع جدید  از سنگ؛ استانداردکاربرد اولیه ای   -

در مصالح اتفاق افتد که به صورت چشمی تعیی  شود یا تغییرات  انگامی که تغییرات چشمگیر  -

 .اتفاق افتد 1(FPC) ا کنتر  تولید کارخانه چشمگیر در نتایج

 بیان شده با)مانند نوع سنگ مشابه، خصوصیات مشابه  استاندارداایی که قبحً مطاب  با مقررات ای  آزمون

برا   دنتوانی، ماست مشابه( انجام شدهتصدی  انطباق  سامانهو   بردامشابه، فرآیند نمونه آزمونروش انجام 

 شوند.در نظر گرفته ( ITTاولیه ) نوعی آزمون

 
 نوعيهاي آزموناولیه و  نوعي هايآزمونبراي  فرشسنگطبیعي  هايسنگخصوصیات ورق -6جدول 

زيربند 

 الزامات

 بیان نتايج منطبق با: آزمونروش  ها(خصوصیات )ويژگي

 اظهار شدهمقدار  3-9استاندارد بند  مقاومت خمشی -مقاومت شکست 2-2

 -زدگییخدوام مقاومت خمشی در برابر مقاومت  2-3-1

 شرایط عاد  -شدنآب

 اظهار شدهدو مقدار  3-9استاندارد بند 

 -زدگییخدوام مقاومت خمشی در برابر مقاومت  2-3-9

 زدااا  یخنم  -شدنآب

 اظهار شده دیرمقا را ببینید 2-3-9

1-9استاندارد بند  مقاومت لغزشی -شلغز 2-6-1  اظهار شدهمقدار  

 اظهار شدهمقدار  را ببینید 9-6-2 مقاومت غلطشی 2-6-9

 1جدو   را ببینید 6-9-9-2 زوایا و اشکا  ویژه -روادار  2-9-9-6

2-9استاندارد بند  مقاومت سایشی 2-3  اظهار شدهمقدار  

3-9ندارد بند استا جیب آب 2-3  اظهار شدهمقدار  

2-9استاندارد بند  چگالی ظاار  و تخلخ  باز 2-2  اظهار شدهمقادیر   

6-9استاندارد بند  نگار بررسی سنگ 2-19  اظهار شدهتوصیف  

را ببینید 11-2 مواد خطرناک 2-11 )اگر مرتبط  ردهمقدار یا  

 اظهار شدهباشد( 

 

 شناسایی یا فنی(. آزمونداده شود ) ضمی فاده از روش مشابهی تبا است بهتر استبی انطباق ایارز

 آزموناا  خام،  که سنگتهیه شده با بلوک یا ورق آزمونعملکرداا  اعحم شده ممک  است با ی  گزارش 

  ای  استاندارد انجام شده است، پشتیبانی شوند. آزموناا  مطاب  با الزامات و روش

 .اظهار شودذکر شد،  2که در بند  به صورتیباید  اا  انتخاب شدهآزموننتایج 

 

 (FPCاي )کنترل تولید کارخانه     5-9

کنتر  تولید ( باید تاسی  و مستند شود. سامانه FPC) ا کنتر  تولید کارخانهسامانه ی      5-9-1

در    انجام شدهاازمونآنتایج  .باشد فرآوردهاایی )رونداایی( برا  کنتر  داخلی باید دارا  رویه ا کارخانه

                                                 
1 - Factory Production Control 
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اندارد و کده در بازار، با ای  استکعرضه ش اا فرآورده باید ثابت کند که ا کنتر  تولید کارخانهطی 

اولیه  نوعیاا  آزمونتحت  ،2مطابقت داشته و مطاب  با بند  اا  فرآورده،ویژگیبیان شده  عملکرداا 

 محق  شود.

ب ار نوع تغییر احتمالی در عملکرداا  بیان شده نسبت به موج سنگ طبیعی آور عم    کهدر موارد

اا  فیزیکی سنگ با سنگ یا به علت ای  که ویژگی آور عم از  نوعیسنگ اولیه شود، )مثحً در نتیجه 

اا، اا  طبیعی، شکستگیاا یا سایر مواد مشابه برا  سورا گیر ، بتونهعملیات اشباع کردن، استفاده از لکه

  مطاب  با ای ،(FPCا  )کند(، آن گاه ای  موارد باید در کنتر  تولید کارخانهمشابه آن، تغییر میاا و ترک

 استاندارد بررسی شود.

 

اا  منظم و استفاده از نتایج به آزموناا  کنترلی و ا  باید شام  بازرسیکنتر  تولید کارخانه    5-9-1

 نهایی باشد.  فرآورده(، تجهیزات، فرآیند تولید و دست آمده برا  کنتر  مصالح ورود  )مانند سنگ

استفاده شود، امبستگی  آزموناا  جایگزی  برا  فرآیند آزموناا  مرجع از آزمونانگامی که به جا  

 اا  مرجع باید تعیی  شده و برا  بازرسی در دسترس باشند.آزموناا  جایگزی  با آزمون

 ، تناوب و معیاراا  پییرش بیان شوند.آزمونفرآیند  باید واسنجی شده و آزمونامه تجهیزات 

 

نتایج باید ثبت شده و برا   شود واا باید تعریف فرآورده آزمونبردار  برا  طر  نمونهی      5-9-9

 بازرسی در دسترس باشند.
 ه شده است.یبردار  در پیوست ب اراراانما  نمونه -يادآوري

 
اا  غیرمنطب ، باید اایی برا  برخورد با فرآوردهاا، امراه با فرآیندردهکنتر  موجود  انبار فرآو    5-9-7

 .یات کام  وجود داشته باشدیبا جز

 

 شام  موارد زیر باشد:حداق  فرآورده باید  تولیدکنندهاا  یادداشت    5-9-5

 فرآورده آزموده شده؛ هشناس    5-9-5-1

 بردار :اطحعات نمونه    5-9-5-1

 بردار ؛تاریخ نمونهمکان و  -1

 بردار  شده؛فرآورده نمونه بهر  از هشناس -9

 بردار ؛تناوب نمونه -3

 اا؛اندازه و تعداد نمونه -2

 کار برده شده؛ه ب آزموناا  روش    5-9-5-9

 ؛و نتایج بازرسی آزموننتایج     5-9-5-7

 واسنجی وسای . ثبت    5-9-5-5
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انتخاب شده برا  کنتر  تولید اا  جایگزی ( آزموناا  مرجع یا آزمون) آزمونار فرآیند     5-9-6

( باید معیاراا  پییرش مربوطه را در بر گیرد. در موارد غیر منطب ، باید ی  طر  عملی FPCا  )کارخانه

( تعریف شود. معموالً ای  طر  باید شام  تکرار FPCا  )ان بخشی از کنتر  تولید کارخانهوویژه، به عن

اا باشد. در موارد  که نتایج ای  اا یا فرآوردههآزمونا  بر رو  تعداد زیاد  از د کنتر  تولید کارخانهفرآین

مشابه  آزموناا  باید با انتخاب روشنهایی اا با عملکرداا  بیان شده منطب  نباشد، ارزیابی انطباق آزمون

 3فاده شد و در جدو  اظهار شدالکرداا  ، به امان صورتی که در تعیی  عماا  شناسایی یا فنی(آزمون)

 ه شد، انجام شود.یارا

 
 ايبراي کنترل تولید کارخانه فرشبراي سنگهاي طبیعي سنگورق خصوصیات -4جدول 

 الزامات
اعتبارسنجي 

 در طي تولید

 اعتبارسنجي فرآورده نهايي

 هاويژگي زيربندها
 آزمونروش 

 مطابق با

 1)بند  آزمونحداقل تناوب 

 توضیحات زیر را ببینید( 3و 
 معیار پذيرش

 ابعاد 2-9-1

اعتبارسنجی 

پیوسته مطاب  

با کنتر  تولید 

ا  کارخانه

 تولیدکننده

 9)بند 

توضیحات زیر 

 را ببینید(

 9-9استاندارد بند 

 aدر دامنه روادار  ار بهر

 ابعاد پحن -روادار  2-9-9-1
 9-9استاندارد بند 

 9-3 خ ب

 ضخامت -ر روادا 2-9-9-9
 9-9استاندارد بند 

 9-3 خ ب

2-9-9-3 
 -روادار 

   وجهاابرجستگی

 9-9استاندارد بند 

 3-3 خ ب

2-9-9-2-1 
اموار  و  -روادار 

 اانب  -راستی

 9-9استاندارد بند 

 2-3 خ ب

2-9-9-2-9 
اموار  و  -روادار 

 وجوه -راستی

 9-9استاندارد بند 

 2-3 خ ب

 3-9-9-2بند  اانب  -دار روا 2-9-9-3

2-9-9-6 
زوایا و  -روادار 

 اا  خا شک 
 6C-9-9-2بند 

 3-9استاندارد بند  مقاومت خمشی 2-2

 bسا  9ار 

 >نتایج منفرد %39

 >مقدار بیان شده

 3-9استاندارد بند  جیب آب 2-3
 >نتایج منفرد %39

 >مقدار بیان شده

2-2 
چگالی ظاار  و 

 تخلخ  باز
 الزامی نیست 2-9استاندارد بند 
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 ادامه -4جدول 

 الزامات

اعتبارسنجي 

 در طي تولید

 اعتبارسنجي فرآورده نهايي

زيربند

 ها
 هاويژگي

 آزمونروش 

 مطابق با

 آزمونحداقل تناوب 

توضیحات  3و  1)بند 

 زیر را ببینید(

 معیار پذيرش

2-3-1 
-آب -زدگییخمقاومت 

 شرایط عاد  -شدن

رسنجی اعتبا

پیوسته 

مطاب  با 

کنتر  تولید 

ا  کارخانه

 تولیدکننده

 9)بند 

توضیحات زیر 

 را ببینید(

 3-9استاندارد بند 

 bسا  19ار 

 9برا   aدر دامنه روادار 

 مقدار بیان شده

2-3-9 
-آب -زدگییخمقاومت 

 زدااا  یخنم  -شدن
 9-3-2بند 

برا   aدر دامنه روادار 

 مقدار)اا ( بیان شده

 2-9استاندارد بند  مقاومت سایشی 2-3
 >نتایج منفرد %39

 >مقدار بیان شده

 1-9استاندارد بند  مقاومت لغزشی 2-6-1

 bسا  19ار 

 ≥مقدار بیان شده

 ≥مقدار بیان شده 9-6-2بند  مقاومت غلطشی 2-6-9

2-6-3 
 دوام مقاومت لغزشی

 دوام مقاومت لغزشی
 3-6-2بند 

 ≥مقدار بیان شده

 ≥مقدار بیان شده

 برآوردن توصیف بیان شده 6-9استاندارد بند  نگار توصیف سنگ 2-19

 11-2بند  مواد خطرناک 2-11
نتایج منفرد برآورده کننده 

 مقدار یا رده بیان شده
  اطمینان ام برا  کاربر و و ی  بیان قاب را نشان دادضمانت عملکرد فرآورده در که ثبات  باشدا  به گونه آزمونبهتر است تناوب  -1

 فرآورده باشد. تولیدکنندهام برا  

 آزمونای   /بررسی غیر مستقیم انجام شود، کهآزمونتری  روش باید با استفاده از مناسب خصوصیاتکنتر  ار ی  از ای   آزمون -9

اولیه )اگر داشته باشد( و  نوعی آزموندادن تحت کنتر  باید به صورت تفصیلی در طر  کنتر  کیفی تولید کننده برا  پارامتر)اا(، انجام 

 ه شود.یاا(، ارااایی )مانند مصالح ورود  و ترکیب آننسبت به عملکرد چنی  ویژگی

سنگ طبیعی موجب ار نوع تغییر احتمالی در عملکرداا  بیان شده نسبت به سنگ اولیه شود، )مثحً در  آور عم در موارد  که  -3

اا یا سایر گیر ، بتونهاا  فیزیکی سنگ با عملیات اشباع کردن، استفاده از لکهسنگ یا به علت ای  که ویژگی آور عم از  نوعینتیجه 

بررسی  آزموندر تعیی  تناوب کند(، آن گاه ای  موارد اا و مشابه آن، تغییر میاا، ترکاا  طبیعی، شکستگیمواد مشابه برا  سورا 

 شود.
a  ًا  الزامات ذکر شده است.ادر زیربند معموال 

b   را ببینید(. 1استند )بند  آزموندود باالیی تناوب حاا نشان دانده ای 

c  اا  خا  تولید شده است.در موارد  که شک  طفق 

 

 بنديزني و بستهگذاري، برچسبنشانه    6
 اا  زیر باشد:هناسشاا  طبیعی باید حام  سنگشناسایی، ار مرسوله ورق اا نشانه به عنوان حداق 

 )در صورت اخی پروانه کاربرد عحمت استاندارد(؛ ایران ارجاع به ای  استاندارد ملی    6-1

 را ببینید(؛ 1-1-2)بند  3-9گیار  سنگ طبیعی مطاب  با استاندارد بند نام    6-1

 سنگ؛ندازه و ابعاد ورقا    6-9

 ؛فرش/ بیرون ساختمان(نوع مصر  )سنگ    6-7
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 حعات اضافی زیر نیز توصیه شده است:اط

 ؛ااسنگجرم ورق    6-5

 بند .ابعاد و جرم بسته    6-6

 ه شوند.یبند  یا بر رو  سند امراه فرآورده ارااا باید بر رو  برچسب، بستهای  شناسه

ی  در اا  منفرد به کار گرفته شود، بنابراسنگممک  است ی  سامانه شناسایی به منظور شناسایی ورق

-کداا  حرفیشام   گیار نشانهشود. معموالً  گیار نشانهمنفرد به وضو   اا چنی  موارد  باید سنگ

 باشند.مینماداا )مثحً تعیی  راستا  مناسب برا  نصب سنگ(  و 1عدد 

 اا تمیز شده باشند.سنگبند  باید ورققب  از بسته

بند  شده، ام در اا  بستهسنگمحافظی بادوام برا  ورقبند  باید به اندازه کافی محکم، مناسب و بسته

سنگ، باید از جابجایی  منفردزمان حم  و نق  و ام در زمان انبارش، را به وجود آورد. با ایم  کردن قطعات 

 بند  جلوگیر  کرد.اا درون بستهسنگو حرکت ورق

ی  بردن آن، دارا  جرم و اندازه مناسب یبند  باید با در نظر گرفت  سهولت حم  و نق  و باال و پابسته

 بند  باید مشخص باشد. کوبی احتمالی بستهو امچنی  میخ بند بسته ی یپاباشد، باال و 

بند  در شرایط خش  و مرطوب اطمینان کننده باید از ایمنی در برابر آلودگی ناشی از مصالح بستهامی ت

 )حاص  کند( داشته باشد.

دارا  احتما  آلودگی استند، نباید استفاده شوند. سطو  پرداخت شده حساس  که 9ییاابند بند  و بسته

اا  دارا  فوی  پحستیکی( محافظت شوند. فرآوردهمانند سنگ باید با استفاده از ابزار مناسب )ورق

 نباید استفاده شود. 3آورخصوصیات سوزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Alphanumeric Codes 

2 - Tapes 

3 - Caustic properties 
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 پیوست الف

 ي(طالعات)ا

 هاي مختلف کاربردبراي رده راهنماي ضخامت مناسب

 
 مقدمه    1-الف

اا و فرش برا  وضعیتاا  سنگسنگا  برا  تعیی  ضخامت ورقاا  محاسبه سازهتعداد  از روش

 اا  طبیعی موردسنگاا برا  طراحی ورقدر دسترس است، و بهتر است ای  روش خا اا  بارگیار 

 شوند. اا به کار بردهفرش و جادهاستفاده در سنگ

توان از روش فرآیند انتخاب مورد نیاز باشد، آنگاه می زبه ار حا  اگر ی  روش ساده به عنوان بخشی ا

 پیرو  کرد. 9توصیف شده در بند الف

 

 هاسنگهاي ساده شده براي محاسبه ضخامت ورقروش    1-الف

با استفاده از  حسب کیلو نیوت ( بر Pتوان به وسیله حداق  بار شکست مورد نیاز )سنگ را میضخامت ورق

 تعیی  کرد: 1معادله الف

                                                                         (1الف)

 که در آن:

t     متر؛سنگ بر حسب میلیضخامت ورق 

P     فرش، بر حسب کیلو نیوت ؛بینی شده سنگبرا  کاربرد پی  بار شکست 

L      متر؛سنگ بر حسب میلیورق طو 

W     متر؛سنگ بر حسب میلیعرض ورق 

Rf     قاب  انتظارحداق  مقدار ( مقاومت خمشیEL تعیی  شده مطاب  با استاندارد بند )بر حسب 3-9 ،

 مگاپاسکا ؛

FS    داده شده است. 1ضریب اطمینان، به صورتی که در جدو  الف 
 ه شده است.یارا 9برا  کاربرداا  مختلف در جدو  الف بینی شدهپی ست راانما در مورد باراا  شک -يادآوري

 

 بیني شدهراهنماي بارهاي شکست پیش    9-الف

 ه شده است.یارا 9اا  مختلف در جدو  الفبینی شده برا  کاربردراانما  باراا  شکست پی 
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 (FSضريب اطمینان ) -1جدول الف

 ابعاد 

(L) 
mm 

 ها در سنگبراي ورق (FSضرايب اطمینان )

 شده، تقويتروي شکاف قرار گرفته فرشسنگ روي قرار گرفته فرشسنگ

بتن با استفاده از مالت 

 )ساخت متصل( هاو درز

دانه ماسه يا سنگ

 (ساخت غیرمتصل)
 طرف 7در  طرف 1در  طرف 7در 

699 ≥ 9/1 3/1 2/9 3/9 9/3 

699 < 3/1 2/9 3/9 1/3 3/3 

 

 بار شکست -1جدول الف

حداقل بار  رده

 (KNشکست )

 نوع کاربرد

 دکوراسیون الزامی نیست صفر

 رواا  خوابانده شده در محت، فقط ناحیه پیادهسنگورق 33/9 1

 رو و موتور روفقط ناحیه پیاده 3/3 9

 نواحی تحت تردد موقتی اتومبی ، دسترسی وسای  نقلیه سب  و موتورسیکلت. ورود  گاراژاا 9/6 3

 رو، بازاراا   موقتی مورد کاربرد وسای  نقلیه تحوی  دانده و وسای  نقلیه اورژانسینواحی پیاده 9/2 2

 شوداا  سنگی  استفاده میرو که اغلب توسط کامیوننواحی پیاده 9/12 3

 اااا، پمپ بنزی اا و خیابانجاده 9/93 6
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 بپیوست 

 ي(اطالعات)

 بردارينهراهنماي نمو

 
 کلیات     1-ب

اا را اا یا ساختمان، کارخانهاز معادن یطبیعسنگ   اانمونه برداشتاا  روشبرا  راانمایی ای  پیوست 

قبحً بر رو  ساختمان نصب شده باشند،  طبیعی تحوی  شده،سنگ ورق اا فرآورده. اگر کندمعرفی می

 ر  انجام شود.بردااا نمونهممک  است نیاز باشد از ساختمان

اا  متوسط محموله و نمونه حجمی است که معر  )نماینده( ویژگی برداشتبردار  اد  از نمونه

 تغییرپییر  آن باشد.

اا  توصیف شده، محدود به باشند. روشاا  توصیف شده بر اساس فرآینداا  راانما  تولید میروش

 د.باشناستفاده برا  اادا  مهندسی عمران و ساختمان می

اا  اشاره شده در ای  استاندارد، تحت آموزش قرار مورد کاربرد روش اا درربردامهم است که نمونهبنابرای  

 گیرند.
اا  ذینفع باید اا باید توسط بی  از ی  سازمان انجام شوند، امه بخ آزموندر موارد اختحفی، یا اگر 

اا تواف  گیر بر سر موضوع تعداد نمونهو بهتر است بردار  را داشته باشند عملیات نمونه نظارت برفرصت 

 شود.

 

 بردارياصول نمونه    1-ب

به ه داد. برا  یاست که نتایج واقعی را ارا آنالیز دقی  و مناسب نمونه، الزمه و حم  و نق  بردار  نمونه

 شود.  شتبرداطبیعی محموله، باید تعداد مناسبی نمونه  دست آوردن تخمی  خوبی از امگ  بودن

 بردار  مطلع باشد.بردار باید از اد  نمونهنمونه

 

 هاي حجمينمونه برداشت    9-ب

شود بستگی دارد. تعداد و شک  اا انجام میی که بر رو  آنآزموناا  اا به روشونهکداد و اندازه نمکعت

 ه شده است.یارا مربوطه آزموناا  اا  مورد نیاز، در روشهآزمون

 

 برداريسازي طرح نمونهدهآما    7-ب

 د:تهیه شوبردار  با در نظر گرفت  موارد زیر ی  طر  نمونه بهتر استبردار ، قب  از نمونه

 (؛3-9و  6-9)مطاب  با استاندارد بنداا   طبیعیسنگ نوع  -

 ؛قرار گیرند آزمونکه باید تحت بردار ، شام  فهرست خصوصیاتی اد  نمونه -

  ؛بردارشناسایی نقا  نمونه -



 91 

 بردار  نسبت به منبع یا بستر و غیره:راستا  نمونه -

 اا؛اندازه تقریبی نمونه -

 اا؛تعداد نمونه -

 استفاده؛ موردبردار  نمونه وسای  -

 بردار ؛اا  نمونهروش -

 اا.بند  و ارسا  نمونهگیار ، بستهنشانه -

 

 بردارينمونه وسايل    5-ب

 توان ازمی د. به عحوهکری استفاده طبیعسنگ  برا  برش مناسب از ار ابزار توانمیبردار  به منظور نمونه

 د.کرنیز استفاده  ،گیر  مناسب استنداایی که برا  مغزهمته

 

 برداريهاي نمونهروش    6-ب

 کلیات    1-6-ب

. باشدکارخانه یا ساختمان می برداراا در معدن سنگ،کردن نمونه کارشام  بردار  ضرورتاً اا  نمونهروش

 .دشوپیرو   1یمقررات آرگونومو ایمنی اا  نامهی یاز آ شودتوصیه می

 

 برداري از معادن سنگنمونه    1-6-ب

 کلیات    1-1-6-ب

بردار  از چنی  ذخایر  ای  است که، در صورت امکان، حد وسط، محدوده تغییرات و اد  اصلی نمونه

شناسی و شرایط استخراج فت  بافت، ساختار زمی در نظر گربا اا  سنگ، اختح  در ساختار و ویژگی

 د.شو، تعیی  سنگ طبیعی بینی شدهپی 

 

 يکپارچهبرداري از سنگ نمونه    1-1-6-ب

 هانمونه راستايو  گرديناهمسانشناسايي  -الف

شناسی را نشان داد که ضرورتاً در مقیاس نمونه یا ساختار زمی  بافت مشخصاگر کاراا  اکتشافی، ی  

نمونه باید بنابرای  (، 6یا ریفت 3، کلیواژ2، تورق3بند  فشرده، الیه9بند چینه)مانند  تکاب  دیدن نیسکق

 د.شو گیار نشانه

 

 

                                                 
1- Regulations for Ergonomics 

2 - Stratification 

3 - Massive bedding 

4 - Lamination 

5 - Cleavage 

6 - Rift 
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 نگاريسنگ آنالیزبرداري براي نمونه -ب

شناسی، بافت و سنگ در ارتبا  با ترکیب کانی ازاا معر  مناسبی نگار ، برا  اینکه نمونهسنگ آنالیزدر 

 برداشتاا  دستی از امه انواع مجزا )متمایز( و متنوع سنگ هآزمونبهتر است شناسی باشند، ختار زمی سا

 شوند. 

 اا و قطعات شکسته شده( استفاده شود.از حفار  )مغزه برداشت شدهاا  امچنی  ممک  است از نمونه

 ،نیز برا  نشان دادن اثرات اوازدگیاایی نمونه بهتر است از مصالح تازه، برداشت شدهاا  عحوه بر نمونه

 شود. برداشت

 

 فیزيکي آزمونبرداري براي نمونه -ج

اا  دستی به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گیرند.، هآزموناا  نمونه و بلوکبهتر است فیزیکی،  آزموندر 

 ه است.وابست ،مورد نیاز آزموننگار  و روش سنگ آنالیزاا به نتایج تعداد و موقعیت آن

m یتقریب اندازهاا  نمونه در بلوکشود توصیه می
باشند، و انگامی که نمونه از سنگ  (29/9×93/9×93/9)3

 تر باشد. تواند بی اا میشود، اندازه نمونهمی بردار نمونهدانه درشت و/یا از سنگ با تخلخ  باال 

اا  از سنگ اانمونه صیه شده است کهتو .شوند برداشتبا دقت تا حد ممک  اا  نمونه بلوکبهتر است 

شوند. برا  اطمینان از اینکه نه در  برداشتداشته،  ااتر که آتشبار  حداق  تاثیر را بر آنی بزرگطبیع

، باید نیامده است بوجوداا  دستی، ایچ ترک مویی ناشی از فرآیند برداشت هآزموناا  نمونه و نه در بلوک

 انجام داد.بردار  دقت زیاد  در نمونه

اا  ساختمانی برش داده شوند، تعداد و اندازه اا یا سنگسنگاا  زبر، ورقاا ممک  است از بلوکنمونه

 ویژه بستگی دارد. آزموناا به روش نمونه

 

 هاواحدهاي تولیدي و مرسوله برداري ازنمونه    9-6-ب

شناسی، بافت و ساختار ترکیب کانی از اندازه مناسب و خصوصیات سنگ در ارتبا  با شاادمونه کی  ن

است )مانند  آزمون، از مصالحی که مورد آنبرا   د نظروربا در نظر گرفت  کاربرد مبهتر است شناسی، زمی 

 شود.  برداشت ،اا  ساختمانی(اا و سنگسنگورق

 

 يساختمانکارهاي برداري از نمونه    7-6-ب

ار با در نظر گرفت  ی  نمونه مرجع،  برداشتاا  دستورالعم  بردار  مطاب  باشود نقا  نمونهتوصیه می

 سنگ منفردی  ورق جایی که الزم استند. شواا  قاب  رویت با چشم غیر مسلح، انتخاب در ویژگی اختح 

سنگ نمونه مناسبی ای  نمونه ورق شود، بهتر است برداشت سنگاا  مکانیکی ورقبرا  ارزیابی ویژگی

 باشد.

 باید گزارش شود. یساختانکاراا  مونه در ن تموقعی
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 هابندي و ارسال نمونه، بستهگذارينشانه    4-ب

باید شام   گیار نشانهشود.  گیار نشانهاا به وضو  و به صورت بادوام اا یا ظر  حاو  آننمونهبهتر است 

 موارد زیر باشد:

 فرد؛ یاه ب شماره منحصر    1-4-ب

 گیار  مصالح.بردار  و نامبردار ، تاریخ نمونهاا  آزمایشگاای، مح  نمونهنمونه شماره شناسه    1-4-ب

 گیآسیب دید برابر ند که درشوبند  و حم  ا  بستهاا  آزمایشگاای به گونهنمونهشود توصیه می

 ند.شومحافظت 

 

 برداريگزارش نمونه    8-ب

اا  آزمایشگاای ، یا برا  ار گروه از نمونهیشگاایبرا  ار نمونه آزما برداربهتر است نمونه    1-8-ب

بردار  گزارش نمونهشود توصیه می. کندبردار  آماده از ی  منبع منفرد، ی  گزارش نمونه برداشت شده

 :اظهار کندموارد زیر را 

 ؛ایران ارجاع به ای  استاندارد ملی    1-1-8-ب

 یا (؛بردار  )شماره سرشناسه گزارش نمونه    1-1-8-ب
 شناسه نمونه آزمایشگاای؛ )اا (عحمت    9-1-8-ب

 بردار ؛تاریخ و مکان نمونه    7-1-8-ب
 است؛ برداشت شدها  که نمونه از آن بردار  یا شناسه محمولهنمونه مح     5-1-8-ب

 ؛2-ب بند شده مطاب  با تهیهبردار  ارجاع به طر  نمونه    6-1-8-ب

 ار)اا(.بردنام نمونه    4-1-8-ب

ا  نمونه 1به اطحعات دیگر  نیز مناسب باشد. جدو  یرایط موجود، ممک  است اراکبسته به ش     1-8-ب

 داد. بردار  جامع را نشان میاز ی  گزارش نمونه
 

 بردارياي از گزارش نمونهنمونه -1بجدول 

 بردار  )شماره سریا (:شناسه گزارش نمونه

 بند :اای:                                      شماره بستهعحمت شناسه نمونه آزمایشگ

 بردارينمونه هايي و محلطبیعتوصیف سنگ 

 کارخانه یا ساختمان: یا نام معدن سنگ

 کننده:نام تهیه

 محموله: منبع

 ی:طبیعاد  استفاده از سنگ 

 بردار :)اا ( نمونهمح موقعیت 

 شناسه محموله:

 اندازه محموله:

 :(اگر مناسب باشند انند اشداراامسایر توضیحات )
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 برداريتوصیف روش نمونه

 بردار :تاریخ و زمان نمونه

 بردار  استفاده شده:ارجاع به طر  نمونه

 بردار  )حفار ، برش و غیره(:فرآیند نمونه

 بردار :اد  نمونه

 هانمونه

 :ااشماره و ابعاد نمونه

 سایر توضیحات:

 اا:  نمونهارسا

 (:نام چاپ شدهبردار)اا( )نمونه

 یات قرارداديجز

 شناسه قرارداد:

 ........................................................................................بردار : ..................ونهدرس قسمت درخواست کننده نمآنام و 

........................................................................................................................................................................................................ 

 ....................................................................بردار : .....................................نام شخص )اشخا ( حاضر در فرآیند نمونه

........................................................................................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................................................... 
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 پپیوست 

 ي(اطالعات)

 تايجنارزيابي آماري 

 
 هدف     1-پ

 کند.ه میی( را اراEL) قاب  انتظار حداق  مقدارتعیی  ای  پیوست روشی برا  

 

 نمادها و تعاريف     1-پ

 X1, X2, …,Xi, …, Xn گیر  شدهمقادیر اندازه

 n گیر  شدهتعداد مقادیر اندازه

1 مقدار میانگی 
i

i

X X
n

   

)2 انحرا  معیار )

1

iX X
S

n


 



  

S ضریب پراکندگی )برا  مقادیر منفرد(
V

X
  

1 میانگی  لگاریتمی
lnln i

i

X X
n

   

2 انحرا  معیار لگاریتمی
ln

ln

(ln )

1

iX X
S

n


 



  

 Max مقدار حداکثر

 Min مقدار حداق 

 قاب  انتظارحداق  مقدار 

kS   ه شده است.یارا 1پ)ضریب چارک( در جدو 

ln ln.S SX kE e   

را ببینید( 1پ)جدو    یب چارکضر kS  

 

 (EL) قابل انتظارحداقل مقدار محاسبه      9-پ

حداق   (، ی  توزیع نرما  لگاریتمی در نظر گرفته شده است.EL) قاب  انتظار مقداربرا  محاسبه حداق  

-می 33ن %لگاریتمی برا  ی  سطح اطمینادرصد چارک توزیع نرما   3( متناظر با EL) قاب  انتظار مقدار

 باشد.
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درصد چارک براي سطح  5گیري شده، متناظر با ( بسته به تعداد مقادير اندازهksضريب چارک ) -1پجدول 

 45اطمینان %

ks n 

13/3 3 

63/9 2 

26/9 3 

32/9 6 

93/9 3 

12/9 3 

12/9 2 

19/9 19 

22/1 13 

23/1 99 

33/1 39 

33/1 29 

31/1 39 

  
62/1 ∞ 

گیر  شده، متناظر ( بسته به تعداد مقادیر اندازهksب چارک )ضری

 باشد.درصد می 33درصد چارک برا  سطح اطمینان  3با 

 

 کند:اا  زیر به روش  شدن روش کم  میمثا 

 

 1مثال 

 ید.یرا محاسبه نما زیر گیر  شدهمقدار میانگی ، انحرا  معیار، حداکثر و حداق  مقدار ش  مقدار اندازه

  xگیري شده مقدار اندازه گیرياره اندازهشم

1 9999 

9 9139 

3 9999 

2 9399 

3 9339 

6 9299 

 9333 مقدار میانگی 

 123 انحرا  معیار

 9299 مقدار حداکثر

 9999 مقدار حداق 

 



 93 

 1مثال 

 گیر  شدهندازهمقدار ا19برا   قاب  انتظارحداق  مقدار مقدار میانگی ، انحرا  معیار، ضریب پراکندگی و 

 ید.یرا محاسبه نما زیر
 x (ln X)گیري شده مقدار اندازه گیريشماره اندازه

1 9999 (69/3)  

9 9139 (63/3)  

3 9999 (39/3)  

2 9399 (32/3)  

3 9339 (36/3)  

6 9299 (33/3)  

3 9699 (36/3)  

3 9339 (29/3)  

2 9299 (23/3)  

19 3139 (96/3)  

(393/3) 9239 مقدار میانگی   

(123/9) 363 انحرا  معیار  

13/9 ضریب پراکندگی   

 بنابرای : kS=1/9؛  n=19 :برا  1پبا توجه به جدو  

 1312                        قاب  انتظارحداق  مقدار 
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تپیوست   

 )اطالعاتي(

 نامهکتاب

 
[1] EN 12058, Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Requirements 

[2] EN 12670, Natural stone - Terminology 

 

 

 

 


